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Miela Redaktore,
Tai, kad ant jūsų žurnalo pirmojo numerio – 1991 m. sausio data, yra geras ir 

gražus sutapimas. Kaip, tarkime, ir „Mažosios studijos“ gimtuvės per Kalėdas 
porą metų anksčiau. Arba, atsiprašau už familiarumą, Tavo pačios artėjantis 
gimtadienis ir Kovo 11-oji. Ar kai kas nors ima ir numiršta šviesų Velykų rytmetį, 
su Prisikėlimo varpais.

Galima iš tų sutapimų daryti filosofiją ar teologiją, bet galima ir nedaryti. Suta-
pimų, atsitiktinimų gyvenime daug. Per juos kiti mėgina išgriebti sau mintį apie 
didįjį dangaus režisierių. Jei to nenori ar neišeina, irgi joks nuostolis. Ir dangaus 
režisierius dėl to neturėtų nei pykti, nei liautis dirbęs.

Man svarbiau, kad tada įsijungia tarsi papildomi atminties blokai. Atsiranda 
naujų derinių ir palyginimų. Puikiai žinai, kaip strigo, vėlavo šis laiškas, na, ir 
pats jubiliejinis žurnalo numeris. Ką tik rašytum ar sakytum, dabar erzina, vis, 
rodos, netinka. Ir tai, ką galėtum pavadinti pavykusia komunikacija, gera naujie-
na, ateina ne iš ten, kur lauki. Jeigu ateina.

Imi į rankas anuos pirmus Naujojo Židinio numerius, ant prasto, šiurkštaus, 
dar turbūt tarybinio popieriaus, su senais šriftais, ir iš tos pačios žiemos vaidena-
si užrašai ir piešiniai ant betoninių barikadų Aukščiausiosios Tarybos prieigose. 
Rodos, dalis jų išliko, buvo sumuziejinta. Tiesa, barikados kažin ar būtų labai 
padėjusios, jei būtų vykęs tikras šturmas. Naujasis Židinys ir visa kita atgimimo 
spauda, kalnai laikraščių ir laikraštėlių, buvo panašiai kaip tos barikados. Aišku, 
kad niekas. Ir ne tik su tankais ar kalašnikovais lyginant.

O kas tada ne niekas? Išstovėti lauke Sausio 13-osios naktį nebuvo sunkiausias 
ar baisiausias dalykas. Viskas kažin kaip vienu ypu, be pasirinkimo, jeigu jau 
buvai ten patekęs. Tuo pačiu vienu ypu tą naktį būtum galėjęs ir galvą padėti už 
laisvę. Apie tai kalbėjomės tąsyk su kitu jaunu klieriku. Dulce et decorum tokiose 
vietose kartais būna tiesa. Blogiausias metas, jau be jokio gražumo ir saldumo, 
atėjo tuomet, kai išaušus sekmadieniui per garsiakalbius stūgavo po visą miestą 
„Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komitetas“. Negi baigta? Kas bus iš vėliavų, dai-
nų ir svajonių, laisvo žodžio, iš aukų Antakalnio kapinėse?

Dar kelios neaiškios dienos, ir reikėjo grįžti atgal į seminarijos aptvarą. Mama 
Šeškinėje grįžo į virtuvę prie puodų, o Petras Kimbrys su savo komanda grįžo to-
liau leisti Naujojo Židinio. Pasirodo, barikados išėjo kartu. Na, ir pati laisvė jau 
darbavosi visur pakampėmis, patyliukais. Nors kažin ko ypatingo neįsiminė per 
tuos mėnesius iki vasaros. Kvailiojome kaip kvailioję, toliau laužėme seminarijos 
taisykles, varėme į pasiutimą vadovybę. Bet visa tai ir buvo pergalė. Gyveni susi-
dėjęs su laisve. Jau niekur ir niekaip be jos.

Ar ir šią žiemą gyvenimas ir laisvė stipresni už bet ką?
Turėtum minėti žmogiškąjį trapumą, bet per daug to žodžio. Kai popiežius Pranciš-

kus tarė jį pirmąsyk pernai per gavėnios pamaldas tuščioje Šv. Petro aikštėje, buvo tik-
ra ir tikslu. Po to yra metas atsiversti ir tikėti Evangelija. Arba įsimeta veidmainystė.

Poetas, mūsų studijos bičiulis ir talkininkas, ėmė kurti anekdotus ir tyčiotis iš 
valdžios konstruojamų karantino planų. „Kai tikrovė baigia užknisti, iš kažkur 

Laiškas RedaktoRei

Julius Sasnauskas OFM
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atsiranda noras pokštauti ir iš jos šaipytis“, – paaiškino. Pavadino tai savisaugos mechanizmu, imuniteto požymiu. 
Anekdotų reikia bijoti, negeras jie ženklas. Anądien vienas parapijietis, nepatekęs į sekmadienio mišias už uždarų 
durų, tiesiai drėbė: „Tai gal valdžia kompensuos Bažnyčiai dėl neįvykusių viešų pamaldų? Kaip dėl Kirkorovo kon-
certo?“ Kitą savaitę duris atidarėme.

Senas kunigas per rekolekcijas vis kartodavo ir kartodavo: zaelum animarum. Ir vis su naujais paveikslais iš 
šventųjų gyvenimo. Labai neįsidėmėjau. Niekada nemaniau, kad ateis laikas, kai sekuliari visuomenė pareikalaus 
iš Bažnyčios būtent to. Viduramžiškos dorybės.

Ramindami katalikišką liaudį, vyskupai rodo kaip pavyzdį sovietmečio politinius kalinius ir tremtinius. Žiūrėkite, 
jie tiek metų ištvėrė be bažnyčios, be mišių ir sakramentų. Tai tiesa. Kad Dievo tauta laikosi ne vien Eucharistija, 
pasitvirtino daug kartų per Bažnyčios istoriją. Ačiū už priminimą.

Kaliniai ir tremtiniai Sibire patys buvo Bažnyčia ir elgėsi kaip Bažnyčia – drąsi, sumani, išradinga. Neseniai 
Kaune dar buvo gyva moteris, tarp tremtinių ėjusi diakonės pareigas: ji krikštijo vaikus, laimino santuokas, lydėjo 
į kapus, vadovavo bendrai maldai. Arba kaip tada nepasidavė ir nieko nebijojo ištremti kunigai! Lakstė iš vienos 
tremtinių gyvenvietės į kitą. Yra memuarų, nuotraukų. Štai šventė prie Baikalo. Šalia kunigo (atpažinau jį) stypso 
iš laimės prisimerkęs vyriokas. Lapkritis, bet vis tiek kažkokios gėlės ar žolės rankoje. Pirmoji komunija. Viskas 
tebegalioja. Trapumas taip pat.

Stasys Yla konclageryje, irgi per atstumą, iš tolo, suteikdavo net sakramentinį nuodėmių atleidimą, absoliuciją. 
Kaliniams, vedamiems mirti. Jie tai žinodavo. Viskas būdavo sutarta. Kam dabar kiltų mintis klausti, ar toks sak-
ramentas buvo teisėtas, galiojo?

Kažkada Lietuvos garbei ir išganymui, kaip sakoma, trūko vieno šūvio. Bent į orą. O dabar? Naujos vakcinos, 
dviejų trečdalių imuniteto, daugiau milijardų ekonomikai atstatyti? Pagaliau sugrįžti prie to paties? Nežinau.

Liturginiai skaitiniai neseniai išmetė apaštalo Pauliaus formulę: „Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi 
jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir 
kurie užsiėmę pasaulio reikalais, – kaip neužsiėmę“. Ten, rodos, jis kalba apie paruziją. Ar šiaip kad nepanikuotų 
ir nesusireikšmintų Korinto krikščionys.

Atsidarau langą, ūžteli vidun šalčio banga. Lauke vėl -20° C. Bent žiemos šįmet nepavadinsi trapia. Visokie mums 
artimi, pažįstami laisvės žygiai kažkodėl pamėgę žiemą. Nepriklausomybės Aktas. Sausio sukilimas 1863 metais. 
Maidanas. Dabar – Rusija. Gal kad kraujo temperatūra atitinkamai irgi pakyla sukausčius speigams? Ko dar tada 
galima laukti ir tikėtis sau šiuose vasario sniegynuose mušant kraujui?

Bene tą pačią žiemą, kai prasidėjo jūsų žurnalas, jau po tankų ir barikadų, seminarijos kieme palei tvorą kažkas 
iš klierikų ant šviežio sniegučio išrašė gražiai didelėmis raidėmis: Je t’aime. Nežinia, gal pačiam Dievui į dausas. 
O gal jo vardu – mums. Ar dar kažkam. Bet ėjo pro šalį, tarsi palyginime apie samarietį, Šventojo Rašto profesorius. 
Jis pamatė, stabtelėjo ir pasilenkęs išvedžiojo, jau mažesniu šriftu: Moi aussi. Ir patenkintas nuėjo savo keliais. Mes 
stovėjome kieme ir juokėmės.

O jeigu taip Daukanto aikštėje ar palei katedrą? Nebūtų laikinai geriau už instrukcijas ir nuorodas į trapumą?
Kol karantinas, šalčiai ir keturios sienos, jei nematei, būtinai pasižiūrėk danų filmą Dar po vieną. Tiesa, receptų, 

kaip įveikti pandemijos krizę, ten nėra. Ir alkoholis tik tuo dėtas, kad nutraukia rutiną. Paskui – fantastiškas žmo-
nių šuolis į laisvę, meilę ir gyvenimą. Tikrai įkvepia.

Dar reikia jubiliejinių linkėjimų. Rodos, esu Tau sakęs, kaip vienas pažįstamas pakomentavo „Mažosios studijos“ 
eterį: kai penkis metus klausaisi tų pačių balsų ir temų, darosi nuobodu, bet po 25 metų visa tai tampa amžinosiomis 
vertybėmis. Naujajam Židiniui-Aidams dabar trisdešimt. Jei užgestų, amžinybės šalimais būtų mažiau.

Čia, aišku, juokas. O jeigu rimtai, tai pasitelksiu Tomo Akviniečio pavyzdį. Karlas Rahneris vadino jį teisingo mąs-
tymo mokytoju. Esą tai didžiausias Angeliškojo daktaro nuopelnas ir palikimas Bažnyčiai. Šia prasme ir Naujojo 
Židinio-Aidų misija neturi pabaigos. Su tuo ir sveikinu Tave ir visą redakciją.

Bet giminystė su barikadomis irgi tebūnie, jų reikės dar ne kartą. 

2021 m. vasario 9 d.

P.S. Ačiū Petrui Kimbriui, pirmajam jūsų redaktoriui, kad išmokė mus, vienuolius ir vienuoles, tarp savo pavardės 
ir vienuolijos pavadinimo lotyniško trumpinio nedėti kablelio. Ir dar neieškoti Vilniuje Šventų Jonų bažnyčios, nes 
ta, kuri yra, nuo XIV a. vadinama Švento Jono vardu. Taip ir stengiuosi daryti.
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Miela ponia Redaktore,
Naujieji Metai atėjo su prieštaringom naujienom.
Yra ir gerų – su jom Jus bei visus ir sveikinu.
Kadaise Jonas Sebastijonas Bachas, žinomas vargonininkas Leipcige, o prieš 

tai ir kituose miesteliuose, parašė vietos rinkimų proga kantatą „Mes turim naują 
valdžią!“

2020-ųjų pabaigoje būtų tikę ją atlikti Vilniaus miestelyje, Kaunui broliškai tal-
kinant. Deja, giltinė nunešė puikų žmogų ir muziką Petrą Bingelį. Nespėjau net 
pasiūlyti jam tokio projekto.

O vis dėlto turime naują valdžią ir naują nuotaiką, net nepaisant siautėjančių 
karūnėlių, kai kurių skaudžių šeimoms ir kultūrai nuostolių.

Svarbu: Seimo rinkimai atnešė ne tik žmonių kaitą pastebimose valdžios vieto-
se. Galų gale matome ir juntame kartų kaitą. Džiaugiuosi tuo iš savo pensininkų 
kampo, by ne špitolės, ir dairausi viltingai pavasariop.

Nauja karta prie vairų. Tikiu, kad valstybė jiems – ne pelyčių aruodas, o namas, 
kurį norisi toliau statyti ir gražinti, gerinti.

Tikėjausi to, kad galų gale ateis gausesnių darbininkų, mažiau naudininkų. Vi-
ruso BG įsigalėjimas jau piršo mintį, ar neužgoš „mūsiškiai“ naudininkai Lietuvos 
darbininkų bemaž primuštinai. Ne. „Išgrauš!“ – pasakytų Vincas iš Paažerių. Kad 
tik tas Astravo mėšlas mūsų neišnuodytų.

Teauga, testiprėja Lietuvoj pasitikėjimas ir talka.
Atseparuokim tuos, kurie skatina, kursto nepasitikėjimą ir kvailių protestus 

prieš būtinybę.
Tiems, kurie ūžauja prieš skiepus apskritai, lyg šauktųsi naujų tymų ar koro-

nių, noriu priminti, kad vaikai, kuriuos paliekat pavojaus zonoje, nėra tik jūsų 
nuosavybė.

Vandenys, kuriuos atsainiai teršiame, teka visur.
Ir šaltiniai, juolab dvasios šaltiniai, yra itin saugotini nuo cinikų taršos.
Mums reikia bendrystės, reikia talkos. Ne tik atremiant kovydus ir pavydus, bet 

ir visą kerštaujančių nelaimingųjų neviltį. Gyvenimas nėra beprasmis. Patrimpas, 
pavasario dievaitis, teskaidrina, tevalo mums padanges ir sielas.

Kalbu ne apie padangas.

SveikinimaS  
naujiesiems metams

Vytautas Landsbergis
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1948 m. paskelbtos Visuotinės žmogaus teisių dekla-
racijos pirmame Preambulės sakinyje rašoma: „visų 
žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei 
neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo 
ir taikos pasaulyje pagrindas“, o pirmoje pastraipoje 
pažymima, kad „visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo 
orumu ir teisėmis“. Orumo svarbą ir reikšmę panašiai 
pabrėžia Vokietijos konstitucija, vadinamasis Pagrindi-
nis įstatymas (Grundgesetz): „(1) Žmogaus orumas yra 
neliečiamas. Visų valstybės valdžios institucijų parei-
ga – jį gerbti ir saugoti. (2) Todėl Vokietijos tauta nelie-
čiamas ir neatimamas žmogaus teises pripažįsta esant 
kiekvienos žmonių bendruomenės, taikos ir teisingumo 
pasaulyje pagrindu“.

Lietuvos konstitucijos II skirsnyje žmogaus orumas 
minimas keturis kartus. Tvirtinama, kad jį gina įstaty-
mas, kad draudžiama jį žeminti, o įstatymai saugo, kad 
niekas nepatirtų kėsinimosi į žmogaus garbę ir orumą. 
Dabartinės vyriausybės programoje rašoma, kad „žmo-
gaus teisės ir orumas – vertybės, kuriomis vadovausi-
mės įsiklausydami į kiekvieno piliečio lūkesčius ir pri-
imdami sprendimus“. Apibūdindamas gerovės valstybę 
prezidentas Gitanas Nausėda aiškino, kad „teisingu-
mą socialinėje srityje suprantu kaip užtikrinimą, kad 
kiekvienas žmogus turėtų lygias galimybes siekti savo 
tikslų, galėtų gyventi oriai – ir savarankiškai“.

Taigi žmogaus orumas svarbus, gal net žmogaus tei-
sių pagrindas, reikia jį saugoti ir puoselėti. Bet kas jis 
yra, kaip konkrečiai galime jį puoselėti arba pažeis-
ti, koks jo santykis su žmogaus teisėmis, asmens lais-
ve, autonomija? O gal, kaip rašo Harvardo prof. Steve-
nas Pinkeris straipsnyje „Orumo kvailumas“, tai tuščia 
prieštaravimų persunkta sąvoka be aiškaus 
turinio. Teigiama, kad vergovė ir degradacija 
yra doroviškai smerktina, nes pažeidžia žmo-
gaus orumą, bet taip pat tvirtinama, jog nega-
lima atimti žmogaus orumo, net jį pavergus 
ir pažeminus. Pinkerio kritika nėra originali, 
prieš du amžius panašiai rašė Arthuras Scho-
penhaueris. Dar anksčiau utilitarizmo tėvas 
Jeremy Benthamas panašius priekaištus 
reiškė laisvės sąvokai, sarkastiškai pažymė-
damas, jog prigimtinių teisių gynėjai aiškina, 

kad mes visi gimstame laisvi, bet skundžiasi, jog tiek 
daug mūsų gimsta vergijoje. Tad kai kurie filosofai siū-
lo atsisakyti orumo sąvokos. Esą galime pasakyti viską, 
ką norime, apie žmogų, jo savybes ir dorovę, atsisakę 
neaiškios ir slidžios orumo sąvokos, juolab kad orumas 
mažai kuo skiriasi nuo žmogaus autonomijos, kurią 
gana gerai suprantame. 

Reikia priešintis šiai pagundai. Orumas nėra šių die-
nų filosofijos naujadaras, kurį galime pašalinti, jam 
dar neįsitvirtinus. Ciceronas plačiai rašė apie orumą, 
kaip ir Renesanso filosofai, ką ir kalbėti apie Kantą. 
Sąvoka paini, ne be vidinių prieštaravimų. Kitaip ir 
negali būti, nes skirtingų kartų bei mokyklų mąstyto-
jai pastebėdavo ir pabrėždavo skirtingus jo atspalvius. 
Kito ir tos pačios tradicijos supratimas. Katalikų Baž-
nyčia šimtmečiais mokė apie žmogiškąjį orumą, bet dar 
XIX a. pabaigoje popiežius Leonas XIII, prabilęs apie 
darbo orumą, vis dėlto pabrėžė, kad pagal Dievo planą 
visuomenėje esama įvairių luomų, vieni kilnesni už ki-
tus, kiti menkesni, tad skirtingi savo orumu, teisėmis 
ir galiomis. Tik po Antrojo pasaulinio karo Bažnyčia 
pradėjo skelbti, kad visų žmonių orumas yra lygus, kad 
jis nesąs skirstomas pagal luomus ar rangus. Antra 
vertus, nereikia manyti, kad „orumas“ yra ar taps nedi-
ferencijuota sąvoka, turinčia tik vieną skiriamąjį bruo-
žą. Žaidimais laikome šachmatus, preferansą, futbolą, 
Rubiko kubą, kompiuterio Minecraft ir tuos 80 žaidimų, 
kuriuos Pieteris Bruegelis pavaizdavo savo paveiksle 
Vaikų žaidimai. Visi šie užsiėmimai vienas nuo kito 
ženkliai skiriasi, bet jie pakankamai panašūs, kad juos 
laikytume žaidimais.

Orumo sąvoka prieštaringa. Kartais jis suprantamas 
labai plačiai, kaip grindžiantis iš jo kylan-
čias žmogaus teises. Orumas siejamas su pa-
reiga gerbti asmens moralinį neliečiamumą 
ir jo besąlygišką, nelygstamą vertę, bei su 
žmogaus autonomija, jo gebėjimu sukurti ir 
įgyvendinti gyvenimo planą. Tad aiškinama, 
kad mūsų orumas pažeidžiamas kaskart, kai 
nusižengiama mūsų teisėms, su mumis ne-
dorai elgiamasi. Orumą galima suprasti ir 
siauriau, jį sieti su žmogaus socialiniu sta-
tusu, garbe. Šitaip suprastas orumas reika-
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lauja pagarbaus elgesio su žmonėmis, kurių nevalia 
pažeminti, niekinti, pagal kai kurių šalių įstatymus – 
ir šmeižti. Antra vertus, jei kas nors man sumeluoja, 
mane apšneka, užgauna, įskaudina, nepaiso kai kurių 
mano teisių, jis nebūtinai pažeidžia mano orumą. Pla-
čiąja prasme orumas yra visų mūsų teisių šaltinis, visas 
jas netiesiogiai grindžia, tad dažnai ir pažeidžiamas. 
Siaurąja prasme orumas labiausiai sietinas su mums 
rodoma pagarba bei su pažeidžiančiais ir žeminančiais 
veiksmais. Tik mažas nuošimtis žmogaus teisių yra iš-
imtinai grindžiamos siekiu apsaugoti žmones nuo paže-
minimo ir degradacijos bei užtikrinti, kad deramai būtų 
pripažįstamas ir gerbiamas jų visuomeninis statusas. 

Orumas turi bent tris skirtingus aspektus ar atspal-
vius. Pirmasis susietas su plačiąja orumo samprata, 
žmogaus verte ir asmens autonomija. Šį aspektą itin pa-
brėžė Immanuelis Kantas, kuriam orumas yra neįkai-
nojama, besąlygiška, nepalyginama, įgimta ar savybin-
ga vertės rūšis. Jis dar tvirtina, kad asmens autonomija 
yra žmonių orumo pagrindas. Daugelis dabarties filo-
sofų irgi skiria ypatingą reikšmę autonomijai, asmens 
gebėjimui būti tuo, kuo jis nori, jo gebėjimui nusistaty-
ti ir įgyvendinti gyvenimo planus ir tikslus. Ši savybė 
mus skiria nuo kiti gyvūnų, grindžia mūsų orumą bei 
žmogaus teises. Vokietijos konstitucija orumą tiesiog 
sieja su žmogaus teisėmis. Dėl orumo neliečiamybės, 
kurią turi ginti valstybė, ginamos ir gerbiamos žmogaus 
teisės. Nuodugniau aptarsiu ši orumo atspalvį vėliau.

Antrasis aspektas susijęs su statusų ir rangų sulygi-
nimu ir paaukštinimu. Praeityje žmonės buvo skirstomi 
pagal rangus, o skirtingi rangai turėjo skirtingas teises, 
galias ir privilegijas. Kadaise dignitas nurodė rangą, 
kurį turėjo tik aukštesniųjų luomų nariai, kunigaikščiai 
aukštesni negu bajorai, vyskupai negu dekanai. Bajo-
rams buvo leidžiama dalyvauti šalies valdyme, jiems 
galiojo skirtingi įstatymai, jie buvo teisiami ypatinguo-
se teismuose ir tik dėl kai kurių nusižengimų. Reikėjo 
su jais pagarbiai elgtis, net kai jie nusidėdavo. Prasčio-
kai neturėjo rango ir tik ribotas teises. 

Filosofas Jeremy Waldronas aiškina, kad aukštas sta-
tusas laipsniškai demokratėjo, prasčiokai įgijo vis dau-
giau teisių, su jais pradėta elgtis, lyg jie turėtų tą patį 
dignitas, kuris kadaise priklausė tik kilmingiesiems. 
Aukštuomenės dignitas virto žmogaus orumu, kai tapo 
privalu visus traktuoti lyg jie būtų bajorai, jiems rodyti 
deramą pagarbą ir susirūpinimą jų gerove. Žmogiška-
sis orumas paverčia kiekvieną žmogų bajoru, kiekvieną 
moterį karalaite, nebelieka baudžiauninkų ir kitų ne-
visateisių žmonių. Visų teisės yra lygios ir aukščiausio 
rango, visi turime teisę būti traktuojami kaip praeityje 
aristokratai. Jei kadaise mužikai nuolankiai prašydavo 
pono malonės, kurią jis retkarčiais teikdavosi suteikti 
iš savo gerumo, žmonės dabar primygtinai reikalauja, 
kad jų teisės būtų gerbiamos, o orumas – pripažintas. 

Šis savo vertės pajutimas reikalaujant, kad valdžia su 
mumis elgtųsi pagarbiai, kalbėtų ir stengtųsi mus įti-
kinti, o ne tik tiesmukai įsakinėti, yra vienas šiuolaiki-
nės demokratijos pagrindų. 

Įsidėmėtini du momentai. Pirma, orumas reikalau-
ja pripažinti, kad visi yra lygūs, turi teises ir gali rei-
kalauti deramos pagarbos. Nebėra skirtingų statusų. 
Antra, praplečiamas teisių laukas ir apimtis. Reikia 
gerbti ne tik pilietines teises, kurios užtikrina asmens, 
žodžio, minties laisves, teisę į nuosavybę, į teisingą by-
los nagrinėjimą bei politines teises, kurios leidžia mums 
dalyvauti šalies politiniame gyvenime kaip rinkėjams 
ir renkamiesiems, bet dar ir socialines teises, būtinas 
oriam gyvenimui. Nedarbas, skurdas, neraštingumas, 
psichinės ligos ir panašios sąlygos pakerta žmogaus sa-
vigarbą, jį stigmatizuoja ir paprastai sumenkina kitų 
jam rodomą pagarbą. Siekdama užtikrinti šių piliečių 
orumą, valstybė turi padaryti viską, ką gali, kad suma-
žintų šias žeminančias nelygybes. Politologas Timothy 
Gartonas Ashas teisingai pastebėjo, kad gerovės valsty-
bė perskirsto ne tik pinigus, bet ir orumą, o „orumo per-
skirstymas“ leidžia mažiau pasiturintiems laisviau kvė-
puoti, jaustis visateisiais šalies piliečiais, o ne elgetomis. 

Trečiasis atspalvis yra susijęs su žmogus elgsena, lai-
kysena, iš dalies net išvaizda. Orus (angliškai dignified) 
žmogus išlaikytas, santūrus, grakštus, kilmingo veido. 
Jis žino savo vertę, bet nesipuikuoja, jam svetimas ser-
vilizmas bei pastangos įtikti, jis geba sutramdyti savo 
pyktį, nereaguoja perdėm emocingai į įvykius, pagar-
biai elgiasi su kitais, bet ir išlaiko atstumą. Jis negalėtų 
būti entuziastišku Žalgirio sirgaliumi. Šitoks orumas 
susijęs su tam tikru gravitas, tad nėra norma: ne visi 
gali būti orūs, pavyzdžiui, neįgalieji, sergantys Alzhei-
meriu, mažamečiai vaikai. Bet vokiečių tapytojo Fritzo 
von Uhde’s paveiksle Heideprinzeßchen nutapyta basa, 
kokių aštuonerių metų mergaitė, išdidžiai stovinti pie-
voje su smilga burnoje primena, kad orumas nėra vien 
subrendusiųjų ar pasiturinčiųjų savybė. Šitoks orumas 
nepriklauso vien nuo dvasinių savybių, nemažą vai-
dmenį atlieka įvairūs doroviniu požiūriu niekiniai atsi-
tiktinumai – finansinė padėtis (sunku oriai laikytis, kai 
gyveni skurde), ūgis (150 centimetrų ūgio vyras rečiau 
bus laikomas oriu negu 185 centimetrų), vyraujančios 
socia linės normos ir papročiai. Individas, kuris nesusi-
pažinęs ar nepaiso priimtino elgesio ir etiketo taisyklių, 
apsileidžia, nesirūpina savo išvaizda, valgo rankomis, 
dėvi neišlygintus marškinius, nebus laikomas oriu.

Ši orumo samprata sunkiai dera su kitomis dviem. 
Orus žmogus perdėm panašus į rafinuotą aristokratą, 
bankininką, estetą, ir ne visi žmonės gali ar nori tokiais 
būti, juolab kad toks orumas gali degeneruoti į snobiz-
mą, žmogaus vertę glaudžiai sieja su dabartinėmis, bet 
nebūtinai vertingomis visuomenės normomis. Be to, jis 
stiprina polinkį žmonėms suteikti skirtingus ir nelygios 
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vertės statusus, nors rangų niveliavimas bei aukščiau-
sio statuso sudemokratinimas ir suteikimas visiems 
buvo būtinas, siekiant pabrėžti žmogaus orumo vertę ir 
visuotinumą. Šis dalinis orumo sampratų nesuderina-
mumas primena, kad nepaisant įsitikinimo, jog reikia 
gerbti pagrindinį visų žmonių orumą, nelengva tai da-
ryti realiame pasaulyje, nes žmonių veiksmai ir gyveni-
mo būdas veikia mūsų pastangas rodyti jiems vienodą 
pagarbą ir rūpestį. Buvusio JAV prezidento Baracko 
Obamos veiksmus ženklina orumas, kuris svetimas Do-
naldo Trumpo gyvenimo būdui. Nors iš dalies įgimtas, 
Obamos orumas yra aibės sąmoningų pasirinkimų per 
visą savo gyvenimą rezultatas, kaip ir Trumpo grubu-
mas bei vulgarumas. Nereikėtų žmonių sąmoningai že-
minti, bet tam tikras Trumpo ir kitų pasipūtėlių sugė-
dinimas, netgi įskaudinimas, ko gero, sveikintinas, nes 
tik taip galima išreikšti nepritarimą jų pretenzijoms ir 
polinkiui žeminti kitus.

Kantas teigia, kad orumas yra „aukščiau bet kurios 
kainos ir nieko ekvivalentiško jam nėra“, taigi negali-
ma jo atsisakyti ar iškeisti. Gal taip yra, jei žmogaus 
orumas ne vien nuo jo priklauso, jis su juo gimsta, jei 
orumas sklinda iš žmogaus gelmių, iš Dievo sukurtos 
sielos. Bet pagal sampratą, kuri siejama su žmogaus 
elgsena, statusu ir visuomenės vertinimu, esama aplin-
kybių, kurios pateisina orumo atsisakymą. Jei tavo vai-
kai neturi maisto ir kitaip jo negali gauti, tai leistina 
prašyti išmaldų, nors žinai, kad tai negarbinga, ir jau-
ti, kad save žemini ir pamini savo orumą. Būna ir kitų 
aplinkybių, kai žmogus verčiamas nusižeminti, kad ap-
saugotų artimuosius, nors tokiais atvejais jaučia gėdą, 
net pasibjaurėjimą savimi.

Sugrįžkime prie pirmosios prigimtinio orumo samp-
ratos, – to orumo, kurį Visuotinė žmogaus teisių dekla-
racija laiko laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pa-
grindu. Koks to orumo turinys? Savo veikale Dorovės 
metafizikos pagrindai Kantas rašė, kad protingos bū-
tybės orumas kyla iš to, jog ji nepaklūsta jokiam kitam 
dėsniui, išskyrus tą, kurį tuo pačiu metu ji pati sau nu-
stato. Moralė leidžia protingai būtybei būti savaiminiu 
tikslu. Taigi tik moralė ir žmogus, kiek jis pajėgia būti 
moralus, gali turėti orumą. Nesigilinant į Kanto filoso-
fijos subtilybes (pavyzdžiui, kuria prasme orumas yra 
iš esmės moralės, o ne žmonių savybė), tarkime, kad 
žmogaus orumas slypi jo gebėjime priimti ir paklusti 
tik tiems nurodymams, kuriuos jis nustato sau, pasi-
rinkdamas ir įgyvendindamas savo vertingo gyvenimo 
samp ratą. Orumo šerdį sudaro žmogaus gebėjimas būti 
tuo, kuo jis nori būti. Norint būti doroviniu veikėju, rei-
kia pačiam pasirinkti savo gyvenimo kelią, neleisti ki-
tiems tave valdyti ar primesti savo gyvenimo sampratą. 
Gyvenimo planas turi būti realistiškas ir pasiekiamas, 
negali smarkiai viršyti turimų gebėjimų ir galių. Daž-
niausiai šie planai yra kuklūs – išsimokslinti, rasti pro-

fesiją, sukurti šeimą, jei įmanoma, patogiai gyventi. 
Paprastai patys negalime užsitikrinti oraus gyvenimo. 
Gebėjimas atpažinti vertingo gyvenimo bruožus bei tu-
rėjimas jo realizavimui reikalingų savybių mažai ką 
reikštų, jei nebūtume laisvi jį įgyvendinti arba jei kiti 
žmonės mums kliudytų. 

Autonomija yra neginčytinai svarbus orumo elemen-
tas, bet nėra vieningo atsakymo į klausimą, ar galima 
orumą sutapatinti su ja, o jei autonomija kartais ne-
dera su orumu, tai kam skirti pirmenybę? Pradėkime 
nuo paprasto, kasdieniško pavyzdžio. Filosofas Michae-
lis Rosenas atkreipia dėmesį į Prancūzijos ir Europos 
teismų nutartį, kad vietos valdžia teisėtai uždraudė 
nykštukų metimo konkursą, kai naktinio klubo klientai 
siekdavo kuo toliau ant pripučiamojo čiužinio numesti 
apsauginį kostiumą vilkintį nykštuką. Miesto burmist-
ras uždraudė konkursą iš dalies dėl to, kad jis nero-
dė pagarbos žmogiškam orumui. Nykštukas Manuelis 
Wackenheimas kreipėsi į teismus, prašydamas panai-
kinti nutarimą, pažeidusį jo teises į laisvę ir darbą bei 
jį diskriminavusį. Jis argumentavo, jog šis užsiėmimas 
nepažeidė jo orumo, nes žmogus negali būti orus be dar-
bo, o Prancūzijoje nėra darbo nykštukams, Prancūzijos 
aukščiausiasis administracinis teismas (Conseil d’Etat) 
atmetė Wackenheimo skundą, juo pasekė ir JTO žmo-
gaus teisių komitetas, kai nykštukas apskundė Conseil 
d’Etat nutartį. 

Atvejis įdomus tuo, kad orumas negrindė autonomi-
jos, bet ją varžė, dėl jo buvo ribojama Wackenheimo tei-
sė savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą ir užsitikrinti 
pragyvenimą. Nykštuko byla yra tarpinis atvejis. Nei 
jis manė, kad buvo aplinkybių verčiamas nusižeminti 
(jis iš vis nemano buvęs pažemintas), nei jis buvo kitų 
žmonių sąmoningai žeminamas: metimų organizato-
riai nemanė, kad jie skriaudė nykštuką, tiesiog su juo 
susitarė, o nykštukas nebadavo, nebuvo benamis. Jei 
ginčijamasi, ar nykštuko orumas buvo pažeistas, ar ga-
lima kitaip paaiškinti ir pateisinti teismų nutartį? Ro-
senas pažymi, kad organizacija „Mažieji JAV žmonės“ 
atkakliai priešinosi nykštukų mėtymų įteisinimui, esą 
toks žingsnis kenktų nykštukų daugumos pastangoms 
užsitikrinti daugiau pagarbos bei savo vertės pripaži-
nimą. Esą Wackenheimas turėtų atsisakyti veiksmų, 
kurie griautų jau ir taip trapų nykštukų orumo jaus-
mą. Argumentas nelabai įtikina. Nykštukų savijautai 
ar jų puoselėjamam įvaizdžiui padaryta žala būtų per 
menka valstybės intervencijai pateisinti, nes tiek mažai 
žmonių buvo susipažinę su Wackenheimo atveju, kad 
jo elgesys paveiktų, ką žmonės apskritai galvoja apie 
nykštukus. Norint taikyti Johno S. Millio žalos prin-
cipą, kuris leidžia riboti žmogaus laisvę tik tuo atveju, 
jei jo veiksmai kenkia kitiems, žala turi būti konkreti, 
apčiuopiama. Negalima drausti veiksmų ar žodžių vien 
dėl to, kad jie ką nors užgauna, įžeidžia ar sukelia pa-
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sipiktinimą, prisiminus, kad žmonės gali užsigauti ir 
įsižeisti be pagrindo. Trumpi sijonai ar iškirptės gali 
sukelti uolių musulmonų pasišlykštėjimą, bet įžeisti jų 
jausmai nėra pagrindas varžyti moterų laisvės rengtis, 
kaip nori. Nors valdžia negali pasikliauti žalos principu, 
siekdama uždrausti Wackenheimo mėtymą, gal jis turi 
pareigą solidarizuotis su kitais savo likimo draugais, at-
sižvelgti į tai, kaip jo veiksmai gali paveikti kitų „mažų 
žmonių“ savijautą.

