
85naujasis židinys-aidai   2019  /  2

22019

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

KAINA 3,00 €INDEKSAS 5063

www.nzidinys.lt

9 771932 684002 20091

Mieli skaitytojai, dėkojame už jūsų palaikymą, paramą ir ištikimybę 
mūsų žurnalui. Kviečiame ir toliau prisidėti prie žurnalo leidybos 

skiriant mums 2 procentus nuo Gyventojų pajamų mokesčio.

Tai galite padaryti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje   
http://deklaravimas.vmi.lt/  naudojant internetinės bankininkystės 
prisijungimus arba užpildyda mi FR0512 formą ir nunešdami arba nusiųs-
dami ją į gyvenamosios vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį 
skyrių iki š. m. gegužės 1 d.
Pildydami paramos skyrimo formą FR0512, užpildykite visus būtinus  
laukelius: 5 – mokestinis laikotarpis: 2018; 6S – uždėkite varnelę;   
E1 – pasirinkite skaičių: 2 (Paramos gavėjas); E2 – para mos gavėjo 
identifikacinis numeris (kodas): 124626686; E3 – įrašykite pavadini-
mą: VšĮ Naujasis Židinys-Aidai; E4 – įrašykite savo pasirinktą skiria-
mą procentą (daugiausia – 2%); E5 – įrašykite iki kada skiriate paramą  
(ilgiausias laikotarpis 5 m. arba iki 2022 m.)

D ė K o j a m e  u ž  j ū s ų  pa R a m ą !

2 PRocENTAi GPM ŽuRNAlui!

Žurnalą taip galite paremti patreon platformoje 
(https://www.patreon.com/nzidinys) arba pervesdami pinigus 

pagal žemiau nurodytus rekvizitus:

Viešoji Įstaiga „NAuJASiS ŽiDiNYS – AiDAi“, Įmonės kodas 124626686, 
PVM mok. kodas lT246266811, A/S lT60 7044 0600 0131 0361, 

AB SEB BANKAS, kodas 70440



82 naujasis židinys-aidai   2019  /  2

Laiškas redaktoriui
Aurelijus KAtKevičius
Parašyk man laišką 1

Nustebimai
GuodA AzGuridienė
Pasiklydę atskirtyse 4

Kritika
Tomas DaugirDas
Lietuviškoji arkadija prieš neoliberalizmą 6

Poezija
mimnermas. Elegijų fragmentai  8

Hagiografija
evelyn Waugh. Šv. Elena 10

Gailių klano premija 2019
MAžvydAs jAstrAMsKis. Giriamasis žodis 
„dviračio žinioms“ 13

Bažnyčia
mons. Dr. Florian schuller. Krikščionių 
pareiga – švietimas ir dialogas 16

Medijos
Kazys PreiKšas. Tarp žodžio laisvės ir 
informacinės higienos 18

Dailės istorija
Tomas riKlius. Mįslingas Vilniaus Mergelės 
Marijos atvaizdas 20

Atmintis 
zigmas viTKus. Paneriai: senojo žydų 
atminimo paminklo byla (1948–1952) 25

Konversatoriumas
serGejų iGnAtovą KAlbinA GrAžinA 
lyvens. apie egiptologiją, Bulgariją ir 
klasikines studijas 34

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
viKtorAs bAchMetjevAs. Šiandienos 
vilniečio tapatybės besidairant 39

APžvAlGA

živilė Kropaitė. Tumo kodeksas: noriu 
asmenukės su Vaižgantu! 44

naujasis židinys-aidai
Marija Paškevičiūtė. intelektualus hedonizmas: 
apie CTM festivalį ir elektroninę muziką Berlyne 47

Pokalbis Mariaus ivaškevičiaus Žalių 
klausimu. „Kažkas staugė tyruose ir mes 
sugalvojome klausyti...“ 49

titas Krutulys. Mažai teorijos, daug kvapų ir spalvų: 
apie kasdienybės istorijos konferenciją Vilniuje 57

rūta tumėnaitė. in memoriam Godfried 
danneels (1933–2019) 60

KnyGų AidAi

ramutė dragenytė. Lietuviškas psichologinis 
trileris 62

ieva volungė. Įtrūkusių erdvių atspindžiai 64

lina buividavičiūtė. alyvų šakelė varno sparne 66

juozapas Paškauskas. Kas liko už kadro? 67

dalia Karatajienė. Kas yra už Įrėmintos 
erdvės uždangos 69

sonata Šulcė. ne tik apie poeziją 71

narius Kairys. apie pavojingus filmus 73

žilvinas Švedkauskas. atsispirti „folklorinei 
politologijai“ 75

Knygų mugė 78

Užsklanda
sKArutis dAlGė 
Kodėl griuvo didysis sargybos bokštas? 79

Užsklanda
v. D. 
Gėris, grožis ir tiesa 80

skilčių logotipai: Kritika – dictionnaire En cyclopé di que des 
amusements des sciences mathématiques et physiques. Pa-
ris. 1792. Graviūra; Nustebimai – Gimnastikos pratimas. 
1900. Graviūros fragmentas

Viršelyje – Eglė Kuckaitė. Kaunas. Šv. jurgio Kankinio baž-
nyčia, statula Laisvė, Kristaus Prisikėlimo bazilika. 2017. 
Ofor tas. Šiame NŽ-A numeryje publikuojame ir kitus grafi-
kos meno kūrinius iš asmeninės Eglės Kuckaitės ir Mo mu-
ziejaus kolekcijų. 



1naujasis židinys-aidai   2019  /  2

Parašyk man laišką, – švelniai ritmiškai aimanuoja, dūsauja ir dejuoja vienas 
vis savo paskutinį koncertų turą rengiantis dainininkas ir visuomenės veikėjas, 
gatvių duobių ir takelių specialistas. 

Tą patį man sako Redaktorė.
Taigi drąsiai paklusdamas ir sakau: jawohl. Ir kadangi niekas nesakė, kokia 

tema turėtų būti laiškas, tai tema darosi akivaizdi – laiškas.
Beveik visiškai pamirštas epistoliarinis menas niekaip nenori atgimti – jis pa-

mažu skęsta emotikonuose ir emoji, jis išteka į mesendžerius ir instagramo isto-
rijas. „Ka tu?“ „Krč nieko ka tu?“ 

Ir didžiulė pasaulinė įmonė buria tamtyč atsidavusią darbo grupę, kad ši nu-
statytų, kodėl jų mėsainio paveikslėlyje sūris yra po kotletu, o ne virš jo. Ir kaip 
turėtų būti iš tikrųjų. Nes tai yra dabar gyvybiškai svarbi ir gal net  pati svarbiau-
sia visiems tema, ir apie tai pasauliniame tinkle šnekasi keli šimtai tūkstančių 
intelektų visame pasaulyje – kur turi būti sūris mėsainio paveikslėlyje.

Kartais pro šypsniukus, nykščius, žibučių ir rožių, aplodismentų paveiksliukus, 
taures ir bokalus prasikala šiek tiek daugiau raidžių. Ir netrukus jau tu pradedi 
internetuose ieškoti, ką reiškia TL;DR. Neatlikto veiksmo mums akį merkiantys 
inicialai. 

O iš tikrųjų – kada paskutinį kartą žmogui rašei laišką? Ne atsakymą į elektro-
ninį „siunčiu tekstą, pranešk, ar gavai“, ne komentarą, ne ironišką įvadą į pasida-
lintą jūtiubo filmuką, bet laišką.

Rolandas Kazlas ir jo „Širdys“ primena – tame pačiame internate Panerių dvare 
Neries vingyje gal prieš trisdešimt metų dirbo vasarą auklėtoja vienas toks man 
brangus žmogus. Ir telefonas (tas diskinis, vaikai, toks, kur reikia sukti) buvo tik 
raštinėje. Ir atvažiuoti autobusu tuo žvyrkeliu (tada buvo žvyrkelis) išeina tik sa-
vaitgaliais. Ir paėjėti reikia kąsnelį. Tai ir rašai kasdien: „Labas, mieloji...“ 

Arba dar anksčiau – šiek tiek daugiau nei prieš trisdešimt metų – bičiulis iš 
universiteto labai kultūringu save mėgstančiame vadinti Rusijos mieste rašo, kaip 
jam sekasi – kaip juokaujama to universiteto Rytų fakultete: „kgbyčno“. Turbūt 
neišverčiamas filologinis pokštas. Ir turbūt dabar jau net ir nebelabai supranta-
mas. Bet toje šalyje dabar vėl greičiausiai galiojantis dar labiau nei kada nors 
kitais laikais.

Arba dar anksčiau – šiek tiek daugiau negu prieš keturiasdešimt metų – sutikta 
Maskvoje latvė mergaitė iš Valmieros. „Aš tikrai tau rusiškai laiškų nerašysiu“, – 
pažadi jai ir po pusmečio rašai: „Kā tu dzivoji?“

Arba kita susirašinėjimų draugė toje jaunystėje, kuri beveik vaikystė – tik jau 
iš pietų, iš Krokuvos. Kas mėnesį, kaip ir vėl grįžtantis pilnas mėnulis – pašto 
dėžutėje jos laiškas: „Cześć, Aurelijusz...“

Laiškas yra sustojimas, stabtelėjimas, pauzė. Laiškas yra ne reakcija, o projek-
cija, ne ataskaita, o vizija, ne protokolas, o svajonė. Nors, tiesą sakant, visi žino-
me, kad kartais būna ir tai, ir tai. Bet kiekvienu atveju tai yra mūsų pagrindinės 
turimos ir vienintelės valiutos – gyvenimo laiko – aukojimas. Ir toks aukojimas, 

Laiškas RedaktoRiui
Parašyk man laišką

Aurelijus Katkevičius
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kurį galbūt kartais norėtum pavadinti investavimu. Ir tai dažnai būna viena geriausių 
investicijų.

Ir dar laiškas yra langas, kurį aš tau (arba  jums) atidarau į savo namus, į savo visatą. 
Užeikite. Kartu pabūsime ir patylėsime.

Atradimas kažkada man buvo vienoje konferencijoje ištarta dirigento Vytauto Miškinio 
frazė: „Muzika yra ne garse, muzika yra pauzėje“. Tam, kad atsirastų prasmės skambesys, 
reikia pauzės. Melodijoje ne tiek svarbūs garsai, kiek prieš juos buvusi ir po jų stojusi tyla. 
Panašiai turi sustoti, kad parašytum laišką.

Kodėl dabar kas rytą norisi paimti į rankas rašalinį parkerį? Ar tik dėl to, kad senstant 
(arba bręstant – kad jau imtume ir nusilenktume vis sparčiau link mūsų slenkančiai si-
dabrinei ekonomikai), kaip ir vaikystėje, pirštams reikia mikrojudesių (megzkite, ponios, 
megzkite; ir ponai irgi – megzkite, arba bent jau užsiimkite kaligrafija)? Ar dar ir dėl to, 
kad plunksnakotis automatiškai iš karto liepia stabtelėti? Ir net ir pats paprasčiausias 
ritualas (oi, koks tu pižonas, sako artimiausias žmogus, kai ir vėl į rankas imi parkerį) vėl 
surikiuoja erdvę ir laiką aplink tave. 

Apsigyvenęs savo pauzėje, nuraminęs instinktą (ir tai jau iš tikrųjų yra instinktas) 
surea guoti į socialinių tinklų mojuojančias rankas, iššokančius pranešimus ir raudonuo-
jančius varpelius, supranti, kad iš esmės tu čia nieko naujo neatrandi. Tik savo kuklią ir 
mažą meditaciją. Savo niekada nesibaigiančią kelionę į save. 

Kai rašai laišką, tvarkai savo visatą. Apskritai, bet ką rašydamas iš esmės pirmiau-
sia struktūruoji pasaulį aplinkui save. Arba – iki rašto atradimo – pasakodamas apie 
pasaulį, tą pasaulį sutvarkai. Tvarkydamas pasaulį aplinkui save taip, kaip tu jį matai, 
kartu tvarkai ir save. Čia yra didžioji ir pasakojimo žodžiu, ir pasakojimo raštu magija – 
šitaip sutvarkai pasaulį, o jį tvarkydamas randiesi ir pats. Pats rasdamasis jau gali būti  
ir kitiems.

Būtent pauzėje kaip tik ir vyksta pasaulio struktūravimas ir sutvarkymas. Aš kartais 
vis galvoju apie šabo arba sekmadienio paslaptį – kad tas visagalis architektas kažkada, 
jau pačioje pradžioje vis dėlto sukirčiavo pauzės, atokvėpio privalomumą. Pasaulio nie-
kaip nesutvarkysi, nuolat skalaujamas ir nešamas srauto. Ypač šiais laikais, kai srau-
tas vis dažniau ir dažniau primena potvynį, semiantį jau ne tik smakrą, bet ir šnerves. 
Tik pauzės saloje iš tavęs prasikala koordinačių kryžius, kuris padeda ir atrinkti savus 
nuo svetimų, ir pamatyti, kur yra viršus, o kur yra apačia. Kryžius, žinokite, yra svarbus. 
Nevisada pagalvojame apie tai, kai mokykloje languotame sąsiuvinyje virš linijų rašome 
X, Y ir Z. Ne visada tada suprantame, kad piešiame kryžių. Ne visada susimąstome, kaip 
jis generuoja viso mūsų buvimo koordinates. O paskui – jau susivokę erdvėje ir laike, ga-
lime pradėti būti.

Tai apie ką mes čia? A, apie rašymą. Arba – jeigu tai yra iki rašto atsiradimo – pasako-
jimą, tiesiog pasakojimą. 

Negali savo pasaulio sutvarkyti kitaip nei per pasakojimą. Tik pasakojimai tampa at-
minties blokais, iš kurių mes statome tuos statinius, tuos namus, kuriuose gali jaukiai 
įsikurti ir iš kurių anksčiau ar vėliau išveja tik naujų įspūdžių ir naujų pasakojimų at-
radimo ilgesys. Dažnai mes nepagalvojame, kad garsios svarbiausių žmogaus poreikių 
piramidės pačioje apačioje – prie alkio, troškulio, giminės pratęsimo, saugumo – turėtų 
būti įrašytas įspūdžių troškimas. Įspūdžių, kurie mūsų atmintimi tampa per pasakojimą. 
Atkreipkite dėmesį ir kartais pačiupkite save už rankos – jūs negyvenate kitaip, kaip tik 
nuolat kurdami pasakojimą apie save ir apie jus supančią erdvę. Kartais tas pasakojimas 
net būna įdomus kitiems. 

Būna, visai sveika apsikuopti aplinkui. Apsitvarkyti ir kambarį, ir visatą. Kaip kad aš 
dabar darau, rašydamas šį rašinį.

Ir gal kaip tik to stabtelėjimo ir apsikuopimo kartais – labai kartais – mums visiems 
šioje ašarų pakalnėje pritrūksta. Ir gal kaip tik todėl prisėskime, nurimkime ir rašykime 
ilgus laiškus – mylimiems, pažįstamiems ir nepažįstamiems žmonėms. Žiū – jau ir praėjo 



3naujasis židinys-aidai   2019  /  2

noras rėkti. Išjungei CAPS LOCK. Nes rašai laišką. Epistoliarinis menas kaip dar viena 
galima mūsų visų perdėtai jautraus reagavimo į smulkius dirgiklius terapijos forma.

Danielis Libeskindas, suprojektavęs Viktorui ir Danguolei Butkams Modernaus meno 
muziejų Vilniuje,  pasakodamas apie savo projektus Babilone, ištiesia ranką ir sako: 
„Žinai, kas nustebino labiausiai, kai aš tas jų dantiraščių plyteles čiupinėjau? Jausmas 
laikant rankoje toks, lyg laikytum iPhone – svoris, forma, net apvalūs kampai. Tai yra, 
kai ko tu kitaip niekada negali sugalvoti. Dėl to, kad žmogus tiesiog yra toks, koks yra“.

Čia apie ką? Gal apie tai, kad per tuos tūkstantmečius nepasikeitė nei mūsų rankos, 
nei akys, nei lūpos. Nepasikeitė mūsų noras pasakoti ir išgirsti pasakojimą. Kitaip kurių 
velnių iš viso čia rašytume?

Tokia truputį odė raštui išėjo, ko gero. Bet – o ko dar galima buvo tikėtis iš filologo?

Vilnius, 2019 m. kovo 14 d.
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PasikLydę atskiRtyse

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Kai ekonomika auga, pats laikas pažinti jos problemas. 
Ne dėl to, kad neleistumėm sau pasidžiaugti ar kitaip 
demonstruotumėm priekabumą, o todėl, kad tik tokiu 
metu problemos yra matyti. Ekonominio nuosmukio ar 
krizės atveju pats nuosmukis ar krizė tampa didžiausia 
problema, už kurios visos kitos pasislepia. Jos išlenda 
tik bendrai situacijai pagerėjus.

Atsakymų, kokia šiandien yra didžiausia Lietuvos 
ekonominė problema, gali išgirsti visokių. Tačiau viešo-
joje erdvėje, ir ypač prieš rinkimus, dažniausiai girdime 
apie dvi Lietuvas ir didžiulę atskirtį tarp jų.

Prieš nerdami į kovą su atskirtimi prisiminkime, kad 
jokia visuomenė negalima be atskirčių. Ypač šiandien, 
kai darbo rinkoje veikia bent trys kartos, skirtingai žiū-
rinčios į darbą ir jo vietą žmogaus gyvenime. Statistiniai 
atskirčių matavimo rodikliai, iš kurių populiariausias – 
santykinė skurdo riba, rodo vieną aspektą: pajamų skir-
tumus. Tai stipriai klaidinantis pavadinimas, terodantis 
pajamų netolygumą vienu pjūviu: kokios dalies gyvento-
jų pajamos nesiekia 60% vidutinių šalies pajamų. Viso-
se šalyse, net pačiose turtingiausiose, pajamų nelygybė 
egzistuoja. Tik turtingose šalyse žmonės, kurių pajamos 
patenka po santykine skurdo riba, toli gražu neskurs-
ta – jie uždirba, pavyzdžiui, pusę didelės vidutinės al-
gos. O skurdžiose šalyse skursta net tie, kurių pajamos 
formaliai yra virš santykinės skurdo ribos. 

Kad šis rodiklis netinka bendram situacijos vertini-
mui, jau daug metų kalba ne vienas ekonomistas. Pa-
darykime socialinį eksperimentą ir išgirsime, ką gal-
voja žmogus, išgirdęs, jog „žemiau skurdo ribos pernai 
gyveno beveik 23%. Lietuvos gyventojų ir tai yra šiek 
tiek daugiau nei užpernai“ (citata 2018 m.). 
Dauguma pasibaisėja ir suteikia leidimą po-
litikui daryti „ką nors“ (o tai reiškia – bet ką), 
kad išgelbėtų žmones nuo skurdo. Jei žmogus 
žinotų, kaip tas rodiklis skaičiuojamas, kokios 
jo reikšmės kitose šalyse ir kokie yra kiti gero-
vės indikatoriai, reakcija būtų kitokia. Politi-
kai žino, kad žmonės to nesupranta (o ir kodėl 
turėtų?) ir tuo naudojasi (o neturėtų, jei vals-
tybe rūpinasi). Tiesa, nebūčiau tikra, ar patys 
politikai to rodiklio prasmę supranta. Smagu 
gauti Tado Blindos tipo balsų paramą, o įga-

vus statusą – daryti tai, ką pats esi manant reikalinga. 
Nesvarbu, kad skurstantieji dėl tokių gynėjų veiksmų 
retai laimi. 

Grįžkime prie kitų ekonominę gerovę matuojančių 
rodiklių. Nedarbo lygis, BVP augimas, vidutinio atlygi-
nimo augimas, biudžeto balansas. Tai yra makroekono-
mikos kertiniai taškai, kurie gana gerai atspindi ekono-
mikos būklę iš paukščio skrydžio (žemėje – iš centrinio 
banko vadovo, premjero ar finansų ministro kėdės). Jų 
gerų reikšmių pakanka gauti gerus reitingus ir tarp-
tautinius pagyrimus, bet toli gražu nepakanka įvertinti 
nei žmonių gerovės, nei jos kitimo krypties, nei tų pa-
čių ekonominių problemų, nuo kurių kalbą pradėjome. 
Visus šiuos dalykus reikia nagrinėti giliau. Pridedame 
BVP struktūros, šešėlinės ekonomikos, investicijų į ga-
mybą, gyventojų taupymo, mokymosi visą gyvenimą, 
registruotų patentų, įvairių pajamų pasiskirstymo ir 
mokesčių sumokėjimo dinamikos kreives. Visa tai ap-
mąstę kompleksiškai, jau šį bei tą galime pasakyti apie 
ekonomikos problemas, tačiau jokiu būdu ne pasirinkę 
vieną ar du atskirus rodiklius, kaip įprasta daryti. 

Juo daugiau matavimo pjūvių pasirinksime, juo dau-
giau matysime atskirčių: tarp kaimo ir miesto, vyrų ir 
moterų, viešojo ir privataus sektoriaus, aukštos ir viduti-
nės kvalifikacijos darbų, šeimos ir korporatyvinio verslo, 
dirbančiųjų ir pensininkų ir t. t. 

Ekonomikoje vyksta daugiapakopiai ir sudėtingi reiš-
kiniai, kur atskiros grupės nuolat sąveikauja tarpusavy-
je ir dar visi kartu juda kuria nors (augimo, stagnacijos, 
recesijos ar pan.) kryptimi. Paimkime šiuo metu aktua-
lų BVP augimo scenarijų. Populiaru priekaištauti, kad 

BVP augi mo (kaip ir algų kilimo) vaisiai ne 
visiems tenka. Todėl reikia „kažką daryti“, 
kad tektų visiems. Nusprendžiant, ar reikia 
kažką daryti, ką ir kada, svarbus laiko veiks-
nys. BVP niekada neauga tolygiai visuose sek-
toriuose. Paprastai kas nors tą BVP trukteli 
į viršų. Lietuvai būdinga, kad tai eksportas 
(yra šalių, kur tai padaro naftos gavyba ar 
karo pramonė). Taip pat stiprių užsienio firmų 
ir tarptautinių korporacijų investicijos Lietu-
voje ar padalinių plėtra. Šios veiklos kilsteli 
sukuriamą vertę ir darbo užmokestį, palygin-
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nustebimai

ti su šalies vidurkiu, taip sukurdamos ir nelygybę, ir 
impulsą. Tas impulsas kaip banga persiduoda kitiems 
sektoriams, kurie reaguoja į kylančias kainas (darbo jė-
gos, nuomos, žaliavų) ir naudojasi tų sektorių generuotu 
pajamų vartojimu (parduoda paslaugas ir prekes). Tada 
sakome, kad ekonomika atsigauna ir vartojimas ima 
augti. Augimo impulsas nuvilnija per veiklų grandinę 
kuriančioje ekonomikoje ir grįžta surinktais mokesčiais 
viešuose finansuose. Tai užima laiko. Jei žmogus dirba 
toje didelę pridėtinę vertę kuriančioje srityje, jis BVP 
augimą pajus daug greičiau, nei, pavyzdžiui, ūkininkas, 
kuris augina šiai veiklai žaliavą ar valstybės tarnauto-
jas, kuris gauna atlyginimą, kai jį padidina politikai, 
atsižvelgdami į padidėjusias biudžeto pajamas ir kitus 
veiksnius. Kadangi politikų motyvai gali būti kokie tik 
nori (kaip antai rinkimai), viešajame sektoriuje dirban-
tis žmogus to padidėjimo ir apskritai gali nepajusti, kaip 
kad Lietuvoje jau ne kartą vyko su mokytojų, dėstytojų 
ar kultūros darbuotojų atlyginimais. 

Čia ir susiduriame su tikromis ekonomikos problemo-
mis. Vertės kūrimo grandinėje šie augimo impulsai, kaip 
bangos vandenyje, keliauja santykinai laisvai. Tačiau 
pasiekę viešuosius finansus, jie patenka į šliuzų sistemą, 
kurioje srautai valdomi administraciniais sprendimais. 
Savaime čia niekas niekur neteka – nei ištekliai, nei 
kompetencijos, nei gerosios praktikos. Jei ekonomikai 
augant rinkos ekonomikoje atlyginimas anksčiau ar vė-
liau pasiekia ir supermarketo kasininkę, ir valymo fir-
mos darbininką, tai viešajame sektoriuje šis srauto pri-
tekėjimas gali niekada ir neprieiti prie tam tikrų sričių, 
o būti sėkmingai nusodintas ten, kur politikai pasirinko. 
Vienos grupės gali būti pamaitintos, o kitos paliktos, 
nepriklausomai nuo to, kokius prioritetus suvartoti tą 
srautą turi gyventojai. (Paprastai pamaitinamos jėgos 
struktūros ir valdantiesiems svarbiausios balsuotojų 
grupės.) Nėra nieko lengviau nei prikurti brangių ir ge-
rai skambančių projektų, jei jie finansuojami mokesčių 
mokėtojų pinigais. Kaip antai – investuoti tiesiog į regio
nus, turėti nacionalines avialinijas, skatinti kūrybišku-
mą ar sukurti esveikatos sistemą. Rezultatai dažniau-
siai atrodo gerokai prasčiau nei pavadinimai.

Atskirtis ekonomikoje nėra problema, ji yra būtinybė. 
Jei nėra skirtumų, nėra potencialo, o jei nėra potencia-
lo, nėra judėjimo. Žmonių visuomenė funkcionuoja kaip 
ir visa kita gamtoje – judėjimas atsiranda iš potencia
lų skirtumo, jis sukuria gyvybę bei plėtrą. Vienodu-
mas reiškia stagnaciją. Visi žinom, kad stovintis van-
duo pūva, nejudantis gyvas organizmas kenčia ir serga, 
o stovinti ekonomika gerovę tik naudoja.

Tačiau tam tikros atskirtys yra problema – taip nu-
tinka, kai jos tampa sienomis judėjimui vykti. Kai ge-
rovės sukurtas srautas „nepersipila“ į kitą sektorių dėl 
dirbtinių kliūčių – draudimų, apribojimų, tam tikrų 
administracinių nuostatų. Gerovės srautas gali nepersi-

pilti ir dėl objektyvių priežasčių: jei nedaroma specialių 
žingsnių, natūraliai atskirtyje būna neįgalieji, sunkiai 
sergantieji, imigrantai, asocialių šeimų vaikai. Lietu-
vai natūralios atskirtys yra būdingos ir nesame labai 
pažengę jas mažindami. Labiausiai dėl to, kad esame 
linkę kovoti su pasekmėmis: greitai sulyginti pajamas, 
suteikti kompensacijas. Panašu, kad ir siekiama ne iš-
spręsti problemas, o tik nuo jų atsipirkti (kaip užsiėmę 
suaugusieji išsiperka laiką iš vaikų brangiais žaislais). 
Viešojoje erdvėje tebežaidžiame azartinį žaidimą „atimk  
iš daugiau už mane turinčio“, ir būsi herojus. 

Palyginus su kitomis šalimis, Lietuvoje specifiškai 
išsis kiria viešojo sektoriaus atskirtis, ir tai nėra keista. 
Juk Lietuvoje, nepaisant visų pakraipų ir rangų eksper-
tų raginimų, viešojo sektoriaus reformos nebuvo vykdo-
mos. Nei švietimo, nei sveikatos apsaugos (vaistų sąrašų 
stumdymai nėra struktūrinės reformos), nei socialinės 
apsaugos, nei valstybės tarnybos. Visi šie sektoriai liko 
atskirti nuo rinkoje vykstančių procesų. Visų pirma va-
dybos srityje. Žvelgiant iš verslo perspektyvos, negali at-
sistebėti, kodėl valstybė kaip darbdavys nebrangina savo 
darbuotojų, su jais nebendradarbiauja ir nesinaudoja jų 
kompetencija, kaip antai neinvestuoja į jų motyvaciją, 
nesirūpina pamaina. Apskritai valstybė kaip darbdavys 
yra tiek nutolusi nuo tų principų, kurių reikalauja iš pri-
vačių darbdavių, kiek nutolę yra jų darbuotojų atlygini-
mai (jei lyginsime panašias pareigybes). Šiandien vieša-
sis sektorius savo vidiniais santykiais ir efektyvumu yra 
pati didžiausia atskirtis, apie kurios išmontavimą reikia 
kalbėti. Nes čia be politinės valios niekas negali padėti: 
nei mecenatai, nei bendruomenės, nei piliečiai, kurie yra 
ramstis daliai žmonių skurdo ir ligos atskirtyse.

Bet apie tai politikai kalbėti nemėgsta. Jie mėgsta 
kaltinti impulso davėjus, kad šie sukūrė tą judėjimą, 
į kurį reaguoti jie yra priversti. Arba rinkos dalyvius, 
kad jie nepraleido vežimo prieš arklį ir nepakėlė algų 
prieš sukurdami produktą. Tarsi atidarius duris visi 
per jas galėtų prasprūsti vienu metu.

Grįžtant prie atskirčių mozaikos, kuri normalioje vi-
suomenėje normaliai egzistuoja, neturėtumėm pamirš-
ti, kad žmogus gali jaustis esąs atskirtyje, pagal jokius 
išmatuojamus rodiklius joje nebūdamas. Nes, pavyz-
džiui, bijo keisti darbą arba senti, nesugeba nuryti pa-
vydo dėl sėkmingos kolegos karjeros, patiria spaudimą 
iš artimųjų sportuoti ir išmokti anglų kalbą, ar tiesiog 
jaučiasi nesuprastas genijus. Žmogui būdinga kentėti 
dėl vienišumo ir atskirties. Tai bene natūraliausia žmo-
gaus būsena. Jei žmogus negali atsiremti į tikėjimą ir 
pajusti bendrumą jame, jo lūkesčiai dėl žemiškų „lygy-
bių“ išauga neproporcingai – tiek, kiek joks žemiškas 
rojus negali suteikti. O jei visuomenėje nėra ir tarpinio 
sluoksnio, bendruomenių, tai žmogus lieka vienas akis-
tatoje su valdžia ir visų malonių tikisi tik iš jos. Tuomet 
gelbėtojas tiesiog negali neateiti. 	
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Lietuvoje radikali neoliberalizmo ar liberalizmo kriti-
ka nėra naujas dalykas, tačiau šiais metais ji tapo ir 
svarbiu rinkiminiu argumentu. Ji atsidūrė politinėse 
programose ir kalbose kandidatuojant į LR Prezidentus 
(Arvydo Juozaičio) ir į Europos Parlamentą (Vytauto 
Radžvilo). Jose neoliberalizmui priskiriama didžioji da-
lis pasaulio ir valstybės ydų, o jo vieton siūloma lietu-
viška izoliuotos autoritarinės valstybės utopija, kurioje 
kažin ar norėtume gyventi.

Neoliberalizmas kaip tvarka, besiremianti savitu san-
tykiu tarp verslo ir valstybės, tarp valstybės ir jos pi-
liečių turi silpnybių, dėl kurių paprastai yra kritikuo-
jamas: dėl silpniausiųjų socialinio pažeidžiamumo, dėl 
politinių bendruomenių silpnėjimo, dėl galimos verslo 
grupių įtakos valstybėms, jų politiniams sprendimams 
ir iš to kylančios grėsmės jų suverenumui. Kritika daž-
niausiai siekiama atkreipti dėmesį į silpnas vietas, ku-
rias politikai ar visuomenės turi stengtis valdyti: kurti 
socialinę apsaugą silpniausiems ir pažeidžiamiausiems, 
stiprinti valstybėje visuomeninius ryšius ir bendruome-
nių organizavimąsi (siekiant įveikti individualizavimą-
si ir susvetimėjimą), stengtis, kad pasauliniu mastu vei-
kiančios ar monopolinės verslo organizacijos nepaverstų 
kurios nors valstybės ar dalies politikų savo interesų 
įkaitais (kovojama prieš korupciją).

Neoliberalizmas turi daugiau pozityvių nei negatyvių 
pusių. Jis remiasi pasitikėjimu žmogaus racio-
nalumu, jo laisve nustatyti sau tikslus ir pasi-
rinkti priemones tiems tikslams siekti. Jis re-
miasi geriausiais jų pasiekimais, žmonių talentu 
ir darbu. Neoliberalizmas pasitiki žmonių gebėji-
mais tvarkytis ir nuspręsti dėl bendrų taisyklių, 
pagal kurias gyvens bendruomenė. Jis siekia 
sumažinti vaidmenį valstybės, kuri „iš viršaus“ 
spręstų, kas bendruomenei yra geriausia. 

Lietuviškoji radikalioji neoliberalizmo kriti-
ka jį susieja su daugeliu pasaulio ydų ir mūsų 
valstybės nelaimių, neoliberalizmą traktuoja ne 
kaip grupės elito galvose suformuotą ideologiją, 
ragina liberalizmą išrauti su šaknimis, sugriauti 
neoliberaliąją tvarką ir sukurti naują. 

Neoliberalizmas siejamas su pačiomis įvairiausiomis 
pasaulio blogybėmis. Pirmiausia – su asmens dvasinių 
vertybių žlugimu: su jo vartotojiškumu, moraliniu relia-
tyvizmu, bendruomenes ir tautinę valstybę neva griau-
nančiu individualizmu. Neoliberalizmui prikišamos ir 
socialinės blogybės: žmonių nelygybė, valstybės suvere-
numo mažėjimas jungiantis ES, net ir miškų kirtimas 
verslui siekiant naudos. Neoliberalizmas siejamas ir su 
globalizmu, skatinančiu migraciją, stambių korporacijų 
įsigalėjimu. Juozaičiui neoliberalizmas asocijuojasi su 
kairuolišku vertybiniu reliatyvizmu, tradicines sanklo-
das griaunančia socialinės inžinerijos ideologija („gen-
derizmu“), „globalia „politinio korektiškumo“ sistema“, 
emigracija, demografine krize ir taip toliau. 

Radžvilas ES traktuoja kaip vykdančią gilesnę in-
tegraciją, ir tai vyksta drauge su „radikalia šalių iš-
tautinimo ir išvalstybinimo programa, beatodairiškai 
griaunant jų dvasinį paveldą, kultūrines tradicijas ir 
moralines normas, prigimtinę šeimą“. 

Kategoriškieji neoliberalizmo kritikai įsitikinę, kad 
turime reikalą ne tiek su globaliu pasauliu ar neolibe-
ralia tvarka, kiek – su globalistine ar neoliberalistine 
ideologija, kurią palaiko grupelė pasaulio ar valstybės 
galingųjų ar elito. Pagal šią logiką, neoliberalizmą gali 
sunaikinti į aukščiausius postus demokratiniu būdu at-
ėję politikai, besiremiantys visai kita ideologija. O gal-

būt revoliucija pirmiausia ir turėtų būti nu-
kreipta į politinį elitą, kurį antineoliberalizmo, 
suverenumo atstatymo ar kuriuo kitu vardu ga-
lėtų pašalinti naujajam pasauliui atstovaujanti 
grupė žmonių. Kaip sako Radžvilas apie Lietu-
vą, „didžioji dalis visuomenės ir net valdantysis 
elitas neturi tautinės ir valstybinės sąmonės“, 
o apie Europą: „Šiuolaikinės ES pagrindiniai 
politiniai veikėjai yra eurokomunistai“. Juozai-
tis kalba apie radikalią „valstybės valdymo per-
tvarką“, kurią atliksią specialiai parinkti anali-
tikai ir ekspertai.

Didžiausios viltys siejamos su politiniais vei-
kėjais, griaunančiais ilgą laiką kurtas tvarkas, 
įnešančiais sumaištį ir chaosą. Radžvilas di-

Lietuviškoji aRkadija PRieš 
neoLibeRaLizmą

Tomas Daugirdas
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raišką, žmogaus teisių gynėjų laisvę reikštis, apsispren-
džiama atsisakyti demokratijos.

Utopiška galvoti, kad išnykus neoliberaliai tvarkai 
išnyks žmonių moralinis pagedimas, socialinė nelygy-
bė ir neteisingumas. Moralinės ar kitos blogybės kyla 
ne iš neoliberalizmo, o iš pagedusios žmogaus prigim-
ties, egoizmo. Laisvė tvarkytis patiems šias ydas išryš-
kina, bet ir sudaro sąlygas savomis jėgomis su jomis 
tvarkytis. Postantiliberalizmas tegali pasiūlyti griež-
tą totalios valstybės ranką, kuri „teisingai“ sutvarky-
tų ekonominius ryšius, skirtų bausmes ir privilegijas, 
kont roliuotų bendruomenės ir asmeninį gyvenimą, vie-
šąją erdvę, drauge formuotų piliečius kaip nebrandžias 
paklusnias asmenybes.

Lietuvos gyventojui, kurio nuotaikos nekokios ir dėl 
labai lėtai ateinančio pavasario, lietuviškos tautinės Ar-
kadijos projektas gali pasirodyti patrauklus. Juo labiau 
kad jis žada saugumą, ramybę ir mažai kam patinkan-
čios konkurencijos panaikinimą. 

Reklamų, įvairiausių gyvenimo būdo specialistų ir 
sėkmės koučerių užpildytas pasaulis kupinas svajonių, 
lūkesčių ar pažadų dėl gražaus, sėkmingo ir gal net 
nerūpestingo gyvenimo. Kiekvienas beveik esame pati-
kėję, kad visapusiška sėkmė yra norma. Jei jaučiamės 
nesėkmingi, kažkiek palūžę, įsisukę į nerezultatyvių 
pastangų ratą, tai linkstame priimti kaip nenormalų 
dalyką, nutinkantį neabejotinai dėl kieno nors nevy-
kusių veiksmų ar blogos valios, ar dėl neoliberalizmo. 
Esame įtikėję savo potencialiu tobulumu, kuris nėra 
būdingas šiam pasauliui.

Ne vienas turbūt esame girdėję naivių minčių, kad šį 
pasaulį galįs pataisyti koks milžiniškas sukrėtimas, ku-
ris nušluos nuo žemės paviršiaus visas apnašas ir atvers 
galimybes kažkam, kas nauja ir tikra. Tai yra tam tikra 
išsipildymo intuicija, kurią kiekvienas turime, tačiau 
ji yra teologinė, o ne politinė. Ne kartą pastebėta, kad 
silpnėjant religingumui, žmonės yra linkę į religinius 
panašius lūkesčius susieti su politiniais pokyčiais, for-
muoti politines išsipildymo utopijas. Vienos tokių utopi-
jų (sovietinės) pasekmes mes ir patys esame išgyvenę.

Neoliberalizmo ydų ar trūkumų nėra pagrindo neigti. 
Tačiau radikali neoliberalizmo kritika taikosi į pačius 
liberalizmo principus kaip ydingus, iš jų išveda grės-
mes valstybės suverenumui, vertybių reliatyvizmą ir 
net demografines problemas. Vietoj jų siūlo tvirtos ir 
bendruomeniškos nacionalinės valstybės utopiją, tobulą 
socialinę gerovę ir tvirtos moralės pasišventusį patriotą. 
Utopijos kita pusė – suvaržyta demokratija, apribotos 
laisvės, kontroliuojama viešoji erdvė ir žiniasklaida, 
susilpninta ES, jos užuovėją praradusi Lietuva, atsidū-
rusi globalių uraganų kryžkelėje, uždarytomis sienomis 
ir veikiausiai skurstanti. Tokia Lietuva labiau panaši į 
dabartinę Venesuelą ar praeito šimtmečio socialistinę 
Albaniją nei į laimingąją Arkadiją. 	

džiąją revoliuciją vykstant mato jau šiandien: „Dabar 
byra pasaulinė neoliberalizmo sistema“, kurios centras 
jam yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Jo herojus yra 
prezidentas Donaldas Trumpas, kuris supranta, kad 
„pasaulinės neoliberalios revoliucijos projektas“ yra ne-
įgyvendinamas. 

Kritikai siūlo pokytį, kuris reiškia antiliberalią da-
bartinio pasaulio revoliuciją. Radžvilas visur mato da-
bartinio pasaulio byrėjimo ir žlugimo, jo katastrofos 
ženklus: „Visose ES šalyse stiprėjantis ir rinkimų rezul-
tatuose matomas pasipriešinimas vykdomam Europos 
ir tautų suverenumo griovimui gali baigtis Sąjungos su-
byrėjimu“. Juozaitis siūlo konsoliduotos ir nuo globalaus 
pasaulio įtakų izoliuotos tautinės valstybės projektą.

Antiliberalistinė vizija, savita lietuviškoji Arkadija, 
remiasi tvirta nacionaline valstybe, įsišaknijusia į tvirtą 
tautinę bendriją, sudarytą iš gausių ir tvirtų šeimų. Ši 
valstybė sėkmingai pati sau naviguoja globaliuose van-
denyse, viską iš šio pasaulio imdama, ką gauna (kad ir 
ES išmokas ar NATO saugumą), bet nieko neduodama. 
Tvirtą bendruomenę ji kuria tautiniu ir gimstamumo 
didinimui palankiu auklėjimu bei švietimu mokyklose, 
ribojant tam galinčią pakenkti informaciją viešumoje. 

Ši vizija graži, bet kokia jos vertė ir ką dėl jos rei-
kėtų paaukoti? Utopiška yra manyti, kad kokiu nors 
būdu galime išvengti globalizacijos. Jos galimybėmis 
naudotis ir nuo grėsmių apsisaugoti mes tegalime pri-
klausydami įvairioms sąjungoms, tarp jų ir ES. Ji ne 
vien suteikia saugumą ir išplečia galimybes prekiauti, 
bet ir, nustačiusi tam tikras taisykles, realiai apsaugo 
nedidelę Lietuvą nuo globalių vėjų, globalaus verslo 
spaudimo mūsų politikams. Turėdami galvoje mūsų 
politikų pažeidžiamumą, išryškėjusį jiems bendrau-
jant su lietuviškuoju verslu, negalėtume tikėtis, kad jie 
būtų daug atsparesni globalaus masto verslo rykliams. 
Netruktume pajusti korporacijų spaudimą modifikuoti 
politines taisykles atliepiant išimtinai verslo interesus, 
visiškai užmirštant bet kokius piliečių bendrojo gėrio 
motyvus. Jei liktume vieni be ES užuovėjos, rūpesčiai 
dėl Lietuvoje ir Vokietijoje besiskiriančios riešutų svies-
to sudėties imtų rodytis kaip išsvajotas rojus. ES yra 
stipri mūsų stiprėjančios, bet vis dar gana silpnos de-
mokratijos ramstis.

Utopiška galvoti, kad galime sukurti monolitinę tau-
tinę valstybę, dėl jos nepaaukodami laisvės ir demokra-
tijos. Neoliberalizmo kritikai neretai nutyli, kad libe-
ralizmas yra glaudžiai susijęs su demokratine tvarka 
ir gali reikštis vien demokratijoje, kurioje esama daug 
laisvų žmonių, galinčių rinktis ir spręsti. Neoliberaliz-
mo griovimas pirmiausia yra nukreiptas į demokrati-
nės tvarkos griovimą. Tautiškumą ir absoliutų naciona-
linės valstybės suverenumą iškeliant kaip absoliučias 
vertybes, svarbesnes už žmogaus laisvę, už žiniasklai-
dos tinklų veikimą, už nevyriausybinių organizacijų 

kRitika
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nors mimnermas neretai yra pavadinamas meilės poetu ar net 
erotinės poezijos pradininku, tačiau tarp jo poezijos fragmentų 
netrūksta ir amžininkams būdingų temų. mimnermo gyvenimą 
rėmina du smirniečių karai su lidais. manoma, kad poetas gimė 
apie 680–660 pr. kr., kai lidų karalius Gigas bandė užkariauti 
smirnos miestą, buvusį kelyje nuo jo sostinės sardžių egėjo jū-
ros link. tačiau smirniečiams pavyko atmušti šį puolimą Her-
mo lygumoje. Po daugiau nei pusės amžiaus, kai smirną puolė 
Gigo vaikaitis alijatas, mimnermas turėjo progą prisiminti pir-
mąjį mūšį ir aprašyti vieną iš tuomečio mūšio herojų (fr. 14). 
šis vyras primena tobulą kalino ar tirtajo tėvynės gynėją, ar net 
vieną iš trojos karo didvyrių. tačiau poetui nebereikia kreiptis 
į mūzas, kad galėtų apdainuoti kario narsą. jam užtenka miesto 
senolių, mačiusių jį savo akimis, pasakojimų. Gynėjui nereikia 
ir dieviškos pagalbos, dariusios tokią didelę įtaką trojos hero-
jams. Čia atėnei belieka stovėti mūšio nuošalyje ir nerūstauti, 
matant nirtaus kovotojo būdą. Galbūt mimnermas aprašė savo 
senelį. juk viena iš poeto vardo etimologijų nurodo, kad jis yra 
pavadintas pergalės prieš karalių Gigą garbei (μίμνω – ‘tvirtai 
stovėti’ ir Ἕρμος – ‘Hermas’). vis dėlto atrodo, kad šios elegijos 
nepakako miestui apginti. Pasibaigus antrajam puolimui, nebeli-
ko nei smirnos, nei, kaip atrodo, paties mimnermo. 

Po šio karo kaimyninis kolofono polis perėmė poeto „auto-
rines teises“ ir ėmė vadintis gimtuoju jo poliu. Gal taip ir būtų 
likę, jei ne paties mimnermo kadaise parašyta elegija (fr. 9). 
kaip tirtajas aprašo dorėnų invaziją į Peloponesą, taip mim-
nermas papasakoja apie jo protėvių jonėnų pasitraukimą iš to 
paties Peloponeso (mesenijos) į mažąją aziją, kolofoną, o ga-
liausiai ir smirną. 

vis dėlto mimnermas pirmiausiai žinomas kaip nepailstantis 
jaunystės šlovintojas. žymiausiose savo elegijose jis apdainuo-
ja žydintį jaunystės grožį, kuris yra lyginamas su medžių lapų 
prasiskleidimu pavasarį (fr. 2). toks įvaizdis naudojamas jau 
Homero, kuris natūralų medžių lajos ciklą lygina su žmonių 
kartomis – vienos užleidžia vietą kitoms, ir taip pasaulis nuolat 
atsinaujina. tačiau mimnermui toks pasakojimas netinka. jam 
pavasaris – tai visko pradžia, bet kartu ir pabaigos pradžia. juk 
krentantiems lapams nebesvarbu, kad pavasarį ir vėl sužaliuos 
nauji. mimnermą domina jaunystės teikiamos hedonistinės gė-

rybės. viena svarbiausių – afroditės užtikrinami meilės malonu-
mai (fr. 1). tačiau viskas baigiasi fatališkai vienodai: gyvenimo 
siūlas yra nuolat laikomas kėrių rankose, kurios pasiruošusios jį 
nukirpti, vos tik ateis tam tinkamas metas (fr. 2).

senatvėje žmogus nebegali patirti nieko puikaus. jį nuolat 
kankina vargai, kūną vargina skausmai, neretai spaudžia nepri-
teklius. ne tik moterys ar jaunuoliai nebekreipia į senį dėme-
sio. net jo paties vaikai, kadaise matę tėvą kaip tikrą pavyzdį, 
dabar į jį nenori net pažvelgti (fr. 3). mimnermą, vien tik apie 
tai galvojant, ima pilti šaltas prakaitas. jis meldžia, kad jaunystė 
nepraeitų kaip trumpas sapnas (fr. 5).

jei atsitiktų taip, kad jaunystė visgi pasibaigs, mimnermas 
trokšta užbaigti savo dienas būdamas šešiasdešimties (fr. 6). so-
lonas kiek vėliau bandys įtikinti, jog šis amžius yra pats vyro 
žydėjimas, ir riba turi būti pastumta iki 80 metų, tačiau vargu 
ar mimnermas būtų pakeitęs savo nuomonę. jis, prisimindamas 
nelaimingo titono likimą, kurio mylimoji eos išmeldė jam amži-
ną gyvenimą, tačiau pamiršo išprašyti amžiną jaunystę, netrokš-
ta taip pat pavirsti į cikadą, kuri tokia susitraukusi ir sudžiūvusi 
vis cirpia ir cirpia per graikiškosios vasaros karščius (fr. 4). 

o saulė aplink viduržemio jūrą išties nepailstanti. juk dievas 
Helijas kiekvieną rytą, tiek žiemą, tiek vasarą, lipa į savo veži-
mą, pakinkytą eikliaisiais žirgais, ir seka paskui savo seserį eos, 
kuri atneša pasauliui aušrą ir įspėja apie dienos pradžią. taip 
saulius kasdien keliauja iš aitiopų šalies, esančios toli rytuose, 
iki pat vakarinio Hesperidžių krašto (fr. 12). ir nors saulė gali 
būti nepakeliamai kaitri, tačiau mimnermo žmogus nuolat jos 
trokšta, ir kol jam sukelia džiaugsmą jos spinduliai, tol žmogus 
dar gali pasakyti – aš jaunas. 

nors aleksandrijos filologai sudarė tik dvi mimnermo elegijų 
knygas, tačiau jis įkvėpė ne tik graikus, bet ir romėnus. Proper-
cijus, dėl poeto skiriamo dėmesio meilei, vertino jį labiau nei 
Homerą. Horacijus, prisimindamas mimnermą, manė, jog jei 
negalima gyventi be meilės ir linksmybių, tuomet privalu gyven-
ti jose. atrodytų, jog šios elegijos vis dar yra aktualios ir mūsų 
pasaulyje, taip persismelkusiame jaunystės kultu.

iš senosios graikų kalbos vertė Arnoldas Kazimierėnas.

eLeGijŲ FRaGmentai 

Mimnermas
Iš sen. graikų kalbos vertė Arnoldas Kazimierėnas

poezija
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Fr. 1

Koks gi gyvenimo džiaugsmas bus be Afroditės auksinės?
 O, kad numirčiau, kai man šitai daugiau nerūpės:
Meilės slaptieji žaidimai ar dovanos mielos, bei guolis – 
 Šie jaunystės žiedai, staigiai užvaldantys mus,
Vyrus ir moteris, lygiai. Bet vos tik skausminga senatvė
 Vyrą užklumpa, jį tuoj verčia bjauriu ir piktu. 
Vien tik vargingi sunkumai kamuoja nuolat jo širdį;
 Mato dar saulės žybsnius, bet tai nedžiugina jau.  
Tokio nekenčia jaunuoliai, o moterys jau nebegerbia,
 Gaila, jog Dievo duota buvo senatvė žmonėms.

Fr. 2

Mes kaip lapai, kuriuos daugiažiedžio pavasario metas
 Mums išaugina, kai šie suveši saulės šviesoj,
Esam panašūs į juos, akimirką trumpą jaunystės:
 Džiaugiamės josios žiedais ir neapreiškus dievams
Neskiriam gero ir blogo. Štai stovi jau juodosios Kėrės:
 Lemtį turi pirma amžiaus senyvo, skaudaus;
Mirtį laiko antroji. Trumpai apsireiškia jaunystės
 Vaisiai: tik tiek, kiek šviesa saulės virš žemės apšvies.
Bet kai laikotarpis šitas galiausiai ribą prieina,
 Tuoj numirti geriau, nei gyvenimą tęst.
Daugel juk atsiranda blogybių širdy: iššvaistyti
 Kitąsyk ir namai, spaudžia neturto dalia.
Kitą liga pražūtinga apėmusi laiko: nėr tokio
 Tarpe žmonių, kuriam Dzeusas neskirtų vargų. 

Fr. 5

[Teka per odą tuoj pat begalinis prakaito srautas,
 Ima mane drebulys, matant vienmečių savų
Žydinčią mielą jaunystę. Kad kuo tik ilgiau ji betruktų!]
 Bet jaunystė brangi virsta tarytum sapnu,
Bepasibaigiančiu greitai. Netrukus pakimba senatvė,
 Skausmo pilna ir bjauri, virš kiekvieno galvos:
Nekenčiama ir gėdinga ji šlovę vyro užgožia
 Bei aptemdo akis, protą sudrumsčia visai. 

Fr. 12

Helijui skirta yra diena iš dienos vis darbuotis,
 Neatsiranda nei jam, nei jo eikliesiems žirgams
Poilsio niekad po to, kai Aušra rožiapirštė palikus
 Okeano vilnis, pradeda kopti dangun.
Nešamas jis virš bangų, kas naktį, gaubtojo luoto:
 Šį, iš aukso brangaus, kalė Hefaisto ranka.
Laivas, puošnus ir sparnuotas, paviršiumi jūros gabena

 Miegantį dievą giliai iš Hesperidžių šalies
Į Aitiopų kraštus, kur žirgai ir greitasis vežimas
 Laukia tol, kol atvyks gimstanti rytą Aušra:
Hiperiono sūnus tuomet vėl lipa dvirãtin.
 

Fr. 14 

Niekas nei dvasios narsa, nei jėga jam prilygti negali,
 Tai iš senolių savų, mačiusių jį, išgirdau,
Tuosyk, kai lidų raitų falangas talžė glaustąsias,
 Hermo lygumoje, savo akstim uosine. 
Net ir Paladė Atėnė tuomet negalėjo jo peikti
 Dėl nirtingos širdies, kai pro pirmąsias gretas
Jis prasibrovęs įstojo į mūšį kruvino karo,
 Nugalėdamas net priešo aštriąsias strėles.
Vyras joks kitas tarp priešų už jį nebuvo šaunesnis,
 Mūšio smarkiam gaudesy, darbui žiauriajam atlikt,
Kai jis veržėsi priekin bespiginant greitajai saulei. 

Fr. 3.

Tuosyk yra jis šauniausias, bet vos tik jo laikas praeina,
 Tėvą nei gerbia vaikai, nei jį bemyli ilgiau. 

Fr. 4.

Suteikė dievas Titonui senatvę – nežūvantį blogį:
 Ši siaubingesnė yra net nei skausminga mirtis. 

Fr. 6.

O kad mane be kančių ir skausmingų sunkumų užkluptų
 Mano mirties valanda, metų šeštoj dešimty.

Fr.8

[...] lai pats doriausias dalykas,
 Jį mes vadinam tiesa, esti tarp mūsų visàd.

Fr. 9

Mes, palikę Aipėją ir Pilą, miestą Nelėjo,
 Azijos mielus krantus pasiekėm savo laivais. 
Kolofone brangiam, panaudodami šiurkščiąją jėgą,
 Apsigyvenome taip, smurto nešėjai grubaus.
Iškeliavom po to nuo upės Astėjos ir Smirną,
 Ajolėnų kadais, užėmėm dievo valia. 

eLeGijŲ FRaGmentai 
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Mums dažnai patariama medituoti šventųjų gyveni-
mus, tačiau ši samprata atsirado tais laikais, kai me-
ditacijos buvo kur kas tikslesnis ir daugiau pastangų 
reikalaujantis darbas nei tas, kuriuo esame gundomi 
jį laikyti dabar. Pastaruosius šimtą metų veikusi mil-
žiniška mašina gerokai susilpnino ir privertė išsigimti 
mūsų vaizduotę. Iš pradžių realistiniai romanai ir pje-
sės, paskui kinas vis labiau didino miesto gyventojo 
proto jautrumą išorės poveikiams, todėl dabar jis be 
mažiausių pastangų įpuola į transą primenančią būse-
ną, kad tik galėtų pabėgti nuo savo padėties suvokimo. 
Sakoma, kad tikrai populiarūs tampa tik tie grožinės 
literatūros kūriniai ir kino filmai, į kuriuos mintimis 
gali persikelti skaitytojai bei žiūrovai ir juose pasijusti 
apsupti pavojų, mylimi arba šlovinami. Tokia svajo-
nė – tai ne meditacija, nors jos objektai kartais būna 
verti didžiausio pasišventimo. Nebus nieko blogo, o gal 
net šis tas gero, užsisvajojus įsivaizduoti, kad atlieki 
sero Tomo Moro, karaliaus Liudviko IV ar tėvo Damie-
no vaidmenį. Savaime aišku, pavojingiau tapatintis 
su šv. Pranciškumi ar šv. Kryžiaus Jonu. Mes galime 
šauktis šventųjų pagalbos ir tyrinėti Dievo veikimą per 
juos, bet jei pradėsime kliedėti, kad tapome jais, many-
ti, jog žiūrime jų akimis ir mąstome kaip jie, nustosime 
matyti vienintelį tikrą mūsų išganymo kelią. Yra vie-
nintelė šventoji, kuria iš tiesų galėjo tapti Bridget Ho-
gan, ir tai yra šv. Brigita Hogan; būtent šia šventąja ji ir 
privalo tapti – čia arba skaistyklos liepsnose, – jei nori 
patekti į dangų. Apsirengus Joanos Arkietės kostiumu, 
ten prasmukti nepavyks.