Nors ir nėra vieningos nuomonės dėl Wackenheimo 
orumo pažeidimo, neginčytina, kad pažeistume nykštu-
ko orumą, jei jį mėtytume, nesulaukę jo pritarimo. Mė-
tymas susietas su jų mažumu. Panašiai negalime tyčio-
tis iš aklųjų, statydami kliūtis jų kelyje arba atkakliai 
prašydami psichikos trūkumų turinčių asmenų atlikti 
užduotis, viršijančias jų galimybes. Mes neigtume jų 
orumą, pabrėždami trūkumus, kurių jie negali įveikti. 
Žmonių orumas itin pažeidžiamas, jei jie kankinami, 
žiauriai baudžiami. Bet kitais atvejais sunkiau nurody-
ti, kaip orumas pažeidžiamas. Vokietijos parlamentas, 
po rugsėjo 11 d. teroristų išpuolio JAV, priėmė įstaty-
mą, kuris leido numušti lėktuvą, jei yra neginčijamas 
pagrindas manyti, kad juo bus pasinaudojama užmušti 
dar daugiau žmonių, pavyzdžiui, įsirėžiant į stadioną. 
Konstitucinis teismas paskelbė įstatymą antikonstitu-
ciniu, nes jo įgyvendinimas pažeistų įgulos ir keleivių 
orumą. Esą valdžia, užuot vykdžiusi savo pareigą ap-
saugoti jų gyvybę, juos nužudytų, kad kitus apsaugotų, 
tad juos traktuotų kaip priemonę, o ne kaip tikslą. Bet 
kur slypi tas orumas, kurį teismas mėgina apsaugoti? 
Ar keleivių orumas pažeidžiamas ir jie naudojami kaip 
priemonė, nes jų neatsiklausta? O jei jie pritartų nu-
mušimui, ar jų orumas būtų išsaugotas? Jei keleivių 
orumas pažeidžiamas, leidžiant juos nužudyti, ar ne-
pažeidžiamas stadione susirinkusių žiūrovų orumas, jei 
leidžiama lėktuvui į juos įsirėžti? Ar nereikėtų numušti 
lėktuvą ir paaukoti keleivius, kurie vis tiek žus, kad žiū-
rovai, taigi daugiau žmonių, liktų gyvi? Kalbama apie 
orumą, bet esminis klausimas yra kaip sverti žmonių 
gyvybes ir tas aplinkybes, kuriomis jiems keliamas pa-
vojus. Priekaištus ketinimui numušti lėktuvą galime 
aiškiau formuluoti pagal Pauliaus principą, kad neva-
lia daryti blogio, kad atsirastų gėris. Mat tyčinis ir są-
moningas žudymas yra nepateisinamas, kad ir kokias 
geras pasekmes jis sukeltų. Negali vieno žmogaus nu-
žudyti, kad išgelbėtum dešimt, nevalia numušti lėktuvo 
ir nužudyti keleivių, kad išgelbėtum žiūrovus. Dėl Pau-
liaus principo ginčijamasi, bet bent aišku dėl ko.

Orumo klausimai sietini su reikšmingiausiais gyveni-
mo momentais, gyvybės pradžia ir pabaiga. Nutarimas 
turėti ar neturėti vaiko, kaip retas kitas, veiks tolesnę 
gyvenimo eigą, ir autonomija, taigi ir orumas, reikalau-

ja, kad jis būtų laisvai priimamas. Bet, gyvybės principo 
šalininkų nuomone, moters sprendimą ir autonomiją 
riboja pareiga gerbti gemalo orumą, nenutraukti jo gy-
vybės. Jų nuomone, žmogus yra žmogus nuo apvaisini-
mo, kai susidaro zigota ir nusistato genetinė tapatybė. 
Gemalas ne išsivysto į žmogų, bet vystosi kaip žmogus, 
tad reikia saugoti jo gyvybę ir orumą. Remdamasis pa-
našia logika, Johnas Locke’as pažymi, kad nors naujagi-
miai gimsta be tos lygybės, kurią racionalumas suteikia 
visiems žmonėms, jie gimsta jai (born to it), ir įauga į šį 
statusą panašiai, kaip didikų vaikai paveldi savo tėvų 
titulus. Nors oficialiai Vokietijoje abortai yra neteisėti, 
bet niekas nėra baudžiamas, jei jie įvyksta per pirmąjį 
trimestrą ir po moters pokalbio su psichologu. Rosenas 
pabrėžia padėties paradoksalumą, sakyčiau net absur-
diškumą. Vokietijos teismai leidžia valdžiai nepaisyti 
gemalo teisės į gyvybę, kurią grindžia nepažeidžiamas 
gemalo orumas, bet ir nustato leistinas šios teisės ne-
paisymo ribas. 

Mirtis gali sukelti panašų konfliktą tarp orumo ir 
autonomijos. Senatvę dažnai lydi įvairūs negalavimai 
nuo fizinių kančių, kurias sukelia kai kurios neišgydo-
mos vėžio rūšys, iki dvasinės mirties, kai Alzheimerio 
liga užtemdo ir užmigdo atmintį bei dvasinį tęstinumą. 
Abu atvejai užtikrina, jog nelaimingasis negalės oriai 
gyventi. Eutanazijos šalininkai aiškina, kad jei žmogus 
laisvas nustatyti savo gyvenimo gaires, tai jis turėtų 
būti laisvas nutarti, kada ir kaip jis mirs, juolab tada, 
kai jis nebegalės oriai gyventi. Nutarimas, ar toliau gy-
venti, ar nutraukti gyvenimą, yra paskutinė jo autono-
mijos išraiška. Katalikų Bažnyčia ir didžioji dauguma 
filosofų, antai Kantas ir Locke’as, mano, kad eutanazija 
doroviškai nepriimtina, žmogui neleista savęs nužu-
dyti, nes tai prieštarauja žmogiškajam orumui. Pasak 
Locke’o, aš negaliu sunaikinti savo gyvenimo, nes tai 
yra kažkas, kas man skirta, mano Kūrėjo patikėta nau-
doti jo tikslams, o ne saviems. Čia yra ryški takoskyra 
tarp skirtingų orumo ir autonomijos tarpusavio ryšių 
supratimo. Vieniems žmogaus orumas yra įkūnijamas 
jų autonomijoje, kuri savo ruožtu suteikia vertę jų pa-
svertiems nutarimams. Kitiems autonomija yra labai 
svarbi vertybė, bet dėl jos negalima pateisinti veiksmų, 
kurie prieštarauja įgimtam orumui. Orumas nustato 
neperžengiamas ribas, kurias turi gerbti dorovės pai-
santis žmogus.

Siekiau paaiškinti, kas yra orumas, bet gal tik padi-
dinau sumaištį, nagrinėdamas skirtingas sąvokos sam-
pratas, dviprasmybes, vidinius prieštaravimus. Bet mi-
nimaliai – orumas skatina mus jausti savo vertę, savo 
nuožiūra tvarkyti savo gyvenimą, reikalauti, kad mūsų 
teisės būtų gerbiamos ir kad nebūtume žeminami.

paieškos
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Naujai rengiama mokyklinė lietuvių literatūros pro-
grama kelia nemažai diskusijų. Piktinamasi kai ku-
rių lietuvių tautos istorijai svarbių veikėjų atsisakymu 
arba tuo, kad literatūra „mergaitiška“. Vis dėlto tikslai, 
kuriuos deklaruoja naujos programos kūrėjai, leidžia ti-
kėtis, kad galiausiai literatūros pamokose svarbiausias 
dalykas bus į asmeninę patirtį apeliuojanti literatūra ir 
siužetai, o ne saugoti lietuviškos kultūros paveldą.

Ne vienas autobiografijų tyrėjas yra pastebėjęs, kad 
žmogus, pasakodamas apie savo gyvenimą, yra linkęs 
remtis literatūriniais, įskaitant ir folklorinius, siužetais. 
Pavyzdžiui, patyrusysis daugybę negandų ir kančių gali 
akcentuoti tam tikrus atsitiktinumus, pakreipusius tar-
si į bedugnę riedantį gyvenimą netikėta linkme, ir tai 
aiškinti jį visą laiką lydėjusia gerąja lemtimi. Tačiau 
tokį pat gyvenimą nugyvenęs kitas jį galėtų vertinti 
kaip kančių, nesėkmių ir nelaimių virtinę, kuri niekur 
neveda ir yra beprasmė. Sėkmingos asmeninės karjeros 
žlugimą žmogus gali aiškinti kaip parodžiusį, kad gy-
venimo prasmė yra ne sėkmė, o gero darymas kitiems 
žmonėms. Kitas panašų karjeros žlugimą galbūt aiškin-
tų kaip prasmingo gyvenimo pabaigą. Vienokie ar kito-
kie siužetiniai savo gyvenimų aiškinimai, per kuriuos 
gebame gyvenimams suteikti prasmę, nebūtinai ateina 
iš konkretaus kūrinio. Tačiau knygos, literatūra, geruo-
se filmuose atsispindintys siužetai patenka į žmogaus 
akiratį, anksčiau ar vėliau atliepia tam tikrą jo 
patirtį. Kitaip tariant, knygos yra tam tikri užtai-
sai, padedantys žmogui išgyventi. Neatsitiktinai 
ir Irena Veisaitė, anonsuodama savo biografinę 
knygą, gyvenimą prilygino menui, nes „gyve-
nimui irgi reikalinga prasmė, tema ir ritmas“.

Ir tai juo aktualiau šiais laikais, kai informaci-
ja yra sutrupėjusi gabalėliais, žinios dažniausiai 
yra atsietos nuo žmogaus patirties. Knygų skai-
tymas šia prasme formuoja žmogui jo gyvenimo 
prasmės kapitalą. 

Knygų ir siužetų galią puikiai suvokė sovieti-
nės valdžios palaikytojai. Knygas jie inžinieriš-
kai panaudojo formuodami sovietinį žmogų. Tie 
knygų ar filmų siužetai buvo keleriopi. Labiau-

siai skleistas pagrindinis propagandinis pasakojimas, 
kad žmogaus gyvenimo prasmė yra tapti pavyzdiniu pi-
liečiu, visiškai atsidedančiu tarybinių idealų įgyvendini-
mui. Taip pat apie gyvenimo prasmę tampant darbo ar 
visuomeniniu pirmūnu ir taip rodant pavyzdį kitiems. 
Šio pasakojimo grubiausius pavidalus žmonės nesun-
kiai pastebėdavo ir nesunkiai atsiribodavo. Tačiau tokie 
siužetai, kūrėjams pasistengus, įgaudavo subtilesnių 
formų, buvo įrašomi į vaikams skirtas knygas, kitus 
populiarius pasakojimus. Tokios knygos kaip Aleksand-
ro Fadejevo Jaunoji gvardija ilgus dešimtmečius buvo 
privalomi skaitiniai mokyklinėje programoje. Buvo ren-
giamos pavyzdinių darbuotojų garbės lentos, jiems tei-
kiami apdovanojimai ir medaliai, kaip pavyzdžiai rodo-
mi kitiems. Pagal šiuos propagandiškai įtvirtinamus 
šablonus žmonės mokyti rašyti savo pačių biografijas. 
Toks pasakojimas skatino žmones kaip svarbiausius 
ir prasmingiausius gyvenimo įvykius vertinti tokį pir-
mavimą. Kitos patirtys, susijusios su asmeniškai reikš-
mingais išgyvenimais, šeima, draugai, kasdienybės tei-
kiami džiaugsmai ir rūpesčiai, spontaniški poelgiai ir 
pasirinkimai buvo vertinami kaip neteikiantys didelės 
prasmės gyvenimui, tad ir esantys anapus jo sovietiškai 
prasmingos autobiografijos ribų. 

Lietuvių rašytojai sovietmečiu, ypač aštuntame de-
šimtmetyje, kūrė ir kitus siužetus, pasakojančius apie 

žmonių „išvarymą“ iš idealizuoto tradicinio lie-
tuviško kaimo ir gamtą bei žmones niokojan-
čią kaimo kolektyvizaciją. Priešingai nei pro-
pagandinė istorija, jie rodė iš kaimo išvykusią 
ir prie miesto nepritapusią jaunąją kartą. Gy-
venimo prasmės praradimas, negebėjimas nie-
kur pritapti ir suskilęs pasaulis tapo savotišku 
literatūriniu standartu, aptinkamu ir tokiuose 
populiariuose pasakojimuose kaip Broniaus Ra-
dzevičiaus Priešaušrio vieškeliai. Vien seniems 
žmonėms, įsišaknijusiems savo gamtiniame ir 
kaimiškame pasaulyje, kaip kad Kairienei Ro-
mualdo Granausko Gyvenime po klevu, pripa-
žįstamas gyvenimo prasmingumas visame kolū-
kiniame degradacijos ir beprasmybės liūne. Šie 

mokykLinės LiteRatūRos pRogRamos: 
taRp knygos užtaiso iR paveLdo

Tomas Daugirdas

kritika
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Daug svarbiau už faktų sužinojimą yra gebėjimas per-
skaityti kūrinius nuo pradžios iki galo ir jais susidomė-
ti. Domėjimasis literatūra yra svarbus tuo, kad per tai 
vaikai ar jaunuoliai aiškinasi ir savo gyvenimus. Knygos 
siūlo siužetus, kurie yra alternatyva vyraujančiai tekstų, 
žinių, informacijos fragmentacijai. Mokyklose pateikia-
ma mokymosi medžiaga, kad ir mokant filosofijos, etikos 
ar net literatūros, yra iškramsnota gabaliukais, siekiant 
mokinius „supažindinti“ su kuo platesniu vaizdu. Tokia 
medžiaga ir telieka vien žinios, bet ne pažinimo, supra-
timo ir išgyvenimo kapitalas, kuriuo bus galima naudo-
tis gyvenime. Be to, mokant literatūros, kartu įtvirtina-
mos ir standartizuotos kūrinių interpretacinės schemos. 

Keistas buvo politinis sprendimas per labai trumpą 
laiką atnaujinti visas bendrojo ugdymo programas, ir 
nerealūs lūkesčiai, kad jas atnaujinus pagerės mokinių 
mokymosi kokybė. Tačiau galbūt tai leis bent literatūros 
programas pakreipti link to, kad per pamokas mokiniai 
mokysis skaityti ir suprasti knygas, o ne vien susipažins 
ir išmoks deramai pristatyti tautinės kultūros vertybes. 
Senosios programos kūrėjai į knygą žiūri kaip į tam tik-
ros nacionalinės kultūros ženklą, ir pagal tai knygas at-
renka. Taip programoje atsirado Simono Daukanto, Mi-
kalojaus Daukšos ir Martyno Mažvydo tekstai. Tačiau 
ar iš tiesų Mažvydo laiškas kunigaikščiui Albrechtui 
ar Simono Daukanto Būdas senovės lietuvių, kalnėnų 
ir žemaičių yra vertesnė literatūra net ir tautiškai auk-
lėjamam Lietuvos jaunuoliui už Sofoklio Antigonę ar 
Clive’o S. Lewis’o Narnijos kronikas? Tautos, valstybės ir 
žmogaus likimo sąsajas gali įtaigiai ir stipriai atskleisti 
siužetai, kuriuos parašė ne lietuviai autoriai. Patriotiz-
mo dilemas Williamo Shakespeare’o Julijus Cezaris at-
skleidžia daug geriau nei kuris lietuvių autorius. Norint 
adekvačiai suprasti tai, ką kalba Daukša, Mažvydas 
ar Daukantas, reikia daug žinių apie to meto, kuriame 
rašyti veikalai, istorinį ir politinį kontekstą. Šiuos auto-
rius gimnaziją baigiantis lietuvis veikiausiai turi žinoti, 
tačiau jei literatūros pamokose svarbu vaiką supažindin-
ti su siužetais, kurie žmogaus išgyvenimus ir jausmus 
susieja su tauta ir jos likimu, abejotina, kad pats tinka-
miausias būdas tai daryti pasitelkus būtent juos. 

Vienas iš naujos programos rengėjų Mindaugas Grigai-
tis sakė, kad jos tikslas yra vaikas, jo literatūrinė-kultū-
rinė kompetencija, gebėjimas „geriau pažinti savo paties 
jausmus, save kaip asmenybę“. Jis literatūrą net susiejo 
su žmogaus gyvenimo prasme: „Kai nuolat statistika pa-
tvirtina, kiek daug jaunų žmonių žudosi, ignoruoti litera-
tūros galias bent minimaliai spręsti šią tragišką proble-
mą būtų nuodėmė“. Net jei ir ne viskas bus įgyvendinta 
praktikoje, turint galvoje ir dalies literatūros mokytojų 
priešinimąsi, jau šie išsakyti tikslai rodo tam tikrą lūžį 
nuo literatūros pamokos kaip žinių apie nacionalinį kul-
tūros paveldą įtvirtinimo prie pamokos kaip literatūrinių 
siužetų siejimo su gyvenimu ir jo prasme.

siužetai, priešingai nei propagandiniai, atliepė žmonių 
gyvenimo patirtis, išgyvenimus ir pasakojo apie skau-
dulius, tačiau jie nepateikė atsakymo, kaip tas patirtis 
susieti į visumą, kad asmeninis gyvenimas vis dėlto at-
rodytų turintis prasmę.

Suprantama, kad buvo ir kitų siužetų. Kontroversiš-
koji tyrėja Nerija Putinaitė Justino Marcinkevičiaus 
kūryboje yra atradusi sovietiniam elitui reikšmingą gy-
venimo prasmės aiškinimą kaip kentėjimą dėl kenčian-
čios tautos. Verstinė užsienio literatūra, be abejo, galėjo 
pateikti visai kitokių gyvenimo įprasminimo galimybių, 
bet jos recepcija buvo ribota, ypač – viešas kitokių patir-
čių ir jų aiškinimų skleidimas. Alternatyvos tam tikru 
mastu galėjo būti perteiktos šeimose ar kokiuose užda-
ruose būreliuose. 

Nepriklausomybės pradžioje savo gyvenimus ir pa-
tirtis pradėjo pasakoti sovietmečiu į paraštes išstumti 
represuoti, ištremti bei kitaip persekioti lietuviai. Ne 
vieno jų istorijose galimybė sulaukti nepriklausomos 
Lietuvos ir tuo pačiu viešai dalytis savo patirtimis reiš-
kė ir jų patirtų kančių įprasminimą. Po Sausio 13-osios 
ir kitų to meto įvykių įsivyravo supratimas, kad tokiais 
kritiniais laikotarpiais mirtis ar nukentėjimas dėl lais-
vės suteikia prasmę žmogaus gyvenimui. Per trisdešimt 
metų tai buvo įtvirtinta įvairiais ritualais. Šiemet, šven-
čiant Sausio 13-osios trisdešimetį, ji minėta kaip laisvę 
atnešusi pergalės diena. Jaunesniosios kartos atstovai 
net pabrėždavo tą dieną kaip „šventę“, į antrą planą nu-
stumdami gedulą dėl aukų.

Tačiau revoliucijos trunka neilgai. Yra jų herojai ir 
prašalaičiai, kurie kasdienybėje gyvena įprastus gyve-
nimus. Kokie siužetai yra atrama, leidžianti jiems iš 
paskirų gyvenimo faktų, dažnai ir iš nesėkmių sulipinti 
supratimą apie vis dėlto prasmingą gyvenimą?

Knygos, kuriose pasakojama apie žmonių gyvenimus 
ir jų istorijas, o didelė dauguma grožinių ir į jas pana-
šių knygų tokios ir yra, pateikia įvairiausių tokios pras-
mės ar beprasmybės variantų. Vienos knygos labiau, 
kitos mažiau atliepia konkretaus žmogaus asmenines 
patirtis ir parodo kelią, kokiu būdu tas patirtis, kurios 
gali būti ir sunkiai pakeliamos, galima sau išsiaiškinti 
kaip prasmingas. Su knygomis daugelis mokinių išsa-
miai pirmą kartą susipažįsta mokykloje. Todėl tokios 
svarbios yra mokyklinės literatūros programos. Nuo to, 
kokias knygas ir kaip įdėmiai mokiniai skaitys, gali iš 
dalies ar net labai ryškiai priklausyti, kaip jie aiškinsis 
savo pačių gyvenimus, kaip sugebės įvairias asmenines 
patirtis susieti į darnią ar nedarnią visumą. Nuo to pri-
klauso, kaip ir ką mokiniai svajos apie savo ateitį, ir ar 
apskritai sugebės svajoti. Šiuo atžvilgiu antrinis, nors 
vis dėlto svarbus dalykas yra tai, kokių faktų mokiniai 
sužinos ar nesužinos, su kurių rašytojų ir autorių kū-
ryba paviršutiniškai susipažins, apie kokius vienai ar 
kitai epochai svarbius jų kūrinius patirs. 

kRitika
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ReaLybės tRūkis sausio 13-osios naktį

Kazys Preikšas

atmintis

Kai vaikai buvo maži, surašiau jiems stebuklinę pasa-
kėlę apie Sausio 13-osios įvykius. Neilgą, namudinę, 
kiek patetišką, – pasakėlę, kurios pagrindiniai veikėjai 
buvo keturi Sergėtojai – tokie genius loci, stichijų ava-
tarų ir dar kaži kokios komiksinės dvasios kratiniai. 
Kažkada, prisiminęs šį tekstą, ūmai supratau, kad jis 
gimė ne iš noro papasakoti vaikams apie tuos įvykius, 
o iš mano paties vidinio poreikio išspręsti tam tikrą in-
telektualinį uždavinį: paaiškinti tų įvykių fenomeną.

Toje naktyje – akivaizdi spraga, nesuprantama išim-
tis, žiojintis trūkis tarp to, kas nutiko, ir to, kas turėjo 
nutikti. Kai protas neįstengia paaiškinti fizikos (pla-
čiąja prasme) dėsniais, jis imasi paaiškinimų ieškoti 
metafizikoje, parafizikoje ar magijoje. O ta Naktis ir 
yra nepaaiškinama. Geležiniai realybės dėsniai nenu-
maldomai veikė iki jos: galios, išteklių centrų, socialinio 
veikimo principai, jų sąveikos dėsningumai galiojo, jų 
poveikį galima buvo ir matyti, ir numatyti. Didesnė ga-
lia nugalėdavo mažesnę, ištekliai ar prieiga prie ištek-
lių, prisitaikymas ir adaptacija nulemdavo išgyvenimo 
pranašumus. Visa tai ilgai ir neklystamai veikė tiek 
makro (didžiųjų pasaulio jėgų ir darinių, kitaip tariant, 
statistinio masto junginių), tiek mikrolygiu (konkrečių 
individų veikloje).

Remiantis pranašesne jėga, Lietuva buvo kažkada 
okupuota, jėgos ir išteklių pagalba buvo nuslopintas 
pasipriešinimas. Socialiniai-adaptaciniai žmonių gyve-
nimo mechanizmai skatino kolaboruoti, apdovanodami 
didesniais ištekliais apsukriuosius. Sumažėjus galios 
naudojimui, tiksliau – galios naudojimo pavojaus su-
vokimui, radosi socialinis-politinis pasipriešinimo vei-
kimas, siekiantis laisvės ir teisingumo. Tačiau ir šiam 
veikimui tebegaliojo tie patys realybės dėsniai, ir, kas 
svarbiausia, šis veikimas nekeitė galios santykio, kuris, 
pagal tuos pačius dėsnius, galiausiai ir turėjo nulemti 
rezultatą. O tos Nakties „kaip turėjo nutikti“ veiks-
mų eiga būtų buvusi eilinė iliustracija, kaip ir kokiu 
konkrečiu mechanizmu makrolygyje veikiantys dės-
niai, per planus ir veiksmus, galios ir išteklių pranašu-
mus, išsprendžia tokias situacijas, nusileisdami į mi-
krolygį  – paveikdami žmones. Taip jau buvo ne kartą: 
1956 m. Vengrijoje, 1968 m. Čekoslovakijoje, 1981 m. 
Lenkijoje – didesne jėga socialinis pasipriešinimas nu-

slopinamas, nepriklausomai nuo to, ką ir kaip aktyviai 
veiktų eiliniai žmonės. To rezultatas ir pasekmė – su-
darkomi tų žmonių likimai. Nei laikai, nei juo labiau 
patys dėsniai 1991 m. nebuvo nė kiek pasikeitę – taip 
pat, pavyzdžiui, buvo veikiama ir 1990 m. sausį Baku. 
Tie patys, negailestingi ir nelankstūs realybės dėsniai 
puikiai veikė ir po tos nakties, ir veikia ligi pat šios die-
nos. Šiek tiek pakito galios centrų pasiskirstymas, tad 
ir jų sąveika pasireiškia kiek kitokiais dėsningumais, 
bet dėsniai veikia lygiai taip pat nepriekaištingai, kaip 
ir iki tos nakties.

O tą Naktį nutiko kitaip. Nors sąlygos lyg ir nebuvo 
pakitusios – dominuojanti jėga, turimi ir pasitelkti iš-
tekliai, aiškus tikslas, sudėliotas planas, sprendimas 
veikti. Tačiau nenutiko tai, kas turėjo nutikti. Tartum 
akmuo, paleistas iš rankų, pusiaukelėje link žemės pa-
kibtų ore. Lyg gravitacija būtų nustojusi veikti, o ir inerci-
jos dėsnį kažkas būtų atjungęs. Šiandieninis post factum 
žinojimas, su atvertais archyvais, dokumentais, liudiji-
mais ir prisiminimais – jis gana tiksliai padeda nusaky-
ti, kas ir kaip tą naktį vyko, paaiškina, kokiu būdu tas 
geležinių realiojo pasaulio dėsnių traukinys staiga nu-
važiavo nuo bėgių ir pasuko alternatyvios įvykių raidos 
keliu. Tačiau net ir tas žinojimas nepaaiškina – kodėl. 
Kodėl tą naktį viskas vystėsi būtent taip, kaip vystėsi?

Lygiai panašiai tos nakties įvykių neįprastumas iš-
ryškėja ir žvelgiant kitu kampu. Kažkada, bekalbėda-
mas su jaunesniais, jau gimusiais po 1991 m. kolegomis 
apie sausio įvykius, ūmai pastebėjau suapvalėjusias iš 
nuostabos jų akis. Ta reakcija tiek įsiminė, kad vėliau 
ėmiau mintyse atsukinėti pokalbį atgal, priekabiai save 
kamantinėdamas: ar pasakojau tai, ką prisimenu arba 
tikrai žinau? Ar pasakojau tiesą? Ar pasakojau nie-
ko nepagražindamas? Ar pasakojau nieko nenuslėpda-
mas? Į visus klausimus sąžiningai atsakius „taip“, be-
liko, kiek įmanoma, įsivaizduoti tą pokalbį klausytojo 
akimis. Ir tuomet vėl ėmė vertis tos Nakties unikalu-
mas – kiek kitaip, bet gal net dar šaižiau: neįmanoma 
buvo nepastebėti tam tikro, kone trilypio, neatitikimo: 
to, kaip paprasta priimti sprendimus buvo tą naktį, to, 
kokį nepaprastą efektą tas paprastas elgesys galiausiai 
turėjo, ir to, kaip nepaprastai visa tai atrodo papras-
čiausiame atpasakojime.
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Kaip skamba fragmentiška, tinkama trumpam po-
kalbiui prisiminimų apie tai, ką mačiau pats, versija? 
Beginklė tūkstančių žmonių minia aikštėje laukia puo-
limo, ji jau žino, kad šaudo, ji jau žino, kad yra žuvusių, 
tankai sustoja per kelis šimtus metrų nuo pastato. Tan-
kai stovi. Stovi ir žmonės. Galiausiai tankai išvažiuoja – 
ir tai yra SSRS, to didžiulio, keliasdešimt metų pasaulį 
šiurpinusio monstro pabaigos pradžia. Klausantis tokio 
pasakojimo, vaizduotė iš tiesų ima piešti herojinę epo-
chą, labiau būdingą didžiavyrių žygdarbių legendoms ir 
fantasy apysakų siužetams.

Iš kitos pusės, man gyvas aiškus prisiminimas, iš 
kokių paprastų, banalių veiksmų ta Naktis susidėjo. 
Na, pabudau nuo šūvių (šūviai gal buvo kiek retesnis 
dalykas, bet nubusti naktį nuo kariuomenės judėjimo 
ar skubėti ten, kur ji juda, nebuvo naujiena), įsijungiau 
televizorių, atklausiau Vytauto Landsbergio paskutinį-
jį kreipimąsi. Kiek susigraudinau ties fraze, kad „tar-
pukariu Lietuva išgyveno be televizijos, išgyvensim ir 
dabar“. Įšokau į kelnes, striukę ir – link Aukščiausio-
sios Tarybos. Pakeliui dar dirstelėjau į motinos buto 
langus – šviesa dega, reiškia, namie, reiškia, saugi, 
reiškia, ramu (tiesa, kurioziška tai, kad šviesa tiesiog 
buvo palikta namie įjungta, o motina, eidama ta pačia 
kryptimi – prasilenkėme keliolika minučių – pažiūrėju-

si į tamsius mano langus pamanė, aha, reiškia, miega, 
reiškia, saugus, reiškia, ramu). Iš visų pusių aidintis 
greitosios pagalbos mašinų kaukimas, žmonių srovė 
link Aukščiausiosios Tarybos. Dar mintyse paskaičiuo-
ju, kad ženkliai daugiau žmonių plūsta mano judėjimo 
kryptimi, nei priešinga. Na, pravaikščiojau prie Aukš-
čiausiosios Tarybos visą naktį tarp kelių (ar keliolikos) 
tūkstančių žmonių, periodiškai užeidamas į Mažvydo 
biblioteką pasišildyti. Buvo nevilties tarpsniai, kai at-
rodė, kad Sitkūnų radijo transliacijos nutrūksta – vie-
ną tokių akimirkų įsiminė stambaus, kone dvimetrinio, 
plačiapečio vyro dažnas mirksėjimas ir akių blizgėji-
mas. Buvo tas šturmo laukimo tarpsnis, kai, berods, 
penkiolikos minučių parengtis buvo paskelbta, kai per 
garsiakalbius paprašė išvesti iš aikštės vaikus ir pasi-
traukti per keliolika žingsnių nuo pastato, kad dūžtan-
tys stiklai nesužeistų. Tuo pat metu iš Aukščiausiosios 
Tarybos pastato atskubėjęs žmogus atliko ir neviešąjį 
instruktavimą: „Kai jų pirmieji eis, jūs jų nestabdykit, 
vis vien nesustabdysit – prasiskirkit. O kai jie praeis – 
jau bandykit vėl susijungti, susiglausti, bandykit at-
kirtinėti jau praėjusius – o mes jau tuos pasitiksim“. 
Pabandžius įsivaizduoti, kaip reikės tą daryti, galvoj 
prabėgo viena mintis, kad gal gyvas ir liksiu, bet svei-
kas – turbūt ne, po to kita – o gal išsigąsiu ir pasislėp-

Linas blažiūnas. sniegas (fragmentas). 2019. organinis stiklas, akrilas
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siu po suoliuku kokiu, ką aš žinau, brr, kokia gėda bus. 
Buvo niaurokas pasisveikinimas-atsisveikinimas su 
bendramoksliu: „Jei liksim gyvi – susitiksim“. Visa tai 
vyko, bet iš tikrųjų, net ir tomis akimirkomis nebuvo 
jokios herojiškos „tiesos akimirkos“ – va, dabar pasiry-
žau mirti už Lietuvą, „laisvė arba mirtis“, nebuvo net 
jokio dramatinio apsisprendimo – stovėti ar eiti namo. 
Tiesiog buvo supratimas, kad niekur aš iš čia neisiu, ir 
net ne bukas užsispyrimas, o kažkoks ramus nusista-
tymas. Galbūt tai individualu, galbūt tai buvo kažkokia 
slopinimo reakcija į hiperdirgiklį. O gal dėsninga namų 
išminties išdava: nuo pat pirmosios Sąjūdžio vasaros 
namuose tvyrojo supratimas, kad, nepaisant perestroj-
kos ir glasnost, sovietinio režimo esmė yra nepakitusi, 
niekur nėra dingęs jos nuožmumas ir brutalumas (ką 
jau buvo patvirtinę įvykiai Tbilisyje ir Baku) ir kad 
anksčiau ar vėliau ateis laikas, kai situacija bus spren-
džiama jėga. Tam lauktam momentui atėjus, beliko su 
nirčiu romumu atlikti tai, kam tuos dvejus Sąjūdžio 
metus pasąmoningai ruošiausi: daryti tai, ką laikai tei-
singa, o kas bus – tas bus.

Net ir „atstovėjus“ tą Naktį, beeinant ryte namo va-
landą nusnūsti, nebuvo jokio suvokimo, kad nuveikta 
kažkas ypatingo. Juolab nebuvo jokios vilties, kad šią-
nakt iškovojome laisvę, labiau atvirkščiai. Tebuvo bui-

tinis supratimas, kad reikia truputį pamiegoti – viena 
naktis praėjo, laukia kita.

Štai toks mikropasaulio (esu tikras, kad manoji patir-
tis visiškai neunikali) veiksmų poveikis makropasaulio 
dėsnių veikimui, makropasaulio sanklodai tiek trumpa-
laikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje – ir yra kitoks to 
paties tos Nakties fenomeno apibūdinimas.

Prieš dešimt metų, apibūdindamas Sausio 13-osios 
įvykius, pavartojau Winstono Churchillio frazę: It was 
their finest hour. Ir tai teisinga – tai buvo šlovingiausia 
Sąjūdžio kartos valanda. Šiemet vėl pacituosiu Chur-
chillį: Never was so much owed by so many to so few. 
Nors tai buvo pasakyta seniai ir kitų žmonių atžvilgiu, 
ši frazė net labiau tinka tos Nakties įvykiams. Tai yra 
viso labo dar vienas, dar kitoks jos neįtikėtinumo apibū-
dinimas: trylika žmonių, sustabdžiusių sovietinę siste-
mą. Ir nors už Sausio 13-ąją žuvusiųjų buvo tūkstančiai 
greta stovėjusių, o už tų tūkstančių – šimtai tūkstančių 
juos palaikančių, besimeldžiančių, gniaužiančių kumš-
čius ar tiesiog jais tikinčių, būtent tų Trylikos aukos 
dėka turime tiek daug – mes visi turime šiandieną. 
Ir rytdieną.

Praėjo trys dešimtmečiai, o tos Nakties įvykių taip ir 
nesupratau. Galbūt net ir nereikia, galbūt – ir neįma-
noma.

kazys pReikšas

!

Eligijus Raila

LiEtuvystės mozė 
Jono Basanavičiaus gyvenimo 
ir ligos istorija 

Eligijus Raila mums pasakoja net tik tai, kas mums galbūt yra 
aktualu ir svarbu, bet ir tai, kas pačiam Basanavičiui buvo svarbu 
pasakyti apie save ir savo laikmetį. Autoriaus pasakojimas mums 
sugrąžino ne stilizuotą, bet itin gražų istorijos kasdieniškumą. 

Norbertas Černiauskas

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

Paulius v. subačius
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eiLėRaščiai

Dovydas Grajauskas

Poezija

* * *

Būti ar nebūti? Irgi mat, klausimas. – E.K.

o kaip alkoholikas pranas iš antro aukšto
kuris paskutines dienas praleido gerdamas
spiritą iš stiklainio, vemdamas krauju ir gelsdamas
buvo geras žmogus, bet labai piktas

o kaip tas kitas vyriškis, arti šešiasdešimt,
gyveno vienas, nei alkoholikas nei ką, ramus
tylus susitvarkęs, kai dvi dienas neatėjo
į darbą, jo kolegoms pasidarė labai
įdomu kur jis dingo, jį matė visi ir daugiau
jo niekas nematė

o kaip tie kuriuos pamačiau daugkart ir
visada mačiau daugkart ir aš juos matysiu
jie eis ir išeis ir pareis ir
galiausiai išeis ir tada jau
daugiau aš jų nematysiu

o kaip tie kuriuos pamačiau vienąkart ir
daugiau niekada nemačiau jie ėjo nuėjo taip ir
negavę iš kur sugrįžti ir kas tenai žino
kas jiems nutiko greičiausiai nieko už lango lig šiol
leidžiasi aeroplanai bet varnos seniai
nebebijo

o kaip varnos jos tupi medžiuose žiūri
karksi strykčioja pešasi dėl ko nors dėl
ko nors nesipeša netgi skraido netgi tada kai
iš dangaus krenta vanduo sakau iš dangaus
krenta vanduo ar matai o dievai

o kaip dievai o dievai
kaip visi padaryti pagal kažkokį
tenai paveikslą, ir velniai žino
kas jį nutapė tačiau sakau
tau žiūrėk:

iš dangaus
krenta
vanduo

važiuoja vis iR

važiuoja kažkur, klausosi radijo, blevyzgoja, grįžta
namo, sėdi prie stalo, gurkšnoja alų, tada viskį (vodka
iš mados išėjo prieš dešimtį metų), tada eina
miegoti, kai kurie tiesiog čia pat, vietoj

tada vėl kažkur važiuoja, eina į gatves,
landžioja į bromus, dedasi kaukes ir nusiima kaukes,
lupinėja odeles aplink nagus, kramto lūpas,
lėtai nesulaikomai smirsta, nusiprausia
ir vėl lėtai nesulaikomai smirsta

stengiasi iš paskutiniųjų, plaka rankytėm
kojytėm liežuviais, šaudo akim, užsitaiso
vaikus, su žmona gyvena kaip su mirtim su
mirtim kaip su žmona, laižosi šefams ir
verkia tualetuose, pasiima laisvų vestuvėms,
savus laidoja savaitgaliais

suka ant piršto kamuolį,
suka lemputę į cokolį
suka ir tiek

geria gripex, sustingę iš siaubo žiūri
į smektos stiklinę, krūpteli, nuo dujinės
prisidega cigaretę, atsisėda, leisgyviam tarakonui
siena rėpliojant lyg ir apie
kažką trumpam
susimąsto

dichLofoso bLiuzas

o šiaip tai kai kur yra sakoma kad
drugiai naktiniai ir panašūs yra
mirusiųjų sielos kad lanko tave
naktimis dienomis gi slepiasi
spintose

tai jeigu tikrai taip yra mano
namai tada tūkstančio sielų namai ir tūkstantis
sielų tupia ant sienų ant lubų ant lempos
gaubto taukuoto sukas kokonus ant mano užuolaidų
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tėve mūsų kursai mūsų visų benkartų
iš tavo haremo didaus teesie šventas
tavo vardas o pavardės te niekas
nežino

tėve mūsų neleisk man gundytis
nesikelti leisk keltis iš ryto
iš lovos ne iš numirusių keltis

tėve mūsų vakarykštės mūsų duonos duok
mums šiandien pelėsį kaip nors
nusipjaustysim patys

ir atleisk man mano vadžias
kaip ir aš atleidžiu savo vadeliotojui
ir duoda – imk tėve mūsų, nesisuksi –
negyvensi amžinai, ginkdie tėve mūsų

ir gelbėk mane nuo pikto, ir nuo
doro gelbėk viešpatie, ir 
amžinai naktinė
lempelė man
tešviečia

dovydas gRajauskas

ropinėja mano spintelėmis graužiasi į mano
kruopas ir makaronus, maudosi mano
miltuose rūko mano cigaretes žodžiu
naikina mano sunkiai užkauptas atsargas o
apie tą sumautą karantiną taigi jau rašo ir
sumauti poetai ir vis tiek nieko naujo

tai kartais randu vieną kitą, parėjęs namo
ant tapetų besimaskuojant, jau žino
jei ant tinko – nudėsiu, bandykite darkart

vis tiek visa tai visa tai tėra
tik sielų lėliukės
gyvųjų rainelėse

* * *

atsikeliu iš ryto
su lubom pasilabinu
rytinę maldelę kalbu:

tėve mūsų kursai šešios pėdos
danguj sveikas gyvas

tėve mūsų kursai vairavimo a, b
kategorijos arba anglų kalbos
kursai danguje tėve mūsų

!
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Vienas iš pernykštės Šiaurės vasaros organizatorių 
 Aurimas Švedas pakvietė į Biržus padiskutuoti tema 
„Ką derėtų užmiršti mūsų istorijoje?“ Provokuojan-
tis klausimas nėra visai naujas. Prieš daugiau nei de-
šimt metų istorikų suvažiavimo baigiamoji diskusija 
buvo pavadinta „Ką užmiršti ir ką prisiminti iš Lietu-
vos tūkstantmečio istorijos?“1 Tiesa, anoje gerokai sun-
kesnio (oficialesnio) žanro diskusijoje vis dėlto palikta 
daugiau erdvės kvėpuoti – istorikai galėjo nevaržomai 
svarstyti, ką prisiminti. Atkreipiu į tai dėmesį, nes čia 
glūdi šio teksto rašymo priežastis. Išgirdęs Aurimo pa-
siūlymą, kvailai apsidžiaugiau, kad toks klausimas su-
teikia galimybę kaip reikiant pasiausti ir paerzinti ki-
tus. Viešose diskusijose dalyvaujantys žmonės žino, kad 
nėra nieko nuobodžiau nei pernelyg korektiškai ir per-
nelyg teisuoliškai suformuluoti klausimai, nes tuomet 
belieka atsakyti į juos taip pat – pernelyg korektiškai 
ir pernelyg teisuoliškai. Klausimas, ką derėtų užmirš-
ti, neskamba nei korektiškai, nei teisuoliškai, o mūsų 
įsiaudrinusiai atminčiai pamojavimas juoda užmarš-
ties vėliavėle galėtų nesunkiai sukelti lengvą priepuolį. 
Belieka pamakaluoti ranką vėliavėlių dėtuvėje ir išsi-
traukti kuo juodesnę.

Tačiau ėmus apie klausimą galvoti rimčiau, staiga 
paaiškėjo, kad rasti atsakymą (pateikti siūlymų, ką 
už miršti iš mūsų istorijos) nėra taip paprasta. Tiesą 
sakant, kone neįmanoma. Ir šito negalėjimo atsakyti 
priežastis tūnojo ne išorėje, o mano viduje. Tai yra, in-
telektinės pramogos (diskusijos) dėlei galėtum pasiūly-
ti užmiršti bet ką – nuo visai absurdiško varianto (už-
mirškime akmens amžių) iki skausmingo ir todėl galbūt 
ne mažiau absurdiško (užmirškime Antaną Smetoną, 
tremtis, sovietinę okupaciją). Provokacija, erzinimas, 
nepatogumas dažnai būtini gerai diskusijai. Bet vis 
dėlto turi išlikti ir sąžiningas. O jeigu šioje diskusijoje 
norėjau išlikti sąžiningas – supratau – negalėsiu pa-
siūlyti nieko užmiršti. Pirminis provokacijos pažado 
sužadintas džiaugsmas atslūgo. Manyje iš(si)ugdytas 
istorikas kategoriškai atsisakė užmiršti. Klausti, ką 
užmiršti, reiškia tą patį, kaip gydytojo klausti, kuo ge-
riau sirgti – antros stadijos vėžiu ar atviros formos tu-
berkulioze? Pasirodo, esama profesinių ribų, kurių net 

Ligoninė iR kaLėjimas
pastabos apie istorijos paskirtį

Tomas Vaiseta

pramogos dėlei negalima peržengti. Tai man pasirodė 
įdomu. Nuo klausimo, ką derėtų užmiršti mūsų istori-
joje, perėjau prie klausimo, kodėl man apskritai taip 
sunku pasiūlyti ką nors užmiršti.

Ieškant atsakymo, didžiausia staigmena tapo aki-
vaizdybė: anaiptol ne visi istorikai susiduria su tokia 
kliūtimi – negalėjimu pasiūlyti užmiršti (istorinį įvykį, 
reiškinį, personažą, procesą). Kitaip tariant, tai nėra 
profesinė istoriko negalia per se. Ji nėra būdinga vi-
siems, o tik – daliai jų, mūsų. Tokiu būdu, atradus šią 
skirtį, ima ryškėti galimos istorijos paskirties sampra-
tos, kuriomis daugiau ar mažiau sąmoningai savo dar-
buose, tyrimuose, mąstyme remiasi istorikės ir istorikai. 
Būtent – istorijos paskirties, o ne istorijos sampratos: 
kaip suvokiamas istorijos funkcionavimas visuomenėje, 
o ne kas yra pati istorija. Istorijos sampratos ir istorijos 
paskirties sampratos vis dėlto yra iš esmės skirtingos 
problemos, nors mūsų viešosios erdvės diskusijose apie 
istoriją, jos paskirtį ir atmintį, regis, neretai painioja-
mos. Čia noriu pasiūlyti probėgšmais aptarti dvi istori-
jos paskirties sampratas. Jos jokiu būdu neaprėpia visų 
įmanomų rūšių ir variantų. Bet gal nebūtų klaidinga 
teigti, kad išskiriamosios šiuolaikinėje Lietuvoje tarp 
istorikų vyrauja ar bent patenka tarp vyraujančių.

Ligoninė

Pirmąją pavadinčiau ligonine. Pagal ją, istorija skir-
ta tam, kad būtų sukurti prasmingi ir efektyvūs (tai 
visiškai nereiškia, kad būtinai meluojantys, kvaili ar 
piktybiški) didieji naratyvai, kurie padėtų visuomenei 
sugyventi, funkcionuoti, kurti savąją tapatybę, o po di-
džiųjų istorinių sukrėtimų – atgauti pusiausvyrą, su-
vokti save ir judėti pirmyn. Tariant metaforiškai, isto-
rija turi žmogų ir visą visuomenę stiprinti ir gydyti, o po 
atkryčio – grąžinti į gyvenimą (kad būtų pasitikintys 
savimi ir jaustų savo vertę). Sampratai įvardinti pasi-
rinkau lokaciją ir instituciją, t. y. ligoninę, nes iš tiesų 

Esė

1 diskusija publikuota: „ką užmiršti ir ką prisiminti iš Lietuvos tūks-
tantmečio istorijos?“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2009, nr. 10–11, 
p. 375–387.
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mes esame tarsi patalpinami į ją, į atskirus korpusus, 
skyrius, palatas. Jausmas, kad gyvename istorijoje, ne-
apleidžia modernaus žmogaus, bent jau čia, Europoje. 
Pagal šią sampratą, toks jausmas atsiranda, nes esa-
me prijungti prie istorijos lašelinių, dirbtinio kvėpavi-
mo aparatų, mūsų širdys masažuojamos elektrošokais, 
o galvos šviečiamos tomografais. Net jeigu ligoninės 
istorijos paskirtis atrodo paprasta ir aiški, jos įgyvendi-
nimo metodai ir priemonės labai sudėtingi ir skirtingi. 
Istorikų vaidmenys – taip pat: jie gali būti diagnostikai, 
rentgenologai, širdies ar pilvo chirurgai, traumatologai 
ir pan. Tai reiškia, kad ir ką istorikas darytų – ar kritiš-
kai tirtų istoriografijos raidą, ar ieškotų ir identifikuotų 
istorines problemas, ar mėgintų jas išspręsti (šalinti), – 
jis supranta tai atliekąs kaip terapijos veiksmą (anam-
nezė, diagnostika, gydymas).

Turbūt iš karto kyla pagunda manyti, kad ligoninės 
sampratai pirmiausia atstovauja vadinamieji tautinin-
kiški istorikai, kuriantys nacionalistinį (ne nacionalinį) 
naratyvą. Galima sakyti, kad jie moderniaisiais lai-
kais pradėjo ligoninės tradiciją, iš istorijos statę tautų 
gimdyklas. Bet šiuolaikinio istorijos mokslo požiūriu iš 
jų, kadaise buvusių vieninteliu autoritetingu gydytoju 
trisdešimt kilometrų spinduliu, belikę tik savamoks-
liai, pribuvėjų darbą iškeitę į gydymą saldžiai karste-
lėjusiais žolelių antpilais. Problema paprastai yra ne 
egzistavę (ir tebeegzistuojantys) terapijos metodai, o jų 
taikytojai, nesugebėję ir neįgalūs tų metodų moderni-
zuoti. Tokiu būdu, pavyzdžiui, Adolfo Šapokos reda-
guota Lietuvos istorija net nėra tokia ir tiek pasenusi, 
kiek jos nevykę adeptai, iš tikrųjų neišmanantys, ką su 
tuo Šapoka daryti per šimtą metų pasikeitusioje (išprie-
vartavimus, atvirus kaulų lūžius, lobotomiją patyrusio-
je) visuomenėje.

Tad tautininkiški istorikai supranta istoriją kaip ligo-
ninę. Savo žolelių antpilais jie gali sukelti anestetinį po-
veikį, svaiginančias ir romantiškas haliucinacijas. Bet 
jie nėra vieninteliai ligoninės gydytojai. Šia samprata 
remiasi ir tie istorikai, kurie kategoriškai nesutinka su 
tautininkiškai, nacionalistiškai nusiteikusiais kolego-
mis. Ryškiausias pavyzdys – šviesaus atminimo profe-
soriaus Edvardo Gudavičiaus įkurta ir išplėtota sapnų 
aiškinimo mokykla, ligoninėje įkūrusi psichoterapijos 
(nemaišyti su psichiatrijos) kabinetą. Kad profesorius 
Gudavičius savo mokinių sąmonėje atlieka tam tikrą 
psichoanalizės tėvo vaidmenį, labai aiškiai buvo gali-
ma pajusti per jo 90-mečio jubiliejų. Kalbėjusiųjų prisi-
minimuose vyravęs ėjimo (važiavimo) kažkur į miesto 
pakraštį (Viršuliškes) pas Gudavičių, kuris laukdavęs 
jų įsitaisęs tarytum krėsle, motyvas jau savaime perša 
palyginimą su kelione į paslaptingus pasąmonės užku-

lisius (tą anuomet, per jubiliejaus minėjimą, ir pasa-
kiau). Dabar tai dėliojasi dar akivaizdžiau. Profesoriaus 
Gudavičiaus, profesoriaus Alfredo Bumblausko ir kitų 
šios mokyklos atstovų reikšmė ne ta, kad jie, dekonst-
ruodami, deromantizuodami, demaskuodami ar kitus 
de- vaistų receptus išrašydami, marino lietuvių tautą 
(kaip įsivaizduoja ir dėl to narčiai pyksta tautininkiški 
istorikai), o kad jie siekė psichoterapijos keliu pasiūly-
ti naują, sveikesnį savęs konstravimo būdą. Tai, beje, 
nėra joks atradimas. Prieš dvidešimt metų apie tai rašė 
Gintaras Beresnevičius, pats priskirtinas prie gydytojų, 
bandžiusių posovietinį lietuvį gydyti modernios mitolo-
gijos mikstūromis: „Edvardas Gudavičius ir Alfredas 
Bumblauskas suvokia tą istorinę neurozę, mėgina savo 
televiziniais kolektyvinės psichoterapijos seansais ją 
išvaikyti, bet rezultatas vėl – gal mažiau skaudus, bet 
radikaliai neurotiškas“2.

kaLėjimas

Antroji istorijos paskirties samprata nėra pirmosios 
priešingybė. Ji tiesiog kitaip tą paskirtį suvokia. Su pir-
mąja ją labiausiai sieja tai, kad ją taip pat galima api-
brėžti per lokaciją ir instituciją. Tai – kalėjimo samp rata. 
Pagal ją praeitis iš principo yra suvokiama kaip įvairių 
rūšių nusikaltimų virtinė, todėl istorija, jos pažinimas 
ir studijavimas turi būti kaip savęs, t. y. mūsų visų, už-
darymas į kalėjimą už visus mūsų, mūsų tėvų, protėvių 
ar apskritai bet kokių žmonių padarytus nusikaltimus 
ar, imant bendriau, nuodėmes. Istoriją reikia studijuoti, 
nes tai atgailos, bausmės atlikimo forma, tikėtino pa(si)-
taisymo galimybė. Pagal šią sampratą, turime praeityje 
padarytus nusikaltimus identifikuoti, ištirti, nustatyti 
aukas ir kaltuosius, aukoms pasiūlyti kompensaciją, 
o kaltuosius nuteisti. Visa tai yra svarbūs atlikti, bet vis 
dėlto – tik parengiamieji darbai. Nes svarbiausia – kal-
tuosius pasodinti (į gretimą kamerą šalia mūsų), pasi-
daryti moralines išvadas ir tikėtis, kad būsime paleisti 
anksčiau paskirtojo laiko. Būtent todėl samp ratą įvar-
dinu kalėjimu, o ne, tarkime, teismu (šis gali tave pri-
pažinti kaltu, bet lygiai taip pat – ir išteisinti) ar areš-
tine (į kurią gali patekti ir dėl smulkmenų, o tikimybė 
ištrūkti po ten praleistos nakties nemenka). Istorijos 
paskirties, kaip kalėjimo, sampratoje glūdi baigtinumo, 
galutinumo, likimiškumo imperatyvas, kurio nei teismo 
salėje, nei juolab policijos nuovadoje nesutiksi.

Šios sampratos istorikai save mato detektyvais (aiški-
nasi nusikaltimus), prokurorais (imasi kaltintojo vaid-
mens), teisėjais (sprendžia, kas ir kiek kaltas), ir atlie-
kamų funkcijų požiūriu jie yra teisūs. Tačiau galutinio 
tikslo ir savo darbo prasmės požiūriu jie pirmiausia 
ir labiausiai yra kalėjimo prižiūrėtojai. Kitaip sakant, 
ne kalėjimas pastatomas, nes dirba policija ir teismai, 
o policija ir teismai dirba, nes kalėjimas pastatytas. 

tomas vaiseta
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Jeigu gydytojai, net įsprausti į hipokratiškos etikos ir 
biurokratinių reikalavimų rėmus, išlaiko improvizaci-
jos laisvę, prižiūrėtojai yra tik savo pačių sukurtų dis-
ciplinavimo taisyklių vykdytojai. Jų pagrindinė parei-
ga – saugoti, kad niekas, neatlikęs bausmės, nepabėgtų 
iš kalėjimo. O iš istorijos, kaip kalėjimo, net jei teoriškai 
toks pažadas ir duotas, žinoma, negalima net būti pa-
leistam, nes tuomet sugriūtų pats kalėjimas, taigi isto-
rija. Tai būtų didesnis nusikaltimas nei visi buvusieji ar 
įsivaizduotini. Todėl tikėjimas būti paleistam yra bergž-
džias, neišsipildysiantis, bet būtinas. Būtinybė tikėti 
yra šios istorijos paskirties varomoji jėga. Kitaip istori-
kų darbas netektų priežasties ir prasmės. Jo bergždu-
mas – prielaida, be kurios sunyktų pati praeities, kaip 
nusikaltimų virtinės, veikėjų, kaip nusikaltėlių, ir isto-
rijos paskirties, kaip kalėjimo, idėja. Apie modernaus 
žmogaus jausmą, kad jis nuolatos gyvenąs istorijoje, ka-
lėjimo samprata pasakoja kitaip nei ligoninės: šį jaus-
mą lydi kaltė, vienatvė, nerimas, grėsmė, neviltis.

Kalėjimo istorijos paskirties samprata nėra priešin-
gybė ligoninei, bet pastaroji gali būti ir dažnai matoma 
kaip pirmosios priešė. Didieji istorijos pasakojimai su-
vokiami kaip nusikaltimus slepiantys, juos kurstantys, 
jiems (melagingą) alibi užtikrinantys arba patys tampa 
nusikaltimu (iš prigimties, dėl aplinkybių ir konteksto, 
konkrečių žmonių piktos valios – pagaliau, tai ne taip 
svarbu). Kalėjimo sampratos atstovai, kaip ir dalis ligo-
ninės istorikų, užsiima dekonstrukcija, deromantizavi-
mu, demaskavimu, bet jiems tai nėra pirmas (diagnosti-
nis) žingsnis, o pagrindinė priemonė ir galutinis tikslas. 
Visa kita, kas galėtų sekti po to, būtų suprantama tik 
kaip paleidimas už išpirką ar anksčiau laiko (už taria-
mai gerą elgesį), senaties terminas, bausmės sušvelni-
nimas ar apskritai atleidimas nuo bausmės. Kitaip ta-
riant, pralaimėjimas, pasidavimas ir žlugimas.

Dėl to, man atrodo (nors tam pagrįsti reikėtų išsamios 
retorinės darbų analizės), kalėjimo atstovai pap rastai 
yra griežtesni, kategoriškesni ir nuožmesni nei istori-
kai-gydytojai. Šie labiau linkę į ironiją, žaidimą, išlygas, 
kompromisus ar bent gana naivią, sielos jautrumą iš-
duodančią romantiką, nors į savo darbą ir istorijos pa-
skirtį žiūri ne mažiau rimtai. Tai įdomu, nes išoriškai 
kalėjimo istorikai dažniau pabrėžia jautrumą ir atjautą, 
tyrimų įvaduose ir projektų paraiškose tuo grindžia savo 
darbo svarbą, kalba bei rašo graudulingiau ir karščiau. 
Kita vertus, jautrumas ir kategoriškumas dažnai esti to 
paties reiškinio ar vieno žmogaus veido dvi pusės.

žviLgsnis

Be to, sąmoningai įvardinau taip, kad pirmoji istorijos 
paskirties samprata skambėtų pozityviau nei antroji. 
Šiais laikais – galbūt dėl apeliacinės ir paveikios kalė-
jimo atstovų retorikos, galbūt dėl jų dominavimo (bent 

kai kuriuose istorijos laukuose), galbūt dėl praeinančios 
postmodernistinės neapykantos mados – būdinga la-
biau kritikuoti ligoninę nei kalėjimą. Tad čia pasirinkto 
retorinio triuko moralas paprastas: iš tiesų abi sampra-
tos pasižymi ir teigiamomis, ir neigiamomis savybėmis 
(ar tendencijomis), todėl nėra prasminga vieną iš jų iš-
kelti kitos atžvilgiu. Toks ir šios esė tikslas – dvi samp-
ratas išryškinti ir palyginti, o ne sulaipsniuoti.

Kaip minėta, ligoninės sampratos atstovai orientuo-
ti į didžiųjų naratyvų kūrimą, nors atskiras istorikas 
ar istorikė gali užsiimti konkretesniu darbu, nesiekia 
sukurti savarankiško, individualaus išbaigto naraty-
vo. Todėl jų žvilgsnis į praeitį konceptualesnis, linkęs 
į apibendrinimą, tačiau neišvengiamai horizontalus – 
paviršutiniškesnis, platesnis, plaukiantis lėtai, iki pa-
dūmavusių tolių. Šį žvilgsnį būtų galima apibūdinti ir 
kaip panoraminį, impresionistišką. Mėgindamas ap-
rėpti visumą, jis, žinoma, neretai pražiopso ar sąmo-
ningai eliminuoja jo požiūriu nereikšmingas detales – 
smulkmenas, kurios neturi gydomosios galios arba gali 
trukdyti tai galiai atsirasti. Neretai kiti istorikai jiems 
priekaištauja, kad šie nesilanko archyvuose ir nedirba 
su pirminiais šaltiniais, ir galbūt dėl to mato taip, kaip 
nori, o ne kaip „yra iš tikrųjų“.

Tuo tarpu kalėjimo samprata besivadovaujančių isto-
rikų žvilgsnis – labiau tikslinis, taškinis, vertikalus. Jie 
ieško konkretaus nusikaltimo (kokio masto jis bebūtų), 
jo vietos ir laiko. Jokių detalių stengiamasi nepraleisti, 
nes detalėse, žinia, slypi ir velnias, ir įrodymas. Tačiau 
toks matymas anaiptol nereiškia, kad kalėjimo istorikai 
mato praeitį kaip sutrūkinėjusią, fragmentišką, nesusi-
siejančių taškų eilę. Priešingai – jie apžvelgia praėjusį 
laiką, atsistoję nusikaltimo vietoje (ar, tarkime, kaip 
sargybiniai iš kalėjimo bokštelio), ir todėl mato praei-
tį – savaime suprantama – iš šio žiūros taško: istorinius 
tarpsnius, periodus, epochas užlieja teisiančiu žvilgs-
niu, juo apibrėžia, įvardija ir suteikia prasmę. Taip, pa-
vyzdžiui, Holokausto tyrinėtojai žvelgia į tarpukarį ar 
XIX amžių ir mato jį tik kaip išsiskleidžiančio moder-
naus antisemitizmo laiką. Jokio pertrūkio, nusikaltimo 
gija vyniojasi per žmonijos raidą.

Taigi atidus, gilus, beatodairiškas žvilgsnis gali būti 
toks pat redukuojantis kaip ir panoraminis, impresio-
nistiškas, švelnaus ir plataus mosto.

tiesa iR heRojai

Iš pažiūros gali susidaryti įspūdis, kad ligoninės san-
tykis su tiesa yra labai laisvas, kone palaidas, tačiau 
taip teigti būtų neteisinga. Daliai romantikų jų (tautos, 
valstybės) tiesa vis dar gali atrodyti aukštesnė nei fak-
tinė tiesa. Tuomet ligoninei gresia pavirsti į plastinės 
chirurgijos grožio kliniką. Vis dėlto tai nebėra domi-
nuojanti pozicija. Šūkis „Tiesa išgydo“ geriau nusako 

Ligoninė iR kaLėjimas
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šiuolaikinių istorikų-gydytojų santykį su tiesa. Minėtoji 
Gudavičiaus sapnų aiškinimo mokykla pirmiausia sie-
kia išsiaiškinti istorinę tiesą, nes tik iš tiesos gali rastis 
naujas, dabarties visuomenei tinkamas (ją gydantis, jai 
gyventi padedantis, ją motyvuojantis) naratyvas. Šiuo-
laikiniams ligoninės sampratos atstovų kuriamiems 
naratyvams nebetinka ir kalėjimo atstovų priekaištas, 
kad jie ignoruoja ar menkina „skaudžius“ ir „nepato-
gius“ istorijos epizodus. Šie epizodai ligoninėje sulaukia 
ypatingo dėmesio, nes manoma, kad juose glūdi pagrin-
dinė ligos priežastis. Jeigu liga paveikusi ypač stipriai, 
su ja dorojasi atskiras Traumatologijos skyrius, glau-
džiai bendradarbiaujantis ne su metaforiškais, o tikrais 
psichologais. Lietuvoje, pavyzdžiui, pastarieji yra pasiū-
lę šiam skyriui atskirą naratyvą „Ką jie mums padarė“. 
Atkreipkite dėmesį – čia kalbama apie nusikaltimus, 
nusikaltėlius ir aukas, apie žalą ir pasekmes, tačiau 
tikslas aiškus – gydyti. Juk kalėjimo atstovai užduotų 
labai panašiai skambantį, bet esmingai kitokį klausi-
mą: „Ką mes jiems padarėme?“

Nes jeigu ligoninei tiesa yra gydančioji jėga, tai ka-
lėjimui ji – teisingumas, arba: pirmuoju atveju tiesa 
gydo, antruoju – baudžia. Galima pripažinti, kad ligo-
ninėje tiesa sukelia komplikacijų, bet tuomet tenka tą 
patį sakyti ir kalėjimo atveju: į kaltę, bausmę, atgailą 

nukreipta tiesa neretai praranda istorijos jausmą, to-
kios tiesos ieškantys istorikai turi rasti nusikaltimą ir 
kaltuosius, o kaltieji paprastai apibrėžiami pagal tie-
sos ieškančiojo, o ne „nusikaltusiojo“ ir jo gyvento laiko 
kriterijus. Apskritai panirę į istoriją kaip nusikaltimo 
paieškas galime atrasti tiesą, bet prarasti pačią isto-
riją, nes tokia samp rata kelia riziką suformuoti nea-
pykantą savo istorijai. Tad nė viena iš sampratų nėra 
pranašesnė tiesos atžvilgiu – joms abiem vienodai ji 
svarbi, jos siekis vienodai gali nuvesti šunkeliais. Kita 
vertus, tiesos šaltinis suvokiamas priešingai: pirmuo-
ju atveju išsaugomas tikėjimas, kad tiesa slypi gėryje,  
antruoju – blogyje.

Toks skirtingas santykis su tiesa nulemia, kaip suvo-
kiami tie, kurie istorijoje veikia. Apsiribosiu labai trum-
pai aptardamas tik tuos, kurie kelia daugiausia klau-
simų ir diskusijų – vadinamuosius herojus. Kalėjimo 
atstovai (šiuo atveju būtų galima sukonkretinti – ka-
lėjimo prižiūrėtojai) į herojus šnairuoja įtariai, nes jie 
arba potencialūs nusikaltėliai, arba nusikaltimo kurs-
tytojai (jei ir be išankstinės intencijos, ne savo valia), 
arba užsimaskavę nusikaltėliai. Kai žmogus uždaromas 
į kalėjimą, jo klausia: už ką pasodino? Jis sako, kad yra 
nekaltas, bet kameros draugai tik nusišypso: visi čia 
nekalti. Šita šypsena kalėjimo istorijos paskirties samp-

tomas vaiseta 
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ratoje yra tapusi teorine prielaida ir – bent kai kuriais 
atvejais – analizės instrumentu. Kalėjime, dėl to, kas jis 
pats yra, dominuoja kaltumo prezumpcija. Čia sėdi visi, 
kurių bent vardas istorijoje buvo iškilęs. O jeigu tavo 
vardas neiškilo, vadinasi, esi smulkus niekšelis, sugebė-
jęs pasislėpti. Žinoma, egzistuoja esminė išimtis – aukos.  
Tačiau aukos yra žuvusios, mirusios, uždarytos ar bent 
nutildytos. Jos gali būti liudininkai, ir kaip tokie net 
tapti pagrindiniu konkretaus tyrimo objektu, bet ir tada 
už jų slypės didysis tikslas – primesti prievolę mąstyti 
apie kaltuosius ar atskleisti jų kaltę. Aukoms padaroma 
išimtis, o stebėtojams – ne. Teoriškai šiems skiriama 
švelnesnė bausmė, bet iš tikrųjų visi žino – iš kalėjimo 
neišeis. Kalėjimo sampratos „idea lus veikėjas“ – Han-
nah Arendt kruopščiai aprašytas banalusis banaliojo 
blogio tipas Adolfas Eichmannas. „Idealus“ jis todėl, kad 
pagrindžia kalėjimo sampratos mintį – visuose mumyse, 
kad ir kokie neišsiskiriantys būtume, tūno po Eichman-
ną, tik ne visi tą žinome. Jeigu ir pasitaiko tikrų herojų, 
tai jie tėra išimtis, patvirtinanti Eichmanno taisyklę.

Tai viena iš priežasčių, kodėl pro ligoninės langą į 
niūrius kalėjimo mūrus marksantys istorikai-gydytojai 
patiria siaubą. Jiems tiesa kyla iš gėrio, o kiekviename 
iš mūsų tūno ne Eichmannas, o tikras herojus. Jeigu 
žmogus suklydo ir nusižengė, jis gali pasitaisyti, nes juk 
viską įmanoma – pataisyti, pagerinti, patobulinti. Ligo-
ninei herojus, kuo daugiau herojų yra būtini. Jie padeda 
kitiems gyti ir gyventi, nes yra sektini pavyzdžiai, idea-
lai (be kabučių), bet pirmiausia yra įrodymas, kad isto-
rijos paskirties kaip ligoninės samprata nėra klaidinga, 
kad žmonija neskęsta istorijoje kaip blogio pelkėje, iš 
kurios nėra jokios vilties išsikapstyti. Niekšų egzistavi-
mu neabejojama, kartais ir jie atlieka didaktinę (terapi-
nę) funkciją kitiems pacientams (pažiūrėk, kaip baigsis, 
jei blogai maitinsiesi, nesportuosi, gersi ir rūkysi), nors 
dažniau linkstama juos identifikuoti kaip užkrečiamos 
bei greitai plintančios ligos nešiotojus ir izoliuoti. Ne be-
viltiškais atvejais istorikai-gydytojai lieka ištikimi Hi-
pokrato priesaikai visus pacientus traktuoti vienodai 
ir visiems padėti, šiuo atveju tai reiškia – toliau matyti 
žmogų, ne tik jo ligą, sergančiąją kūno dalį (t. y. jo poel-
gius). Tada jau kalėjimo atstovai įtempę kaklus dairosi 
pro siaurus grotuotus langus ir tarpusavyje murma, 
kad istorikai-gydytojai už ligoninės sienų (vėl) slepia 
nusikaltėlius.

atmintis iR užmaRštis

Šioje vietoje pagaliau galima pamėginti atsakyti, ko-
dėl kai kuriems istorikams taip sunku pasiūlyti ką nors 
užmiršti.

Kaip svarstydami apie istorijos sampratas atsidur-
tume tarp istorijos ir filosofijos, taip svarstydami apie 
istorijos paskirties sampratas atsiduriame tarp istorijos 

ir atminties. Tuo noriu pasakyti, kad anaiptol ne visi 
istorikai, dirbantys savo darbą, būtinai galvoja apie is-
torijos paskirtį. Anaiptol ne visi su savo darbais patektų 
į čia pasiūlytas dvi sampratų grupes arba bet kokias ki-
tas (tikrai įmanomas ir egzistuojančias) grupes. Svars-
tant apie šias dvi istorijos paskirties sampratas, verčiau 
turėti omenyje tuos istorikus, kurie yra užmezgę reflek-
tyvesnį santykį su atmintimi arba bent jau supranta 
(ir to nesibaido), kad istorija niekada nelieka tik istorija. 
Istorija nėra upė, ramiai tekanti savo sena gilia vaga. 
Tai greičiau nerami, sūkuriuojanti upė. Ji nuolat, visai 
neprognozuojamai, nepriklausomai nuo sezono, metų 
laikų, užlieja atminties pievas. Galima būtų pasakyti 
ir taip: kuo daugiau istoriko darbe kalbų (atožvalgos, 
pamąstymų) apie paskirtį, tuo daugiau atminties. Todėl 
kalbėdami apie istorijos paskirties sampratas, galime 
priartėti ir prie istoriko santykio su atminimi. Ar tiks-
liau – užmarštimi.