Dėl šios priežasties ypač verta domėtis tais šventai-
siais, apie kuriuos turime nedaug žinių. Kalendoriuje 

šv. eLena

Evelyn Waugh
Iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė

HaGioGraFija

esama vardų, apie kuriuos tik tiek ir težinome – pačius 
vardus, ir tai kartais tokiu pavidalu, kad amžininkai 
ne iš karto juos atpažintų. Yra ir tokių šventųjų, apie 
kuriuos, kalbant žmogiškumo požiūriu, žinome beveik 
viską, kurie savo raštuose paliko mums savo minčių ir 
jausmų konspektus, kuriuos gyvenime lydėjo maldin-
gi biografai, užrašinėję kiekvieną judesį ir žodį, kurie 
savo laikų istorijoje buvo labai ryškiai matomi, ir todėl 
galime į juos žvelgti iš visų pusių, turėdami draugų ir 
priešininkų įspūdžius. Bet kažkur ties viduriu tarp šių 
dviejų grupių yra šventieji, kuriuos prisimename dėl 
vienintelio veiksmo. Šiai grupei neabejotinai priklauso 
Elena. Jau gilioje senatvėje, būdama našlaujanti impe-
ratorienė, ji nukeliavo į vieną iš savo sūnaus neaprė-
piamų valdų dalį – Jeruzalę. Šioje kelionėje buvo atras-
ta Tikrojo Kryžiaus relikvija, kuri garbinama visame 
krikščioniškame pasaulyje. Tiek mes žinome, visa kita 
tėra tik prielaidos.

Tuo metu Elena buvo įtakingiausia pasaulio moteris 
tiesiogine prasme, tačiau mes apie ją nežinome beveik 
nieko. Dvi vietovės skelbiasi esančios jos gimimo vieto-
mis – Kolčesteris Anglijoje ir dabar jau dingęs Turkijos 
pajūrio kurortas Drepanum (Heliopolis). Nė vienos iš 
jų naudai nėra tvirtesnių įrodymų, todėl nei anglams, 
nei turkams nebūtina atsisakyti savo pretenzijų. Ji tik
riausiai buvo iš vidutinio kilmingųjų sluoksnio – ne 
tarnaitė, bet ir ne valdovė. Konstancijus ją vedė anksti, 
dar siekdamas valdžios, ir vėliau metė, sumanęs tuoktis 
su karališkojo luomo moterimi. Gali būti, kad ji užaugo 
viename iš pašto arklių keitimo punktų palei impera-
toriškąjį traktą, ir ten buvo pastebėta Konstancijaus 
per vieną iš jo oficialių kelionių. Bet galima įsivaizduoti 
ir tai, kad ji, kaip pasakoja legenda, buvo britų genties 
vado duktė. Ji pagimdė vieną sūnų, Konstantiną Didįjį; 
tikriausiai tai įvyko Niše (Serbijoje). Po skyrybų apsi-
gyveno Tryre (Trèves), kurio katedra veikiausiai stovi 
ant jos rūmų pamatų. Beveik neabejojama, kad ten 
tapo krikščione. Galbūt ją mokyti padėjo Laktancijus, 
kuris buvo jos anūko Krispo auklėtojas. Staiga, pačioje 
gyvenimo pabaigoje, ji išėjo į šviesą ir patyrė didingiau-
sią nuotykį. Mirė Konstantinopolyje, iš ten kūnas buvo 
tuojau pat ar vėliau pergabentas į Romą. Jos kapas nie-

eveLyn WauGH (1903–1966) – anglų literatūros klasikas, 
vienas žymiausių XX a. rašytojų katalikų, kurio atsivertimas iš 
„absurdiškos ultramodernybės karikatūros į tikrąjį katalikiškos 
ortodoksijos pasaulį“ tapo tikra to meto sensacija. Lietuvių kal-
ba išleisti Waugh romanai Dulkių sauja, Vargingi kūnai ir Su-
grįžimas į Braidshedą. apsakymas „šv. elena“ verstas iš rinki-
nio Saints For Now (Clare boothe Luce (ed.), new york: sheed 
& Ward, 1952).
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žmogžudystėmis knibždančiuose rūmuose nepradėjo 
ieškoti šalininkų, nesiėmė kovoti su varžove, o ramiai 
priėmė jai tekusią nešlovę. Konstantinas įgijo valdžią, 
paskelbė ją imperatore, kaldino jos garbei monetas, 
atvėrė jai visą imperijos iždą. Ji priėmė ir tai. Privatu-
mą išsaugojo tik religiniame gyvenime, kartu su minia 
žmonių eidavo į mišias Romoje, padėjo dirbti ruošos 
darbus Siono kalno vienuolyne. Susitaikė su tuo, kad 
yra Dievui reikalinga tam tikram darbui. Vieniems teko 
grumtis su liūtais arenose, kitiems – gyventi dykumų 
olose. Jai buvo skirta būti šv. Elena imperatore – ne 
šv. Elena kankine, ne šv. Elena atsiskyrėle. Ji priėmė 
pavojų sielai kupiną gyvenimo būdą, kuris ne vieną pri-
vertė paslysti, ir tvirtai laikėsi savo, kol pagaliau atrodė 
jau aišku, kad Dievas jai nebeturi kito tikslo, tik leisti 
kaip maloniai senutei nugyventi dar likusias dienas. 
Ir kaip tik tada ji atliko savo vienintelį, iki tol niekieno 
nemėgintą ir nepakartojamą tarnystės veiksmą – atra-
do Tikrąjį Kryžių.

Negalime būti absoliučiai tikri, kad ji jį atrado. Nu-
valkiotas pašaipus juokelis, neva „kryžiaus medienos“ 
buvę tiek daug, kad pakaktų pastatyti laivą, jau seniai 
paneigtas, nors vis dar kai kur pakartojamas. Kantriai 

kad nebuvo gausiai lankomas piligrimų. Panašu, kad ir 
ji pati niekada neskatino didelio asmeniško garbinimo, 
tačiau tai populiari šventoji. Jai skirta daugybė bažny-
čių, jos vardu pakrikštyta begalė mergaičių, ją dažnai 
pamatysi skulptūrose, paveiksluose, mozaikose. Ji atra-
do jaukią ir tvirtą vietą krikščioniško pasaulio šeimos 
gyvenime.

Visame tame nedaug didvyriškumo ar genialumo. 
Galime spėti, kad ji buvo pamaldi, skaisti, dosni; tikrai 
gera moteris tais laikais, kai rūmuose gyveno daugiau-
sia ydingi žmonės, bet vis dėlto gyveno patogiai ir pra-
bangiai, o juk šventieji visais laikais laikė skurdą viena 
iš savo pašaukimo sąlygų. Neturime žinių, kad būtų 
kentėjusi fizines, dvasines ar psichines kančias, neskai-
tant įprastų praradimų, nusivylimų ir negalių, skirtų 
iškęsti mums visiems. O juk gyveno tokiais laikais, kai 
krikščionims dažnai tekdavo rinktis: bėgti, atsižadėti 
tikėjimo ar kęsti žiaurias bausmes. Galėtume paklaus-
ti, o kur gi tas jos šventumas? Ko konkretaus galėtume 
iš jos pasimokyti mes, gyvenantys visiškai kitokiomis 
sąlygomis?

Juk Konstantino pasaulis, kiek sugebame įžvelgti, 
yra mums be galo tolimas. Esama tam tikrų paviršuti-
niškų panašumų. Poezija tuo metu buvo mirusi, proza 
merdėjo. Architektūrą buvo užgriebusios sudiržusios 
inžinierių rankos. Skulptūros menas tiek smuko, kad 
Konstantinas visoje savo imperijoje nerado akmenta-
šio, pajėgaus papuošti jo triumfo arką, todėl nusprendė 
verčiau apiplėšti dviejų šimtų metų senumo Trajano 
arką. Šalį beveik savarankiškai valdė išsikerojusi biuro-
kratija, kontroliavusi turto šaltinius, rengusi pramogas 
miesto prasčiokams ir gynusi sienas, kurioms grėsė vis 
didesni Rytų barbarų užpuolimo pavojai. Civilizuotam 
pasauliui teko ieškotis naujos sostinės. Visa tai atrodo 
pažįstama, tačiau pačiam svarbiausiam įvykiui – krikš-
čionybės pergalei – šiuolaikinėje istorijoje atitikmens 
nerasime. Net didžiausiomis vaizduotės pastangomis 
neįstengsime pajusti to, ką juto Laktancijus ar Maka-
rijus. Elena labiau už visus kitus susijusi su pačia šio 
slėpinio esme.

Panašiai kaip kita, ne tokia apdairi karalienė, ji ga-
lėtų pareikšti: „Mano pabaiga – tai mano pradžia“. Ji 
nebūtų išgarsėjusi, jei ne ta paskutinė, pergalinga ke-
lionė. Prisimintume ją – jei išvis prisimintume – pana-
šiai kaip Konstantiną: žmogų, kuris dailiai sugebėjo 
išgauti iš abiejų pasaulių tai, kas geriausia. Aiškus jos 
piligrimystės tikslas nauja, laimingesne šviesa nušvietė 
ilgus tykios, nuobodžios senatvės metus ir parodė, kad ji 
priėmė savo padėtį sąmoningai, remdamasi kantrybe ir 
nuolankumu. Tiksliau bus pasakyti – jos padėtis. Mes 
nežinome, kokią padėtį ji užėmė, kai ją atrado Kons-
tancijus. Ji tikrai pasirinko jį ne dėl vilčių įgyti valdžią. 
Tiesą pasakius, būtent tos viltys ją ir pražudė; dėl jų 
ji, atstumta, po skyrybų išvyko į tremtį. Intrigomis ir 

šv. eLena

šv. elena atranda tikrąjį kryžių. iš itališko rankraščio  
ms CLXv, verčelis, 825 m. saugoma biblioteca capitolare  

di verona, italija
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surinktos ir išmatuotos visos visame pasaulyje garbina-
mos skiedrelės ir atplaišos; nustatyta, kad sudėjus jas 
visas, medžio nepakaks visam kryžiui. Žinome, kad dau-
gumos šių fragmentų kilmė aiškiai nustatoma iki IV a. 
pradžios. Tačiau nėra šv. Elenos atradimo autentišku-
mo garantijų, kurios galėtų tenkinti antikvarą. Jei ji 
atrado Tikrąjį Kryžių, tai įvyko dėl tiesioginės antgam-
tinės pagalbos, o ne remiantis archeologiniais samp
rotavimais. Tai buvo aiškiai skelbiama iš pat pradžių. 
Išlikusioms relikvijoms būdinga keletas tokių keistų 
bruožų, kad jie tarsi užtikrina, jog jų buvo neįmanoma 
suklastoti. Pavyzdžiui, „etiketė“ – užrašas „Jėzus Na-
zarietis, Žydų karalius“, – dabar saugoma Santa Croce 
bažnyčioje, atrodo mažiausiai tikėtinas klastotojo meno 
kūrinys. O ir kas būtų mėginęs ją apmulkinti? Tik rai ne 
šv. Makarijus. Vis dėlto yra įmanoma, kad Elena buvo 
apgauta ar kad ji ir jos bendražygiai suklydo, palaikę 
savo ieškomais medžio gabalais paprastas sijų dalis, 
seniai užkastas statybų šiukšles, ir kad etiketė kažin 
kokiais būdais prie jų prikabinta vėliau. Ir vis tiek jos 
veiksmas yra gyvybiškai svarbus.

Nėra nieko fantastiško tvirtinti, kad šis atradimas ją 
daro viena iš Bažnyčios daktarų, kadangi ji ne šiaip sau 
pridėjo vieną stulbinamą trofėjų prie įvairiose vietose 
iškasamų ir garbinamų relikvijų lobio. Ji sensacingu 
būdu patvirtino dogmą, kuriai kilo pavojus būti pamirš-
tai. Valdžia slydo iš rankų. Rytiniuose ir pietrytiniuose 
Viduržemio jūros pakrantės regionų akademijose gud
rūs, aštrūs protai ieškojo frazių ir analogijų, padedančių 
sutaikyti naują, tiesų tikėjimą, dėl kurio žmonės ėjo į 
mirtį, su jų vaizduotę kerinčiomis senovinėmis speku-
liacijomis ir okultinėmis apeigomis, spalvinančiomis jau 
kelių kartų atmintyje egzistuojančią logiką. 

Kitas egzistencijos etapas, kuriame atsiduria išrink-
tųjų sielos, nusimetusios kūno naštą, kunigystė, sakra-
mentų sistema, net tam tikri valgymo, tepimo aliejais 
ir prausimosi ypatumai – visa tai jau tada buvo ma-
dingo mąstymo dėmesio centre. Visus naujosios religi-
jos aspektus buvo galima interpretuoti, tobulinti arba 

eveLyn WauGH

menkinti – viską, išskyrus protui nepavaldų tvirtinimą, 
kad Dievas tapo žmogumi ir mirė ant kryžiaus: kad tai 
ne mitas, ne alegorija, o tikras Dievas, kuris tikrai įsi-
kūnijo, buvo mirtinai nukankintas konkrečiu istoriniu 
laikotarpiu, konkrečioje geografinėje vietovėje, ir tai yra 
paprastas istorinis faktas. Tai ir buvo didžiausia kliū-
tis Kartagenoje, Aleksandrijoje, Efese ir Atėnuose; tai 
ją siekė sumažinti, paslėpti ir galiausiai pašalinti visi 
talentingiausi tų laikų žmonės.

Konstantinas nepajėgė su jais varžytis. Jis mokslus 
ėjo mūšių laukuose ir diplomatiniuose susitikimuose, 
kur pasitraukimas dažnai būdavo aukščiausia strate-
gija, o tiesa – dviejų nesutaikomų skirtybių pasiektas 
kompromisas; buvo užsiėmęs gausiais valstybės reika-
lais, nepratęs vartoti techninių filosofijos terminų. Be 
to, Konstantinas dar nebuvo pakrikštytas, dar trikdo-
mas sapnų apie Aleksandrą, dar ne visai įsitikinęs, kad 
pats nėra dievas, kad ne jame įsikūnijo Aukščiausioji 
Būtybė, kurios netobulos apraiškos buvo ir Jupiteris, ir 
Jehova: Konstantinas šiame lauke jautėsi kaip nesavas. 
Bažnyčios padėtis buvo pavojingesnė negu persekiojimų 
laikais, nors tik labai nedaug kas tai suprato. Ir visoje 
šioje krizės sumaištyje staiga atsirado tolimose šiaurės 
provincijose prabangiai karšusi Dievo atsiųsta vieniša, 
ryžtinga moteriškė, turinti vienintelį aiškų, konkretų, 
praktinį tikslą: priversti visą pasaulį vėl atsigręžti į ke-
letą medžio lentų, prie kurių prikaltas jo išganymas.

Štai ką pavyko pasiekti Elenai. Mums, kurie, kad 
ir kokius sunkumus patirtume, nebesame trikdomi 
tos ypatingos IV a. būdingos filosofinės sumaišties, jos 
veiksmas gaivus tuo, kad neturime jokios vilties jį pa-
kartoti. Kryžius šiandien labai aiškus ir paprastas; tur-
būt paprastesnis, negu buvo jau daugybę šimtmečių. 
Iš Elenos galima pasimokyti šio to apie Dievo veikimą: 
kad jis iš kiekvieno mūsų nori ko kito, ir nesvarbu, ar 
tai būtų sunku, ar lengva, vieša ar visiškai privatu, tai 
padaryti gali tik kiekvienas iš mūsų, kadangi būtent 
tam yra sutvertas. !
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Turiu garbės tarti giriamąjį žodį Gailių klano premijos 
įteikimo „Dviračio žinioms“ proga. Dėkoju renginio or-
ganizatoriams už pasitikėjimą ir įvertinimą. Kadangi 
esu politikos mokslininkas (pagal disertaciją) ir poli-
tologas (viešai), į „Dviračio žinias“ giriamajame žodyje 
norėčiau pažvelgti iš socialinių mokslų perspektyvos. 
Kaip politikos mokslininkas, dviračio neišradinėsiu ir 
žodyje bandysiu laikytis tyrimo struktūros. Tačiau jei 
išlįs ta politologo (t. y. Sūrskio ir Mauzerio) pusė, tai 
jau atleiskite.

Moksliniame tyrime reikia pradėti nuo teorinio lyg
mens ir sąvokų apibrėžimo. Paprasčiau kalbant, išsiaiš-
kinkime, su kuo turime reikalą. Taigi kaip konceptua
lizuosime sąvoką „Dviračio žinios“? Lietuviškoji Wiki 
sako, kad tai yra „Lietuvos politinio satyrinio humoro 
laida, rodoma nuo 1993 metų“. Moksle, apibrėžiant są-
vokas, keliamas validumo reikalavimas. Jis reiškia, 
kad konceptualus sąvokos apibrėžimas ir iš jo išplau-
kiantys matavimai turi būti suderinami su tiriamu 
reiškiniu, apimti jo esmines savybes. Kitaip tariant, ar 
užtenka apie „Dviračio žinias“ pasakyti, kad tai „politi-
nio humoro laida“? Sakyčiau, kad būtina. Tačiau nėra 
pakankama.

Kai mokslininkai nėra tikri dėl to, kaip apibrėžti ir 
matuoti, jie sau vardija su reiškiniu galimai susijusius 
dalykus. Pabandau: pelės politologės, bratkos, pilkasis 
kardinolas, kandidatas į prezidentus, Seimo pirminin-
kas. Atleiskite, kad maišau kūrėjus su personažais, 
realybę su satyra, politiką su kultūra. Čia jau Sūrskio 
politologinė pusė. Bet gal visa tai susiję? Atrodytų, lyg 
išvardinti reiškinio aspektai apibūdina ne TV laidą, 
bet klaną, o gal rinkiminį komitetą. Komitetus visgi 
palikime savivaldai – dabar tai jos problema. Laikantis 
mokslinės etikos, manau, kad tiksliausia „Dviračio ži-
nias“ įvardinti kaip „socialinę instituciją“.

Ar su tuo sutiktų socialinių mokslų teoretikai? Sa-
muelis P. Huntingtonas instituciją apibūdina kaip sta-
bilius, pasikartojančius ir vertinamus elgesio modelius. 
Anthony Giddensui institucija yra tiesiog ilgiau išsi-
laikančios socialinio gyvenimo savybės. Romas Harré 
pateikia tokius socialinių institucijų pavyzdžius kaip 
mokykla, paštas, monarchija.

Dėl išsilaikymo ir stabilumo – lyg ir akivaizdu, stabi-

lumas pavydėtinas – nuo 1993 m. Tiek pat metų, kiek 
ir po Nepriklausomybės atkūrimo įsteigtai prezidento 
institucijai. „Dviračio žinios“ gal ir nepretenduoja į mo-
narchiją, bet štai Seimo pirmininką ir ketvirtą pagal 
populiarumą prezidentinį kandidatą, galima sakyti, 
pagimdė.

Nelyginant paštas, „Dviračio žinios“ atlieka komuni-
kacijos funkciją tarp politinio gyvenimo ir jo adresatų, 
visuomenės. Panašiai kaip mokykla, „Dviračio žinios“ 
teikia ir tam tikrą politinį išsilavinimą – šviečia visuo-
menę apie politinius įvykius, o gal ir jų interpretacijas.

Kai kuriuos iš šių teiginių reikia pagrįsti empiriškai. 
Kaip visuomenė vertina socialinę instituciją? Ar žmo-

GiRiamasis žodis „dviRaČio žinioms“

Mažvydas Jastramskis

Gailių klano premija 2019

mažvydas jastramskis. 2019. violetos boskaitės nuotrauka



14 naujasis židinys-aidai   2019  /  2

nės jaučiasi jos šviečiami, ar „Dviračio“ žinia pasiekia 
adresatą?

Taigi pereikime prie empirinės tyrimo dalies.
Vienas iš pagrindinių mano akademinės veiklos 

barų – po Seimo rinkimų atliekamų, išsamių studijų 
apie rinkiminį elgesį tyrinėjimas. Ne taip seniai (pa-
gal akademinį metų skaičiavimą, praktiškai vakar), po 
2012 m. į porinkiminę apklausą buvo įtraukta vertin-
gos informacijos suteikiančių klausimų apie „Dviračio 
žinias“.

Pagal Huntingtoną, institucija privalo būti vertina-
ma. Informaciją apie tai renka, analizuoja ir sociologai, 
ir politikos mokslininkai. Panašiai kaip ir kitose poko-
munistinėse valstybėse, iš politinių institucijų Lietuvoje 
žmonės labiausiai pasitiki prezidentu, o štai pasitikėji-
mas partijomis jau pora dešimtmečių nepakyla iki 10 
procentų ribos. Jei pažvelgsime plačiau, ne tik į poli-
tines institucijas, daugiausia pasitikima ugniagesiais. 
Gal dėl to, kad su jais absoliučiai daugumai netenka 
susidurti.

Apklausoje teiravomės, kaip žmonės vertina – kiek 
jiems patinka – „Dviračio žinios“. Rezultatai tikrai ne-
blogi. Labai patinka arba patinka laida apie 42,4 pro-
centams rinkėjų, t. y. respondentų. Vidutinės nuomonės 

laikosi apie 29,3 procento. Apibendrinant galima sakyti, 
kad institucija turi „pliusinį“ reitingą. Tai puikus pa-
siekimas institucijai, kuri veikia nuo 1993 m. Jeigu ly-
gintume su politikais – tokio tikriausiai nė nerastume. 
Jeigu ieškotume palyginimo tarp institucijų, naujausi 
„Vilmorus“ duomenys rodo, kad „Dviračio žinių“ ver-
tinimas yra panašiausias į žiniasklaidos. Beje, 14 (ne 
procentų, o tiesiog) respondentų nežinojo tokios laidos. 
Nieko keista, visko pasitaiko Lietuvoje – paskutinė-
je rinkiminėje studijoje apie 10 procentų responden-
tų nežinojo, keleriems metams yra renkamas Seimas. 
Daugiau negu pusė – kas yra Lenkijos prezidentas. Čia 
pamąstymui.

Grįžtant prie partijos, t. y. institucijos, reitingo – ga-
lima kalbėti apie tai, kad, girdi, nesvarbu, koks tas rei-
tingas, svarbu, ar savo funkciją atlieka. Pavyzdžiui, Sei-
mas – juo žmonės nepasitiki, bet tai yra mūsų (politinės) 
visuomenės veidrodis. Svarbu, kad „Dviračio žinios“ ge-
rai atspindėtų įvykius. Ar taip atrodo ir visuomenei? 
Čia nuomonė yra itin tvirta. Net trys ketvirtadaliai 
(75,5 procento) mano, kad „Dviračio žinios“ labiau at-
spindi Lietuvos politinio gyvenimo įvykius. Kad labai 
gerai juos atspindi, mano 43,3 procentai. Vos dešimta-
dalis apklaustųjų manė, kad visai neatspindi. Tad jeigu 

mažvydas jastRamskis

Gailių klanas ir „dviračio žinių“ komanda. 2019. violetos boskaitės nuotrauka
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O kaip dėl religijos, išsilavinimo ir pajamų? „Dvira-
čio žinių“ elektoratas nei „pabažnas“, nei „nebažnas“ – 
į Bažnyčią eina panašus skaičius tiek laidos žiūrovų, 
tiek kitų respondentų. Nei vargšas, nei turtingas – daž-
niausiai laidą žiūri vidutinių pajamų respondentai. Ly-
ginant išsilavinimo grupes, „Dviračio žinios“ surenka 
daugiausia žiūrovų tarp žmonių, turinčių aukštąjį iš-

silavinimą – 57 procentus. Tačiau apskritai kalbant, 
skirtumai nėra dideli.

Kaip ir kiekviename tyrime, reikalingos išvados ir 
diskusija. Tačiau šį kartą apsieisime be diskusijos.

Pirma, „Dviračio žinios“ yra balsuojančių ir besido-
minčių politika žmonių institucija.

Antra, galima teigti, kad valstiečiai, socialdemokratai 
ir konservatoriai, ko gero, nepageidautų, jog „Dviračio 
žinios“ dalyvautų rinkimuose – iš dalies sutampa jų 
elektoratai.

Trečia, pagal kai kuriuos bruožus „Dviračio žinių“ so-
cialinė paramos bazė tiesiog panaši į vidutinę Lietuvą: 
nei kairieji, nei dešinieji, nei turtingi, nei vargšai.

Ir ketvirta, bet neabejotinai svarbiausia išvada: dar 
nė vienam taip ilgai veikiančiam politikui ar partijai 
nepavyko išlaikyti tokio gero reitingo. Palinkėkime, kad 
„Dviračio žinios“ ir toliau liktų tokia sėkminga ir reikš-
minga socialinė institucija.

Seimas ir politika yra visuomenės veidrodis, tai „Dvira-
čio žinios“ – veidrodžio veidrodis. Atspindžio atspindys.

O kaip dažnai tie spinduliai pasiekia visuomenę? 
Bent kartą per savaitę „Dviračio žinias“ žiūri trečdalis 
respondentų – 33 procentai. Bent kartą per mėnesį – 
52 procentai.

Taigi eilinį kartą pasidalijama į dvi stovyklas – „Dvi-
račio šou“ rinkėjus, t. y. žiūrovus, ir kitus. Lyg į dvi Lie-
tuvas. Kas joms būdinga? Galima paklausti ir kitaip: 
jeigu „Dviračio žinios“ būtų partija, o jos žiūrovai – elek-
toratas, kaip tas elektoratas atrodytų? Koks jo išsilavi-
nimas, amžius, domėjimasis politika ir kiti atributai? 
Atlikime politinęsociologinę analizę.

Panašu, kad reikėtų informuoti Vyriausiąją rinkimų 
komisiją, nes „Dviračio žinios“ skatina rinkimų akty-
vumą – laidos žiūrovai eina balsuoti net 15 procentinių 
punktų daugiau, lyginant su nežiūrinčiais laidos ar žiū-
rinčiais ją retai. Jie ir politika labiau domisi. Beje, efek-
tas panašus į aukštojo išsilavinimo efektą. Taigi gali 
būti, kad į tyrimus, kurie nurodo įvairiausias rinkėjų 
aktyvumo priežastis, teks įtraukti ir „Dviračio žinias“. 
Aišku, ne Mauzerio, o ta rimtoji mokslininko pusė sako, 
kad gal tai yra koreliacija, o ne priežastingumas. Tačiau 
galime aiškiai pasakyti, kad „Dviračio žinias“ žiūri žmo-
nės, kurie eina balsuoti.

Ar „Dviračio žinios“ yra palankios kuriai nors ideolo-
gijai? Mūsų duomenys neleidžia atsakyti į šį klausimą. 
Jei klaustume apie kairiuosius ir dešiniuosius, tai „Dvi-
račio žinių“ žiūrovai būtų centristai.

Su kuo iš dalies sutampa „Dviračio žinių“ elektoratas? 
Labiausiai „Dviračio žinias“ žiūrėjo valstiečių ir žaliųjų 
rinkėjai – net 66,7 procento. Nedaug atsiliko konserva-
toriai (60,2 procento) ir socialdemokratai (62 procentai). 
Gana gausiai „Dviračio žinias“ žiūrėjo Liberalų sąjūdžio 
(58,9 procento), „Tvarkos ir teisingumo“ (57,1 procento) 
ir Darbo partijos rinkėjai (55,8 procento). Kita vertus, 
vos kas trečias Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Artūro 
Zuoko rinkėjas dažniau įsijungdavo „Dviračio žinias“.

Vyrai ar moterys? Šiuo klausimu „Dviračio žinios“ 
nediskriminuoja: institucija palanki lyčių lygybei, laidą 
vienodai žiūri tiek vyrai, tiek moterys.

Kaip ir rinkimuose, augant amžiui, daugėja ir balsų 
už „Dviračio žinias“ (t. y. žiūrovų). Vis dėlto daugiausia 
jų yra tarp vidutinio amžiaus, 40–49 metų respondentų.

Kalbant apie gyvenamąją vietą, esama panašumo 
su socialdemokratais. Vidutinio dydžio miestai (rajonų 
centrai) – „dviratininkų“ tvirtovė. Čia laidą žiūri apie 63 
procentai respondentų.

GiRiamasis žodis „dviRaČio žinioms“

Gailių klano premijos nr. 9 medalis. 2019. 
violetos boskaitės nuotrauka
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i. mes švenČiame

Ne, šiandien mes, žinoma, švenčiame ne Katalikiškojo 
suaugusiųjų švietimo Bavarijoje 60metį. Bažnytinis 
suaugusiųjų švietimas, katalikiškas suaugusiųjų švie-
timas egzistuoja tiek pat laiko, kiek egzistuoja Bažny-
čia. Mūsų apylinkėse tai siekia 1000 metų į praeitį, ga-
liausiai net romėnų laikus.  Juk pirmoji vardu žinoma 
krikščionė yra kankinė Afra, Augsburgo miesto ir vys-
kupijos globėja, pasak tradicijos, mirusi 304 m. 

Krikščionių tikėjimas visados neišvengiamai buvo 
susijęs su išsilavinimu, juk jo pradžia yra konkretus 
istorinis vyksmas, Kristaus įvykis, apie kurį turi būti 
pranešta, papasakota ir kuris turi būti aiškinamas.  To-
dėl jau antrajame šimtmetyje vadinamieji „apologetai“ 
mėgino savo amžininkams pagonims racionaliai išaiš-
kinti, kodėl krikščioniu būti yra prasminga.

O garsusis vyskupas Grigalius Nazianzietis, miręs 
390 m., savo draugo Bazilijaus Didžiojo laidotuvių kal-
boje net giria tariamai tokį kenksmingą nekrikščioniš-
ką išsilavinimą: „Manau, kad visi išmintingi žmonės 
sutaria, jog išsilavinimas yra pirmasis iš mūsų turtų: 
ne tik tas, mūsų pačių, bet ir pagoniškas, kurį daugu-
ma krikščionių niekina kaip kenksmingą ir pavojingą 
bei vedantį tolyn nuo Dievo...

Taigi ne išsilavinimą dera niekinti, kaip mano kai 
kas, o paikais ir neišprusėliais laikytini tie, kurie lai-
kosi tokio požiūrio, norėdami, kad visi jiems pritartų, 

idant jų pačių neišprusimas, tveriant visuotiniam ne-
išprusimui, neiškiltų viešumon ir jų neišprusimas ne-
taptų žinomas“.

Vėliau jau vienuoliai savo vienuolynuose, kultūrai ir 
visuomenei aplink juos žlungant, toliau nešė svarbius 
išprusimo elementus. Nuo XVI a. jėzuitai, mėgindami 
palengvinti Bažnyčiai vidinę reformą, visai sąmoningai 
stato ant „lavinimosi“ kortos, o naujasis uršuliečių or-
dinas ėmė rūpintis mergaičių ir jaunų moterų išprusi-
mu. Taip pat dažnai pamirštama, kad nemažai Baroko 
vienuolynų garsėjo kaip aukštos kvalifikacijos gamta-
mokslinių tyrinėjimų vietos.

Taigi šiandien žvelgdami atgalios į šešias dešimtis 
mums žinomos ir įprastos suaugusiųjų švietimo struk-
tūros metų ir kartu mąstydami, kaip galėtume ateityje 
tinkamai atlikti savo pareigą šiam prusinimuisi, mes 
esame didžios tradicijos dalis. Todėl noriu jums pasiū-
lyti tris trumpus atsakymus į tris „K“ raide prasidedan-
čius klausimus: Kas? Kaip? Kodėl?

ii. kas? – suveReni eRdvė

Kokios yra katalikiško suaugusiųjų švietimo temų 
sritys? Norint prasmingai atsakyti, galima pasigilinti 
į būdvardžio „katalikiškas“ reikšmę. Dažnai verčiama: 
katalikiškas reiškia „visa apimantis“. Tai visiška klai-
da. Verčiant žodžiu „visa apimantis“, suformuluojamos 
pernelyg autoritarinės, net totalitarinės pretenzijos.

Viena iš lemtingų mano teologijos studijų patirčių yra 
ta, kad iš šeštame dešimtmetyje pasirodžiusių pran-
cūzų jėzuito Henri de Lubaco knygų išmokau štai ko: 
„katalikiškas“ reiškia „susijęs su visuma, su viskuo“.  
Skirtumas akivaizdus. Vienas iš ankstyvųjų esminių 
Bažnyčios nusakymų kaip „katalikiškos“ tuomet reiškia: 
visuose sutinkamuose dalykuose Bažnyčia turi ieškoti 
„Dievo pėdsakų“ arba, kaip buvo formuluojama „dieviš-
kojo žodžio sėklos“, privalo tuos pėdsakus rasti ir įtrauk-
ti į Bažnyčios savivoką, į jos veiklą ir tiesos skelbimą.

Taip atsiskleidžia du tikrosios katalikybės matmenys: 

kRikšČioniŲ PaReiGa – švietimas  
iR diaLoGas

Pamokslas, skirtas katalikiškojo suaugusiųjų švietimo bavarijoje 60-mečiui

Mons. dr. Florian Schuller

Bažnyčia

mons. dr. FLoRiano sCHuLLeRio vardą atidesnis NŽ-A skai-
tytojas galbūt yra įsidėmėjęs. tai vienas senų ir ištikimų Lietuvos 
bičiulių. ilgą laiką iki pat šių metų sausio 1 d. jis buvo bavarijos 
katalikų akademijos direktorius. 

Praėjusių metų vasarą buvo minimas katalikiškojo suaugusių-
jų švietimo bavarijoje 60-metis. Per tai progai skirtas iškilmingas 
šv. mišias schulleris ir pasakė čia pateikiamą pamokslą, kurio 
turinys, kaip manome, galėtų būti paskata ir Lietuvai bent pa-
galvoti, ar katalikiškasis suaugusiųjų švietimas neturėtų ir mums 
rūpėti. iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius.
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pirma, taip formuluojama pretenzija, kad Bažnyčia są-
moningai išeina pati iš savęs, garbingai suvokia ana-
pus Bažnyčios tveriančią tikrovę, kitų tiesos ieškojimų 
pozicijas, nekrikščioniškų pasaulio, žmogaus ir Dievo 
aiškinimų patirtis. Antra, kad tai eschatologinę pers-
pektyvą turįs procesas. Paprastai tariant: jis baigsis tik 
laikų pabaigoje; iki tol išlieka jo dinamika, vis iš naujo 
reikalaujanti, kad priimtume visa, ko esama, – gyvai ir 
lanksčiai, kūrybingai ir su tikėjimu.

Skaitinyje iš Pirmojo Petro laiško ką tik girdėjome: 
„Kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Die-
vui“. Kartoju: visuose dalykuose. Todėl mums nėra rei-
kalo leisti, kad kas nors ir iš kokio nors bažnytinės ko-
notacijos kampo imtų menkinti mūsų programų temas. 
Nei tada, kai priekaištaujama, girdi, tai, pavyzdžiui, 
tesą „hobis“ arba „liaudies tradicijos“, nei tada, kai klau-
siama, o kurgi, girdi, vienoje ar kitoje temoje esąs kate-
chetinis aspektas.

iii. kaiP? – simuLtaninis veRtimas

Tai, kas specifiškai krikščioniška, reiškiasi ne mūsų 
nagrinėjamomis temomis, bet būdu, kuriuo mes tai da-
rome. Savąją sampratą šiuo klausimu noriu išreikšti 
sąvoka „simultaninis vertimas“. Jo priešingybė būtų 
„nuoseklusis vertimas“. Visi juk būsite tai patyrę: kas 
nors kalba svetima kalba. O tada kiekvienas sakinys 
arba bent jau kiekviena pastraipa pakartojama vokiš-
kai. Per paskaitas vargu ar yra kas nors nuobodesnio; 
jau nė nekalbant, kad turiniui perteikti gali būti išnau-
dojama tik pusė laiko. 

O simultaninis vertimas, tikras menas, pasisekąs tik 
įgudusiems profesionalams, vokiškąjį tekstą leidžia iš-
girsti tuo pačiu metu kaip ir originalą. Fone girdime 
svetimąją kalbą ir tuo pat metu suprantame, apie ką 
kalbama. Man regis, kad mes Bažnyčioje, teologijoje, 
Evangelijos skelbime, taip pat ir suaugusiųjų švietime 
pernelyg dažnai verčiame nuosekliai. Iš pradžių, sa-
kysime, nagrinėjama (labai kvalifikuotai) kokia nors 
tema, bet paskui, prasčiokiškai kalbant, užvožiamas 
„teologinis dangtis“, arba, dar prasčiokiškiau kalbant, 
užpilamas „teologinis padažas“. Maždaug šitaip: „Teo-
loginiu požiūriu tai reiškia, kad...“

Aš svajoju apie bažnytinį, apie katalikišką mąstymą 
ir kalbėjimą, kuris jau ir pristatydamas ir nagrinėda-
mas galbūt Bažnyčiai svetimą temą gebėtų nušviesti 
mano anksčiau minėtus pėdsakus. Sena gyvenimo iš-
mintis byloja, kad keisti galiu tik tai, ką esu įsisavinęs. 
Bet, formuluojant bibline intonacija ir vėl prisimenant 
šių pamaldų skaitinius: „Jūs žemės druska“ (Mt 5, 13), 
tam mes pirma turime būti įterpti į žemę. Arba kad ir 
pirmajame skaitinyje iš Patarlių knygos (8, 35): „Kas 

randa mane, randa gyvenimą“. Taigi Dievą randame, 
ieškodami gyvenime.

iv. kodėL? – kuLtūRinė diakonija

Jau popiežius Paulius VI apaštalinėje adhortacijoje 
Evangelii nuntiandi šitaip suformulavo: „Evangelijos ir 
kultūros atskirtis neabejotinai yra mūsų laikų epochos 
drama“. Tačiau Evangeliją ir kultūrą skiriąs griovys 
kaip tik ir yra katalikiškojo suaugusiųjų švietimo vie-
ta – ir visa savo aprėptimi nuo teologinių mokymų iki 
motinos ir vaiko grupių.

Prancūzų religijos sociologas Olivier Roy, beje, teisin-
gai argumentavo, kad moderniųjų laikų sekuliarizaci-
ja religiją ne išnaikina, bet, priešingai, ją išlaisvina, ji 
tampa autonomiška. Roy žodžiais kalbant, „religišku-
mo dekultūrizacija erdvę tarp tikinčiojo ir netikinčiojo 
paverčia barjeru“, sukuria tą atskirtį, apie kurią kal-
bėjo Paulius VI, ir dėl to ne tik prarandamas suvoki-
mas, kad tikėjimas yra socialiai savaime suprantamas 
dalykas. Dėl to gresia ir „religiškumo subanalinimas“, 
nes, visuomenės kultūrai ir religijai išsiskyrus, dingsta 
ir jas siejusi tarpinė erdvė. Bet kaip tik ši pereinamoji 
sritis „tarp netikėjimo ir tikėjimo bendruomenės tiesiog 
pagal apibrėžimą buvo religinės kultūros sritis“.

Ir tai dar tokioje visuomenėje kaip mūsiškė, kuri šiek 
tiek pagrįstai gali būti ir yra nusakoma kaip „išprusu-
si“. Be Bažnyčios šviečiamojo darbo plačiausia prasme 
galiausiai gresia toji karti išvada, kurią prancūzas Pu-
atjė arkivyskupas emeritas Albertas Rouet išreiškė ši-
taip: „L’Église est menacée de devenir une sousculture“ 
(„Bažnyčiai gresia virsti subkultūra“).

Taigi kodėl mes, mes visi, rūpinamės katalikiškuoju 
suaugusiųjų švietimu? Kodėl, dar kartą prisimenant 
Pirmojo Petro laiško ištrauką, šioje specifinėje srityje 
mes stengiamės būti  „geri daugeriopos Dievo malo-
nės šeimininkai“ ir Bažnyčios, ir visuomenės atžvil-
giu? Todėl, kad taip atliekame kultūrinę diakonystę, 
Bažnyčios patarnavimą toje visuomenėje, kurios kultū-
ra – kultūra pačia bendrąja prasme, – regisi smarkiai 
tolstanti nuo Bažnyčios, bet lygiai taip pat ir patarna-
vimą Bažnyčioje, kuriai be šio gyvo ryšio gresia virsti 
banalybe. 

v. švenČiame PRiedeRmę

Taigi mums leista imtis didžiai uždegančios užduo-
ties, mums pavestos užduoties: imtis suverenaus pločio 
simultaninio vertimo, taip atliekant kultūrinę diako-
nystę. Buvęs Insbruko vyskupas dr. Reinholdas Steche-
ris kartą sudėstė tokį teiginį: „Kokia krikščionių prie-
dermė pasaulyje? – Švietimas ir dialogas“.

kRikšČioniŲ PaReiGa – švietimas iR diaLoGas

 	



18 naujasis židinys-aidai   2019  /  2

taRP žodžio Laisvės iR inFoRmaCinės 
HiGienos

Kazys Preikšas

Diskusijose apie žodžio, saviraiškos laisves ir jos ribas 
aš neretai pasigendu vieno dėmens. Ar būtų ginčijamasi 
dėl Visuomenės informavimo įstatymo pataisų, ar būtų 
aptariami kokių titovų nukalbėjimai, ar būtų laužomos 
ietys dėl eilinio pasakymo, parašymo ar parodymo po-
kario pasipriešinimų temomis: arba oponentai, arba 
proponentai, arba ir vieni, ir kiti – nuolat pameta tą 
vieną dėmenį. 

Dauguma, tikiuosi, pritartume teiginiui, kad žodžio, 
informacijos, žiniasklaidos laisvės – yra neginčijamos 
vertybės, fundamentalūs principai, vieni pamatinių 
laisvos visuomenės akmenų ir t. t., ir pan. Tačiau, mano 
galva, išsami ir pilna formuluotė skamba taip: „žodžio 
laisvė yra neginčijama vertybė taikos metu“. Ir štai 
šitas dėmuo – „taikos metu“ – yra svarbus minėtoms 
diskusijoms: viena vertus, lyg ir įvedamas elementas, 
dėl kurio galima nesutarti ir ginčytis, kita vertus, pasi-
telkus jį dvi lygiagrečios diskusijos – apie žodžio laisvę 
ir apie informacinės erdvės apsaugą – apjungiamos į 
vieną lygtį ar formulę, taip primygtinai neleidžiant gin-
čams nukrypti į lankas. Kodėl tas dėmuo ūmai pasidarė 
svarbus? Pirmiausia todėl, kad aktualus yra klausimas, 
ar mes tebegyvename taikos metu.

Pora šimtų metų civilizuotas pasaulis rėmėsi vokie-
čių karo teoretiko Carlo von Clausewitzo samprata, 
kad karas yra politikos tikslų siekimas kitomis – prie-
vartinėmis – priemonėmis. O Valerijaus Gerasimo-
vo1 doktrina šią sampratą apverčia: politika yra kari-
nių tikslų siekimas nekarinėmis priemonėmis. Pilkoji 
zona, atsirandanti dėl šios inversijos, – zona, kai karo 
(dar?!) nėra, bet jau yra veikiama, siekiant karinių 
tikslų, – ir yra populiariai vadinama „hibridiniu karu“.  
Paprastai šnekant, hibridinis karas – tai intervencinis 
ir kryptingas legalus, pusiau legalus ir nelegalus vei-
kimas, taip pat tų veikimų derinimas, siekiant norima 
kryptimi paveikti pasirinktos šalies vidaus gyvenimą; 
ir šitaip veikiama nepaskelbus karo.

Viena iš hibridinio karo priemonių – veikimas, moder-
niai šnekant, informaciniame lauke, o senosios mokyk
los terminais kalbant – propaganda. Įvairus veikimas: 
nuo pramanų ir šmeižtų skleidimo iki nepasitenkinimo 
ir nepakantumo kurstymo, sau palankių nuotaikų for-
mavimo ar tiesiog gluminimo. 

Nors hibridinis karas tapo populiariu žurnalistiniu 
terminu, o Gerasimovas nesugalvojo nieko ypatingai 
naujo, tik išguldė ant popieriaus – šie dar nenusistovėję 
terminai nužymi tikrai svarbius pokyčius.

Techniniu požiūriu Sovietų Sąjunga nuo pirmos 
iki paskutinės egzistavimo dienos veikė būtent tokiu 
būdu. Tad žodžio laisvės ir kryptingo piktnaudžiavi-
mo ja prob lemos aktualumas (taikos metu, pabrėžčiau) 
buvo suvoktas labai greitai po bolševikų įsigalėjimo 
Rusijoje – gerokai anksčiau, nei atsirado terminas Šal-
tasis karas. Net atokiose nuo Europos bėdų Jungtinėse 
Valstijose, kurių pamatuose įmaišyta individo laisvė 
veikti, jau 1927 m. Aukščiausiasis Teismas nagrinė-
jo, kaip harmonizuoti grėsmių visuomeninei sanklodai 
suvaldymą ir žodžio laisvės užtikrinimą. O ilgainiui 
suvokus, kad nesugebama apsaugoti net aukščiausio 
slaptumo informacijos – pavyzdžiui, atominės bombos 
technologijų – kilo ir, švelniai tariant, nelabai demokra-
tinio makartizmo banga. Apskritai visos teritorijos į va-
karus nuo МurmanskoOdesos linijos vienaip ar kitaip, 
brutalesniu ar demokratiškesniu būdu, buvo priverstos 
tvarkytis su komunistine grėsme.

Visa tai yra gana seni reikalai, kuriuos tikėjomės pa-
miršti: sugriuvus Sovietų Sąjungai, pasaulio ateitis ro-
dėsi nudažyta fukujamiškomis istorijos pabaigos spalvo-
mis. Tačiau praėjus dešimtmečiui po šalies, destruk tyviai 
veikusios po karinga komunistinės ideologijos vėliava, 
žlugimo staiga paaiškėjo, kad nebūtin nuslydo tik komu-
nistinės ideologijos vėliava, o destruktyvumas ir karin-
gumas – liko kaip buvęs. Informacinėje erdvėje naujųjų 
technologijų teikiami privalumai, iš pradžių išbandyti 

medijos

1 valerijus Gerasimovas – g. 1955, rusų karvedys, Rusijos ginkluo-
tųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas nuo 2012 m., savaitraštyje 
Военно-промышленный курьер (šiaip jau kartais publikuojančiame ir 

gana abejotiną medžiagą) 2013 m. vasarį paskelbęs straipsnį „mokslo 
vertybė yra numatymas“. straipsnio programinės tezės, nusakančios 
„naujų laikų karybos“ metodus, buvo pramintos „Gerasimovo doktrina“.
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tos šalies viduje, netruko būti paskleisti po pasaulį. Pa-
minėtina ir tai, kad hibridinis karas, jei palygintume jį 
su XX a. „ideologiniais karais“, yra ciniškesnis, nes lais-
vas nuo ideologijos primestų apribojimų.

Vienas kertinių dalykų, pagrindžiančių mano minėto 
papildomo dėmens svarbumą, yra atsakymas į klausi-
mą, ar visa, kas išvardinta aukščiau, nėra paikas teore-
tizavimas, ar visas šitas dūzgimas apie hibridinius ka-
rus nėra karo vanagų iš scholastinių modelių paišomas 
baubas. Kitaip tariant, ar mes iš tiesų turime reikalų 
su įmantriu ir įvairiakrypčiu priešišku veikimu. Kitaip 
tariant, ar visa tai iš tiesų vyksta čia ir dabar, ar tik 
galvose ir ant popieriaus.

Kalafiorų skandalas, nūnai jau virtęs anekdotu, iš 
tikrųjų buvo visai nejuokingas įdėmiai stebėjusiems in-
formacinę erdvę. Skandalinga informacija (šiuokart ne-
besvarbu, teisinga ar klaidinga) buvo įkelta į socialinius 
tinklus, kaip užmetama meškerė. Kokias dvi savaites 
niekas „nekibo“, o po to jaukas buvo pastebėtas. Kai 
prasidėjo aptarimas, ūmai netikėtai, neaišku iš kur, įsi-
jungė „kurstymo“ mechanizmas: didžiulis kiekis dirbti-
nių paskyrų pradėjo tą informaciją ir platinti, ir raginti 
protestams, mitingams, boikotams. Tik feisbukas žino 
internetinius adresus, iš kurių buvo jungiamasi prie 
tų menamų žmonių paskyrų, bet yra neginčytina, kad 
vajus buvo išpūstas išorinių jėgų pastangomis. Laimei, 
turbūt ne iki tokio laipsnio, kaip siekta, tačiau nemenka 
visuomenės dalis buvo sutrikdyta. 

Gerokai mažiau yra žinomi informaciniai išpuoliai 
apie tariamą „karių apsinuodijimą cheminiu ginklu 
Klaipėdos uoste pratybų metu“ („apsinuodijo–neapsi-
nuodijo, bet cheminis ginklas!“ – tai, kas perskaičiusiam 
liktų atmintyje), tariamą masinę epidemiją Ruklos ka-
riniame dalinyje („žinokit, visos Kauno klinikos sergan-
čiais kariais išguldytos, koridoriuose, visur“) ar apie vi-
sai komišką neva nukritusios ir nesprogusios atominės 
bombos Klaipėdos miegamajame rajone atvejį.

Kiek daugiau žinoma apie informacines atakas prieš 
valstybės vadovus: pavyzdžiui, „Raudonoji Dalia“ vienu 
metu nuskambėjo labai garsiai.

Susumavus visa tai išvada neišvengiama – mes tu-
rime nuolatinį koordinuojamą veikimą. Tokio veikimo 
būdai yra surašyti kariniuose informacinių ar psicholo-
ginių operacijų vadovėliuose. Toks veikimas turi savo 
tikslus, auditoriją, žinutes, – ir veiksmingumo mata-
vimo būdus. Toks veikimas yra efektyvus: tik nedidelė 
dalis visuomenės turi pakankamai išmanymo ir laiko 
fact-checkingui, o poveikis likusiai didžiajai daliai va-
rijuoja nuo įtikėjimo netikromis žiniomis ar abejonių 
oficialiosiomis – iki netikėjimo niekuo. 

Pasakę A, turim pasakyti ir B: šiandien mes negyve-
name taikos metu. Nėra tai ir karas, tad paprasčiausia 
(ir turbūt tiksliausia) būtų sakyti, kad gyvename ne
taikos metu. Ir nekaro.

Kaip tvarkytis netaikos metu yra ir šiaip nepapras-
tas klausimas, tačiau mūsų visuomenei reikalas yra dar 
sudėtingesnis. Skirtingai nuo pasaulio į vakarus nuo 
mūsų, neturime bent šimtmetį – ar du, ar tris – susigu-
lėjusio laisvo bendrabūvio papročių. Turime tik pirmąją 
kartą, užaugančią su supratimu, kad posakis „gyvena-
me laisvoje šalyje“ yra aksioma. Taip pat ir neturime 
pritaikomų atstovėjimo prieš destrukcinį puolimą įpro-
čių, – mūsiškė tyliosios rezistencijos patirtis šiuo atveju 
yra menkai naudinga. Tad prie visų bandymų suprasti, 
kas ta netaika yra, mes ant savo galvų turime dar ypa-
tingųjų lietuviškųjų sudėtingumų: nelabai esame išmo-
kę gyventi ir paprasčiausioje taikoje. 

Kiek atidėję į šalį teoretizavimus, turime pripažinti, 
kad mums iškilo gana konkretus praktinis uždavinys: 
vieną gražų, bet nelemtą 2014ųjų metų rytą (sakyki-
me, kad tai nutiko prieš penkerius metus, iš tikrųjų – 
daug anksčiau, bet Krymo okupacija toks gana aki-
vaizdus riboženklis) mūsų jaunoji demokratija pabudo 
netaikos sąlygomis. Ką mums daryti?

Viena vertus, lyg ir reikėtų saugoti savo informacinę 
erdvę nuo išpuolių (kurie ateityje gali būti ir dar bruta-
lesni, ir dar efektyvesni). Kita vertus, būtina puoselėti 
žodžio, raiškos, žiniasklaidos laisves. Kuriam iš šių „vie-
na vertus, kita vertus“ atvertimų teikti prioritetą? Ku-
ris svarbesnis? Ir čia ta „vieningoji lygtis“, ta straipsnio 
pradžioje minėta išlyga „taikos metu“ yra reikalinga ir 
net būtina, nes būtent tik ją pasitelkus įmanoma aiškiai 
įvardyti pagrindinius dalykus. Tikslą: „puoselėti infor-
macijos laisvę nekaro ir netaikos sąlygomis“. Tikslo 
siekimo sąlygas: „laisvė“, „netaika“ ir „nekaras“ yra 
lygiaverčiai faktoriai, ir būtina vienu metu paisyti visų 
trijų. Kitas esmines sąlygas: „netaika“ gali trukti neapi-
brėžtą laiką, šita „trijų kūnų problema“, šis trijų faktorių 
balansavimo uždavinys yra ilgalaikis, jį gali tekti spręsti 
dešimtmetį ar kelis – spręsti kantriai ir nuosekliai, nuo-
latos kintant aplinkybėms. Šiam tikslui pasiekti reika-
lingas visų pagrindinių visuomenės veikėjų bendras aiš-
kus reikalo supratimas ir tarpusavio pasitikėjimas.

Sunku nuspėti, ar „netaika“ taip ir liks „nekaru“, ar 
antrątrečią karinio konflikto fazę (o būtent jas pagal 
Gerasimovo koncepciją mes dabar išgyvename) pakeis 
ketvirtapenktašešta ir tai kada nors taps tuo karu, 
apie kokį mokėmės vadovėliuose – tai priklauso nuo 
daugelio dalykų: nuo kaimyninės šalies vidinių negan-
dų ir nuo jos agresyvumo ligų progresavimo, nuo mums 
draugiškų šalių sprendimų ir veiksmų. Tačiau ir nuo 
mūsų taip pat priklauso. Nuo mūsų supratimo, kas 
vyksta, nuo mūsų gebėjimų susitarti ir pasitikėti. 

Paprastai šnekant – nuo suvokimo, kad gebėjimas 
užtikrintai vairuoti savo informacinį lauką tarp laisvės 
suvaržymų Scilės bei higienos nebuvimo Charibdės yra 
taikos užtikrinimo priemonė, o ne militaristinė pra
moga.

taRP žodžio Laisvės iR inFoRmaCinės HiGienos
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Galimas daiktas, tai yra įdomiausia Lietuvos istorijoje 
polemika, virtusi tikru „informaciniu karu“. Jį pradė-
jo reformacijos apologetas Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje Andriejus Volanas, kuris 1583 m. parašė 
ir Vilniuje išspausdino nedidelę knygelę apie tariamą 
jėzuitų stabmeldystę Vilniaus lojolininkų stabmeldys-
tės pasmerkimas (Idololatriae loiolitarum Vilnensium 
oppugnatio). Po trejų metų Volanas išleido naują vei-
kalą apie jėzuitų klaidas dėl Eucharistijos Neteisingų 
teiginių apie Eucharistiją nuneigimas (Assertionum de 
Eucha ristia falsarum [...] confutatio), kuriame užsipuo-
lė Vilniaus universiteto teologijos profesorių Emmanue
lį de Vega. Katalikai neketino nusileisti. Į kaltinimus 
atsakė to paties de Vega auklėtinis, Vilniaus kanaunin-
kas Andriejus Jurgevičius1. Jo atkirtis Apie pamaldų ir 
Šventojoje Bažnyčioje nuo apaštalų laikų labai priim-
tą šventųjų paveikslų naudojimą (De pio et in Sancta 
Ecclesia iam inde ab Apostolis receptissimo sacrarum 
imaginum usu) buvo išleistas 1586 m.

Regis, Vilniaus spaustuvių presai kaito iki pat 1591 m. 
Per penkerius metus katalikas ir reformatas „susirėmė“ 
mažiausiai penkis kartus, – tą liudija iki mūsų laikų 
išlikusios knygos, – kol galiausiai Volanas visas savo 
kritikos strėles nukreipė į jėzuitus2.

Šioje sudėtingoje abipusių kaltinimų erezijomis isto-
rijoje įdomiausias yra 1583 m. parašytas pirmasis Vo-
lano tekstas, kuriame reformatas apkaltino Vilniaus 
jėzuitus stabmeldyste. Jame randame lotynišką sakinį: 
„Rusėniškoje Mergelei Motinai pašvęstoje bažnyčioje 
galima rasti Marijos atvaizdą“3. Jurgevičius savo at-
sakyme Volanui ne vienoje vietoje cituoja pastarąjį ir 
pats kalba apie „Mergelės Marijos atvaizdą, nutapytą 
šv. Luko“. Taigi abu autoriai mini rusėniška maniera 

nutapytą Švč. Mergelės Marijos ikoną, tačiau iš kar-
to nėra aišku, kuris atvaizdas tampa lokaliu Volano ir 
Jurgevičiaus polemikos objektu.

neaiški Citata

Pirmoji problema, su kuria susiduriame, yra Volano 
citatos kilmė. Jurgevičius savo knygos paraštėse nuro-
do, kad jo pateikiama citata apie rusėnišką Švč. Merge-
lės Marijos ikoną yra Volano knygoje „Tract. 2. Pag. 15“. 
Kitur taip pat randame nuorodas į „Traktatą 1“ arba 
„Traktatą 2“, bet pats autorius niekur tiksliai nenurodo, 
ką turėtume laikyti „pirmuoju“ ar „antruoju“ traktatu.

Net jei atidžiai peržvelgsime Jurgevičiaus knygą, nie-
kur nerasime užuominos apie jokią kitą Volano kny-
gą. Veikalo Apie pamaldų ir Šventojoje Bažnyčioje nuo 
apaštalų laikų labai priimtą šventųjų paveikslų naudo-
jimą viršelyje minima viena „bedieviška ir negarbinga 
knygelė“. Dedikaciniame laiške ir įžanginiame kreipi-
mesi į Volaną Jurgevičius kalba tik apie vieną knygą. 
Tačiau lietuviškai išverstame vieninteliame šiuolaiki-
niame Volano teksto leidime4, kur paraleliai pateikia-
mi tiek lotyniškas, tiek išverstas Vilniaus lojolininkų 
stabmeldystės pasmerkimo tekstas, nerandame citatos, 
kuri sutaptų su Jurgevičiaus tekstu5. Panaršius po Vil-
niaus universiteto bibliotekos archyvus6, tarp Marceli-
no Ročkos popierių pavyko rasti visą galbūt iš Lenkijos, 
o gal iš kurios kitos valstybės bibliotekos (bibliotekos 
antspaudas neįskaitomas) gauto Volano teksto ksero-
kopiją. Iš jos paaiškėjo, kad 1583 m. Volano knygą, ku-
rios pilnas pavadinimas yra Vilniaus lojolininkų stab
meldystės pasmerkimas, taip pat atsakymas į naujus 
jų priekaištus, dabar pirmąsyk į dienos šviesą išleis-

mįsLinGas viLniaus meRGeLės maRijos 
atvaizdas

Tomas Riklius

Dailės istorija

henos consecrato, simulachrum Mariae conspicitur, quod prae reliquis 
omnibus aliis idolis maiore cultu ac veneration dignantur homines.

4 žr. andriejus volanas, Rinktiniai raštai.
5 jurgevičiaus De pio et in Sancta Ecclesia iam inde ab apostolis 

receptissimo sacrarum imaginum usu saugomas Lietuvos naciona-
linėje martyno mažvydo (blot.1/585), Lietuvos mokslų akademijos 
vrublevskių (L-16/23) ir vilniaus universiteto (ii 2232/1 ir ii 2221/1) 
bibliotekose. 

6 vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 186, b. 248.

1 vytautas ališauskas, tomasz jaszczołt, Liudas jovaiša, mindaugas 
Paknys, Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., (ser. Bažnyčios istori-
jos studijos, t. 2), vilnius: aidai, 2009, nr. 287.

2 marcelinas Ročka, „andriejus volanas. Gyvenimas ir raštai“, in: 
and riejus volanas, Rinktiniai raštai, sudarė marcelinas Ročka, ingė 
Lukšaitė, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 17.

3 [andriejus volanas], Idololatriae loiolitarum Vilnensium oppugnatio, 
vilnae: typis et sumptibus eiusdem andreae volani, per joannem kart-
zanum velicensem, 1583, p. 13: nam in templo virgini Matri apud Rut-
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tas (Idololatriae loiolitarum Vilnensium oppugnatio: 
itemque ad nova illorum obiecta responsio, nunc pri-
mum in lucem aedita), sudaro dvi dalys. Pirmoji jų ir 
yra „Vilniaus lojolininkų stabmeldystės pasmerkimas“, 
o antroji – „To paties atsakymas į naujus lojolininkų 
priekaištus“. Būtent pastarąją Jurgevičius ir įvardija 
kaip „Traktatą 2“.

tRys maRijos atvaizdo  
identiFikavimo asPektai

Abiejose Volano knygos dalyse, kaltinant jėzuitus 
stab meldyste, randame tuos pačius faktus apie rusė-
nišką Švč. Mergelės Marijos atvaizdą, už kurį Maskvos 
didysis kunigaikštis siūlė grąžinti belaisvius: „Taip ir 
dabar visoje Italijoje loretietiškas stabas yra garbina-
mas vietoj pačios Marijos, o moterys dėl visų ligų ir 
grėsmių [į jį] kreipiasi prašydamos pagalbos. Tokiu iš-
ties panašiu garbinimu Lenkijoje matome maldaujamą 
ir šį Čenstachavos [Marijos] stabą, kai tam tikru laiku 
prie jo iš visų Lenkijos kraštų suskubama ir kuriam 
atsilyginant už prašymus sunešama tiek aukų. Bet ir 
Vilniaus rusėnai, kaip prieš tai rašiau, taip pat giria-
si turį šv. Luko nutapytą stabą, kurį taip garbina, kad 
kai Maskvos tironas pasiūlė už jį daugybę belaisvių, jie 
verčiau dėl savo stabmeldystės norėjo tiek žmonių leisti 
nukankinti kalėjimo purve ir nešvarumuose, nei netek-
ti šio nelemto stabo“7.

Tolesniame Jurgevičiaus tekste, kur pateikiamos 
jau ne Volano citatos, o jo paties mintys, randame dar 
dvi svarbias nuorodas apie mįslingą Vilniaus Marijos 
atvaizdą: „Ką sakai apie italus, loretietišką atvaizdą 
ar čenstachavietišką iš Lenkijos, ar net apie Vilniaus 
Mergelės Marijos [atvaizdą] garbinančius rusėnus, yra 
gėdingas šmeižtas, kuriuo bandai Kristaus Bažnyčią 
pagiežingai kaltinti; tačiau tu pats negali neigti, kad 
nežinai, jog Bažnyčia dėl stabmeldystės smerkia tuos, 
kurie tiki, kad paveiksluose yra ir gyvastis, ir jutimas, 
arba iš jų kažko nori, arba į juos deda kokią nors viltį. 
[...] Taigi kad mes garbiname loretietišką atvaizdą vie-
toj Švenčiausios Mergelės. Kokį dar atvaizdą, meldžiu 
[pasakyk], Volanai?“8 Ir skyriaus pabaigoje, prieš pra-

dedant naują argumentą: „Juk išties esi tiesiog juokin-
gas, kai mus išjuoki ir peiki, kad šis tavo varžovas tau 
priekaištaujančiam neatsako [apie] Vilniaus rusėnų 
įvykį, kai Švenčiausiosios Mergelės atvaizdą, nutapytą 
šv. Luko, už nežinau kiek tūkstančių, kaip tu teigi, be-
laisvių nenorėjo atiduoti Maskvai. [...] Ir jei taip būtų 
nutikę, patys rusėnai tau gana gerai galėtų atsakyti, 
kodėl taip pasielgė“9. Neaišku, ką reiškia Jurgevičiaus 

mįsLinGas viLniaus meRGeLės maRijos atvaizdas

vilniaus dievo motinos ikona. Litografija. 1874. 
iš Ldm rinkinių

7 [andriejus volanas], Idololatriae loiolitarum Vilnensium oppugna-
tio, d. 2, p. 15: Ita et nunc in tota Italia idolum Lauretanum pro ipsa Ma-
ria adoratur, et in omnibus morbis ac periculis ad ferendum praesidium 
virae invocatur. Non dissimili vero cultu et hoc in Polonia Czestocho-
viam idolum adorari conspicimus, ut ad quod ex omnibus Poloniae par-
tibus statis temporibus curritur, cui tot munera pro exoluendis votis of-
feruntur. Sed et Vilnenses Rutheni, sicuti antena scripsi, idolum itidem 
a Luca depictum se habere iactant, cui tantum venerationis exhibent 
cultum, ut Moscho tyranno, multa millia captivorum pro eo offerenti, 
maluerint tot homines sordibus, et illuvie carceris enecari Idololatrae 
quam infausto hoc idolo privari. Cf. [andriejus jurgevičius], De pio et 
in Sancta Ecclesia iam inde ab apostolis receptissimo sacrarum imagi-
num usu..., [vilniae: typis academicis s. i., 1586], p. 46: [i]ta et nunc 
in tota Italia idolum Lauretanum pro ipsa Maria adoratur etc. Sed et Vil-

nenses Ruthenis, sicuti antena scripsi, idolum itidem a Luca depictum 
se habere iactant, cui tantum venerationis exhibent cultum, ut Mosco 
Tyranno multamilia captivorum offerente, maluerint tot homines sordi-
bus, et illuvie carceris enecari, quam hoc idolo privari.

8 [andriejus jurgevičius], De pio et in Sancta Ecclesia..., p. 47: Quae 
de Italis, imaginem Lauretanam, vel de Polonia Czestochoviensem, 
aut de Ruthenis Vilnensem pro beata Maria adorantibus, ais, calum-
niam esse putidam, qua Ecclesiam Christi in invidiam vocare conaris, 
nec tu ipse inficiari potes, qui non ignores, Ecclesiam idololatriae con-
demnare eos, qui vel vitam, vel sensum imaginibus in esse credunt, vel 
ab eis aliquid petunt, vel spem aliquam in eis collocant. [...] Imaginem 
Lauretanam ais pro Beata virgine a nobis coli. Quam nam imaginem, 
oro Volane?

9 Ibid., p. 48: Iam vero plane ridiculus es, qui nobis insultas, et obi-
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žodžiai „tavo varžovas“ (lot. tuus adversarius). Tai ga-
lėtų būti nuoroda į žodinį disputą, kuriame susirėmė 
Jurgevičius ir Volanas arba de Vega ir Volanas10.

Abu autoriai pateikia panašias nuorodas apie Vil-
niaus Marijos atvaizdą, taigi mįslė ima po truputį aiškė-
ti. Remdamiesi Jurgevičiaus ir Volano tekstais, galime 
išskirti tris Marijos paveikslo identifikavimo aspektus: 
a) paveikslas vaizduoja Švč. Mergelę Mariją su Kūdikė-

liu, b) yra nutapytas „rusėniška maniera“, c) paliaubų 
derybų metu Maskvos valdovas siūlė atvaizdą iškeisti 
į karo belaisvius.

PiRmas vaRiantas – šv. jono  
bažnyČios meRGeLė maRija

Jėzuito Alojzy Fridricho veikale apie stebuklingus 
Marijos paveikslus Lenkijoje11 rašoma, kad Vilniaus 
Šv. Jono bažnyčioje yra net šeši Švč. Mergelei Marijai 
skirti atvaizdai, tarp kurių yra ir rusėniška Dievo Mo-
tina, minima ir daug ankstesniame šaltinyje – Alberto 
VijūkoKojalavičiaus knygoje Įvairenybės apie Bažny-
čios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (Misce-
llanea rerum Ad Statum Ecclesiasticum in Magno Litu-
aniae Ducatu pertinentium). Čia teigiama, kad Šv. Jono 
parapijinėje bažnyčioje yra Švč. Mergelės, kaire ranka 
laikančios Kūdikėlį, ikona, „nutapyta graikų papročiu 
ant medinės lentos, dėl to žmonių vadinama Rusėniš-
kąja. Ir šis paveikslas garbinamas prie jo gausiai susi-
renkančių žmonių, sulaukiančių ne mažesnių vaisių, 
nes paprastai jis patiria ypatingas Dievo malones: tai 
liudija votų gausybė“12.

Papildytame Wilhelmo Gumppenbergo Marijos šven
tovių atlaso leidime 1672 m. jau taip pat minima stebuk
linga rusėniška Vilniaus Švč. Mergelė Marija, garbina-
ma Šv. Jono bažnyčioje13.

antRas vaRiantas – švČ. tRejybės 
CeRkvės meRGeLė maRija

Turime labai mažai istorinių šaltinių apie religinius 
atvaizdus XVI a. pabaigos Vilniuje, tačiau iš to pa-
ties Kojalavičiaus teksto žinome, kad XVII a. viduryje 
Švč. Trejybės rusėnų apeigų bazilikoje tikrai buvo gar-
binama Švč. Mergelės Marijos ikona14, nutapyta graikų 
[t. y. rusėnišku, – T. R.] papročiu ir į Lietuvą atgabenta 
1494 m. kaip kunigaikščio Aleksandro žmonos Elenos 
kraičio dalis. Paminimas ir faktas, kad šį atvaizdą vei-
kiausiai nutapė šv. Lukas. Kojalavičius taip pat rašo, 
kad vedant taikos derybas, maskviečiai už paveikslą 
pasiūlė grąžinti 50 belaisvių.

Tokia pati informacija apie Maskvos reikalavimus 

tomas RikLius

šv. jono bažnyčios dievo motina. Litografija (iš: alojzy Fridrich, 
Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny 
w Polsce, t. 4, kraków, 1903, p. 159)

ciis, non respondisse adversarium illum tuum tibi, factum Ruthenorum 
Vilnensium exprobanti, qui B. Virginis imaginem, a Luca pictam, Mos-
co pro nescio quot milibus (ut tu ais) captivorum dare noluerint: cum 
et an ita factum sit, tibi uni asserenti, fidem habere Adversarius non 
teneretur? Et si ita factum esset, Rutheni ipsi, cur ita fecerint, satis pro 
se respondere tibi potuerint.

10 kęstutis daugirdas, „Petro skargos debatų su andriumi volanu is-
torinė reikšmė“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2013, t. 35–36, p. 326–
327; taip pat žr. kęstutis daugirdas, Andreas Volanus und die Reforma-
tion im Grossfürstentum Litauen, mainz: verlag Philipp von zabern, 
2008, p. 117.

11 alojzy Fridrich sj, Historye cudownych obrazów Najświętszej Ma-

ryi Panny w Polsce, t. 4, kraków: nakładem Wydawnictwa towarzyst-
wa jezusowego, drukarnia a. kozińskiego, 1903.

12 albertas vijūkas-kojalavičius, „įvairenybės apie bažnyčios būklę 
Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje“, in: albertas vijūkas-kojalavičius, 
Lietuvos istorijos įvairenybės, d. 2, sudarė darius kuolys, iš lotynų kal-
bos vertė Rasa jurgelėnaitė, komentarus parašė darius baronas, vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 63.

13 Wilhelm Gumppenberg, Atlas marianus quo sanctae Dei genitricis 
Mariae imaginum miraculosarum origines duodecim historiarum cen-
turiis explicantur, monachii: typis et impensis ioannis iaecklini, typo-
graphi e lectoralis et bibliopolae, 1672, p. 217.

14 albertas vijūkas-kojalavičius, op. cit., p. 68.
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surašyta ir Kojalavičiaus Lietuvos istorijoje: „Bemaž 
nieko nesutarta dėl belaisvių, tiesa, maskvėnų didikai, 
paprašę grąžinti šv. mergelės Marijos paveikslą, paža-
dėjo už jį Tamošių Mackevičių ir penkiasdešimt jo ne-
laimės draugų. Šis paveikslas iš seno garsėjo Maskvos 
kunigaikštystėje dangiškomis malonėmis, jį išsivežė į 
Vilnių karalienė Elena, po jos mirties atsidūrė žymiau-
sioje rusų šventovėje – Dievo Motinos cerkvėje, o mūsų 
amžiuje – Šv. Trejybės cerkvėje, kur žmonės nepapras-
tai pamaldžiai jį garbina“15.

1672 m. Gumppenbergo Marijos atvaizdų atlase taip 

pat randame įrašą apie Mergelės Dievo Gimdytojos at-
vaizdą, atvežtą iš Maskvos 1494 m. su kitu Maskvos 
didžiojo kunigaikščio dukters kraičiu. Šios ikonos mask
vėnai reikalavę mainais į 50 kilmingų įkaitų16.

Tikėtina, kad Švč. Trejybės vienuolynas ir cerkvė 
buvo įsteigti Algirdo žmonos Julijonos XIV a. viduryje, 
o 1514 m. LDK etmonas Konstantinas Ostrogiškis vie-
toje senų medinių pastatų finansavo naujos mūrinės 
šventovės statybą. Naujojoje šventovėje buvo garbina-
mas Marijos paveikslas17, priskiriamas Dievo Motinos 
Hodegetrijos ikonografiniam tipui18: Švč. Mergelė Ma-
rija vaizduojama iki juosmens, šiek tiek pasisukusi ir 
palinkusi į Kūdikėlio Jėzaus, kurį laiko ant kairiosios 
rankos, pusę ir rodo į Jį dešiniąja ranka.

voLano iR juRGeviČiaus PoLemikos 
įdomybės

Visus tris Volano ir Jurgevičiaus pateikiamus 
Švč. Mergelės Marijos paveikslo identifikavimo aspek-
tus atitinka būtent Švč. Trejybės cerkvės Marija Ho-
degetrija. Ši ikona vaizduoja Švč. Mergelę Mariją su 
Kūdikėliu Jėzumi, yra nutapyta rusėniška/graikiška 
maniera ir, svarbiausia, būtent ji vėlesniuose istoriniuo-
se šaltiniuose įvardijama kaip ikona, už kurią Maskvos 
didysis kunigaikštis siūlė grąžinti belaisvius.

Nors Švč. Trejybės cerkvėje esantis Švč. Mergelės 
Marijos atvaizdas buvo stačiatikių garbinimo objektas, 
į unitų rankas perėjęs tik po Brastos unijos, t. y. praė-
jus kiek daugiau nei dešimtmečiui po aptariamos Jur-
gevičiaus ir Volano polemikos, panašu, kad būtent šis 
atvaizdas tampa lokaliu Volano ir Jurgevičiaus polemi-
kos objektu. Nereikia pamiršti, kad ikonų garbinimas 
katalikų bažnyčiose buvo gana įprasta LDK praktika, 
ypač suaktyvėjusi XVII a. pirmoje pusėje, „išlaisvinus“ 
daugybę ikonų po Maskvos apgulties19.

Lieka neatsakytas klausimas, kodėl kritikuojant šven-
tųjų atvaizdų garbinimą ir laikant tai stabmeldyste, re-
formatui užkliuvo būtent Švč. Trejybės cerkvės ikona, 
o ne rusėniška pagrindinės jėzuitiškos Vilniaus univer-
siteto, kur mokėsi ir vėliau dirbo Jurgevičius, švento-
vės20 ikona. Juk būtent Vilniaus kolegijoje 1570 m. įvy-
ko pirmasis evangelikų teologinis ginčas su jėzuitais, 
o viešų diskusijų būta ir Šv. Jono bažnyčioje21.

Keista ir tai, kad katalikas Jurgevičius ėmėsi gin-
ti stačiatikių ikonų gerbimo praktiką, nors tuo metu 
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šv. jono bažnyčios Loreto dievo motina. Litografija (iš: Wilhelm 
Gumppenberg, Atlas marianus, monachii, 1672, p. 601)

15 albertas vijūkas-kojalavičius, Lietuvos istorija, iš lotynų kalbos 
vertė Leonas valkūnas, vilnius: vaga, 1989, p. 753.

16 Wilhelm Gumppenberg, op. cit., p. 293–294.
17 vladas drėma, Vilniaus bažnyčios, vilnius: versus aureus, 2007, 

p. 1005.
18 Rūta janonienė, „vilniaus dievo motinos ikona ir jos kultas švč. tre-

jybės cerkvėje“, in: Menotyra, 2017, t. 24 (1), p. 10.
19 tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos ste-

buklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–
XVIII a., vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 247–
248.

20 vladas drėma, Vilniaus Šv. Jono bažnyčia, vilnius: R. Paknio lei-
dykla, 1997, p. 6–7.

21 irena vaišvilaitė, Pasivaikščiojimai po krikščioniškąjį Vilnių, vil-
nius: baltos lankos, 2017, p. 321–322.
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visoje Abiejų Tautų Respublikoje tvyrojo įtampa tarp 
katalikų ir stačiatikių. Popiežiaus pasiuntinys Antonio 
Possevino netgi išvadino stačiatikius didžiausiais kata-
likų priešais22.

Švč. Mergelės Marijos atvaizdas, esantis Šv. Jono, pa-
grindinėje jėzuitų, bažnyčioje greta Vilniaus universi-
teto, atrodytų visomis prasmėmis tinkamesnis Volano 
argumentui, neva įrodančiam jėzuitų stabmeldystę. Vis 
dėlto, remiantis Volano ir Jurgevičiaus tekstais, galime 
daryti išvadą, kad jie abu kalba apie Švč. Trejybės cerk
vės Mergelę Mariją, nors Volanui, regis, nė motais, kad 
minima ikona jau daugiau nei pusę amžiaus buvo per-
kelta iš Dievo Motinos cerkvės į Švč. Trejybės cerk vę23, – 

tomas riklius

22 Oskar Halecki, „Possevino‘s Last statement on Polish-Russian Rela-
tions“, in: Orientalia Christiana Periodica, 1953, t. 19, p. 261–262.

23 Vladas drėma, Vilniaus bažnyčios, p. 970.

apie tai rašo ir Kojalavičius. Šioje polemikoje Jurgevičius 
siekia teologiškai apginti šventųjų atvaizdų garbinimą 
krikščionybėje, tad jis tiesiog atsako į visus Volano argu-
mentus, tarp jų ir dėl rusėniškos ikonos, bet nepamiršta 
pabrėžti, kad patys rusėnai galėtų geriau atsakyti, kodėl 
paliaubų derybų metu neiškeitė ikonos į belaisvius.

Abiejų autorių fragmentai patvirtina puse šimtmečio 
vėlesnes Kojalavičiaus žinias apie Švč. Trejybės Merge-
lę Mariją. Tačiau įdomiausias šios polemikos aspektas 
yra tas, kad ji būtų buvusi įmanoma tik LDK. Regime 
išskirtinį kultūrinį LDK reiškinį, kai skirtingų krikš-
čionybės šakų atstovai gali nevaržomai diskutuoti vie-
šojoje plotmėje. Sunku įsivaizduoti kitą XVI a. Europos 
valstybę, kurioje kataliko karaliaus sekretorius refor-
matas užsipultų katalikus dėl stačiatikių garbinamos 
ikonos, o katalikas peržengtų konfesines ribas ir gintų 
stačiatikių ikonų gerbimo praktiką. !
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Į Panerių memorialą šiandien užsukęs lankytojas teri-
torijos gilumoje, ant pušų supamos vaizdingos kalvelės 
netruks pastebėti obeliską su sovietų žvaigžde viršuje. 
Memorialiniame šio paminklo įraše skaitome: „Fašisti-
nio teroro aukoms“. Standartinis obeliskas, kad ir de-
rantis su aplinka, ryškesnio įspūdžio nepalieka, kaip 
ir daugelis panašios formos atminimo ženklų, perne-
lyg įprastų išrankesnei akiai. Tačiau įspūdis sustiprėja 
patyrus, kad šis obeliskas iškilo vietoj ankstesnio, Vil-
niaus žydų bendruomenės pokariu pastatyto ir netru-
kus nugriauto paminklo. Tai istorija, kurioje matyti ir 
žydų bendruomenės atminimo veikla, ir stalininės bei 
vėlesnės sovietinės atminimo politikos specifika žydų 
genocido atžvilgiu. 

Iki 1948 m. žydų gyvenimas sovietų Lietuvoje pasi-
žymėjo bandymais iš naujo sumegzti Katastrofos metu 
suardytą socialinį audinį ir atkurti bent dalį kultūros 
institucijų. Netruko išryškėti dramatiška psichologi-
nė dilema: toliau gyventi krašte, kuriame veik neliko 
artimųjų, užtat nestigo ne tik žudynių liudytojų, bet ir 
jų dalyvių, – ar vis dėlto bandyti emigruoti į Palestiną. 
Tai laikotarpis, kai išlikusieji gyvi ir į savo tėvų žemę 
sugrįžę žydai, pasak amerikiečių istoriko Zvi Gitelma-
no, žvelgė į ateitį lydimi prieštaringų jausmų: sielvarto 
ir palengvėjimo, vilties, o visų pirma – netikrumo dėl 
ateities1. Jeigu bandytume apčiuopti bendrą to meto 
Lietuvos žydų jauseną nusakančią emociją, veikiausiai 
tai būtų melancholija, ištinkanti supratus, ko netekta. 

Sovietų atsikariautoje Lietuvoje vietos žydų veikla 
skleidėsi bene penkiose srityse: laidojo paskutiniosio-
mis nacių okupacijos dienomis nužudytus tautiečius 

PaneRiai: senojo žydŲ atminimo 
PaminkLo byLa (1948–1952)

Zigmas Vitkus

(ir Toras!), ieškojo ne žydų šeimose išgelbėtų vaikų, 
rinko pabirusias išlikusias religines ir kultūrines ver-
tybes, siekė atkurti kai kurias ikikarinio bendruome-
nės gyvenimo institucijas bei ėmėsi atminimo ženklų – 
pamink lų nužudytiesiems statybų. Ir jų perspektyvos, 
bent kiek galima spręsti iš pirmųjų bandančios vėl įsi-
tvirtinti sovietų valdžios veiksmų, buvo visai neblogos2. 

1944–1946 m. laikotarpiu pavyko atkurti nemažai 
institucijų: Valstybinį žydų muziejų, keletą pradinių 
mokyklų, įsteigti našlaičių namus, bandyta registruo-
ti religines bendruomenes, tvarkyti maldos pastatus3. 
Vienas pirmųjų uždavinių Vilniaus žydų bendruome-
nei, kurią tuomet sudarė keletas tūkstančių į miestą su-
grįžusių ar atsikėlusių asmenų, buvo masinių žudynių 
vietos Paneriuose sutvarkymas ir priežiūros užtikrini-
mas, taip pat paminklo nužudytiesiems pastatymas. 
Žydų bendruomenės ir sovietų valdžios kontaktai aukų 
įamžinimo klausimu gerai atspindi tiek, – kaip netruks 
paaiškėti, nepagrįstus, – pirmosios lūkesčius, tiek ant
rosios požiūrį. 

Susirūpinimą kapinių ir žudynių vietų būkle Vilniaus 
žydų religinė4 bendruomenė išreiškė jau 1945 m. spalį5. 
Antanui Sniečkui adresuotame prašyme bendruomenės 
valdyba pateikė šešių aktualiausių klausimų sąrašą, iš 
kurių pirmasis buvo kaip tik apie masinių žudynių ka-
pus. Prašoma priimti potvarkį dėl Panerių ir panašių 
masinių žudynių vietų LSSR teritorijoje sutvarkymo ir 
paminklų pastatymo, „kadangi kai kur per kapus nu-
tiesti keliai, kai kuriose ganosi gyvuliai ir greitai išvis 
nebus galima nustatyti šių kapų vietų“6. 

Antrajame savo prašymo punkte Vilniaus žydai at-

atmiNtis

1 zvi Gitelman, A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and 
the Soviet Union, 1881 to the Present, indiana university Press, 1988, 
p. 223.

2 samuel barnai, „žydai sovietinėje Lietuvoje. atgimimas po Ho-
lokausto“, in: Lietuvos žydai. Istorinė studija, vilnius: baltos lankos, 
2012, p. 485.

3 solomonas atamukas, Lietuvos žydų kelias, vilnius: alma littera, 
1998, p. 298.

4 stalino metais vienintelė galimybė susiburti bendruomenei buvo 
registruotis kaip religinei, kadangi bet kokios neinstitucionalizuoto so-
lidarumo apraiškos ar bandymai megzti lygiaverčius santykius būtų 
išstatę tautinę bendruomenę įtarimams ir represijoms. deja, netrukus 

sovietų valdžia šias bendruomenes pradėjo kaltinti esant valstybei ken-
kiančių „nacionalinių asociacijų forma“; žr. yaacov Roi, „the Recons-
truction of jewish Communities in the ussR, 1944–1947“, in: The Jews 
Are Coming Back. The Return of the Jews to their Countries of Origins 
after WWII, edited by david bankier, jerusalem: yad vashem; and new 
york: berghahn books, 2005, p. 186.

5 vilniaus žydų bendruomenės, Religinių kultų reikalų tarybos prie 
tsRs ministrų tarybos įgaliotinio LssR alfonso Gailevičiaus ir antano 
sniečkaus susirašinėjimas dėl žudynių vietos Paneriuose, žydų kapinių, 
sinagogų sugrąžinimo ir kt. klausimais, in: LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 10, 
l. 121, 124–127, 155–157. 

6 Ibid., l. 121. 



26 naujasis židinys-aidai   2019  /  2

kreipė dėmesį į nepatenkinamą Senųjų ir Užupio žydų 
kapinių Vilniuje būklę, kartu prašydami medžiagų ir 
karo belaisvių vokiečių Vilniaus Gaono, Ger Cadeko ir 
kt. žymių žmonių antkapiams atstatyti. Kartu pastebė-
ta, kad šiais klausimais bendruomenės ne kartą kreip-
tasi į SSRS Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinį 
LSSR Alfonsą Gailevičių, tačiau atsakymo nesulaukta7. 
Pastarojo valdininko abejingumas ir atitinkamas tonas 
atsakyme, kurį jis buvo įpareigotas suformuluoti, panei-
gia istoriografijoje pasitaikantį teiginį, kad pirmaisiais 
pokario metais sovietų valdžia buvo palankiau nusitei-
kusi žydų veiklos atžvilgiu. 

Sniečkaus revizijai nusiųstame Gailevičiaus atsaky-
me žydams masinių žudynių vietų sutvarkymo klau-
simu pastebima, kad šios vietos esančios „daugiau nei 
žydų kapinės“: „Tai yra vietovės turinčios politiniai pro-
pagandinę reikšmę prieš vokišką fašistinį žvėriškumą“8. 
Politinei propagandai šios vietos, pasak Gailevičiaus, 
tarnaujančios dvejopai: „kovai prieš vokiškai fašistinius 
palikuonis kaip tarptautiniu mastu, taip ir prieš vokiš-

kai lietuviškas bandas mūsų krašte“. Kartu pažymėta, 
kad „todėl tokių vietovių tvarkymas kaip Paneriai ir 
pan., nėra vienos bei kitos religinės konfesijos reikalas, 
bet vietos vykdomųjų organų pareiga“9. Taip nedvipras-

miškai pademonstruota, kad masinių žudynių vietos 
ir jų tvarkyba priklauso valstybės kontrolės laukui10. 

Vis dėlto jokių veiksmų, kurių prašė žydų bendruome-
nė, Paneriuose, panašu, nebuvo imtasi. Apie tai galima 
spręsti iš 1948 m. kovo 12 d. Religinių kultų reikalų ta-
rybos prie LSSR MT įgaliotinio Broniaus Pušinio rašto 
LSSR MT pirmininko pavaduotojui Vladui Niunkai, 
kuriame vėl kalbama apie Vilniaus žydų prašymą leis-
ti tvarkyti „Panerių brolių kapus“ ir „reikalingą duoti“ 
pasiūlymą LSSR Komunalinio ūkio ministerijai šių ir 
kitų kapų tvarkymo klausimu11. Prie šio svarbaus do-
kumento dar grįšime, kadangi čia kalbama ir apie gali-
mybę Paneriuose leisti žydams pastatyti paminklą, kol 
kas svarbu pastebėti, kad Pušinio kreipimasis iš tikrų-
jų atskleidžia, jog per trejus pokario metus nedaug kas 
tebuvo padaryta. 

Greta atsakingų institucijų nesuinteresuotumo ir 
inercijos tam įtakos neabejotinai turėjo ir sunki ekono-
minė padėtis. Sugriautas ir toliau griaunamas LSSR 
ūkis pokariu atsigavo itin lėtai, tvyrojo visuotinis skur-

das12. Kitaip tariant, naujoji val-
džia nei ekonomiškai, nei politiš-
kai nebuvo pajėgi sutvarkyti ir 
„įveiklinti“ tokias vietas, net ir 
suvokdama potencialų jų nau-
dingumą propagandai. Kalbant 
apie kitas masinių žudynių vie-
tas, situacija buvo dar papras-
tesnė: absoliuti dauguma jų 
buvo kaimiškose vietovėse, kur 
tuo metu vyko prieš sovietus nu-
kreiptas partizanų karas. Iki di-
džiųjų trėmimų 1948–1949 m. 
sovietų valdžia šiose vietovėse 
buvo silpna ir, paprastai tariant, 
ne iki kapų tvarkymo jai buvo.

Apskritai sovietų valdžiai sun-
kiai sekėsi tvarkyti ne tik ma-
sinių žudynių vietas. Lietuvoje 
buvo tūkstančiai individualių ir 
kolektyvinių Raudonosios armi-
jos karių palaidojimo vietų, ku-

rios taip pat tvarkytos vangiai. 1945 m. balandžio 3 d. 
LKP CK komiteto biuro posėdyje buvo priimtas nuta-
rimas, įpareigojantis vietos vykdomuosius komitetus 
surašyti ir sutvarkyti karių ir partizanų kapus bei už-
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Paminklas „Fašistinio teroro aukoms“ Paneriuose. XX a. šeštas dešimtmetis. iš Ghetto Fighters 
House archyvo

7 Ibid.
8 Ibid., l. 125. 
9 Ibid.
10 tas pats žydams atsakyta ir civilinių kapinių sutvarkymo klausi-

mu. Gailevičiaus žodžiais tariant, pagal šalyje veikiančius įstatymus 
kapinių priežiūra ir administravimas „nepriklauso jokiai religinei kon-
fesijai“, jais rūpinasi prie vykdomųjų komitetų veikiantys laidotuvių ir 
kapų biuro skyriai (Ibid.).

11 Religinių kultų reikalų tarybos prie tsRs ministrų tarybos įgalio-
tinio LssR broniaus Pušinio raštas LtsR ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotojui vladui niunkai, 1948-03-12, in: LCVA, f. R-181, ap. 1, 
b. 36, l. 77.

12 iš LssR Ck biuro ir vilniaus bei trakų vykdomojo komiteto posė-
džių protokolų matyti, kad šiuo laikotarpiu darbotvarkėje dominavo 
ūkiniai klausimai: apsirūpinimas kuru, degalais, maistu, pyliavų prista-
tymu valstybei ir pan.
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tikrinti jų priežiūrą, darbus nurodant baigti iki 1945 m. 
balandžio 25 d.13 Panašus po trejų metų priimtas nuta-
rimas rodė, kad padėtis nelabai tepasikeitė14. 1948 m. 
gegužės 30 d. pažymima, kad kapinių tvarkymas res-
publikoje yra „nepatenkinamoje padėtyje“: smarkiai 
šlubuoja kapų apskaita, kai kuriuose rajonuose ji ne-
egzistuoja išvis, dalyje rajonų karių palaikai vis dar 
neperkelti į kapines, kapavietės neaptvertos, kapai ap-
augę žole ir neprižiūrimi, žymi dalis kapaviečių – be pa-
minklų, o egzistuojančių paminklų užrašai dėl lietaus 
poveikio neįskaitomi. 

Neabejotina, kad karių raudonųjų partizanų ir pogrin-
dininkų atminimas valstybės formuojamame didžiaja-
me karo naratyve turėjo aukštesnį statusą nei bevar-
džių aukų, atvarytų prie duobių ir sušaudytų en masse 
ir po to sudegintų. Kas išties buvo padaryta pirmaisiais 
pokario metais, – nes tam nereikėjo daug pastangų ir 
išlaidų, – tai reglamentuotas LSSR kultūros pamink
lų, apėmusių ir istorijos paminklų kategoriją, teisinis 
statusas. Įstatymą „Dėl priemonių kultūros paminklų 
apsaugai pagerinti“ bei kultūros paminklų apsaugos 
nuostatus15 LSSR Ministrų Taryba priėmė 1949 m. 
kovo 21 d., pagal identišką 1948 m. spalio 14 d. SSKP 

CK nutarimą. Remiantis šiais nuostatais, žudynių vie-
ta Paneriuose, kaip ir kitos masinių žudynių vietos, 
turėjo būti priskirtos istorijos paminklų16 kategorijai. 

LSSR kultūros paminklai buvo išskirti į architektū-
ros, meno, archeologinių ir istorijos paminklų katego-
rijas, o jų būkle patikėta rūpintis LSSR Architektūros 
reikalų valdybai, Meno reikalų valdybai ir Kultūros
švietimo įstaigų komitetui prie LSSR MT. Istorinių 
paminklų apsauga, panaudojimu, remontu ir restau-
ravimu patikėta rūpintis Kultūrosšvietimo įstaigų ko-
mitetui, o tiesiogiai – apskričių, miestų bei valsčių vyk-
domiesiems komitetams ir apylinkių taryboms, kurių 
teritorijose buvo šie paminklai. 

Iš karto reikėtų pastebėti, kad šie paminklų apsaugos 
nuostatai realiai neveikė. Dėl visų minėtų priežasčių 
paminklų apsauga ir muziejininkystė LSSR ilgai išliko 
bene labiausiai apleista veiklos sritimi17. Vieningas kul-
tūros paminklų sąrašas, be kurio negalėjo būti ir kalbos 
apie kokią nors kultūros paminklų priežiūrą, LSSR pra-
dėtas rengti tik 1967 m.18

Negavusi leidimo tvarkyti „brolių kapų“ Paneriuo-
se, 1944–1946 m. Vilniaus žydų bendruomenė galėjo 
organizuoti ten pamaldas. 1946 m. rugpjūčio 31 d. Vil-
niaus žydai kreipėsi į Pušinį prašydami leisti „kaip ir 
pernai“, „per Didžiąsias šventes“ (kalbama apie rugsėjo 
15 d., – Z. V.), organizuoti „masinį žydų atsilankymą į 

Panerius“, „kur palaidota 90 tūkstančių žydų“ ir atlikti 
ten pamaldas19. Planuota susirinkti sinagogoje ir auto-
mobiliais vykti į Panerius. Manytina, kad šis prašymas 
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Gydytojas aleksandras Libo prie paminklo „Fašistinio teroro aukoms“ Paneriuose. XX a. šeštas dešimtmetis. iš Ghetto Fighters House archyvo

13 LkP Ck biuro nutarimas „dėl broliškų ir individualių Raudono-
sios armijos karių ir partizanų žuvusių kovoje su vokiškaisiais grobikais 
kapų“, 1945-04-03, in: LYA, f. 1771, ap. 8, b. 53, p. 28–29.

14 LkP Ck biuro nutarimas „dėl karių kapinių LtsR teritorijoje sutvar-
kymo“, 1948-04-23, in: LYA, f. 1771, ap. 11, b. 74, l. 29–32.

15 LtsR ministrų tarybos nutarimas nr. 184 „dėl priemonių kultūros 
paminklų apsaugai pagerinti“ bei „kultūros paminklų apsaugos nuosta-
tai“, 1949-03-21, in: LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos 
Žinios, 1949, nr. 8, p. 233–239. 

16 istoriniais paminklais 1949 m. metų nuostatose paskelbti „statiniai 
ir vietos, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais tsRs tautų gyvenime, 
su revoliuciniu judėjimu, pilietiniu ir didžiuoju tėvynės karais, su so-
cia listine statyba“ ir kt. memorialinėmis vietomis. 

17 dangiras mačiulis, „vilniaus miesto istorijos pasakojimas sovietme-
čio muziejuose“, in: Atminties daugiasluoksniškumas: Miestas. Valsty-
bė. Regionas, sudarė alvydas nikžentaitis, vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 2013, p. 155–173.

18 Pirmą kartą toks sąrašas kaip parankinė knyga paveldo saugoto-
jams buvo išleista tik 1973 m. manytina, kad iki tol galėjo egzistuoti 
ir vietos kultūros paminklų sąrašai, tačiau jų iki šiandien, panašu, ne-
išliko. 

19 vilniaus žydų bendruomenės rabino Chaimo šifrino pareiškimas 
Religinių kultų reikalų tarybos prie tsRs ministrų tarybos LssR įga-
liotiniui alfonsui Gailevičiui, 1945-08-03, in: LCVA, f. R-181, ap. 1, 
b. 10, l. 123.
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tą kartą buvo patenkintas, kaip ir kiti to meto bendruo-
menės prašymai, pavyzdžiui, 1946 m. kovą – išskirti 
korteles kvietiniams miltams, skirtiems macų kepimui 
Pesaho metu20, prašymas perduoti pastatus Strašūno 
ir Lydos gatvėse bendruomenės reikmėms21 ar netgi 
dėl paminklo. 

1948 m. kovo 12 d. LSSR MT pirmininko pavaduoto-
jas Niunka sulaukė Pušinio rašto, kuriame pastarasis 
pristatė Vilniaus žydų prašymą leisti jiems tvarkyti Pa-
nerių brolių kapus ir norą pastatyti čia paminklą22. At-
kreipęs Niunkos dėmesį, kad Paneriuose buvo žudomi 
„visi antifašistai“, paminklą pastatyti Pušinis rekomen-
duoja leisti: „Kas dėl paminklo statymo, tai, žinoma, čia 
žydų religinei bendruomenei reikalinga būtų leisti tokį 
paminklą pastatyti, bet paminklų projektas turi būti 
suderintas su LTSR Architektorium“23. Gavusi leidimą, 
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Vilniaus žydų bendruomenė per pusmetį surinko pini-
gus ir paminklą pastatė. 

Pirmasis paminklas, dedikuotas Paneriuose nužudy-
tiems žydams atminti, buvo pastatytas 1948 m. ant kal-
velės, maždaug per vidurį tarp dviejų žudynių duobių, 
iš kurių vieną 1944 m. vasarą detaliai ištyrė Ypatingoji 
komisija. Sprendimą statyti paminklą Vilniaus žydų 
bendruomenė priėmė 1948 m. gegužę24, darbus stengta-
si baigti iki Jom Kipuro dienos, kuri, pagal žydų religinį 
kalendorių, švenčiama rugpjūtį. Žinoma, kad Panerių 
paminklo projektą parengė Vilniaus menininkų artelės 
dailininkas Michailas Kleinas, užrašus ant paminklo – 
Vilniaus žydų religinės bendruomenės rabinas Chai-
mas Šifrinas, bendruomenės pirmininkas Grigorijus 
Kabas ir bendruomenės narys Goldfardas25. Paminklui 
pastatyti išleista 70–80 000 rublių, iš kurių 15 000 pa-

senasis paminklas žydams Paneriuose. 1948. iš valstybinio vilniaus Gaono žydų muziejaus archyvo

20 Religinių kultų reikalų tarybos prie tsRs ministrų tarybos įgalio-
tinio LtsR alfonso Gailevičiaus raštas LtsR Liaudies komisarų tary-
bos pirmininko pavaduotojui Gregorauskui dėl vilniaus m. religinės 
žydų bendruomenės kreipimosi, 1946-03-16, in: LCVA, f. R-181, ap. 1, 
b. 10, l. 39.

21 vilniaus miesto vykdomojo komiteto sprendimas dėl pastatų žydų 
muziejui perdavimo, in: VVGŽM kanceliarijos archyvas, muziejaus at-
kūrimo dokumentai, l. 5.

22 Religinių kultų reikalų tarybos prie tsRs ministrų tarybos įgalio-

tinio Lietuvos LtsR broniaus Pušinio raštas LtsR ministrų tarybos pir-
mininko pavaduotojui vladui niunkai, 1948-03-12, in: LCVA, f. R-181, 
ap. 1, b. 36, l. 77.

23 Ibid.
24 LtsR mGb ministro generolo majoro dmitrijaus jefimovo ataskaita 

LkP Ck pirmajam sekretoriui antanui sniečkui apie Lietuvos žydų po-
grindinę veiklą, 1949-01-26, in: LYA, k-1, ap. 10, b. 62, l. 88.

25 LtsR saugumo reikalų ministro pavaduotojo gen. maj. Piotro ka-
pralovo pažyma, 1949-04-15, in: LYA, k-51, ap. 1, b. 30, l. 221.
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aukojo „tikintieji žydai“, likusią dalį – „bendruomenė“26. 
Iniciatoriais 1949 m. surašytoje LSSR MGB pažymoje 
įvardyti Davidas Gordonas, Ilja Eišišokas ir Davidas Ži-
tomirskis. Leidimą statyti bendruomenė gavo iš Trakų 
vykdomojo komiteto pirmininko. 

LYA saugomoje LSSR Saugumo reikalų ministro pa-
vaduotojo generolo majoro Piotro Kapralovo 1949 m. 
parengtoje pažymoje įsegtos šio 
paminklo bei jo memorialinio 
įrašo nuotraukos leidžia susida-
ryti įspūdį, kad paminklo būta 
solidaus, netgi dailaus27. Iš gra-
nito pagamintą paminklą suda-
rė aukšta kubo formos stela, ją 
rėmė iš abiejų pusių suprojek-
tuoti į piliastrus panašūs lygūs 
statramsčiai su nuožulniai nu-
sklembtomis viršūnėmis. Stelos 
viršūnę vainikavo akmeninis ru-
tulys. Dar keturi tokios pat ap-
imties rutuliai buvo pritvirtinti 
cokolinėje paminklo dalyje, su-
darančioje kvadratą. Fasadinėje 
paminklo pusėje įtaisytoje len-
telėje iš tamsaus akmens buvo 
iškaltas aukso spalvos įrašas ji-
diš ir hebrajų rašmenimis, o po 
jais – užrašas kirilica. 

Įdomaus būta virš memoria-
linio užrašo pritaisyto mažosios 
plastikos motyvo, pagaminto iš 
blizgančio metalo. Kiek galima spręsti iš nuotraukų, tai 
būta iškilaus disko formos skritulio, perverto cilindro 
formos deglu, kurio viršuje vaizduojama liepsna. Pa-
minklą juosė laisvai kabančios grandinės, kurių galai 
pritvirtinti prie žemų keturkampių stulpelių. Dekoraty-
vių rutulių motyvą Kleinas tikriausiai paėmė iš tradici-
nių karo paminklų architektūrinių detalių repertuaro, 
disko formos skritulį būčiau linkęs interpretuoti kaip 
skydą, o už jų esančią figūrą – keršto arba kovos fakelą. 
Blizgaus metalo mažosios plastikos formos elementas 
turėjo būti ryškiai matomas miško fone. Įdomu, kad po 
keturiasdešimties metų, (at)kurdamas paminklą žy-
dams architektas Jaunutis Makariūnas viršutinėje jo 
dalyje taip pat panaudojo iš blizgaus metalo pagamintą 
motyvą – Dovydo žvaigždę. 

Pažodinis paminklo įrašo jidiš ir hebrajų kalba ver-

timas skambėjo taip: „Ponary. Amžinam atminimui 
šventųjų kankinių – Vilniaus ir kitų vietovių žydų, žu-
vusių nuo hitlerininkų fašistų žudikų, žmonijos prie-
šų, rankų. [toliau tekstas hebrajiškai, nes tai biblinė 
citata:] Jų kraujas šaukia [perėjimas į jidiš, nors citata 
tęsiasi] nuo žemės. [vėl hebrajiškai, nes naudojamos 
idiomos:] Dievas teatkeršija už šiuos šventuosius kan-

kinius. 5704 m. Menachemo Avo mėn. 1 d. [19440701]. 
[tradicinis hebrajiškas trumpinys ant paminklų]: Tebū-
nie jų sielos įpintos į gyvybės mazgą [t. y. teprisikelia 
jie amžinam gyvenimui po Mesijo atėjimo]“28. Rusiškas 
šio memorialinio įrašo vertimas buvo lakoniškesnis: 
„Amžinam žydų, žuvusių nuo vokiečių fašistinių žudi-
kų rankų, aršiausių žmonijos priešų, atminimui. 1941 
liepa–1944 liepa“29.

Istorikė Regina Laukaitytė yra linkusi manyti, kad 
nors paminklas Paneriuose ir buvo pastatytas, jo iš-
kilmingai atidengti nebuvo leista30. Sutikčiau su tuo 
drauge pastebėdamas, kad panašaus likimo susilaukė 
ir Valstybinio žydų muziejaus 1947 m. parengta ekspo-
zicija apie masines žydų žudynes ir žydų pasipriešinimą 
„Fašizmas – tai mirtis“, negavusi LKP CK palaiminimo, 
o 1949 m. birželio 10 d. uždarytas ir pats muziejus31. 

vilniaus žydų susirinkimas Paneriuose 1944 m. rugsėjo 20 d. kalba rabinas Gotesmanas.  
iš Ghetto Fighters House archyvo

26 Ibid.
27 šio atminimo ženklo atvaizdą 1974 m. publikavo ir Leizeris Ranas 

Yerushalayim de-Lite. Ilustrirt un dokumentirt (3 t., new york: vilner 
albom komitet, 1974).

28 tai ištrauka iš tanacho, šventojo Rašto, krikščioniškoje tradicijoje 
žinomo ir naudojamo kaip (kitaip struktūruotas) senasis testamentas. 

29 už hebrajiško ir jidiš teksto vertimą į lietuvių kalbą dėkoju žydų 

kultūros tyrinėtojai Larai Lempertienei.
30 Regina Laukaitytė, „žydų religinis gyvenimas Lietuvoje 1944–

1956 m.“, in: Lituanistica, 2012, t. 58, nr. 4 (90), p. 303.
31 Pranešimas apie kultūros įstaigų darbą, in: LYA, f. 1771, ap. 61, 

b. 18, l. 17. teminį parodos planą muziejus pristatė dar 1947 m. lapkri-
čio 24 d. (LYA, f. 1771, ap. 61, b. 18, l. 70–76).
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Draudimo atidengti paminklą priežasčių neabejotinai 
reikėtų ieškoti „kosmopolitų kampanijos“, prasidėju-
sios 1946 m. Maskvoje, o 1948 m. pradžioje įgavusios 
naują kvėpavimą, SSRS žydams įžūliai džiaugsmingai 
sureagavus į 1948 m. gegužės 14 d. susikūrusią Izrae-
lio valstybę bei Goldos Meir atvykimą į Maskvą, atgar-
siuose LSSR. 

1948–1949 m. žiemą Paneriuose pastatytas pamink
las jau buvo atsidūręs tuometinės LSSR MGB akiraty-
je32. 1949 m. sausio 26 d. LSSR MGB ministro generolo 
majoro Dmitrijaus Jefimovo ataskaitoje33 Sniečkui apie 
Lietuvos žydų veiklą su nepasitenkinimu konstatuoja-
ma, kad ant paminklo pateikiamas dvikalbis užrašas, 
atkreipiamas dėmesys į religinį įrašo hebrajų kalba 
bei apskritai paties paminklo pobūdį, tai pat į tai, kad 
paminklo projektas esą nebuvo suderintas su Vilniaus 
vykdomojo komiteto vyr. architektu: „Charakteringa, 
kad paminklo užrašo tekstas atliktas dviem kalbom – 
senąja žydų kalba ir rusų kalba, nors yra LTSR terito-
rijoje ir stovi vietoje, kurioje vokiečiai sušaudė ne tik 
žydus, bet ir rusus, lietuvius, baltarusius ir kitus tary-

binius patriotus. Senąja žydų kalba užrašytas teksto tu-
rinys yra religinis: „Nekaltas kraujas veržiasi iš žemės, 
kad atkeršytų už nekaltą kraują“. Toliau seka apibend
rinimas: „Paminklas savo stiliumi ir apipavidalinimu 

yra grynai religinis statinys ir nieko tarybiško jame 
neatspindėta“34. 

Žinoma, šie paminklo formos ir turinio „trūkumai“ te-
buvo pretekstas išreikšti iš anksto neigiamam valdžios 
nusiteikimui savarankiškos žydų veiklos atžvilgiu. Pa-
minklas čia pasitarnavo kaip šios veiklos simbolis, kurį 
lengva fiksuoti ir aprašyti. Iš tikrųjų režimui kliuvo 
(ar pagal vykdomą politiką turėjo kliūti) ne vienas ar 
kitas bendruomenės veiklos aspektas, bet žydų veikla 
Lietuvoje kaip tokia, akcentuojant jos sionistinį pobūdį 
ir ryšius su užsieniu. Tikri ar tariami sionistai kaltin-
ti legaliais ir nelegaliais būdais vykdantys sionistinę 
propagandą, organizuojantys žydų jaunimo išvykimą į 
Palestiną, Vilniaus žydų religinė bendruomenė kaltin-
ta, kad įvairių renginių surinktomis lėšomis remianti 
sionistinį pogrindį35. 

Metant žvilgsnį į kontekstą, generolo Kapralovo ir 
jo vado generolo majoro Jefimovo pažymos ir ataskai-
tos metu antisemitinė kampanija SSRS jau buvo kaip 
reikiant įsiūbuota: 1948 m. sausio 13 d. Minske nužu-
dytas Žydų antifašistinio komiteto pirmininkas, ak-

torius ir Maskvos žydų teatro 
direktorius Salomonas Michoel-
sas; 1948 m. lapkričio 20 d. už-
darytas pats komitetas ir pradė-
tos naikinti SSRS žydų kultūros 
institucijos; 1949 m. sausio 28 d. 
oficioze Pravda pasirodė anoni-
minis straipsnis apie „bešaknius 
kosmopolitus“, smerkiantis kai 
kuriuos teatro kritikus (visi kri-
tikuojamieji, žinia, buvo žydai), 
legitimavęs žydų bendruome-
nių persekiojimą visais frontais, 
nors turbūt ne vienodu stipru-
mu skirtingose respublikose. 

Paminklas Paneriuose nebuvo 
vienintelis, užkliuvęs valdžiai. 
Tą pačią dieną buvo sudarytos ir 
paminklo žydų genocido aukoms 
Zarasuose, vietos bendruomenės 
iniciatyva ir lėšomis pastatyto 
1946 m. rugpjūtį36, ir panašiu 

metu iškilusio paminklo Panevėžyje37 bylos. Tai signa-
lizavo sovietų saugumo susidomėjimą visais „žydiškais 
paminklais“ ir pasiruošimą pokyčiams: memorialinių 
įrašų keitimui, paminklų perstatymui ar pašalinimui, 

vilniaus žydų susirinkimas Paneriuose 1944 m. rugsėjo 20 d. kalba rabinas Gotesmanas.  
iš Ghetto Fighters House archyvo

32 apie tai galima spręsti iš žiemą (ar vėlyvą rudenį) LssR mGb da-
rytų paminklo Paneriuose fotografijų. LtsR saugumo reikalų ministro 
pavaduotojo generolo majoro Piotro kapralovo pažyma, 1949-04-15, 
in: LYA, f. k-51, ap. 1, b. 30, l. 221.

33 LtsR mGb ministro generolo majoro dmitrijaus jefimovo ataskai-
ta LkP Ck pirmajam sekretoriui antanui sniečkui apie Lietuvos žydų 
pogrindinę veiklą, 1949-01-26, l. 87–89.

34 Ibid., l. 87–89.
35 Ibid., l. 79–86. 
36 LtsR saugumo ministro pavaduotojo generolo Piotro kapralovo 

pažyma apie fašistinio teroro aukoms pastatytą paminklą zarasuose, 
1949-04-16, in: LYA, f. k-51, ap. 1, b. 30, l. 220.

37 Ibid., l. 227.
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t. y. memorialinio kraštovaizdžio keitimui pagal sovie-
tinės ideologijos reikalavimus. 

Pats memorialinis įrašas sovietų institucijas ir atski-
rus veikėjus galėjo erzinti trejopai: 1) dėl to, kad nebuvo 
užrašo lietuvių kalba, priešingai bandančios Vilniaus 
regione įsitvirtinti LSSR valdžios lituanizacijos politi-
kai; 2) dėl viešojoje erdvėje atsirandančių „keistų“, ne-
perskaitomų, svetimkilmių ženklų, turėjusių trikdyti 
savo kitoniškumu; 3) dėl užrašų skirtingomis kalbo-
mis turinio neatitikimo, kas įkaitintoje liaudies priešų 
paieškos atmosferoje galėjo atrodyti kaip sabotažas. 