Šiuolaikiniais posakiais tariant, ligoninės istorijos 
paskirties samprata yra užmarščiai draugiškesnė. Joje 
užmarštis iš principo yra suvokiama kaip teigiamas ar 
bent būtinas reiškinys. Šios sampratos imperatyvas 
yra ištraukti iš archyvinės nebūties, apmąstyti ir pri-
siminti tai, kas svarbiausia, kas mums yra reikalinga, 
kas mums padeda ir mus gydo. Neatsitiktinai vos pra-
dėdami savuosius tyrimus ir svarstymus (arba atvirkš-
čiai, jau tardami baigiamąjį žodį), taip pat analizuoda-
mi kitų darbus, istorikai-gydytojai užduoda klausimą: 
o kodėl apie tai mums apskritai reikia kalbėti? Tuo 
jie paaiškina, ką jie daro, o kitus neretai sukerta. Šia-
me klausime slypi prielaida, kad daugybė dalykų nėra 
verti prisiminti, kad jie priklauso užmarščiai pelnytai 
ir teisėtai. Kai sijojamas istorinis pasakojimas, didelė 
praeities dalis lieka pelais, kuriuos reikia išmesti. Isto-
rinio pasakojimo gydomąją galią reikia išdistiliuoti. Šią 
istorijos paskirtį išpažįstantiems istorikams nėra sun-
ku užmiršti, nes istorijoje jų požiūriu yra daug nereika-
lingo balasto, apnašų, drumzlių, trukdančių pamatyti 
visumą, kliudančių toje visumoje atrasti prasmę.

Kalėjimo samprata nėra draugiška užmarščiai. Jos 
šūkis – niekada nepamiršti. Žinoma, nors skamba ho-
listiškai, iš tikrųjų jis skirtas tik specifiškai suvoktai ir 
apibrėžtai praeities daliai, t. y. nusikaltimams, nusikal-
timo vietoms ir laikui. Svarbu pastebėti, kad šie istori-
kai netiria tik tiesiogiai suprastų nusikaltimų su forma-
liai ar nominaliai apibrėžtomis aukomis (Holokaustas, 
tremtys, represijos, masinės žudynės ir t. t.). Nusikalti-
mai užčiuopiami ir traukiami į dienos šviesą visur – so-
cialiniame gyvenime, kultūroje, kasdienybėje (istoriš-
kai ar istoriografiškai engtos ir marginalizuotos grupės, 
represyvios gyvenimo situacijos ir aplinkybės, patiria-
ma kasdienė socialinė ir kultūrinė skriauda, neteisybė). 
Virtuvėje prie puodų stovinti namų šeimininkė gali būti 
tokia pati nusikaltimo auka kaip ir ant masinės kapa-

Ligoninė iR kaLėjimas
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vietės duobės krašto mirčiai į akis žvelgiantis asmuo. 
Todėl užmaršties pelenai yra užkloję ne tik žudynių ar 
represijų vietas, bet ištisą sociumą ir kasdienybę. Nieka-
da negali iki galo žinoti, kur paslėptas (tūno užmirštas) 
dar vienas nusikaltimas ir jo aukos. Nuo to užmaršties 
reikšmė, jos demoniška galia tik išauga. Todėl užmarš-
tis čia suvokiama kaip išskirtinai neigiamas reiškinys. 
Kalėjimo istorikų tyrimų pavadinimai ir įvadai skelbia 
apie jos įveiką „suteikiant balsą“, „prakalbinant liudi-
ninkus“, „apšviečiant nustumtuosius į tamsą“ ir pan. Ką 
nors užmiršti reiškia slėpti nusikaltimą, bendrininkau-
ti, būti pernelyg atlaidžiam arba aplaidžiam, vadinasi, 
nusikalsti. Tai paaiškina, kodėl kalėjimo atstovai tokie 
priešiški didiesiems naratyvams. Jie suprantami kaip 
užmaršties skydai – jie esą tildo, menkina, ignoruoja, 
kompromituoja, atskiria. Iš tikrųjų dėl savo prigimties, 
dėl gana siauros anksčiau aptarto žvilgsnio perspekty-
vos kalėjimo atstovai savo darbais užmiršta ne mažiau 
nei ligoninės pasakojimai. Bet jei ligoninė užmarštį iš-
kelia kaip metodą, kalėjimas palieka kaip šalutinį, ne-
pageidaujamą, nors neišvengiamą poveikį.

Paradoksaliausia turbūt yra tai, kad ligoninė draugiš-
kesnė nei kalėjimas ne tik užmarščiai, bet ir atminčiai. 
Istorikai-gydytojai labiau įsiklauso į tai, kas yra atsime-
nama. Atsiminimas yra ženklas, kad čia esama kažko 
svarbaus tiems, kad atsimena. Tuo tarpu kalėjimo at-
stovai į atmintį gali žiūrėti taip pat skeptiškai kaip ir 
į užmarštį. Jei tai nėra atmintis, kurią lydi baudžian-
čioji tiesa, ji dažniau suvokiama kaip būdas nusikalti-
mą pridengti nei jį atskleisti. Tiesą sakant, tam tikra 
prasme kalėjimo sampratai užmarštis ir atmintis yra 
vienas ir tas pats – nepatikimas istorijos veikėjas (čia 
daugiaprasmiškai nuskambėtų šio žodžio angliškas ver-
talas – agentas), kuriuo negalima pasitikėti. Paprastas 
pavyzdys galėtų iliustruoti šį santykį su atmintimi. Įsi-
vaizduokime dviejų tipų kapines: vienose palaidotos ir 
memorializuotos masinių žudynių aukos, kitose – gar-
bingai kovoje kritę kariai. Ligoninei veikiausiai abejos 
įsitektų į kuriamą bendrą pasakojimą. Tuo tarpu kalė-
jimas, pripažindamas masinių žudynių aukų palaidoji-
mo ir pagerbimo vietą, labai atsargiai vertintų, ar verta 
pripažinti karių kapines, nes tie kariai, remiantis kal-
tumo prezumpcija, galėję prieš kritimą kovoje pridaryti 
visokiausių eibių.

kas iš to?

Esė apie istorijos paskirtį lyg ir privalėtų turėti savo 
paskirtį. Turbūt jau aišku, kad į klausimą, kodėl man 
buvo sunku pasiūlyti ką nors užmiršti, atsakyta. Nors 
man pačiam tai buvo staigmena. Pasirodo, priklausau 
kalėjimo atstovams. Iš tikrųjų ir nagrinėdamas vėlyvojo 
sovietmečio kasdienybę, ir psichiatrijos istoriją aptinku 
ir matau nusikaltimo vietas („ideologinė vieta“, „vasar-

namis“). Bet tokie asmeniniai atradimai mažai turėtų 
rūpėti skaitytojams.

Gal svarbiau atkreipti dėmesį į tai, kad šios dvi isto-
rijos paskirties sampratos padeda kitu kampu pažvelg-
ti į tarp istorikų paplitusį (pasi)skirstymą. Pavyzdžiui, 
konceptualistus ir empirikus („faktologus“, „krapštolo-
gus“). Nesunku pamatyti, kuri samprata kuriai katego-
rijai simpatizuoja. Tačiau jos nesutampa. Konceptualis-
tai nesunkiai rastų savo vietą ligoninėje, bet toli gražu 
ne visi konceptualistai siekia to, ko siekia ligoninė, be 
to, nusikaltimai taip pat gali būti ir yra įteorinami, kon-
ceptualizuojami, iš jų daromos istoriosofinės išvados 
apie žmogų ir jo prigimtį. Empirikai – atrodytų iš pir-
mo žvilgsnio – mielai savo noru užsidarytų jaukioje ka-
lėjimo vienutėje. Tik kalėjimas juos nebūtinai priimtų. 
Kalėjimui labai svarbus išsamus, detalus, faktais (vien 
faktais) paremtas tyrimas, tačiau ne visa „krapštolo-
gija“ užsiima tais faktais, kurie atveria nusikaltimus. 
Labai dažnai „faktologai“ kaip grybai ar kerpės auga 
ant konceptualistų medžių. Šie maitinasi jų įdirbiu (jei 
ir ne visada išsiduoda), o empirikai koncepcijų šešėlyje 
ramiai pasislepia ir gali nesirūpinti būti užklupti klau-
simo: kam reikalingas šis tavo dešimt metų kauptas 
faktų rinkinys?

Dar įdomiau, kad kalėjimo ir ligoninės sampratos ap-
verčia skirstymą į stovyklas pagal politines, ideologines 
nuostatas ar pasaulėžiūras. Štai liberalai ir tautinin-
kai, dažnai viešumoje matomi kaip nesutaikomi prieši-
ninkai, gali patekti į tą pačią ligoninės sampratą. Iš to 
galima kelti (bent) klausimą, kad galbūt jų užsispyrusį 
nesutarimą lemia ne esminiai skirtumai (kaip jie patys 
deklaruoja), o esminis panašumas? Štai pabandykime 
pagal ligoninės ir kalėjimo sampratas išdėlioti tris Lu-
kiškių aikštės projektus: Laisvės kalvą, Vytį ir Paplū-
dimį. Paaiškėtų, kad Vytis ir Paplūdimys patenka į tą 
pačią ligoninės sampratą, o Laisvės kalva tiktų ir jai 
(didvyriškas pasipriešinimas), ir kalėjimui (tragiškai 
žuvusieji). Vadinasi, sukuria daugiau prasmių? Turbūt 
ne vieną iš mūsų kamuoja negeras jausmas, kad viešos 
diskusijos apie istoriją ir atmintį yra apaugusios dre-
bučiais – viskas dreba, purtosi, siūbuoja, bet niekur ne-
judama iš vietos. Varginantis viešas nesusikalbėjimas, 
manau, yra pakankamai svarbus šaltinis ir priežastis, 
kodėl turime mąstyti ne vien apie istorijos, bet ir isto-
rijos paskirties sampratas. Guodimasis, kad tas nesu-
sikalbėjimas yra tikrasis demokratijos ženklas, kažin 
ar nėra saviapgaulė, nes demokratijos idėjoje vis dėlto 
glūdi ne tik palaimingas pliuralizmas, bet ir (o gal pir-
miausia ir) susitarimo galimybė, būdas tam pliuraliz-
mui sugyventi, būti efektyviam ir produktyviam. Regis, 
dar jokių sampratų išgryninimas neišsprendė realios 
problemos. Tačiau apvertimas aukštyn kojomis ar bent 
pavertimas ant šono opų klausimą gali bent pajudinti 
iš drebučių taško.

tomas vaiseta

!
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ieškokite domeikų!
čilės santjago „gerosios vilties viešpaties“ atvaizdas vilniaus katedroje

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Dailė

pRiešistoRė

2003 m. lapkričio 23 d. surašytame Senųjų Trakų 
Švč. Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir 
šv. Benedikto bažnyčios meninių vertybių inventoriuje 
yra toks vieno paveikslo aprašas:

II. 14. „Gerosios Vilties Kristus“ (El Señor de la Buena 
Esperanza). Drobė, aliejus, 131,5 × 170,5 cm. Signuotas: 
BJC (arba BH), 1901.

Paveikslas laikomas klebonijoje, specialiame kamba-
ryje – žiemos koplyčioje. Restauruotas 2002 m. Arkivys-
kupijos kurijos restauracinėse dirbtuvėse.

Paveikslas kabojo Senųjų Trakų bažnyčioje šoninėje 
koplyčioje (iš kairės presbiterijos pusės žiūrint į Didįjį 
altorių). Šiuo metu koplyčia tuščia. Joje išlikęs provizo-
riškas altorius, kuris, galbūt, buvo pastatytas specialiai 
šiam paveikslui.

Paveikslo ikonografija kilusi iš Pietų Amerikos. Ekva-
dore, sostinėje Quito nuo 1644–1650 m. Augustinų baž-
nyčioje garbinamas panašios ikonografijos paveikslas. 
Jo kopijos paplito kituose Pietų Amerikos kraštuose. 
Senuosiuose Trakuose nežinia iš kur atsiradęs atvaiz-
das susijęs su žymaus iš Lietuvos kilusio mokslininko 
Ignaco Domeikos sūnumi Hernanu Domeika, kuris, bū-
damas kunigu, Čilėje, Santjago mieste 1891 m. įsigijo 
tokį paveikslą. Tikriausiai, šioje religingoje šeimoje Ge-
rosios Vilties Kristaus atvaizdas buvo labai gerbiamas. 
Jo kopijos ir graviūros kartu su Ignacu Domeika arba 
jo palikuoniais galėjo atkeliauti ir į Lietuvą. 1901 m. kol 
kas nežinomomis aplinkybėmis buvo nutapytas Senųjų 
Trakų Gerosios Vilties Kristus. [...] Stebuklinga atvaiz-
do galia, matyt, Lietuvoje XIX a. jau buvo žinoma, nes 
Vilniaus Katedroje taip pat atsirado tokio siužeto pa-
veikslas, tik mažesnio formato (Nunez Gonzala, Kris-
tus – Geroji Viltis, 1873, drb., al. 75 × 58 cm).1

Viena iš inventoriaus aprašo autorių menotyrininkė 
Birutė Rūta Vitkauskienė prisimena, kad šią istoriją 
tais pačiais 2003 m. jai pasakojo fotomenininkas Ma-
riuszas Hermanowiczius (1950–2008), Gervėčių Domei-

1 senųjų trakų viešpaties apreiškimo švč. mergelei marijai ir šv. be-
nedikto bažnyčios meninių vertybių inventorius, sudarytojos sigita 
maslauskaitė ir birutė Rūta vitkauskienė, 2003, in: Vilniaus arkivysku-
pijos kurijos archyvas, l. 6–7. dėl lietuvių ir ispanų kalbose tikinčiųjų 
įvairiai tariamo viešpaties jėzaus vardo straipsnyje įvairuoja ir atvaiz-
do titulas: gerosios vilties viešpats, gerosios vilties kristus, gerosios 
vilties jėzus, gerosios vilties viešpats jėzus. 

straipsnis parengtas pagal ruošiamą publikaciją anglų kalba 
„Look for the domeykos! images of The Lord of Good Hope 
from santiago de chile in the vilnius archdiocese“ leidiniui 
Acta Academiae Artium Vilnensis.

nežinomas autorius, signatūra „bjc“. gerosios vilties viešpats. 
1901. drobė, aliejus. 116 x 157 cm. senųjų trakų viešpaties 
apreiškimo švč. mergelei marijai ir šv. benedikto bažnyčia. 

kęstučio stoškaus nuotrauka
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kų šakos palikuonis. Fotomenininkas gyveno Orleane, 
Prancūzijoje, dažnai lankydavosi Vilniuje, tyrinėjo savo 
giminės istoriją, restauravo Domeikų šeimos nuotrau-
kas2, o rašiusiems apie Domeikas teikė informaciją apie 
šeimą ir apie kitą Lietuvoje gerai žinomą atvaizdą3. 
Jam menotyrininkė rodė ir Vilniaus katedroje kabantį 
Gerosios Vilties Viešpaties paveikslą. Šiuo straipsniu 
siekiama išsiaiškinti, ar retos ikonografijos „Gerosios 
Vilties Viešpaties“ atvaizdų atsiradimui Lietuvoje turė-
jo įtakos garsiojo geologo ir mineralogo Ignoto Domeikos 
(1802–1889) šeimos istorija; taip pat stilistinė ir ikono-
grafinė tapybos atribucija, datavimas ir interpretacija.

ignotas domeika (1802–1889)

Ignoto Domeikos asmenybė, gyvenimas ir darbai Lie-
tuvoje sulaukė tyrėjų dėmesio. Ypač minint dušimtą-
sias Domeikos gimimo metines (2002) buvo siekiama 
apžvelgti mokslininko nuveiktus darbus ir biografiją: 
rengtos jam skirtos konferencijos ir straipsnių rinkti-
nės, įvyko paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 
išleistas katalogas4. Mokslininko gyvenimui ir darbams 
pristatyti skirtoje literatūroje yra bibliografija lenkų, 
ispanų kalbomis, išryškinti Domeikos kaip žymaus mi-
neralogo, Čilės mokslinės kalnakasybos pradininko ir 
ilgamečio Santjago universiteto rektoriaus nuopelnai5. 
Lietuvos ir Lenkijos autorius domina Domeikos jaunys-
tė, veikla filomatų draugijoje, draugystė su Adomu Mic-
kevičiumi, studijos Paryžiuje, emigranto dalia, meilė ir 
laiminga santuoka su žymiai jaunesne čiliete; rašoma 
apie garbaus amžiaus mokslininko sugrįžimą į Euro-
pą ir gimtąją Nedzviatką (dab. Naugarduko apskritis 
Baltarusijoje), apie sunkią kelionę atgal į Čilę, po ku-
rios Ignotas Domeika netrukus mirė, sulaukęs 87 metų 
amžiaus.

Visiems rašiusiems apie Ignotą Domeiką daugiausia 
peno teikia paties mokslininko kelionių užrašai, api-

mantys 1846–1888 m. laikotarpį. Užrašus Domeikos 
vaikaičiai perdavė Lenkijos mokslų akademijos bib-
liotekai, ir 1962–1963 m. buvo išleisti Ignoto Domei-
kos Mano kelionių trys tomai su komentarais6. Tačiau 
šiame įdomių biografinių detalių, nuotykių ir istorijų 
gausiame šaltinyje menotyrininkei nepavyko rasti nei 
Senųjų Trakų bažnyčios inventoriaus pasakojimą pa-
grindžiančių faktų, nei užuominų. Straipsniuose apie 
Domeiką pabrėžiama, kad jis buvo tikras lenko kataliko 
pavyzdys7, tačiau ir šiuo požiūriu neaptinkama menoty-
rai įdomių faktų apie asmeninio pamaldumo objektus 
ar vietas. Istoriografija byloja, kad kasdienės maldos 
lenkiškai buvo svarbi Domeikos asmenybės dalis, jis 
rašė teologinio pobūdžio veikalėlį, laiškuose draugams 
nuolat minėdavo Dievą, jam pavesdamas savo ateitį8. 
Netgi randama žinia, kad 1996 m. Čilėje postulatorių 
grupė inicijavo Domeikos pripažinimą Dievo tarnu, 
„pripažįstant jo iškilią ir herojišką krikščionišką veik-
lą tremtyje ir emigracijoje“9, tačiau niekur neminima 
kokio nors šventojo ar Kristaus atvaizdo svarba pamal-
džiam mokslininkui ar jo šeimos nariams.

kun. heRnanas domeika (1859–1931)

Ignoto sūnus Ferdinandas Steponas Domeika, va-
dintas Hernanu (Hernán Domeyko)10, gimė tėvų na-
muose Santjage, Kueto (Cueto) gatvėje. Pabrėžiamas 
jo ankstyvas pašaukimas kunigystei, siejamas su nuo 
mažumės silpna sveikata, nors Hernanas gyveno il-
giausiai iš visų Ignoto vaikų, mirė sulaukęs 72 metų 
amžiaus. 1884–1888 m. Hernanas su broliu Kazimieru 
(1863–1922) lydėjo Ignotą Domeiką kelionėje po Euro-
pą. 1886 m. liepos 5 d. jie atplaukė į Europą ir išsilaipi-
no Bordo uoste, lankėsi Paryžiuje, Krokuvoje, kur Igno-
tas buvo entuziastingai sutiktas šio miesto visuomenės, 
svečiavosi Varšuvoje ir tėvo gimtinėje Nedzviatkoje. 
1885 m. Hernanas vyko į Romą, dalyvavo audiencijoje 

sigita masLauskaitė-mažyLienė

2 algimantas grigelis, Leonora živilė gelumbauskaitė, „ignoto do-
meikos protėviai ir ainiai“, in: Ignotas Domeika: Geologas, mineralo-
gas, kalnų inžinierius, mokslinis redaktorius algimantas grigelis, vil-
nius: vilniaus universitetas, 2017, p. 153, išn. nr. 63.

3 Liliana narkowicz dėkoja: „dzięki uprzejmości mariusza wiem, że 
w domu u anity wisi obraz-medalion matki boskiej ostrobramskiej (z 
dedykacją), sprezentowany przez Wacława z gierwiat dla hernana – 
jednego z synów ignacego domeyki“ (http://archiwum2000.tripod.
com/515/narkow.html).

4 Ignotas Domeika 1802–1889: Gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą: 
tarptautinės mokslinės konferencijos darbai, 2002 m. rugsėjo 10–12 d., 
vilnius, Lietuva / Ignacy Domeyko 1802–1889: His life, works and con-
tribution to science: proceedings of the international scientific confe-
rence 10–12 september 2002, vilnius, Lithuania, sudarytojas / edited 
by algimantas grigelis, vilnius: vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų 
akademija, geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos istorijos insti-
tutas, 2002; Ignotas Domeika: Lietuvai, Prancūzijai, Čilei 1802–1889 / 
Ignacy Domeyko for Lithuania, France, Chile, sudarytojai juozas paš-
kevičius, diana streikuvienė, tadas šėma, vladas vitkauskas, vilnius: 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002.

5 Ignotas Domeika: Lietuvai, Prancūzijai, Čilei 1802–1889, p. 94–96.
6 į lietuvių kalbą išversti prisiminimai iki 1845 m.: ignotas domeika, 

Mano kelionės. Tremtinio prisiminimai, t. i, iš lenkų kalbos vertė ona 
slavėnaitė, dalia saukaitytė, vilnius: pradai, 2002; ignotas domeika, 
Mano kelionės. Tremtinio prisiminimai, t. ii, iš lenkų kalbos vertė da-
lia saukaitytė, vilnius: margi raštai, 2008. domeikos prisiminimai nuo 
1845 iki 1888 m. į lietuvių kalbą neišversti: ignacy domeyko, Moje 
Podróże (pamiętniki wygnańca) 1846–1888, t. iii, przygotowała do 
druku, opatrzyła przedmową i przypisami elżbieta helena nieciowa, 
Wrocław – Warszawa – kraków: ossolineum, 1963. vilniaus universi-
teto biblioteka taip pat saugo domeikos atsiminimų rankraštį: aliucija 
orentaitė, „ignoto domeikos atsiminimų rankraštis vilniaus universi-
teto bibliotekos rankraščių skyriuje“, in: Ignotas Domeika 1802–1889, 
p. 295–299.

7 zdisław jan Ryn, „ignotas domeika. asmenybė ir dvasia“, in: Igno-
tas Domeika 1802–1889, p. 92–93.

8 Ibid., p. 93–94.
9 Ibid., p. 97.
10 https://www.geni.com/people/hern%c3%a1n-esteban-domeika-

sacerdote/6000000011514709728.
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pas popiežių Leoną XIII, aplankė Neapolį, abu su tėvu 
užkopė į Vezuvijų. Tais pačiais metais tėvo ir sūnaus 
keliai išsiskyrė: Hernanas liko Romos kunigų seminari-
joje, o tėvas sugrįžo į Krokuvą. 1887 m. liepos 31 d. per 
šv. Ignaco Lojolos šventę Romos jėzuitų kolegijoje, celė-
je, kurioje šv. Ignacas mirė, Hernanui Domeikai suteik-
ti kunigystės šventimai. Rugpjūčio 1 d. kun. Hernanas 
aukojo pirmąsias šv. Mišias Romos Šv. Petro bazilikos 
kriptoje „po didžiuoju altoriumi“11, per Kūčias (1887 m. 
gruodžio 24 d.) meldėsi Krokuvos Vavelio katedroje12. 
Atrodo, kad kun. Hernanas liko studijuoti Europoje, ne-
belydėjo tėvo sunkioje kelionėje atgal į Čilę. Tėvas išvy-
ko iš Europos 1888 m. lapkritį, tačiau fiksuojama žinia, 
kad mirties valandą 1889 m. sausio 23 d. Santjage „du 
sūnūs [Hernanas ir Kazimieras] klūpėjo abipus lovos, 
laikydami jo rankas“13.

domeikos čiLės santjage iR 
šv. satuRnino bažnyčios  

„geRosios viLties viešpats“

Į Čilę Ignotas Domeika atvyko 1838 m., bet iki 1847 m. 
darbavosi šalies šiaurėje, La Serenos aukštojoje kalna-
kasybos mokykloje. 1847 m. jis persikėlė į Santjagą, 
1849 m. nusipirko „nedidelį namą kaime“14, 1850 m. vedė 
Enriketą Sotomayor (Enriqueta Sotomayor Guzmán, 
1835–1870), gimė keturi vaikai15. Domeika Santjage 
gyveno iki mirties, palaidotas Santjago kapinėse.

Tuo metu, kai Domeika kūrėsi Kueto (Cueto) gatvėje, 
kaimynystėje, šalia Jungajaus (Yungay) aikštės buvo 
statoma Šv. Saturnino bažnyčia16. Vienas interneto šal-
tinis skelbia, kad parapija įkurta 1844 m.17, o kitas – 
kad daug anksčiau, 1830 m. parapiją įkūrė kun. Luis 
Benavente sklype, kuriame stovėjo pirmasis Santjago 
kalėjimas18. Čia buvo pastatyta medžio ir nedegtų ply-
tų koplyčia, į kurią perkeltas šv. Saturnino atvaizdas, 
sukurtas Kite (Ekvadoro sostinėje). Paveikslą su senyvo 
amžiaus romėnų kankinio, titulinio bažnyčios globėjo 
šv. Saturnino atvaizdu į Santjagą iš gimtojo Kito atvežė 
brolis augustinas Gasparas de Villarroelis19. Netrukus 
šventovė buvo perstatyta tokiu stiliumi, kokį matome 
šiandien (architektas Teodoro Burchardas, dailininkas 
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dekoratorius Luisas Nogués) ir konsekruota 1887 m., 
Domeikoms viešint Europoje20.

Mano kelionėse Domeika skiria dėmesio Čilės sostinės 
įžymybėms, sutiktiems žmonėms. Matyti, kad moksli-
ninkas pastabus detalėms, mini bažnyčias ir vienuoly-
nus, aprašo politines nuotaikas, vietinių gyventojų pa-
pročius, pamaldumo praktikas, jėzuitų bažnyčios gaisrą, 
tačiau apie jo namų kaimynystėje statomą naują para-
pinę Šv. Saturnino bažnyčią neužsimena. Domeikos tik-
rai turėjo matyti bažnyčios statybą ir tikėtina, kad bū-
dami uolūs katalikai, galėjo ją remti21. Pradėjus skaityti 
Šv. Saturnino bažnyčios istorijos aprašymus internete, 
atradau du mano tyrimui svarbius faktus: 1892 m. kun. 
Hernanas Domeika Šv. Saturnino bažnyčiai dovanojo 
Gerosios Vilties Kristaus paveikslą, ir šiandien matomą 
bažnyčioje22; visi internetiniai portalai pažymi, kad prie 
Jungajaus aikštės gyveno „lenkų išminčius“ Ignotas Do-
meika, „kurio gražus didelis namas išliko vykstant be-
širdžiam niokojimui ir vis dar stovi Kueto gatvėje“23.

atvaizdo Legenda iR ikonogRafija

Religinio atvaizdo ikonografijos ir kulto istorijai su-
prasti dažniausiai yra svarbus pasakojimas, ne tik pa-
aiškinantis atvaizdo ikonografiją ir prasmę, bet ir lei-
džiantis numanyti, kas istorijos pasakotojams buvo 
svarbu: kokie rūpesčiai slėgė bendruomenę ar visą tau-
tą, kokios istorinės aplinkybės slypi už stebuklinių le-
gendos detalių, kokios priežastys lėmė atvaizdo gerbimo 
vietos formavimąsi ir kulto sklaidą. Šioje istorijoje taip 
pat labai svarbi legenda, ir jų yra ne viena.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad kun. Hernano Do-
meikos Santjago Šv. Saturnino bažnyčiai dovanotasis 
atvaizdas yra garsaus XVII a. vidurio Kito „Gerosios 
Vilties Viešpaties“ (El Señor de la Buena Esperanza) 
atvaizdo kartotė. Pirmavaizdis yra medinė skulptūra, 
saugoma ir gerbiama Kito augustinų Šv. Augustino 
bažnyčioje24. Ji vaizduoja soste sėdintį Kristų su kry-
žiumi ir lazda rankose. Skulptūros kartotės ir tapyti at-
vaizdai paplitę Pietų Amerikos kraštuose ir Sevilijoje.

Legenda byloja, kaip kartą dideliu nešuliu pakrautas 
mulas traukė Kito gatvėmis be jokio varovo, kol galiau-

(2020-08-10).
19 Ibid.
20 Ibid.
21 žr. ignotas domeika, Mano kelionės, t. ii, p. 149–206.
22 http://www.santiagocapital.cl/fichas/home/iglesia-san-saturnino/

iglesias, (2020-05-04). parapijos Facebooko paskyroje pastarasis įdė-
tas kaip puslapio „veidas“: https://www.facebook.com/sansaturninoy-
ungay, (2020-05-04).

23 šiandien ignoto domeikos name įrengtas memorialinis muzie-
jus (Ibid.).

24 skulptūros atsiradimo kito augustinų bažnyčioje data – 1652 m. 
gegužės 3 d. kito atvaizdo legenda: http://cofrades.sevilla.abc.es/m/bl
ogpost?id=2420933:blogpost:6447415, (2020-05-23, 2021-01-13).

11 ignacy domeyko, Moje Podróże, p. 303.
12 Ibid., p. 305.
13 paz domeyko, „ignotas domeika – šeimos žmogus“, in: Ignotas 

Domeika 1802–1889, p. 25. 
14 tuo metu tai buvo santjago užmiestis (paz domeyko, op. cit., p. 19). 
15 sūnus henrikas mirė vienerių metų amžiaus, kiti trys vaikai kazi-

mieras, hernanas ir anita užaugo (Ibid., p. 21–22). 
16 parapijos (o taip pat ir domeikų) gyvenamasis rajonas buvo įkurtas 

1839 m. vadinamajame Ljano de portaleso sklype, jungajaus mūšyje 
čilės kariuomenei nugalėjus peru-bolivijos konfederaciją. 

17 https://www.santiagoregion.com/es/ver/4/708/iglesia-san-saturni-
no, (2020-08-12). esu dėkinga ispanų kalbą suprasti ir komunikuoti pa-
dėjusiai publicistei ir vertėjai jūratei micevičiūtei.

18 http://iglesiaspatrimoniales.cl/iglesia-san-saturnino-historia,  
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siai sustojo ties Šv. Augustino vienuolynu. Čia jis atsi-
gulė ant žemės, ir niekas jo neįstengė nuvaryti. Nukrovę 
nuo mulo didžiulę dėžę, viduje žmonės aptikto nuosta-
bią Gerosios Vilties Jėzaus skulptūrą, vilkinčią aksomo 
tunika ir apautą auksiniais sandalais, kuriuos puošė 
brangakmeniai. Statulą žmonės mėgino įnešti į bažny-

čią, bet pastangos buvo bergždžios, todėl ją teko palikti 
vienuolyno sarginėje. Nuo tos dienos į augustinų bažny-
čią ėmė traukti Kito maldininkai katalikai. Galiausiai 
vienas stebuklingas įvykis dar stipriau paskatino kulto 
sklaidą. Pamaldus šeimos tėvas Gabrielius Kajansela, 
kęsdamas didžiulius nepriteklius ir nesulaukdamas 
paspirties iš jokio žmogaus, atėjo prie Gerosios Vilties 
Jėzaus pasimelsti, kad išgelbėtų jį iš skurdo. Gabrieliui 
giliai panirus į maldą, įvyko stebuklas: Gerosios Vilties 
Jėzus jam į rankas numetė vieną savo sandalą. Bėdos 
spaudžiamas žmogus ilgai nesvarstęs nunešė sandalą į 
juvelyro dirbtuvę parduoti. Kadangi tas Gerosios Vilties 
Jėzui priklausęs daiktas buvo lengvai atpažįstamas, 
juvelyras pasirūpino, kad pardavėją suimtų už švent-
vagystę. Pateikti kaltinimai buvo greitai patvirtinti ir 
Gabrieliui skirta mirties bausmė.

Pasmerktasis paprašė paskutinės malonės – kad jį 
nuvestų prie stebuklingos statulos. Ten širdingais žo-
džiais kreipėsi į Viešpatį ir papasakojo, kad nepapras-
toji dovana jam atnešusi mirtį: netrukus lips ant ešafoto 
už tai, kad priėmė iš Jo daiktą, turėjusį išgelbėti nuo 
skurdo. Kol vieni šių žodžių klausėsi sujaudinti, o kiti 
piktinosi, Gerosios Vilties Jėzus vėl atkišo į belaisvį 
savo koją ir vargšui į rankas nukrito kitas sandalas. Mi-
nią užliejo džiaugsmingos nuostabos banga, pasmerkta-
sis buvo išlaisvintas, o valdžia išpirko iš jo sandalą už 
auksą. Taip Gabrielius išsivadavo iš nepriteklių, o tas 
stebuklas nuo tol visada siejamas su šiuo Gerosios Vil-
ties Jėzaus atvaizdu25.

Šis pasakojimas paaiškina atvaizdo ikonografiją: ran-
ka su svarstyklėmis, jose šlepetė ir auksinės monetos, 
surakintas pasmerktasis ir gailestingasis teisėjas – 
Kristus. Matome, kad Vilniaus katedros, Senųjų Trakų 
bažnyčios ir Santjago Šv. Saturnino bažnyčios paveikslų 
ikonografija tiksliai atkartoja skulptūros detales: vaiz-
duojamas soste sėdintis Kristus. Puošni jo tunika per-
rišta virve, kuri priekyje sukryžiuota X raidės pavidalu, 
su kryžiumi ir lazda rankose. Lazda vaizduojama su 
dviem tarsi kabliai „ataugomis“ ir yra panaši į piligrimo 
lazdą, bet gerokai sutrumpinta. Galbūt norėta į vieną 
atributą sudėti dvi prasmes: piligrimo lazdą ir valdovo 
skeptrą. Kristaus dešinėje (žiūrovo kairėje) meldžiasi 
kalinys surištomis rankomis, kitoje pusėje „nematoma“ 
ranka sveria vieną Kristaus kurpę, kuri nusveria auksi-
nių monetų prikrautą svarstyklių lėkštę. Kalinys vaiz-
duojamas su baltu gobtuvu ir kryžiumi ant jo. Apranga 
nepanaši į kalinio, galbūt tai Gerosios Vilties brolijos 
nario apdaras26. Užrašas po svarstyklėmis Vilniaus ir 
Santjago paveikslų apatiniame dešiniajame kampe pa-
brėžia – tai yra „Vartų Gerosios Vilties Viešpats“: EL 
S[eñor] DE LA PORTERIA LA BUENA ESPERANZA.