Toks „paslaptingumas“ galėjo būti traktuojamas ir 
kaip bandymas apgauti valdžią, pateikiant savąją įvy-
kių versiją, nederėjusią su oficialiąja. Tiesą pasakius, 
tokia baimė nebuvo visai be pagrindo. Štai paminklo 
žydams genocido aukoms Panevėžyje rusiškas įrašas 
skelbė, kad tai „Broliškas kapas Panevėžio ir jo apylin-
kių žydų, kuriuos 1941 m. žvėriškai nukankino fašisti-
niai banditai“, tuo tarpu hebrajiškas įrašas bylojo, jog 
tai: „Broliškas kapas Panevėžio ir jo apylinkių žydų, 
kuriuos 1941 m. rugpjūtį žvėriškai nukankino lietuvių 
banditai“38. Tokių akibrokštų sovietų valdžia negalėjo 
leisti sau ilgiau toleruoti. Pagal oficialią versiją „tarybi-
nius piliečius“ galėjo žudyti vokiečių fašistai ar buržua
ziniai nacionalistai, bet ne lietuviai, juolab sovietiniai 
piliečiai. 

Iki 1952 m. dauguma žydų genocido aukų paminklų 
LSSR buvo pašalinti arba perstatyti. Paminklas Pane-
riuose – geras šio proceso liudytojas. Panašu, kad jis 
buvo pašalintas 1952 m. Kaip tik tų metų pabaigoje 
Maskvoje buvo kurpiama gydytojųkenkėjų byla, kiek 
anksčiau, 1952 m. rugpjūtį, sušaudyta 13 žinomų ša-
lies žydų kultūros veikėjų. Tuo metu LSSR buvo baigtos 
naikinti atkurtos žydų bendruomenės struktūros. Kita 
vertus, kada tiksliai dingo paminklas, nežinome, jo pa-
šalinimo chronologinius rėmus būčiau linkęs išplėsti. 
Paminklas galėjo būti pašalintas bet kada nuo 1949 m. 
vasaros pradžios iki 1953 m. kovo mėn. Žinoma, kad 
1949 m. vasarą paminklas dar stovėjo. Tai įrodo 1949 m. 
birželio 1 d. Mečislovui Gedvilui Pušinio persiųstas Vil-
niaus žydų bendruomenės prašymas, kuriame jos atsto-
vai bandė išsiaiškinti, koks įrašas ant paminklo Pane-
riuose būtų tinkamas. Nuo savęs Pušinis pridėjo: „žydų 
religinei bendruomenei vyriausybės atstovų pareikšta, 

kad tekstas ant paminklo nepriimtinas, bet žadėto nau-
jo teksto nieks žydų religinei bend ruomenei nedavė. 
Prašome šį reikalą sutvarkyti“39. Nežinome, kaip reika-
lai klostėsi toliau, galime spėti, kad tinkamo teksto išvis 
neketinta „duoti“, kadangi jau buvo priimtas principinis 
apsisprendimas paminklą pašalinti. 

Tai, kad sprendimas jau buvo priimtas, rodo 1949 m. 
balandžio 16 d. LSSR Saugumo ministro pavaduotojo 
Kapralovo pažymoje, informuojančioje apie fašistinio te-
roro aukoms pastatytą paminklą Zarasuose, dokumento 
apačioje, dešinėje pusėje matomas įrašas ranka: „Duoti 
nurodymai Panevėžio, Vilniaus miestų vykdomiesiems 
komitetams ir Zarasų rajono komitetui priimti priemo-
nes perstatant [kursyvas mano, – Z. V.] paminklus“40. 
Galbūt „perstatyti“ yra „nugriauti“ eufemizmas? Bent 
jau paminklo Paneriuose atveju, mano nuomone, tiks-
liau būtų kalbėti apie perstatymą, bet ne nugriovimą, 
juo labiau „susprogdinimą“41. Palyginus senojo pamink
lo nuotraukas su vėliau iškilusiu obelisku, cokolis pri-
mena senojo paminklo elementą. Ar būtų buvę įmano-
ma „nusprogdinti“ tik viršutinę paminklo dalį? 

Bet kuriuo atveju, tarp 1949 ir 1952 m. senojo pamink
lo Paneriuose neliko. Netrukus ant jo pamatų iškilo ti-

naujasis paminklas žydams Paneriuose. 1991. architektas 
jaunutis makariūnas. iš Ghetto Fighters House archyvo

38 LtsR saugumo ministro pavaduotojo generolo Piotro kapralovo 
pažyma apie fašistinio teroro aukoms pastatytą paminklą Panevėžyje, 
1949-04-16, in: LYA, f. k-51, ap. 1, b. 30, l. 227.

39 Religinių kultų reikalų tarybos prie tsRs ministrų tarybos įgalio-
tinio LtsR broniaus Pušinio raštas LtsR ministrų tarybos pirmininkui 
mečislovui Gedvilui, in: LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 36, l. 3.

40 LtsR saugumo ministro pavaduotojo generolo Piotro kapralovo 
pažyma apie fašistinio teroro aukoms pastatytą paminklą zarasuose, 
1949-04-16, l. 220.

41 Layzer Ran, Yerushalayim de-Lite. Ilustrirt un dokumentirt, t. 2, 
new york: vilner albom komitet, 1974, p. 533.
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sovietų valdžia taip pat pašalino 1952–1954 m. laiko-
tarpyje46, galbūt netgi kartu su paminklu žydams. Len-
kai, kaip ir žydai, turėjo susitaikyti su paminklu „Fa-
šistinio teroro aukoms“, kurio semantinis laukas tarsi 
aprėpė visus, bet kartu ir nieką. Abstraktus „žmogus“ 
(plg. Eduardo Mieželaičio Žmogus, 1962), kaip ir abs-
trakti „Auka“ sovietinio režimo naratyvui apie praeitį 
tiko labiausiai. 

Nagrinėjant senojo paminklo Paneriuose atvejį 
klaustina, ar iki paminklo pastatymo 1948 m. Pane-
riuose būta kitų atminimo ženklų? Ar šis buvo pirma-
sis? Sprendžiant iš nežinomo fotografo pokariu darytos 
nuot raukos (tiksli jos data nežinoma, sprendžiant iš nu-
fotografuoto žmogaus aprangos ir atviro kraštovaizdžio, 
spėčiau, jog ji daryta ankstyvuoju pokariu), publikuotos 
Layzerio Rano knygoje47, Paneriuose kurį laiką stovėjo 

pinis42 betoninis obeliskas su metaline žvaigžde viršuje, 
apvainikuota metaliniu laurų lapų vainiku. Įdomu, kad 
sovietiniuose šaltiniuose nurodoma, jog šis pamink
las pastatytas 1948 m.43, kai dar stovėjo paminklas žy-
dams, taip pasisavinant jo „gimimo“ datą. Memoriali-
nėje lentelėje įrašas lietuvių ir rusų kalbomis nurodė, 
kad paminklas įamžina visų „Fašistinio teroro aukų“ 
atminimą. 1965–1985 m. LSSR Kultūros ministerijos 
Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos ta-
rybos suformuotoje istorijos paminklo byloje ir pase44 
pažymima, kad šis obeliskas yra laikinas paminklas45, 
vėliau tikintis pastatyti „rimtesnį“. 

Svarbu pastebėti, kad netoli paminklo žydams Pa-
neriuose kurį laiką stovėjo ir kryžius, kurį pastatė Vil-
niaus lenkai savo tautiečiams atminti. Medinį kryžių 
su medalionu, vaizduojančiu Sopulingąją Dievo Motiną, 

ziGmas vitkus

naujasis paminklas žydams Paneriuose. 1991. architektas jaunutis makariūnas. zigmo vitkaus nuotrauka

42 tipiniai broliškų ir individualių tarybinių karių, karinių jūrų laivy-
no ir partizanų, kritusių mūšiuose su vokiečių fašistais grobikais di-
džiojo tėvynės karo metu paminklų projektai, maskva, 1947, in: LCVA, 
f. R-768, ap. 6, b. 41, l. 48.

43 „Paneriai“, in: Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 2, vil-
nius: mintis, 1968, p. 755.

44 Paminklo Paneriuose (aikštės ir obelisko) pasas, in: Kultūros pavel-
do centro archyvas, iR 2, l. 8.

45 „Laikinų“ paminklų XX a. šešto dešimtmečio pabaigoje buvo pasta-
tyta ir kitose masinių žudynių vietose, pavyzdžiui, Pirčiupiuose ar kau-
no iX forte, siekiant parodyti, kad valdžia yra „pastebėjusi“ šias vietas.

46 jolanta adamska, „Ponary“: Przeszłość i Pamięć“, in: Biuletyn 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczenstwa, 2000, nr. 4 (17), p. 22; 
sosnowskis rašo, kad kryžius buvo pašalintas 1952 m. (Henryk sos-
nowski, „Pomnik Ponarski“, in: Kurier Wilenski, 1990-10-31, nr. 226).

47 Layzer Ran, Yerushalayim de-Lite, t. 2, p. 533.
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atminimo ženklas vilniečiui gydytojui Hilariui Feigui. 
Vienintelis atminimo ženklas konkrečiam žmogui. Ofi-
cialių atminimo ceremonijų dalyviai, dar nesant jokio 
paminklo, vainikus dėdavo prie buvusių žudynių duo-
bių48 arba naujų kapų sampilų49. 

Panerių memoriale stovintis obeliskas „Fašistinio te-
roro aukoms“, sovietų pastatytas senojo paminklo žy-
dams vietoje, šiandien tebefunkcionuoja. Dėl plataus 
semantinio lauko, kurį atskleidžia memorialinis įrašas, 
prie jo renkamasi ir gegužės 8, ir 9 d. Prie šio atminimo 
ženklo rugpjūčio 2 d. taip pat paminima romų genocido 
diena. Naujasis paminklas žydams, atsiradęs atgimimo 
metu, stovi jo papėdėje. Jį Vilniaus žydų bend ruomenės 
prašymu sukūręs architektas Makariūnas rėmėsi se-
nojo paminklo fotografijomis ir šį savo darbą vadino 
ne naujo paminklo pastatymu, bet senojo atstatymu. 
Iškilmingame paminklo atidengime 1991 m. birželio 
20 d. kalbėjęs50 rašytojas Grigorijus Kanovičius šio at-
minimo ženklo atsiradimą Paneriuose pavadino „išga-
ninguoju žydišku stebuklu“, kurio penkiasdešimt metų 
laukė aukos.

48 žr. fotografiją shmuelio kaczerginskio straipsnyje „Panerių žudy-
nių liudininkai pasakoja“ (Tiesa, 1944-09-20). 

49 žr., pvz., vvGžm fotografijų archyve saugomas nuotraukas: vžm 
7852-89, 7854-1. 

50 „mitingas Paneriuose. Pro ašaras taurinančias sielą“, in: Lietuvos 
Jeruzalė, 1991, nr. 8.

informacinė lentelė prie vienos iš šaudymo duobių. 
XX a. septinto dešimtmečio pradžia. LCva

!

PaneRiai: senojo žydŲ atminimo PaminkLo byLa (1948–1952)
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Prof. seRGejus iGnatovas – europos humanitarinio univer-
siteto rektorius, egiptologas, buvęs bulgarijos Respublikos švie-
timo, jaunimo ir mokslo ministras. 

Europos humanitarinis universitetas (toliau – EHU) 
skirtas vien humanitariniams mokslams – modernia-
jame pasaulyje tokios institucijos nėra itin populiarios, 
taip pat ir Lietuvoje jos nelaikomos perspektyviomis. 
Kokia prasmė studijuoti klasikines kalbas, senovines 
kultūras? Ką, jūsų nuomone, tokios studijos mums su-
teikia? 

Jūs man pateikėte daugybę klausimų! Per ateinan-
čius 10–20 metų pasaulyje įvyks nemažai pasikeitimų. 
Pagal egzistuojančius skaičiavimus, 47% darbų, kuriais 
užsiima šiuolaikinės visuomenės piliečiai, bus automa-
tizuoti ir taps priklausomi nuo kompiuterių. Dėl to hu-
manitariniai mokslai ir yra reikalingi. Jau dabar auga 
nauja karta, turinti komunikacijos problemų, per daug 
pasikliaujanti moderniais įrenginiais. Kaip savo kalboje 
pasakė vieno žymaus universiteto rektorius, būtent šia-
me kontekste ir iškyla humanitarinių mokslų svarba: 
mums reikia žmonių, gebančių kurti pasaulio ir mūsų 
ateities viziją, suvokti skirtingus požiūrio taškus. Jei 
neremsime humanitarinių mokslų, priartinsime savo 
civilizacijos nuosmukį. Kas ištiks mūsų emocinį gyve-
nimą? Prieš 30 metų tai, kas vyksta dabar, atrodė kaip 
mokslinė fantastika.

Pavyzdžiui, ir šioje Europos dalyje klasikinės studijos 
išlieka itin svarbios, leidžia kurti reikšmingą dialogą su 
praeitimi. Po komunistinės sistemos žlugimo reikėjo at-
rasti kultūrinį vardiklį, galintį priminti tautų bendru-
mą, europietiškumą. Todėl Bulgarijoje ir kitose šalyse 
buvo įkurti tokie universitetai kaip EHU. Visos šios 
institucijos turi vieną tikslą – priminti, jog priklausome 
šiai europietiškai civilizacijai. Dėl išlikusio klasikinės 
kultūros paveldo Bulgarijoje klasikinės studijos nie-
kada neprarado reikšmingumo. Juk jau Homero Ilia-
dos 10 skyriuje pirmąkart buvo aprašyta Trakija ir jos 
valdovai. Tiesa, šie dalykai nėra susiję vien su Europos 

aPie eGiPtoLoGiją, buLGaRiją iR 
kLasikines studijas

Sergejų Ignatovą kalbina Gražina Lyvens

šalių identiteto klausimu – pati mūsų kasdienybė per-
sipynusi su antikiniu palikimu, daugybė šiuolaikinių 
naratyvų, pažįstamų iš žiniasklaidos ir televizijos, jau 
yra aprašyti ten, tuose antikiniuose kūriniuose. 

Gal galėtumėte papasakoti apie Egipto įtaką Graikijos 
kultūrai ir Europai? Teko girdėti apie ryšius, siejančius 
minojinę Kretos kultūrą ir Egiptą.

Vienas žinomiausių šių kultūrų ryšių liudijimų aptik-
tas Nilo deltoje, Tel al Dabe, kur atrasti rūmai, išpuošti 
freskomis, labai panašiomis į minojiškąsias. Deja, kol 
kas neįmanoma pasakyti, kur gimė šias freskas sukū-
rusi kultūra. Galbūt galime atsekti Amarnos periodo 
įtaką (tuo laikotarpiu gyveno ir visiems gerai žinoma 
Nefertitė).

Viena iš mano mokytojų mėgdavo kartoti, kad Egip-
tas yra Europos civilizacijos tėvas ir motina, nes raštas 
pirmiausia buvo sukurtas Egipte, o ne Mesopotamijoje, 
kaip mano daugelis. Tą patvirtina Vokietijos archeolo-
gijos instituto tyrinėjimai Abido regione. Paaiškėjo, jog 
prieš pirmąjį faraoną Meną, minimą senovės Egipto 
karalių sąraše, valdė nemažai iki tol negirdėtų valdo-
vų. Įsivaizduokime, jog atradome ne vieną, o dvidešimt 
Tutanchamono kapų! Šie faraonai priklauso nulinei 
dinastijai, jie yra pirmosios dinastijos, valdžiusios IV 
tūkstantmečio pabaigoje, pirmtakai. Dabar jau esame 
tikri, kad Egipto hieroglifais rašyta IV tūkstantmečio 
pr. Kr. viduryje – keliais amžiais anksčiau nei Šumere. 
Įdomu tai, kad pirmosios inskripcijos nėra susijusios 
su ekonominiu gyvenimu ar žemdirbyste, bet su kara-
liaus asmeniu ir jo ryšiu su dievu. Egiptiečiai pirmie-
ji sugalvojo valstybės ir tautybės idėjas, gyvuojančias 
dar ir šiais laikais. Egzistavo tik viena, tęstinė Egipto 
valstybė, kurios ištakos siekia V tūkstantmečio pr. Kr. 
pabaigą. Tiesa, buvo laikotarpių, kai centrinė valdžia 
prarasdavo įtaką, tačiau jie sąlyginai greitai baigdavosi. 
Apie Mesopotamiją to pasakyti negalima – ji neturėjo 
šios unikalios vienos valstybės tradicijos.

Pasak senovės graikų, menas taip pat buvo išrastas 
Egipte. Mūsų laikus pasiekė vienas labai garsus tekstas 

KoNversatoriumas
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apie egiptietį, išvykusį į Libaną pargabenti medienos 
Amono laivo statybai. Plaukdamas Viduržemio jūra, 
jis aplankė keletą salų, ateityje tapsiančių graikų že-
mėmis. Vienas iš šių salų karalių kalbėjo, kad Amonas 
sukūrė visas žemes, bet Egiptą – pirmiausia. Taip pat 
ir menas bei mokslai buvo išrasti Egipte ir vėliau pa-
siekė graikus.

Turbūt pačiu išskirtiniausiu dalyku galima laikyti 
egiptiečių religiją: egiptiečių supratimu, egzistavo tik 
vienas visų dievų tėvas, turintis vienintelį sūnų, Egipto 
karalių, gyvenantį šiapusiniame pasaulyje. Kiekvienas 
egiptietis būtinai buvo laikomas karaliaus kūno nariu, 
ne fizinio kūno, o to, kurį pavadintume dvasiniu, nors 
tais laikais skirtis tarp materialaus ir dvasinio pasau-
lio dar neegzistavo – viskas buvo materialu, joks meta-
foriškas požiūris neįmanomas. Žmogaus kūne gyveno 
siela, egiptietiškai vadinama ba, sudaryta iš geltonos 
šviesos, nes tai – saulės spalva. Po mirties dvasia apsi-
gyvendavo anapusybėje ir prasidėdavo jos gyvenimas 
su dievais, be to, ji įgydavo gebėjimą keliauti tarp pa-
saulių. Būtent ši sielą sudaranti šviesos dalis ir buvo 
laikoma karaliaus kūno dalimi. Toks požiūris prime-
na iš krikščionybės pažįstamą sampratą: kiekvienas 
krikščionis priklauso mistiniam, dvasiniam Bažnyčios 
kūnui, kurio „galva“ yra Jėzus Kristus. Tačiau tam, 
kad taptum Egipto karaliaus kūno dalimi, reikėjo gim-
ti Egipte, o krikščionybės atveju – pasirinkti tikėjimą.

Naujojo Testamento pradžioje, Evangelijoje pagal 
Matą, Šventoji Šeima keliavo į Egiptą, nes turėjo iš-
pildyti pranašų skelbtus žodžius: Iš Egipto pašaukiau 
savo Sūnų. Tuo metu rytų Viduržemio regione tikėta, 
jog Dievo sūnus gali pasirodyti tik Egipte, nes tik Egipto 
faraonas buvo laikomas Dievo sūnumi. Mesopotamijo-
je, pavyzdžiui, karaliai gimdavo žmonėmis ir tik vėliau, 
dėl savo nuopelnų, atlikę tam tikrus ritualus, galėdavo 
tapti dievais ar pusdieviais.

Ne veltui pirmoji Egipto istorija sukurta tik Ptolema-
jų laikais. Kodėl? Šitai galima iliustruoti pavyzdžiu – jei 
paprašyčiau jūsų pateikti savo curriculum vitae, žino-
ma, rašytumėte jį pagal mūsų laikų papročius. Tačiau 
egiptiečiui rašyti savo šalies istoriją būtų tas pats, kas 
jums gyvenimo aprašymo tekste pradėti kalbėti apie 
visus spintoje turimus drabužius. Egiptiečiams egzis-
tavo tik viena dievybė, valdžiusi pasaulį ir keitusi savo 
kūnus, todėl nebuvo prasmės pateikti istoriją taip, kaip 
tai darė senovės graikai. Tukididas sako, jog pasakoji-
mą kuria veikėjai, tačiau senovės Egipte yra tik vie-
nas veikėjas – Visagalio Dievo sūnus faraonas. Po mir-
ties jo ba keliauja į dangų pas savo tėvą, kur susilieja 
su tėvo kūnu, o vėliau dalis šio mišinio tenka naujam  
valdovui.

Vadinasi, egiptiečių mąstyme egzistavo transcenden-
cijos idėja?

Kas nutinka su žmonėmis po mirties? Jie tęsia savo 
gyvenimą antrajame, anapusiniame pasaulyje su die-
vais. Vienoje vėlyvojoje I tūkstantmečio pr. Kr. antros 
pusės istorijoje, pasakojančioje apie vieną iš Ramzio Di-
džiojo sūnų, aprašomas šventikas, kuris kas 1000 arba 
kas 1500 metų dėl ypatingai susiklosčiusių aplinkybių 
atvyksta į Egiptą, norėdamas pagelbėti šaliai. Pirmą-
kart jis pasirodė apie II tūkstantmetį pr. Kr., po to – 
Ramzio II valdymo laikotarpiu, nes kilo konfliktas tarp 
Afrikos magų ir Egipto šventikų, kurie, žinoma, buvo 
stipresni, todėl nugalėjo. Vėliau jis, sugrįžęs I tūkstant

mečio pr. Kr. antroje pusėje, atgimė tokiu būdu: vėjas 
į jo tėvo kiemą atnešė sėklą, kurioje tuo metu buvo ap-
sigyvenusi šventiko dvasia. Kai tėvas suvalgė vaisių, 
sėkla apsigyveno jo kūne, o per jį – ir motinos kūne. 
Visi žino, jog egiptiečiai buvo mumifikacijos specialis-
tai ir gerai išmanė žmogaus fiziologiją. Nepaisant to, 
jie tikėjo, jog moteris pastoja per nosies šnerves, mat 
dvasia per jas patenka į įsčias. Senajame Testamente 
pirmasis žmogus taip pat sukuriamas, kai Dievas įkve-
pia jam gyvybę per šnerves (ne pagal Septuagintos, bet 
pagal hebrajiškos Biblijos versiją). Tai yra labai egiptie-
tiškas įvaizdis. Jie tikėjo, jog žmogaus dvasia kūdikyje 
apsigyvena 3–4 nėštumo mėnesį. Mirusiųjų knygoje ir 
kapuose rastuose tekstuose kalbama apie būsimus atei-
ties kūnus, tačiau nėra aišku, kuo žmogus taps, mat po 
mirties jis gali rinktis tapti kuo tik nori, netgi žole. Te-
reikia pasakyti: tai esu aš.

Taigi neegzistuoja jokia pomirtinės bausmės idėja?

Mirusiųjų knygoje, 125 skyriuje, aprašomos nuodė-
mės labai panašios į randamas Hamurabio teisyne ar 
Biblijoje. Vienoje pomirtinio pasaulio svarstyklių pusė-
je sveriama žmogaus širdis, o kitoje – jo maat. Kas tai 
yra? Maat yra pati tiesa, tiesos mąstymas, tiesos sa-
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eHu rektorius sergejus ignatovas. 2018-03-02. 
mindaugo mikulėno nuotrauka



36 naujasis židinys-aidai   2019  /  2

kymas, teisingas elgesys, teisingas kalbėjimas, teisin-
gas galvojimas. Galima sakyti, kad maat yra kosminis 
principas. Pavyzdžiui, tai, kad saulė visada pakyla ry-
tuose, yra maat. Egiptietis turi pašvęsti savo gyvenimą 
faraonui, ir jei tai darys, jam bus suteikta garbė sekti 
paskui faraoną į pomirtinį gyvenimą. Patys svarbiausi 
dalykai – tarnauti karaliui ir nedaryti nieko blogo. Jei 
teisiama siela bus įvykdžiusi per daug nusikaltimų, ją 
suris pabaisa, vaizduojama šalia pomirtinio pasaulio 
svarstyklių.

Mano institutas atlieka tyrimus Luksore (senovės 
Tėbuose), kuris nuo III tūkstantmečio pr. Kr. pabai-
gos buvo Egipto sostinė. 2010 m. pradėjome tirti vieno 
Ramzio šventiko kapą, kuriame radome daugybę įvai-
rių daiktų, priklausančių skirtingiems periodams, ne 
tik XIX dinastijai – šie kapai buvo naudojami ir vėliau, 
net romėnų laikais. Šioje teritorijoje pasirodę krikščio-
nys sunaikino daugybę dalykų, ypač žmonių ir dievų 
atvaizdų, nes egiptiečiai tikėjo kiekvieną atvaizdą esant 
tam tikromis durimis, per kurias į pasaulį gali patekti 
esminė pavaizduoto žmogaus ar dievo dalis. Todėl pir-

mieji vienuoliai pradėjo kovą prieš egiptiečių atvaiz-
dus. III tūkstantmečio pr. Kr. kapuose rasti atvaizdai, 
kuriuose netgi patys egiptiečiai „žudo“ tam tikrus hie-
roglifus, tarkim, pavaizduotas peilis, neva nukertantis 
atvaizdo galvą: taip siekiama apsaugoti mirusiojo kūną. 
Kai atvaizdas „nužudomas“, jis nustoja būti durimis ir 
dvasia negali per jį pereiti. Ši idėja nėra visiškai sveti-
ma ir krikščionims. Pavyzdžiui, viename iš savo regėji-
mų ortodoksų šventasis Serafimas iš Sarovo per Didžio-
jo Ketvirtadienio iškilmes pamatė Jėzų Kristų, apsuptą 
angelų, serafimų, cherubinų ir šventųjų. Regėjimo pa-
baigoje Jėzus įžengė į savo atvaizdą – tai parodo, jog 
tuo metu tikėta, kad per atvaizdą į pasaulį gali patekti 
šventasis ar netgi Dievas.

Šios idėjos primena ir žodžių svarbą judaizme bei 
krikščionybėje. 

Pirmasis mokymas apie pasaulio sukūrimą mus pa-
siekė iš egiptietiškų šaltinių. IV tūkstantmečio pr. Kr. 
pabaigoje egiptiečiai tikėjo, kad pasaulis sukurtas min-

eglė kuckaitė. ta nata. 2006. monotipija. iš mo muziejaus rinkinių
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timi ir žodžiu. Tuo metu sostinė buvo perkelta iš Abi-
do regiono į šiaurę, Kairo regioną. Tą padarė pirma-
sis karalių sąraše minimas karalius Menas. Herodotas 
rašo, kad Menas įkūrė naują sostinę Memfį ir jo centre 
pastatė dievo Ptah šventyklą. Egiptiečiai tikėjo, kad 
šis dievas sukūrė pasaulį savo minties ir žodžio galia. 
Pirmiausia gimė mintys apie pasaulį, žmogų, gamtą, 
o dievui davus visiems daiktams vardus, šie pradėjo iš 
tiesų egzistuoti. Evangelijos pagal Joną pirmieji žodžiai 
atliepia šį labai senovinį supratimą: „Pradžioje buvo Žo-
dis. Tas Žodis buvo pas Dievą“.

Egiptas buvo magijos tėvynė – tuo metu skirtumas 
tarp magijos ir religijos dar neegzistavo, toks mąstymas 
vėliau kilo iš judaizmo. Žodis religio, išvertus iš lotynų 
kalbos, pirmiausia reiškia susisaistymą, vėl ir vėl at-
naujinamą ryšį. Egiptiečiai turėjo žodį heka, žymintį ir 
magijos dievo vardą, ir magijos sąvoką. Magijos suvoki-
mas senovės Egipte susietas su žodžio galia, kuri yra to-
kia šventa, jog mums neišliko net jokių užuominų apie 
egiptiečių filologinius traktatus – neįmanoma rašyti 
knygų apie žodžius, nes tai būtų buvę pavojinga. Todėl 
šias žinias mokytojas mokiniui perduodavo žodžiu. Ne-
paisant to, I tūkstantmečio pr. Kr. pabaigoje egiptiečiai 
pradėjo užrašinėti magiškus tekstus graikiškais rašme-
nimis, nes taip jie galėjo pažymėti ir balses. Prieš tai jų 
raštas buvo pagrįstas priebalsių žymėjimu – panašiai 
kaip semitų kalbose. Maginių tekstų žodžius labai svar-
bu ištarti teisingai, kitaip burtas gali būti panaudotas 
prieš tave patį. Taigi koptiško rašto pradžia, priešingai 
negu daugelis mano, susijusi ne su krikščionybe, o su 
siekiu išsaugoti žinias apie magiją.

Koks buvo helenistinės graikų ir egiptiečių kultūros 
susidūrimas?

Šio susidūrimo rezultatas – mūsų pasaulis. Žinoma, 
Aleksandras Didysis helenizavo Rytus, o Rytai pradė-
jo daryti įtaką kitiems kraštams. Pavyzdžiui, Balkanų 
pusiasalyje atsirado šventyklų, skirtų deivei Izidei. Jos 
ir jos sūnaus Horo atvaizdą galime pamatyti net Pary-
žiaus SaintGermaindesPrés bažnyčioje. Jis išliko, nes 
buvo manoma, jog tai Dievo Motina Marija su kūdikiu 
Jėzumi. Tik XIV a. išsiaiškinta, kad šis atvaizdas ne-
krikščioniškas.

Helenistiniu periodu ėmė kurtis nauja literatūra, 
naujas pasaulio supratimo įvaizdis, nes Aleksandras 
Didysis reikšmingai jį išplėtė. Tai buvo pirmoji globali-
zacija – tam tikra prasme dabar gyvename labai pana-
šiomis sąlygomis.

Nemanau, jog politine ir kultūrine prasme heleniz-
mas buvo pasklidęs po visą Egiptą. Aleksandrija – ne 
Egiptas. Net ir dabar ji yra kosmopolitiškas miestas. 
Panaši situacija klostėsi Babilone ir kituose Mesopo-
tamijos miestuose. Be abejonės, gyventojai šiuose cent

ruose kalbėjo graikiškai. Tačiau helenistiniame Egipte 
iki Memfio pietinės dalies (dabartinio Kairo) žmonės 
gyveno pagal senąsias tradicijas. Kas nutiko Tėbuose, 
kai buvo nuspręsta pakeisti egiptiečių mokslo ir rašto 
tradiciją į graikų? Šioje Egipto dalyje graikų kalba ne-
paplito, bet kultūrinė situacija vis tiek jau buvo kitokia 
nei iki Aleksandro. Dabartinėje Kinijoje nebūtų įmano-
ma hieroglifų rašto pakeisti lotyniška abėcėle, mat po to 
Kinijos nebeliktų. Būtent tai ir nutiko Egiptui. Perėmę 
graikų raštą, egiptiečiai pasirašė sau nuosprendį ir po 
3–4 amžių prarado savo senąją kultūrą. Izidės šventyk
loje Elefantine rasti paskutiniai įrašai hieroglifais ir 
demotiniu raštu datuojami I tūkstantmečio po Kr. vidu-
riu. Šiandieniame Kazachstane padėtis labai panaši – 
norima perimti lotynišką abėcėlę, tačiau šiai kalbai net 
kirilica nėra patogi.

Tautos vartojama abėcėlė, raštas glaudžiai susiję su 
jos tapatybe ir kultūra. Ką galite pasakyti apie senovės 
Graikijos ir Bulgarijos ryšį šiuo klausimu?

Pavyzdžiui, jei Bulgarija būtų priėmusi ir toliau nau-
dojusi pirmąją Kirilo ir Metodijaus sukurtą abėcėlę, gla-
golicą, šalies kultūra skirtųsi nuo šiandienės. Tačiau Si-
meonas Didysis, mūsų karalius, greitai nusprendė, kad 
reikia sukurti graikų rašto pavyzdžiu paremtą kirilicą. 
Taip tęsiami Trakijos kultūriniai ryšiai su graikais – 
netgi Samotrakės muziejuje galima pamatyti daugybę 
trakiškų inskripcijų, parašytų graikų abėcėle. Po to, kai 
Trakija tapo Rytų Romos imperijos dalimi, oficialia šio 
regiono kalba vėl buvo laikoma graikų: gyventojai jau 
kelis tūkstančius metų naudojo graikų raštą.

Kaip Bulgarija suvokia savo ryšį su Bizantijos kul-
tūra? 

Iki šiol mėginu atsakyti į klausimus apie krikščionybę 
Bulgarijoje ir jos ryšį su Bizantija. Sofijoje yra dvi baž-
nyčios, pastatytos IV a., abi vis dar veikia. Netgi miesto 
vardas kildinamas iš vienos šių bažnyčių, Šv. Sofijos, 
pavadinimo.

Kai po bažnytinio Nikėjos Susirinkimo IV a. Serdiko-
je (Sofijoje) buvo nuspręsta aptarti Švč. Trejybės samp
ratą, iš Aleksandrijos atvyko pats Atanazas Didysis. 
Šio patriarcho politiniai ryšiai su Konstantinopolio im-
peratoriumi buvo blogi, todėl jis pietų Bulgarijoje įkūrė 
vienuolyną, veikiantį dar ir šiandien. Krikščionybė Bul-
garijoje egzistavo keletą amžių iki pačios valstybės susi-
kūrimo. Net Konstantinas Didysis gimė vietovėje, esan-
čioje vos už 50 km nuo Serdikos. Jis sakydavo: „Serdika, 
tu esi mano Roma!“ Ten stovėjo rūmai, kuriuose gyveno 
Konstantinas ir jo motina. Nepaisant to, Bulgarijos isto-
rijoje didžiausias priešas buvo Bizantija – mes daugiau-
sia kariavome su ja. Tačiau abiejų šalių kultūra pasižy-

aPie eGiPtoLoGiją, buLGaRiją iR kLasikines studijas
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Tačiau pagal visuomenės išsivystymo lygį šie pasauliai 
labai skyrėsi. Na, o Romos valstybė yra didžios vals-
tybės archetipas – kiekviena galinga šiuolaikinė šalis 
mėgina save lyginti su Roma, pavyzdžiui, JAV. Todėl ir 
studijuojama Romos istorija bei teisė – šie dalykai pa-
klojo pamatą šiuolaikiniam pasauliui.

Jei nebūtų Heladės ir Romos, Europoje nebūtų uni-
versitetų – manau, jog universitetas yra tarsi mažas, 
senovinis polis, tik pasižymintis urbanistiniu Romos 
atspalviu. Juk universitetas kyla iš žodžio universitas – 
tai bendrija, turinti atskirą juridinį statusą. Žinoma, 
mūsų demokratija labai skiriasi nuo graikiškosios, ji 
pagrįsta krikščionybės principais, kuriems didelę įtaką 
padarė protestantizmas. Dėl to mes ir negalime kurti 
savo demokratijos musulmonų pasaulyje – krikščiony-
bėje svarbus kiekvienas asmuo. Kultūrinis skirtumas 
tiesiog per didelis. 

Romėnų imperija mums suteikė gyvenimo struktūras 
ir formas.

Bulgarijoje yra išlikę daugybė romėnų miestų, archeo
loginių vietovių. Sofija taip pat yra romėniškas miestas, 
seniau vadintas Serdika. Prieš porą metų teko lankytis 
viename kaime, kuris romėnų laikais vadinosi Ratia-
rija – vienu metu ji buvo svarbi Mesijos ir Dakijos gy-
venvietė. Šiame kaime mačiau romėnų laikų sarkofagą 
su inskripcijomis ir atvaizdais, naudojamą kaip lovį, 
iš kurio gerdavo karvės – tokie artefaktai neretai tar-
nauja ne pagal savo paskirtį. Vietiniame muziejuje pa-
klausiau, kas čia darosi – žmonės atsakė, jog turi tiek 
sarkofagų, kad nebežino, ką su jais daryti. Senovinių 
pastatų detalės taip pat tampa naujų pastatų dalimis – 
jos yra puiki statybinė medžiaga. Net romėnų nutiesti 
keliai vis dar egzistuoja. Minėtasis kaimas yra netoli 
Dunojaus, kuris kasmet gegužės ir birželio mėnesiais 
patvinsta. Tais mėnesiais kaime nutiestas naujas kelias 
būna užliejamas, o štai romėnų laikais statytasis išlieka 
sausas, – romėnai žinojo, kad kiekvienais metais gresia 
potvynis, todėl kelią būtina tiesti aukštumoje.

seRGejŲ iGnatovą kaLbina GRažina Lyvens

mėjo labai panašiais bruožais. Kai karalius Simeonas 
Preslave statė naują sostinę, jis mėgino atkartoti Kons-
tantinopolio didybę. Pirmąją slavišką literatūrą taip pat 
sudarė vertimai iš graikų kalbos, daugybė mūsų karalių 
išsilavinimą gavo Konstantinopolyje – netgi Simeonas 
mokėsi šiame mieste.

Jūsų tyrinėjamos kultūros ir kalbos yra skirtingai pa-
siskirsčiusios laike, tačiau susijusios su vienu regionu. 

Iki VII a. įvykusios arabų invazijos Egiptas išties pri-
klausė Bizantijai. Tačiau Egipte situacija skyrėsi nuo 
padėties kituose regionuose – egiptiečiams ypač nepa-
tiko Bizantijos įtaka, todėl pasirodžius arabams, jie ir 
atidarė Memfio vartus. Kai kurie mokslininkai mano, 
jog tuo metu islamas ir Egipto krikščionybė nebuvo la-
bai skirtingos religijos. Net ir dabar Egiptas yra labai 
ypatinga vieta – čia kartu gyvena daugybės konfesijų iš-
pažinėjai. 10% egiptiečių yra koptai, bet yra ir katalikų. 
Egipto musulmonai ir krikščionys kartu gyvena, kartu 
švenčia šventes. Jų santykiuose problemos kyla ne dėl 
religinių, o dėl politinių sprendimų.

Norėčiau pateikti klausimą apie politinę teologiją. Ar 
tai, ką anksčiau sakėte apie Egiptą (egiptietis yra farao-
nodievo kūno dalis), labai skiriasi nuo to, ką mes galvo-
jame apie graikus ir romėnus, kurių požiūriu dieviškas 
teisingumas ir pasaulio struktūra yra tiesiogiai susiję 
su politine plotme?

Iš senovės Heladės polių kyla mūsų supratimas apie 
politiką. Polis – ne tik miestas, tai kartu ir visuomenė, 
gyvensenos modelis, supratimas, kaip elgtis, gerbti pri-
vatumą, vykdyti pareigas. Urbanistinis Romos pasau-
lis išsivystė dar labiau – šiandienis mūsų miestas daug 
panašesnis į romėniškąjį negu graikiškąjį. Tačiau idėja 
apie gyvenimą visuomenėje ir pareigas kyla iš graikų. 
Pavyzdžiui, senovės Trakijoje gyvavo karalystės, bet ne 
poliai, egzistavo tik karalių sostinės, kurios palaikydavo 
ryšius su kitais kraštais. Trakų karalius bendravo su 
Atėnais Peloponeso karo metu, rėmė juos prieš Spartą. 

!
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Dažnai kalbame apie tapatybę, tad būtų pravartu už-
klausti, ar nesame suvilioti ir apgauti tapatybės idė-
jos? Privalome užklausti savęs, ar pati mintis, kad esa-
ma kažkokios būtinybės ir apsibrėžti save, ir apibrėžti 
kitą, nėra tik užtikrintumo chimera. Ar tapatybės idė-
jos prielaida – įsitikinimas, kad nuolatinėje kaitoje iš-
lieka kažkas, kas nekinta, kas yra tapatu sau pačiam 
laiko tėkmėje – nėra tik žmogiškojo silpnumo išraiška, 
nulemta baimės pasiduoti savo, o kartu ir pasaulio, lai-
kinumui?

Ši abejonė prasiskverbia ir į pačias diskusijas apie 
tapatybę. Jei reiktų nusakyti jas vienu sakiniu, turbūt 
tiksliausia būtų tarti, kad ieškodami tapatybės sąvokos 
nuolat svyruojame, lyg tarp polių, tarp dviejų kraštuti-
nių tapatybės sampratų. Vieną sąlyginai pavadinkime 
konservatyviąja, kitą – progresyviąja. Nors šie pavadi-
nimai atitinka politinių judėjimų anglosaksų kraštuose 
pavadinimus, svarbu atminti, kad tapatybės sampra-
tos, apie kurias kalbėsime, ne visiškai atitinka, o tiesiog 
koreliuoja su šiais politiniais judėjimais. Kitaip tariant, 
nereiktų nustebti konservatyviosios tapatybės sampra-
tos elementų aptikus vadinamajame progresyviajame 
politiniame diskurse ir atvirkščiai.

Konservatyvioji tapatybės samprata palaiko mintį, 
kad esama pastovios dalyko esmės, nekintamos jo šer-
dies, kuri ir sudaro to dalyko tapatybę. Ši šerdis, nepai-
sant išorinių ar net paviršinių paties dalyko pokyčių, 
laiko kaitos ir kitų aplinkybių, išlieka pastovi ir taip 
išsaugo patį dalyką arba, kitaip tariant, išsaugo jį net 
ir vykstant kaitai. Tokia tapatybės samprata akcentuo-
ja ištakas, praeitį, lemtį, sergėjimą ir autentiškumą. 
Jei reiktų ieškoti tokios tapatybės pavyzdžio, galėtume 
minėti visai nesenų laikų Kauną, kurio dar nekrėtė 
„Kaunas keičiasi“ karštinė. Ano Kauno esmė buvo kaip 
tik jo nekintamumas. Visą jo egzistenciją išsėmė Laiki-
nosios sostinės mitas – būtent buvimas laikina sostine 
anam Kaunui sutapo su jo „aukso amžiumi“, laiku, kai 
šis miestas tapo toks, koks yra, tad ir visos miesto pa-
stangos buvo nukreiptos į to aukso amžiaus autentišką 
atkartojimą ar bent jau ištikimybę jam.

Progresyvioji tapatybės samprata tuo tarpu, priešin-

šiandienos viLnieČio taPatybės 
besidaiRant

Viktoras Bachmetjevas

slaptieji Vilniaus kluBo užrašai

gai, akcentuoja tapatybę kaip pavaldžią laikui ir jo kai-
tai bei kvestionuoja individui nepavaldžios jo šerdies 
egzistavimą. Tapatybė, anot šio požiūrio, yra kuria-
ma ir todėl yra ne duoties, o pasirinkimo reikalas. To-
kia tapatybės samprata akcentuos galimybes, ateitį, 
laisvą valią, kūrybą ir originalumą. Jei reiktų ieškoti 
tokios tapatybės pavyzdžio, galėtume minėti neseniai 
nuskambėjusį olando Emile’io Ratelbando atvejį, kai 
šis 69erių metų vyras bandė teisiškai išsikovoti 49erių 
metų asmens statusą, nes, anot jo, jautėsi esąs būtent 
tokio amžiaus.

Problemos tiek su viena, tiek su kita samprata yra 
akivaizdžios. Pirmoji samprata savo grynu pavidalu 
ne tik ignoruoja bet kokią kaitą, bet ir linksta joje ma-
tyti tapatybės naiką. Tuo tarpu antroji, suvokta nuo-
sekliai, ne tik ignoruoja objektyvų faktiškumą, bet ir 
linksta jame įžvelgti priespaudos bei tapatybės naikini-
mo elementus. Iš esmės įtampa tarp šių dviejų tapaty-
bės samp ratų ir sudaro visų mūsų debatų apie tapatybę 
foną, nesvarbu, ar aptarinėtume abėcėlės raidžių, lyčių 
skaičiaus, ar architektūros paveldo politikos klausimus.

Konceptualiai šią įtampą Arūnas Sverdiolas gan taik
liai yra įvardijęs kaip įtampą tarp steigties ir saugos. 
Kultūros ir civilizacijos istorijoje, anot jo, dominuoja du 
elementai. Pirmasis yra kūrybinis, inovatyvus steigimo 
pradas, kuris duoda impulsą naujai kultūrai ar bent jau 
kultūrinei inovacijai. Tai naujovių, išradimų, ieškojimų 
metas. Tačiau, anot Sverdiolo, neišvengiamai ateina 
momentas, kai šį pakeičia konservatyvusis išsaugoji-
mo pradas, kurio pastanga yra apgaubti ir išlaikyti tai, 
kas pasiekta iki šiol. Ligi tol buvusios inovacijos tuomet 
tampa reliktais, o joms iššūkį kelia nauji pasiekimai. 
Sverdiolo įžvalgos esmė – tai, kad norint suvokti kultū-
ros ar civilizacijos dinamiką, reikia stoti ne steigties ar 
saugos pusėn, o įsisąmoninti, jog būtent įtampa tarp jų 
ir yra tikrasis kultūros variklis. Svarbu atminti, kad tai 
įtampa, o ne sugyvenimas, – kitaip tariant, kultūrinė 
energija gaminasi antagonistiškų procesų viduje. Konf-
liktas yra užkoduotas pačioje kultūroje, vidinė įtampa 
yra antras tapatybės vardas. Žmogiškoji tapatybė sklei-
džiasi įtampoje tarp to, ką atsineša iš praeities, ir to, ką 
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mūsų aptariama grupė visa tai išgyvena, kaip anglai 
sako, at an impressionable age, kai paaugliško smalsu-
mo čiuptuvai yra užaštrinti revoliucijos ir pokyčių kvapo.

Tad nenuostabu, kad ši karta yra kraštutinių indi-
vidualistų karta. Pagal savo psichinę sanklodą, tai ti-
piniai žmonės, kurie yra viską pasiekę savo rankomis, 
self-made men – tai jiems yra nemažo pasididžiavimo 
šaltinis ir nekvestionuotinas socialinės egzistencijos 
or ganizavimo principas. Juos veda įsitikinimas, kad 
viskas priklauso nuo jų pačių, o į išorines struktūras 
(bendruomenę, visuomenę, valstybę) jie žiūri ne kaip į 
potencialios atsparos ar paramos, ir juo labiau ne kaip 
į institucionalizuoto solidarumo tinklą, bet kaip į neiš-
vengiamą blogį. Blogį, kurį blogiausiu atveju ateityje 
teks toleruoti jo minimaliausiomis formomis, o geriau-
siu atveju pavyks eliminuoti kaip sovietinį ar apskritai 
istorinį atavizmą. Iš išorinių struktūrų ši karta visiškai 
nuoširdžiai reikalauja „nesikišti“, absoliučiai pasitikė-
dama savo jėgomis ir gebėjimu suktis. Nesuklysime, 
šiame požiūryje atpažinę libertarines jausenas.

Pažymėtina, kad šis individualizmas nėra valstiečio 
individualizmas. Valstiečio individualizmas yra intra-
vertiškas, uždaras, netgi slaptas, tuo tarpu mūsų ap-
tariamos kartos individualizmas, priešingai, yra eks-
travertiškas, atviras, netgi ekscentriškas. Klasikinis 
valstietis padarys viską, ko iš jo reikalauja išorinės 
struktūros, kad galėtų užsiimti savo reikalais, ir nieka-
da taisyklių atvirai nekvestionuos. Dabartinis vilnie-
tis, priešingai, nedarys nieko, ko iš jo reikalauja išori-
nės struktūros, ir atvirai priešinsis taisyklėms, kurios, 
jo manymu, yra kvailos ar nesuprantamos. Šia pras-
me dabartinio miesto mero deklaravimas, kad jis turi 
stalčiuką, kuriame kaupia beprasmius reglamentus ir 
nurodymus, yra būtent tokios pasaulėžiūros pavyzdys. 
Valstietiškas individualistas yra Baltušio Juza, nūdie-
nos vilnietiškas individualistas yra arčiau Balzaco Ras-
tinjako. Pirmasis stebi pro jį plaukiantį pasaulį, antra-
sis yra pasiryžęs griebti tą pasaulį už ragų.

Su Nepriklausomybės aušra bei iš jos kilusiu kraš-
tutiniu individualizmu yra susijęs ir kitas svarbus as-
pektas. Per pastaruosius šimtą metų Lietuvos istorijoje 
turbūt nebuvo laiko, kai išsilavinimas buvo taip nu-
vertėjęs, kaip kad per pirmuosius penkerius naujau-
sios Nepriklausomybės metus. Priežastys suprantamos. 
Virstant epochoms, išsilavinimas, ypač aukštasis išsila-
vinimas, atrodė tik laiko gaišimas – visuomenei reikėjo 
naujų įgūdžių, kurių lėtai persiorientuojanti švietimo 
sistema buvo nepajėgi suteikti. Atsirado minkštosios 
specialybės, kurių sovietmečiu arba nebuvo (verslas, 
rinkodara, vadyba, komunikacija), arba kurios buvo 
taip ideologizuotos, kad buvo iškreipta jų esmė (žur-
nalistika, ekonomika, finansai). Tad mūsų aptariamai 
kartai mokytis nebuvo iš ko, o ir veiksmas vyko ne uni-
versitetuose – jis vyko gatvėse, o dar tiksliau, šaligat

ji pati čia ir dabar kuria, projektuodama savo ateitį. Dar 
kitaip galima pasakyti, kad žmogus yra laikiška būty-
bė, o tai reiškia, kad ji skleidžiasi laike, kurį sudaro trys 
esminiai sandai: praeitis, dabartis ir ateitis. Konserva-
tyviosios tapatybės sampratos problema yra nepasiti-
kėjimas ateitimi, progresyviosios tapatybės sampratos 
problema yra panieka praeičiai.

Griežtai kalbant, tapatybės klausimas visada yra 
pirmiausia savitapatybės klausimas. Užklausti apie 
tapatybę – tai užklausti apie save patį. Dar Kantas 
sakė, kad kiekvieną mūsų teiginį lydi neišsakytas „Aš 
manau, kad...“, tuo norėdamas atkreipti dėmesį, kad 
kiekvienas mūsų teiginys yra mūsų teiginys. Panašiai 
galėtume sakyti, kad kiekvienas tapatybės teiginys yra 
savitapatybės teiginys. Kiekvienąkart, pasakodamas 
apie ką nors, aš iš tiesų pasakoju apie save. Taigi api-
bendrinant, tapatybė – tai laikiškos būtybės pasakoji-
mas apie save, atsinešusį prisiminimus iš praeities ir 
naudojantį juos dabartyje, kad priartintų savo įsivaiz-
duojamą ateitį.

Tad kas yra dabartinės Vilniaus ir vilniečio tapaty-
bės pasakojimo autoriai bei protagonistai? Jei reiktų 
besti pirštu į tuos, kurie šiuo metu dominuoja Vilniuje, 
kurie yra Vilniaus pasakojimo autoriai, o dar tiksliau, 
kieno pasakojimas apie Vilnių laimi prieš visus kitus, 
sakyčiau, kad tai maždaug 40–50mečių vilniečių karta. 
Būtent ši demografinė grupė jaučiasi Vilniuje jaukiau-
siai, ji tapatina save su šiuo miestu ir laiko save tikrąja 
Vilniaus šeimininke. Ši grupė ekonomikos ir komunika-
cijos požiūriu yra aktyviausia – ji sudaro „ofisinio plank-
tono“ pagrindą, ji išsidalina Lietuvos kultūros tarybos 
individualias stipendijas, ji dominuoja įtakingiausių 
žurnalistų, viešųjų ryšių specialistų dešimtukuose, jos 
pilna tarp komentatorių ir nuomonės lyderių, jos balsai 
ir tiesiogine, ir perkeltine prasme perkami, norint su-
tvarkyti šiukšlių krizę ar parduoti tramvajaus viziją.

Tai karta, kuri gimė aštuntame praėjusio amžiaus de-
šimtmetyje, savo ruožtu jų tėvai – tikri pokario vaikai, 
gimę arba per Antrąjį pasaulinį karą, arba iš karto po 
jo. Išsilavinimą ši grupė gavo arba vėlyvuoju sovietme-
čiu, arba ankstyvojoje Nepriklausomybėje, Sąjūdis juos 
užklupo paauglystėjeankstyvoje jaunystėje – amžiuje, 
kai formuojasi asmenybė ir daugiau mažiau visam liku-
siam gyvenimui susikristalizuoja vertybės ir požiūriai, 
tai, ką vėliau gyvenime sau įvardijame kaip „taigi sa-
vaime aišku, čia net nėra klausimo“.

Nepriklausomybės aušra buvo itin keistas laikas for-
muotis asmenybei. Viena vertus, tai didelių vilčių, entu-
ziazmo, tikėjimo, kad viskas įmanoma, metas. Kita ver-
tus, tai laikotarpis, būdingas tipiniam interregnum – už 
entuziazmą didesni buvo tik kilę painiava bei sąmyšis. 
Viskas keitėsi taip greitai, kad nežinojai, ar vakar va-
kare galioję įstatymai tebegalioja šįryt. Pridėkime, kad 

viktoRas baCHmetjevas



41naujasis židinys-aidai   2019  /  2

viuose: kioskuose, prekystaliuose, sandėliuose ir pan. 
Dabar nebepamenu, kur esu skaitęs vieno šios kartos 
atstovo prisiminimus, įstojus studijuoti istoriją Vilniaus 
universitete. Per mokslo metų atidarymo iškilmių dva-
singai nuteikinėjančią prakalbą išgirdęs: „Pasirinkę is-
toriją, jūs turtingi nebūsite, tačiau...“, – mūsų herojus 
ten pat vietoje susivokė, kad universitetas yra tik laiko 
gaišimas, jį netrukus metė, o dar po kurio laiko tapo 
sėkmingu verslininku. Toli gražu ne kiekvienas pasi-
žymėjo tokiu gebėjimu taip aiškiai suvokti savo prio-
ritetus, tačiau net ir neartikuliuoti, jie šiai kartai yra 
būdingi veik be išimties.

Negavusi visaverčio institucinio išsilavinimo, ši kar-
ta savo esme yra savamokslių karta. Svarbu pastebėti, 
kad savamokslis toli gražu nėra nemokša. Nemokšos 
pagal apibrėžimą nieko ar labai daug ko nemoka. Sa-
vamokslis moka – jis moka lygiai tiek, kiek savo pa-
stangomis jam pačiam pavyko sužinoti. Šia prasme jis 
šviesmečiais skiriasi nuo nemokšos. Pagrindinė sava-
mokslio problema – jis nežino, ko jis nežino. Kitaip ta-
riant, jis neturi prieš save to žinijos horizonto, kurį gali 
suteikti tik išsilavinimas. Savamokslio santykį su ži-
niomis galėtume palyginti su klaidžiojimu po miestą 
be žemėlapio: žinai tiek, kiek pavyko pamatyti, tačiau 
paties miesto mastas, to, ką tu žinai, santykis su tuo, ko 
nežinai, išlieka paslėptas. Savamoksliams, kaip ir aps-
kritai visiems self-made men, būdingas kraštutinis pa-
sitikėjimas tik savo išmanymu. Suirusios hierarchijos 

ir struktūros kontekste apskritai greitai išmokstama 
pasikliauti tik savimi. Tradicinis žinojimas, kolektyvi-
nė išmintis, delegavimas ekspertams nėra savamokslio 
forte. Jo stiprybė – tikėjimas, kad kiekvienoje užduotyje 
galima atrasti naują sprendimą, kad taisyklės sugalvo-

tos tik tinginiams ar kvailiams ir kad taisykles kurti 
reikia patiems.

Dar bendresne prasme galėtume tarti, kad šis indi-
vidualizmas pasireiškia alergija bet kokioms kolekty-
vizmo formoms. Ši karta puikiai perėmė imitacines ko-
lektyvizmo formas iš savo senelių valstiečių ir iš savo 
tėvų – homines sovietici. Narystė asociacijoje, partijo-
je, bend rijoje ar, neduok Dieve, profesinėje sąjungoje 
galima tik tuo atveju, jei to reikia karjerai ar darbui. 
Ši alergija nėra tokia katastrofiška gyvenant vienkie-
myje, tačiau itin juntama mieste, – čia menkas jautru-
mas tam, ką lietuviška urbanistinė tradicija vadina 
„viešąja erdve“ ir kas anglosaksų filosofinėje tradici-
joje konceptualiai žymiai taikliau įvardijama kaip the 
common, daro Vilnių nustekentų viešųjų erdvių, kurių 
funkcijos ir įveiklinimas miestiečiams taip ir lieka neį-
kandama užduotimi, miestu.