Rytų ir Vakarų krikščioniškame mene išryškinama 
„vartų atvaizdo“ prasmės semantika, nuskambanti 
Kristaus žodžiuose: „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, 
bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9). „Vartų Viešpats“, šiuo atveju 
„Kristus Geroji Viltis“ – tai Kristus, turintis galią pra-
leisti tikintįjį pro dangiškuosius vartus, tikinčiųjų viltis 
ir gailestingasis teisėjas. Porta – vartai arba durys tin-
ka atvaizdo vietai ir tiesiogine prasme: pabrėžia apsau-
ginę ir katechetinę atvaizdo funkciją. Legenda paaiš-
kina ir atvaizdo lokacijos reikšmę: Kito Jėzaus statulą 
žmonės mėgino įnešti į bažnyčią, tačiau nepavyko, teko 
ją palikti vienuolyno sarginėje, kuri tapo piligrimystės 
vieta. Atvaizdo ikonografijos atleidimo ir atpirkimo idė-

sigita masLauskaitė-mažyLienė

25 šio straipsnio tikslas nėra ištirti kito atvaizdo istoriją, tačiau sun-
ku susilaikyti nepastebėjus, kad gerosios vilties viešpaties skulptūra 
yra sena ir meniška, į ekvadorą greičiausiai atvežta iš sevilijos. paste-
bėtas akivaizdus formos raiškos artimumas madrido jėzui, kuris arti-
mai susijęs su vilniaus antakalnio jėzaus geneze. Xvii a. sevilija tapo 
rengiamųjų skulptūrų centru, iš čia tokie atvaizdai plito į Lotynų ame-

riką ir europą. 
26 bažnytinių gerosios vilties viešpaties brolijų būta (ir kai kuriose 

šalyse išlikę) ir sevilijoje, ir čilėje. sevilijoje šiandien veikia gerosios 
vilties kristaus bažnytinė brolija (http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/
blogs/2420933:blogpost:6447415). 

nežinomas autorius. gerosios vilties viešpats. XiX a. 
pabaiga. drobė, aliejus. medinės dalies autorius manuel 
aldunate avaria. santjago šv. saturnino bažnyčia
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jos – grandinėmis surakintas kalinys, Kristaus apavas, 
nusveriantis krūvą aukso – tapačios mums geriau žino-
mų trinitorių iš nelaisvės gelbstinčio Jėzaus Nazariečio 
atvaizdo koncepcijai27.

kun. heRnano domeikos „geRosios 
viLties viešpaties“ atvaizdo istoRija

Kun. Hernano Domeikos paveikslas irgi turi išsamiai 
su datomis ir vardais aprašytą, bet visai kitokią nei Kito 
bažnyčios legenda istoriją. Ją galima perskaityti dvie-
juose leidiniuose lenkų kalba. Pirmasis, Jezus „Dobrej 
Nadziei“, išleistas 1895 m. Varšuvoje28, antrasis – Pan 
Jezus Dobrej Nadziei – 1929 m. Vilniuje29. Senesnysis lei-
dinys yra su 1895 m. sausio 11/23 d. kanauninko Rocho 
Filochowskio approbatur ir su balandžio 5 d. cenzoriaus 
leidimu, o tituliniame puslapyje po pavadinimu yra svar-
bus šiam tyrimui sakinys: „Do druku podał H. D.“ – tai 
sąsaja su kun. Hernano Domeikos asmenybe ir „Gero-
sios Vilties“ pamaldumo sklaida. Knygelė išleista Varšu-
voje, tačiau žinių apie „Gerosios Vilties Jėzaus“ atvaizdo 
egzistavimą šiame mieste nėra. Galima spėti, kad ji skir-
ta Vilniaus skaitytojams, o spausdinta Varšuvoje, gal-
būt dėl švelnesnės nei Lietuvoje cenzūros. Abiejų tekstų 
struktūra identiška, turinį sudaro dvi dalys: 1) istorija 
apie Kito stebuklingąjį Gerosios Vilties Jėzaus atvaizdą 
ir 2) pasakojimas apie Santjago Gerosios Vilties Viešpatį.

Santjago Šv. Saturnino parapijos atvaizdo istorija 
prasideda žinia, kad jaunasis kun. Hernanas Domei-
ka rinko meno kūrinius ir kartą iš draugo sužinojo, jog 
viename Santjago lombarde yra du senoviniai atvaiz-
dai, iš kurių vienas jam pasirodė labai keistas, todėl jis 
nenorėjo jo pirkti ir prašė parduoti kitą – vaizduojantį 
Švč. Trejybę. Bet daugelį metų šiuos atvaizdus turintis 
lombardo savininkas nesutiko jų atskirti ir tik su tokia 
sąlyga sutiko parduoti. Taigi kun. Hernanui teko nusi-
pirkti abu atvaizdus. Juos pakabino šalia kitų paveiks-
lų savo namų bibliotekoje. „Tai įvyko 1881 m. pradžioje 
(sic!)30. O [1891 m.] rugpjūčio 17 d., kai visą Čilę buvo 
apėmusi revoliucinė suirutė, kun. Hernanas kartu su 
kun. Lucjanu Wargas meldėsi už tėvynę kun. Domeikos 
namų koplyčioje ir iš jos grįždami ėjo pro Jėzaus atvaiz-
dą. Staiga kun. Hernanas pajuto kažkokią nesupranta-
mą trauką prie paveikslo ir savo viduje aiškiai išgirdo 

žodžius: „O manęs apgynimo neprašai?“31 Žado netekęs 
norėjo pulti ant kelių, bet negalėjo. Tarsi apspangęs nuė-
mė paveikslą nuo sienos, pastatė ant stalo ir uždegė žva-
kę, atsitokėjo jau prieš jį klūpodamas. Nuo to vakaro pa-
veikslas buvo pakabintas netoli koplyčios, koridoriuje (?), 
tačiau į koplyčią kunigas Domeika dar nedrįso jo įnešti32.

Dar anksčiau, 1891 m. rugpjūčio 2 d., tas pats asmuo, 
kuris kun. Hernanui parodė paveikslus, taip pat paty-
rė stebuklą: į jo namus įsiveržus miniai, jis ėmė šauktis 
Jėzaus užtarimo prie šio atvaizdo, ir įsibrovėliai neti-
kėtai pasitraukė, nepadarę jokios žalos. Sužinojęs apie 
tai, kun. Hernanas pakabino paveikslą koplyčioje, bet 

vis dar nuošaliai (ant šoninės sienos). Pažymima, kad 
tuo laiku dar niekas nežinojo tikrosios vaizduosenos 
prasmės, ir tik 1892 m. gegužės pabaigoje vienuolis iš 
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diecezjalna w Wilnie, 1929.
30 klaida: turi būti 1891 m., nes tais metais prasidėjo 6 mėnesius tru-

kęs čilės pilietinis karas, vadinamoji 1891 m. revoliucija, pasibaigusi 
šalies prezidento josé manuelio balmaceda pralaimėjimu ir nacionali-
nio kongreso rėmėjų pergale. 1891 m. rugpjūčio 21–28 d. vyko lemia-
mi concón ir placilla mūšiai. teksto logiška tąsa rodo, kad įsivėlusi da-
tos klaida ir faktas, jog 1881 m. hernanas domeika dar nebuvo tapęs 
kunigu; taip pat žr. fidel araneda bravo, Cronicas del Barrio Yungay, 
santiago de chile, 1972, p. 48.

31 Pan Jezus Dobrej Nadziei, 1929, p. 17.
32 Ibid., p. 17–18.

27 plačiau žr. Regimanta stankevičienė, Antakalnio Jėzus ir kiti ste-
buk lingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje, vilnius: Lietuvos kul-
tūros tyrimų institutas, 2017.

28 Jezus „Dobrej Nadziei“. Opis historyczny cudownego obrazu 
czczo nego w kościele św. Augustyna w Quito, w Ekwadorze i w para-
fii San Saturnino (Yungai) w Santiago, Rzpltej Chilijskiej w Ameryce. 
Z dodaniem Nowenny do Pana Jezusa, Warszawa: W drukarni st. nie-
miry, 1895.

29 Pan Jezus Dobrej Nadziei. Opis historyczny cudownego obrazu 
czczonego w kościele św. Augustyna w Quito, w Ekwadorze, w San-
tiago. Z dodaniem Nowenny do Pana Jezusa, Wilno: drukarnia archi-

manuel jesús núñez gonzález. gerosios vilties viešpats. 
1893. drobė, aliejus. 75 × 58 cm. vilniaus šv. stanislovo ir 

šv. vladislovo arkikatedra bazilika. kęstučio stoškaus nuotrauka
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Ekvadoro, pamatęs atvaizdą, papasakojo apie originalo 
kilmę ir malones33.

Labai plačiai garsas apie „Gerosios Vilties Jėzaus“ 
atvaizdą pasklido 1892 m. rugpjūčio 17 d., kai suplū-
do daugybė žmonių, norinčių pasimelsti koplyčioje prie 
atvaizdo. Kokia tai buvo proga, tekstas nemini, tačiau 
galima spėti, kad galėjo būti švenčiamos laimingo išsi-
gelbėjimo per 1891 m. rugpjūčio karinius neramumus 
metinės. Nuo tos dienos, rašoma, maldininkų skaičius 
ir atvaizdo malonių gausa augte augo, ir kun. Hernanas 
suprato, kad apie visa tai turi pranešti savo dvasinei vy-
resnybei34. Galiausiai dvasininkas nutarė perduoti at-
vaizdą Santjago arkivyskupui. Dovanojimo dokumente 
pažymima, kad nuo 1892 m. rugpjūčio 17 d. iki tų pačių 
metų gruodžio 24 d. piligrimai šiam atvaizdui suaukojo 
3516 piastrų – tai piniginės įplaukos, taip pat priaukota 
daiktų ir reikmenų35.

Knygelėse publikuojamas Santjago arkivyskupo Ma-
riano Casanova 1892 m. gruodžio 24 d. paveikslo perkė-
limo proga išleistas dekretas. Jame pažymima, kad Ge-
rosios Vilties Viešpaties Jėzaus atvaizdas bus perneštas 
į parapinę Šv. Saturnino bažnyčią ir čia už surinktas 
aukas jam bus įrengta atskira koplyčia arba altorius. 

Minima, kad pasninko metu bus kalbama novena, o vi-
sus metus kiekvieną penktadienį aukojamos šv. Mišios; 
surinktos aukos buvo perduotos arkivyskupijos iždui ir 
skirtos minėto altoriaus išlaikymui, dirbiniai įtraukti į 
bažnyčios inventorių36.

sigita masLauskaitė-mažyLienė

1892 m. gruodžio 30 d. penktadienį, pusė septynių 
vakaro, iškilminga procesija iš kun. Domeikos namų 
Kueto g. Nr. 65 pajudėjo į Šv. Saturnino bažnyčią. At-
nešus į bažnyčią, paveikslas buvo pakabintas šoninėje 
bažnyčios navoje37.

santjago šv. satuRnino  
„geRosios viLties viešpats“

Šis paveikslas nutapytas ant geros kokybės drobės, 
priklijuotos ant medinio pagrindo, o ant medinio paauk-
suoto rėmo, apatinėje jo dalyje yra užrašas: „Seňor de 
la Buena Esperanza“. Paveikslo autorius nežinomas. Jo 
dydis su rėmu yra 125 × 100 cm, atėmus plataus rėmo 
centimetrus, matmenys, tikėtina, būtų artimi Vilniaus 
katedros paveikslui (75 × 58 cm)38. Santjago atvaizdo ki-
toje pusėje pritvirtintos dvi metalinės plokštelės su užra-
šais: 1) „Santiago. Setembre de 1893“ ir 2) „M. Aldunate“.

Iš vieno Santjago kunigo atsiminimų sužinome, kad 
iki 1969 m. Šv. Saturnino bažnyčioje paveikslas turėjo 
specialų altorių, vėliau buvo perkeltas į „žiemos kop-
lyčią, kurią klebonas Agustínas Lloretas labai taikliu 
sprendimu pavertė bažnyčios presbiterija“39. Giriant šį 
klebono sprendimą rašoma: „Be senosios Kito drobės 
ir jos turtingo paauksuoto įrėminimo, kurio gamybai 
vadovavo architektas ponas Manuelis Aldunate Ava-
ria, parapijos paveldas buvo praturtintas prabangia 
puošmena – iš aukso ir sidabro siūlų austu uždangalu 
ir fisharmonija“40. Taigi ant Šv. Saturnino bažnyčios 
atvaizdo medinio pagrindo pritvirtintų plokštelių yra 
įrašytas puošnaus rėmo architekto vardas ir padarymo 
data, bet apie paveikslo autorių neužsimenama.

Santjago vyskupo dekretas liudija, kad Šv. Satur-
nino bažnyčiai paveikslas buvo padovanotas 1892 m. 
gruodžio 24 d. Dekrete, kaip matėme, žadama, kad už 
surinktas aukas atvaizdui bus įrengta atskira koplyčia 
arba altorius41. Taigi galima spėti, kad 1893 m. rugsėjį 
šiam atvaizdui buvo įrengtas ir pašventintas altorius. 
Tas pats autorius pažymi, kad dar iki 1892 m. paveikslo 
perkėlimo į Šv. Saturnino bažnyčią kun. Hernanas Do-
meika tapo pirmuoju Gerosios Vilties Viešpaties kulto 
propaguotoju Santjage ir „didelėje Čilės dalyje“42. Be to, 
kun. Domeika savo namuose Santjage įkūrė „Gerosios 
Vilties Jėzaus brolių“ – našlaičių vaikų – namus ir mo-
kyklą43. 1892 m. gruodžio 24 d. paveikslo perkėlimo į 
Šv. Saturnino šventovę proga kun. Domeika išleido ir 
išdalino 40 000 „Gerosios Vilties Jėzaus“ paveikslėlių, 

33 Ibid., p. 18.
34 kruopščiai išvardyti stebuklingi pagijimai ir malonės: Ibid., p. 19–24.
35 Ibid., p. 25–26.
36 Ibid., p. 27.
37 Ibid.
38 santjago šv. saturnino bažnyčios ir paveikslo nuotolinei apžiūrai 

padėjo bažnyčios klebonas kun. alvaro chordi miranda.
39 fidel araneda bravo, op. cit., p. 50.

40 Ibid.
41 Pan Jezus Dobrej Nadziei, 1929, p. 26.
42 fidel araneda bravo, op. cit., p. 49.
43 „mokiniai dėvėdavo kavos atspalvio apsiaustus su diržais ir gobtu-

vais su baltu kutu.“ iš aprašymo atrodo, kad kun. hernano įkurtos bro-
lijos apranga labai panaši į atvaizduose matomo klūpančio „kalinio“ 
drabužius; žr. Ibid., p. 49.

votas. 1894. sidabras. įrašas: Jezu, uzdrow mnie A.W. 1894 r. 
12 14 (?). kęstučio stoškaus nuotraukos
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netoliese vyskupo sosto, kuris mūsų dienomis jau yra 
kitoks ir stovi kitoje vietoje.

Lyginant Vilniaus katedros ir Santjago Šv. Saturnino 
bažnyčios paveikslų istorijas, į akis krenta svarbiausias 
neatitikimas: sukūrimo data. Lietuvos dailės muziejaus 
inventorinėse knygose 1973 m. padarytas įrašas sako, 
kad paveikslo „Kristus – Geroji Viltis“ autorius yra 
Núñezas Gonzálezas ir jis nutapytas 1873 m. Ši data kar-
tojama mokslininkų straipsniuose48. Inventoriaus įraše 
esanti informacija paskatino nusikabinti atvaizdą ir 
įdėmiai apžiūrėti: kairiajame viršutiniame kampe pasi-
matė signatūra „Copia / Manuel Núñez González, 1893“.

Apie šį dailininką informaciją teikia Čilės nacionali-
nio dailės muziejaus duomenų bazė: tapytojas Manue lis 

Jesúsas Núñezas Gonzálezas (1870–1953) gimė, stu-
dijavo, kūrė ir mirė Santjage49. Būtent Santjago daili-
ninko kilmė liudija atvaizdo kelią iš Santjago į Vilnių 
ir galimą Domeikos indėlį. Galima konstatuoti, kad 
netrukus po tėvo Ignoto Domeikos mirties (1889) kun. 
Hernanas tapo aktyviu „Gerosios Vilties Viešpaties“ 
kulto propaguotoju ir jo pastangomis buvo nutapytas 
šis paveikslas. Bet ar vyskupas, ar giminaitis, ar bičiu-
lis dvasininkas čia, mūsų krašte, rūpinosi atvaizdo pa-
kabinimu Vilniaus katedroje – nežinoma.

kuriuos išspausdino Cadot spaustuvė44. Šią informaciją 
patvirtino ir Santjago arkivyskupijos archyvarė pažy-
mėdama, kad 1893 m. kun. Hernanas inicijavo Gerosios 
Vilties Viešpaties brolijos įsteigimą Dvylikos apaštalų 
parapijoje, 1908 m. taip pat rūpinosi Gerosios Vilties 
Jėzaus brolijos kūrimu statomojoje Quillota’os Šv. Do-
minyko bažnyčioje45.

viLniaus katedRos „geRosios viLties 
viešpaties“ paveiksLas

Kun. Domeikos Šv. Saturnino bažnyčiai dovanota-
sis atvaizdas ir Vilniaus katedros paveikslas yra ab-
soliučiai identiški: ne tik stilistiškai, bet, greičiausiai, 
ir dydžiu. Atrodo, tarsi abu būtų nutapy-
ti vienos rankos. Vilniaus katedros pa-
veikslo dydis yra 75 × 58 cm, jis nutapy-
tas ant smulkios drobės aliejiniais dažiais, 
drobė užklijuota ant medinio pagrindo.

Žvelgiant į vilnietiškąjį atvaizdą, dėme-
sį traukia puošnūs, reljefiškai iškilę sidab-
riniai aptaisai, pagaminti 1899 m. Mykolo 
Nieviadomskio dirbtuvėse. Ant aptaiso iš-
graviruotas dokumentiškai tikslus teks-
tas: „SZATA SREBNA (84 proby wagi 2 
funty 8 lotow) ofiarowana jako / votum do 
tego obrazu, przez osoby wdzięczne za doz-
nane łaski i / ufające że Bog ulituje się nad 
niedolą naszą. / 23 Marza 1899 roku / d 4 
kwietnia / Za zezwoleniem Stefana Alek-
sandra Zwierowicza Biskupa / Wilenskie-
go. Wykonana w zakładzie / zlotni czym. 
M. Niewiadomskiego / w Wilnie“46. Auk-
sakalys aptaisus daro skulptūriškai tri-
mačius, tokiu būdu paveikslas tampa 
skulptūriškas, ir tai yra sąsaja su stebuk-
linguoju Ekvadoro skulptūros pavidalo pirmavaizdžiu.

Vilniaus katedros paveikslo drobė nuo medinio pag-
rindo buvo nuimta 1989 m. restauruojant atvaizdą. Tuo 
metu vyko pasiruošimo darbai katedros atšventinimo 
iškilmėms, buvo siekiama meno vertybes pritaikyti li-
turgijos reikmėms. „Kristaus – Gerosios Vilties“ pa-
veikslas buvo nuvalytas, išdezinfekuotas, atliktos rei-
kalingos restauravimo procedūros ir vėl ištemptas ant 
lentos, atgal uždėtas nuvalytas sidabrinis aptaisas47. 
Paveikslas pakabintas centrinėje navoje, ant kolonos, 

ieškokite domeikų!

44 Ibid., p. 50.
45 susirašinėjimas su santjago arkivyskupijos archyvo vadove arlette 

marielle Libourel elektroniniais laiškais.
46 „sidabrinis aptaisas (praba 84, svorio 2 svarai ir 8 lutai) kaip votas 

paaukotas tam paveikslui dėkingų už gautas malones asmenų, pasitikint 
dievu, kad jis pasigailės mūsų negandoje. 1899 m. kovo 23 – balandžio 
4 d. su vilniaus vyskupo stepono aleksandro zwierowicziaus leidi-
mu. pagamintas m. nieviadomskio auksakalystės dirbtuvėje vilniuje.“

47 1989 m. restauravimo užrašai Lietuvos dailės muziejaus p. gudyno 

votas. 1895. sidabras. įrašas: Jezu 
mój miłosierny wierzę, że wysluchasz 

modły, przyjmiesz ofiary abym została 
żoną Wacława Żylinskiego

votas. XiX a. pabaiga – XX a. 
pradžia. sidabras. 

įrašas: O, Jezu dobrej nadzei 
wzdrów serduszko Lewa

restauravimo centro archyve. paveikslą restauravo janina bilotienė.
48 Vilniaus katedros lobynas, sudarytojai Romualdas budrys, vydas 

dolinskas, vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, il. 253, p. 251; Rūta 
janonienė, „senųjų trakų bažnyčios įranga ir benediktiniškojo pavel-
do likimas“, in: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, sudarytojas Liudas 
jovaiša, vilnius: aidai, 2008, p. 201.

49 https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40460.
html, (2020-09-01); už nuorodą dėkoju daliai vasiliūnienei. 
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Vilniaus katedros inventoriniai dokumentai apie Ge-
rosios Vilties Viešpaties paveikslo atsiradimą šventovė-
je nekalba, priešingai, užmena dar vieną mįslę: 1896 m. 
Vilniaus katedros vizitacijos aktas „paveikslų“ skyriu-
je įvardija katedroje kabantį „Antakalnio Jėzaus“ pa-
veikslą50, turintį keturiolika sidabrinių votų51. Lietu-
vos „Antakalnio Jėzaus“ atvaizdo istorijos tyrinėtoja 
Regimanta Stankevičienė teigia nieko negirdėjusi apie 
tokio atvaizdo egzistavimą Vilniaus katedroje. Todėl 
peršasi mintis, kad vizitatorius nepažino „Gerosios Vil-
ties Kristaus“ ir jį palaikė „Antakalnio Jėzumi“, nes jų 
ikonografija galėjo pasirodyti panaši. Matyti, kad vizi-
tatorius 1896 m. dar nėra girdėjęs apie „Gerosios Vilties 
Viešpatį“, nors atvaizdo votai liudija apie gyvą pamal-
dumą tepraėjus metams nuo atvaizdo sukūrimo datos: 
seniausias šio tyrimo metu identifikuotas „Gerosios Vil-
ties Viešpaties“ votas yra su 1894 m. data. Vadinasi, 
paveikslo atvykimo į Vilniaus katedrą metai gali būti 
1893 arba 1894 m.

XX a. pradžioje Vilniaus katedroje „Gerosios Vilties 
Viešpaties“ kultas jau yra žinomas: nedatuotame Vil-
niaus katedros altorių ir koplyčių apeiginių drabužių 
ir kulto daiktų sąraše netgi minima „Gerosios Vilties 

gerbimą platino maldingi leidiniai, raižiniai, devociniai 
paveikslėliai, litografijos. 

1949 m. sovietams uždarius katedrą ir 1953 m. jai 
tapus Paveikslų galerija, malonėmis garsėjančių pa-
veikslų votai susimaišė, o 1989 m. grąžinus šventovę ti-
kintiesiems, muziejininkų buvo suskirstyti ir pakabinti 
dviejose katedros koplyčiose: Šv. Kazimiero ir Goštautų 
(prie Sapiegų Madonos paveikslo). Šiuo metu identifi-
kuoti ir prie paveikslo pakabinti 23 „Gerosios Vilties 
Viešpaties“ atvaizdo votai su datomis, vardais ir padė-
komis už gautas malones55.

Šiuo metu Šv. Saturnino bažnyčios klebonas kun. 
Alvaro Chordi Miranda rūpinasi kun. Hernano Do-
meikos „Gerosios Vilties Viešpaties“ atvaizdo restau-
ravimu ir ketina įkurti fondą pamaldumo sklaidai, bet 
guodėsi turintis mažai žinių apie paveikslą. Sutarėme, 
kad iki 2022 m., kai Santjago Šv. Saturnino parapija 
švęs „Gerosios Vilties Viešpaties“ perkėlimo į bažny-
čią 130 metų jubiliejų ir šventins restauruotą koply-
tėlę, galbūt užmegsime „Gerosios Vilties“ draugystę 
su Vilniaus katedra ir Bažnytinio paveldo muziejumi, 
o gal ir mokslinį tyrimą su Santjago kolegomis įgyven-
dinsime. Tačiau dabar siaučia COVID-19 pandemija, 

sigita masLauskaitė-mažyLienė

50 vilniaus katedros vizitacijos aktas, 1896, in: Lietuvos mokslų aka-
demijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyrius (toliau – LMAVB RS), 
f. 318, b. 28040, l. 26v. 

51 Ibid., l. 22v.
52 vilniaus katedros altorių ir koplyčių apeiginių drabužių ir kulto 

daiktų sąrašas, [XX a. pradžia], in: LMAVB RS, f. 318, b. 3118, l. 34v.
53 Kościół zamkowy czyli Katedra Wileńska w jej dziejowym, litur-

gicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Na podstawie 
aktów kapitulnych i dokumentów historycznych opracowal X. Jan Kur-
czewski, Wilno: nakład i druk józefa zawadzkiego, 1908, p. 279–280.

54 LMAVB RS, f. 318, b. 5951, puslapiai nenumeruoti.
55 aptariamo atvaizdo votų katedroje turėtų būti ženkliai daugiau, at-

rinkti turintys kreipinius: „gerosios vilties jėzau“, „jėzau maloningasis“, 
„jėzau“. tai yra tik tie votai, dėl kurių nekyla abejonės.

votas. 1899. sidabras. įrašas: Jezu 
miłosierdzia 1899

votas. XiX a. pabaiga – XX a. pradžia. baltas 
metalas. įrašas: O Jezu zmiłuj się nad nami

votas. XiX a. pabaiga – XX a. pradžia. sidabras. 
įrašas: Jezu Dobrej Nadzieji miej ją w Swej Opiece

griežtas karantinas. Nuotoliniu būdu dirbanti ir visų 
tyrimui rūpimų dalykų negalinti online pasiekti Sant-
jago arkivyskupijos archyvo vadovė galiausiai atsakė 
paraginimu: „Linkėdama sėkmės nagrinėjant Jėzaus 
Gerosios Vilties atvaizdo gerbimo istoriją, kviečiu jam 
siųsti savo maldas dėl baisios mūsų pasaulį užklupu- 
sios pandemijos“.

Jėzaus koplyčia“, kurioje kabojo didelis „Šv. Petro gran-
dinėse“ ir mažas „Gerosios Vilties Jėzaus“ paveiks-
lai52. Vizitatorius taip „pervadino“ Vilniaus katedros 
Šv. Pet ro koplyčią, kurioje esantį Gerosios Vilties at-
vaizdą 1908 m. fiksuoja taip pat ir Janas Kurczewskis53. 
1943 m. vyskupas Mečislovas Reinys aprobuoja maldos 
į Gerosios Vilties Jėzų tekstus lietuvių kalba54. Iki Ant-
rojo pasaulinio karo Vilniaus arkivyskupijoje atvaizdo 
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Pagrindinės Vakarų Europos protestantiškosios aske-
zės kryptys ir jų dvasiniai tėvai, turėdami skirtingą po-
žiūrį į meną, pasižymėjo bendru siekiu – bet kokiomis 
priemonėmis (nuo meno šlovinimo iki niekinimo apraiš-
kų) veikti, stiprinti ir motyvuoti žmonių pamaldumą. 
Religinis jausmas ir meninė kūryba kultūros istorijoje 
kaip persipinančių pradų sąveika buvo pažymėta ryš-
kiais prieštaravimais ir įtampa. Šventųjų vaizdavimas, 
poetinis bažnytinių giesmių kūrimas teikė stiprų įkvė-
pimo postūmį Viešpaties šlovinimui ir tuo naudojosi 
beveik visos meno rūšys, kol garbinimas ir tarnystė 
Dievui nepradėjo konfliktuoti su meninės kūrybos turi-
niu ar stiliumi. Dievotumo šlovinimui susijungė archi-
tektūra, skulptūra, tapyba, muzika, poezija; religijos 
ir meno sąjunga tapo aukso versme – pinigų negailėta 
drąsiausiems sumanymams. Jei tarnystė Viešpačiui 
buvo įkvėpta meninių sumanymų, o menas klestėjo pa-
dedant ir nekliudant Bažnyčios hierarchams, – tai tokia 
sąjunga atliepė kilniausius kultūros tikslus. 

„Liaudis sau gyveno vangų, visai paviršutinišku ta-
pusį religinį gyvenimą, nors ir turėjo labai tvirtą tikėji-
mą, kuris, tiesa, žadino daug baimių ir ekstazių, tačiau 
nemokyto žmogaus nevertė klausinėti ir leistis į dvasi-
nius disputus, kaip kad vėliau vertė protestantizmas.“1 
Atsiradę gausūs teologiniai aiškinimai ir disputai var-
gino bei slopino žmonių širdis, o priešnuodis tam greitai 
pasirodė meno kūrinių teikiamas estetinis pojūtis, neiš-
vengiamai atradęs savo vietą ir išraišką religinėje gyve-
nimo praktikoje. Čia tenka pripažinti didžiausią Dievo 
dovaną žmonijos priedermei – meninę kūrybą ir grožio 
jausmą. Visagalio šlovinimą stiprino liturginis giedoji-
mas, kurio veikiamas kiekvienas parapijietis tapdavo 
ne tik pamaldų lankytoju, bet ir aktyviai dalyvaudavo 
maldoje, pamoksle ir katechizavime, tuo stiprindamas 
atgailą ir dievobaimingumą. Dvasiniai tėvai greitai su-
prato giesmių teikiamo pamaldumo galią, tačiau šalia to 
esantį ir gražių melodijų malonumo pojūtį, kuris, anot 

ReLiginė askezė, pietizmas iR menas

Valentinas Kazlauskas

pietisto Friedricho Georgo Rogallio (1701–1733), ,,turi 
būti ne vien įpročio dalyku, ne tam tikru klausos malo-
numo patenkinimu, bet kad į tai būtų žiūrima kaip į Die-
vo dovaną ir su dideliu nuoširdumu turi būti priimta“2.

XVI a. Reformacijos metu atgijo VIII–IX a. visuome-
ninis religinis judėjimas ikonoklazmas (gr. eikon- – pa-
veikslas + klasis – laužymas), reikalavęs naikinti pa-
veikslus ir jų garbinimą. Viena vertus, tai buvo grynai 
religinis ginčas, kokią vietą turėtų užimti paveikslai 
krikščioniškame kulte. Sekdami musulmonų pavyzdžiu 
ikonoklastai draudė bet kokį vaizduojamąjį meną, va-
dindami tai stabų garbinimu. Sklido įsakymai uždažyti 
visus šventųjų, o ypač Švenčiausiosios Mergelės Mari-
jos paveikslus. Kita vertus, tai buvo aršios socialinės ir 
politinės kovos apraiškos, kai imperatoriai ikonoklastai 
stiprino valstybės valdžią Bažnyčiai. Religinis triukš-
mas dėl atvaizdų ir ikonų buvo viena iš priežasčių, iš-
šaukusių krikščionybės skilimą į Vakarų ir Rytų Baž-
nyčias. „Ilgi karai su baisiaisiais bulgarais neaprimo 
tol, kol vienas bulgarų chanas neišmaukė vyno iš vieno 
imperatoriaus kaukolės. Ikonoklastų nesutarimai tru-
ko iki 842–843 metų.“3 Protestantiškosios bažnyčios 
istorijoje taip pat buvo pastebimas išoriškai puošiamo 
tikėjimo išpažinimo žemiškais vaizdais niekinimas. Tai 
netrukdė Philippui Melanchthonui (1497–1563) palai-
kyti nuoširdžią bičiulystę su savo laikmečio dailinin-
kais Albrechtu Düreriu (1471–1528), Hansu Holbeinu 
jaunesniuoju (1497–1543), Lucasu Cranachu (1472–
1553) – visi jie įamžino filosofą portretinėje tapyboje. 
Reformacijos idėjos pagyvino portreto žanro sklaidą, 
dailininkai čia reiškė savo požiūrį į naują žmogaus idea-
lą, charakterį, dvasios laisvę, savo ruožtu Liuteronų 
Bažnyčios vadovai su Martinu Lutheriu (1483–1546) 
priešakyje kėlė savo religinių idėjų reikalavimus me-
nininkams. Lutheris pats kūrė nuostabias giesmes ir 
choralus, kupinus vokiečių liaudies dainų bruožų, šlo-
vino muziką kaip sielą gydančią džiaugsmingą Viešpa-

Kultūros istorija

vaškelis, ,,pietistinis sąjūdis mažojoje Lietuvoje ir kristijonas done-
laitis, (1964), in: Egzodo Donelaitis: Lietuvių išeivių tekstai apie Kristi-
joną Donelaitį, sudarė ir parengė mikas vaicekauskas, vilnius: aidai, 
2001, p. 136.

3 norman davies, Europa: Istorija, iš anglų kalbos vertė Leonas ta-
mas ir vytautas petrukaitis, vilnius: vaga, 2008, p. 253.

1 johan huizinga, Viduramžių ruduo: Studija apie keturiolikto ir pen-
kiolikto šimtmečio gyvenseną ir mąstyseną Prancūzijoje ir Nyderlan-
duose, iš nyderlandų kalbos vertė antanas gailius, vilnius: aukso žu-
vys, 2019, p. 269.

2 gustav zippel, Geschichte des Königlichen Friedrichs-Kollegium 
zu Königsberg Pr. 1698–1898, königsberg, 1898, p. 74; cit. iš: aleksas 
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privalėjo sklisti iš širdies, o ne iš lūpų, be to, jis 
buvo skiriamas ne vien žmonėms, o visų pir-
ma Viešpačiui. Bachas rėmėsi Lutherio prie-
sakais, šlovino Muziką kaip iš aukščiau siųstą 
dovaną ir savo visus kūrinius ženklino užrašu 
in Nomine Dei („Viešpaties garbei“). Įdomu 
tai, kad protestantiškos Vokietijos muzikoje 
iki Bacho laikmečio pabaigos, kai sustiprėjo 
švietėjiškos idėjos, beveik kelis šimtmečius 
nebuvo religinio ir pasaulietinio muzikinio sti-
liaus skirtumo. (To negalima pasakyti apie 
Prancūzijos ir Italijos muzikos tradiciją.) Pro-
testantas Bachas rašė ir nebažnytinius muzi-
kinius kūrinius (pavyzdžiui, Mišios h-moll ne-
buvo skirtos protestantų liturgijai), tačiau tai 
visai neprieštaravo religiniam teksto turiniui.