Čia svarbu ir tai, kad dauguma šios kartos vilniečių 
nėra jame augę. Į miestą jie atvyko iš esmės laimės ieš-
koti, kitaip tariant, spręsti pirmiausia savo ekonominių 
rūpesčių. Todėl ir nereiktų stebėtis, kad Vilnius šiai 
kartai pirmiausia yra darbo vieta, tokia darbo kolonija, 
kurią – kaip vietą gyventi – jie atradinėja lėtai ir van-
giai. Savaitgaliais ištuštėjantis Vilnius, svajonės apie 
sodybas sodybėles, būtinai valandos atstumu aplink 
Vilnių, apie tą mielą, simpatišką namuką (kas, kad 
mažą, užtat savo) kaime rodo, kad gyvenimas mieste 
dar nepersmelkė šių naujųjų atvykėlių. Paprastai ta-

riant, jie mielai mieste negyventų, jei tik galėtų, tačiau 
būtent ekonominės aplinkybės juos verčia leisti savai-
tės dienas mieste. Tiesa, prie Vilniaus šią kartą pratina 
ne tik elementari laiko tėkmė, bet ir tai, kad jų atžalos 
jau yra gimusios Vilniuje – šiems, dar vaikams ir pa-

šiandienos viLnieČio taPatybės besidaiRant
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augliams, Vilnius jau yra vienintelė tikrovė, kurią jie 
pažįsta, tai ne miestas, kurį reikėjo užkariauti, išlipus 
pro autobuso, atvežusio iš provincijos, duris, o miestas, 
kurio kiemuose žaista ir tarpuvartėse krėstos išdaigos.

Pati aptariamoji karta, kaip jau pastebėjome, yra su-
važiavusi. Dažnai tas urbanizacijos procesas Lietuvoje 
aptariamas kaip kaimo ir miesto priešprieša. Tačiau, 
man rodos, verta kelti kitą hipotezę, kuri suteiktų dau-
giau atspalvių tai binarinei ir simplistiškai juodo ir bal-
to opozicijai, kurios išraiška yra gan paplitęs „pirmos 
kartos nuo žagrės“ apibūdinimas. Jei svarstytume jį 
rimtai, pastebėtume, kad Lietuvoje urbanizacija įvyko 
ankstyvuoju sovietmečiu, būtent tada, kai gimė mūsų 
aptariamos kartos tėvai. Šių tėvai, dabartinės Vilniaus 
kartos seneliai, yra tikroji „pirma karta nuo žagrės“, 
pokaryje palikusi kaimą ir suvažiavusi į urbanistines 
vietoves. Iš kaimų važiuota dėl priverstinės kolektyvi-
zacijos, dėl didesnių ekonominių galimybių urbanizuo-
tose vietovėse, kur kūrėsi gamyba, o taip pat ir dėl stai-
ga miestuose ir miesteliuose atsiradusios gyvenamosios 
erdvės, Lebensraum, kuri atsilaisvino išžudžius tūks-
tančius Lietuvos žydų, sudariusių nemažą, o kai kur ir 
didžiąją Lietuvos urbanistinių centrų gyventojų dalį.

Jei ši hipotezė teisinga, tuomet reikia ištarti ir kitą 
dalyką – į Vilnių dešimtame dešimtmetyje ir vėliau at-
vykę naujakuriai suvažiavo ne iš kaimų, o iš miestelių 
ir miestų. Jų gimimo liudijimuose reikia ieškoti ne Kal-
vių, Gerviškių ar Radailių, o Jonavos, Tauragės ar Se-
dos. Tai svarbu dėl psichografinių apibrėžčių – miestelio 
gyventojas pasižymi visai kita jausena ir gyvenimo rit
mika, nei kaimo gyventojas. Tačiau tai ne mažiau svar-
bu ir dėl istorinių priežasčių. Jei mūsų hipotezė teisinga 
ir iš tiesų naujieji vilniečiai suvažiavo į Vilnių iš mies-
telių, kur jie atsirado todėl, kad ten pokaryje atsikėlė jų 
seneliai, tuomet galima fiksuoti ir kitą dalyką: jie tuose 
miesteliuose nieko nepaliko ir į juos negrįš. Ten nėra 
giminės kapų, ten nėra šeimos istorijos, ten nėra įleistų 
šaknų – viso to prasmių ir reikšmių tinklo, kurį vietai 
suteikia tik giminės istorija, perlipanti dvi kartas. Tai 
riba tarp tokios giminės istorijos, kai gali papasakoti tik 
apie tuos protėvius, kuriuos pačiam teko sutikti gyvus, 
ir tokios giminės istorijos, kai pasakojimai apie protė-
vius ir jų palikti ženklai pasiekia tave iš tolimesnės pra-
eities negu tik tavo seneliai.

Paradoksalu, bet tai geras ženklas Vilniui. Šie nau-
jieji vilniečiai neturi kur grįžti ir neturi ko gręžiotis – 
į miestelius jie grįžta tik per religines šventes, nes to 
reikalauja šeimos tradicijos. (Būtų įdomi psichologinė 
analizė, kodėl būtent ši karta, nors jau pasiekusi pus
amžį, sukūrusi šeimas ir susilaukusi palikuonių, vis 
tiek išliko tokia paklusni tėvų poreikiams švęsti šeimos 
šventes pas juos, kitaip tariant, kodėl net ir sukūrusi 

šeimas ji, psichoanalizės požiūriu, vis tiek išliko vai-
kais.) Tai baigsis, kai apsisuks gamtos ciklas, ir dėl na-
tūralių priežasčių nebebus pas ką važiuoti. Vadinasi, 
šie naujieji vilniečiai visus save projektuos tik į locus, 
kuriame gyvena dabar. Tai justi ir tai artėja. Pastaruo-
ju metu išsprogusį knygų apie Vilnių bumą interpre-
tuoju kaip ženklą tokio atsigręžimo į miestą, kuriame 
gyvenama, ir bandymo jį prisijaukinti.

Pabaikime šį eskizą pozityviai. Ši karta yra ne tik self-
made – šiai kartai Lietuva yra made by them. Tai jų pa-
čių pasidaryta šalis. Jie stovėjo prie jos ištakų, jie patys 
ją kūrė ar bent jau nuoširdžiai išgyveno kūrimo pojūtį. 
Kad šis pojūtis, šis savo šalies nuosavybės jausmas yra 
didžiulis turtas, suvokiu kiekvienąkart, atvykęs į Ame-
riką ir stebėdamas, kaip amerikiečiai nuolat užsiima 
savo Tėvųkūrėjų egzegeze. Interpretuoti jų intenci-
jas, sumanymus ir svajones yra vienas mėgstamiausių 
Amerikos inteligentijos ir viduriniosios klasės užsiėmi-
mų. Mano kartos lietuviams to netenka daryti – jie ir 
yra tie tėvaikūrėjai, bent jau ta prasme, kad aktyviai 
ir autentiškai dalyvavo savo šalies kūrime. Todėl Lietu-
va yra jų, ir jie jos niekam neatiduos. Be to, Vilnius šiai 
kartai yra svajonių miestas. Tai jų Amerika, svajonių 
išsipildymas, kur galima rasti galimybių, todėl veiklus, 
veikiantis, aktyvus, energingas (tai vis savybės, kurias 
mūsų aptariama karta vertina) žmogus čia tikrai susi-
kurs sau gyvenimą. Tai reiškia, kad jie yra angažavęsi 
Vilniui ir nori kurti būtent čia. Ar tas noras kurti išliks 
individualus, ar išsilies į kolektyvinės veiklos formas, 
šiuokart teliks neatsakyta.

Pabaikime tuo, kuo pradėjome: jei pripažįstame, kad 
tapatybė yra įtampa tarp steigties ir saugos, o tai reiš-
kia, kad joje yra ir dinamiškas, ir statiškas pradas, tada 
taip pat turime atsikratyti iliuzijos, kuri kartas nuo 
karto išlenda kokioje viešoje diskusijoje apie Lietuvos, 
Vilniaus ar dar kokią mums svarbesnę tapatybę: „Tai 
imkime ir susitarkime kartą ir visiems laikams, kas 
mes tokie“. Bijau, kad būtent tai ir neįmanoma. Dar 
daugiau, manau, kad tai ir nepageidautina. Jei jau su-
tarėme, kad esame laikiškos būtybės, į pastangą ką 
nors padaryti „kartą ir visiems laikams“ galima žiūrėti 
tik kaip į bandymą paneigti savo pačių prigimtį. Kita 
vertus, tai nereiškia, jog nereikia apskritai tartis ar 
mąstyti apie tai, kas mes tokie. Jei jau sutarėme, kad 
esame laikiškos būtybės, tai kartu jau atlikome ir savi-
tapatybės judesį, ir šį bei tą apie save pasakėme. Tas 
laikiškumo suvokimas galbūt padės ir mums kaip kar-
tai atminti, jog negyvename vakuume, – esame skolin-
gi tiems, kurie čia buvo prieš mus, ir įsipareigoję tiems, 
kurie čia ateis po mūsų. !
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Kai lietuviško dokumentinio filmo pra-
džioje mokiniai, lengvai paprunkštavę, 
darosi asmenukę su aktoriumi, per-
sirengusiu Vaižgantu, į galvą iškart 
šauna paralelė su ne visai aiškaus 
aktualumo lauko reklama: „Būk kaip 
Čiurlionis – studijuok Lenkijoje“. 
Ir ką mokiniai darys su ta asmenu-
ke? Rodys tėvams, sakys: „Žiūrėk, 
tėveli, su kuo mus šiandien supa-
žindino mokytoja“? Arba: „Duok, 
mamyte, man pinigų studijoms 
Lenkijoje, nes Čiurlionis, į kurio 
muziejų taip norėjai mane nusi-
vesti, juk irgi ten mokėsi“?

Tokią sceną pamatęs atkuria-
mosios dokumentikos filme Tumo 
kodeksas (rež. Eimantas Belickas, 
2018), neišvengiamai spėji: matyt, 
tai desperatiškas kūrėjų bandy-
mas nors kažkiek suaktualinti 
pasakojimą, kuriame jaunimui 
aktualus galėtų pasirodyti nebent 
hipsteriškas Vaižganto (vaidina 
Ramūnas Cicėnas) akinių apvalu-
mas. Toliau turbūt seks tamsiame 
muziejaus kamputyje sustatyti is-
torikas ir muziejaus skyriaus va-
dovės pavaduotojos pavaduotoja, 
kurie pasakos, koks Vaižgantas 
buvo kilnus kunigas, kiek daug jis jėgų 
atidavė lietuvybei ir koks svarbus jo 
indėlis į knygnešystės istoriją, o kny-
gnešys, mieli vaikai, žinokite, yra be-
maž vienintelis lietuviškas žodis, neiš-
verčiamas į kitas kalbas.

Tačiau tokią banalybių ir aktualu-

Tumo kodeksas: noriu 
asmenukės su Vaižgantu!

ŽIVILė KRopAITė

mo seką numatęs, vargu ar gali būti 
labiau neteisus: asmenukėmis prasi-
dėjusi šiuolaikybės ženklų grandinė 
taip ir nenutrūksta per visą filmą. Nuo 
Maleišių kaimo Utenos apskrityje, ku-
riame likusios kelios sodybos, iki rinki-

mų: „o gal tai ir gerai. Negi tik Seimi 
gali žmogus dėl Lietuvos darbuotis“, – 
filme sako Vaižgantas, neišrinktas rin-
kimuose į Steigiamąjį Seimą. Tiesa, 
šiuo atveju tai gal labiau ne paralelė, 
o priešprieša su dabartimi, kai į poli-
tiką bando patekti tie, kuriems kitur 

nepasisekė, o frazė „dėl Lietuvos“ daž-
nai savo kelią pradeda ir baigia kaip 
rinkiminės kampanijos lozungas. Bet 
ne apie tai šis tekstas. 

Filmas be galo patraukliai parodo 
Juozo Tumo-Vaižganto, rašytojo, pe-
dagogo, kunigo, spaudos darbuotojo 
asmenybę, jos dirbtinai nesakrali-
zuodamas, nepaversdamas kilnesne 
už kitus. Kaip išgirsti sakant istoriką 
Egidijų Aleksandravičių, iš savo epo-
chos amžininkų Vaižgantas išsiskyrė 
tuo, kad suvokė, jog norint būti lais-
vu, „negana išsivaduoti nuo svetimųjų 
ponų“, – jei nori būti laisvas žmogus, 
turi išsivaduoti nuo geismo valdyti ki-
tus žmones. Laikais, kai mūsų porei-
kis valdyti kitus pasireiškia per neper-
traukiamą darboholizmą, kai valdžios 

atstovai retai savo misiją apibū-
dina kaip „tarnystę“, o apklau-
sos rodo nepasitikėjimą valdžios 
institucijomis, taip vis keldamos 
klausimus apie mūsų santykį su 
valdžia (kontroliuojantis jis ar pa-
sitikintis?) ir apie mūsų pačių (ne)-
gebėjimą prisiimti atsakomybę už 
savo gyvenimus, šita tezė skamba 
kaip aktuali iki skausmo. 

„Lietuva su demokratija klu-
pinėja kaip vaikas suaugusiojo 
batais“, – dar vienas vaizdinys, 
aktualus Vaižganto laikais, bet jei 
pavartosite šiais, niekas nė nepa-
stebės, jog jo ištakos – visai kitame 
laike (galima cituoti vietoj bana-
lesnių padejavimų, kad „jau ant 
ketvirtojo dešimtmečio slenksčio, 
bet vis dar pasiklydę demokratijos 
džiunglėse“. prašom).

Tumo kodekse Vaižgantas at-
skleidžiamas ne tik kaip laisvas, 
nuo geismų valdyti išsivadavęs, 

bet ir paprastas, žemiškas, neapsime-
tinėjantis (jo žemiškumui pliusų pri-
deda tai, kad kartais pasakotojo yra 
įvardijamas kaip tiesiog „Tumas“). Ak-
torius Rolandas Kazlas, įkūnijęs Vaiž-
ganto giminaitį diplomatą, Vasario 16-
osios signatarą petrą Klimą, pasakoja, 

aPžVaLGa
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Kadras iš filmo „Tumo kodeksas“. Rež. Eimantas Belickas. 2018

kaip paryžiuje – nors nežinąs, ar tai 
tiesa, – jis Vaižgantą nusivedė į ka-
baretą. Šios detalės savo subtiliu tonu 
toli gražu nepatvirtina „bedievio klebo-
no, laisvamanio, liaudies išminčiaus“ 
etiketės, kuri neretai buvo klijuojama 
Vaižgantui. Vienodai paprastai filme 
pasakojama, kaip Vaižgantas žanda-
rams iškepęs žąsies, taip išvengdamas 
suėmimo ar tremties dėl knygnešys-
tės. Įsimena ir jo svarstymai, kad gal 
vynas ir ne toks blogis, jeigu Viešpats 
juo vandenį pavertė, gavus vyskupo 
susirūpinimą dėl jo „palinkimo“ į alko-
holį. Čia veikiau atsiskleidžia sveikas 
protas, žemiškumas ir humoras, žiūro-
vą paliekantys Vaižganto pusėje, taip 
ir neatsiradus erdvės jį pasmerkti už 
vieną ar kitą krupniko taurelę. 

Įsimena ir pokalbis apie religinę mo-
ralę, ir tai, kad Bažnyčia, „kad ir kaip 
netobulai veikia, bet veikia“, – ši dis-
kusija nelabai pasistūmėjusi iki šian-
dien. Kazlas su Vaižgantą įkūnijančiu 
Cicėnu kalbasi apie Klimo ir Vaižgan-
to laiškus, ir čia prajuokina svarsty-
mas, ar religingas žmogus tikrai yra 
tas, kuris bažnyčioje ilgiausiai sėdi. 
Visai šalia, čia pat – itin sąžiningo ku-
nigo vaizdinys, kuris net savo broliui, 
ištremtam už knygnešystės veiklą, ne-
palengvino dalios. „Dovanok, broli, ga-
lėjau ir kų kytų su čemadonu parsiųst 
Svėdasuosna, ale ne pagal sąžinį būt 
savą tykrų brolį išskyrt“, – sako Vaiž-
gantas, leidžiantis, be kita ko, pajusti, 
koks tikras, o ne davatkiškas, jo reli-
gingumas ir kokia aukšta jo moralė.

Epizodas, kaip neturintis pinigų pa-
rapijietis už užpirktas mišias kunigui 
atneša gyvą paršelį, gal atgarsį šian-
dien rastų sunkiau ir, tiesą sakant, 
atrodo kiek perspaustas ir šaržuotas, 
tačiau labai vizualus, todėl bet kam – 
mokiniui, nemokiniui, Vaižganto ne-
kentėjui ar mylėtojui – įsimins ilgam. 

Filmas apie Vaižgantą aktualus ne 
tik savo turiniu, bet ir šiuolaikiška, 
ne taip dažnai Lietuvoje sutinkama 
forma: atkuriamoji arba rekonstruk-
cinė dokumentika, kai pasitelkiamas 
pasakotojas, dalyvaujantis laikme-
čio realybėje, o ne užkadrinis balsas. 
Tumo kodekse pasakotojas veikiau yra 

ir aktorius, ir veikėjas viename. Kaip 
pasakotojas, pasitelkęs reporteriškas 
intonacijas, Cicėnas eina į svarbias 
vietas, ima to laikotarpio daiktus, nuo 
jų pučia dulkes: Maleišiai, Tumų so-
dyba, kur Vaižgantas gimė ir užaugo, 
Vileišių rūmai. Vaizdas nuolat kinta, 
keičiami planai, išnaudojamos visos 
„televizinės galimybės“, ir nėra nieko 
panašaus į tai, ką šaržuojame kaip lie-
tuvišką kiną: tris valandas į kamerą 
atsuktos vienišos pievos smilgos. 

Nuostabu žiūrėti, kaip žaidžiama 
planais: jei ir kalbinami istorikai, jie 
nebūtinai sustatyti muziejaus kampe 
ar prie muziejaus eksponatų: Vytautas 
Ališauskas eina kartu su pasakotoju, 
Egidijus Aleksandravičius su pasa-
kotoju bare geria kavą ir dėvi, kaip 
aukštaičiai sakytų, „pufaikę“. o ka-
meros dėmesį detalėms vainikuoja už 
Vileišių rūmų lango mirgantis tobulo 
grožio ruduo. 

Filme, beje, labai sėkmingai pasi-
telkiamas brechtiškasis atsitraukimo 
efektas, kai kūrinys net ir nevaidina, 
kad yra filmas: viena iš priemonių, 
be montažo ar sąlygiškų dekoracijų, 
yra „flashbackinis“ pasakojimas, ne-

leidžiantis mums iki galo įsijausti į 
personažą, ar rodomas beveik keliaek-
ranis vaizdas.

Brechtiškasis atsitraukimo efektas 
pasireiškia itin vaizdžiai, kai Vaižgan-
tas Valstybės teatre, sužinojęs, kad 
premjeroje apie knygnešius lankysis 

prezidentas Stulginskis, nutaria grieb-
tis netikėto veiksmo: kreiptis į prezi-
dentą ir prašyti, kad iš kalėjimo būtų 
paleistas buvęs šalies vadovas Anta-
nas Smetona (atsisakęs mokėti dviejų 
šimtų litų baudą, skirtą jam kaip Vairo 
žurnalo redaktoriui). Vėliau Vaižgan-
tas pasakys, kad vienintelė „iškada“, 
jog spektaklis dėl to jo išsišokimo buvo 
nutrauktas (o ne jam skirtos viešosios 
tvarkos pažeidimų nuobaudos). Sme-
tona bus paleistas iš kalėjimo, bet visa 
tai konstruojama taip: Cicėnas kaip 
pasakotojas tai praneša prie teatro 
salės durų. Tuomet jas atveria, o ten 
jau – Cicėnas su peruku, vaidinantis 
Vaižganto kreipimąsi į viršutinėje lo-
žėje sėdintį Stulginskį. 

Dar efektyvesnis brechtiškasis epi-
zodas, kai Ališauskas ir Cicėnas Vilei-
šių rūmuose neva žiūri filmą, o jame 
rodomas Cicėno vaidinamas Vaižgan-
tas, esą kalbantis Rusijos lietuvių Sei-
me petrograde, susiliejantis su tikrais 
archyvais, lygiai ties fraze „Valio, ne-
priklausoma Lietuva“.

paties Cicėno vaidyba, beje, puiki, ir 
nors jo tiek daug, tiksliau pasakius – jo 
balsas praktiškai girdimas nuolat, – 

jis kažkokiu būdu sugeba nenusibosti: 
tai su peruku, tai be peruko; tai kalba 
bendrine kalba, tai aukštaitiškai (nors 
močiutės iš Aukštaitijos gal ir sakytų 
„pusiau skūsta, pusiau lūpta“, nes gali 
justi, kad Cicėnas gimęs ne Utenoje); 
tai su sutana, tai be jos. Lengvus nu-
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krypimus nuo tarmės, jei tokių išties 
yra, atperka paprastas nepakylėtas 
ir ne teatrinis kalbėjimas, dar priar-
tinantis Vaižgantą prie realybės ir lei-
džiantis juo iki galo patikėti.

Literatūros mokytojai šiame filme 
gal pasigestų Vaižganto kūrybos, bet 
atkuriamosios dokumentikos žan-
ras, o gal tiksliau reikėtų sakyti, ši-
tas konkretus filmas, tuo ir yra ypa-
tingas. Kūrėjai nesistengia sugrūsti 
kuo daugiau visko: chronologine seka 
vardijamų gyvenimo įvykių, apipintų 
datomis, uždusintų iškiliais epitetais 
ar asmenybės kilnumo nedalomumu. 
Čia pasakojama apie gyvą žmogų su 
gyva istorija ir gyvu žmogiškumu. 
„Jam svarbiausia žmogus, o ne formali 

santvarka“, – kažkur filme prasitaria 
Ališauskas. Šitame filme jis irgi svar-
biausias.

Tiesa, mano skoniui pabaigoje perte-
klinis yra moralas: iš kruopščiai išran-
kiotų citatų, patraukliai suaktualinto 
scenarijaus, įtikinančios vaidybos, to-
bulo kameros darbo jau ir taip aišku, 
koks laisvas, reikšmingas, sąžine be-
sivadovavęs žmogus buvo Vaižgantas. 
Laisvas, bet ir atsakingas, su politine 
vizija, humoro jausmu, lengvais išsišo-
kimais, bet kartu – itin besirūpinantis 
savo reputacija, gebėjęs rasti savo vie-
tą visuomenėje, nepasimetęs kartais 
ribotos erdvės tarsi savaime kišama-
me vienišume. Nesusireikšminęs ir 
įsimenantis – toks, koks ir norėtum, 

kad šiandien būtų kiekvienas kunigas. 
Kai ieškojau, kam galėjo nepatikti 

Tumo kodeksas, pralinksmino litera-
tūros mokytojos Vidos Lisauskienės, 
su kuria po penkiolikos metų atkūrė-
me ryšį per feisbuką, citata. Ji sakė, 
kad ir mokiniams patiko Vaižganto 
kūriniai bei filmas apie jį: „Tų moki-
nių nesuprasi. Jiems ir Žemaitė pati-
ko. Gal kad ten yra tikras gyvenimas. 
Jie pavargsta nuo tų gražių įvaizdžių, 
o ten gyvenimas grynais pavidalais“.

Sėdžiu ir svarstau, kad ir aš dabar 
norėčiau asmenukės su „gryno pavi-
dalo“ Vaižgantu. Bet tikrai tiks ir tas 
su peruku – negrynas. 
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Arūnas Streikus

MintieS 
kolektyvizAcijA
Cenzūra sovietų Lietuvoje

Šios knygos tyrimo objektas nėra vien rutininės tekstų ar vaizdų už
drau dimo praktikos, daugiausia atliekamos Glavlito, t. y. cenzūra siau
rąja prasme. cenzūra čia tiriama kaip iš skirtingų, tarpusavyje ne tik 
bendradarbiavusių, bet ir neretai konkuravusių ar netgi konfliktavusių 
ideologinės kontrolės institutų sudarytas mąstymo ir jo viešos raiškos 
discip linavimo mechanizmas. Be Glavlito, partinės valdžios ideologinių 
skyrių ir sovietų slaptosios policijos ideologinės kontržvalgybos pada

linių sudėtine šios tarpinstitucinės sistemos dalimi laikomas ir įvairialypis redaktorių korpusas, kurį rep
rezentavo periodinių leidinių ir leidyklų redakcijos, teatrų, kino, radijo ir televizijos meno ir redakcinės 
tarybos, kiti panašaus profilio institutai. ideologinės kontrolės veikimas dažniausiai atskleidžiamas anali
zuojant cenzūrines situacijas, susiklosčiusias dėl konkrečių asmenų mėginimų peržengti senas ar nustatyti 
naujas leistinumo ribas. knygoje narpliojamos jų aplinkybės ir kartais netikėtos atomazgos patvirtina, kad 
sovietinė cenzūra toli gražu nevisada buvo racionaliai su tvarkytas, sklandžiai vykstantis ir valdomas pro
cesas. kita vertus, tiriamos ne tik cenzūrinės situacijos ir jose atsidūrusių asmenų elgsenos, bet ir ieškoma jų 
veiksmus paaiškinti galinčių motyvų. Šia prasme itin daug dėmesio skiriama sovietų lietuvos kultūros lauko 
veikėjų (menininkų, mokslininkų, žurnalistų, administratorių) grupinei diferenciacijai, kurią lėmė skirtin
ga pa tirtis, išsilavinimas, estetinės ir pasaulėžiūrinės orientacijos, kultūrinio kapitalo dydis. nepamirštas ir 
toks iki šiol mažai tyrinėtas cenzūros veiks nys kaip „liaudies balsas iš apačios“, išreikštas aktyvių skaitytojų 
ir žiūrovų laiškuose, įsiskaudinusių pareigūnų skunduose ir kituose panašaus žanro dokumentuose.
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„Didžiausias iššūkis, su kuriuo susi-
duriame, – bandymas išlikti atkak-
liam, bet ne dogmatiškam, išsaugoti 
lankstumą, priimti žmonių įvairovę 
ir skirtumus“, – šitaip organizatoriai 
pristatė Berlyne nuo sausio 15 d. iki 
vasario 3 d. vykusio festivalio CTM 
temą ir tikslus. Šiemet festivalis mi-
nėjo 20 metų jubiliejų, o pagrindiniu 
leitmotyvu pasirinktas anglų kalbos 
žodis Persistence – atkaklumas, ištver-
mingumas, gajumas, pasireiškiantis 
įvairiomis formomis, kurias ir mėginta 
atskleisti.

Apsilankyti šiame renginyje nuta-
riau dėl ilgamečių tradicijų ir ambi-
cingo siekio aprėpti eksperimentinės 
elektroninės, klubinės muzikos ir vi-
zualiųjų menų atstovų pasirodymus. 
CTM pradėtas organizuoti kaip jau 
trisdešimt metų vykstančio skaitme-
ninės kultūros festivalio Transmediale 
atšaka. Čia siekiama atspindėti nau-
jausias elektroninės muzikos tenden-
cijas, be to, apsilankius CTM, galima 
susidaryti ir bendrą įspūdį, kas šiuo 
metu Berlyno scenoje populiaru, nau-
ja. o juk šis miestas yra labai svarbi 
šiuolaikinės ir elektroninės muzikos 
erdvė, turinti senas tradicijas, prasi-
dėjusias dar prieš griūvant Berlyno 
sienai. Elektroninė muzika ypač iš-
populiarėjo dešimtame dešimtmetyje 
Rytų Berlyne, kur susidarė tam pa-
lanki socialinė, kultūrinė ir ekonomi-
nė terpė. po Vokietijos susijungimo 
didelė dalis Rytų Berlyno ištuštėjo, 
o likusiomis „niekieno“ erd vė mis per-
nelyg nesirūpinta. Jose ir įsikūrė un-
derground klubai – Berlyno scena ne-
atsiejama nuo „pasidaryk pats“ (t. y. 
užgrobk, įsirenk ir turėkis) kultūros 

(angliškai vadinamos „Do It Yourself“, 
DIY). Nors privatizavus patalpas dalį 
klubų teko uždaryti, underground ir 
techno scena išliko stipri. Neseniai 
atliktas tyrimas parodė, kad vien 
Berlyno klubų turizmas kasmet mies-
tui atneša pusantro milijardo eurų.

CTM festivalis yra šios kultūros da-
lis. Vos peržvelgus jo programą, į akis 
krenta tai, kad eksperimentinės elek-
troninės ir klubinės muzikos kultūra 
nėra griežtai atskirtos viena nuo kitos. 
Dalis renginių vyko viename garsiau-
sių Berlyno klubų Berghain, kiti – tra-
diciškai klasikinei muzikai pritaiky-
tose koncertų salėse. Derėtų atkreipti 

dėmesį ir į kalbinį ar kultūrinį niuan-
są: Lietuvoje dažnai vartojama sąvoka 
„akademinė muzika“ vokiečių kalboje 
vartojama apibūdinti tik tam tikrą 

šiuolaikinės muzikos stilių, o ne visą 
šiuolaikinę muziką. Konservatorijose, 
muzikos akademijose studijavusių ar 
dirbančių žmonių kuriama muzika 
nėra laikoma tik „akademine“, aktua-
lia vien mažai auditorijai.

Minėtas klubas Berghain (įkurtas 
2004 m.) turi vieną geriausių garso 
sistemų pasaulyje ir itin griežtą ap-
saugą – į klubą patenka tik maža dalis 
kelias valandas eilėje laukiančių žmo-
nių, o klubo viduje fotografuoti griežtai 
draudžiama. Vakarėliai, prasidedan-
tys penktadienio vakare ir pasibai-
giantys pirmadienio ryte, pasižymi itin 
kruopščiai atrinkta programa, aiškia 
muzikos stilistika ir, žinoma, neribota 
laisve. Savotiškas šių laikų Vudsto-
kas, tik vietoj Jimio Hendrixo čia groja 
elektroninės muzikos pionieriai. Lie-
tuvoje tokią įstaigą valdžios atstovai, 
ko gero, pamėgintų uždaryti jau po 
pirmo mėnesio kaip nedorybingą bak-
chanalijų erdvę, kuri skirta tik jauni-
mui tvirkinti. Bet Vokietijoje Berghain 
2016 m. buvo įteisinta kaip kultūrinė, 
o ne pramogų verslo institucija. Toks 
sprendimas neturėtų stebinti: šioje 

šalyje lankymasis klubuose nėra tik 
studentams būdingas reiškinys.

Šiame klube vyko ir CTM atidary-
mas. Jo metu grojo Rusijos atlikėjai 

intelektualus hedonizmas
apie CTM festivalį ir elektroninę muziką Berlyne

MARIJA pAŠKEVIČIūTė

actress & young Paint (Live ai/aV) pasirodymas. akimirka iš CTM festivalio. Berlynas. 
2019. adam Berry nuotrauka
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Machine Woman ir Buttechno, didžėja 
iš Kopenhagos Anastasia Kristensen, 
iraniečiai Temp-Illusion ir Gruzijos di-
džėjai HVL, Zitto, Kanchelli ir NDRX. 
prasidėjęs labiau eksperimentiniais 
Machine Woman ir Buttechno pasi-
rodymais, kuriuose nuolatinę ritminę 
pulsaciją papildė eksperimentiškesni 
tembrai ir ritmai, vakaras baigėsi taip, 
kaip ir visi savaitgaliai Berghain klu-
be – intensyviai, smagiai, svaigiai ir 
maloniai.

Bet vienas įsimintiniausių pasiro-
dymų įvyko po poros dienų kitoje erd-
vėje – HAU1 koncertų salėje. Čia su 
grupe ir šokėjais pasirodė Linn da 
Queb rada iš Brazilijos. Da Quebrada ir 
jos grupė garsėja kova su priešiškumu 
translyčiams asmenims. Jų kūrybinė 
veikla ypač drąsi ir reikalinga – ji meta 

iššūkį Brazilijos mačistinėms verty-
bėms. o pasirodymas Berlyne buvo 
toks energingas ir uždegantis, kad 
koncertų salėje po keliolikos minučių iš 
kėdžių pakilo ir kartu su da Quebrada 
šoko dauguma klausytojų. Net jei ne-
būtų buvę tekstų vertimo ar politinio 

konteksto, Linn da Quebrada pasiro-
dymas būtų buvęs ne mažiau stiprus.

Tačiau taip teigti būtų galima ne apie 
visus festivalio pasirodymus. Riba tarp 
natūralaus atvirumo kultūrų ir požiū-
rių įvairovei, eksperimentavimui ir 
politiškai „teisingo“ meno rėmimo, ne-
atsižvelgiant į meninę vertę, yra labai 
subtili. Vos sužinojus pagrindinę CTM 
temą, kilo klausimas, ar organizato-
riams pavyks ją išlaikyti. Nes festivalis 
dvelkė politiškumo dvasia. Štai spau-
dos atstovams skirtame CTM leidinyje 
Luise Wolf rašė: „Nuo gospelo iki hip 
hopo populiarioji muzika niekada ne-
buvo atskirta nuo socialinių ir politinių 
realijų, laikoma tik gražia ir niekam 
nereikalinga. Menas visada tiesiogiai 
atspindėjo realybę. [...] Muzikantai at-
lieka daug skirtingų vaidmenų ir turi 

daug atsakomybių. Jie yra ir atlikėjai, 
ir aktyvistai, ir mokslininkai“. Bet nors 
didelė dalis populiariosios muzikos ir 
meno išties neatsiejami nuo jų auto-
rių politinių pažiūrų, menas, kuriame 
politiškumo mažai arba nėra išvis, dėl 
to tikrai netampa bevertis – klausyda-

miesi Bacho nežinome, kokios buvo jo 
pažiūros, ir tai visai nesvarbu. prieš 
kelis šimtmečius sukurti kūriniai, ku-
riais siekta išreikšti politines pažiū-
ras, dabar įdomūs ne tiek dėl politikos, 
kiek nepaisant jos, – matyt, juose būta 
universalumo, gilesnio egzistencinio 
lygmens. Ne veltui kompozitoriai visų 
pirma kelia kompozicinius, estetinius 
klausimus. Kūrinio redukavimas iki jo 
žinutės – kuo ji teisingesnė, tuo kūri-
nys geresnis – artimesnis propagandai 
nei aukštajam menui. Todėl festivalio 
metu nuolat kirbėjo abejonė, ar ne per 
daug rizikuojama palaikyti politiškai 
„teisingą“ meną neatsižvelgiant į jo 
meninę vertę?

Šita abejonė išliko stipri ne tik klau-
santis muzikos, bet ir žiūrint į festiva-
lyje rodytas instaliacijas, kurių temos –  
aplinkosauga, atvirumas kitoms kul-
tūroms, informacijos apsauga interne-
te ir kt. Didelė jų dalis buvo itin ties-
mukos, transliuojančios akivaizdžią 
žinutę, kone auklėjamojo, moralizuo-
jančio pobūdžio. pavyzdžiui, citata iš 
vienos instaliacijos tiesiogiai gąsdino 
šiuolaikinio technologijų persunkto 
pasaulio pavojais: „Wasser kopiert In-
formationen, Wasser leitet Daten. Wir 
werden deine Geheimnisse herunter-
laden“ („Vanduo kopijuoja informaciją, 
vanduo perduoda duomenis. Mes par-
sisiųsime tavo paslaptis“).

Vis dėlto CTM privalumas yra tai, 
kad kviesdamas ne tik žinomus, bet 
dar tik kylančius ar mažiau garsius 
atlikėjus, festivalis kartu reprezentuo-
ja DIY kultūrą, taip būdingą Berlyno 
scenai, kuri visada buvo atvira ekspe-
rimentavimui ir naujovėms. paprastai 
ilgamečiuose festivaliuose gausu ren-
ginių, kur grojama tai, kas iš anksto 
aišku, garantuota, patikrinta ir neri-
zikinga. Šis festivalis išlieka atviras 
eksperimentuojantiems ir naujiems 
atlikėjams – tuo jis skiriasi nuo kitų ir 
tai, ko gero, labiausiai padeda išlaikyti 
jo kūrybinę dvasią bei kultūrinę ir so-
cialinę prasmę.
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Linn da Quebrada pasirodymas. akimirka iš CTM festivalio. Berlynas. 2019. 
Elia Fushi Bekene nuotrauka
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Mantas Tamošaitis: Apie Žalius buvo 
daug kalbėta jau tada, kai romanas 
pasirodė. Dabar Mariui Ivaškevičiui 
paskyrė nacionalinę premiją, bet pa-
skyrimo formuluotė – „už drąsų lite-
ratūros žingsnį į teatrą“. Kaip Jums 
atrodo, kodėl staiga daug įvairių balsų 
vėl ėmėsi kalbėti iš naujo, didele dali-
mi – tą patį?

Liudvika Pociūnienė: Žali yra labai 
vidutiniškas kūrinys – iš pareigos per-
skaičiau. Nebrandaus, iš tiesų žalio 
ir labai savimi patenkinto autoriaus 
darbas. Kodėl reikėjo perleisti – nesu-
prantu. Tiesą sakant, nustojau domė-
tis Ivaškevičium tada, kai pamačiau 
jį televiziniuose šokių konkursuose, 
šalia paksienės ir kitų pigaus popu-
liarumo siekiančių veikėjų... Jeigu 
žmogui visos priemonės tinkamos, kad 
būtų dėmesio centre, gero nelauk. o ir 
dabartinio šaršalo kontekste matau 
grynai merkantilinę laikyseną. Jei jis 
būtų norėjęs oriai padėti tašką toje is-
torijoje, būtų pasakęs: „Atsiprašau, bu-
vau jaunas, nepagalvojau, kad įžeisiu 
pagarbos vertus žmones“. Bet tiražas 
tai perleistas...Vadinasi, reikia palai-
kyti skandalą...

Vytautas Ališauskas: Atvirkščiai – 
todėl ir perleido tiražą, kad pavyko su-

„Kažkas staugė tyruose ir mes 
sugalvojome klausyti...“

poKALBIS MARIAUS IVAŠKEVIČIAUS  
ŽaLIų KLAUSIMU

kurti šitą šurmulį. Bet šalia vis viena 
yra kelios problemos. pirma – asme-
ninė atsakomybė. Aš sakyčiau taip – 
anksčiau ar vėliau tas klausimas būtų 
iškilęs. Dabar socialiniuose tinkluose 
kartais bandoma pateikti, kad Ivaš-
kevičius iš tiesų persekiojamas už tai, 
kad organizavo žydų aukų atminimo 
žygį Molėtuose. Šitas aiškinimas, švel-
niai sakant, yra tikrai negarbingas, 
kita vertus – labai keistas. Sakyčiau, 
atvirkščiai – Žali kabo virš tų gerų 
darbų, kuriuos jis daro, teisingų ir 
reikalingų viešų pasisakymų. Ant jų 
krenta šešėlis žmogaus, kuris kažkada 
sukūrė abejotiną kūrinį. Kol žmogus 
nesuveda savo sąskaitų su ankstyvą-
ja kūryba, tol tas šešėlis kabo. Jei ne 
premija, tai koks kitas dalykas būtų 
vėl iškėlęs šitą klausimą.

Na, o konkrečiau, politine prasme, 
tai žinoma – tie, kurie kėlė šitą klausi-
mą, siekė savo asmeninės naudos. Jei 
pažiūrėsime į pasipiktinusių signata-
rų sąrašą, tai matysime, kad į tokį si-
gnatarų sąrašą prieš penkiolika metų 
niekas nebūtų nė dėmesio atkreipęs. 
o dabar – nebijau šito žodžio – mar-
ginalinių signatarų veikla sukėlė 
didžiulį sprogimą. Įsivaizduoti, kad 
nacionalinės premijos komisija ir net 
Respublikos prezidentas ims tiesiogiai 
ar netiesiogiai reaguoti į tokį dalyką… 
prieš penkiolika metų aš negalėčiau to 
įsivaizduoti. Laimei, atrodo, nacionali-
nių premijų komisija į tai nereagavo.

L. P.: Manau, reakcijos buvo ade-
kvačios. Nacionalinių premijų ko-
misija prisiėmė atsakomybę už savo 

sprendimą, prezidentė išvengė būti-
nybės teikti apdovanojimą asmeniui, 
kurio etinė pozicija abejotina, o tai, 
kad prokuratūra atmetė ieškinį prieš 
Ivaškevičių, buvo politiškai toliaregiš-
kas žingsnis. padaryti iš nacionalinės 
premijos laureato auką irgi būtų per-
nelyg jau didelė paslauga Rusijos pro-
pagandos gamintojams. o jei grįžtume 
prie menininko laisvės ir atsakomybės 
problemos, viskas čia susideda į vieną 
aforizmą, kurio autorystės neprisi-
menu – „Būk sąžiningas ir daryk, ką 
nori“. Menininko sąžiningumas reika-
lauja bent šiek tiek išmanyti tai, apie 
ką rašai. Bet iš tiesų tai nėra taip jau 
paprasta, kaip gali pasirodyti. Išmany-
damas medžiagą gali parašyt padorų 
istorinį traktatą, bet menininkui to 
neužtenka...

V. a.: Šiek tiek paprieštarausiu. 
Šitoje diskusijoje suplakami keli skir-
tingi dalykai. pirma – politinės teisės, 
tokios kaip žodžio laisvė, išraiškos lais-

vė, minties laisvė (net laisvė neišma-
nyti, kalbėti niekus). Antra – estetinė 
atsakomybė. Trečia – menininko mo-
ralinė atsakomybė. Mano nuomone, 
šioje diskusijoje blogiausia ir buvo tai, 
kad šie dalykai neatskirti. 

Tik dabar atsirado žmonių, kurie 
drąsiai ėmė sakyti – palaukite, mes gi 
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nediskutuojame apie romaną, jo meni-
nė vertė yra menka. Mes galėtume dis-
kutuoti apie Leni Riefenstahl Valios 
triumfą, kitus tikrai kontroversiškus 
ar gėdingus kūrinius, kurie – šiaip ar 
taip – yra geri meno kūriniai. Netgi, 
sakyčiau, kad Salomėjos Nėries poema 
apie Staliną yra stiprus literatūrinis 
kūrinys ir galima tai įrodyti jos kūry-
bos kontekste. Su Žaliais taip nėra.

L. P.: Ką gi, ant nacionalinės etikos 
griuvėsių pirmiausia suželia piktžo-
lės... Bet esu nepataisoma optimistė 
ta prasme, kad tikiu po tais griuvėsiais 
esant nevisai sunaikintus pamatus. 
prisimenu vieną seną, asmenišką, bet 
labai įsimintiną istoriją. poetas Myko-
las Karčiauskas išspausdino poemą, 
kurioje visiškai nežinodamas išder-
gė mano senelius, nepriklausomybės 
kovų dalyvį ir jauniausią tarpukario 
Lietuvos generolą Kazį Ladigą ir mo-
čiutę Stefaniją paliulytę-Ladigienę. Se-
nelis suimtas ir sušaudytas per pirmą 
sovietmetį, močiutė už antitarybinę 
veiklą gavo solidų lagerio terminą. Ne-
padėjo ir tai, kad vokietmečiu išslapstė 
Sniečkaus žmonos globotinę Ireną Vei-
saitę. Mes sėdėjome namuose – mano 
mama, tėtis, Irena Veisaitė ir jos vyras 
Grigorijus Kromanovas, Estijos kino 
istorijoje žinomas režisierius. Mama 
tuomet paklausė – tai ką, reikėtų pa-
duoti į teismą? Žinoma, atsakė jis, – ir 
apskritai, joks estas – kad ir kokių pa-
žiūrų būtų – niekada neparašytų tokio 
paskvilio apie nacionalinės reikšmės 
asmenybes...

 Kai pagalvoji, iš tiesų, pas juos kaž-
kaip kitaip – ar miestietiška raciona-
lesnė kultūra, ar kas. Gal anksčiau 
išsikapstyta iš baudžiavos ir neraštin-
gumo... Bet etikos ribos labai aiškios.

Dabar klausiu antano Terlecko. Ne-
paisant to, jog jis daug dirbęs su par-
tizanais, juos kalbinęs – romanas jam 
pasirodė svarbus ir priimtinas. Kaip, 
antanai, pačiam atrodo istorinė roma-
no pusė?

Antanas Terleckas: Čia irgi pirmiau-
sia reikia atskirti skirtingus dalykus. 

Aš galiu šnekėti kaip istorikas, kaip 
skaitytojas arba kaip eilinis pilietis 
ar žmogus, turintis asmeninį ryšį su 
žmonių, apie kuriuos rašoma, istori-
jomis. Kaip istorikas galiu pasakyti, 
kad istorinei daliai autorius ruošėsi. 
Tai matosi – yra ne tik personažams 
suteikiamos konkrečių žmonių pavar-
dės, bet vietomis einama erzinančiai ir 
provokuojančiai arti Jono Žemaičio ar 
Juozo Kasperavičiaus biografinių siu-
žetų. Vietomis, ir ne tik vietomis, tai 
gali erzinti. Bet kita vertus, vertinu šią 
knygą todėl, kad ji, mano galva, tiems 
patiems herojams suteikia savotišką 
gelmę. Šiais laikais jau banalybe virto 
sakyti, kad menininkas dekonstruoja 
mitus. Man atrodo atvirkščiai – šiuo 
romanu Ivaškevičius konstruoja. Tik 
kitaip nei mes suprantame ir tiki-
mės – jis suteikia iš istorijos kylan-
tiems herojams daugiau savybių, nei 
esame įpratę matyti.

Labai dažnai, ypač lietuviškame isto-
riniame kine, žmonės redukuojami iki 
vieną savybę turinčių personažų – jie 
yra pasipriešinimo dalyviai. Tai tampa 
vienintele jų elgesio motyvacija. Visas 
siužetas vystosi apie pasipriešinimą ir 
nebelieka jokios buitinės ar asmeninės 
plotmės. Labai sunku su tokiais hero-
jais tapatintis, jie tam tikra prasme 
virsta übermenschais. Vertinu knygą, 
nes tiek literatūroje, tiek kine kol kas 
labai retas autorius sugeba suteikti to-
kią gelmę ir praplėsti mūsų suvokimą. 
Žinoma, Ivaškevičius provokuoja, bet 
atsiminkime, kad nors dabar aptaria-
me kūrinį kaip vos ne naujai išėjusį, 
tai yra vienas pirmųjų autoriaus kūri-
nių. Aišku, kad jis norėjo pasižymėti, 
atkreipti į save dėmesį – tuo metu jis 
buvo jaunas rašytojas, užėmęs blo-
giuko, provokatoriaus poziciją. Dabar 
autoriaus figūra nebėra tokia aštri.

Bet aš suprantu, kodėl žmonėms 
šitą knygą skaityti sunku. Iš tiesų 
perskaičiau knygą iš trečio karto ir tik 
tada galėjau sau pasakyti, kad man 
patiko. Aš romano meninės kokybės 
vertinti gal ir neturiu kompetencijų, 
bet pirmieji dvidešimt puslapių buvo 
esminis riboženklis, kurį peržengus, 
mano galva, galima pradėti jaukintis 

romaną. Tikrai neturiu kontrargu-
mentų žmogui, kuris pasipiktina, jog 
pirmuose dvidešimt puslapių perso-
nažas, vardu Jonas Žemaitis, mąsto 
ne tiek apie Lietuvą, kiek apie pie-
ninės krūtis. pats buvau toks skai-
tytojas. Taip, personažai išgalvoti, 
taip, tai yra literatūra, bet kodėl ne-
galiu piktintis literatūra ar autoriaus  
sprendimais?

L. P.: Nemanau, kad šiuo atveju 
galima kalbėti apie kokią nors gelmę. 
Juolab apie kokį nors konstravimą. 
Buitinės detalės ištrauktos į pirmą 
planą tik kaip paviršutiniškas paspal-
vinimas. 

Žalių autorius nesusitvarko net su 
psichologinėmis motyvacijomis, ką 
jau kalbėti apie dvasinės tapatybės 
klodą. Ivaškevičiui tai, ko gero, visiš-
kai nepažįstama „materija“. Žemaičio 
asmenybė gali būti vaizduojama kaip 
daugiaplanė, su savomis motyvacijo-
mis, ne vien paviršinėmis, ir tai išties 
būtų prasminga. Bet romane nematau 
to charakterio – ten yra Ivaškevičiaus 
asmeninės fantazijos projekcijos, vidi-
nės dramos, suprojektuotos į istorinę 
asmenybę. Tai yra tas pats dalykas, 
dėl kurio Justiną Marcinkevičių kri-
tikavo Justinas Mikutis, negalėjęs 
pakęsti Marcinkevičiaus Mindaugo. 
Kėlė klausimą, kodėl savo smulkias 
asmenines problemėles Marcinkevi-
čius perkelia į istorinę asmenybe, ku-
rios drama – visai kito mastelio.

a. T.: Rimantas Kmita kalbėdamas 
apie šį romaną vis pamini, kad jis savo 
esme nėra apie partizanus. Istorišku-
mas ten yra savotiški skliaustai.

L. P.: Būtent. Jis nėra net ir apie 
žmo nes, kurių charakteriai veiksmo 
eigoje transformuojasi. Jis yra apie 
Ivaškevičių, žaidžiantį simuliakrais...

a. T.: Nežinau, ar galėčiau sutikti. 
Ten esama daug pradedančio rašytojo 
bandymų pasisakyti „amžinosiomis te-
momis“, kurios surašytos kiekviename 
penktoko literatūros vadovėlyje: vyro 
ir moters santykiai, meilė.
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L. P.: Tai kodėl ne 2002 m. pilies 
gat vė... Kodėl reikėtų imtis temos, 
kuri iš esmės nerūpi?

a. T.: Nesakyčiau, kad nerūpi...

L. P.: Įžangoje pats autorius dek-
laruoja, kad nerūpi. Norite citatų? 
paskaitykite dar kartą romano įžan-
gą – ten viskas juodu ant balto ir 
auten tišku, t. y. paties Ivaškevičiaus 
pirmuoju asmeniu.

V. a.: Sunku įlįsti autoriui į galvą. 
Kaip žinome, literatūros teorija auto-
rių mirus paskelbė jau labai seniai. 
Bet yra dar toks paprastas aspektas. 
Aš nepamenu, kas pirmas į sceną iš-
leido Hamletą nudriskusiu džinsiniu 
kostiumėliu. Visi buvo priblokšti ir vi-
sas pasaulis kalbėjo. Tai galbūt buvo 
kažkiek prasminga, bet tai – vienin-

telis kartas, kai šitą triuką galima 
panaudoti. Dabar tas triukas darosi 
nebeįdomus. Kur aš čia mačiau... Kaž-
kas iš klasikinių operų, kur blogiečiai 
buvo apvilkti nacių uniformomis. ope-
ra nuo to nei pagerėjo, nei pablogėjo – 
vis tiek visus domino tik dainininkų ir 
orkestro atlikimas. Bet čia to atlikimo 
nelabai esama. Tai yra gan paprastas 
literatūrinis triukas, kurį gabūs jauni 
autoriai sugeba išnaudoti. 

L. P.: Tų triukų galima nesunkiai 
išmokti. Kolegos sako, kad scenari-
jus Ivaškevičius rašo labai neblogai. 
Įsivaizduoju, kad tas pats filmas Pur-
purinis rūkas su Ivaškevičiaus sce-
narijumi (o tokio pradžioje būta, tik 
Banionis pasirinko Renatos Šerelytės 
versiją) būtų daug labiau pažiūrimas, 
nes Ivaškevičius laikėsi veiksmo filmo 
modelio. Scenarijaus amato judraus 

intelekto žmogus gali išmokti nesun-
kiai, kas kita – pasitikti menininko 
iššūkį.

Žinome, kad Ivaškevičius pripažino, 
jog pavadinti veikėjus tikrais vardais 
buvo klaida. ar jo nuoširdumu abe-
jojame, yra jau asmeninis klausimas. 
Bet suskliauskime – tarkime, romane 
vardai kiti, o romanas yra apie neaiš-
kią partizanų grupę. ar vis tiek vertin-
tumėte romaną taip neigiamai?

L. P.: Ivaškevičiaus nuoširdumu 
abejoti pagrindo yra daugiau, negu 
reikia. o konkrečių vardų minėjimas 
romane tikrai nėra didžiausia bėda. 
Didesnė bėda, kad po šiuolaikiškos for-
mos pretenzija ir toliau tiražuojamas 
okupanto primestas ir daugelį metų 
įkalinėtas falsifikuotas naratyvas: 
partizanų kova provokavo represijas 
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(nors buvo priešingai), partizanų kova 
buvo beprasmė, kad partizanai buvo... 
visokie, t. y. ne kažin kokios moralės 
(išimtiniai atvejai priskiriami visam 
pasipriešinimo judėjimui). Tai, kad ir 
vėl yra tiražuojamas okupanto primes-
tas naratyvas, neabejotinai ir toliau 
žaloja pilietinę savimonę.

V. a.: Turbūt norite pasakyti, kad 
esmė ne tame, kad partizanai apie 
krūtis mąsto...

L. P.: Be abejo. Nors Ivaškevičiaus 
erotinės fantazijos irgi rodo visišką ti-
kėtinų išgyvenimų nesupratimą. Apie 
egzistencinių prasmių iškraipymą jau 
nebesinori ir kalbėti. Valdui papieviui 
Brydėje to pavyko išvengti turbūt tik 
dėl to, kad jis rėmėsi bendravimu su 
gyvais liudininkais, betarpiškais po-
kario pasipriešinimo dalyviais. Nors jo 
romane dar irgi neišsisklaidęs to sovie-
tinio naratyvo rūkas. To paties naraty-
vo, kurį įkalė Žalakevičius. Įkalė meis-
triškai. Sunku iki šiol nusikratyti...

a. T.: Nesutikčiau... Aš nemanau, 
kad Ivaškevičius atgaivina ar tęsia 
kažkokias sovietines klišes. Labai aiš-
kus čia ir kartų klausimas, mes esame 
skirtingų kartų skaitytojai...

L. P.: Norėčiau perklausti – manote, 
kad jūsų karta jau atitrūkusi nuo so-
vietinio naratyvo?

a. T.: Sakyčiau, labai diskutuotinas 
klausimas. 2002 m., kai pasirodo ro-
manas, dar plačioji visuomenė tarsi 
nėra iki galo apsisprendusi, kiek savi 
jiems partizanai. pagal vyraujančias 
tendencijas, dar būta neaiškumo. 
Dabar, man atrodo, partizanai mano 
kartos žmonėms yra aiškiai savi, mes 
skaitome šį romaną kaip pasakojimą 
apie savo herojus. Bėda ta, kad herojai 
nors ir savi, lieka nepažįstami – tas 
daug kur pastebimas susidomėjimas 
partizanų istorija man neretai atrodo 
paviršutinis. Todėl man ir patinka tas 
romanas. Ivaškevičius kelia klausi-
mus, kurių nesugeba kelti istorikas – 
ką jaučia partizanas bunkeryje, pa-

saloje, mūšio metu, atokvėpio metu? 
Istorikas čia bus priverstas kalbėti ba-
nalybėmis, o menininkas gali pasakyti 
kur kas daugiau.

V. a.: Suprantu, ką nori pasakyti. 
Vis dėlto noriu grįžti prie esminio da-
lyko. Negalima sukergti trijų skirtingų 
dalykų: politinių, etinių ir estetinių. 
politinis dalykas – bet kokie bandymai 
kelti bylą už romaną, kuris tikrai nėra 
specialiai skirtas kenkti ar kurstyti 
neapykantą, yra neadekvatūs. proku-
ratūra čia aiškiai atsakė. Čia reikėtų 
istoriją ir baigti. 

Aš matau tokį „puikų“ gynybinį me-
chanizmą – bet kokia Ivaškevičiaus 
kritika yra pateikiama kaip bandymas 
susidoroti ir sunaikinti autorių. Skai-
tau intelektualius savo Facebook’o 
bičiulius, kurie sako: „Klausyk, ką tu 
darai? Ar tu supranti? Gal tu ir sakai 
tiesą, kad tai nėra aukštos prabos lite-
ratūra, bet tu supranti, kad pili van-
denį ant tų, kurie nori Ivaškevičių su-
naikinti?“ Ir tai intelektualūs žmonės, 
kurie verti pagarbos... 

Iškyla ir antras klausimas – etinis, 
daug subtilesnis. Yra sąžinės momen-
tas. Nacionalinės premijos teikėjai, 
mano nuomone, neturėtų bausti už 
tai, kad kažkada rašytojas kažką ne 
taip padarė ir neatliko atgailos. Rašy-
tojai yra atlikę daug etinių nusižengi-
mų, nebūtinai meninių. Jei paimsime 
kai kuriuos mūsų genijus! Arba kaip 
kažkas sakė – François Villonas nie-
kada nebūtų gavęs Nobelio premijos, 
nes buvo priekabiautojas, girtuoklis ir 
taip toliau. Ne apie tai gi kalbame. Šie 
dalykai neturėtų būti suplakami. Ne-
galima instituciškai bausti.

L. P.: Nubaudęs Ivaškevičių padary-
tum jį auka. Visiškai sutinku. Bet tai 
neeliminuoja etinio vertinimo.

V. a.: o vis tiek, tai ką idealiame 
pasaulyje turėtų daryti Ivaškevičius, 
gavęs nacionalinę premiją? Atgailauti 
už Žalius, ar ką?

L. P.: Aš jau, regis, pasakiau. Atgaila 
padėtų tašką. o galbūt netgi taptų kū-

rybinio proveržio galimybe... Galimy-
be ką nors išties genialaus parašyti... 
Nuoširdžiai to linkėčiau.

V. a.: Bet net jei jis būtų parašęs 
kažką genialaus, vis viena būtų atsira-
dusi grupė marginalų, kurie primintų 
Žalius.

L. P.: Atsiprašymas nepaliktų tokios 
galimybės.

a. T.: Čia reikia paminėti, kad vie-
šojoje erdvėje tarp daug rėkiančiųjų 
buvo bandoma prikabinti etiketę, kad 
tai yra antroji Vanagaitės istorija. 
Tai neteisinga, matyti vien iš abiejų 
auto rių intencijos. Vanagaitė provo-
kavo nesukurdama jokio pozityvaus 
turinio, o tik mėgindama paniekinti ir 
daryti iš savęs kankinę, tiesos ieškoto-
ją. Aš netikiu, kad Ivaškevičius norėjo 
kažką paniekinti. Taip, jis provokavo, 
gal kažkiek iš to laimėdamas pats, bet, 
man atrodo, kad mums mūsų bendro-
je istorinėje savivokoje labai trūksta 
provokacijų. Už lango Kovo 11-osios 
šventė. Arba gali būti ir Vasario 
16-osios, nesvarbu. Mes turime tik dvi 
emocijas, kuriomis žiūrime į Lietuvos 
istoriją: pirma – braukiam ašarą kaip 
skaudu, antra – mušam kumštį į krū-
tinę ir didžiuojamės. Man trūksta kitų  
emocijų.

L. P.: Apie tą patį kalbu dažnai. Ko-
dėl estai gali į skaudų laikotarpį pa-
sižiūrėti grotesko formomis ir tai ne-
atrodo bjauriai? pavyzdžiui, 2013 m. 
Hardi Volmerio filmas Elavad pildid 
(Gyvieji paveikslai) visą XX a. Estijos 
istoriją atskleidžia per vienos moters ir 
dviejų ją mylinčių vyrų likimą. Vienas 
jų, mylintis be atsako, Antrojo pasauli-
nio karo pradžioje prievarta mobilizuo-
jamas į sovietų kariuomenę; antras, 
mylimas ir ilgai lauktas, netrukus pa-
sirodo vokiečių karininko uniforma... 
Bet galiausiai nė vienas jų negali ap-
saugoti nei jos kelių mėnesių kūdikio 
nuo sovietinių našlaičių namų, nei jos 
pačios nuo išprievartavimo ir trem-
ties. okupantas nedviprasmiškai ir 
keliais pasažais parodomas kaip prie-
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vartautojas, kuris nesupranta, kodėl 
jo nemyli – iš čia ir grotesko potencija. 
Bet tikras grotesko fejerverkas prasi-
deda, kai grįžusią iš tremties motiną 
susiranda suaugęs sūnus, KGB kari-
ninkas ir sužino, kad yra esesininko 
sūnus... Stebėtina, kad toks grotes-
kiškas temos traktavimas nesukelia 
kognityvinio disonanso, arba, ūkiškai 
šnekant, nėra neskanus. Veikiausiai 
dėl to, kad remiasi skaidriu naciona-
liniu naratyvu. Vėl tie estai... Aš neži-
nau, iš kur pas mus tas potraukis prie 
drumsto vandens... Galima rinktis juo-
ko formą ar kokią tik nori. Esi laisvas 
kaip menininkas, kai tu stovi ant tvir-
to pagrindo. Jei žmogus priklausomas 
nuo dėmesio geismo ir ta provokacija 
turi tik tokį tikslą, jis nėra laisvas. Im-
provizuoti gali tada, kai išmanai temą 
ir valdai instrumentą.

a. T.: Vis kalbame apie „Žalius“, bet 
prisiminkime kitą autoriaus kūrybą – 
Madagaskaras, Mistras ir kiti kūriniai 
nesusilaukė tokių atgarsių, nebėra to-
kie aštrūs, bet jie vis dar provokuoja. 
Aš vis tiek tokias provokacijas vertinu 
tik teigiamai. Galime nesutikti dėl me-
ninės vertės.

L. P.: Mano galva, provokacijų po-
tencialas jau yra išsikvėpęs. pasiilgs-
tu, ir ne vien aš, tikrai stiprių, daugia-
planių kūrinių.

Man atrodo, kad Ivaškevičius tam 
tikra prasme seka tokia kūrybinio pro-
vokavimo linija. Tai, ką jūs vadinate 
neskanumu – kalba, keiksmai ir t. t. 
galiausiai išryškėja visai kitoje švieso-
je. Jei pažvelgsime į Išvarymą – taip, 
daliai žmonių tokia estetika nepriim-
tina, bet kaip visuma kūrinys veda į 
skaudžios emigracijos būsenos apmąs-
tymą. Pilietinė prasmė ir intencija ten 
labai teigiamos.

L. P.: Aš sakyčiau, kad visas tas 
kalbos būdas labai gerai patenkina 
žmones, kurių gyvenimas eina labai 
nuobodžia vaga – advokatų, prokuro-
rų, teisininkų, valdininkų, kurie įper-
ka teatro bilietus. Kai jie gyvenime 

turi neiškrypti iš korektiškumo ribų, 
tai keiksmas scenoje, išėjimas iš ribų 
jiems duoda iškrovą.

V. a.: Bet tai yra viena tradicinių 
meno funkcijų. Net ir tradicinė tra-
gedija daro tą patį. Tai nepernelyg 
skiriasi nuo aristoteliškos tragedijos 
sampratos.

L. P.: Su sąlyga, jei tai nesidaro nuo-
bodu...

Man atrodo, dabar jau beveik ginči-
jamės dėl „skonio“. Vis dėlto aš noriu 
kreipti pokalbį prie bendresnių dalykų. 
Yra tam tikra nuolat ginčijamų kūri-
nių grupė. Tiek Žali, tiek Niekas neno-
rėjo mirti mūsų kultūroje egzistuoja. 
Šalia egzistuoja Juozas Baltušis, kuris 
talentingai parašo Sakmę apie Juzą, 
bet parašo įterpdamas nepriimtiną 
ideologinį užtaisą. Šie ir kiti panašūs 
tekstai funkcionuoja kultūroje ir yra 
skaitomi. Bet yra tik labai nedidelė 
grupė skaitytojų, kurie gali žvelgti į 
kūrinį kaip į fikcinę tikrovę. Kaip, jūsų 
manymu, tie kūriniai turėtų funkcio-
nuoti mūsų kasdienybėje?

L. P.: Mes turėtume juos vertinti pa-
sauliniame kontekste ir pagaliau išeiti 
iš lietuviško aptvaro. Negalvoti, kad 
čia turi būti taikomi kokie kiti kriteri-
jai. Ir tas pasaulinis kontekstas nėra 
kažkokia nepasiekiama aukštuma. 
Siekis laimėti publikos dėmesį šoki-
ruojant tapo toks įprastas... Jei bent 
kiek plačiau apsižvalgytume, suvoktu-
me, kad ir Ivaškevičiaus atvejis niekuo 
neunikalus.

a. T.: Man atrodo, kad vertinti 
pasauliniame kontekste nenorima. 
Užtenka pažvelgti į mūsų švietimo 
programas. Jos vengia pasaulinio kon-
teksto ir ragina vartoti prekę lietuviš-
ką vien todėl, kad ji lietuviška.

Nežinau, kaip atsakyti į tą klausimą 
dėl kūrinių funkcionavimo kultūroje. 
Dalis kūrinių yra geri, kokybiški, dalis 
kūrinių yra mėšlas. Dalis – genialus 
mėšlas. Bet man atrodo, kad čia ne 
tiek reikia kalbėti apie pačius kūrinius, 

kiek apie jų skaitytojus. prieš penkioli-
ka metų, kai NŽ-a vyko diskusija apie 
Justiną Marcinkevičių, Eligijus Raila 
sakė, kad Marcinkevičiaus garbinimas 
jam yra neskaitančios visuomenės 
požymis. Ar dabar visuomenė labiau 
skaitanti? Mes per kiekvieną knygų 
mugę mušam lankytojų rekordus, bet 
tai tetampa jomarku, kuris visiems 
atsibodęs. Nepamenu, kieno čia min-
tis, berods Nerijaus Šepečio – Šapokos 
istorijos mes pardavėm ar išplatinom 
300 000 egzempliorių. Bet ką tai reiš-
kia? Kiek iš jų atsiversta? Kiek iš atsi-
vertusių perskaitė? Kiek suprato, kas 
parašyta?

V. a.: Dauguma kalbančių istorikų 
tai tikrai neskaitė, nes kalba tokias 
nesąmones...

a. T.: Būtent, sutinku, kad Šapoka 
gali būti pasenęs, bet laikyti jį vien 
tautinio naratyvo puoselėtoju ir tauti-
nių mitų kūrėju yra neteisinga.

V. a.: Skaitytojo problema egzistuo-
ja. Su Žaliais mes atsiduriame keistoje 
situacijoje. Jei skaitytojai literatūriš-
kai neišprusę, recepcija yra tik viena. 
Skaitytojai kaip klojimo teatro laikais 
šaukia „mušk jį!“, „tave apgaus!“, „žiū-
rėk!“ ir žvelgia į tekstą juo tikėdami 
kaip šaltiniu, tikėdami, kad tekste 
partizanai tikri, todėl tiki ir kad jie – 
apšmeižti. Bet kas toliau? Visi disku-
tuoja apie partizanus, niekas nedisku-
tuoja apie knygą.

po šiai dienai minima Jurgos Iva-
nauskaitės Ragana ir lietus. Dieve, ten 
gi varganas romanas. Ta sekso scena 
su kunigu... Šiandien niekas net dėme-
sio neatkreiptų. Kažkam reikėjo, gal 
net ir patiems leidėjams, dalyko, į kurį 
galima atkreipti dėmesį. Ta knyga tie-
siog elementariai negali funkcionuoti – 
su sekso scena ar be jos. Yra romanų, 
kurie peržengia visas padorumo ribas 
ir kurie yra puiki literatūra. Tada 
galima galvoti, ką su tokia literatūra  
daryti.

Ginčijame ginčą, kuris ginčijamas 
nuo amžių pradžios. ar galima į tai, 
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kas įvyko, pažvelgti iš filosofinės pers-
pektyvos?

V. a.: platonas šitą klausimą iškė-
lė – ar galima herojus vaizduoti nehe-
rojiškus. platono įsitikinimu – ne, nes 
tada literatūra neatlieka savo auklė-
jamosios misijos. Tiesa, platonas ne-
kartoja mūsų kvailų klaidų ir aiškiai 
atskiria estetinę ir auklėjamąją-pilieti-
nę vertes. Ir pripažįsta, kad Homeras, 
o kartu – tragikai, yra genialūs, bet 
jų auk lėjamoji vertė yra ne tik nieki-
nė, bet žalinga. Todėl galima leisti ra-
šyti tik ditirambus ir kitus teisingus 
kūrinius. Aristotelis ateina ir sako: 
klausykit, iškeltas geras klausimas, 
bet atsakymo reikia ieškoti ne ten. Li-
teratūra ne duoda pavyzdį, pagal kurį 
reikia elgtis, bet savaip gydo visuo-
menę, leidžia jai patirti tuos dalykus, 
kurie šiaip kasdienio žmogaus gyveni-

me nepatiriami. Žmogus (skaitytojas, 
žiūrovas), per kūrinį patirdamas tuos 
dalykus, savo patirtį padaro turtinges-
nę ir kitaip funkcionuoja visuomenėje. 
Taip jis kalba apie katarsį. 

Kita vertus, jis pabrėžia malonumą, 
kylantį matant „pamėgdžiojimą“ – 
kiek vienam smagu mėgdžioti ir ste-
bėti mėgdžiojančiuosius. Ir tokį savo-
tišką smagumą Žali teikia – jie duoda 
žmogiškumą. Nė vienas negalime būti 
partizanu ir, reikia prašyti Dievo, kad 
to nepatirtume. Bet tokį savotišką ma-
lonumą tekstas suteikia. 

Apskritai yra dar universalus klau-
simas, ar mes mene turime vadovau-
tis nekaltumo prezumpcija. Kitaip 
tariant, stengtis teigiamai paaiškinti 
ir atrasti tai, ką mums gerąja prasme 
duoda tekstas. Gal atrodys keista, bet 
iš tikrųjų ta pati diskusija buvo tre-
čiame dešimtmetyje apie nuogybių 

vaizdavimą – ar galima studentams 
piešti nuogas moteris. o, kaip susikala 
stambiausi intelektualai! Ir tai nėra 
kurioziška. Tas pats garsusis Vlado 
Urbanavičiaus „vamzdis“ kelia klausi-
mą, ar menas turi tarnauti visuomenei 
griežtąja žodžio prasme. Ir vėl buvo tas 
pats: visi manė, kad jis premiją gavo už 
„vamzdį“, nors taip nėra. Ir reikalavo iš 
Urbanavičiaus to paties – atsiprašymo 
ir savo rankomis išmontuoti „vamzdį“. 
prisiminkime ir nuskambėjusį Romeo 
Castellucci spektaklį. Jei skaitome re-
žisieriaus interpretaciją, ten nerasime 
nieko apie norą paniekinti religinius 
jausmus. Negana to, kai kurie mūsų 
dvasininkai irgi matė spektaklyje toli 
gražu ne bandymą išniekinti šventy-
bes. Antra vertus, tikintis žmogus gali 
labai jautriai sureaguoti. Galiausiai 
į šitas situacijas ateina medija, kuri 
pateikia vulgariąją versiją – versiją, 
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kuri teikia maksimalų pasisekimą ir 
pinigus.

L. P.: Aš manau, kad vis dėlto iš šitos 
vagos, iš kurios lyg ir nematyti išeities, 
išeitis yra. Šiaip ar taip menininkas 
iš tikrųjų atlieka ne auklėjamąją ar 
kokią kitą misiją, o apskritai atlieka 
misiją kaip menininkas, jei yra vidujai 
laisvas žmogus. Laisvas nuo priklauso-
mybių, aistros patraukti publiką, bran-
giau parsiduoti. Laisvas nuo politinės 
konjunktūros ar ideologinių klišių...

V. a.: Kurgi matyti tokie meninin-
kai?! Supažindink nors su vienu.

L. P.: Deja, seniai miręs, bet Van 
Goghas buvo toks. Yra situacijų, kai 
menininkas negali neprovokuoti, ne-
šokiruoti – ir tai jau nėra pigus triu-
kas dėl populiarumo. Jis tiesiog negali 
kitaip dėl giluminių priežasčių, dėl 
jį patį sukrečiančių įžvalgų... Bet tai 
nėra vienintelis galimas santykis su 
žiūrovu ar skaitytoju. Menininkas, 
būdamas jautresnis, matydamas dau-
giau niuansų, suvokdamas sudėtingą 
visumą ir giliau paslėptus dalykus, 
gali kviesti įsižiūrėti, įsiklausyti, dirb-
tinai nemanipuliuodamas tavimi... 
Šokiruoti ir provokuoti yra lengvesnis 
kelias. Greitai gauni dėmesį, greitai 
jo netenki.

V. a.: Vis dėlto, lieka klausimas – ar 
melas meno kūrinyje gali būti este-
tiškai pagrįstas. Turiu galvoje net ne 
nukrypimą nuo tikrovės, o gilesnius 
dalykus. 

L. P.: Menininkas negali meluoti. 
Tai gali turėti pražūtingų pasekmių. 
Nebeatsimenu, kas iš kino žmonių yra 
pasakojęs, kad Žalakevičius rūkęs mė-
tines cigaretes Salem. Vieno pokalbio 
metu apsukęs pakelį ir pasakęs: per-
skaityk iš kito galo. Gal tai tokia pat 
legenda kaip ir pasakojimai apie Salo-
mėjos Nėries atgailas. Bet man atrodo, 
Žalakevičius savo dramą suvokė...

Yra didelis skirtumas tarp meninės 
išmonės ir melo. Meninė išmonė kūri-
nyje turi tiek teisių, kiek yra esmingai 

motyvuota. Iš piršto laužta išmonė 
tėra seklios saviraiškos palydovė... 
Ypač kalbant istorinėmis temomis. 

Ko dar kiekvienas nepasakėte? Kur 
matote tą romaną turint ar neturint 
savo vietą?

V. a.: Aš pirmiausia šitą visą įvykį 
laikau fikciniu. Ta prasme, kad tai 
nėra jokia tikra problema. Tai yra su-
rasta problema. Išsukta problema, nes 
iš tikrųjų mes turime gerokai rimtes-
nių problemų partizanų įvaizdyje, nei 
šis romanas. Daug labiau partizanų 
įvaizdžiui pakenkė ne tai kaip Ivaš-
kevičius juos pavaizdavo, o nuolatinis 
kalbėjimas apie tai, kaip jis jiems su-
teikė „ne tokį“ įvaizdį. Žmonėms įkal-
ta netiesa, kad partizanus vaizduoti 
kaip nors kitaip, nei heroizuojant, yra 
tabu.

Kitas dalykas, romanas de facto po 
kelių metų būtų atsidūręs ten pat kur 
Ivanauskaitės Ragana ir lietus, t. y. 
jei kas netingėtų, pasiskaitytų ir tiek. 
Aš, kaip šiek tiek studijavęs literatūrą, 
negaliu atsikratyti tam tikro istoricis-
tinio požiūrio. Kaip bandymas suteik-
ti ne tiek gelmę, kiek kitokį matmenį 
partizanų naratyvui, tas romanas už-
ėmė šiokią tokią vietą lietuvių literatū-
ros istorijos procese. 

Bet yra tokia bėda – užėmė tą vietą, 
bet taip niekas ir nesukūrė jokio tū-
riškesnio, matmeniškesnio pasakojimo 
apie partizanus. Ir vis viena Liongino 
Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščiai su 
visais naratyvais ir skausmu, šlykšty-
bėmis lieka centre. Aš manau, kad jei 
dabar atsirastų jaunas, talentingas, bet 
ne genijaus apsėstas (sąmoningai taip 
sakau) menininkas, jis turbūt nedrįstų 
rašyti tokio romano, nes žinotų, kad iš 
visų pusių bus puolamas. Iš vienos pu-
sės apkaltins, kad ne patriotas, iš kitos, 
kad patriotas, iš trečios apkaltins tie 
patys kaip Ivaškevičių (ypač, jei artės 
ES parlamento rinkimai), o iš dar kitos 
pusės estetai rauks nosį ir sakys „vėl ta 
politika...“ Taigi nemanau, kad mūsų 
perspektyva šioje vietoje gera.

Kita vertus, gaila, kad nukrypome – 
manau, jog Žalakevičiaus klausimas 

daug gilesnis ir svarbesnis. Nes Žala-
kevičiaus modelis – o tą modelį tikrai 
ne Žalakevičius sukūrė – yra savotiška 
eglutė, ant kurios šakų mes dar kabin-
sime įvairius žaislus. Ir teigiamus, ir 
neigiamus. Tai yra žiauriai klastingas 
dalykas, kuris iš esmės iškreipė mūsų 
istorinę sąmonę. Iškreipė ne pačiu 
savo stiprumu, bet tuo, kad atsirado 
tolesni jo gerbėjai ir šiandien pasaky-
ti, kad Niekas nenorėjo mirti yra pap-
rastas propagandinis gerai padarytas 
filmas vis dar yra nusikaltimas prieš 
lietuvių kultūrą. Šitas modelis toliau 
formuoja mūsų paradigmą – mes pole-
mizuojame ne apie partizanus, jų isto-
rinę reikšmę, moralinį matmenį, auką, 
bėdas ar dar ką, bet polemizuojame vis 
apie tą patį – su Žalakevičiumi, prieš 
Žalakevičių, už Žalakevičių.

L. P.: Kol kas brandų romaną para-
šyti šia tema sunku ir tai faktas. Tas, 
kas imsis, turėtų būti labai drąsus ir 
darbštus žmogus, nes tiesiog medžia-
gos korpusas yra labai didelis ir jį 
peržiūrėti reikia sąžiningai. Man at-
rodo, kad visa šita konfliktinė situacija 
šiek tiek paskatins jaunesnės kartos 
žmones giliau pasidomėti, kaip ten iš 
tiesų yra. Nerūšiuojant faktų į tuos, 
kurie patinka ir kurie nepatinka, ban-
dyti susidaryti stereo paveikslą. Nesu 
linkusi pritarti minčiai, kad reikėtų 
nuolat priminti okupacinio režimo nu-
sikaltimus ir kasdien apie juos pasa-
koti visuomenei. Vis dėlto komunizmo 
nusikaltimai žmoniškumui turėtų būti 
aiškiai įvardinti, taip pat, kaip po karo 
buvo įvardinti nacizmo nusikaltimai. 
Teisinis įvertinimas Niurnbergo pro-
cese buvo labai svarbus žaizdų gijimui. 
Ir netrukus pasirodė, kad po Holo-
kausto vis dėlto įmanoma poezija, ir 
tas kibirkščiuojantis nepakartojamas 
žydiškas humoras – gyvas. Apraudo-
jus ir pagerbus aukas tai įmanoma. 
Komunizmo aukų, deja, ištisus dešimt-
mečius negalima buvo nei minėti, nei 
apraudoti. Tik dabar matyti pirmieji 
Europos žmogaus teisių teismo jude-
siai vertinant pokario genocidą. Mes 
ir patys dar nesame taip reflektavę 
to laikotarpio, kad galėtume laisvai 
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ir meniškai tuos dalykus įprasminti. 
Tai neateis savaime, daug darbo dar 
reikės padaryti.

a. T.: Visiškai pritariu Vytautui, 
kad šitas konfliktas ir net iš esmės tai, 
jog čia sėdime ir apie jį kalbame yra 
ne tik fikcija, bet pernelyg didelė garbė 
tiems, kurie jos nenusipelnė. Kažkas 
staugė tyruose ir mes sugalvojome 
klausyti, klausti, ką ten prasmingo 
galime išgirsti. Iki šiol daug prasmin-
gų literatūros kūrinių, kino filmų šia 
tema nėra, ypač lietuviškame konteks-
te. Aš lieku prie savo nuomonės, kad 
šis Ivaškevičiaus kūrinys yra geriau-
sia, ką turime iš literatūros. Su visais 
trūkumais, kuriuos galime įžvelgti. 
Kalbu kaip istorikas, kuriam rūpi, 
kad žmonės domėtųsi partizanais. Vis 
dar pozityviai vertinu provokatyvumą 
(nors manau, kad čia reikėtų ieškoti 
kito žodžio). Vertinu jį už tai, kad jis 
suteikė tą gelmę. puikiai suprantu, 
kad galima skaityti Baliukevičių-Dzū-

ką, skaityti Ramanauską, bet mane vi-
sada apima egzistencinis nejaukumas 
juos skaitant. Ypač Baliukevičiaus 
dienoraštį, kur pirmame puslapyje 
yra parašyta – lietuvi, jei sulaukei ne-
priklausomybės, sveikinu, jei ne – dar 
palauk, bet kuriuo atveju – radęs šį 
dienoraštį, prašau, sunaikink. Man tai 
visada yra vidinė drama. Norisi ir ki-
tokio teksto. Tie tekstai yra fragmen-
tiški, nutrūkstantys vidury siužeto, su 
daug nutylėjimų. Todėl tų reinterpre-
tacijų reikia. Ivaškevičius nerado ge-
riausio varianto, bet rado vieną iš jų. 
Jis kelia prasmingus klausimus – ne 
tik ką jaučia partizanas, bet ir prie-
šingą klausimą – ką jautė Lietuvoje 
atsidūręs enkavedistas.

Man tai atrodo prasmingas klausi-
mas. Suprantu, kad jis yra erzinantis, 
kai kam atrodys, kad liudijantis apie 
blogas autoriaus intencijas, bet man 
atrodo, kad tai yra svarbu. Ivaškevi-
čius vertas premijos ne tik už drąsų 
literatūros žingsnį į teatrą – jis vertas 

jos ir už drąsų žengimą į istorijos lau-
ką. Net jei žingsnis buvo vietomis krei-
vas-šleivas, manau, kad reikalingas.

L. P.: Žinoma, reikia ieškoti inter-
pretacijos galimybių. Nepavykę ban-
dymai neturėtų gąsdinti. o kalbant 
apie kitus incidento aspektus, teisinis 
literatūros kūrinio vertinimas išties 
atkrenta, nors etinė problema lieka. 
Ir manau, kad ji dvipusė. pirmiausia, 
anoniminiai interneto trolių, apsime-
tančių patriotais, puldinėjimai prieš 
Ivaškevičiaus asmenį labiau panieki-
na laisvės kovų atminimą, nei Žali. 
Antra vertus autorius bandė pasakyti, 
kad ne viskas kūrinyje buvo teisinga 
ir vykę, tačiau tą konstatavimą lydė-
jo kažkokia keista nuoskauda. Ateina 
net mintis, ar likdamas savo buvusios 
kūrybos įkaitu rašytojas nebus savo-
tiškai nubaudęs pats savęs? Linkint 
jam gero, reikėtų pagaliau jį palikti 
tyloje ir ramybėje.
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Vasario pabaigoje, kai dauguma kul-
tūrininkų ir skaitančiųjų dėliojosi savo 
pasėdėjimų, pristatymų ir susitikimų 
Vilniaus knygų mugėje planus, įvyko 
kitas (bent jau istorikų) dėmesio vertas 
renginys – kasdienybės istorijai skirta 
tarptautinė konferencija Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ją or-
ganizavo Vokietijos istorijos institutas 
Varšuvoje ir jo vos prieš metus įkurtas 
padalinys Vilniuje. oficialus pavadi-
nimas Everyday Life History and its 
Approaches to Writing the History of 
Twentieth-Century Europe apribojo 
konferencijos dalyvių temas Europa 
ir XX amžiumi, tačiau joje skaityta 
daugiau nei dvidešimt pranešimų, su-
skirstytų į dešimt sekcijų, surengta 
viena platesnė diskusija. 

Šio renginio spalvingumas iš tiesų 
galėjo nustebinti, nes konferencija ap-
rėpė plačią skirtingų temų įvairovę: 
kvapų, istorinių reprezentacijų, masi-
nės statybos, sodų ir vasarnamių kūri-
mosi, vartojimo, eilių, meilės romanų, 
valgymo papročių, reklamos, sporto, 
išlikimo, brandos ir kitas istorijas. Šio-
kia tokia nuostaba susijusi ir su pra-
nešėjais. Nors dauguma dalyvių buvo 
iš Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos, bet 
būta ir mokslininkų iš Austrijos, Ru-
sijos, Latvijos, Ukrainos, Šveicarijos, 
Norvegijos ir Didžiosios Britanijos uni-
versitetų.

Tokie lengvai neaprėpiami geogra-
finiai plotai tyrimuose vis dėlto tiesio-
giai neatsispindėjo – dauguma dalyvių 
susitelkė ties Europos Vidurio Rytų ir 
Vidurio Vakarų regionais. Gana siau-

Mažai teorijos, daug kvapų  
ir spalvų

apie kasdienybės istorijos konferenciją Vilniuje

TITAS KRUTULYS

ru galima laikyti ir tiriamų laikotarpių 
lauką: net vienuolika pranešimų buvo 
skirti pirmojo ar Antrojo pasaulinio 
karo meto kasdienybei analizuoti, 
o dar devynis pranešimus galima būtų 
susieti su sovietmečiu ar socialistinių 
šalių istorija (iš jų keturi analizavo 
tik pokarį, kuris dažnai priminė karo 
padėtį). Nė vienas dalyvis nekalbėjo 
tik apie tarpukarį, vos keli pranešimai 
buvo laiko požiūriu universalesni ir 
kalbėjo apie ilgesnį istorinį laiką. 

pranešimų plejadą pradėjo sekcija 
apie teorines ir metodologines kasdie-
nybės istorijos problemas. Džiugu, kad 
buvo atkreiptas dėmesys į dažnai isto-
rikų ignoruojamą teorinę dalį, tačiau 
tai buvo apgaulingiausia iš visų kon-
ferencijos sekcijų. Du visiškai skirtin-

gi pranešimai beveik nieko nepasakė 
apie istorijos teorijas, o ir metodologi-
nei daliai nebuvo juose daugiau vietos 
nei kituose pranešimuose. Tiesa, abu 
jie atstovavo, ko gero, vienoms (post?)-
moderniausių kasdienybės istorijos 
prieigų. Stephania Weismann iš Vie-
nos pristatė vieną iš juslių ir emocijų 
istorijos krypčių – kvapų tyrinėjimus. 
Tai ne tik Lietuvoje dar visai nenagri-
nėtas laukas, bet ir Europoje pakan-
kamai marginali sritis – konferencijoje 
daugiau nebuvo panašios tematikos 
pranešimų. Antroji, taip pat vieniša 
perspektyva buvo Sylwios Nehring iš 
Torūnės pranešimas apie naratyvinį 
lygmenį ir kasdienybės istorijos re-
prezentacijų paieškas nūdienos mu-
ziejuose. Tiesa, būtų galima abejoti, 
ar tai iš viso dar kasdienybės istorija, 
jei domimasi jau ne pasikartojančiais 
žmonių veiksmais, o politinėmis šių 
veiksmų reprezentacijomis. Ne veltui 
po pranešimų užduodant klausimus 
stengtasi šią temą susieti su nostalgi-
jos fenomenu. 

Vis dėlto teorinių prieigų ištrošku-
siam klausytojui nevertėjo iškart nu-
sivilti – keliuose kituose pranešimuo-
se pavyko aptikti ryškesnių teorinių 
madų. Daugiausia kartų konferenci-
joje girdėta buvo vos prieš mėnesį mi-
rusio Vokietijos Alltagsgeschichte tėvo 
Alfo Lüdtke pavardė. Jis prisimintas 
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ne tiek kaip svarbus istorikas, kiek 
kaip žmogus, nukalęs sąvoką Eigen-
sinn. Ją plačiai vartojo bent trys pra-
nešėjai. Neatsitiktinai šis žodis nebu-
vo verčiamas į anglų kalbą, mat gali 
reikšti ir stiprią valią ar užsispyrimą, 
ir nepavergiamą savarankiškumą, ir 
kt. Visais atvejais Eigensinn vartotas 
su pozityvia konotacija kaip herojiška 
valios jėga, priešinantis negerovėms, 
nepaklūstant okupantams. Be to, pa-
stebėta, kad Eigensinn kartais iškyla 
ir kaip veikėjų idealizuotas savo praei-
ties pristatymas. Nepaisant šio ir kelių 
kitų į metodologiją nutaikytų prane-
šimų, teorinės prieigos buvo gana re-
tas istorikų draugas, gerokai daugiau 
dėmesio buvo skirta šaltiniams pri-
statyti. Todėl renginio pabaigoje bent 
du konferencijos organizatoriai siūlė 
plačiau naudoti socialinių mokslų me-
todus ir teorijas, nesusitelkti ties apra-
šomuoju tyrimu ir daugiau analizuoti 
metodiškai. 

Antroji konferencijos diena buvo 
pradėta dviejomis su namais sietino-
mis sekcijomis. pirmojoje kalbėta apie 
gyvenamųjų namų statybą ir sanitari-
nes sąlygas, o antrojoje susitelkta ties 
antraisiais namais – vidurinės klasės 
vasarnamiais XX a. pradžioje ir kolek-
tyviniais sodais sovietmečiu. po to pe-
reita prie darbo ir vartojimo klausimų, 
ir čia šalia atsidūrė du visai skirtingi 
pranešimai: viename nagrinėtas eilių  
fenomenas carinėje Rusijoje pirmojo 
pasaulinio karo metais (buvo pabrėž-
tas šio reiškinio masiškumas ir reikš-
mė vėlesniems sovietiniams laikams), 
o kitame bandyta pristatyti tyrimo 
apie vartojimo pokyčius Rytų Vo-
kietijoje po 1989 m. metodologiją. Ši 
konferencijos dalis buvo glaudžiausiai 
susijusi su tuo, ką įprasta vadinti „kas-
dienybe“: svarstyti kasdienes prakti-
kas kažkiek padedantys istoriškai 
suprasti klausimai, kurie tematiškai 
buvo mažiausiai politizuoti.

popiet tądien imtasi Vakaruose ma-
dingos, o Lietuvoje vis dar kukliai išty-
rinėtos, lyčių vaidmenų istorijos. Visi 
pranešimai kažkuria prasme kalbėjo 
apie karą, svarstymų centre atsidūrė 
susidūrimai su okupantais ir kaip tai 
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keitė vyrų ar moterų vaidmenis. Vo-
kietė Ann-Kristin Glöckner ir ukrai-
nietė Svitlana Nyžnikova susitelkė į 
„savų-svetimų“ priešpriešą, o lietuvių 
pristatymai taikė daugiau į artimes-
nes patirtis. Štai Enrika Kripienė 
pristatė meilės ir flirto santykius tarp 
Lietuvos partizanų, čia visai į antrą 
planą pasitraukė karinis konfliktas. Iš 
šių siužetų iškrentantį sociologizuotą 
pranešimą perskaitė Tomas Vaiseta, 
kuris kvestionavo „seksualinės revo-
liucijos“ sąvokos taikymą Rytų Euro-
pos atveju ir siūlė „seksualinio pilieti-
nio karo“ terminą. Gaila, kad šį kartą 
mažai vietos skirta moterų istorijos 
siužetams ir tiek daug susitelkta į tra-
giškas karo patirtis, kurios ne visada 
turėjo lemiamos įtakos pokario visuo-
menės raidai.

Trečią konferencijos dieną susikon-
centruota tik į karo ir pokario kasdie-
nybės fragmentus. Išskirtini keli įdo-
miausi pranešimai. Mira Fritsche iš 
Trondheimo universiteto kalbėjo apie 
Norvegijos civilių konfliktus su vokie-
čių karininkais. pranešimas išsiskyrė 
ne tik spalvingiausiais ir geriausiai 
atrinktais situacijų pavyzdžiais, bet ir 
įtaigiu jų interpretavimu, kelių faktų 
pagalba parodant santykinai subtilius 
socialinių santykių tinklo niuansus. 
Visai kitoks buvo po jos kalbėjusio 
Łukaszo Krzyżanowskio iš Varšuvos 
universiteto tyrimas apie kaimo se-
niūnų kolaboravimo su naciais ypaty-
bes. Toks tyrimas tikrai nepamaišy-
tų ir Lietuvai. Abu pranešimai gerai 
atskleidė skirtingą nacių okupacijos 
pobūdį, Norvegijos atveju parodyta 
santykinai laisva, savo nuomonę ga-
linti reikšti visuomenė, o štai Lenkijos 
kaime, nors dažnai ir nesutinkame 
pačių vokiečių, matome daug didesnį 
prievartos mastą, susidūrimas su na-
ciu dažniausiai tapdavo elementariu 
prievartos santykiu arba gėdingu ko-
laboravimu.

Iš trijų konferenciją užbaigusių pra-
nešimų apie pokarį verta paminėti 
Magdalenos Saryusz-Wolska iš Var-
šuvos tyrimą apie produktų reklama-
vimą Vokietijoje nuo 1945 iki 1948 m., 
kai reklamuojami produktai daugeliui 

laikraščių skaitytojų buvo nepasiekia-
mi. Tyrimas atskleidė reklamos kaip 
idealaus gyvenimo propagandos, nu-
taikytos į tolimesnę ateitį, funkciją, 
taip pat parodė, kad šiuo laikotarpiu 
reklamos prasme skirtumų tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijos nebūta. Įdomus 
autorės pastebėtas komercinių rekla-
mų prieštaravimas vadovybės patei-
kiamam problemų suvokimui, pavyz-
džiui, oficialiai kritikuoti trumpalaikiai 
santykiai reklamose virsdavo idealiu 
laimės ir malonumo vaizdiniu. Tai, ko 
gero, buvo stipriausias ir įtaigiausias 
konferencijos pranešimas – pristaty-
ta visuomenei aktuali tema, pateikta 
taikli analitinė analizė, kuri susiejo 
reklamas su politiniais ir socialiniais 
reiškiniais. 

Daugiausia apie skirtingų valstybių 
požiūrį į kasdienybės istoriją atsklei-
dė konferencijos pradžioje surengta 
Joachimo Lelewelio diskusija „Histo-
ry with people. History of Everyday 
Life and Its Historical Research in 
Germany and East Central Europe“. 
Diskusijoje dalyvavo Vita Zelče iš Lat-
vijos universiteto, Tatjana Tönsmeyer  
iš Vupertalio universiteto, Błażejus 
Brzos tekas iš Varšuvos universiteto ir 
Tomas Vaiseta iš Vilniaus universite-
to, renginį moderavo viena iš organiza-
torių Ruth Leiserowitz iš Humboldtų 
universiteto Berlyne.

Diskusija parodė atskirų visuome-
nių santykių su kasdienybės istorija 
skirtumus. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, 
tai vis dar menkai ištirta ir nepaplitusi 
istorijos kryptis, Lenkijoje – stebėtinai 
madinga ir bene daugiausia dėmesio 
susilaukianti istorija. Brzostekas tei-
gė, kad Lenkijoje leidžiama net de-
šimt populiarių kasdienybės istorijos 
žurnalų. Toks atsigręžimas į istoriją 
kalbėtojo nebuvo įvertintas itin teigia-
mai ir susietas su „patriotiška“ Lenki-
jos vyriausybe. Vokietijos situacija iš 
esmės kitokia – kasdienybės istorija 
tapusi tokia eklektiška, įvairiapuse, 
kad Tönsmeyer ir Leiserowitz nesiry-
žo griežtai apibrėžti viso kasdienybės 
istorijos spektro.

Bene daugiausia nesutarimų sukėlė 
klausimas apie kasdienybės istorijos 
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santykį su politika. Vaiseta drąsiai tei-
gė, kad kasdienybės istorija gali padėti 
žengti anapus politikos, kasdienybės 
istorija pati savaime nėra politiška ir 
politizavimo gali išvengti. Tam visiš-
kai nepritarė Tönsmeyer, kuri tokią 
poziciją įvertino kaip sunkiai suderi-
namą su kasdienybės istorijos, kaip 
sociokultūrinio ir sociopolitinio reiš-
kinio, idėja. Ji teigė, kad kasdienybės 
istorija paprastai yra ir politikos isto-
rija, už savęs ji visada slepia gilesnius 
politinius kontekstus, kuriuos geras 
istorikas turi atskleisti. Nenuostabu, 
kad tokios mintys buvo išreikštos vo-
kietės. Jei paskaitytume tipinį All-
tagsgeschichte apibrėžimą, čia būtinai 
aptiktume ne tik žvilgsnio iš apačios 
ar kasdienių patirčių, visuomeninių 
praktikų sureikšminimą, bet ir siekį 
parodyti, kaip visa ši rutina siejasi su 
plačiausiais politiniais pokyčiais. Lat-
vijos atstovė Zelče dar griežčiau palai-
kė Tönsmeyer poziciją ir kasdienybės 
istoriją apibrėžė kaip pagrindinį įrankį 
dekonstruoti didijį naratyvą, įvedant į 
istoriją paprastai ignoruojamas mote-
ris, marginalizuotas socialines grupes. 
Šia prasme kasdienybės istorija priva-
lo atstovauti aiškiai anti-autoritarinei 
politinei krypčiai. Kiek kitokią nuomo-
nę išsakė Brzostekas: jam pasirodė, 
kad Lenkijoje kasdienybės istorija yra 
ne tiek besipriešinanti vyraujančiam 
politiniam diskursui, bet atvirkščiai – 
jo išnaudojama. Kasdienybės istorija, 
kaip žmonėms patrauklesnė ir supran-
tamesnė istorijos forma, ne griauna, 
o papildo ir suaktualina vyraujančio 
naratyvo temas. 

Iš diskusijos galima buvo susidary-
ti ir šiokį tokį įspūdį apie skirtingas 
kasdienybės istorijos tradicijas. Vokie-
tijoje – tai tarpdisciplininis tyrimas, 
pakibęs tarp sociologijos ir kultūros 
istorijos, šia prasme kasdienybė gali 
netekti savo kasdieniškumo pasiduo-
dama kuriam nors iš šių laukų, tačiau 
kartu visada yra jų abiejų veikiama. 
Kaip galima suprasti, visiškas kasdie-
nybės depolitizavimas irgi vestų tolyn 

nuo šios istorijos krypties. Lenkijos 
atveju ryškiausias pristatytas teori-
nis kontekstas buvo ne Vokietijos tra-
dicija, o prancūzų Annales mokykla. 
Brzostekas teigė, kad kasdienybė turi 
būti suvokiama tarp politinės ir socia-
linės istorijos, tarp šių dviejų laukų 
visada turi būti matoma įtampa. Daž-

niau svarbesnis yra socialinės istorijos 
laukas, tačiau politikos dimensija per-
sveria svarstykles, kai nagrinėjama 
autoritarinių ar totalitarinių režimų 
kasdienybė. Vaiseta kasdienybės isto-
riją visų pirma susiejo su socialine is-
torija ir sociologiniais metodais, kartu 
parodė, kad reikšmingu kasdienybės 
istorijos konkurentu ilgą laiką Lietu-
voje buvo etnografija, bet jos tyrimų 
pobūdis kitoks. Kasdienybės istorija 
yra priešinga politinei ir jos viena kitą 
varžo ar prievartauja. Tai ypač ryšku 
kalbant apie tyrimo objektą: politinėje 
istorijoje dominuoja elitai, kasdieny-
bės – paprastas žmogus. 

Tokia tad buvo kasdienybės istori-
jos konferencija Vilniuje: įvairiapusė 
ir nemažai skirtingų požiūrių ir idėjų 
jungusi, chronologiškai gana siaura 
ir pernelyg į karo patirtis susitelkusi, 

teorine prasme skurdoka ir nelabai in-
formatyvi. Tai nebuvo idėjų fabrikas, 
bet jau esamo įdirbio Vokietijoje ir 
aplink ją pristatymas, kuris lietuvių 
istorikams visai vertingas. Lietuvių 
pranešėjai tikrai neatspindėjo apgailė-
tinos šalies situacijos ir konferencijoje 
neatrodė silpnesni, daugeliu pasirink-

tų temų netgi originalūs, inovatyvūs, 
gal tik dažnai prastesnis anglų kalbos 
išmanymas kišo koją. Didesnė prane-
šimų dalis buvo sutelkta į, rodos, tik 
visuomenės smalsumą tenkinančias 
ir mažesnę išliekamąją vertę turinčias 
ekstremalias situacijas, tačiau mažes-
nės dalies dalyvių dėka kasdienybės 
istorija pristatyta ir kaip potenciali is-
torijos rūšis, galinti padėti visuomenei 
prisijaukinti dažnai tolimus ir tik su 
elitais susijusius politinius reiškinius, 
o kartu ir paaiškinti tokių mus supan-
čių dalykų kilmę ir reikšmę. o jei pa-
klaustume apie kasdienybės istorijos 
ribas, tai jokio kompromiso ir nepa-
vyko aptikti. Matyt, viskas priklauso 
nuo istoriko išradingumo. Gal tik koks 
nebylus objektas, be jokios aiškios pa-
skirties ir konteksto, gali priversti šios 
rūšies istoriką nutilti.
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Apie tokius žmones dažniausiai sako-
ma, kad jiems išėjus pasibaigė ištisa 
epocha. Ypač dažnai šis palyginimas 
skambėjo pasibaigus ilgajam popie-
žiaus Jono pauliaus II pontifikatui. 
Šių metų kovo 14 d. miręs kardinolas 
Godfriedas Danneelsas, Mecheleno–
Briuselio arkivyskupas emeritas, buvo 
Jono pauliaus II epochos žmogus ta 
prasme, kad kaip ganytojas subrendo 
ir tarnavo posusirinkiminėje Bažnyčio-
je. Danneelsas gimė 1933 m. birželio 
4 d. Kanegeme, vyriausias šešių vaikų 
šeimoje. 1957 m. įšventintas į kunigus, 
netrukus pradėjo dėstyti Briugės kuni-
gų seminarijoje, o 1969 m. tapo profe-
soriumi Liuveno universiteto teologijos 
fakultete. 1977 m. paulius VI įšventi-
no Danneelsą Antverpeno vyskupu. po 
dvejų metų Jonas paulius II pavedė 
jam vadovauti Mecheleno–Briuselio 
arkivyskupijai, o 1983 m. suteikė kar-
dinolo titulą. Vos 49-erių Danneelsas 
tapo trečiuoju pagal jaunumą Kardi-
nolų kolegijos nariu.

Svarbiausi klausimai, kuriuos teko 
spręsti Bažnyčiai po Vatikano II Susi-
rinkimo – sparčiai kintantis ir sekulia-
rėjantis pasaulis, mažėjantis narių ir 
pašaukimų skaičius, augančios sociali-
nės problemos – vienus jos narius ska-
tino užsisklęsti nuo pasaulio ir skelbti 
jam „kultūrinius karus“, tuo tarpu 
kitus įkvėpė tapti vilties žmonėmis 
tik rovės akivaizdoje. pats Danneelsas 
žurnalistams yra sakęs, kad visą savo 
kaip vyskupo gyvenimą pašventė Va-
tikano II Susirinkimo įgyvendinimui, 
ypač liturgijos ir katechezės srityse, ir 
skatino Bažnyčios, pasaulio bei kultū-
ros tarpusavio sąveiką. „Svarbiausia 

in memoriam Godfried 
danneels (1933–2019)
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yra skelbti pasauliui Kristų, o mano 
‘antenoms’ gana dažnai pavyksta pa-
gauti pasaulio įvykius“, – prisipažino 
belgų kardinolas, laikęs save mokyto-
ju, pamokslininku ir visą laiką ilgėję-
sis akademinės veiklos.

Intelektualas, ganytojas ir tylios 
vilties žmogus – tokį kardinolą Dan-
neelsą atsimena tie, kuriems teko lai-
mė jį artimiau pažinoti. „Jei norėčiau 
trumpai apibūdinti savo gyvenimą, 
rinkčiausi šv. pranciškaus Asyžiečio 
žodžius savo bendražygiams: Nieka-
da neleiskite, kad išeidamas žmogus 
išsineštų liūdesį. Visa, ką sakysite, pri-
valo tapti jam padrąsinimu. Skaitant 
daugiau kaip prieš dvidešimt metų 
išsakytas mintis, sunku neįžvelgti 
jose dabartinio pontifikato nuojautų. 
„Šiandien didžiausios pagundos yra ne 
išpuoliai prieš tikėjimą ar meilės stoka. 
Ne, pati pavojingiausia pagunda yra 
sugniuždyta viltis. Tie, kurie gniuždo 
viltį, atima gyvenimo, kūrybiškumo ir 
vaizduotės džiaugsmą. o tai, mano įsi-
tikinimu, yra pražūtinga mūsų laikų 
Dievo Karalystei“, – rašė kardinolas 
Danneelsas 1991 m. išleistoje gany-
tojiškų laiškų rinktinėje. 1999 m. per 
Europos Vyskupų sinodą, kai buvo 
liūdnai konstatuota, jog Europa nu-
sipelnė „užtemusio tikėjimo žemyno“ 
vardo, Danneelsas sulaukė paties Jono 
pauliaus II aplodismentų, viešai pa-
reiškęs, jog Bažnyčiai nevalia pulti į 
neviltį dėl nykstančios tikėjimo prak-
tikos Senajame žemyne, nes ganytojai 
privalo įtikinti žmonės, kad Evangelija 
tikrai gali padaryti juos laimingus ir 
suteikti gyvenimui viltį.

Kaip žinia, kardinolas Danneelsas 

gana ilgą laiką buvo minimas tarp 
papabile, t. y. kaip galimas Jono pau-
liaus II įpėdinis. Dėl savo požiūrio į 
Bažnyčios valdymą – buvo decentra-
lizacijos šalininkas, raginęs Romos 
Kuriją daugiau tartis su pasaulio 
vyskupais – įpėdinių sąrašuose buvo 
minimas kaip „progresyviojo“ sparno 
atstovas („Taip, buvau šiek tiek pro-
gresyvus, bet visada sakau, kad esu 
kraštutiniame centre..., nes būti aklu 
progresyvistu nėra labai intelektua-
lu...“). Visada karštai gynė popiežiaus 
institutą, bet vienas pirmųjų viešai 
prakalbo apie tai, kad popiežius Jonas 
paulius II turėtų atsistatydinti visos 
Bažnyčios labui, jei popiežystės našta 
jam taptų nepakeliama. (Kaip žinia, 
šiuo patarimu pasinaudojo Jono pau-
liaus įpėdinis Benediktas XVI.) 

prieš keletą metų išleistoje oficialioje 
Danneelso biografijoje rašoma, kad kar-
dinolas priklausė vadinamajai Sankt 
Galeno grupei, kurią sudarė įvairių ša-
lių kardinolai ir vyskupai (pats Danne-
elsas juokais ją vadino „Sankt Galeno 
mafija“). Šis darinys susibūrė 1996 m., 
t. y. jau blėstant ilgam Jono pau-
liaus II pontifikatui, ir pradėjo svars-
tyti apie galimus kandidatus į Apašta-
lų Sostą. Kadangi, kaip teigiama, tuo 
metu jau telkėsi kardinolo Josepho 
Ratzingerio šalininkai, „Sankt Galeno 
mafija“ nusprendė, jog tinkamiausias 
konkurentas Ratzingeriui varžytis 
dėl popiežiaus sosto būtų tuometinis 
Buenos Airių arkivyskupas, kardino-
las Jorge Mario Bergoglio. Kaip žinia, 
Bergoglio nelaimėjo. Bent jau 2005 m.

Žurnalistas Robertas Mickenas pran-
cūzų katalikų dienraštyje La Croix In-
ternational prisimena anos konklavos 
dienas ir įprastą savo bei kolegų prak-
tiką iš anksto parengti straipsnius apie 
tikėtiniausius konklavos nugalėtojus. 
2005 m. jam buvo pavesta parašyti 
tokį straipsnį apie kardinolą Godfrie-
dą Danneelsą. Nors Mickensas nea-
bejojo, kad Danneelsas neturi beveik 
jokių šansų tapti popiežiumi, dėl viso 
pikto jis parašė atsarginį straipsnį, 
kurį pavadino „popiežius pranciškus 
I, pirmasis flamandų tautybės popie-
žius per beveik 500 metų“, o jo herojų 
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Kardinolas Godfriedas danneelsas

apibūdino kaip „liepsningo intelekto 
žmogų, turintį kone 28 metų sielova-
dos patirtį postmodernioje Europoje“. 
Tas straipsnis taip ir nebuvo išspaus-
dintas. Tačiau popiežius pranciškus 
buvo išrinktas. Tik juo tapo ne Dan-
neelsas ir ne 2005 m. Tai įvyko 2013-
aisiais, kai popiežiumi buvo išrinktas 
kardinolas Jorge Mario Bergoglio.

per tą laiką net ir nekrikščioniškas 
pasaulis spėjo priprasti prie viešų da-
bartinio popiežiaus pasisakymų apie 
tai, kad visuotinė Bažnyčia privalo 
spręsti kunigų stygiaus klausimą ir 
galbūt svarstyti galimybę šventinti 
vedusius vyrus, kad būtina rasti sielo-
vadinį sprendimą, kaip leisti išsisky-
rusiems ir antrąkart susituokusiems 
katalikams priimti sakramentus, 
taip pat rūpintis tokiais socialiniais 
reikalais kaip taika pasaulyje, ekolo-
gija ir santykiai tarp turtingųjų bei 
skurdžiųjų pasaulio šalių. Tuo metu, 
kai apie tai kalbėjo kardinolas Dan-
neelsas, t. y. paskutiniajame praėju-
sio amžiaus dešimtmetyje, Vatikane 
nebuvo linkstama svarstyti galimybės 
peržiūrėti tuometines nuostatas itin 
opiais sielovados klausimais, tačiau 
Danneelsas perspėjo, jog Bažnyčia nie-
kaip neišvengs tokios pareigos, nes tie 
klausimai, net ir nuolatos atidėliojami, 
vis tiek įvairiomis progomis iškils visu 
aštrumu.

Viena problemų, apie kurią tuo me- 
tu viešai beveik nekalbėta, ne tik iš-
ki lo, bet ir palietė patį kardinolą Dan - 
neelsą, – tai seksualinis vaikų išnau-
dojimas. Nors kardinolas buvo ger-
biamas ir Bažnyčioje, ir už jos ribų, 
tačiau 2010 m., jau būdamas arkivys-
kupas emeritas, sulaukė kritikos už 
tai, kad dangstė Briugės vyskupą Ro-
gerį Vangheluwe, kuris daugiau kaip 
dešimt metų tvirkino savo sūnėną. 
Kardinolas esą susitikęs su nukentė-
jusiu jaunuoliu, kuris prašęs pašalinti 
savo dėdę iš pareigų, tačiau Danneel-
sas atsakęs, kad negalįs to padaryti. 
Jaunuolis slapta įrašė judviejų pokalbį 

ir perdavė įrašą vienam belgų žurna-
listui, kuris paskelbė, kad susitikimo 
metu kardinolas raginęs jaunuolį 
neviešinti Wangheluwes pavardės, 
motyvuodamas tuo, jog vyskupas bet 
kuriuo atveju netrukus pasitrauksiąs 
iš pareigų dėl amžiaus. Ši žinia suteikė 
progą kardinolo kritikams apjuodinti 
jo viso gyvenimo tarnystę, tuo tarpu 

Danneelsas neoficialioje aplinkoje pri-
pažino, kad nukentėjusiojo šeima pra-
šė bet kokia kaina išvengti viešumos, 
tačiau jaunuolis nepaklusęs giminai-
čių valiai. Veltui tuometinis kardinolo 
atstovas mėgino įtikinti spaudą, kad 
nebuvo jokių ketinimų dangstyti Briu-
gės vyskupą. „Žvelgiant iš šiandienos 
perspektyvos, kardinolas supranta, 
kad buvo naivu manyti, jog galima 
padėti šeimai pasiekti susitaikinimo. 
Tačiau pati šeima nenorėjo viešinti to, 
ką slėpė ištisus 24 metus“, – sakė at-
stovas spaudai. Vis dėlto žala jau buvo 
padaryta, ir likusius gyvenimo metus 
kardinolą Danneelsą lydėjo išnaudoji-
mo skandalo šešėlis.