Vokiškojo protestantizmo judėjimas pietiz-
mas (iš lot. pietas – pamaldumas, dievobai-
mingumas), su asmeniniu atsidavimu trak-
tuojantis Šventojo Rašto tiesas, tikintiesiems 
ugdė stiprią emocinę būseną, susitaikymo ir 
vienybės su Dievu džiaugsmą. Visa tai netrik-
dė „fugų meistro“, kol neatsirado kai kurių 
aršių pietistų reikalavimas bažnytinėse litur-
gijose apsiriboti tik parapijiečių giedojimu ir 
išvaryti iš šventovių muzikos instrumentus 
(kai kur net vargonus). Bachui tai kėlė pasi-
piktinimą. Kaip ir dauguma amžininkų, kom-
pozitorius ne visiškai suprato, kodėl pietistai 
susipriešino su ortodoksais, tačiau buvo aiš-
ku, kad kartais užsimota ir prieš jo meninius 
idealus. Pietistų askezė paskelbė karą muzi-
kos meniškumui liturgijose, o nepasitenkini-
mu tapo bet kokios „koncertavimo“ apraiškos 
bažnyčios gyvenimo praktikoje. Natūralu, kad 
talentingi kantoriai-kompozitoriai ir jų kūry-
ba buvo „surakinti“ ir natūraliai tapo pietistų 
priešais. Šlovę pelniusiam Bachui tai nebega-
liojo – jo menas jau buvo pribloškęs visų mies-
tų, kuriuose maestro lankėsi, aukštuomenės 
draugijas ir galbūt meistriškumas neleido jam 
nusileisti iki religinių ginčų, be to, greitai iš-
aiškėjo ir kompozitoriaus viduje slypintis reli-
ginis pakantumas.

1707–1708 m. jaunasis Bachas beveik me-
tus praleido vargonaudamas Mühlhauseno bažnyčioje 
Divi Blasii Kirche Tiuringijoje. Žymus kompozitoriaus 
biografas Julius Augustas Philippas Spitta (1841–1894) 
tvirtino, kad dėl nemažos „trinties“ tarp vietinių pietis-
tų ir ortodoksų Bachas patyrė kūrybinių suvaržymų, 
dėl kurių jam teko atsisakyti tarnybos šioje vietoje; čia 
jis negalėjo įgyvendinti pagrindinio tikslo – pagal Die-
vo valią sutvarkyti bažnytinę muziką. Tačiau naujausi 
tyrimai4 rodo ką kita. Jaunasis genijus Mühlhausene 
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ties malonę, o ši Dievo dovana galėjo atliepti žmonių 
gimtosios kalbos pagrindais. Tad nieko nuostabaus, jog 
žymieji vokiškojo Baroko kompozitoriai – Heinrichas 
Schützas (1585–1672), Johannas Sebastianas Bachas 
(1685–1750) – tapo protestantiškojo religinio judėjimo 
dalyviais. Liuteronų Bažnyčia pasiekė, kad bendruome-
nė visuotinai giedotų ir garbintų Dievą; šis šlovinimas 

4 pvz., don franklin, J. S. Bach and Pietism, pittsburgh, 1994.

Linas blažiūnas. paulavos respublika. 2018. popierius, pieštukas, tušinukas
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ReLiginė askezė, pietizmas iR menas

sukūrė nuostabias kantatas (Christ lag in Todesbanden 
BWV 4, Gott ist mein König BWV 71, Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit BWV 106). Šie opusai išreiškė tradicinę 
liuteronų doktriną, derančią su giliu asmeniniu pamal-
dumu, kartu atliepiančią tiek pietistų, tiek ortodoksų 
įsitikinimus. Be to, „netenka abejoti, kad Bacho genijus 
visapusiškai subrendo kompozitoriui einant dvidešimt 
antruosius metus“5, t. y. tarnaujant Mühlhausene. Tai-
gi miesto religiniai konfliktai negalėjo būti svarbiausias 
argumentas, dėl ko Bachas išsikraustė į Veimarą.

1717 m. Bachas tapo Kėteno dvaro kapelmeisteriu, 
kur papročiai buvo paprasti ir kuklūs – kunigaikštis 
Leopoldas von Anhalt-Köthenas (1694–1728) išpažino 
Jeano Calvino (1509–1564) religinį mokymą. Bažnyti-
nės apeigos čia buvo maksimaliai paprastos, o muzikinė 
liturgijų dalis apsiribojo parapijiečių giesmėmis, ko Ba-
chas ne itin mėgo. Todėl ištisus šešerius metus jis nera-
šė kantatų ir vokalinės muzikos, o muzikinis pasaulis 
buvo apdovanotas instrumentine muzika (klavyriniai, 
orkestriniai opusai). Tokia muzika galėjo skambėti dva-
ro kapeloje, kompozitoriaus namuose ar mokinių susi-
būrimuose. Būdamas kalvinistas kunigaikštis puoselėjo 
nuoširdų pakantumą kitoms religijoms (jo motina buvo 
liuteronė), todėl jo santykiai su Bachu buvo puikūs. Po-
leminė literatūra leidžia teigti, kad Bachas buvo nuo-
seklus liuteronas, tačiau vokalinėje kūryboje gausu ir 
pietistinės pakraipos tekstų; visa XVIII a. pirmos pusės 
religinė poezija buvo persunkta pietizmo sentimentais, 
o bachiškieji libretistai šiais tekstais mielai naudojosi. 
Tai stipriai juntama kantatų ir „Pasijų“ poetikoje, kur 
Bacho primatas buvo skiriamas muzikai ir mažiau ver-
baliniams dalykams. Taigi pietizmo priešininkas savo 
genialią muziką „apdovanojo“ pietistinėmis eilėmis ir 
išsaugojo ją būsimoms kartoms. Vaizdingai tai išreiškė 
Huizinga: „tai nė kiek ne keisčiau už tą aplinkybę, kad 
Bachas telkėsi pagalbon miesčioniškiausius reumatiz-
mo kamuojamus bažnytinio tikėjimo eiliakalius“6.

Tai, kad Bachas pasitelkė, Huizingos ironišku pasa-
kymu, „reumato kamuojamus“ pietistinius eiliakalius, 
netrukdė jam kurti „Viešpaties garbei“ didingus kūri-
nius. Šią ironiją apie eiliakalius galime pripažinti kaip 
svarbią duotybę persikėlę į XVI–XVIII a. Prūsijos Lie-
tuvą, kur liuteroniškas širdies tikėjimas pagimdė ne tik 
ašaringojo pietizmo sentimentalius „eiliakalius“; gies-
mėse slypintis jausmingas pamaldumas pamažu išryš-
kino ir svarbiausią išraišką – poetinę kalbą ir žodį. „Pie-
tistinis judėjimas, didžia dalimi daręs įtaką visai 18 a. 
liuteronų bažnytinei minčiai, pakeitė ir liuteroniškų 

giesmių repertuarą.“7 Giesmes pradėta vertinti ne vien 
pagal religinę dogmatiką ir jos įtvirtinimą; sudarytojai 
pajuto kalbos grožį, sklandumą ir paprastumo žavesį.

Rytprūsių bažnyčių parapijiečiai buvo pamėgę pamal-
džias giesmes, kurių sentimentalus turinys ir melodika 
atitiko jų pietistinius troškimus. Kaip iš gausybės rago 
Halėje ir Karaliaučiuje pasipylė pietistiniai giesmynai 
su pratarmėmis ir pamokančiais reikalavimais. Didak-
tinis tikslas buvo nukreiptas į asmenį, giesmynų skyriai 
ir melodijų grupės tapo susisteminti ir atliepė atitinka-
mas gyvenimiškas situacijas. „Paguodos ieškotojai gali 
nepaisyti kurios nors giesmės, tačiau tegul leidžia ki-
tiems susirasti savo ganyklą ir, kaip sako Lutheris, jie 
gali purtyti krūmą arba dainą – gal nukris atbudimo 
ir atsivertimo (Erweckung) uogos.“8 Juk tikintiesiems 
tas pats, kokiu įrankiu į juos kreipiasi Dievas, tikslas 
yra atgaila ir atsivertimas, pakylėtumas ir atgimimas. 
Kas jaučia, kad giesmė jo būsenai nieko nesako ir ne-
padeda, prašykite Dievo, – atsiųs malonę, kurią Jis su-
teikia kitiems.

„Per 16–18 amžius lietuviška giesmė, išgyvenusi ke-
letą raidos periodų, patyrė klestėjimo laikotarpį ir tarsi 
išsėmė savo gryno prigimtinio žanro galimybes, sykiu 
sukurdama pagrindą jau kitos kokybės poezijai.“9 Kaip 
neabejotiną lietuvių literatūros klestėjimo priežastį rei-
kia pripažinti pietistų ir ortodoksų varžybas dėl „savos“ 
religinės literatūros platinimo. Rogallio giesmyno per 
septynerius metus buvo išdalinta apie 50 000 (!) vie-
netų, o XVIII a. pabaigoje pasirodė 43-ias leidimas10. 
1739 m. pasirodė Rogallio ir Franzo Alberto Schultzo 
(1692–1763) patobulintas senųjų ir naujųjų giesmių 
rinkinys, kur pratarmėje buvo išreikšta nauda Kris-
taus bažnyčiai, o antroji giesmyno dalis skirta asmeni-
nei krikščioniškai maldai su atgimimo, atsidavimo ir 
pokalbio skatinimu. Motyvuodamas papildymą Schul-
tzas pabrėžė, kad pastaraisiais metais Dievas vieną 
po kito pažadina išmintinguosius poetus. Praėjus ke-
leriems metams po šio giesmyno pasirodymo, Johan-
nas Jacobas Quandtas (1686–1772) išleido rinkinį su 
nemaža priešprieša Rogalliui. Čia buvo kruopščiai at-
rinktas praktiškas ir labai aiškus turinys, tarp autorių 
buvo ir naujų pavardžių. Sudarytojas liko ištikimas 
originalioms versijoms, be to, Quandtas čia pasisakė 
prieš pietistų reikalaujamus bažnytinės muzikos apri-
bojimus, o savo giesmyną pageidavo matyti tarnaujantį 
bendruomenės pamaldoms. Įdomu tai, kad nepaisant 
pirmenybės geriausioms Lutherio, Paulio Gerhardto 
(1607–1676), Simono Dacho (1605–1659) giesmėms, su 

5 michailas druskinas, Bachas, iš rusų kalbos vertė adeodatas tau-
ragis, vilnius: vyturys, 1986, p. 216.

6 johan huizinga, op. cit., p. 424.
7 dainora pociūtė-abukevičienė, mikas vaicekauskas, „Lietuvių baž-

nytinės giesmės: Xvi–Xviii amžiai“, in: Giesmės Dangaus Miestui: XVI–
XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, parengė dainora 

pociūtė-abukevičienė, mikas vaicekauskas, vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 1998, p. 9.

8 Walther hubatsch, Geschichte der Evangelische Kirche Ostpreus-
sens, t. i, göttingen: vandenhoeck & Ruprecht, 1968, p. 212.

9 dainora pociūtė-abukevičienė, mikas vaicekauskas, op. cit., p. 2.
10 Walther hubatsch, op. cit., p. 223.
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praktikoje – pertekliniu, visad gelbstinčiu dieviškosios 
malonės idealizavimu. Spenerio pietizme iškilesnis tapo 
religinis subjektas, o konkrečiais darbais, biografinė-
mis monografijomis buvo pateiktos religinės-moralinės 
žmogaus savybės.

Speneris teisėtai laikomas pietizmo pradininku, 
o XVII a. pabaigoje Halėje prie jo prisijungęs Francke 
tapo pagrindinio jo veikalo Pia desideria (Pamaldūs 
troškimai, 1675) idėjų platintoju. Tai visiškai skirtingų 
charakterių teologai, ir tuo galbūt papildę vienas kitą, 
tapę Halės pietizmo ir Prūsijos intelektualinio centro 
vadais. Apie (ne)leistinus dalykus ir veiksmus (pavyz-
džiui, teatro lankymą) Speneris, sprendė labiau pagal 
vidinį asmeninį nusiteikimą, nei pagal patį objektą, 
tuo tarpu jo bičiulis Francke šiuo požiūriu tapo griež-
čiausiu rigoristu, pripažinęs tik savo brolius pietistus. 
Jis reiškė stiprią apatiją bet kokioms pasaulietinėms 
apraiškoms; atsirado nusistatymas prieš meną, moks-
lą, nekalbant jau apie pasilinksminimus. Tuo tarpu 
Speneris skaitydamas vokiškosios dramos kūrėjo An-
dreaso Gryphiuso (1616–1664) tragedijas sakė, kad tai 
žadina žmones gėriui, kaip ir kitos geros knygos. Taip 
pat žaidimai, humoras ar taurė vyno malonumui (hi-
laritalis causa), bet ne girtuoklystei (ebrietatis) – čia 
Speneris nemato nieko moraliai ir įstatymiškai nusi-
kalstamo. Jam svarbu subjekto vidinis nusiteikimas, 
o jei retsykiais pasisako prieš šokius ir teatrą, tai labiau 
nukreipta į blogį vedančius nuodėmingos žmogiškosios  
valios motyvus.

Vera theologica est gramatica („Tikra teologija yra 
gramatika“) – šis Lutherio teiginys 1686 m. tapo svar-
biausiu kredo, kai du studentai teologai Leipcige su-
rengė pirmuosius ratelio philobiblica užsiėmimus. Šie 
magistrai, kurių vienas buvo tuoj išgarsėjęs Francke, 
atkreipė dėmesį, kad teologų tarpe menkas dėmesys 
skiriamas Šventojo Rašto prigimtinei kalbai ir nutarė 
rengti filologinius būrelius, kuriuose Senasis Testamen-
tas būtų skaitomas hebrajiškai, o Naujasis – graikiš-
kai. Pastebėję tokių užsiėmimų naudą ir susidomėjimą, 
jie pradėjo rinktis periodiškai, akcentuodami biblinių 
kalbų svarbą. Taip gimė šventraščio egzegezės studi-
jų collegium philobiblicum – Biblijos filologų būreliai; 
juose buvo gilinamasi į hebrajų, graikų, chaldėjų kalbų 
ypatybes. Egzegetai stengėsi giliai suvokti, ką išreiškė 
Šventojo Rašto knygų autoriai, tyrinėjo jų parašymo 
aplinkybes ir istoriją. Apie šią hermeneutiką veikale 
Manudictio Francke rašė: „Metodų, kuriuos taiko skai-
tantys Šventąjį Raštą, ir motyvų, kuriais jie vadovauja-
si, yra įvairių. [...] Tačiau bet koks įkvėptų Raštų skai-
tymas yra paraidinis arba pagal Dvasią. Atskirtas nuo 
paskutinio, pirmasis yra tuščias ir nenuoseklus, bet kai 
jie tarpusavyje sujungiami, dieviškumo tyrimas tampa 
visa apimantis. Skaitymas pagal Rašto raidę dalijamas 
į tris šakas: gramatinį, istorinį ir analitinį, Žodžio [skai-
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apdairumu buvo atrinkti ir pietistai Philippas Jacobas 
Speneris (1635–1705), Augustas Hermannas Francke 
(1663–1703), Johannas Anastasius Freylinghausenas 
(1670–1739), Johannas Arndtas (1555–1621), paliekant 
nemažai erdvės ir kitiems amžininkams. Tai rodo ne 
itin žymius pietistų ir ortodoksų dogmatinius skirtu-
mus, o kai vėsūs racionalizmo vėjai persmelkė Kara-
liaučiaus pietizmą, atsirado ir bendras amžinų priešų 
rinkinys – Quandto ir Rogallio Naujas Karaliaučiaus 
giesmynas su 424 giesmėmis.

XVIII a. pirmoje pusėje praūžusi pietistų ir ortodoksų 
konkurencija religinių knygų leidyboje praturtino ir pa-
gyvino Prūsijos lietuvių raštiją, tačiau tai nebuvo svar-
biausios ir lemiamos priežastys. Literatūros ir pietizmo 
sąveikoje pravartu pažymėti, kad idėjiniai šulai buvo 
nemenko humanitarinio ir literatūrinio-teologinio išsi-
mokslinimo veikėjai. Liuteronų širdies tikėjimas su pie-
tistiniais atspalviais XVII–XVIII a. sąvartoje sklido iš 
Halės, čia gyveno ir kūrė pietizmo pradininkai Speneris 
ir Francke. Neaprėpiama jų teologinė veikla ir paliki-
mas kiek nustelbė jų kaip išsilavinusių filologų darbus, 
kurie gal ir nepastebimai gyvavo bei smelkėsi į Prūsų 
Lietuvą ne tik su bažnytiniais pietizmo raštais, bet ir 
nemažesne meile bei dėmesiu filologijai ir knygoms. 
Tai jie, įkūrę lietuvių kalbos seminarą Halėje, paskelbė 
lietuviškų knygų leidybos programą, užsimojo išleisti 
Bibliją lietuvių kalba, žodynus ir gramatikas (reikš-
mingiausias Halės leidinys buvo Friedricho Wilhelmo 
Haacko (1706–1754) lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lie-
tuvių kalbų žodynas (1730)). Lietuvių raštijoje tai buvo 
pirmasis tokio žanro leidinys, kuriam pratarmę parašė 
idėjinis Haacko mokytojas Francke; čia buvo priminta, 
kad karaliaus Frydricho Vilhelmo (1688–1740) įsaky-
mu įsteigto Halės seminaro tikslas esąs pramokyti stu-
dentus tam tikroje Prūsijos dalyje paplitusios lietuvių 
kalbos, džiaugėsi seminaro dalyvių aktyvumu, tikėjosi 
sulaukti antro knygos leidimo.

Žinoma, kad Speneris rašė eilėraščius, kurių dalį su-
rinko jo draugas Georgas Prittiusas ir išleido atskira 
knyga Soliloquia et meditationes sacrae11. Jo milžiniš-
ką palikimą sudaro pamokslai, traktatai, monografijos, 
laiškai. Su pietizmu ir Spenerio veikla siejama nauja 
literatūros rūšis – biografijos, dienoraščiai (Tagbücher), 
brošiūros, kur buvo aprašomi bažnyčiai ir valstybei nu-
sipelniusių žmonių gyvenimai bei darbai. Į tokias kny-
geles patekdavo ir paprastų miestiečių ar amatininkų 
įdomios istorijos. Taip pasirodė žmogiškoji asmenybė su 
visomis teisėmis ir subjektyviu religiniu jausmu, kuris 
buvo tarsi nepastebimas, išstumtas ir ignoruojamas. 
Katalikybėje žmogus buvo užgniaužtas perdėta popie-
žiaus ir bažnyčios svarba, protestantiškojo gyvenimo 

11 Wilhelm hossbach, Philipp Jakob Spener und seine Zeit, d. 2, ber-
lin: ferd. dümmlers verlagsbuchhandlung, 1853, p. 147–148.
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tymas] Dvasios požiūriu apima keturias: egzegetinį, 
dogmatinį, deduktyvinį ir praktinį“12. Egzegetas patiria 
Šventosios Dvasios dovaną, be kurios sunku gilintis į 
Šventraščio tekstus. Francke, panašiai kaip ir Speneris, 
priartėjo prie Dievo žodžio ir Šventosios Dvasios atskiro 
traktavimo, nors Lutheriu sekdami ortodoksai sujungė 
Dievo žodį ir Šventąją Dvasią, kurių natūrali sąsaja, 
anot jų, pasieks visus klausytojus. Verta paminėti, kad 
pietatis philobiblicum aplankęs Speneris, studentams 
egzegetams alegoriškai patarė prikelti rašytoją iš numi-
rusių ir laikyti jį gyvu; tuomet savyje patirtų jų emocijas 
ir prasiskverbtų pro Rašto kevalą, taip apmąstydami 
čia slypinčias tiesas.

Abu Halės pietizmo vadai puoselėjo viltį visuotiniu 
atbudimu per socialinę-edukacinę reformą Prūsijoje 
stiprinti pamaldumą ir švietimą; tokią veiklą nuo val-
dymo pradžios rėmė abu monarchai Frydrichas I (1657–
1713) ir Frydrichas Vilhelmas I (1688–1740). Pastara-
sis pietistiškai nusiteikęs kareivių karalius paskelbė 

ekonominio ir dvasinio krašto atkūrimo programą (Re-
tablissement) ir iš karto susirūpino Prūsijos švietimo 
reikalais. Jis asmeniškai prižiūrėjo lotyniškas viduri-
nes mokyklas Karaliaučiuje, iš kiekvieno dėstytojo rei-
kalavo universitetinio išsilavinimo, kasmet buvo atlie-
kamos mokinių žinių ir mokslo eigos patikros. Ir netgi 
sunerimo sužinojęs lietuviškosios jos dalies „visiškai 
nepatenkinamą lietuvių bažnyčių ir švietimo būklę“13. 
Tokį įvertinimą pranešime valdovui pateikė lietuviškų 
apskričių mokyklų ir bažnyčių inspektorius Johannas 
Heinrichas Lysius (1670–1731). Filologinėje plotmėje 
tai buvo nepaprastai išsilavinęs pietizmo veikėjas, gre-
ta klasikinių kalbų mokėjęs sirų, chaldėjų, arabų kal-
bas; Jenos, Leipzigo, Halės universitetuose jis mokėsi 
kartezianiškos filosofijos, įtvirtinimų meno, heraldikos, 
anatomijos. Lysijaus bibliotekoje buvo gausu egzegeti-
nės literatūros ir senovinių orientalistinių rankraščių, 
galbūt ir tai jį suartino su aistringu egzegetu Francke ir 
pietizmo ideologu Speneriu. Su pastarojo rekomendaci-

ReLiginė askezė, pietizmas iR menas

12 darius petkūnas, „Liuteroniškojo pietizmo tėvų – špenerio ir fran-
ckės teologija“, in: Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: Surinki-
mininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, sudarė ir parengė inga strungytė-
Liugienė, vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, p. 28.

deltuvos evangelikų liuteronų bažnyčia. 2017. popierius, tušinukas

13 Liucija citavičiūtė, Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos semi-
naras: Istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai, vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2004, p. 35.
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ja jis Karaliaučiuje užėmė visą eilę pietistinės pakraipos 
postų. Veiklos Karaliaučiuje pradžioje reikia pažymėti 
Lysijaus nuopelnus lietuvių raštijai – jis organizavo 
naują dvikalbį (vokiečių-lietuvių) Lutherio katekizmo 
leidimą, buvo pirmojo Karaliaučiaus lietuvių kalbos 
seminaro inspektoriumi. Tačiau skubėdamas greitai 
evangelizuoti kraštą, mokyklose įvedinėjo vokiečių kal-
bą, pradėjo pranašauti greitą lietuvių kalbos mirtį, tad 
lietuvių istoriografijoje pelnytai buvo pradėtas vadinti 
didžiuoju germanizatoriumi, be to, yra žinoma, kad lie-
tuvių kalbos jis nemokėjo. Vis dėlto negalima atmesti, 
kad visų minėtų Halės pietizmo vadų filologinis išsi-
mokslinimas stipriai įtakojo mokymo įstaigas. Frydri-
cho kolegijoje ir Knypavos mokykloje, kurią lankė Kris-
tijonas Donelaitis (1731–1736), svarbiausioje vietoje, 
po visų maldų ir katechizacijų, buvo kalbos. Šiose lo-
tyniškose Karaliaučiaus mokyklose disputuose reikė-
jo nepriekaištingu stiliumi skaityti ir aiškinti romėnų 
poetus, Naująjį Testamentą interpretuoti graikiškai, 
hebrajiškai pateikti Penkiaknygę, mokytis prancūzų 
kalbos. Tai suteikia prielaidą, kad Donelaitis, dar prieš 
studijas Albertinoje, rašė ir gerai kalbėjo lotyniškai bei 
buvo susipažinęs su antikinės Graikijos poetais Hesio-
du ir Homeru. Mokykloje populiarios buvo Francke’s 
mokinio Johanno Joachimo Lange’s lotynų ir graikų 
kalbų gramatikos, auklėtiniai pratinosi rašyti laiškus, 
kalbas, epitafijas ir eiles.

Donelaičio kūrybinės brandos pradžioje, nuo pat stu-
dijų Albertinoje pradžios (1740), sentimentalus širdies 
pietizmas pynėsi su Apšvietos teologinių filosofų Mar-
tino Knutzeno (1713–1751), Christiano Wolfo (1679–
1754), Franzo Alberto Schultzo idėjomis. Karaliaučiuje 
radosi racionalusis pietizmas – Donelaičio profesoriaus 
Schultzo platinama teorija apie proto ir tikėjimo san-
tykį14. Tolminkiemio kunigas kaip itin išsilavinęs ir 
nuoširdus liuteronas savo išmintį nukreipė į tikėjimo, 
minčių ir veiklos darną; kai šioje Žemėje mes nesitikime 
jokios laimės, stebime Dievo išminties kupiną gamtą ir 
„išmintingą daiktų tarpusavio sąryšį“15. Tad Donelaitis 
kvietė būrus stebėti laimingus, Kūrėją giesmėmis šlo-
vinančius paukščius, sekti jais, mokytis iš jų pasiten-
kinti duotu gyvenimu. Pernelyg nesistengdamas būti 
„kytras pilosopas“, poetas domėjosi mechanika, fizika ir 
gamtotyros disciplinomis, galbūt tikėjo, „kad nuo Dievo 
nustatytų gamtos dėsnių empirinio pažinimo bus ga-
lima pakilti prie pasaulio „prasmės“ supratimo“16. Ži-
noma, kad XVII a. empirizmas askezei buvo priemonė 
ieškoti Dievo gamtoje; pietizmo patriarchas Speneris 
pripažino, kad empirizmas veda prie Dievo, o filosofinė 

idėja – nuo Dievo. Hegzametro eilučių, kaip ir optinių 
stiklų šlifavimas, sodininkystė, barometrų, klavesinų ir 
fortepijono meistrystė, pamokslai ir giesmės parapijie-
čiams – tai lyg Aukščiausiojo surikiuota veikla Tolmin-
kiemio kunigui.

Verksmingos pietistų giesmės gal ne visuomet pati-
ko poetui, atrodo, kūryboje ir gyvenime jis nepripažino 
sentimentų ir lyrikos, trumpai tariant, kaip sako Si-
gitas Geda, „Donelaitis nebuvo estetas“17. Sunku pa-
tikėti, kad tokia asmenybė galėjo išsitekti pietistiškai 
griežtose liuteronų Agendose, kur pabrėžiama, jog ne-
reikia griežti papildomų muzikinių variacijų, išskyrus 
Šventosios vakarienės ar Kristaus kančios giesmes pa-
gal liturgijos nuotaiką. Tai nereiškia, kad Donelaitis 
nesinaudojo savo meto populiariais pietizmo giesmy-
nais (pavyzdžiui, parengtais Johanno Behrendto (1667–
1739) ar Freilinghauseno) – tokią „širdies poeziją“ gerai 
suprato ir lengvai įsimindavo bažnyčios giesmininkai, 
o melodijos apie kruviną Jėzaus kančią stipriau „su-
krėsdavo“ dūšią, primindamos jų kaltes ir nuodėmes, 
suteikdavo paguodos ir stiprybės.

„Dovydo ir Jonatano draugystė“, „Pirmųjų žmonių 
šeimininkavimas“, „Laimė ir nelaimė, arba Viltis“ – išli-
kę tik kūrinėlių pavadinimai, kurie apie Donelaitį kaip 
kompozitorių beveik nieko nepasako. Kai kurie tyrinė-
tojai (Vincas Kuzmickas, Daiva Kšanienė ir kt.) šias 
kompozicijas vadina kantatomis, tačiau tai šiek tiek 
perdėta, nes kantata kaip žanras neapsieina be solis-
tų, choro, orkestro, o čia poetas sau, bičiuliams ar sve-
čiams, atvykusiems iš aplinkinių lietuviškų parapijų, 
džiugino ausis giesmėmis, pritardamas paties sumeis-
trautu fortepijonu arba fliugeliu. Tikėtina, kad Done-
laitis čia nesirėmė kitų autorių tekstais dėl paprastos 
priežasties – taip jis išvengė muzikinės medžiagos apri-
bojimų strofomis ar posmais. Strofiniai choralų tekstai 
„patalpindavo“ kompozitorius į atitinkamus rėmus. Su 
šia problema susidurdavo įžymūs muzikai Heinrichas 
Schützas (1585–1672), Johannas Matthesonas (1681–
1764), Johannas Sebastianas Bachas.

Donelaičio mokymosi laikotarpiu (1731–1740) Kara-
liaučiuje klestėjo bažnytinė muzika, kurią dar XVII a. 
formavo visa plejada talentingų kantorių-kompozitorių, 
savo kūrybą skyrusių Visagalio šlovinimui – Teodoro 
Riccio (1540–1603), Johannesas Eccardas (1553–1611), 
Johannas Stobäusas (1580–1646). Albertinoje profeso-
riavo Johannas Georgas Neidhardtas (1685–1739) – 
poetas, kompozitorius, muzikos teoretikas, už Prūsijos 
ribų pagarsėjęs savo vadovėliais, ypač traktatais apie 
garsaeilių temperaciją ir jų proporcijas. Pas jį galėjo 

vaLentinas kazLauskas

14 plačiau žr. valentinas kazlauskas, „karaliaučiaus pietizmas ir kristi-
jonas donelaitis“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2020, nr. 3, p. 46–53.

15 kristianas volfas, „protingos mintys apie gamtos daiktų tikslus“, iš 
vokiečių kalbos vertė arvydas šliogeris, in: Filosofijos istorijos chresto-
matija: Naujieji amžiai, sudarytojas bronius genzelis, ats. redaktorius 

antanas Rybelis, vilnius: mintis, 1987, p. 65.
16 max Weber, op. cit., p. 276.
17 sigitas geda, Adolėlio kalendoriai: (dienoraščiai, gyvavaizdžiai, 

užrašai, tyrinėjimai), vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003, 
p. 601.
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studijuoti ir su instrumentų derinimu susipažinti būsi-
masis klavesinų meistras Donelaitis.

„Karaliaučiaus Bachu“ vadinamo Georgo Riedelio 
(1676–1738) veikla ir kūryba buvo siejama su miesto 
bažnytinės muzikos raidos kulminacija. Jo didingos 
bib linės oratorijos Evangelium Sankt Matthäi, Psalmen 
Davids, Offenbarung Johannis skambėjo miesto šven-
tovėse; jų milžiniškos apimties rankraščius 1923 m. at-
rado muzikologas Hermannas Güttleris (1887–1963). 
Tuomet jie buvo saugomi Karaliaučiaus archyve, kuris, 
tikėtina, pražuvo 1944 m. liepsnose, tačiau liko minėto 
muzikologo tyrinėjimas. „Riedelio sumanus ir tvirtas 
stilius atspindi gerą mokyklą ir kruopštų meninį ama-
tą, tik gaila, kad tokios reikšmingos partitūros nebuvo 
atliktos platesniu mastu ir nepaliko pėdsakų svetur.“18 
Viena priežasčių – prasta natų spausdinimo kokybė, 
ypač XVIII a. pirmoje pusėje; tik 1796 m. buvo naujo-
viškai atspausdintas vienas choralas, iki tol vargoninin-
kai paprastai ranka perrašinėdavo partitūras. Miesto 
pietistai buvo susitaikę su Riedelio oratorijų bibline 

dvasia, ši muzika skambėdavo sekmadieniais ir šventi-
nėmis dienomis bažnytinėse apeigose. Kompozitorius, 
kaip tikras liuteronas, į savo oratorijų instrumentines 
partijas įtraukė parapijiečių giesmes. Viena paskutinių 
Apreiškimo Jonui dalių buvo atliekama 1733 m. per pie
tistinės krypties teologijos profesoriaus (beje, dėsčiusio 
ir Donelaičiui) Danieliaus Heinricho Arnoldto (1706–
1775) inauguraciją.

Unikali Karaliaučiaus religinės muzikos ir poezijos 
atmosfera tarsi paneigė požiūrį, kad liuteronai ir pro-
testantizmas buvo nusistatę prieš tikrąjį meną ir kū-
rybines apraiškas. Dievo šventovėse skambanti gie-
damoji poetika, giliu dramatizmu alsuojantys Biblijos 
tekstai sulydė pietistų ir ortodoksų nesantaiką. Nuo 
1732 m. dar galiojo karaliaus Vilhelmo I ediktas, drau-
džiantis muzikinį Dievo garbinimą, išskyrus bažnyčios 
bendruomenės giesmes. Vis dėlto talentingi kantoriai 
ir vargonininkai drįso ginti skambančias kantatas ir 
oratorijas. Religinę nesantaiką sklaidė tiek racionaliz-
mo idėjos, tiek visų tradicinių liuteronų tikėjimas, kad 
Dievas siunčia išmintinguosius poetus ir kompozitorius 
kurti Viešpaties garbei (in Nomine Dei) ir liuteroniš-
koms žmonių širdims.

Religinė askezė, pietizmas iR menas

18 Hermann güttler, Königsbergs Musikkultur im 18. Jahrhundert, kö-
nigsberg: Bruno meyer & Co., 1925, p. 47. !
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„pageRinta“ visuomenė: eugenikos 
pėdsakai taRpukaRio Lietuvoje

Jurgita Gaižutytė

istorija

2018 m. viešojoje erdvėje plačiai nuskambėjo fotografo 
Mariaus Jovaišos mintys apie asocialius asmenis: Ži-
nių radijo eteryje fotomenininkas pareiškė, kad šalyje 
„niekas nepasikeis, kol tiems asocialams leidžiama dau-
gintis“ ir pridūrė, kad „žmonija jau seniai svarsto tuos 
dalykus ir anksčiau ar vėliau tai turės būti padaryta“1. 
Sulaukęs kritikos, Jovaiša ėmė teisintis ir kartoti, kad 
jo mintys neturėjo jokios diskriminacinės potekstės. 
Nors komentarai ir diskusijos šia tema viešojoje erdvėje 
greitai nutilo, dar po metų fotografas apgailestavo, kad 
„viešumoje kartais paleistas vienas kitas žodis, ypač 
ištrauktas iš konteksto, būna, skaudžiai kerta atgal“2. 
Panašią pamoką turėjo išmokti ir Kauno kolegijos dės-
tytoja Žydronė Žarskienė po to, kai buvo paviešintas 
jos paskaitos garso įrašas, kuriame ji dalijosi mintimis 
apie neva būsimą privalomą eutanaziją ekonomiškai 
nenaudingiems nepagydomai sergantiems ir senyvo 
amžiaus žmonėms. Dėstytojai teko pripažinti, kad ji 
perlenkė lazdą ir patikinti, jog ateityje tai daugiau ne-
pasikartos3. Tokie pavyzdžiai rodo, kad kalbėjimas apie 
neįgaliuosius, asocialius ir kitus pažeidžiamus visuo-
menės sluoksnius Lietuvoje išlieka itin sudėtingas ir 
sukeliantis daugybę problemų, kurios atsiskleidžia ir 
dabartinės pandemijos fone4. Galima prisiminti ir kitus 
atvejus, kai, pavyzdžiui, Žiežmarių miestelio bendruo-
menė sukilo prieš Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos planus šioje vietovėje statyti socialinės globos 
namus motyvuodama tuo, kad neįgaliuosius tuomet 
matys vaikai5. 

Ieškoti priežasčių galima įvairiai – gręžtis į sovietme-
tį, kai neįgaliųjų viešumoje norėta išvis nematyti, kal-
bėti apie žmonių tamsumą, baimes. O galima vertinti 
ir kitaip – kaip savotišką modernėjančio pasaulio fone 
iškilusios eugenikos atgarsį. XX a. pradžioje ši teorija, 
paremta utopinėmis individo ir visuomenės tobulinimo 
idėjomis, buvo itin populiari – tikėtasi, kad ją ištobuli-
nus, pavyks išspręsti didžiąją dalį socialinių problemų. 
Tačiau bandymai pritaikyti eugenikos principus prakti-
koje visuomet remdavosi prievarta prieš atskiras socia-
lines (ar tautines) grupes, todėl po Antrojo pasaulinio 
karo ši teorija buvo diskredituota. Nepaisant to, galima 
pastebėti, kad eugenikos simpatikų (net jei jie ir nesu-
vokia tokiais esantys) išlieka iki šiol.

eugenikos atsiRadimas  
iR skLaida pasauLyje

Eugenikos pradininku laikomas XIX a. britų moks-
lininkas Francis Galtonas, kurį sužavėjo jo pusbrolio 
Charleso Darwino mokymas apie natūraliąją atranką6. 
Galtonas pareiškė, kad didžioji dalis individo savybių 
yra paveldimos ir tik nedaugeliui jų turi įtakos išorinė 
aplinka. Atlikęs įvairius tyrimus, jis priėjo išvados, kad 
paveldimas žmogaus savybes galima pagerinti atsižvel-
gus į tam tikrus genetikos principus7. Simboliška, kad 
Galtonas ir Darwinas buvo pusbroliai: tam tikra pras-
me eugeniką galima laikyti savotišku bandymu Darwi-
no idėjas pritaikyti žmonijai. 

1 aleksandra ketlerienė, „žymiam fotografui teko teisintis dėl žodžių 
apie asocialus: „niekas nepasikeis, kol jiems bus leidžiama daugintis““, 
in: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/zymiam-fotografui-teko-
teisintis-del-zodziu-apie-asocialus-niekas-nepasikeis-kol-jiems-bus-lei-
dziama-daugintis.d?id=79635497. 

2 danutė šepetytė, „esi jonas iš Lietuvos ir sakyk tai drąsiai“, in: 
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/esi_jonas_is_
lietuvos_ir_sakyk_tai_drasiai. 

3 kamilė ščavinskaitė, „kauno kolegijos dėstytojos vizija: teks žudy-
ti senukus“, in: https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/
kauno-kolegijos-destytoja-paskaitoje-apie-ekonomikai-nenaudingu-se-
nuku-eutanazija-952323.

4 vienas paskutinių pavyzdžių – vilmos Losytės tekstas, kuriame tei-
giama, kad covid-19 aukos sulaukia „perdėtos atjautos“, ir autorė kelia 

klausimą, ar verta dėl „senolių sveikatos“ pandemijos fone aukoti pa-
auglių ir jaunų žmonių kartas; žr. vilma Losytė, „sveikata, lygybė, bro-
lybė?“, in: https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1279768/vilma-lo-
syte-sveikata-lygybe-brolybe.

5 Liepa želnienė, saulius chadasevičius, „žiežmarių gyventojai ne-
nori neįgalių kaimynų, nes juos matys vaikai“, in: https://www.15min.
lt/naujiena/aktualu/lietuva/ziezmariu-gyventojai-nenori-neigaliu-kai-
mynu-nes-juos-matys-vaikai-56-1182548.

6 philippa Levine, Eugenics: A Very Short Introduction, new york: 
oxford university press, 2017, p. 2.

7 stefan kühl, For the Betterment of the Race: The Rise and Fall of the 
International Movement for Eugenics and Racial Hygiene, new york: 
palgravemacmillan, 2013, p. 12.
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Nors eugenikos idėja ir tikslas skamba pozityviai, ji 
nuo pat pradžių turėjo labai aiškų negatyvų elementą: 
eugenika rėmėsi prielaida, kad modernėjančiose visuo-
menėse dėl tariamo pseudohumanizmo neproporcingas 
jose prisitaikyti nepajėgių individų skaičiaus didėji-
mas veda link žmonijos išsigimimo, o higiena, medici-
na ir aktyvi socialinė politika šiuo atžvilgiu yra ne iš-
sigelbėjimas, bet žmonijos progreso priešas8. Galtonas 
vylėsi, kad praktinis eugenikos pritaikymas leis žmo-
gui įsikišti į visos žmonijos evoliuciją tam, kad, apri-
bojus nepageidaujamas savybes turinčių individų rep-
rodukcines galimybes, palikuonių susilaukti galėtų kuo 
didesnis geriausiomis savybėmis apdovanotų (kitaip 
tariant – sveikiausių, stipriausių ir talentingiausių) 
žmo nių skaičius.

Nors eugenikai ir trūko mokslinio pagrįstumo, o pats 
Galtonas turbūt neįsivaizdavo, kad jo idėjos galėtų iš-
plisti už Britanijos ribų, XX a. pradžioje pasauliniu 
mastu kilusį susidomėjimą eugenika ženklino 1912 m. 
Londone įvykęs pirmasis tarptautinis eugenikos kong-
resas9. Daugelyje šalių susidomėjimas eugenika kilo vi-
suomenėms susidūrus su sparčios industrializacijos ir 
Pirmojo pasaulinio karo sukeltomis socialinėmis prob-
lemomis. Jų akivaizdoje vis garsiau skambėjo kai kurių 
intelektualų mintys apie liūdną Vakarų civilizacijos 
ateitį, totalinę (individo, visuomenės, civilizacijos) mo-
ralinę ir fizinę degradaciją, kurių savotišku simboliu 
galime laikyti Oswaldą Spenglerį. Dekadanso idėjos 
skatino patikėti ne tik tuo, kad genetiniame paveldimu-
me slypi visa individo fizinės, psichinės ar net socialinės 
būklės lemtis (o kartu ir visuomenės ateitis), bet ir tuo, 
kad šią lemtį įmanoma pakeisti ir kontroliuoti – pasi-
telkus eugeniką.

Mokslinėje literatūroje eugenika tradiciškai skirsto-
ma į dvi kryptis: pozityviąją ir negatyviąją. Pozityvio-
ji akcentuoja edukaciją, pronatalistinę politiką, o ne-
gatyvioji ragina imtis įvairaus pobūdžio apribojimų 
(sterilizacijos, eutanazijos), kurie padėtų „tobulinti“ 
visuomenę. Tad be viso to, ką šiandien galime vadin-
ti pozityviomis eugenikos praktikomis, kaip antai vi-
suomenės edukacija higienos ir sveikatos klausimais, 
sveikatos priežiūra, paslaugų kokybės gerinimas, netgi 
savotiškas indėlis į individo ir šeimos gerovę įtvirtinan-

čius įstatymus, vos per keletą pirmųjų XX a. dešimt-
mečių eugenikos šalininkai visame pasaulyje sugebėjo 
pasižymėti ir iš kitos pusės. 

Klasikiniais ir bene ryškiausiais negatyviosios euge-
nikos idėjų pavyzdžiais galima laikyti JAV ir nacistinę 
Vokietiją. XX a. pradžioje JAV bene sparčiausiai pa-
saulyje vyko eugenikos idėjų pritaikymas instituciniu 
lygmeniu: 1907 m. Indianos valstija pirmoji įteisino 
eugeniniais tikslais paremtą priverstinę sterilizaciją, 
o 1931 m. šią priemonę taikė jau trisdešimt valstijų. 
Vertėtų paminėti ir bandymus riboti Vidurio Rytų bei 
Pietų Europos šalių gyventojų imigraciją į JAV, šiuos 
laikant genetiškai prastesniais ir žemą intelektą tu-
rinčiais individais, kurių kontaktai su vietiniais, kaip 
manyta, galėjo kelti didelę grėsmę esamai JAV gyven-
tojų populiacijai10. Vokietijoje dar iki Pirmojo pasaulinio 
karo egzistavęs savitas rasinės higienos judėjimas (Ras-
senhygiene) į valdžią atėjus naciams įgijo itin brutalų 
pobūdį, o iki tol intelektualų rateliuose sklandžiusios 
kalbos apie rasės grynumą ir žmogaus gyvybės (ne)ver - 
tę netrukus įgijo realų pavidalą11. Remiantis nacių iš-
kreipta rasinės higienos koncepcija, buvo siekiama ša-
linti visus „netinkamus“ ir visuomenei „nenaudingus“ 
žmones. Potencialiomis tokios politikos aukomis galėjo 
tapti įvairiausi žmonės – turintys įgimtą ar įgytą nega-
lią, psichikos, užkrečiamosiomis ar kitomis lėtinėmis ir 
nepagydomomis ligomis sergantys ligoniai; dėl įvairių 
priežasčių savimi pasirūpinti negalintys ar tiesiog ari-
jų rasei nepriklausantys žmonės. Bene garsiausi tokios 
politikos pavyzdžiai – 1933 m. priimtas priverstinės 
sterilizacijos įstatymas bei 1939 m. pradėta ir iki pat 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos slaptai vykdyta euta-
nazijos programa12.

Vokietijai pralaimėjus Antrajame pasauliniame kare 
ir į viešumą iškilus nacių nusikaltimams, eugenika, 
kaip mokslinė teorija ir praktika, buvo diskredituota 
ir viešai pasmerkta ne tik pačios Vokietijos, bet ir dau-
gelio kitų pasaulio šalių visuomenių. Niurnbergo karo 
nusikaltimų tribunole atsidūrė ir buvo nuteisti 23 ste-
rilizacijos, eutanazijos ir koncentracijos stovyklose vyk-
dytų įvairių medicininių eksperimentų su žmonėmis 
organizatoriai ir vykdytojai13. Tiesa, eugenika niekur 
nedingo – pokariu seniau egzistavę eugenikos tyrimų 

8  Ibid., p. 13.
9 „first international eugenics congress“, in: The British Medical Jour-

nal, 1912, t. 2, nr. 2692, p. 253–255.
10 kenneth L. garver, bettylee garver, „eugenics, euthanasia and ge-

nocide“, in: The Linacre Quarterly, 1992, t. 59, nr. 3, p. 26–30.
11 istorikas paulas Weindlingas, remdamasis vokietijos pavyzdžiu, 

pateikė trijų etapų eugenikos „įsitvirtinimo“ valstybėje teoriją. pirmo 
etapo vokietijoje pradžia – 1905 m., kai buvo įkurta vokiečių rasinės 
higienos draugija, kurios nariai siekė eugenikos institucionalizacijos. 
šis tikslas buvo pasiektas 1926 m., berlyne įsteigus kaizerio vilhelmo 
antropologijos, žmogaus paveldimumo ir eugenikos institutą. trečia-
sis etapas prasidėjo po 1933 m., kai buvo priimtas priverstinės sterili-
zacijos įstatymas ir eugenika vokietijoje tapo nacių politinės retorikos 

dalimi bei priemone pateisinti ištisų žmonių grupių žalojimą ir naikini-
mą; žr. paul j. Weindling, Health, Race and German Politics Between 
National Unification and Nazism, 1870–1945, cambridge: cambridge 
university press, 1989.

12 oficialiai eutanazija nacistinėje vokietijoje buvo sustabdyta 
1941 m. rugpjūtį po visuomenėje kilusios protestų bangos. tačiau 
slaptai vykdoma eutanazija nesiliovė iki pat antrojo pasaulinio karo 
pabaigos ne tik vokietijoje, bet ir jos okupuotose teritorijose; žr. ken-
neth L. garver, bettylee garver, op. cit., p. 31–38.

13 irena paukštytė, eugenijus gefenas, „istorinė biomedicininių ty-
rimų su žmonėmis etikos raida“, in: Visuomenės sveikata, 2010, nr. 3 
(50), p. 12.
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institutai ir draugijos, atsiribodami nuo nacizmo, kei-
tė savo pavadinimus, tačiau jų tikslai išliko panašūs, 
o didelė dalis eugenikos šalininkų visame pasaulyje 
ir toliau liko ištikimi eugenikos idėjoms bei praktikai. 
Su eugenika susijusios organizacijos tapo ir 1956 m. 
Kopenhagoje vykusio pirmojo Tarptautinio žmogaus 
genetikos kongreso finansinėmis rėmėjomis14. Euge-
nika išplito geografiškai, ypač – Azijoje. Garsiausias 
to pavyzdys – 1979 m. Kinijoje inicijuota „vieno vaiko 
politika“, tačiau atvejų būta ir daugiau. Pavyzdžiui, 
Indija po Antrojo pasaulinio karo svarstė, kaip suma-
žinti šalies populiaciją ir suvaldyti demografinius pro-
cesus. Indijos premjerė Indira Gandhi 1975 m. šalyje 
paskelbė nepaprastąją padėtį, kurios metu premjerės 
sūnus Sanjay Gandhi inicijavo plataus masto privers-
tinės sterilizacijos programą15. Ši programa pirmiausia 
nusitaikė į vyrus, kadangi vyrams atliekama steriliza-
cijos procedūra buvo vertinama kaip sąlyginai greita ir 
pigi priemonė. Po kurio laiko nepaprastoji padėtis buvo 
atšaukta, tačiau sterilizacijos praktikos nebuvo atsisa-

kyta iki pat šiol, tik iš priverstinės ji tapo savanoriška 
ir buvo labiau nukreipta į moteris: oficialiais duomeni-
mis, vien 2017–2018 m. moterų sterilizacija sudarė dau-
giau nei 93 proc. iš visų 1 473 418 atliktų sterilizacijos  
procedūrų16. 

Panašios į Kinijos „vieno vaiko politiką“ socialinės 
programos dar anksčiau, septintame dešimtmetyje, 
ėmėsi ir Singapūras. Nors viskas prasidėjo nuo gims-
tamumo kontrolės ir abortų legalizavimo šalyje, vietos 
valdžiai nerimą kėlė tai, kad išsilavinusios ir didesnes 
pajamas turinčios moterys susilaukdavo gerokai ma-
žiau vaikų, nei turinčios menką išsilavinimą ir mažes-
nes pajamas. Baimintasi, kad dėl to Singapūro ateities 
kartose nebeliks intelektiniais gabumais pasižyminčių 
žmonių. Tam, kad būtų atitolintas galimas nuosmukis, 
Singapūro valdžia pradėjo daryti didelį spaudimą mo-
terims: pirmąsias įvairiais būdais skatino greičiau su-
kurti šeimą ir susilaukti palikuonių, o antrąsias ragino 
atlikti sterilizaciją, mainais į net keleto tūkstančių do-
lerių išmoką būsto kainai padengti17. 

14 philippa Levine, op. cit., p. 99–100.
15 Ibid., p. 102.
16 hannah harris green, „the Legacy of india’s Quest to sterilize mil-

lions of men“, in: https://pulitzercenter.org/reporting/legacy-indias-qu-

est-sterilize-millions-men.
17 michael j. sandel, The Case Against Perfection: Ethics in the Age 

of Genetic Engineering, cambridge – London: the belknap press of 
harvard university press, 2007, p. 69–70.

Linas blažiūnas. altea (detalė). 2018. popierius, pieštukas, akvarelė
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psichiatRijos patRiaRchas  
atRanda eugeniką

Eugenikos simpatikų būta ir tarpukario Lietuvoje18, 
kuri susidūrė su panašiais iššūkiais, kaip ir iš Pirmojo 
pasaulinio karo griuvėsių kylanti Europa, tačiau turėjo 
kur kas silpnesnius įrankius socialinėms problemoms 
spręsti. Daugybę problemų kėlė ne tik karo metu su-
griautas krašto ūkis, bet ir sunki socialinė padėtis, orga-
nizuotos sveikatos apsaugos sistemos nebuvimas ir sun-
kiai pagydomų ligų epidemijos. Todėl vienu svarbiausių 
valstybės uždavinių tapo rūpinimasis nuo karo nuken-
tėjusių šalies gyventojų socialine gerove, kuriant orga-
nizuotą socialinių paslaugų ir institucijų sistemą. Ypač 
daug dėmesio skirta sveikatos apsaugai, kurios organi-
zavimas karo metu buvo praktiškai nutrūkęs. 1918 m. 
pradžioje Lietuvos aido straipsnyje „Tautos sveikata ir 
karas“ buvo rašoma, kad „kiekvienas karas yra tautos 
priešininkas ir naikintojas“19, kuris „naikina ne tik žmo-
nių dvasios turtus ir nemirštamus jų kultūros pamink-
lus, bet dar ir jų gyvybę“, o savo gyvybes laisvės labui 
aukojantys tautiečiai, rūpindamiesi „didesne naujų kar-
tų gerove, negali užmiršti ir tos gerovės pamato – svei-
katos“. Labiausiai apgailestauta dėl užkrečiamųjų ligų 
plitimo, nes jei „džiovininkai ir lytinėmis ligomis užsi-
krėtusieji pasilieka vaikų tėvais, galima sau įsivaizdin-
ti, kokia bus būsimųjų kartų sveikata“, kadangi „iš to-
kių šeimynų kyla pamišėliai, idiotai, girtuokliai, vagys, 
galvažudžiai“. Nors eugenika čia nė karto nebuvo pa-
minėta, straipsnio turinys puikiai atspindėjo daugeliui 
to meto visuomenių būdingas nuotaikas, skatinusias 
socialinių problemų sprendimo būdų ieškoti eugenikoje. 

Lietuvoje vienas pirmųjų atvirai apie eugeniką ir jos 
tariamą naudą prabilo psichiatrijos mokslo Lietuvoje 
pradininkas Juozas Blažys. Ko gero, jo įtaka nulėmė ir 
tai, kad tarpukariu Lietuvoje apie eugeniką dažniau-
siai buvo diskutuojama būtent psichiatrijos kontekste. 
Kolegų Blažys buvo apibūdinamas kaip „didelės [...] 
erudicijos žmogus, su plačiu akiračiu, su karštu troš-
kimu matyti savo tautą stiprią, psichiškai sveiką, kul-

tūrinėmis vertybėmis pajėgią atsispirti prieš kiekvieną 
užpuolimą“20. 

Siekdamas, kad šalies psichikos sveikatos priežiūros 
sistema pasiektų Vakarų šalių lygį, gydytojas ne tik 
daug dėmesio skyrė profesinei veiklai, bet ir ne kartą 
ragino valstybės vadovus atkreipti dėmesį į psichikos 
ligomis sergančių žmonių socialinę padėtį šalyje21. Psi-
chiatro aktyvios švietėjiškos ir visuomeninės veiklos 
rezultatą atspindi du reikšmingi akademiniai darbai – 
svarų indėlį į Lietuvos psichiatrijos mokslą įnešęs ir 
pirmuoju psichiatrijos vadovėliu Lietuvoje tapęs Įvadas 
į psichiatriją22 bei savitą tolerancijos sampratą pateiku-
si studija Tolerancija, kaip kultūros principas23. Tačiau 
reikėtų nepamiršti ir visos gausybės gydytojo publika-
cijų eugenikos tema skaitomiausiuose to meto periodi-
niuose leidiniuose, įžiebusių ne vieną diskusiją. Vienoje 
šių publikacijų apsigimimų ir jų prevencijos klausimus 
nagrinėjęs Blažys teigė, kad ištyręs daugiau nei 200 
įvairių susirgimo silpnaprotyste atvejų pastebėjo, jog 
didžiosios dalies silpnaprotystės ar kitų psichikos su-
trikimų atvejų priežastys slypi individo genotipe, kitaip 
tariant – sutrikimas yra paveldimas. Todėl psichiatras 
atvirai rėžė: „tokio genotipo nešėjai yra, biologiškai ir 
sociališkai žiūrint, žemos vertės individai“, kuriuose 
„sveika žmogaus rasė yra [...] degeneruota“24, o dar po 
keleto metų pridūrė: „paveldėtinis mažavertingumas ir 
defektyvumas yra viena iš esmingiausių įvairių sociali-
nių blogybių priežasčių“25. 

Blažys netruko sulaukti sekėjų. Pavyzdžiui, psichiatro 
kolega, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakul-
teto Nervų ir psichikos ligų klinikos gydytojas Vytautas 
Bendoravičius ketvirto dešimtmečio pradžioje išleistoje 
knygelėje Išsigimimas ir eugenika tvirtino, kad tam tik-
romis ligomis sergantys žmonės yra „bausmės rykštė“ 
tiek jų šeimoms, tiek valstybei, nes „jokių pareigų neturi 
ir valstybės uždedamų piliečiams prievolių neatlieka“26. 
„Nenaudingų“ žmonių kategorijai jis siūlė priskirti ir 
įvairius nusikaltėlius bei laisvo elgesio moteris27.

Nepaisant to, kad „garbinga lietuvių tautos praei-
tis ir dabartinis Lietuvos atgimimas ir kultūrinė pa-

„pageRinta“ visuomenė: eugenikos pėdsakai taRpukaRio Lietuvoje

18 nors istoriografijos apie eugeniką tarpukario Lietuvoje beveik 
nėra, tačiau paminėtinas björno felderio ir arūno germanavičiaus 
straipsnis, kuriame gan kritiškai atskleidžiamas juozo blažio vaidmuo 
eugenikos idėjų sklaidai Lietuvoje, matant jį visų pirma nacistinės vo-
kietijos kontekste; žr. björn m. felder, arūnas germanavičius, „euge-
nics against state and church: juozas blažys (1890–1939), eugenics, 
abortion and psychiatry in interwar Lithuania 1918–1940“, in: Baltic 
Eugenics: Bio-politics, Race and Nation in Interwar Estonia, Latvia and 
Lithuania 1918–1940, edited by björn m. felder and paul j. Weindling, 
amsterdam – new york: Rodopi, 2013. minėtiems autoriams paprieš-
taravo aistis žalnora ir vilija miežutavičiūtė, nesutikę, kad nacistinė 
vokietija buvo vienintelis įtakos veiksnys tarpukario Lietuvos eugeni-
kos šalininkams; žr. aistis žalnora, vilija miežutavičiūtė, „mental hy-
giene movement as a (R)evolutionary trend in public health in inter-
war kaunas and vilnius from 1918 to 1939“, in: Acta Medica Lituanica, 
2016, t. 23, nr. 3.

19 čia ir toliau žr. „tautos sveikata ir karas“, in: Lietuvos aidas, 1918-

03-23, nr. 36.
20 vytautas bendoravičius, „a. a. prof. d-ras juozas blažys“, in: Nau-

joji Romuva, 1939, nr. 18, p. 398.
21 juozas blažys, „psichiatrinės pagalbos Lietuvoje klausimu“, in: Me-

dicina, 1922, nr. 11–12, p. 553–555.
22 juozas blažys, Įvadas į psichiatriją, kaunas: „Raidės“ spaustuvė, 

1935.
23 juozas blažys, Tolerancija, kaip kultūros principas, kaunas: spau-

dos fondas, 1936.
24 juozas blažys, „išsigimimo ir jo įspėjimo klausimas bendrai ir ypa-

tingai Lietuvoje“, in: Medicina, 1926, nr. 12, p. 661. 
25 juozas blažys, „biologiniai eugenikos pagrindai“, in: Gamta, 1938, 

nr. 3, p. 15.
26 vytautas bendoravičius, Išsigimimas ir eugenika, kaunas: „Raidės“ 

spaustuvė, „darbo sveikatos“ leidinys, 1932, p. 9–10.
27 Ibid.
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žanga liudija apie teigiamus lietuvių fizinius bei psi-
chinius privalumus“28, Blažio teigimu, lietuvių, kaip 
ir kitų tautų, neaplenkia tos pačios įvairių apsigimi-
mų priežastys. Pagrindiniais apsigimimus lemiančiais 
veiksniais psichiatras laikė žalingą aplinkos – alkoho-
lizmo, venerinių ligų ir tuberkuliozės – poveikį, taip 
pat psichinio ir fizinio išsekimo daromą žalą žmogaus 
organizmui bei genetinį paveldimumą. Pirmuoju atve-
ju, anot jo, reikšmingas vaidmuo turėtų tekti visuo-
menės narių švietimui, higienos įgūdžių formavimui, 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimui bei sveikatos prie-
žiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę užtikrinti ga-
linčiai sveikatos apsaugos sistemai, o paveldimumo su-
keliamas problemas reikėtų spręsti eugeninio pobūdžio  
priemonėmis29. 

Neabejotinai svarbiausiu eugenikos oponentu ir stab-
džiu tiek Lietuvoje, tiek daug kur kitur pasaulyje buvo 
Katalikų Bažnyčia – eugenikos principai tiesiogiai kir-
tosi su krikščioniška pasaulėvoka30. 1930 m. popiežiui 
Pijui XI paskelbus encikliką Casti connubii, kurioje 
nepagailėta kritikos eugenikos idėjomis paremtiems 
įstatymams, visame pasaulyje nuvilnijusi eugenikos 
kritikos banga netruko pasiekti ir Lietuvą. Pavyzdžiui, 
publicistas Juozas Gobis rašė, kad Bažnyčia, priešin-
damasi eugenikai, saugo prigimtines žmogaus teises31, 
o kunigas ir teologas Ignas Česaitis teigė, kad „beširdė 
būtų visuomenė, kurioje nebūtų nelaimingų žmonių, 
reikalingų žmonių pagelbos“32.

Tiesa, nereikia manyti, kad vien Bažnyčiai kliuvo eu-
genika – daliai žmonių šios idėjos tiesiog atrodė atgra-
sios. Gana dažnai į eugenikus buvo žvelgiama ironiškai, 
netgi su lengva pašaipa – to meto spaudoje galima rasti 
ne vieną eugenikos šalininkus išjuokiantį satyrinį teks-
tą. Pavyzdžiui, 1929 m. rugpjūtį Lietuvos aide pasirodė 
feljetonas „Eugenikai“33, kurio autorius pasakoja apie 
įsivaizduojamos Rūtijos valstybės sostinės Bekonkės 
gyventojus, kurių nemažą dalį sudaro ir savo įtartinos 
veiklos dėka įspūdingus turtus susikrovę eugenikai. 
Viena daugiausia dėmesio sulaukusių satyrų eugeni-
kos tema tapo 1934 m. išleistas Igno Šeiniaus romanas 
Siegfried Immerselbe atsijaunina34, kuriame buvo iš-
juokta to meto Vokietijos nacizmo ideologija ir rasinė 

politika bei nacių pastangos eugeniką panaudoti ne tik 
vokiečių tautai pagerinti, bet ir arijų rasės viešpatavi-
mui pasaulyje įtvirtinti. Kol vieni kritikavo Šeinių už 
literatūrine prasme menkavertį kūrinį35, kiti sveikino 
autorių sukūrus būsimą tarptautinį bestselerį, kuris 
savo aktualumu „nesitenkina mūsų ribomis, bet siekia 
europietiško minčių rato“36. Židinyje net buvo džiūgau-
jama, kad „aštresnės pašaipos ir pažeminimo mūsų 
ekspansyvūs kaimynai vargiai ir begali tikėtis“ kitur 
nei šiame romane37. 

Kritika eugenikos šalininkų anaiptol neišgąsdino – 
jie mielai ginčydavosi su oponentais spaudoje. Blažys, 
polemizuodamas su Česaičiu, ironizavo: „giesmelė apie 
morališką naudingumą žmonių, reikalingų pagelbos, 
buvimą kažin ar patenkins modernų, aktyvų žmogų“38, 
vėliau konstatavo, kad „būtų didelis moralinis regre-
sas atsisakyti teikti pagalbą ligoniams ir silpniems, bet 
drauge yra reikalingos priemonės tam, kad defektyvių 
individų toliau atsirastų kuo mažiau“39, o svarbiausio-
mis jų įvardijo izoliaciją ir priverstinį gydymą, santuo-
kos kontrolę bei sterilizaciją. 

Nors Blažys ir toliau liko svarbiausiu eugenikos pro-
ponentu, atsirado ir daugiau entuziastų, kurie reiškė-
si viešumoje. Pavyzdžiui, veterinaras Konradas Alek-
sa infantiliai svarstė: „jei Bažnyčia sutinka su mirties 
bausmėmis, su kalėjimais, tai [...] turėtų sutikti ir su 
sterilizacija ir kitomis priemonėmis, siekiančiomis su-
laikyti žmonijos išsigimimą“40. Veterinaras eugenikos 
kontekste sukritikavo dvasininkams privalomą celiba-
tą – esą dėl to tauta praranda potencialą, nes jauni ku-
nigai nesukuria šeimų41.

nuo pRiveRstinio gydymo  
iki steRiLizacijos

Aptarus debatus dėl eugenikos viešojoje erdvėje, derė-
tų detaliau apžvelgti konkretesnes eugenikos principų 
praktinio pritaikymo idėjas. Blažys teigė, kad sergan-
čių asmenų izoliacija ir priverstinis gydymas sveikatos 
priežiūros bei globos įstaigose yra veiksminga, tačiau 
daugybės valstybės išteklių reikalaujanti, todėl sun-
kiai įgyvendinama priemonė42. Racionalus, bet ne ką 
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28 juozas blažys, „Lietuvių sveikatingumo apsaugojimo ir pakėlimo 
klausimas“, in: Medicina, 1939, nr. 6, p. 430.

29 juozas blažys, „biologiniai eugenikos pagrindai“, p. 17.
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lengviau įgyvendinamas psichiatrui atrodė ir 1935 m. 
Lietuvoje priimtas „Įstatymas kovos su venerinėmis li-
gomis“, kuris suteikė apskrities ir miesto gydytojams 
teisę „pareikalauti iš venerinio ligonio, kad jis gydytųsi“ 
bei „priverstinai gydyti žmogų, kuris pareikalautas [...] 
nesigydo“43. Kartu su naujuoju įstatymu buvo įtvirtin-
tas ir Baudžiamojo Statuto pakeitimas, numatęs bau-
džiamąją atsakomybę už ligos atvejo nuslėpimą ar kito 
asmens užkrėtimą venerine liga44.

Kur kas tinkamesniu ir efektyvesniu kovos su apsigi-
mimais būdu psichiatras laikė santuokos kontrolę, kuri 
turėtų būti paremta sveikatos patikrinimu ir draudimu 
tuoktis sergant tam tikromis ligomis. Tokia kontro-
lė iš dalies jau buvo įgyvendinta, kadangi tarpukariu 
Lietuvoje vis dar galiojo Rusijos imperijos Santuokos 
įstatymo nuostatos. Jose buvo numatytas draudimas 
tuoktis psichikos sutrikimų turintiems asmenims, ta-
čiau nuostatos nereikalavo jokių ligą paneigiančių ar 
patvirtinančių dokumentų, todėl galėjo užkirsti kelią 
tik tuo atveju, jei ligos simptomai buvo nesunkiai at-
pažįstami net vedybų ceremoniją atliekančiam asme-
niui45. Blažys akcentavo, kad tikslingas šeimą (sveika-
tos atžvilgiu) saugančių nuostatų taikymas gali būti 
įmanomas tik priėmus civilinės metrikacijos įstatymą 
ir jį papildžius reikalavimu prieš susituokiant pateikti 
„gerą“ fizinę ir psichinę sveikatą liudijantį dokumentą 
ir draudimu tuoktis epilepsija, psichikos ar venerinė-
mis ligomis sergantiems bei priklausomybę alkoholiui 
turintiems asmenims46. Šios Blažio pažiūros atsispin-
dėjo dar 1931 m. išleistoje nedidelėje švietėjiško pobū-
džio knygelėje Sveikatos patikrinimas prieš jungtuves, 
kurioje psichiatras vylėsi, kad „patsai skleidimas idėjos 
apie sveikatos patikrinimą prieš jungtuves turės žmo-
nėms didelės auklėjamosios įtakos“, ir siūlė sistemišką 
šios idėjos įgyvendinimą pradėti nuo kitų šalių pavyz-
džiu paremto „patariamojo“ biuro jaunavedžiams stei-
gimo Lietuvoje47. Nepaisant to, kad 1934 m. pabaigoje 
toks konsultacinis biuras pradėjo veikti ir laikinojoje 
sostinėje48, civilinės metrikacijos įstatymas nepriklau-
somoje Lietuvoje taip ir nebuvo priimtas.

1933 m. nacistinei Vokietijai priėmus priverstinės 
sterilizacijos įstatymą, kurio vertimas į lietuvių kal-
bą buvo publikuotas ir aptartas tuometinėje Lietuvos 
spaudoje49, į sterilizaciją dėmesį atkreipė ir Blažys, nors 

kažkiek šia tema domėjosi dar trečio dešimtmečio pra-
džioje. Psichiatras įstatymą vertino palankiai50, netgi, 
atrodytų, tikėjo, kad „vokiečių praktika, jei bus įtiki-
nanti, žadins sekti Vokietijos pavyzdžiu“51, o įstatymo 
kritikai Blažį pykdė, esą nepagrįstai „sterilizacijos idėja 
[...] daugelio akyse įsigijo kažkokios žiaurios ir reakci-
nės idėjos antspaudą“52. 

Aptardamas priverstinės sterilizacijos įstatymo ga-
limybes Lietuvoje, gydytojas išskyrė tris pagrindines 
asmenų grupes, kurioms turėtų būti taikoma ši proce-
dūra: visi gydyti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose 
dėl silpnaprotystės ir kitų psichikos ar priklausomybės 
ligų; netinkami karo tarnybai dėl epilepsijos ar psichi-
kos ligos; nusikaltimą įvykdę, tačiau dėl psichikos ligos 
nepakaltinamais pripažinti asmenys. Blažys nurodė, 
kad svarstyti kiekvieną atvejį ir priimti sprendimą dėl 
sterilizacijos turėtų specialiai šiam tikslui sudaryta ko-
misija, ir spėjo, kad Lietuvoje kasmet reikėtų priversti-
nai sterilizuoti apie 300 žmonių53. Kita vertus, kaskart 
kalbėdamas apie sterilizaciją kaip eugeninę priemonę, 
jis nepamiršdavo pabrėžti, kad ši procedūra, jo nuo-
mone, tėra vienas iš galimų kovos su genetinėmis li-
gomis būdų, kuris neturėtų nustelbti kitų, „į sveiko 
paveldėjimo palaikymą ir į aplinkos higieninių sąlygų 
gerinimą“54 nukreiptų priemonių. Kitaip tariant, pozi-
tyvioji eugenika jam vis dar atrodė ne mažiau svarbi už 
negatyviąją.

(ne)peRžengiant moRaLės Ribų

Eugenika sulaukė ir kitų to meto Lietuvos medicinos 
mokslo atstovų susidomėjimo, o ir sterilizacija, nors 
vertinta nuosaikiai, nebuvo griežtai atmesta. Tą įrodo 
1937 m. vykusio Penktojo Lietuvos gydytojų kongreso 
dalyvių priimtas nutarimas: nepaisant diskusijų metu 
nuskambėjusių nuomonių ir nuogąstavimų, kad ši prie-
monė yra ne tik neetiška, bet ilgainiui gali tapti ir „daug 
skriaudos nešančiu įrankiu ne profesinių žmonių ran-
kose“, sterilizacija vis dėlto buvo pripažinta pakanka-
mai racionalia eugenine priemone, „kurios taikymas 
turėtų būti įstatymo keliu sureguliuotas“55. 1938 m. tą 
patį patvirtino ir visuotinis metinis gydytojų studen-
tų korporacijos „Fraternitas Lituanica“ suvažiavimas, 
kuriame taip pat pasisakyta už paveldimomis ligomis 
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sergančių asmenų sterilizaciją, tiesa, ne prievarta, o jų 
pačių ar globėjų sutikimu56. 