Galima drąsiai spėti, kad dabar, ki-
lus naujai šio skandalo bangai, kardi-
nolas Danneelsas būtų pritaręs popie-

žiaus pranciškaus žodžiams, jog dėl to 
didele dalimi kalta ir Bažnyčioje išve-
šėjusi „klerikalinė kultūra“, kai viena 
grupė piktnaudžiauja galia, o kartu ir 
pretenduoja į neklystantį tiesos mo-
nopolį. Danneelsas dar prieš 20 metų 
kalbėjo apie tai, kad šiandien žmonės 
beveik nebeturi įgimtos Dievo buvimo 
ir jo artumo pagavos. „Tai nėra sąmo-

ningas ir valingas ateizmas, o labiau 
abejingumas“, – sakė kardinolas. Kai 
žmonės nebetiki Dievu, pakinta ir jų 
suvokimas apie tai, kas yra žmogus, 
tada individas tampa galutiniu gėrio 
ir blogio arbitru. Danneelsas sakė, 
kad dėl to iš dalies kalti ir Katalikų 
Bažnyčios vadovai. Bažnyčia „privalo 
ginti tiesą, bet kartu turi suprasti, kad 
ginti tiesą nėra tas pats, kaip niekada 
neklysti“. Tarsi atkartodamas popie-
žiaus pranciškaus žodžius, Danneel-
sas ragino Bažnyčią užimti deramą 
vietą visuomenėje „savo liudijimu, 
savo skelbiama žinia ir įsipareigoji-
mu vargšams. Visa kita tėra blizgu-
čiai“. Ir dar sparnuotu posakiu virtę 
Godfriedo Danneelso žodžiai: „Mes 
Kalno pamokslą pavertėme pamokslų  
kalnu“.
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Naujasis Valdo papievio romanas Brydė ne toks jau ir 
naujas – knygos anotacijoje teigiama, kad parašytas 
prieš tris dešimtmečius, maždaug 1990-aisiais. Rank-
raščio, kurio draugai tuomet nerekomendavę publikuo-
ti, nes buvę „visko per daug“, vienas Lietuvoje palik-
tas egzempliorius dingęs 1992 m. papieviui išvykus į 
prancūziją, kur parašė ne vieną tekstą apie paryžiaus 
gyvenimą. Ir štai dabar, autoriui jau tapus pripažin-
tu rašytoju, rankraštis netikėtai „atsirado“, nes, matyt, 
atėjo laikas atrasti. Romano ištrauka buvo publikuota 
2017 m. – minint Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ąsias 
žūties metines (dar anksčiau – Sietyno žurnale). Vie-
na vertus, siužetas apie partizanus pastaruoju metu vi-
sais žanrais vis dar populiarus, o po Žalių pakartotinio 
skandalo netgi „ant bangos“, kita vertus, neapleidžia 
nuojauta, kad parašytas ir gerokai daugiau nei prieš 
tris dešimtmečius ar bent jau įstrigęs lietuviško roma-
no amžino įšalo žemėje, anot Violetos Kelertienės, tę-
siantis „biliūnišką tradiciją“. Taigi skaitytojo valia (ne)-
patikėti literatūrine mistifikacija.

Nacionalinės premijos laureato papievio proza – tipiš-
ki vadinamąją lietuvio lyrinę prigimtį atskleidžiantys 
pavyzdžiai, tiesiog kanoniniai ir chrestomatiniai: poe-
tiški įžanginiai (ir ne tik) gamtos aprašymai, filosofiniai 
gyvenimo prasmės apmąstymai, metafizinis veikėjų 

dvasingumas – egzistencinės esencijos ir pasijos, kurio-
mis kuriamas veikėjo charakteris, ir be galo (net neįti-
kėtinai) sklandi metaforų, palyginimų ir kitokių tropų 
prisodrinta kalba, kokia retas kas šiandien dar geba 
rašyti. preciziškai ir profesionaliai parašytas tekstas.

Tik, deja, tokia lektūra jau nuo mokyklos suolo at-
graso skaityti lietuvių literatūrą. Ir kas gi su tais ro-
manais ne taip? Kelertienė, įdėmiai sekanti papievio 
kūrybinį kelią, šį autoriaus opusą knygos anotacijoje 
įvardija psichologiniu trileriu, įvykių gausa nenusilei-
džiančiu amerikietiškam veiksmo filmui. Vis dėlto su 
tokiu lūkesčiu nusiteikęs skaitytojas nei tikėtojo roma-
no, nei juolab trilerio čia neras.

Menamame romane įvykių išties gausu – istorinių 
pervartų laikotarpiu partizaninis karas, jo paliestos as-
meninės dramos, tarpasmeniniai santykiai ir bend ras 
egzistencinis siaubas: baimės, mirties, prasmės, bepras-
mybės ir absurdo refleksijos, kurių gali būti tik karą 
aprašančioje prozoje. Totali būties rezignacija, kai net 
mokykloje neskamba naivus vaikų juokas, nes džiaug-
tis negalima ir „gerų žinių jau nebebūna“ (p. 75). Ir žmo-
nės, „jeigu dar gimsta, tai gimsta nebe iš meilės, o kaip 
paparčiai iš sporų“ (p. 50). Kuriama atmosfera lyriš-
kai liūdna ir elegiška, su atsidūsėjimu: „Dievo avinėli 
kurs naikini pasaulio nuodėmes...“ (p. 11). Tik Vasario 
16-osios proga bažnytėlėje apžvelgdamas susirinkusiuo-
sius pasakotojas mąsto, kad „gėris tik laikinai pasitrau-
kė“ (p. 97). Daugiau jokių prošvaisčių, tik akistatoje su 
mirtimi išlendančios žmogiškumo apraiškos (pvz., Ane-
lė iškėlusi ant rankų kūdikį „sulaiko“ virš galvų bom-
barduojantį lėktuvą; Untanioko apmaudas dėl to, kad 
nepataikė į priešą Napalį, „susimaišo su džiugesiu“). 
Miršta ne tik žmonės, bet merdėja ir vietovės, gamta, 
daiktai, paliegę kūnai kenčia, o „kiekvienas kūno nare-
lis“ alpsta iš troškimo gyventi. Daug veikėjų, pavieniai 
epizodai, situacijos, kurios sukrėstų ir priverstų susi-
mąstyti, jei nebūtų iki skausmo girdėtos: liaudies gy-
nėjai prieš „skrebus“, brolis prieš brolį, kaimynės prieš 
kaimynes, mediumo vaidmenį atliekantis mokytojas, 
budelis majoras Medvedevas, pasišventusi vienuolė, su-
žeistuosius vedanti tarsi į pažadėtąją žemę, daugiau nei 
kiti jaučiantis aiškiaregis Juozapėlis – ir visi suvokia, 
visi žino, kad taip yra prieš jų pačių valią, tačiau viskas 
„yra taip, kaip turi būti, ir viskas turi būti taip, kaip yra“ 
(p. 81). Ir visi jie, pap rasti kaimiečiai, agrarinės kultū-
ros atstovai, mažieji žmonės (Magdė, Domicelė, Anelė, 
Juzė, Grumbinienė, Napalys, Untaniokas, Juozapėlis ir 
daugelis kitų), kiek viename žingsnyje lyg kokie filosofai 
apmąsto savo varganą būtį, o iš jų galvosenos išplau-
kiantys įtampos kupini viražai pakylėja juos ne tik į ar-
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chetipinių vaid menų, bet ir į mistinių vaizdinių lygmenį 
(pvz., Juozapėlis, žvelgdamas į jį tardantį komisarą, regi 
pasivaidenusį pirmykštį priešistorinių laikų paukštį).

Rašoma daugiausia trečiuoju asmeniu, kai kuriuo-
se skyriuose įsiterpia ir pirmasis – pasakotojas, kuris 
jau ketvirtame skyriuje tiesmukai pareiškia: vaikš-
čiojau po žmones, neužsirašinėdavau, ką jie pasakoja, 
ir ilgainiui „imdavo rodytis, kad visa, apie ką jie kal-
ba, aš pats kadaise patyriau, tik primiršau, o kad pri-
siminčiau, tereikėjo užuominos“ (p. 53). o aštuntame 
skyriuje net sudvejojama: „Nė pats nežinau, kodėl taip 
smulkiai apie visai tai pasakoju. Gal todėl, kad tegul 
naiviai viliuosi, kad rašydamas užčiuopsiu minčių giją, 
atvesiančią prie kokios nors išvados, ir aš suprasiu, ką 
visa tai reiškia, o tai supratęs pagaliau atsikratysiu vi-
zijų ir vaizdinių, užmigti neleidžiančių“ (p. 126). Kodėl 
pasakotojas imasi atminties įkūnytojo vaidmens, kokiu 
tikslu šią kolektyvinę atmintį reikia sužadinti, net pa-
čiam pasakotojui (ir autoriui) nelabai aišku.

Laike (ar net ištrūkę iš fizinio laiko, „anapus ribų“) 
nuolat šokčiojantys epizodai niekaip nesusisieja į nuo-
seklų romaną, kuris nuo pirmos eilutės įtrauktų skai-
tytoją ir verstų sekti besiplėtojantį siužetą ar kelias 
siužetines linijas, netgi jų pertrūkius ir įtrūkius, ir 
išgyventi šį įvykių srautą iki pat kulminacijos. Jeigu 
reikėtų nubrėžti siužeto ir fabulos trajektoriją, tai ro-
dyklės iš siužetinės linijos nuolat kryptų atgal – iš da-
barties į praeitį, rečiau – ir į ateitį, o kai kuriais atve-
jais suktųsi spyruoklėmis. Visus vyksmus dažniausiai 
sužadina prisiminimai, besisukantys istorijos liudytojų 
galvose: „Staiga viskas jos galvoje ima suktis. Dienos ir 
mėnesiai, tai, kas buvo anksčiau ir vėliau, rusai ir vo-
kiečiai, – viskas jos galvoje į vieną sūkurį pradeda suk-
tis“ (p. 165). Tekste jie sujungiami gana primityviais 
perėjimais („o tada“, „ir staiga“ ir pan.), dažnais frazių 
pakartojimais, kurie tik dėl autoriaus gebėjimo jausti ir 
virtuoziškai valdyti kalbą neatrodo pernelyg banalūs ir 
darniai poetiškai susilieja į lyrišką pojūčių visumą.

Romane pavienės situacijos įtaigios, psichologiniai 
veikėjų paveikslai paveikūs, tačiau į juos žvelgiama lyg 
į sustingusią nuotrauką ar lėtai slenkantį kinematogra-
finį vaizdą. Todėl personažai atrodo lyg užhipnotizuoti 
tvyrančios baimės ir nerimo, vienas kito (ir skaitytojo) 
akyse plūduriuoja lyg pamėklės ar „iš medžio išdrož-
tos statulos“ („Nebėra jos, nebėra jos sūnaus, išvis nie-
ko nebėra, ir jau niekada nebegrįš tai, kas buvo, o kas 
bus, jei dar bus, irgi tik šešėliais šmėžuos prieš akis“, 
p. 80). Šešėliai, šmėklos, šmėžavimas, sustingimas, pei-
kėjima sis, atsitokėjimas – tai pagrindiniai veiksniai ir 
tariniai, kuriais kuriamas minorinis rezistencijos metų, 
lyg ir besitęsiančių iki Sąjūdžio laikų, vaizdinys.

Štai Magdė – ji tai su šieno gniūžte rankose, susimąs-
čiusi ir bijanti ištarti Dievo vardą, tai bulvių lauke, tai 
eina su motina, tai atsipeikėja tik sunkvežimio kėbu-

le, tai persisvėrusi per bortą iššoka stačia galva žemyn 
ir žūsta. Jos mylimasis partizanas Napalys, užkasęs 
Magdės kūną, epizodiškai pasirodo partizanų kovose: 
„kūnas dabar irgi buvo lyg tuščias maišas, pakabintas 
kokioj nors pakraigėj. Kraujas, jeigu sruveno, sroveno 
tuščiai, neišjudindamas sustingusių raumenų, širdis, 
jeigu tuksėjo, tuksėjo veltui, neįstengdama nė menkiau-
sio jausmo pažadinti“ (p. 23). Untaniokas, iš prigimties 
kuprius, dėl to kenčiantis ir visiems kerštaujantis, ta-
pęs liaudies gynėju buvo lyg apkerėtas „stinglios ramy-
bės ir buko abejingumo“ (p. 85). Mokytojas Kalvaitis, 
mąstantis, koks plokščias pasaulis ir kad visos išdavys-
tės prasideda nuo mokytojo išdavystės, žvelgia ant pa-
tamsėjusio stiklo ir regi „vaizdą ir atvaizdą ir to atvaiz-
do atvaizdą“ (p. 225). Veiksmo vieta – kaimas, miškas, 
miestelis, miestelio varpinė, turgaus aikštė, bažnyčia, 
mokykla, dar minima laisvės alėja ir lyg sapnas išny-
rantis miestas vaiduoklis Vilnius su keliomis atsitikti-
nėmis vietovėmis ir Katedra, kurioje birželio 14-osios 
proga „nuskaidrėja esmė“.

Žinoma, visi šie įvykiai yra istoriški, kuriantys atmin-
ties kultūrą, bet ką su ta medžiaga daryti, kaip sukurti 
romano siužetą? Meilės linijos nėra. Napalio mylimoji 
Magdė autoriaus pražudoma jau pirmame knygos sky-
riuje, ir tik retkarčiais ji sušmėžuoja kitų atsiminimuo-
se. Iki paskutinių knygos skyrių Untaniokas taip ir 
nepasiekia tarp sniegų boluojančios Juzės silueto. Dva-
siniai epochos lūžiai? Bandymas apčiuopti istorinių per-
mainų esmę? paradoksalu, bet ryškiausios čia metafizi-
nės nenuspėjamos reikšmės: „visa tai rašmenys, kurių 
galbūt dar nemoki skaityti, bet kuriuos įsidėmėti turi, 
nes tai – ne paprasti rašmenys, o rašmenys, kuriuose 
glūdi atsakymai į visus klausimus... – tik kad juos įskai-
tytum, reikia daugybę kartų skaityti“ (p. 316).

Kalbos turtingumu šis papievio tekstas pateisina 
pats save (Antanui Šileikai ar Rūtai Šepetys toli iki to-
kio sodrumo ir gilumo) ir galbūt buvo vertas atradimo 
ir paskelbimo bent jau tiems, kas dar neatrado papie-
vio kalbos grožio ir gebėjimo atskleisti bei pritraukiant 
hiperbolizuoti pojūčius ir išgyvenimus (iki kiekvieno 
„kūno narelio“ ar „prakaito lašelio“). Įsimintini pavie-
niai vaizdiniai (pvz., netyčia užkliudytas gaublys kren-
ta „su visais žemynais“), ir net stebina trumpų ir ilgų 
sakinių, sakinių su daugtaškiais natūralus ritmingu-
mas. Anot papievio personažo rašytojo iš apsakymo 
„Džiaugsmas, kad tave prisiminė...“, – „Man reikia saki-
nio, kelių pastraipų – jeigu pagaunu ritmą, tekstas pats 
ima kurtis“ (iš Žiebtuvėliai anarchistai, 2017, p. 80).

Tačiau romano žanras neišpildytas ir vadinti jį psi-
chologiniu trileriu galima nebent metaforiškai ar su 
nuolaidžia ironijos doze, paprastai būdinga vertinant 
didįjį lietu viškąjį naratyvą. Tai ne veiksmo, o pojūčių 
romanas: skausmo, rezignacijos, vaizduotės ir tikrovės 
platumose. 
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pasitaiko tokių knygų, kurias skaitai ir galvoji, kad iš 
pirmo žvilgsnio nežinai ką pasakyti. Taip yra dėl to, 
kad jose visko tiek daug, jog nežinia nuo ko pradėti, 
nuo kur atsispirti. Tokia yra išrinkta 2018 m. kūrybiš-
kiausia dešimtoji poeto, vertėjo, nacionalinės premijos 
laureato Kornelijaus platelio knyga Įtrūkusios mėnesie-
nos. Joje susipina ir sąveikauja skirtingų kultūrų kon-
tekstai, kurie, viena vertus, pratęsia autoriaus kūrybos 
programą, kita vertus, papildo ją naujais intertekstais, 
kultūrinių kodų pateiktimis ir temų variacijomis.

Nenutoldamas nuo kasdienybės aktualijų, realaus 
pasaulio, platelis išeina už pažįstamos tikrovės ribų ir 
atveria kitas, dar nepažinias erdves, kuriose susipina 
Antikos, krikščioniškosios, Rytų kultūros, žydų misti-
cizmas, mito, tautosakos intertekstai. Visi šie tarpusa-
vyje persipinantys kultūriniai klodai yra įprasminami 
dabartyje. Literatūrologė Dalia Satkauskytė pastebėjo, 
kad kultūriniai kontekstai nereikalauja būti iškart at-
pažįstami. Eilėraščiai yra keliasluoksniai ir jų prasmė 
kuriama nepriklausomai nuo intertekstų – nors kultū-
rinių klodų gausu visoje knygoje, jie neužgožia platelio 
kūrybai būdingos poetinės struktūros, leksikos, ritmi-
kos, vaizdingumo, dinamikos.

poezijos subjektas toks pat daugialypis kaip ir kultū-
rinis kontekstas. Jis pasirodo prisidengdamas vis kita 
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kauke. Dėvimos kaukės yra iš kultūrinio lauko, tauto-
sakos, kasdienybės. Kai kurios jų sutinkamos ankstes-
nėje platelio kūryboje, pavyzdžiui, ypač dažnai pasitai-
kanti moters kaukė ar kiek konkretesnė – Salmakidės. 
pastaroji naujausioje kūryboje įgauna kiek kitą reikš-
mę, tiksliau, įvyksta esminis pokytis – anksčiau ji buvo 
kitas („Ir aš pasakau ūmai: / Salmakide!“, Pinklės vė-
jui, 1987, p. 130), dabar ji yra pats kalbantysis („pa-
klausė jis mano vardo, / ir aš kiek drebančiu balsu at-
sakiau: Salmakidė“, Pink lės vėjui, 1987, p. 98). Tiesa, 
jau anksčiau pateikiama užuominų apie kūnų ir sielų 
persiliejimą („Salmakide, / Kas kelią parodys man iš ta-
vęs išeiti?“, Pinklės vėjui, 1987, p. 130), bet dabartinėje 
kūryboje pasirenkamas kitas kalbėjimo taškas – anks-
čiau buvęs kitas nėra dabartinio aš dalis, tas kitas ir 
yra pats aš. Šis žaidimas kaukėmis nėra atsitiktinis, 
tai pasirinktas būdas žvelgti į pasaulį, jį pažinti. „pa-
žinimas, kurį teikia knygos ar studijos, niekada nebus 
„pilnas“ ir „tikras“, jei tyrimas  neapims ir pažįstančio-
jo“, – interviu portale lrytas.lt užsiminė poetas. Anot jo, 
geriausias pažinimo būdas yra patirti, o negali geriau 
patirti nei pats užsidėdamas vieną ar kitą kaukę. Auto-
rius neapeliuoja į visažinį pažinimą, bet kiek įmanoma 
labiau priartėja prie patiriančio subjekto, kuris turi ne 
tik dairytis į aplinką, bet ir į save, pažinti ne per kaž-
ką, bet pats patirdamas. Kuo skirtingesniu pavidalu 
pasaulis patiriamas, tuo įvairesnis jis atsiveria ir tuo 
geriau yra pažįstamas.

Knygoje sudėtinga atrasti vientisą aš pavidalą (o gal 
jis nė neegzistuoja). Kartais subjektas pasislepia už 
vaizdų, aplinkos aprašymų ar netgi pranyksta juose. 
Viena vertus, kai kurie eilėraščiai yra aiški užuomi-
na į Rytų poetinę-filosofinę tradiciją, kurioje subjek-
tui tenka antraplanis vaidmuo, o pirmame plane yra 
iš šono stebimas pasaulis, į kurį stengiamasi kuo ma-
žiau kištis. Tokie pirmiausia yra prieš knygos skyrius 
esantys eilėraščiai („Saulė sugrįžta. / poras tik tebe-
stirkso / pernykštėj lysvėj“, p. 102), taip pat jų esama 
ir skyrių viduje (p. 39, 113). Kita vertus, tai tik apgau-
lė, kad subjektas pranyksta tarp vaizdų. platelis meist-
riškai nuo aplinkos aprašymo pereina prie asmeninio, 
individualaus aplinkos patyrimo – aplinka, jos detalus 
aprašymas reikalingi subjektui rastis. Nei pasaulis, 
nei subjektas neatsiranda iš niekur. platelio poetinis 
pasaulis nėra tabula rasa – tai nuolat kintanti jungtis 
tarp skirtingų kultūrų, laikų, kaukių ir objektų. Eilė-
raščiuose svarstoma, ar visi tie skirtingi pavidalai ku-
ria vientisumą, ar yra paskiri ir laikini? Ar užsidėjus 
kitą kaukę lieka kas nors iš buvusio gyvenimo, ar vis-
kas prasideda iš naujo?

Knygoje neretai minimas šešėlis („Šis užslinkęs kū-
nas palieka / savo sunkų šešėlį, prisigėrusį metų / me-
tais kauptų liūdesių, / ir tik traukiantis man / jis galbūt 
atsitrauks kartu“, p. 23; „Atmintis nebetelpa, / nebeuž-
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sidaro dangčiai – palikim / tegu tie šešėliai vaidensis / 
skrajojančiuose eilėraščiuose“, p. 51), kuris yra tarsi 
įrodymas, kad net ir keičiant kaukes viskas neprasi-
deda iš naujo, o lieka nuotrupos to, kas buvo, kartais 
labai gerai atsimenamos, kartais tik vos juntamos. At-
mintis knygoje veikia platoniškosios anamnezės princi-
pu: pažinimas yra atsiminimo forma ir neatsiranda iš 
niekur – pažįstama atsimenant tai, kas buvo anksčiau, 
platono atveju – idėjų pasaulyje. platelio idėjų poetu 
tik rai nepavadinsi – idėjos jam svarbios tiek, kiek jos 
yra įkūnytos, o dar tiksliau būtų sakyti tiek, kiek jos 
yra sąmoningai patiriamos.

poetas mąsto apie žmogaus sąmonės ribas. platelio 
poezijoje visad dominavo racionalusis pradas, kuris išli-
ko ir šioje knygoje. Svarbus vaidmuo atitenka reginčio, 
mąstančio, kalbančio subjekto sąmonei. Sąmonės pla-
telis neatsieja nuo kalbos. Jau pirmuoju knygos eilėraš-
čiu jis įveda skaitytoją į aplinką ir joje esantį subjektą, 
kurio sąmoningumą aprašydamas jis perinterpretuoja 
mitą apie Golemą – žydų mitologijoje pasirodančią be-
formės masės būtybę, sudarytą iš molio, purvo ir dul-
kių. Anot mito, jai gyvybę įkvėpti gali tik itin aukšto 
rango rabinai, turintys ypatingų galių. Nacionalinėje 
bibliotekoje vykusiame knygos pristatyme poetas užsi-
minė, kad Vilniaus Gaonas taip pat bandė sukurti Go-
lemą ir pajuokavo, kad jis pratęsia jo darbą, taip, rodos, 
prisiimdamas itin reikšmingą visagalio kūrėjo vaidme-
nį. Žydų mitologijoje įvardijami keli galimi būdai su-
teikti Golemui gyvybę, vienas jų – užrašyti ant jo kak-
tos hebrajišką žodį emet, reiškiantį tiesa, arba šį žodį 
užrašyti ant pergamento ir įdėti Golemui po liežuviu 
arba į ranką. platelis perkuria mitą, leisdamas Gole-
mui įsikvėpti gyvybę pačiam save įvardijant, taip ap-
ribodamas savo kaip kūrėjo vaidmenį („Vardas. Gole-
mas krūpteli ir pabunda, / iš lėto veriasi jo burna, / ilgai 
čiaumoja kažką bei ryja, / galiausiai pasako: „aš“, p. 9). 
platelis apmąsto kalbos reikšmę – subjektas tampa są-
moningas tada, kai jis geba save ištarti. Suvokti save 
pasaulyje reiškia sąmoningą buvimą. Svarbu kaskart 
iš naujo suvokti ir įvardyti ne tik save, bet ir pasaulį, 
nes keičiantis suvokimui, keičiasi ir jis.

Dar viena svarbi tema knygoje yra laikas, kuris taip 
pat prisideda prie pasaulio ir subjekto kaitos. Jis nera-

cionalų polėkį paverčia racionalia rimtimi („Ne, jau ver-
čiau vaizduosiuos kitaip / savo judėjimo greitį, / žinią 
vėluodamas nešiu, nes jos / niekam, beje, ir nereikia“, 
p. 107), pasaką – tikrove („Laikas krito į ją sunkiais 
akmenim / ir grimzdo gelmėn su visais / pasakiškais pa-
sauliais“, p. 49). Nors laikas suvokiamas kaip neišven-
giamybė („Kad ir ką čia sakytume, / laikas iš lėto mus 
žudo“, p. 124), čia pat pateikiamas ir kontrargumentas, 
kad „laiko / iš viso nėra, tėra jo įsivaizdavimai, / amžina 
dabartis, prarijusi savo uodegą“ (p. 124). Eilėraščiuo-
se mąstomi sudėtingi klausimai – ar priklausomai nuo 
laiko kinta pasaulis, ar pasaulis lieka toks pat, kinta 
tik subjektas? Svarstoma sąmonės priklausomybė nuo 
laiko („pasaulis pasikeitė, ar pasikeičiau aš?“, p. 49). 
Ne veltui eilėraščiai yra datuoti, nes „[s]uvokimui paki-
tus, vargu, ar daiktai / gali aplink save išlaikyti kokias 
pastovumo auras, / nebent paprasčiausi – koks pieštu-
kas ar žirklės...“ (p. 20). poetas teigia perrašinėjantis 
eilėraščius, nes teminiai kodai kinta laike ir kai kurie 
nebėra aktualūs šiandienai. Ar tai bandymas prisitai-
kyti, įtikti skaitytojui? Vargu. Greičiau tai reagavimas 
į esamą pasaulį, dabarties reflektavimas, jos permąsty-
mas pasitelkiant kultūrinius praeities kodus, o kartais 
ir paprasčiausius kasdienybės kodus.

Knyga neabejotinai verta kūrybiškiausios knygos 
titulo ir, beje, kalbant ne tik apie platelio eilėraščius, 
bet ir apie Deimantės Rybakovienės dizainą. Įtrūku-
sios mėnesienos atveria daug skirtingų erdvių ir gali-
mybių kontempliuoti vaizdą ar diskutuoti „su pasaulio 
atspindžiu savo paties sąmonėje“. Šalia rimties, netgi, 
sakyčiau, išminties telpa žaismė, (savi)ironija, juokas, 
kas prideda sodriai platelio poezijai gilaus lengvumo. 
Knygoje dėmesys pirmiausia nukreiptas ne į objektus 
ar patį pasaulį, o į jo plyšius ir trūkius – už šviesą svar-
besnis lūžis, už statulą – įtrūkis, nes jis „laužia šviesą 
atverdamas erdvę įvairioms regimybėms“. Įtrūkis pa-
saulį padaro netobulą, bet jis toks ir yra. Įtrūkęs yra 
ir poeto santykis su skaitytoju, kalba, kultūros teks-
tais ir kasdienybės reiškiniais. Tik tas įtrūkis yra ne 
yda, o nauja galimybė žvelgti į pasaulį, kalbėti(s), in-
terpretuoti kultūros reiškinius ir gyvenamojo pasaulio 
realijas. 
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alyvmedžiai – vienuoliktoji Vytauto Kazielos poezijos 
knyga. Negali sakyti, kad autorius nežinomas – publi-
kuotas kultūrinėje spaudoje, almanachuose, matomas 
poezijos renginiuose. Vis dėlto šiokio tokio atokumo 
esama, gal dėl to, kad autorius yra ne „centro poetas“, 
gal dėl vidinės laikysenos. Manau, kad jo poezija – pa-
kankamai įdomi ir verta būti skaitoma ir komentuoja-
ma. periferijos ar centrai – antro svarbumo klausimas.

Galvojant apie recenzijos pavadinimą, į galvą šovė bū-
tent šios eilutės, neblogai atspindinčios knygos eilėraš-
čių esmę. Biblinis, mitinis simbolis turi kelias konota-
cijas. Balandis su alyvmedžio šakele, kaip žinoma, yra 
ir taikos, ir bundančios gyvybės simbolis. Kita vertus, 
Kristus suimamas Getsemanės sode, ant Alyvų kalno. 
o knygoje daug rašoma apie gyvastį, amžinumą, bet 
daug ir apie mirtį, todėl pasirodė, kad varnas, laikan-
tis snape alyvą – tinkamas Kazielos eilėraščių kodas.

pirmas į akis krintantis dalykas – taupi, prie mini-
malistinės artėjanti eilėraščių forma. Autoriaus daug-
žodžiavimu tikrai neapkaltinsi – žodis lingvistinėmis 
svarstyklėmis kruopščiai pasvertas, kalba išgryninta, 
preciziška, tačiau ne sausa, ypatingai smūgiuojama eilė-
raščių pabaigomis: „ir nieko nelieka daugiau – / tik siūlą 
įverti / į atminties auselę“ (p. 69), „kai duria Tavo šviesa, 
Viešpatie!“ (p. 79), „nutolsta namai ir šventųjų paveiks-
lai / o mes tiktai žmonės / ir mums mūsų laisvė / sunki“ 

(p. 43). Autorius nežaidžia ypatingai naujais įvaizdžiais, 
eilėraščiuose rasime ir „nemiegotų naktų tuštumą“, ir 
„į sielą besisunkiantį juodą rudenį“, ir „aguonos grūdo 
juodumą“, tačiau kartais net tie „nuskalbti“ įvaizdžiai, 
tinkamai surikiavus žodžius, nuskamba gana įdomiai ir 
savitai: „kai tu išėjai / dar ilgai laikiau Tavo ranką“ (p. 35).

Kazielos poezijos temos nėra itin naujos – tai namai 
(benamystė), senatvė, mirtis, amžinybė, meilės (ne)-
išsipildymas, gamtos motyvai. originalumo suteikia 
šviežias požiūris, žodžių rikiuotės ir tai, kad eilėraščiai 
stipriai kvėpuoja autoriaus ir subjekto meile kalnams, 
„kurie jo neužstoja“, o padeda likti vienam su savi-
mi, tyrumo apsuptyje. Viršukalnės, alpinistų motyvai 
(„o kai / alpinistų kūnai / atitirps po pusšimčio metų – / 
kiek laisvės bus jų akyse / kiek išdidumo“ (p. 25) gra-
žiai kontrastuoja su kasdieniu, žemėn įaugusiu gyve-
nimu – senėjimu, ligomis, prarastimis, monotonija. Su-
bjektas trokšta ir kopti, ir tykiai gėrėtis kalnų pasauliu. 
Gražiai, švelniai ironiškai ir daugiaprasmiškai skam-
ba sub jekto balsas, deklaruojantis, kad kartais gyveni-
miškosios būtinybės paliepimu kopiama į visai kitokias 
viršukalnes – „širdies kardiogramoje / tokios aukštos 
viršukalnės – / į kurias visada troškau užkopti“ (p. 28).

Įdomiai su alpinizmo, laisvės, amžinybės motyvais 
dera ir senatvės tema. Man ji Kazielos poezijoje skam-
bėjo labai nuoširdžiai ir leido su subjektu empatizuotis – 
nebijoma atvirai pripažinti nemalonių kūno ir dvasios 
laiko atnešamų pokyčių. Vis dėlto prieš nebūtį „atsišau-
doma eilėraščių žodžiais“, jie tampa ne tik priebėga nuo 
gyvenamojo pasaulio šalčio, bet ir savotišku mirties už-
kalbėjimu, šiapusybę ir amžinybę, mirtį ir gyvastį su-
jungiančiu tiltu: „kai gulėsi žemai / ir plėšrūs paukš-
čiai / lesinės tavo akis / susijungs gyslos / su upėmis ir 
upokšniais / pursluojančiais / eilėraščių žodžiais“ (p. 11).

Namų, dangiškų ir žemiškų, benamystės motyvas 
Kazielos poezijoje taip pat svarbus, visa knyga yra per-
sunkta šios tematikos, kuri itin ryški skyriuje „namai 
šiaurės pusėj“. Subjektas jų „taip ieško / taip nori“, daž-
nai mėginama kiek utopiškai rekonstruoti, atgaivinti 
praėjusį laiką, praeities namus, tačiau apčiuopiamas 
niekis, prarastis. Namai alyvmedžiuose tampa praeities 
konsolidavimosi prieiga, jos sąsajomis su dabartimi – 
senas protėvių statytas namas ir dabarties subjektas, 
besikalbantis su moterimi, geriantis vyną. Vien iš kny-
gos pavadinimo ir kai kurių cituotų vietų galima daryti 
išvadą, kad autoriui svarbi Dievo, tikėjimo tema. Ge-
rai, kad ji nėra nei perdėm optimistinė, nei pesimistinė.

Dauguma knygos eilėraščių yra be pavadinimų, juos 
turi tik diptikai ir triptikai. Apskritai knyga konceptu-
ali, vientisa. Bene labiausiai patiko tai, kad tekstai yra 
kupini asmeniškų prieigų prie universalių modusų, kad 
išlaikyta poetinė pusiausvyra tarp tamsos ir šviesos. La-
bai graži ir gili atsvara – jau minėtas stiprybės ir amžinu - 
mo simbolis kalnai. Net jei alyvos šakelę neša varnas.

alyvų šakelė varno 
sparne
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Naujausios Dainiaus Junevičiaus knygos svoris (per 
2,7 kg) ir apimtis (beveik 800 p.) ne tik nusveria ją lai-
kančias rankas, bet ir verčia smalsiai klausti, kiek is-
torijų, paslapčių ir atradimų galima atrasti tyrinėjant 
vieną pirmųjų fotografų Lietuvoje. Juo labiau kad mo-
derni vizuali kultūra krašte buvo tik ką pradėjusi vys-
tytis ir iškart gerokai pristabdyta po 1863 m. sukilimo 
prasidėjusių ekonominių, politinių ir kultūrinių suvar-
žymų.

pravertus knygos puslapius atrodo, kad Junevičius, 
vienas ryškiausių ankstyvosios fotografijos ekspertų 
Lietuvoje, nebylias Abdono Korzono fotografijas pra-
kalbins, skaitytojui suteiks reikalingą kontekstą ir pa-
siūlys naratyvą, padėsiantį suvokti per šimtą 1859–
1863 m. Vilniuje darytų fotografijų ir pagal jas sukurtų 
litografijų. Vis dėlto skaitant ir jau perskaičius knygą, 
su stereoskopiniais akiniais žiūrint į seniausius trima-
čius Lietuvos vaizdus, žvelgiant į kitas Korzono fotogra-
fijas, atrodo, kad atsakyti į klausimą, ar pavyko siekis 
prasmingai iššifruoti, perskaityti ir suprasti Korzono 
fotografinį palikimą, nėra taip paprasta. Tai, žinoma, 
nėra blogai, o bandyti išsiaiškinti, kodėl nėra aiškaus 
atsakymo, galime pradėti nuo knygos žanro, autoriaus 
stiliaus ir minties dėstymo eigos.

Knyga suskirstyta į tris didelius skyrius, turinčius 
bent po kelis poskyrius. Knygos pirmas skyrius skir-
tas Abdono Korzono biografijai. Autorius šiame sky-
riuje daug kur patikslina, o dar dažniau pirmą kartą 
pristato naujus faktus apie Korzono kilmę, vaikystę, 

mokslus, svarbiausias keliones ir fotografinę jo veiklą 
Vilniuje. pristatytoje biografijoje ryškėja didžiausios 
Junevičiaus mokslinės dorybės: kantrybė ir atida ieš-
kant bei interpretuojant archyvinius fotografo biogra-
fijai svarbius dokumentus. Smalsumas autorių apdo-
vanojo naujais faktais apie tokias iki šiol nežinomas 
Korzono gyvenimo ir kūrybos aplinkybes kaip kelionė į 
prancūziją, apie jo šeimą, apie jo, kaip fotografo, darbą 
ir apie tardymą.

Šiame skyriuje ryškėja ir kitas Junevičiaus rašymo 
bruožas, kai surinkti faktai papildomi „intriguojančio-
mis“ detalėmis apie to laikmečio kasdienybę. Detalės 
apie caro Aleksandro II 1858 m. vizitą Vilniuje, apie 
tai, kaip vilniečiai priėmė imperatorių ir kokios viltys 
dėtos į naują režimą, kiek muzikantų atvyko su sukili-
mą malšinančiu Suomijos leibgvardijos pulku, taip pat 
informacija apie kalinamų sukilėlių kasdienybę, mais-
tą, kvapus užpildo ne tik tamsias Korzono biografijos 
vietas, bet ir suteikia skaitytojui daugybę vertingų poli-
tinių ir kasdienybės istorijos žinių apie laikotarpį. Kita 
vertus, nestokojama ir lyrinių – kažin, ar tikslų istori-
nį naratyvą neapsunkinančių, – pasvarstymų, pavyz-
džiui, kokiu keliu Korzono keliauta, apie ką kelionėje 
šnekučiuotasi, ar jis nerimavo dėl motinos ir sesers, ar 
kelionėje galvojo apie savo ateitį (p. 47).

Antras pirmo skyriaus poskyris visiškai pakeičia 
knygos žanrą: tai politinių įvykių kronika, skirta 1863–
1864 m. sukilimui Vilniuje ir Vilniaus gubernijoje ap-
rašyti. Autorius su jau minėtu dėmesiu detalėms lie-
tuviškoje sukilimo istoriografijoje bemaž pirmasis taip 
nuosekliai ir aiškiai aprašo sukilimo eigą Vilniaus gu-
bernijoje. Tiesa, neslepiama, kad toks išbaigtas vaizdas 
gavosi su fundamentalios Davido Fainhauzo sukilimui 
Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje skirtos studijos pa-
galba. Autoriaus žodžiais tariant, sukilimo eigos apra-
šymas, įvairių jo aplinkybių parodymas ne tik išplečia 
vieno jo dalyvių – fotografo Korzono – biografiją, bet ir 
palengvina gyvenimą skaitytojui. Vis dėlto fokusuoda-
mas dėmesį į detales, autorius pameta nemažiau svar-
bias, o šiuolaikinėje istoriografijoje, sakyčiau, domi-
nuojančias problemas ir klausimus, pavyzdžiui, kodėl 
apskritai sukilimas įvyko, kodėl prie jo prisidėjo Kor-
zonas ar kokiomis tautinėmis kategorijomis įvardyti jo 
dalyvius?

Fotografo likimą apibendrinantis paskutinis pir-
mo skyriaus poskyris yra sugrįžimas į biografijos žan-
rą. Čia Junevičius aprašo Korzono, Vilniaus sukilėlio, 
arešto aplinkybes, kalinimą Vilniaus tvirtovės kalėji-
me, tardymo procesą, galiausiai palūžimą ir nuopuo-
lį išduodant kitus sukilimo dalyvius, jo ligą ir tremtį, 
kurioje Korzonas ir mirė. Kurdamas šį pasakojimą, 
autorius itin daug remiasi egodokumentais, tikriau-
siai pirmą kartą pakeltais šaltiniais ne tik iš Lietuvos 
ir Rusijos archyvų. Šio darbo rezultatas – įspūdingai 
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gyvas, iš užmaršties prikeltas XIX a. vidurio žmogaus 
portretas. Tai tikrai nelengva užduotis, nes Korzonas 
nebuvo tvirtai Lietuvos ar Vilniaus socialinėje hierar-
chijoje įsitvirtinęs menininkas, kurio gyvenimas ir kū-
ryba būtų santykinai gerai dokumentuoti. priešingai, 
tai buvo neišsilavinęs, tarsi jokiomis ypatingomis sa-
vybėmis neapdovanotas, tačiau gana sėkmingas pro-
vincijos amatininkas, t. y. nebyli ir sunkiai iš praeities 
ištraukiama asmenybė. o Junevičius šioje knygos at-
karpoje, be viso kito, atskleidžia ir šio žmogaus dramą, 
dvasinę įtampą ir būseną jau pakrikus protui – tai tie-
siog įspūdinga! Neabejoju, kad ilgus metus kurdamas 
šį biografinį pasakojimą autorius norom nenorom pri-
sirišo prie Korzono, tad tose vietose, kuriose bandoma 
ieškoti pateisinimų, kodėl ir kaip jo herojus išdavė su-
kilimo bičiulius, Junevičius vargu ar net norėjo išlikti 
objektyvus.

Antroje knygos dalyje aptariamas fotografinis Kor-
zono palikimas. Čia autorius siekė padaryti tai, kas 
iki šiol nebuvo padaryta: suregistruoti ir aptarti visas 
Korzono fotografijas. Aišku, kaip ir su daugeliu kitų, 
pasklisti skirtų praeities artefaktų, tai nesibaigiantis 
darbas, nes ir šiuo atveju, jau baigiant rengti knygą, 
dar dvi Korzono fotografijos buvo rastos prancūzijoje 
(p. 14) ir net trisdešimt septynios Maskvoje (p. 212). 
Skyrius pradedamas įvadinėmis pastabomis, kaip vyko 
fotografavimas XIX a. viduryje, aptariami Korzono 
naudoti foto rekvizitai, vėliau pereinama prie, matyt, 
tik senosios fotografijos tyrinėtojams aktualios infor-
macijos apie skirtingus Korzono kortelių tipus, užrašus 
ant jų, galimą seką ir pan. pristatydamas ankstyvosios 
studijinės fotografijos estetikos principus (p. 195–196), 
autorius paliečia ir sociokultūrinį Korzono fotografijų 
turinį. Vis dėlto atrodo, kad Junevičius laikosi nuomo-
nės, jog šios fotografijos neperžengia komercinio šablo-
no ribų, tad nebando kelti klausimo, kas slypi už, at-
rodytų, vidutinės ar menkos estetinės kokybės darbų. 
Nors Korzonas yra padaręs ir labai stiprių fotografijų, 
jo palikimas apima ne tik studijinius portretus, bet ir 
peizažus, jo darbų stilius ir kokybė varijuoja, Junevi-
čius nesiryžta pasinaudoti XIX a. antros pusės dailę ir 
vizua liąją kultūrą tyrinėjančių kolegų, pirmiausia Jo-
lantos Širkaitės, Laimos Laučkaitės ir Jolitos Mule-
vičiūtės darbų pavyzdžiais. Tad Korzono fotografinis 
palikimas nėra nagrinėjamas naudojant šiuolaikinės 
vizualiosios kultūros analizės metodus, o pasirenka-
ma enciklopedinė, iliustruoto biografinio žodyno žan-
rui priskirtina fotografijų analizė, įvardijanti fotogra-
fuotus asmenis ir Vilniaus vietas. Labiausiai nuvilia 
tai, kad knygoje apie vieną pirmųjų fotografų Lietuvoje 
ir pirmąjį Vilniaus vaizdų fotografą pasakojimas apie 

senąsias fotografijas yra daug trumpesnis nei politinė 
sukilimo rekonstrukcija, o skaitytojui iš naujo neatve-
ria akių, nepadeda perkratyti senų prielaidų ir įsitiki-
nimų. Ant ra vertus, sprendimas taip kalbėti apie anks-
tyvąsias ir mažai žinomas Lietuvos fotografijas yra 
nuoseklus ir vertingas, juo labiau kad ir tokiu būdu iš 
dalies pristatomos ano laikmečio vilniečių istorijos ir is-
torinio Vilniaus panoramos.

Trečiasis knygos skyrius yra visų žinomų išlikusių 
Korzono darytų fotografijų katalogas. Visos Lietuvoje 
saugomos reprodukcijos aprašytos de visu, o esančios 
užsienyje – remiantis saugotojų informacija. Autorius 
aiškiai informuoja, kaip sudarytas aprašas, kokia tvar-
ka registruojamos nuotraukos, pažymima tai, kas kelia 
abejonių, aprašomos vėliau atsiradusios individualios 
nuotraukos savybės ir pan. Visa ši informacija, be abe-
jonės, svarbi ankstyvosios Lietuvos fotografijos istorijai 
ir jos tyrinėtojams, neginčijama ir tai, kad šio katalogo 
vertas ir Korzonas, tačiau ne tokį reiklų knygos skai-
tytoją šis papildomas knygos žanras gali ir suglumin-
ti. Juolab kad knyga užbaigiama beveik šimto pusla-
pių apimties priedais, kuriuose publikuojami Korzono 
autografai, su juo susijusių dokumentų faksimilės, jų 
transkripcijos ir vertimai į lietuvių kalbą. Tai brangus, 
perteklinis ir labai retai praeities tyrinėtojų priimamas 
sprendimas, nes vieniems skaitytojams užtenka nuoro-
dos išnašoje, o dauguma kitų su šių dokumentų turiniu 
jau buvo supažindinti ankstesniuose skyriuose. Toks 
sprendimas paryškina dar vieną Junevičiaus rašymo 
ypatybę, kai iš teksto niekas neišmetama, jis netrum-
pinamas, o skaitant neapleidžia jausmas, kad visos au-
toriaus surastos detalės ir praeities fragmentai buvo 
įtraukiami net knygai esant pakeliui į spaustuvę.

Knygą abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaiz-
dų fotografas apibendrinti sunku ir baigiant recenziją. 
Viena vertus, Dainiaus Junevičiaus demonstruojama 
pagarba detalei, gebėjimas rasti, atrodytų, amžiams 
prarastus praeities faktus, paaiškinti sunkiai rekonst-
ruojamus istorijos fragmentus gali būti pavyzdžiu dau-
geliui su praeitimi dirbančių profesionalų. Kita ver tus, 
nors iš surinktų praeities fragmentų išties daug ką ga-
lima sužinoti, jų gausa knygą paverčia keleriopu, tar-
pusavyje nederančių žanrų mišiniu, todėl ir lieka ne-
aišku – ar tai biografija, ar iliustruota enciklopedija, ar 
sukilimo rekonstrukcija, ar katalogas senosios fotogra-
fijos tyrinėtojams. Nors knygoje istorinių detalių daug, 
jos anksčiau nebuvo naudotos ir jų pristatymas yra 
svarbus ir vertingas istoriografinis įvykis, bet vis dėlto 
neapleidžia mintis, kad svarbiausia ir centrinė Korzo-
no palikimo dalis – fotografijos – tokio detalaus dėme-
sio sulaukė mažiau.
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Lietuvoje scenografijai skirtus leidinius galima su-
skaičiuoti ant pirštų, tad Raimondos Bitinaitės-Šir-
vinskienės knyga Įrėminta erdvė: Lietuvos teatro dailė 
sovietmečiu nusipelno atskiro dėmesio. Iš kitų leidi-
nių paminėtinas tos pačios autorės enciklopedinio po-
būdžio Lietuvos teatro dailės žodynas Ten, kur viskas 
daug labiau (2013), kuris, matyt, tapo atspirties taš-
ku deskriptyvią informaciją apie Lietuvos sovietmečio 
scenografiją išskleisti iki konceptualaus lygmens, in-
tegruojančio socialinius, estetinius ir meninius teat-
ro dailės parametrus. Bitinaitės-Širvinskienės ben-
dradarbiavimas su Mo muziejumi rengiant „Kultūros 
istoriją“, skirtą interneto erdvei, jau pademonstravo 
auto rės straipsniuose užsimezgusį socialinio ir meni-
nio dialogo raiškos pajėgumą.

Iš socialinių mokslų konteksto perimta įrėminimo są-
voka, kuria apibūdinami ideologiniai procesai, mono-
grafijos pabaigoje galiausiai virsta išrėminimu, kuriuo 
įvardijami nauji modernėjimo ženklai šešto dešimtme-
čio pabaigos teatro dailėje. Iš tikrųjų teatro dailė yra 
ne tik laikinis menas, kurio prasmė atsiskleidžia lai-
ke – spektaklio metu. Teatro dailė yra bene labiausiai 
su laikmečio duotybėmis susaistyta dailės sritis, pri-
klausoma ne vien nuo ideologijos, bet ir nuo pastarosios 
malonės skiriamų finansų, jos realizacijai būtinų me-
džiagų, techninių scenografijos įgyvendinimo galimy-

bių. Visa tai sudaro Bitinaitės-Širvinskienės pasirink-
tos įrėminimo sąvokos turinį, kuris leidžia atskleisti 
tiek sovietmečio teatro dailės raidą, tiek ir pačios sce-
nografijos meno specifiką. Knygoje įrėminimo ir sceno-
grafijos kaip meno šakos sąsajos tampa beveik meto-
dologine teatro dailės tyrimo prieiga. Jos teatro dailės 
diskurse stokojama, ko gero, daug labiau, nei rimtų is-
torinių studijų apie ją. Kaip rašyti apie scenografiją, 
nenuskriaudžiant režisieriaus, kuris neretai turi sce-
novaizdžio vaizdinį? Ir kaip nenuskriausti teatro dai-
lininko, turinčio vizualų planą, kurį gali pasiūlyti reži-
sieriui, žvelgiant į jo kūrinį per režisūros prizmę? Tad 
įrėmintos erdvės metodas, aišku, gali būti laikomas ne-
menku atradimu. Tačiau akivaizdu, kad manipuliuoti 
šiuo tyrimo instrumentu nėra taip jau paprasta. Tam 
nepakanka refleksyvių kūrinio įžvalgų, bet reikia daug 
faktografijos, kuria kaip tik ir pasižymi Bitinaitės-Šir-
vinskienės teksto konstravimo logika.

Įrėminimą ir išrėminimą lėmusios ideologinės nuos-
tatos autorės tekste grindžiamos nepaprasta gausybe 
dokumentinės medžiagos, kurią autorė skrupulingai 
surankiojo ne tik iš penkto devinto dešimtmečio spau-
dos, bet ir iš Lietuvos literatūros ir meno archyvo. Daug 
autentiškų, iki šiol nepublikuotų dokumentų citatų gi-
liai panardina į konkretaus teatro ar teatro dailininko 
kūrybinę praeitį. Taip, kad atsitraukti nuo teksto da-
rosi beveik neįmanoma – jis yra įdomus, dinamiškas, 
o dokumentiniai inkliuzai jame – labai taiklūs. Kita 
vertus, įrėminimą ir išrėminimą prisotinusi intriguo-
jančia dokumentika, autorė nė per plauką neapleidžia 
ir meniškosios scenografijos pusės. Matyt, didelis jos 
įdirbis šioje srityje nulėmė tai, kad scenovaizdžiai čia 
jau nebeaprašinėjami, apibūdinant jų stilistiką ir žiū-
rovui daromą emocinį poveikį, o grupuojami ir lygina-
mi pagal kompozicinį jų charakterį, išryškinant tokius 
scenovaizdžių plastinius bruožus, į kuriuos, nežinant 
autorės pateikiamų jų sukūrimo aplinkybių, kartais ir 
nepažvelgtum. pasitaiko, kad scenos erdvės meniniai 
ypatumai tekste autorei tampa pretekstu žengtelėti ke-
letą dešimtmečių ar net šimtmečių atgal, parodant tam 
tikro scenovaizdžio tipo kilmę ir taip suteikiant apta-
riamam scenovaizdžiui svarumo, kurį jam „užtikrina“ 
jo prototipai iš praeities. Visa tai leidžia neperdedant 
sakyti, kad prieš skaitytojo akis atsiveria iš tikrųjų riš-
li, įrėminimu ir estetika grįsta teatro dailės istorija.

Knyga nėra pavienių etiudų grandinė apie teatro 
dailės kūrėjus ar teatrus. Jos taip pat nepavadinsi te-
atro istorija, prie kurios kaip neišvengiamas spektak-
lio papildas prikabinta scenografija. Taip pat nereikia 
pamiršti, kad naudojimasis recenzijomis, o greičiau-
siai – ir savos žiūroviškos patirties atgaivinimas leido 
Bitinaitei-Širvinskienei subtiliai įterpti ir režisūrinius, 
ir dramaturginius scenovaizdžių aspektus, nulemian-
čius unikalią nuo šių aspektų priklausančią dailininko 
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laisvės sampratą. Esu beveik tikra, kad kaip tik istori-
nių scenografijos raidos dėsningumų išryškinimas kny-
goje teatro mėgėjų tarpe gali sukelti daugybę klausimų: 
kodėl nepaminėta to ar kito spektaklio scenografija, ko-
dėl iš taip produktyviai kūrusio menininko kūrybinio 
bagažo knygon pateko tik šitas kūrinys? Čia tematau 
tik vieną galimą atsakymą – knygos pavadinime nėra 
žodžių „gražiausi sovietmečio scenografijos kūriniai“. 
Knygą perskaičius tampa aišku, kad autorės nubrėžtos 
istorinės sovietmečio scenografijos gairės yra pakanka-
mai plastiškos ir talpios patikslinimams, pagilinimams 
ir papildymams net ir kitomis teatro dailininko dispozi-
cijos formomis – programomis, afišomis, scenografų ne 
scenai sukurtais teatro tematikos kūriniais ir kt. Svar-
bu, kad nuo šiol tas gaires turime.

Tiesą sakant, ne visos pasakojimo vietos siekia vie-
nodą gylį. Sunku pasakyti, kokiais sumetimais teatra-
lišku judrumu ir raiškumu pasižyminčiame ir aiškią 
metodinę logiką turinčiame pasakojime yra pateikta ne-
mažai scenografijos sampratą detalizuojančių terminų 
paaiškinimų. Atrodytų, kad skirtumą tarp, pavyzdžiui, 
butaforijos ir rekvizito žino visi, kam ši knyga skirta. 
Juk tiek knygos tiražas, tiek ir joje nagrinėjamos dailės 
šakos specifika nurodo aiškų ir skaitlingumu nepasi-
žymintį jos adresatą, išmanantį tokius dalykus. Ir vis 
dėlto, pažvelgus į Įrėmintą erdvę iš bendresnės kultū-
ros perspektyvos, adresato ribos pasirodo esančios ne 

tokios jau ir siauros. Juk be visiškai kitokio teatro kri-
tikės Audronės Girdzijauskaitės mokslinių ir publicis-
tinių straipsnių rinkinio Iš teatro ložės: XX a. lietuvių 
scenografijos metmenys (2017), knygų, aprėpiančių visą 
Lietuvos sovietmečio scenografiją, apskritai daugiau 
nėra. Todėl Bitinaitės-Širvinskienės knygos skaityto-
ju iš tikrųjų gali tapti apskritai bet kuris kultūros aki-
račius platintis pasišovęs asmuo, kuriam didaktiniai 
paaiškinamieji knygos intarpai gali būti net ir labai 
pagalbūs. Ne mažiau pagalbus skaitymo ir teksto su-
vokimui yra ir neperkrautas Silvos Jankauskaitės su-
kurtas knygos dizainas, ir meno kūrinius įgudusio fo-
tografuoti Vytauto Širvinsko scenovaizdžių, kostiumų, 
rankraščių, spektaklių scenų ir kitokios nuotraukos, 
visada itin taikliai papildančios tekstą.

praskleidus Įrėmintos erdvės uždangą, išnyra ne tik 
nuoseklus Lietuvos sovietmečio teatro dailės paveiks-
las, bet ir visas „užkulisinis“ įsakmus jo valdymo me-
chanizmas – įrėminimas. Bauginantis jo prisiartinimas 
prie kūrybos srities rodo, kokia vis dėlto stipria kūry-
bine valia pasižymėjo sovietmečio dailininkai, sugebėję 
taip su juo „susikalbėti“, kad darosi aišku – Raimondos 
Bitinaitės-Širvinskienės monografijoje nuolat pabrėžia-
mas kolektyvinio darbo metodas teatre kartu reiškia ir 
kolektyvines kūrėjų išrėminimo pastangas. Įrėminimas 
ir išrėminimas monografijoje atsiskleidžia ne tik kaip 
valdantys, bet ir kaip meno valdomi procesai.
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Dviejų poetų, Bernardo Brazdžionio ir Jono Juškai-
čio, susirašinėjimas užsimezgė 1982 m. liepą. Juškai-
tis, sužinojęs Kalifornijoje įsikūrusio Brazdžionio adre-
są, pastarajam išsiuntė savo eilėraščių rinkinį Tolimos 
dainos. Taip prasidėjo ir laikui bėgant tvirtėjo dviejų 
skirtingose pasaulio vietose gyvenančių poetų bendrys-
tė. Knygoje publikuojamuose laiškuose atsiskleidžia 
šios draugystės dinamika, išryškėja poetams svarbios 
pokalbių temos, asmeninės savybės, požiūriai į litera-
tūrinius ir politinius procesus. Galiausiai šių dviejų po-
etų susirašinėjimai savitai atveria laikotarpį, kai Lie-
tuva pradėjo vaduotis iš Sovietų Sąjungos gniaužtų ir 
paskelbė nepriklausomybės atkūrimą.

Vis dėlto analizuoti laiškus – keblus reikalas, nes ne-
paliaujamai ieškoma tinkamo rakto, padedančio per-
prasti ir atrakinti laiškų turinį. Be šito rizikuojama 
tekstą perskaityti tiesmukai ar vien iš šiandienos mąs-
tymo/matymo pozicijų. o dargi visai neblogai būtų ap-
čiuopti susirašinėjimų emociją, nuotaikas ar tai, kas 
nutylima, nuspėjama. Taigi iš pažiūros ne viskas taip 
jau paprasta.

Vienas tokių raktų, padedančių skaityti susirašinėji-
mus – poetų tarpusavio santykio supratimas. pirmuoju 
laišku Brazdžionis į Juškaitį kreipiasi „mielas nepažįs-
tamas kolega“ (p. 13). Dar kelerius metus susirašinėji-
mai prasideda ir užsibaigia panašiais santūriais kreipi-
niais: tolimas kolega, kolegiškai, malonus kolega.

Tuo tarpu Juškaitis gerokai emocingesnis, pagar-

besnis, nuolankesnis. Laiškai pradedami ir baigiami 
„didžiai gerbiamas brangus poete“, „gerbiamasis“, „di-
džiai nuoširdžiai gerbiamas“, „su širdingiausias sveiki-
nimais“. Tai nieko stebėtina, nes abu juos skiria ne tik 
atstumas, bet amžius ir statusas. Užsimezgus susiraši-
nėjimui, Brazdžioniui buvo 75-eri, o Juškaičiui – 52-eji.

Dar svarbesnis aspektas yra Brazdžionio tarpuka-
riu įgytas pripažinimas. 1931 m. Kaune audringą re-
akciją sukėlė trečiasis poeto eilėraščių rinkinys amži-
nas žydas. praėjus metams teigiamai įvertinta knyga 
Krintančios žvaigždės, o 1936 m. Ženklai ir stebuklai 
pelnė Sakalo leidyklos premiją. Tai buvo tik pradžia, 
nes 1939 m. dar palankiau priimtas eilėraščių rinkinys 
Kunigaikščių miestas, pelnęs jaunam poetui Valsty-
binę premiją. Vokiečių okupacijos metais Brazdžionis 
išleido dar tris eilėraščių rinkinius – Šaukiu aš tautą 
(1941), Iš sudužusio laivo (1943), Per pasaulį keliauja 
žmogus (1943) ir imtas laikyti tautos šaukliu, patrio-
tiškumo, senųjų tradicijų puoselėtoju, poetinis balsas 
lygintas su Maironio kūryba.

Lemtingais 1944 m. Brazdžionis kartu su kitais karo 
pabėgėliais atsiduria Vokietijos Dp stovyklose, 1949 m. 
persikelia į JAV, redaguoja Lietuvių enciklopediją, dir-
ba kūrybinį darbą. Sovietmečiu Lietuvoje jo asmuo ir 
kūryba laikomi nepriimtini. Vis dėlto Juškaitis dar 
augo skaitydamas ir itin vertindamas Brazdžionio poe-
ziją. Ne ką mažiau Juškaitis žavėjosi vaikams rašiusiu 
Vyte Nemunėliu, kuris, kaip vėliau išsiaiškino, buvo 
Brazdžionio slapyvardis.

Gyvendamas Lietuvoje ir kurdamas sovietinės ide-
ologijos sąlygomis, Juškaitis nuo literatūrinio gyveni-
mo procesų laikėsi kiek įmanoma atokiau. pirmąjį eilė-
raščių rinkinį Ir aušros, ir žaros išleido 1962 m. Taigi 
netrukus abu poetai lengvai randa tai, kas juos suar-
tina: ilgesys tarpukario Lietuvai, žavėjimasis panašia 
literatūrine mintimi ir kūrėjais, nepakantumas sovie-
tinei sistemai ir, kas ne mažiau svarbu, abiem poetams 
bendra krikščioniškoji tradicija poezijos kūriniuose. 
Apskritai poezija yra ta gija, kuri tęsiasi per visus laiš-
kus ir nustelbia kitus įvykius. Jeigu šie aptariami, tai 
įprastai daroma literatūros lauko kontekste.

Skaitant įdomu stebėti, kaip keičiasi laiškai, atsiran-
da dinamika. Jeigu pirmieji kelerių metų susirašinėji-
mai yra apsikeitimai maloniomis frazėmis, bandymai 
ieškoti praeities saitų, prisiminimų nuotrupos, artimų 
vietovių, žmonių ir poezijos kūrinių, toliau paliečiama 
daugiau tuometinio gyvenimo aktualijų. Taip nutinka 
todėl, kad, pirma, užsimezga išties artimi santykiai. 
1988 m. spalio 20 d. laišką Brazdžionis pradeda taip: 
„Brangus bičiuli, jaučiu, kad man tampate vis artimes-
nis ir savesnis, kuriuo galiu pasitikėti kaip niekuo kitu 
tenajos“ (p. 97). Antra, prasidėjus Sąjūdžiui, susira-
šinėjimai tampa atviresni, drąsiau ir aštriau reiškia-
ma nuomonė, atsiranda sparčiai besiklostančių įvykių 
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vertinimai. Kaip 1989 m. kovą rašė Juškaitis, „gyventi 
nepaprastai įdomu, spauda įdomi, visa Lietuva tikrai 
nubudo“ (p. 130). Iš Lietuvos gaunami laiškai Brazdžio-
niui užpildo informacijos ir naujienų stygių ir padeda 
perprasti tuometines realijas, susigaudyti tarp kartais 
tarpusavyje prieštaraujančių laikraščių žinučių.

Laiškuose aptariamus literatūrinius įvykius glaustai 
galima apibendrinti Juškaičio žodžiais: „pas mus rašy-
tojai vieni su kitais nesišneka, nes nesusišneka. Visi 
mat nori būti vieninteliai teisingi ir genialūs“ (p. 130). 
Ypač jautriai ir asmeniškai abu poetai reaguoja į spau-
doje pasirodančius literatūrinius bandymus, vadina-
mąją jaunųjų kuriamą poeziją, neslepiamas Brazdžio-
nio nusivylimas kritiką rašančiais žmonėmis (p. 159). 
Išraiškingas 1992 m. spalio 29 d. Brazdžionio laiškas: 
„Lietuvos rašytojai... žinojom, kad jie kalbėjo, darė, 
rašė, elgėsi taip, kaip reikalauja partijos disciplina, bet 
nemaniau, kad būtų tiek puolę morališkai, vieni kitus 
ėda, vieni ant kitų lipa, vieni kitiems pavydi, vieni ki-
tus šmeižia...“ (p. 180).

Kartais emocijos sustiprėja, atsiveria asmeninės jau-
senos ir nuoskaudos. Minėtame Brazdžionio laiške to-
liau rašoma, kad „nuo „genijų“ šizofreniškų sapalioji-
mų, atrodo, tik senoji partijos geležinė cenzūros ranka 
tegalėtų skaitytojus apginti. Kokie caca geručiai, šva-
ručiai buvo ano meto keturvėjininkai, palyginus su šių 
dienų Vilniaus pokerininkais! Ir su „poezija“ rašoma 
ant išeinamųjų popieriaus. Gal dėl to ir taip trūksta jo 
tose vietose“ (p. 181). Susirašinėjimuose atsiskleidžia 
tuometinės literatūrinės situacijos vertinimas. Retsy-
kiais pasirodo kasdienio gyvenimo nuotrupų: stringa 
laiškų siuntimas, blokados metais trūksta popieriaus, 
kuro, paprasčiausių vaistų ir vitaminų, kuriuos Braz-
džionis Juškaičiui siunčia paštu ar perduoda per pažįs-
tamus asmenis. Tokie, rodos, mažmožiai įstringa ir su-
teikia to meto įvykių pajautimą.

Galima daug skirtingų gijų apčiuopti, tačiau platesnį 
Juškaičio ir Brazdžionio literatūrinių įvykių matymą 
palieku skaitytojų intrigai, užsimindama, kad susiraši-
nėjimuose yra pateikiamas dar vienas Justino Marcin-

kevičiaus apysakos Pušis, kuri juokėsi knygos atsiradi-
mo aplinkybių vertinimas.

Galiausiai paskutinis knygos raktas – tai nervingai 
galvoje kirbantis klausimas, kokia šios knygos paskir-
tis ir kam ji įdomi? Tuomet iš šono išgirdau klausimą, 
kuris viską surikiavo – kurių galų reikalingos tokios 
knygos? Laiškai sudomins nebūtinai Brazdžionio ir 
Juškaičio poezijos gerbėjus, nebūtinai besidominčius 
literatūros procesais ar tuos, kurie puikiai prisimena 
Nepriklausomybės atgavimą ir tolesnius įvykius. Kny-
ga visai prasminga tokiems kaip aš, gimusiems Sąjū-
džio metais, nes per dviejų asmenų susirašinėjimą ir jų 
matymą leidžia pajausti artimos, bet neprisimenamos 
epochos gabalėlį. o kas geriau parodo kasdienybę negu 
laiškai?

Taigi nors knyga pradedama sakiniu „Dviejų lietuvių 
poetų, Jono Juškaičio ir Bernardo Brazdžionio, gyve-
nusių už daugelio tūkstančių kilometrų, bet dar labiau 
atskirtų ideologine geležine uždanga, susirašinėjimas 
atveria draustos ir persekiojamos lietuvių kultūros 
puslapius“ (p. 5), daug labiau ji yra apie emocijas ir 
nuotaikas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės me-
tais, virsmą ir pokyčius, literatūros statuso pasikeiti-
mą ir kitus dalykus. Vienas iš skaitymo būdų yra pa-
likti šiandienį matymą nuošalyje ir skaityti bandant 
suprasti tuometinius įvykius, emocinį lauką.

Vienintelis dalykas, kuris visiškai trikdė skaitymą, 
tai išnašose pateikti Juškaičio laiškų komentarai. Nors 
iš pradžių jaučiausi dėkinga už komentarus, nes ret-
sykiais kai ką išties paaiškino, galiausiai jie ėmė visai 
trukdyti. Komentarai ilgi, kartais ištęsti iki trijų ar net 
penkių puslapių, įtraukiantys į nereikalingus asmeniš-
kumus. pavyzdžiui, išnašoje, kuri tęsiasi nuo 191 iki 
195 puslapio, Juškaitis emocingai aiškina, kaip vyko 
teisminis procesas po to, kai jis buvo įtrauktas į poezi-
jos ir esė rinkinį Grūto parko lyrika. Šalia ir taip emo-
cijomis prisodrintų laiškų užkraunamas dar vienas 
sluoksnis, kai, atvirkščiai, komentarų norėtųsi neutra-
lių, panašiai kaip puikiai parengtuose Jerzy Giedroyćo 
ir Czesławo Miłoszo laiškuose. !
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1901 m. britas Jamesas Williamsonas, fotografu, o vė-
liau ir kino režisieriumi tapęs chemikas, sukūrė mi-
nutės trukmės nebylų nespalvotą filmą, pavadintą 
Didysis surijimas (The Big Swallow). paprasta scena: 
ištaigingai apsirėdęs vyriškis, nepatenkintas, kad jį fil-
muoja/fotografuoja, grėsmingai mosikuodamas lazdele 
eina link kameros, kol galiausiai, maksimaliai priartė-
jęs prie objektyvo, išsižioja ir... praryja operatorių ir jo 
kamerą. Tam tikra prasme – ir žiūrovą, neišvengiamai 
besitapatinusį su kameros akimi. Kitaip tariant, vie-
nas žiūrintysis suryja kitą žiūrintįjį. Kol operatorius 
krinta į juodą kiaurymę – personažo ryklę, iš kažkur 
atsiradus kitai kamerai, žiūrovas yra grąžinamas į 
saugią stebėtojo poziciją – šis trumpas gegas kino isto-
rijoje yra vienas anksčiausių metakino, reflektuojančio 
(nebūtinai su intencija) patį kino fenomeną, pavyzdžių. 
Būtent tokio pobūdžio kiną savo naujausioje monogra-
fijoje Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta imasi nagri-
nėti filosofas Nerijus Milerius.

paskata sutelkti žvilgsnį į kiną kine, pasak Mile-
riaus, atsirado dėl kelių priežasčių: viena, metakinas 
leidžia gana aiškiai identifikuoti, kaip jam besivystant 
keitėsi tokių filosofijai ir ne tik fundamentalių katego-
rijų kaip tikrovė, fikcija, laikas, erdvė etc. suvokimas. 
Antra, metakinas pasižymi tuo, kad jame aptinkamas 
kinematografinių vaizdų priemonių įgalintas mąstymo 
lygmuo. Kaip, kodėl, ką ir ar apskritai filmas mąsto, 

kaip mes, žiūrovai, suvokiame šio mąstymo rezulta-
tus – klausimai, kuriuos kelia šiandienos kino filosofai. 
Ne išimtis ir Milerius, bene pirmasis Lietuvoje inicija-
vęs kino filosofijos diskursą (viename interviu autorius 
teigia, kad knygos idėja gimė rašant 2014 m. išleistą 
monografiją apokalipsė kine: filosofinės prielaidos). Sa-
vaime kino filosofija (ar filosofijos) yra gana abstrakti, 
aiškiai neapribota disciplina, todėl, manau, trumpam 
vertėtų grįžti prie Mileriaus ankstesniuose veikaluose 
ir straipsniuose formuluotos kino filosofijos sampratos 
(taip paaiškinant ir aptariamos monografijos teorines 
prielaidas ir metodologinę prieigą).

Kaip rašė Georgas Hegelis, filosofija scenoje visada 
pasirodo vėluodama. Ne išimtis ir kino atveju, į kurį 
kaip į vertingą mąstymo objektą filosofija atsigręžė tik 
XX a. antroje pusėje, taigi prabėgus daugiau nei pusei 
amžiaus nuo „septintojo meno“ atsiradimo. priežasčių, 
kodėl filosofija ignoravo kiną, būta įvairių, pavyzdžiui, 
manyta, kad filmai yra pernelyg elementari pramogos 
forma, neverta atskirų tyrimų ir įdomi tik tiek, kiek 
leidžia išbandyti atitinkamus filosofinius instrumen-
tus. Situacija ima keistis, į kiną pradėjus žiūrėti kaip 
į mąstymo fenomeną, taip pat suvokus, kad kiną ir fi-
losofiją sieja aibė bendrų temų, niekur kitur taip neat-
siskleidžiančių kaip „‘trečiojoje’, nei kino, nei filosofijos 
nepasisavintoje, bet ir kinui, ir filosofijai iš esmės rū-
pimoje teritorijoje“ (Kinas ir filosofija, sudarė Nerijus 
Milerius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 
p. 12). Kaip galima spręsti iš knygos pavadinimo, „tre-
čioji“ teritorija monografijoje yra prievarta.

prievarta, anot Mileriaus, neabejotinai yra viena es-
minių kultūros problemų (p. 26). Nepaisant to (ar kaip 
tik todėl), šis negatyviai konotuojantis reiškinys yra 
persmelkęs visą šiuolaikinį pasaulį: nuo kasdienių iki 
meninių žmonių praktikų, nuo mikro iki makro visuo-
menės sluoksnių, taip pat dažnai funkcionuoja tarsi sa-
vaime suprantamas dalykas, kuriam apmąstyti nėra 
per didelės būtinybės, kadangi jį neva lengva kategori-
zuoti į „gerą“ ar „blogą“. Ypač toks požiūris gajus kine, 
kur prievarta dažnai eksploatuojama viso labo kaip 
meninė priemonė paveikti žiūrovą ar kaip tam tikras 
turinio elementas. Kaip pastebi Milerius, žiūrovas „va-
dovaujasi visuotinai galiojančia konvencine nuostata, 
kad meninėje erdvėje demonstruojama prievarta negali 
būti reali“ (p. 19), nors iki galo niekada nėra žinoma, ar 
filme matoma, tarkime, prievartavimo scena yra sure-
žisuota, ar tikra (kaip pavyzdį galima prisiminti skan-
dalingąją Bernardo Bertolucci filmo Paskutinis tango 
Paryžiuje (Ultimo tango a Parigi, 1972) sviesto sceną, 
kurią filmuojant nei režisierius, nei pagrindinio vai-
dmens atlikėjas Marlonas Brando, siekdami tikroviš-
kesnio efekto, iš anksto neperspėjo Marios Schneider, 
kokie veiksmai bus atliekami jos atžvilgiu). Skopofilinį 
poreikį stilizuoti prievartą, kad būtų apsisaugota nuo 
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nemalonių, žiaurių ir žeidžiančių vaizdų, kinotyrinin-
kas Stephenas prince’as įvardijo kaip „estetinį kont-
raktą“ tarp žiūrovo ir kino kūrėjų. Žengdamas į minė-
tąją „trečiąją“ – metakino – teritoriją, Milerius ir siekia 
atskleisti, kaip ir kada kinas sulaužo „estetinį kontrak-
tą“, aktyvuoja žiūrovo kritinį aparatą ir sudaro sąlygas 
ne tik vartoti, bet ir mąstyti apie prievartos fenomeną.

Vienas iš konceptualių monografijoje naudojamų 
instrumentų, padedančių atskleisti sudėtingą ir prieš-
taringą žiūrovo santykį su metakine vizualizuojama 
prievarta, yra mise en abyme technika. Bendrąja pras-
me – tai herbas, kurio centre yra identiška ar beveik 
identiška reprodukcija, tačiau šiuolaikinėje kultūroje ši 
technika aptinkama ir pritaikoma tapyboje, literatūro-
je, fotografijoje, kine, kitaip tariant, visur, kur mažes-
nę dalį patalpinus į didesnę išgaunamas paveikslo pa-
veiksle (Milerius, pasitelkęs Michelio Foucault įžvalgas, 
šią techniką iliustruoja aptardamas Diego Velazquezo 
Meninas) ar kino kine efektas. Kadangi metakine prie-
varta, anot Mileriaus, „dažnai reprezentuojama ne tie-
siogiai, o kaip visą vizualinę kompoziciją organizuojan-
ti reprezentacijos reprezentacija“ (p. 12), mise en abyme 
grandinė leidžia išeiti iš metakino lygmens ir pamaty-
ti, kas konkrečiame filme vaizduojama iš tiesų. pavyz-
džiui, ketvirtame monografijos skyriuje „Atšauktas ka-
tarsis M. Haneke’s metakine“ autoriaus aptariamas 
austrų režisieriaus filmo Benio video (Benny’s Video, 
1992) vienas kertinių epizodų – tuoj tapsiantis žudiku 
Benis, kurio sąmonė, anot Mileriaus, funkcionuoja kone 
tuo pačiu režimu kaip video (p. 190), filmuoja savo bū-
simą auką taip, kad šios akys televizoriaus ekrane (iš 
kameros video signalas siunčiamas tiesiai į televizorių) 
žvelgia ne kur kitur, o į žiūrovą, jį priverčiant įsitrauk-
ti į mise en abyme grandinę. Tačiau būtent tai – neva-
lingas tapsmas nusikaltimo bendrininku ar net pačiu 
žudiku – žiūrovą verčia reflektuoti kas vyksta ekrane, 
kitaip tariant, transformuoti savo kasdienybę panaiki-
nant jos status quo.

Kaip rašo Milerius, filmai, kviečiantys ne atsiduoti 
vujaristiniam malonumui, o mąstyti apie kino prigimtį, 
nėra patogūs (p. 176), tad nieko nuostabaus, kad mono-
grafijoje jie aptariami būtent tokie – visgi niekas negali 
garantuoti, kad po susidūrimo su tokiu kinu žiūrovas 
ims atidžiau ir kritiškiau žvelgti į jame vaizduojamą 
prievartą. Antai Haneke kritikavo Stanley Kubricko 
Prisukamą apelsiną (A Clockwork Orange, 1971), ap-
tariamą trečiame monografijos skyriuje „Prisukamas 
apelsinas: ar mechaninis gėris blogesnis už laisvai pa-
sirinktą blogį“, – esą ekranizuojant Anthony Burges-
so romaną režisieriui nepavyko nestilizuoti smurto – 
suprask, parodė pernelyg gražiai ir patraukliai. Maža 
to, nepaisant akivaizdžių Kubricko intencijų atskleisti 
savitikslio mėgavimosi smurtu siaubą ir prievartos – 

 individualios ir institucionalizuotos – mastą, jo netipiš-
kas filmo protagonistas Aleksas, malonumą patiriantis 
praktikuodamas ultrasmurtą, tapo kone kultine figūra 
(kam neteko matyti ikoniškojo kadro filmo pradžioje, 
kur stambiu planu filmuojamas Aleksas žvelgia tiesiai 
į žiūrovą?). Taigi užuot žiūrovą sukrėtus ir pažadinus 
budrumą, tik dar labiau sustiprinamas jo kaip „prisu-
kamo apelsino“ statusas.

Kaip parodo Milerius, Kubricko kritikas Haneke šią 
problemą ima spręsti filmuose prievartą perkeldamas 
iš įsivaizduojamo į kasdienį pasaulį, taip pat konstruo-
damas tokias sąlygas, kurioms esant žiūrovas suprastų 
savo vietą akistatoje su prievarta. Štai bene kontrover-
siškiausiame austrų režisieriaus filme Smagūs žaidi-
mėliai (Funny games, 1997, 2007) vienas iš veikėjų, 
galima sakyti, tiesiogiai kreipiasi į žiūrovus su užuo-
mina, kad jis nustotų smurtauti, jei nebūtų jį stebinčių 
žmonių. Taigi būtent žiūrovas yra toji instancija, kuri 
savo veiksmais tarsi legitimizuoja arba, priešingai, pa-
smerkia prievartos aktą. Kita vertus, būtų klaidinga 
manyti, kad, idant dilema būtų išspręsta, žiūrovui už-
tenka pasirinkti filmą žiūrėti („neišjungti“) arba nežiū-
rėti („išjungti“). Kaip pastebi Milerius, filmo „išjungi-
mas“ veikiau reiškia nemalonaus vaizdinio pašalinimą 
infantiliai užsimerkiant, o „neišjungimas“ ir žiūrėjimas 
gali prilygti savęs prievartavimui ir nebūtinai užtikrina 
„aukštesnį pažinimą“ (p. 227). Taigi natūraliai gali kilti 
klausimas: ar susidūrus su tokiu ambivalentišku reiš-
kiniu kaip prievarta kine įmanoma laiminga pabaiga?

Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta nesiūlo galuti-
nio, diskusiją užveriančio atsakymo. Tačiau tai ir nėra 
šios neabejotinai intelektualinę mintį ir Lietuvoje ga-
nėtinai jauną kino filosofijos discipliną praturtinusios 
monografijos tikslas. Veikiau Milerius siekia pade-
monstruoti alternatyvą tiek kiną cenzūruojančiai ir 
jame vienokio ar kitokio pobūdžio prievartą eksponuoti 
draudžiančiai pozicijai, tiek linkusiai pažodžiui, be dis-
tancijos kine įgyvendinti šūkį: „Viskas tinka!“ Galų gale 
klausimai apie kinematografinės reprezentacijos ribas 
buvo iškelti jau kino atsiradimo pradžioje (kaip matyti 
iš anksčiau pateikto Didžiojo surijimo pavyzdžio, ku-
riame ne tik atskleidžiamas metakino lygmuo, bet ir 
nesunkiai identifikuojamas kad ir komiškas, visgi ban-
dymas, pasitelkus prievartos procedūrą – rijimą, – iš-
judinti neva saugią kino žiūrovo poziciją, įtraukiant jį 
ar ją į ekrane atsiveriantį reginį). Tikėtina, kad net ir 
pasikeitus metakino sąrangai, taip pat ir žiūrinčiojo į 
žiūrintįjį situacijai, monografijoje nagrinėjamos proble-
mos niekur neišnyks, galbūt, vis labiau įsigalint vaiz-
dus nevaržomai reprodukuojančioms technologijoms, 
netgi taps aktualesnės ir reikalaus nuolatinės apmąs-
tymo pastangos. !
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Ar jums pažįstamas šis jausmas? Įsijungiate politinėms 
aktualijoms skirtą radijo, galbūt televizijos laidą. pir-
mą pusvalandį klausotės įsikarščiavusių valdančiosios 
daugumos ir opozicijos lyderių pasisakymų, kuriuos 
pakeltu tonu vis pertraukia laidos vedėjas. Tuomet 
maždaug 38 laidos minutę žodis suteikiamas nešališ-
kam stebėtojui(-ai) iš šalies – X universiteto lektoriui, 
docentui, ABC viešųjų ryšių agentūros savininkui ar 
pan. Tikėdamasis, kad išgirsite ką nors, kas padėtų 
susigaudyti diskusijos vingrybėse, palinkstate prie TV 
ekrano ar pagarsinate savo radijo imtuvą. Ir tuomet 
jūsų link pradeda skrieti kažkur jau girdėti politikos 
apžvalgininkų tropai: protesto balsai, liberalusis elek-
toratas, procentiniai punktai ir t. t. Suprantate, kad 
prie diskusijos stalo sėdintis politologas jums jau kaž-
kur matytas/girdėtas... teisingai, prisimenate, kad va-
kar jis komentavo naujas ekonomines sankcijas Iranui, 
o šiandien pakeliui į darbą troleibuse skaitėte jo „Face-
book“ įrašą apie hibridinio karo Baltijos šalims kelia-
mas grėsmes. Na, ir platus interesų ratas, pagalvojate.

Tuo tarpu kažkur girdėtos frazės ir apibendrinimai 
toliau atkakliai atakuoja ausis ir, viena vertus, patvir-
tina jūsų kasdienę politinę intuiciją. Kita vertus, ko-
mentaras skatina suabejoti, ar išties pasakyta kas nors 
esmingo. Kuo vertingas „objektyvumas“, kuris tik pa-

kartoja portalų antraščių žinutes? Šis mintinis eks-
kursas referuoja į viešojoje erdvėje sklendžiančius pa-
mąstymus, kad Lietuvoje politologija sukuria panašų 
pridedamosios vertės kiekį, kiek ir paskutinis žurnalo 
Žmonės numeris: apsiribojama aktualijų perpasakoji-
mu, pabrėžiami namų šeimininkių dėmesį prikaustan-
tys asmeniškumai ir galbūt retkarčiais įterpiamos už-
sienio žiniasklaidos puslapiuose nusižiūrėtos frazės.

„Folklorinė politologija“ (p. 38) – taip Mažvydas Jast-
ramskis neseniai pasirodžiusioje monografijoje Ar ga-
lime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema 
Lietuvos politikoje apibūdina politologines banalybes, 
kurių apstu mūsų portaluose, radijo ir televizijos lai-
dose. Kita vertus, šioje knygoje autorius kartu su kole-
gomis taip pat pademonstruoja, kad lietuviškieji politi-
kos mokslai gali pasiūlyti alternatyvą. Nors praėjusių 
metų Lietuvos politologų asociacijos konferencijoje iš 
anksto atskleista, kad knyga į pavadinime užduodamą 
klausimą atsako neigiamai (t. y. Lietuvos Seimo rinki-
mų užtikrintai prognozuoti negalime), dešimtyje mono-
grafijos skyrių pristatoma analitinė darbotvarkė rodo, 
jog akademikų tyrimai turi ką pasiūlyti, plečiant mūsų 
viešųjų diskusijų horizontus ir gerinant jų kokybę.

pristatant monografijos išvadas (ir galbūt kiek per 
vėlai), mokslinis redaktorius atskleidžia, kad paant-
raštėje minima trijų kūnų problema nurodo į 2015 m. 
prestižinę mokslinės fantastikos premiją „Hugo“ lai-
mėjusį Liu Cixino romaną tuo pačiu pavadinimu – The 
Three-Body Problem. Kinų fantastas savo kūrinyje 
aprašo itin nestabilią trijų saulių sistemą – Trisoliarį, 
kurio gyventojai priklausomi nuo nenuspėjamų gravi-
tacinių ciklų ir jo sukeliamų radikalių klimato pokyčių. 
plėtojant Lietuvos parlamento rinkimų nenuspėjamu-
mo tezę, Liu Cixino saulių metafora pritaikoma trims 
svarbiausiems mūsų Seimo rinkimų „kūnams“: paklau-
sai (rinkėjų struktūrai ir preferencijoms), pasiūlai (par-
tijų įvaizdžiui ir strategijoms) ir institucijoms (mišriai 
mūsų rinkimų sistemai). Žinoma, išgirdus tokią analo-
giją, skaitytojui gali kilti klausimas, ar pagrįstas toks 
Seimo rinkimų Lietuvoje lyginimas su gaivališku kinų 
fantasto vaizduotės kūriniu? Dešimt knygos skyrių, 
subjektyvia recenzijos autoriaus nuomone, patvirtina, 
kad palyginimas yra netgi labai vykęs.

Monografijos išeities taškas – 2016 m. Seimo rinki-
mai ir netikėta Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) 
pergalė juose. 2004–2012 m. fiksuotas mažėjantis rin-
kiminis nestabilumas, aplink dvi tradicines kairės ir 
dešinės partijas ėmė formuotis tam tikri koalicijų po-
liai, o 2012 m. po ilgos pertraukos naujos partijos ne-
tikėtos sėkmės Seimo rinkimuose nesulaukė. Šią ilga-
laikės stabilizacijos regimybę suardė „juodosios gulbės“ 
arba „žaliojo gandro“ įvykis (p. 312) – iki tol didelės rin-
kiminės sėkmės nepatyrusiai, bet juose nuo nepriklau-
somybės atkūrimo dalyvavusiai LVŽS po antrojo rin-

atsispirti „folklorinei 
politologijai“

ŽILVINAS ŠVEDKAUSKAS

Mažvydas jastramskis (red.),
aR GaLiME PROGnOZuOTi 
sEiMO RinKiMus? TRijų 
Kūnų PROBLEMa LiETuVOs 
politikoje,
autoriai: Mažvydas jastramskis, 
jūratė Kavaliauskaitė, Vaidas 
Morkevičius, ieva Petronytė-
urbonavičienė, ainė Ramonaitė,
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kimų turo atiteko ne tik 56 mandatai, bet ir galimybė 
formuoti valdančiąją koaliciją. Taigi klausiama, kas su-
darė sąlygas netikėtam „žaliojo gandro“ pakilimui?

pirmieji šeši monografijos skyriai aptaria rinkimi-
nės pasiūlos ir paklausos santykius. Visų pirma suži-
nome, kad rinkiminis kaitumas Lietuvoje yra vienas 
didžiausių pasaulyje ir „daugiau nei pusė Lietuvos 
rinkėjų, ateinančių į rinkimus, arba nedalyvavo prieš 
tai buvusiuose, arba balsuoja už kitą partiją nei anks-
čiau“ (p. 313). Jastramskis teigia, kad mūsų šalyje gali-
ma įžvelgti ir tam tikrą besiblaškančių rinkėjų logiką, 
o tik rieji protesto balsai lieka nepanaudoti, nes dalis 
nusivylusiųjų pasirenka tiesiog nuosekliai nebalsuoti. 
Be to, nauji duomenys dar kartą patvirtina, kad Lietu-
voje rinkėjams kyla politinės kairės ir dešinės atpažini-
mo problemų. Žmonių politinės nuostatos yra fragmen-
tuotos ir tiesiog „nesulimpa“ į tradicinius ideologinius 
derinius. pavyzdžiui, porinkiminėje apklausoje nepri-
tarimas abortams teigiamai koreliuoja su respondentų 
tolerancija homoseksualų partnerystei (p. 165). Trečia-
me monografijos skyriuje Ainė Ramonaitė parodo, kad 
netgi vienintelė iki šiol visuomenę į aiškias grupes dali-
jusi požiūrio į sovietmetį takoskyra, keičiantis kartoms, 
Seimo rinkimuose tampa vis mažiau aktuali.

Toks nuoseklių vertybinių kelrodžių trūkumas tarp 
rinkėjų yra ne tik iššūkis politologams, bandantiems 
paaiškinti ir suprasti rinkimų rezultatus, bet ir prie-
kaištas pasiūlą formuojančioms politinėms partijoms, 
nepakankamai investuojančioms į „šaknų įleidimą“ vi-
suomenėje ir lojalaus elektorato ugdymą. penktame 
skyriuje Ramonaitė atskleidžia, kaip rinkiminio kai-
tumo, ideologinių skirčių išsikvėpimo ir silpnų saitų 
tarp politinių partijų ir Lietuvos rinkėjų kontekste di-
delį konkurencinį pranašumą rinkimuose suteikia pap-
rastas naujumas. Kitaip tariant, partijoms nebūtina 
rasti naujos nišos ar neatstovaujamos rinkėjų grupės, 
nes naujumas pats savaime gali pritraukti „viltingus“ 
mūsų šalies rinkėjus.

Taigi akivaizdu, kad klasikiniai teoriniai modeliai, 
prognozuojantys rinkimų rezultatus, Lietuvos atveju 
nėra pakankamai patikimi. Atsižvelgiant į tai, mono-
grafijoje dėmesys skiriamas kokybinei „vietinės kultū-
ros duotybių“ (p. 180), politinių skandalų ir lyderystės 
sampratų analizei, potencialiai galinčiai išplėsti ir pa-
pildyti mūsų žinias apie rinkiminės paklausos ir pa-
siūlos santykius. Analizuodama kokybinių interviu su 
eiliniais rinkėjais medžiagą, ketvirtame skyriuje Ieva 
petronytė-Urbanavičienė paneigia mitą, kad politi-
niai skandalai turi tiesioginę įtaką partijų reitingams 
ir jų rinkiminei sėkmei, – priešingai, skandalų įtaka 
yra mažų mažiausiai ambivalentiška. Šeštame skyriu-
je pristatomas Jūratės Kavaliauskaitės tyrimas apie 
politinių lyderių vertinimo mechanizmus taip pat pa-

tvirtina, kad nors lietuviams ir itin svarbios asmeninės 
politikų savybės, universalaus mato šioje srityje mūsų 
rinkėjai neturi. Kaip teigia tyrėja, „lietuviams, panašu, 
patinka stiprūs ir ryžtingi, bet kartu ir supratingi ir su-
gyvenami lyderiai“ (p. 204).

Septintas-devintas monografijos skyriai skirti trečia-
jam Seimo rinkimų „kūnui“ – mišriai mažoritarinei rin-
kimų sistemai, turinčiai lig šiol mažai tyrinėtų trūkumų. 
Kaip septintame skyriuje argumentuoja Jastramskis, 
Lietuvoje pasirinktas mišrus modelis skirtinguose rin-
kimų etapuose sukuria skirtingas balsavimo paskatas 
ir taip sujungia blogąsias grynosios mažoritarinės ir 
grynosios proporcinės rinkimų sistemos savybes. Vie-
na vertus, balsuodami daugiamandatėje apygardoje 
rinkėjai jau apsiprato su tuo, kad strateginiu požiū-
riu balsą atiduoti verta už 5% ribą galinčias peržengti 
partijas. Kita vertus, aštuntame skyriuje pristatomas 
erdvinio balsavimo antrajame vienmandačių ture mo-
delis parodo, kad nesusiformavusios partinės sistemos 
sąlygomis mūsų rinkėjai skirtinguose etapuose dažnai 
balsuoja už skirtingų partijų kandidatus. Šį padalin-
to balsavimo (ang. split-ticket voting) reiškinį devin-
tame skyriuje detaliai analizuoja Vaidas Morkevičius.

Verta paminėti ir tai, kad egzistuojanti mišri rinki-
mų sistema, ypač balsavimas 71 vienmandatėje rinki-
mų apygardoje, lemia didelį „iššvaistytų“ balsų kiekį ir 
itin nestabilius laimėtojų „apdovanojimus“, gaunamus 
antrajame rinkimų ture. Tokiomis sąlygomis mūsų rin-
kimų sistema stokoja tiek proporcingumo (mažos vien-
mandatės rinkimų apygardos nepalankios moterų ir 
tautinių mažumų kandidatams), tiek atskaitingumo 
(laimėjusios partijos vis tiek turi sudaryti valdančią-
sias koalicijas, o rinkėjams mažiau aišku, kas atsakin-
gas už vykdomą politiką). Taigi trečiasis „kūnas“, mišri 
Lietuvos Seimo rinkimų sistema, sujungia „blogiausia 
iš abiejų pasaulių“ (p. 252).

Apibendrinant norisi pasveikinti knygos autorius 
su puikia publikacija ir palinkėti toliau tęsti pradėtus 
darbus. Monografija, paremta antrą kartą Lietuvoje 
atliktos nacionalinės rinkiminės studijos duomenimis, 
surinktais reprezentatyvios gyventojų apklausos, kan-
didatų į Seimą apklausos ir kokybinių interviu su rin-
kėjais pagalba, yra puikus metodologinio papildomumo 
pavyzdys. Taigi Ar galime prognozuoti Seimo rinki-
mus?, be abejonės, atsidurs politikos mokslų studentų 
privalomosios literatūros sąrašuose. Kita vertus, reko-
mendacijų dėl rinkimų sistemos reformų pristatymas 
metinėje Lietuvos politologų asociacijos konferencijoje 
pradėjo ne mažiau svarbią monografijos autorių disku-
siją su politikais ir plačiąja visuomene. Ją privalu tęs-
ti ir plėsti, nes tik įrodymais grįsta analizė gali padėti 
mums atsispirti „folklorinės politologijos“ banalybėms 
ir vesti šalį kokybiškesnės demokratijos link.
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Diamond, Jared, Ginklai, mikrobai 
ir plienas: visuomenių likimas, iš anglų 
kalbos vertė Vytautas Grenda, Vilnius: 
Kitos knygos, 2018, 608 p., 2500 egz.

Tikrai džiugu, kad (gal ne visai tie-
siogiai) Harari Homo populiarumas 
paskatino ir Ginklų, mikrobų ir plieno 
lietuviško vertimo atsiradimą. Angla-
kalbėje erdvėje (ypač už Atlanto) viena 
populiariausių visų laikų istorinių kny-
gų nuolat įtraukiama į visokius -iausių 
topus. Nors ir senstelėjusią, ją vis dar 
labai smagu skaityti. Ambicija rasti 
universalius paaiškinimus vykusiems 
procesams, platūs horizontai, dėstymo 
metodiškumas ir nuoseklumas, tarp-
disciplininės prieigos pastanga – visa 
tai neabejotini šios knygos pliusai. 
Kita vertus, dėl noro aprėpti viską 
netrūksta faktinių klaidų, istorikai 
pasiges žvilgsnio gelmės, o apskritai, 
Analų mokykla gamtinių sąlygų po-
veikį civilizacijų raidai tyrinėjo išsa-
miau, įvairiapusiškiau ir poetiškiau. 
Nebūtina (para)scientistinė migla, 
kad tekstas išties būtų moksliškas. 
o pasakojimo kokybei tai net kenkia.

Vladas Liepuonius

Gregg, Samuel, Katalikybė ir lais-
vė: argumentai už apribotą valdžią, 
laisvą ekonomiką ir religijos laisvę, iš 
anglų kalbos vertė Andrius Navickas, 
Vilnius: Aštuntoji diena, 2018, 334 p., 
2000 egz.

Lietuvoje knyga aktuali dėl dvie-
jų priežasčių. pirma, įvairios ameri-
kietiško kultūrinių karų ar katalikų 
„tradicionalistų“ bei „liberalų“ kovos 
diskurso atplaišos yra lengva ranka 
importuojamos į lietuvišką kontekstą, 
per daug nesuprantant, nesigilinant į 
šių reiškinių kilmę ar priežastis. Auto-
rius paprastai ir suprantamai parodo 
JAV katalikų santykio su valstybe, po-
litinėmis partijomis, socialinėmis prob-
lemomis raidą, šios raidos poveikį ka-

talikų ir Bažnyčios hierarchų požiūriui 
į socialines negeroves ir jų sprendimo 
būdus. Antra, knyga parodo, kad tarp 
katalikų gali kilti nesutarimų dėl to, 
kaip siekti tų pačių tikslų skirtingomis 
priemonėmis socialinėje sferoje, kad 
skirtingai galima interpretuoti Baž-
nyčios tradicijos ar mokymo taikymą 
konkrečioje visuomenėje ir situacijoje. 
Tai dar papildoma gana stipriais ar-
gumentais už mažesnę valstybę, kuri, 
paisydama subsidiarumo (o ne tik 
solidarumo) principo, turėtų stengtis 
nesikišti į tas sritis, kuriose (kad ir su 
pagalba) gali susitvarkyti kiti institu-
tai ar mažesnės bendruomenės. Tad 
mūsų krašte, kur viską norima pa-
reguliuoti, parėdyti ar šiaip su žvake 
pastovėti, tai savaime skandalinga ir 
naudinga. 

Skirmantas Laurinaitis

Kazlauskaitė, Giedrė, Gintaro 
kambarys: Eilėraščiai, Vilnius: Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2018, 
112 p., 800 egz.

Gintaro kambarys – ketvirtasis poe-
tės eilėraščių rinkinys. Jame atpažįs-
tame jau ankstesnėse knygose susifor-
mavusį braižą: eilėraščiai buitiški, pilni 
scenų iš kasdienio gyvenimo, kartais 
primenantys ne eiles, o trumpas esė 
ar socialinio, kultūrinio gyvenimo ref-
leksijas. Kartais tekstai ironiški, kar-
tais – kandūs. Visgi stipriausia knygos 
dalimi laikyčiau visą gintaro poetiką, 
pro buitiškus įvaizdžius į teksto ašį 
besiskverbiantį psichologinį subjekto 
portretą. Čia ir pasirodo visi Siamo 
dvyniai bei demonai, o skaidrus Kaz-
lauskaitės eilėraščio gintaras padeda 
geriau įsižiūrėti į laike įstrigusias jų 
grimasas. Nors tikiu, kad tekstų gauso-
je esti bent po kelis eilėraščius įvairaus 
profilio skaitytojams, knygą visų pir-
ma rekomenduočiau tiems, kam Sin-
gerstraum patiko labiau nei Meninos. 

Mantas Toločka

Lane, Nick, The Vital Question: 
Energy, Evolution, and the Origin of 
Complex Life, W. W. Norton Company, 
2015, 368 p.

Tai – vienas įdomiausių ir gausiau-
siai apdovanotų mokslo populiarinimo 
darbų per pastaruosius penkerius me-
tus. Čia britų biochemikas atsiriboja 
nuo šiuo metu vis dar dominuojančios, 
genetiką ir memus sureikšminančios 
evoliucinės teorijos, sugrįžta į „pirmojo 
sultinio“ laikus ir naujai perrašo gyvy-
bės žemėje evoliuciją. Centre – nebe 
branduolio funkcija ląstelėje, o mito-
chondrijos; ne RNR ir DNR, o energi-
ja, anglies dvideginio ir vandens terpė, 
išoriniai fizikiniai procesai, nulėmę gy-
vybės raidą. Knyga perteikia pastarojo 
dvidešimtmečio genomikos, geologijos, 
biochemijos ir molekulinės biologijos 
atradimus visuomenei, kiek tiksliau ir 
sėkmingiau atsako į klausimą apie gy-
vybės atsiradimą nei daugelis iki šiol 
pateiktų hipotezių. Knyga turi bent du 
minusus: parašyta gana sudėtingai ir, 
nepaisant išsamių paaiškinimų, su 
gamtos mokslais tik mokykloje susi-
dūrusiam skaitytojui gali būti sunkiai 
įkandama, be to, dėl dažnų pasikar-
tojimų knyga į pabaigą pabosta. Vis 
dėlto ji gali tapti savotišku atradimu 
besidomintiems biologija ir gyvybės 
evoliucija.

Titas Krutulys

Laučkaitė, Laima, Vilniaus dailė 
Didžiojo karo metais, Vilnius: Lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, 2018, 224 
p., 400 egz.

Dailė čia vaizduojama itin plačia-
me kultūriniame fone, kiek silpniau 
apmestas politinis fonas, bet apskritai 
tai unikalus tyrimas. Knyga šiaip jau 
galėtų vadintis „Vilniaus kultūrinė is-
torija Didžiojo karo metais“. Gyvą ir 
sklandų pasakojimą kartais be reikalo 
gadina postmodernaus ar postkoloni-
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jinio žargono krislai („kito diskuras“, 
„kolonijinis santykis“, „neigiami ste-
reotipai“). Vis dėlto tai nėra nelemtieji 
deguto lašai, gadinantys medaus sta-
tinę, o iliustracijų gausa ir retumas 
skatina perskaitytą knygą atsiversti 
dar kartą.

Vytautas Ališauskas

Lehner, Ulrich L., Katalikų apš-
vieta: Pamiršta pasaulinio judėjimo 
istorija, Kaunas: Vox altera, 2018, 
280 p., 1200 egz.

Knyga išskirtinė: a) kokybiškos už-
sienio istorikų knygos retai verčiamos 
į lietuvių kalbą; b) tema itin aktuali: 
istorikai palyginti neseniai „atrado“ 
katalikiškąją Apšvietą (beje, domina-
vusią ir LDK), ne menkesnę negu lai-
cistinė jos pakraipa; c) tai pavyzdys, 
kaip galima rašyti profesionaliai, bet 
įdomiai ir suprantamai. Žodžiu, knyga 
verta ne tik istoriko dėmesio, nors ver-
timas vietomis šlubuoja, nėra vardų 
bei vietovardžių rodyklės. 

Vytautas Ališauskas

Palaimintasis vyskupas kankinys 
Teofilius Matulionis, parengė Vaido-
tas Žukas, Vilnius: palaimintojo Teo-
filiaus Matulionio labdaros ir paramos 
fondas, 2019, 176 p., 500 egz.

praėjus vos porai metų nuo žinios 
apie palaimintojo vyskupo Teofiliaus 
beatifikaciją, jau turime pirmą vizua-
linį jo gyvenimo istorijos pasakojimą. 
Neblogai žinodamas vyskupo biogra-
fiją iš rašytinių šaltinių ir įdėmiai 
pervertęs albumą spėčiau, kad pats 
vyskupas būtų patenkintas šiuo kūri-
niu. Visų pirma todėl, kad čia itin daug 
nuotraukų, kurioms jis pozuoja su 
savo gausios šeimos nariais: broliais 
ir seserimis, brolienėmis ir broliavai-
kiais, t. y. su tais, kurie visuomet buvo 
arčiausiai jo tėviškos širdies. Turbūt 
jam patiktų ir tai, kad pasakojimas čia 
nėra nuobodžiai oficiozinis, linijinis. 
Kai kuriose nuotraukose net ne palai-
mintasis, o kokia nors netikėta šalu-
tinė detalė labiau patraukia žiūrėtojo 

dėmesį: į vyskupo ranką žvilgsnį įbe-
dęs šunelis, į ratą susėdę ir kaži kokius 
ženklus vyskupui rodantys vaikai, 
kažkuo labai susirūpinusios procesijos 
vadovės. Kai kur ir pats albumo suda-
rytojas specialiai fokusuoja žvilgsnį 
padidintomis iškarpomis iš bendro 
kad ro, verbaliniais ir vizualiniais eks-
kursais nuo pagrindinio siužeto. paga-
liau aukšta albumo poligrafinė kokybė 
turbūt irgi džiugintų vyskupo, turėju-
sio gerą estetinį jausmą, akį. o labiau-
siai, ko gero, vyskupui būtų gera dėl to, 
kad tai nėra užsakymo iš viršaus vyk-
dymas, o privati iniciatyva iš apačios.

arūnas Streikus

Pocevičius, Darius, Istoriniai 
Vilniaus reliktai, 1940–1990, I dalis, 
Vilnius: Kitos knygos, 2018, 1000 p., 
2000 egz.

pasikaustęs gausia archyvine ir sa-
kytine medžiaga, autorius bando at-
kurti sovietinio Vilniaus peizažą, kuris 
tekste virsta į savaip sakralizuotą erd-
vę. Tyrėjui rūpi eiliniai vilniečiai, kurių 
kasdienybę bandoma rekonstruoti re-
liktų pagalba. Jaunimo gyvenimas Vil-
niuje kiek naiviai suabsoliutinamas, 
vaizduojant tik negausią centro kavi-
nių lankytojų dalį. Autoriui nepavyko 
išvengti mokslinėms studijoms (nors į 
tokią vargu ar pretenduoja) būdingos 
datų bei faktų karuselės, kuri įdomią 
temą paverčia telefonų ir adresų kny-
gos atitikmeniu. Dažnai nagrinėjamus 
objektus užgožia ir nepasitenkinimas 
esama situacija, „šiandienos realijos“, 
kurios vis kėsinasi į autoriaus jaunys-
tės Vilnių.

Tomas Vaitelė

Vaiseta, Tomas, Vasarnamis: Vil-
niaus psichiatrijos ligoninės socialinė 
istorija (1944–1990): Monografija, Vil-
nius: Lapas, 2018, 271 p., 1000 egz.

Sterilus dvelksmas, stiklinės kol-
bos peršviečiamais skysčiais, žalsvas 
ligoninės sienas primenantis viršelis 
ir nemalonūs, iš atminties aplankų ky-
lantys prisiminimai – pro Vasarnamio 

langą pažvelgusio autoriaus atradimai 
sukrečia ir prikausto. Vaiseta leidosi į 
vieną iš mūsų visuomenės privengia-
mų istorijos bromų, tokią neįprastą, 
jog smalsautojui iš šono ne taip papras-
ta paaiškinti, kokią knygą čia skaitai. 
Istorikas šį nuotykį perteikia drąsiai, 
kritiškai ir įdomiai, nepaisant sunkiai 
suvaldomų psichiatrijos teorijos klodų, 
kurie šiek tiek apsunkino skaitymą. 
Nors knygoje iš esmės lieka neatsaky-
tas bene esminis (politinis) klausimas 
apie sovietinės valstybės piktnaudžia-
vimą šia institucija, autorius apmąsto 
ne mažiau svarbius dalykus, jautriai 
narsto ligoninės, pacientų ir vasarna-
mį stebinčios visuomenės bei valstybės 
tikrovę.

Nojus Kiznis

Wittgenstein, Ludwig, Pastabos 
apie psichologijos filosofiją, iš vokiečių 
kalbos vertė Saulenė pučiliauskaitė, 
Vilnius: Kitos knygos, 2018, 440 p., 
1000 egz. 

Wittgensteiną dažnai linkstama pa-
vadinti genijumi, mistiku ar bepročiu. 
Šioje knygoje ryškiausi paskutiniai du 
bruožai – nuolatinė savaime supranta-
mų posakių ir sąvokų dekonstrukcija 
kažkuo primena apofatinės teologi-
jos pratybas, o keisti, per visą knygą 
pasikartojantys pavyzdžiai apie „f“ 
perskaitymo būdus, žodžio „lyja“ var-
tojimo kontekstus atskleidžia keistą, 
autistišką ir maniakišką atsiskyrėlio 
mąstymą apie jį apsėdusią kalbą. Pas-
tabose atidus skaitytojas ras genialių 
apibendrinimų ir pastebėjimų, knyga 
gali padėti visai kitaip pažvelgti į ne-
išsakomas žmogaus būsenas, kalbos 
raiškos ribas, suabejoti hermeneutikos 
ir geštaltpsichologijos prielaidomis. Vis 
dėlto neatsitiktinai šis Wittgensteino 
veikalas nėra labai populiarus – ste-
bėtinai ilgas, ganėtinai monotoniškas 
vėlyvojo kalbos žaidimų laikotarpio 
tekstas. Įsivaizduokite, jei traktatas 
apie tikrumą būtų keturiskart ilges-
nis, tačiau jo turinys liktų toks pat. 

Titas Krutulys

K n y G ų  M u G ė



79naujasis židinys-aidai   2019  /  2

užsKlAndA

Kodėl griuvo didysis sargybos bokštas?

SKARUTIS DALGė

Kalba, pasakyta 2019 metų vasario 16 
dieną Palemone, Lakštingalų slėnyje, 
prie aukuro.

Sausio 31 dieną gynybiniai Lietu-
vos įtvirtinimai patyrė dar vieną, itin 
skaudų smūgį. Nejaugi? Kodėl nieko 
nepastebėjome? Juk tebestūkso lie-
tuvių kalbą saugančios mūro sienos, 
tebeplazda vėliavos, o pilies vartai vis 
dar tvirtai užremti? Nors dar ir netyla 
skambios liaudies dainos, jų dienos, re-
gis, jau suskaitytos. o štai prieš kelias 
dienas su trenksmu griuvo Didysis sar-
gybos bokštas. „Didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašas nebegalioja!“ – džiūgavo dien-
raščių antraštės, tarsi tai būtų kažin 
koks laimėjimas. Iš tiesų juk tai – dar 
viena pyro pergalė mūsų istorijoje...

Skaudžiausia tai, kad ši „pergalė“ 
pasiekta kone mūsų pačių rankomis... 
Juk sprendimą priėmė valstybės įs-
taiga, įpareigota slaugyti, mylėti ir 
ginti gimtąją kalbą. prieš keletą sa-
vaičių tokį scenarijų galėjome regėti 
nebent baisiausiuose košmaruose 
arba fantasmagoriškose juodųjų kal-
bos gulbių pranašystėse. Esą ateities 

lietuviai gimtąja kalba pasirūpinsią 
patys, todėl nebereikėsią nei plieninių 
taisyklių, nei dailyraščio adatų, nei 
nacionalinių diktantų, nei apskritai 
kultūringos kalbos. Gal mūsų kalba iš 
tiesų tiek sustiprėjo, kad galime nuo 
jos atjungti kvėpavimo ir maitinimo 
įrangą? Gal jai iš tiesų niekas negre-
sia? Tuomet pūskime į tą pačią dūdą!

Akivaizdu, kad per anksti kai kas 
džiūgauja. primygtinai atkreipiu dė-
mesį į tai, kad Sąrašo klausimas taip ir 
nebuvo išdiskutuotas nei su plačiąja vi-
suomene, nei su kultūros darbo kolek-
tyvais, nei su baltaisiais taisyklingumo 
draugovininkais. pečiais dėl sužlugdyto 
Sąrašo iki šiol gūžčioja tiek vyriausieji 
kalbos inspektoriai, tiek savivaldybių 
kalbos nuovados, tiek eiliniai taisyto-
jai. Matyt, ne be reikalo to sprendimo 
iki šiol viešai neparėmė ir nė vienas 
tikras kalbininkas ar meno kūrėjas. 

Kas žino, tas supranta, kad iki Są-
rašo ėjome ilgus dešimtmečius. Sune-
šėme jį tarsi aruodą – po šapelį žodelį 
iš garažų ir landynių, po sąvoką iš juo-
džiausių sielos kertelių. Tie užkaboriai 
iki šiol neprašvitę. Juk žmogus nesi-

keičia, jam nuolat reikia visokeriopos, 
taip pat ir kalbinės auklybos.

Išmesti Sąrašą į istorijos šiukšlyną 
nesunku. Sunku ir gėda bus vieną die-
ną kažkam traukti jį iš užmaršties, jį 
atkurti ir iš naujo paskelbti. Sustiprė-
jusį, visa apimantį, privalomą. 

Sakysite, kad visa tai tik mano, žmo-
gaus „iš anų laikų“, sapalionės? Juk 
progreso vis tiek nesustabdysi. Gal iš 
tikrųjų Didžiosios kalbos klaidos jau 
seniai išnyko? plačiau nekomentuosiu, 
tik patarsiu įsijungti radijo imtuvą ir 
pasiklausyti šiuolaikinių estradinių 
melodijų. Antai vienas ansamblis (sti-
listiškai nemotyvuotu pavadinimu su 
dirbtinai prikergta slaviška pavarde) 
atlieka dainą „Žilvitis“. Nors pavadi-
nimas teikia vilčių, ausis netrukus už-
pila barbarizmų ir sužalotos sintaksės 
tvanas:

Kad taip užmiršt (= užmirštume) ap -
linkui viską, / Džiaugtis (= džiaug-
tumėmės) viens kitu prie upės atsisė-
dus (= atsisėdę). / aš tau dainuočiau 
ir dainuočiau, / Tu šiauštum mano 
dredus (= vėlinukus, veltūną). !

ATITAISYMAS

Šių metų NŽ-a Nr. 1 Dominykos Navickaitės apžvalgoje p. 59, iliustracijos paraše įsivėlė klaida. Teisingą iliustraci-
jos parašą skaityti taip: „parodos „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias. Antano Saulaičio SJ kolekcija“ 
akimirka. Iš kairės: parodos kuratorė Alina pavasarytė, Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas poniškaitis ir t. Antanas 
Saulaitis SJ. 2018-12-13.“ Atsiprašome skaitytojų.
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užsKlAndA

Gėris, grožis ir tiesa

???
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