Kita vertus, tikrai ne visi gydytojai buvo susižavėję 
radikaliomis eugenikos idėjomis. Kaip pavyzdį galima 
pateikti dar vieno eugenikos entuziasto – daktaro Jono 
Šliūpo – atvejį. Pirmoji Šliūpo pažintis su eugenikos 
idėjomis, tikėtina, įvyko JAV, kur jis ne vienerius me-
tus gyveno ir studijavo mediciną. Tarpukariu gydyto-
jas, nors ir nevengė aštresnių teiginių apie „veisimąsi 
žalingų gaivalų“ visuomenėje57, per daug neišsiskyrė 
iš tuometinio viešų pasisakymų eugenikos tema kon-
teksto. Padėtis pasikeitė nacistinės okupacijos metais. 
1943 m. plačiai nuskambėjęs Šliūpo siūlymas taikyti 
eutanaziją nepagydomiems ligoniams, kurie „tik pa-
tys kamuojasi ir nesidžiaugia gyvenimu, neretai šauk-
damiesi giltinės [...], o jos vis nesulaukdami“58, buvo 
aptartas ir Vytauto Didžiojo universiteto klinikų gy-
dytojų susirinkimo metu, dalyvaujant Kauno medici-
nos draugijos nariams, teisininkams ir sociologams. 
Šliūpo siūlymas buvo pasmerktas, o susirinkime pra-
nešimą skaitęs psichiatras Viktoras Vaičiūnas teigė, 
kad įteisinus eutanaziją, „gydytojai būtų verčiami nu-
tolti nuo savo paskirties uždavinių ir taptų sui generis 
teisėjais, kurie nebegydytų ligonio, o turėtų padaryti 
mirties sprendimą“, o tai, Vaičiūno nuomone, nesude-
rinama su gydytojo praktika ir medicinos etika59. Gy-
dytojui pritarė ir kiti susirinkimo dalyviai. Pavyzdžiui, 
sociologė Ona Labanauskaitė teigė, kad ne eutanazija, 
kaip mano Šliūpas, išspręstų visuomenėje dėl nepa-
gydomai sergančių žmonių kylančias socialines prob-
lemas, o geresnių sveikatos priežiūros sąlygų šiems 
asmenims užtikrinimas valstybėje60. Galiausiai susirin-
kimo dalyviai vieningai nutarė, kad eutanazija, „kaip 
prieštaraujanti gydytojų etikai ir kaip nesuderinama 
su medicinos mokslo uždaviniais“, yra nepriimtina61. 

Taigi panašu, kad nei gydytojų, nei kitose bendruome-

nėse eugenika nesukėlė milžiniško ir visuotinio entuzi-
azmo. Tačiau jei spauda ir kiti leidiniai atspindi tarp 
eugenikos entuziastų ir skeptikų vyravusius ginčus, 
esmines jų idėjas, argumentus, tai bandant atskleis-
ti valstybės (valdančiųjų) požiūrį į eugeniką, didžioji 
dalis šaltinių tyli, todėl belieka daryti prielaidas, gal 
netgi kiek spekuliuoti. Viena vertus, gali atrodyti, kad 
eugenika ir jos šalininkų raginimai valstybės valdan-
čiuosius suskubti priimti eugenikai palankius spren-
dimus šių visiškai nedomino. Publicistas Valentinas 
Gustainis, vienas didžiausių to meto eugenikos entu-
ziastų, šmaikštavo, kad jau būtų „suspėjęs užsipelnyti 
eugenikos pijonieriaus vardą“62, jei tik jo ne vienerių 
metų pastangos eskaluojant eugenikos klausimą būtų 
davusios bent kiek naudos. Jis kritikavo, jo nuomone, 
neracionalią to meto Lietuvos socialinę politiką ir re-
toriškai klausė, ar tikrai „remdami blogą paveldėjimo 
medžiagą visuomenės arba valstybės lėšomis, [...] tuo 
pačiu mes neskatiname silpnųjų [...] dauginimąsi stip-
resniųjų sąskaiton?“63

Kita vertus, drąsūs eugenikos proponentų pasisaky-
mai Lietuvos spaudoje, plati Gustainio eugeninė savi-
raiška režimo oficioze Lietuvos aidas (kurio ir vyriau-
siuoju redaktoriumi teko pabuvoti, tiesa, aišku, ne už 
eugeniką), to paties Gustainio kiaurai eugeniškas teks-
tas 1933 m. išleistame kasmetiniame Valstybės saugu-
mo departamento leidinyje Kovokime su nusikaltimais64 
leidžia daryti prielaidą, kad nors valdžia oficialiai eu-
genikos nerėmė, viešas diskusijas toleravo ir radikalių 
pasisakymų šia tema nedraudė, vertino neutraliai, gal 
net kažkiek palankiai – kaip tam tikrą neišvengiamybę 
modernybės kontekste, kuri galėjo pasiūlyti kažką nau-
jo, naudingo valstybei. Nepaisant to, reikšmingų poky-
čių, kurių taip laukė eugenikos šalininkai, tarpukario 
Lietuvoje nebuvo, o tam, kaip jau minėta, didelės įtakos 
turėjo ir Katalikų Bažnyčia.
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skaitytojo nuotykiai Lietuvos 
menininkų biogRafijose

Aistė Paulina Virbickaitė

Pro Et contra

Vieną dieną nusprendžiau pagaliau išsamiau ir nuosek-
liau pasidomėti Lietuvos dailės istorija. Nesu dailės is-
torikė, nedalyvauju (ir neplanuoju dalyvauti) mokslinė-
je veikloje, tad klestelėjau į smalsaus, pažinti ir suprasti 
norinčio skaitytojo fotelį. Tiesa, gana greitai pasijutau 
labiau svečiu, atsitiktinai patekusiu į svetimos kompa-
nijos vakarėlį – neišmanančiu tradicijų, priežasčių ir 
pasekmių, nežinančiu subtilių tarpusavio ryšių ir už-
duodančiu kvailus klausimus.

Kaip žinome, skaitytojai mūsų šalyje menu nesidomi, 
meno kritikos ir meno istorijos darbų neskaito. Neskai-
to, tiesa. Nežino garsiausių, Lietuvos dailės klasikais 
vadinamų menininkų. Tik apie Čiurlionį kažką girdėję. 
Čiurlionis iš tiesų yra vienintelis menininkas, apie kurį 
daug galima skaityti, klausyti ir žiūrėti, rasti įvairesnių 
jo biografijos ir kūrybos interpretacijų. Tema didėja it 
sniego rutulys. Menininkas, paklaustas, kodėl planuo-
ja kurti filmuką būtent apie Čiurlionį, atsakė – bet juk 
kitų niekas nežinos ir todėl niekam nebus įdomu. Prie-
žasčių, kodėl daugybė XIX ir XX a. pirmos pusės ryškių 
asmenybių ir įdomių menininkų užsimetė paraštėse 
turbūt yra daug, tačiau šį kartą noriu pakalbėti apie 
vieną jų – norintys susipažinti ir pamilti dailės klasikus 
žiopliukai, tokie kaip aš, tiesiog neturi tam galimybių.

Priminsiu, kad šiuolaikinės (Nepriklausomoje Lietu-
voje parašytos) Lietuvos dailės istorijos vis dar netu-
rime. Dokumentinių filmų esama, tačiau nei youtube, 
nei nacionalinio transliuotojo mediatekoje jų nėra. Man 
liko menininkų biografijos, kurių skolintis eidavau į bib-
lioteką. Išgirdusi apie kurio nors klasikų vardu pava-
dintą knygą, bibliotekininkė pakeldavo antakį ir tik po 
patikros sistemoje kiek nustebusi patvirtindavo – taip, 
pasirodo, turime, einu ieškoti. Iš poros dešimčių iš biblio-
tekos paimtų knygų meno tema tik viena atrodė taip, 
lyg būtų dažnai skaitoma. Vieną paėmus pirštų galiu-
kai liko juodi nuo dulkių, kita, 2003 m. išleista, taip nė 
karto ir neatsiversta – tai man išdavė sulipę lapų kraš-
teliai. Taigi galiu patvirtinti ne iš nuogirdų – meno kny-
gų tikrai neskaito. Nes jos ir neskirtos skaitytojams. Tai 
nereiškia, kad prastos – kritika nėra ir šio teksto tikslas.

Lietuvių kalba rašomos menininkų biografijos yra 

hib ridas tarp mokslinės monografijos ir platesniam 
skaitytojų ratui skirtos knygos. Jos atrodo taip, lyg būtų 
skirtos plačiajai auditorijai – pagal laikmečio galimy-
bes iliustruotos, neretai didesnio nei vidutinis formato 
knygos pasitinka įžangomis, žadančiomis, kad dabar 
jau sužinosime apie „vieną žymiausių“, „vieną išskirti-
niausių“, „vieną įtakingiausių“ menininkų, jo veiklą ir 
gyvenimą. Tačiau pradėjus skaityti paaiškėja, kad dau-
gumos turinys seka tarsi vienu kanonu: linijinis pasa-
kojimas, nuoseklus ir smulkmeniškas kūrybinių ir kitų 
viešųjų veiklų fiksavimas, kūrinių aprašymai, santūriai 
ir selektyviai fiksuojami asmeninės biografijos faktai.

Monografijų autorius (dauguma jų, tiesa, autorės) – 
kantrus, kruopštus ir santūrus. Pasakojimas ir pasa-
kojimo tonas sudaro objektyvumo įspūdį. Tekste nera-
sime tiesiogiai išreikšto autoriaus požiūrio, abejonių ir 
dvejonių, kitaip tariant – netikima teksto (pasakojimo 
ir stiliaus) autentiškumo verte. Vengiama bet kokių as-
meniškumų. Įdomu, kad tą patį tokie autoriai atlieka ir 
su savo aprašomaisiais herojais, iš aistringų, abejojan-
čių, gerus ir blogus sprendimus priimančių, garbėtroš-
kų ir tylenių žmonių sukurdami didingus, bet bebalsius 
ir bekraujus paminklus. Paminklai, visai kaip mūsų 
gatvėse, gana panašūs vienas į kitą: jei ne privalomoji 
sovietinė retorika įžangose, būtų gana sunku atskirti 
biografijas, parašytas sovietmečiu ir XXI a.

Mano skaitymo pradžia ir geras tokio autoriaus pa-
vyzdys – vienas didžiausių dailės istorijos autoritetų 
Vladas Drėma. 1973 m. išleista jo monografija Pranciš-
kus Smuglevičius, vėliau pasirodė šio autoriaus parašy-
tos menininkų Kanuto Rusecko (1996) ir Vincento Sma-
kausko (2001) biografijos. Atrodo, kad dauguma vėliau 
išleistų monografijų sekė Drėmos rašymo ir pasakojimo 
būdu: stengiamasi, kad autorinis rašymo stilius, jo spal-
vos ar blikai, neduokdie, neišblaškytų skaitytojo, lygiai 
taip pat vengiama ir asmeninių pastebėjimų, apibend-
rinimų, įspūdžių ar hipotezių, o jei jie ir paliekami, tai 
taip subtiliai, tarp eilučių, kad suprasti gali tik į temą 
jau įsigilinęs skaitytojas.

Sauso, moksliškai objektyvaus gyvenimo ir kūrybinės 
biografijos dėstymo būdo laikomasi nuosekliai, telieka 



44 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  1

tik susitaikyti ir jį priimti. Tačiau kartais netikėtai pa-
sakojimas ima ir suputoja. Pavyzdžiui, aprašydamas 
Smuglevičiaus grįžimą iš Italijos namo, į Abiejų Tautų 
Respubliką, santūrusis meno istorikas netikėtai poe-
tiškai pratrūksta: „Spalvingoji ir saulėtoji Italija nusto-
jo žavėjusi. Gimtojo krašto ilgesys vis didėjo ir nedavė 
ramybės“, – rašo jis, neturėdamas (ar nepateikdamas) 
tam nė vieno rašytinio pagrindimo. Man tikrai smalsu, 
kodėl tapytojas nusprendė grįžti. Galbūt – finansiniai 
svertai, galbūt – didesnės garbės nei gali pasiūlyti me-
nininkais pertekusi Roma troškimas, galbūt – meilė, 
galbūt ir patriotizmas. Fiksuoju žaidimo taisyklių papil-
dymą: objektyvų atstumą nutraukti emocionaliai spė-
jant ar laisvai interpretuojant galima, bet tik tam tik-
rose situacijose – kai kalbama apie patriotizmą, skurdą 
ir asmeninius santykius.

kam ReikaLingos gyvenimo 
smuLkmenos?

Menininko ir skurdo ar nepritekliaus tema itin miela 
XX a. menininkų biografijų rašytojams, ir ne tik Lietu-
voje. Skurdžios gyvenimo sąlygos, skolų rašteliai, kuk-
lios išvaizdos aprašymai autoriams kažkodėl įdomesni 
nei vėlesniame gyvenime vykę vakarėliai restoranuose, 
nuosavi namai ir kitos kartu su pinigais ateinančios 
gyvenimo smulkmenos. Tai neteisinga – skurdas vieno-
das visais laikais visuose kraštuose, tuo tarpu pinigai 
leidžia pasirinkimus, kurie gali daug papasakoti apie 
asmenybę, polinkius ir interesus. Dar kartą pasitelksiu 
Drėmos pasakojimą apie Smuglevičių ir jo gyvenimą 
Romoje, apie kurį sovietmečiu gyvenęs istorikas nela-
bai ką galėjo sužinoti. Vis tik jis cituoja laišką, kuriame 
architekto Carlo Spampanio, pas kurį jaunasis Pranciš-
kus nuomojosi kambarį, mama laiške sūnui skundėsi, 
kad „pittore Francesco labai nereguliariai moka už butą 
ir maistą“. Čia istorikas daro išvadą: „Matyt Pranciškus 
dažnai turėdavo finansinių sunkumų“. Niekaip negaliu 
tokios išvados paneigti, tačiau kaip žmogus, kuris nuo-
lat atideda ir pamiršta savo sąskaitų mokėjimus ne dėl 
pinigų trūkumo, o dėl išsiblaškymo ar tiesiog silpnybės 
atidėti nemalonias veiklas, galiu pasiūlyti kitų versijų: 
gal žmogus buvo išsiblaškęs, gal retai būdavo tuose na-
muose, gal tų pinigų trūko dėl to, kad mėgo brangesnio 
vyno rūšį, o gal kad aikštinga Liucija labai mėgo dova-
nas? Smuglevičius gyveno seniai, gal gyvenimo smulk-
menos jau nuskendusios visiems laikams. Tačiau ir 
skaitant apie tarpukario menininkus – Petrą Kalpoką, 
Adomą Varną, Justiną Vienožinskį – visada papasako-
jamos situacijos, kai pinigų trūko ar tiesiog nebuvo, ir 
niekada nepasidžiaugiama – štai menininkas jau turi 
studiją, erdvų butą miesto centre, mėgaujasi automobi-
liu su vairuotoju ar degtinėle „Metropolyje“. Tik nuot-
raukose kartais pamatome juos tarpukario Kaune – 

sėkmingus, stilingai pasipuošusius menininkus, kurių 
sėkmė ateityje kažkodėl taps nutylima, tarsi koks gė-
dingas biografijos faktas ar nereikšminga smulkmena.

Nežinau kada ir kur rašantieji menininkų biografi-
jas nusprendė, kad smulkmena yra ir asmeninis gyve-
nimas. Palietus šią temą dažnai tenka išgirsti griežtą 
atsakymą: kalbėti verta apie kūrybą, ne apie apatinius. 
Vis tik Laimos Laučkaitės knyga Ekspresionizmo raite-
lė Mariana Veriovkina (2007) puikiai parodo, kad ramiu 
tonu, dirbtinai nekuriant dramų vis dėlto galima įdo-
miai papasakoti tiek apie kūrybą, tiek ir apie gyveni-
mą taip, kad skaitytojas nesijaustų kaip mokyklinukas, 
nuo kurio kažkas slepiama. Juo labiau kad vien apie 
kūrybą nekalbama nė vienoje biografijoje. Smulkme-
niškai aprašomi senelių ir tėvų gyvenimai, vaizdingai 
(visada pozityviai) piešiama aplinka, kurioje meninin-
kas gimė ir augo. Tai tarsi reikštų požiūrį, kad žmogų 
supanti aplinka ir žmonės yra svarbūs.

Bet suaugusio menininko antrosios pusės pasirinki-
mas, šeimos gyvenimas, draugai, kasdienė buitis tam-
pa nesvarbi, nieko negalinti papasakoti apie žmogų, 
niekaip nedaranti įtakos jo pasaulėžiūrai, kūrybai ir 
karjeros pasirinkimams. Kartais net gali pradėti kilti 
įtarimas, kad autorės savotiškai pavydi aprašomojo me-
nininko jį supusioms moterims. Štai Nijolė Tumėnienė 
tapytojo Kazio Šimonio kūrybos albumo išsamioje įžan-
goje net nepamini menininko sutuoktinės ir dviejų sūnų 
motinos. Sužinau tik, kad „sukūrus šeimą, jį prade-
da slėgti kasdienybės rūpesčiai“, o pabaigoje pamatau, 
kaip „senatvėje tapė užsidaręs studijoje su mylimiausiu 
katinu Murkliu, santūriai sutiko artimųjų sūnaus ir 
žmonos netektį“. Kitaip nei katinas Murklys, meninin-
ko sutuoktinės vardas tekste net nepaminimas, radau jį 
tik šalia bendros šeimos fotografijos. Turiu įtarimų, kad 
meno istorikė dėl kažko pyksta ant Šimonio žmonos, 
kaip, beje, ir ant Petro Kalpoko žmonos Olgos. Rašyda-
ma apie spalvingą moterį, kurios rankos tapytojas siekė 
10 metų, sukūrė keletą išskirtinių jos portretų, meno 
istorikė šeimos gyvenimą po vedybų leidžia susidaryti 
iš tokio fakto: „jį jaudino kuklus Lietuvos gamtos gro-
žis, o Olgą viliojo Palanga, pajūris, ištaiginga gyvense-
na“. Žiūriu į liūdną Kalpoką, paskui žmoną keliaujantį 
į Palangą, ir neapleidžia jausmas, kad kažko nežinau, 
nesuprantu. Gal esu neverta sužinoti.

Keista, kad moterys autorės taip ignoruoja meninin-
kų gyvenime pasirodančias mylimąsias. Dalia Ramo-
nienė, pasakodama apie Justino Vienožinskio jaunys-
tę, labai išsamiai aprašo metus Krokuvoje – dėstytojus, 
studijas, gautus pažymius, taip pat ir lietuvius, su ku-
riais bendrauta laisvalaikiu. O tuomet – bum! Praneša-
ma, kad iš Krokuvos į gimtinę jis grįžo ne vienas, o su 
„labai jauna žmona Elena“ ir 3 mėnesių dukrele. Posū-
kis tikrai netikėtas, skaitytojas nustebęs panašiai, kaip 
ir tėvai. Turbūt kaip ir tėvai, skaitytojas pasiskaičiuoja 

aistė pauLina viRbickaitė
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Linas blažiūnas. šviestuvas. 2019. popierius, pieštukas

ir pradeda įtarti, kad vedybos buvo „iš reikalo“. Tėvai, 
kaip pasakojama, nebuvo patenkinti vedybomis, „dėl 
savo tautybės marti nebuvo labai prie širdies“. Skaity-
tojas ir vėl pasimetęs, nes tautybė taip ir nenurodyta. 
Kas netiko tėvams? Lenkė? Žydė? Negi tai nieko negali 
papasakoti apie Justino Vienožinskio aplinką ir jį patį? 
Jei sutuoktinės ignoruojamos, meilužės, regis, apskritai 
neegzistavo. Gal taip ir buvo? Ak, tie nutylėjimai taip 
žadina smalsumą!

menininkas iR poLitika

Politika niekam nėra smulkmena. Tačiau rašant bio-
g rafijas ji įprastai (taip pat ir pastaruosius 30 metų) 
ignoruojama. Tokia keista situacija: menininkai Lietu-
voje visą XIX ir didžiąją dalį XX a. mažai dėmesio sky-
rė formalioms meninėms problemoms, menui vardan 
meno. Priešingai, jie nuolat rūpinosi visuomenės edu-
kacija, tradicijų išsaugojimu, patriotiškumo skatinimu. 
Tačiau politinės aplinkybės iš biografijų šluojamos tiek, 
kiek tik įmanoma. Kartais net daugiau, nei atrodytų 
įmanoma: 2016 m. pasirodžiusioje Jurgitos Rimkutės 
sudarytoje knygoje Antanas Žmuidzinavičius prieš pat 

ateinant sovietams pasakojimas tiesiog nutrūksta, kny-
gos herojus iš vakarėlio su Antanu Smetona atsiduria 
tiesiai LTSR Valstybiniame institute ir kaip niekur 
nieko toliau tęsia savo šaunią karjerą, tik jau kitoje 
santvarkoje. Šis sudėtingų, bet neišvengiamų politinių 
pasirinkimų metas yra (ir bus) galvos skausmas rašan-
tiesiems, tuo pat metu jis ir labai įdomus skaitytojams. 
2020 m. išleistoje Emos Mikulėnaitės ir Eglės Kunčiu-
vienės knygoje Antanas Gudaitis. Tekstai ir vaizdai 
tradicijos laužomos dviem aspektais: daugiau dėmesio 
šeimos gyvenimui ir buičiai, taip pat daug vietos ir lai-
ko skiriama menininko kūrybai ir veikloms sudėtingoje 
sovietmečio aplinkoje. Galbūt tai reiškia, kad situacija 
pamažu keičiasi.

Meno lauko ir istorijos santykį vaizdžiai iliustravo 
skulptoriaus Teodoro Valaičio parodos proga 2014 m. 
išleista knyga (straipsnių rinkinys), kuriai rašytas isto-
riko Nerijaus Šepečio tekstas į knygą nepateko – buvo 
išleistas kaip priedas. Objektyvus istorinis biografijos 
tyrimas daug kam atrodė per grubus, akiplėšiškas ar 
bent jau nepakankamai pagarbus. Pagarba menininkui 
yra svarbesnė, nei pagarba istoriniams faktams. Spė-
čiau, toks požiūris susiformavo dar sovietmečiu, kada 

skaitytojo nuotykiai Lietuvos menininkų biogRafijose
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kai kuriuos faktus buvo privaloma nutylėti, kai ku-
riuos – pabrėžti ir taip įtikinti skaitytoją norima istori-
ja. Pasikeitus laikams situacija išliko panaši, tik dabar 
norima įtikinti kitokia istorija, kažkodėl galvojant, kad 
visą (gal kartais ir nemalonią ar prieštaringą) informa-
ciją gavęs skaitytojas nesugebės pasidaryti išvadų.

Suprantamas, tačiau nemanau, kad teisingas noras 
išvalyti, jei ne išdezinfekuoti, menininko biografiją. 
Šiandien nebeužtenka pasakyti, kad menininkas yra 
žymus ir svarbus, todėl jį reikia mylėti ir gerbti. Tai tie-
siog neveikia. Tokio elgesio su visuomene pasek mės – 
tuščios parodų salės, neskaitomos meno knygos, nežino-
mi net klasikų vardai. Gyviems žmonėms įdomūs gyvi 
žmonės, net jei jie jau kadaise mirę. Menininkai buvo 
ir yra žmonės, su savo kompleksais, kaprizais ir fanta-
zijomis. Kartais jie elgiasi garbingai, kartais bijo. Myli, 
nekenčia, aukoja, keršija, būna dosnūs ir godūs. Kartais 
priima neteisingus sprendimus, tame tarpe ir politi-
nius. Tačiau tai nemenkina asmenybės ir menininko ta-
lento, priešingai – suteikia jam gyvybės. Gyvas žmogus 
daug įdomesnis nei paminklas, apie jį galima diskutuo-
ti, galima daug sužinoti, gal net ko išmokti, o svarbiau-
sia – jį galima mylėti. Susišildžius prie biog rafijos ir jos 

laiko kontekstų, lengviau suprasti ir pamilti kūrinius.
Ko šiandieninis skaitytojas tikisi iš menininko bio-

g rafijos? Matyt, nori pažinti žmogų ir jo gyvenimo bei 
kūrybos kontekstus tam, kad kūriniai taptų artimesni, 
suprantamesni, trumpai tariant – įgautų gyvybės. Taip 
pat tikisi per konkrečią asmenybę pajusti aptariamą 
laikmetį ar bent kai kuriuos jo aspektus. Su konkretaus 
menininko biografija praleidęs keletą dienų ar savaičių 
jis tikisi gauti žinių ir suformuoti savo asmeninį san-
tykį su aprašyta asmenybe. Ir, žinoma, iš kiekvienos 
į rankas paimtos knygos skaitytojas tikisi malonumo 
skaityti. Skaityti tarp eilučių, pačiam mėginti ieško-
ti atsakymų į kilusius klausimus taip pat savotiškai 
įdomu, tad turimų knygų nė kiek nenuvertinu. Tačiau 
vis tiek tikiuosi, kad permainos pasieks ir menininkų 
biografijas. Tai ir yra džiugiausia mano minčių apie 
menininkų biografijas dalis – kiek daug dar nežinoma, 
neparašyta, neišdiskutuota. Tai reiškia, kad pasirem-
dami parašytomis studijomis giliau nersime į jau šiek 
tiek žinomas, o kartais ir visai menkai tyrinėtas įdomių 
menininkų gyvenimų istorijas, padėsiančias perskaityti 
ir pamėgti jų kūrybą.

aistė pauLina viRbickaitė

!

sLAPtiEJi 
viLNiAus kLuBo 
užRAšAi 
Esė rinkinys 

sudarytojas Laurynas Peluritis

Nauja knyga apie vilnių? Per paskutinį dešimtmetį jų atsirado bent 
dešimt... vis dėlto ji kitokia – tai šiame mieste gyvenančių filosofų, 
rašytojų, architektų ir tiesiog miesto stebėtojų tekstai, provokuo-
jantys klausti – kuo vilnius mus taip pririšo? ko mes šiandien iš jo 
norime? ir kokį jį vis dar mylėsime, net jei jis keisis? kas apskritai 

yra vilnius, mūsų vilnius? ši knyga radosi kaip vilniaus klubo sumanytas bandymas sučiupti 
laiką, kuris bando pabėgti – dabartį ir netolimą praeitį, taip pat prisiliesti prie artimos ateities – 
su viltimi ir tikėjimu.
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Jei kada nors lankėtės Romoje ir keliavote į Šv. Petro 
baziliką, tikėtina, kad į ten patekote vienu iš dviejų ke-
lių: kaip senovės piligrimai perėjote Šventojo Angelo 
tiltą, pastatytą dar imperatoriaus Hadrijano 134 m. po 
Kr., ir ėjote Via della Conciliazione, prieš save maty-
dami visą Michelangelo suprojektuoto bazilikos kupolo 
didybę, arba atvykote metro ar tramvajumi ir palei Va-
tikano sieną nuo Vatikano muziejų pusės ėjote Via di 
Porta Angelica, kurios gale išvydote Šv. Petro aikštės 
kolonadą. Nors senasis piligrimų ir turistų mėgstamas 
kelias turi savo žavesio, tačiau jei nors kartą pasirin-
kote antrąjį variantą, turėjote patirti daugmaž tai, ką 
planavo Gian Lorenzo Berninis – už siau-
rų miesto gatvių su jų krautuvėlėmis ir ka-
vinėmis, perėjus kolonų mišką, atsiveria 
sunkiai suvokiamo dydžio aikštė, kurioje 
žiūrovo akys pačios krypsta į bazilikos fa-
sadą. Štai čia yra Apaštalo Petro kapas ir 
katalikų pasaulio centras.

aikštė kaip popiežiaus 
uRbanistinio pRojekto daLis

Sunku trumpai pristatyti išsamią Šv. Pet-
ro bazilikos su aikšte statybų istoriją, tad 
apsiribosime tik esminiais faktais, kurie 
yra svarbūs, norint suprasti aikštės kon-
cepciją ir statybų istoriją. Carlo Maderno 
Šv. Petro bazilikos fasadą užbaigė 1614 m., 
valdant popiežiui Pauliui V1, tačiau jo es-
tetinis ir architektūrinis sprendimas lėmė 
vizualinę fasado disproporciją: statinys atrodė per ilgas 
aukščio atžvilgiu. 1629 m. mirus Maderno, popiežius 
Urbonas VIII bazilikos architektu paskyrė savo globo-
tinį Gian Lorenzo Berninį, kuris ėmėsi taisyti Maderno 
klaidas. Dėl techninių kliūčių nepavykus pastatyti Ber-

gRažu, tinkama iR būtina: 
neužbaigtas šv. petRo aikštės pLanas

Tomas Riklius

ninio suplanuotų dviejų varpinių, architektas prarado 
popiežiaus malonę ir turėjo užleisti vietą naujo popie-
žiaus Inocento X favoritui Francescui Borrominiui, ku-
ris nespėjo įgyvendinti jokių pakeitimų.

Bazilikos fasado netobulumus galiausiai buvo nu-
spręsta užmaskuoti įrengiant monumentalią aikštę 
priešais baziliką. Fasado perstatymo atsisakyta ir dėl 
to, kad 1655 m. išrinktas popiežius Aleksandras VII 
norėjo Romoje įgyvendinti savo architektūrinę2 viziją, 
kurią sudarė Via del Corso, Piazza del Popolo, Šv. Mor-
kaus ir Šv. Petro aikščių įrengimas bei Kvirinalio rūmų 
statyba. Apie savo ketinimus įkurti aikštę priešais 

Šv. Petro baziliką Aleksandras VII paskelbė Congrega-
zione della Reverenda Fabbrica di San Pietro3 susitiki-
me 1656 m. liepos 31 d.

Aleksandras VII užduotį įrengti aikštę priešais 
Šv. Petro baziliką patikėjo Berniniui, ir darbai prasidė-

rEs variaE

gian Lorenzo berninio suprojektuota uždara šv. petro aikštė (iš: giovanni 
battista falda, Il nuovo teatro delle fabriche, Romae: g. giacomo Rossi, 1665)

1 apie maderno architektūrinius sprendimus plačiau: Rudolf Wittko-
wer, Art and Architecture in Italy: 1600–1750, new haven and Lon-
don: yale university press, 1982, p. 69–70.

2 dorothy metzger habel, The Urban Development of Rome in the 
Age of Alexander VII, cambridge university press, 2002, p. 257.

3 garbingiausia šv. petro statybų tresto kongregacija, kurią sudarė 
kardinolai, paskirti prižiūrėti šv. petro bazilikos statybas, planus ir iš-
laidas. visi planai ar jų pakeitimai turėjo būti suderinti su šia kongrega-
cija, kurią 1605 m. įkūrė popiežius Leonas Xv.
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jo be galo greitai. Pirmasis aikštės akmuo pašventintas 
ir padėtas vos po metų – 1657 m. rugpjūčio 28 d., nors 
nebuvo iki galo nuspręsta, kaip atrodys aikštė4.

aikštė su daugybe pRobLemų

Daugiausia kliūčių kėlė tai, kad aikštė turėjo sude-
rinti gausybę estetinių ir religinių funkcijų, per daug 
nepakeičiant tuometinio Vatikano urbanistinio plano.

Pirmiausia aikštė turėjo būti pritaikyta popiežiaus 
palaiminimui iš Loggia della Benedizione (balkonas virš 
Šv. Petro bazilikos portalo) per Šv. Velykas ir keliomis 
kitomis ypatingomis progomis. Palaiminimas Urbi et 
orbi, simbolizuojantis visą pasaulį, turėjo pasiekti kuo 
daugiau tikinčiųjų aikštėje. Be to, tikintieji turėjo aiš-
kiai matyti palaiminimo balkoną, o popiežius – tikin-
čiuosius, laukiančius palaiminimo. 

Antroji pagrindinė aikštės funkcija – palaiminimas 
piligrimams. Šis palaiminimas teikiamas nebe iš Log-
gia della Benedizione, bet iš šiaurinėje aikštės pusėje 

esančių privačių popiežiaus apartamentų Apaštalų rū-
muose. Tikintieji, susirinkę aikštėje, turėjo gerai matyti 
popiežiaus langą, o popiežius – tikinčiuosius.

Aikštė turėjo kuo labiau išryškinti Šv. Petro bazilikos 
fasadą, pabrėždama bazilikos svarbą katalikams.

Bendras aikštės išplanavimas turėjo būti tinkamas 

šventinėms procesijoms ir jų metu vykstančioms apei-
goms, ypatingą dėmesį skiriant Devintinėms – Kristaus 
Kūno ir Kraujo šventei.

Aikštė taip pat turėjo neužgožti šiaurės vakaruose 
esančio pagrindinio įėjimo į Popiežių rūmus.

Galiausiai aikštės konstrukcijos turėjo saugoti nuo 
lietaus tiek praeivius, tiek būti tinkamos pravažiuoti 
karietoms, vykstančioms į Apaštalų rūmus arba iš jų.

uždaRos ovaLios aikštės idėja

Gavęs popiežiaus užduotį, Berninis dar 1656 m. su-
manė įrengti uždarą trapecijos formos aikštę su arka-
domis5. Piligrimai, atvykstantys vieninteliu tuo metu 
įmanomu keliu, Šv. Angelo tiltu, į aikštę galėjo patekti 
dviem siauromis gatvėmis rytuose – Borgo Nuovo, nu-
tiesta procesijoms popiežiaus Mikalojaus V, ir Borgo 
Vecchio – kurias dabar atitinka Via della Conciliazione 
pakraščiai. Trapecijos forma būtų vizualiai užmaska-
vusi bazilikos fasado neproporcingumą, tačiau šio plano 
galiausiai atsisakyta, nes popiežiui imponavo Antikos 
laikų estetika.

Lucas Holstenius, popiežiaus Aleksandro VII įkurtos 
Vatikano bibliotekos vadovas, parengė mokslinį tyrimą 
apie portikus senovės Romos ir Graikijos architektūroje6. 
Galbūt remdamasis šiuo tyrimu, galbūt tenkindamas po-
piežiaus pageidavimą, Berninis nubraižė uždaros ovalios 
aikštės, kurią supo laisvai stovinčių kolonų eilės, planą.

Galutiniame plane, kurį iš dalies matome ir šiandien, 
architektas fasado netobulumus užmaskavo ir visas 
būtinas aikštės funkcijas išsprendė padalydamas ją į 
dvi dalis: didžiąją ovalią aikštę (it. piazza obliqua) ir 
mažesniąją trapecijos formos aikštę prieš pat Šv. Pet-
ro baziliką (it. piazza retta). Savo sprendimą Berninis 
nekartą apibūdino kaip konceptualią metaforą – ovali 
kolonada jam atrodė it motiniškos Bažnyčios rankos, 
kurios apkabina katalikus, kad sustiprintų jų tikėjimą, 
eretikus – kad pašauktų juos atgal į Bažnyčią, ir neti-
kinčiuosius – kad apšviestų juos tikruoju tikėjimu7.

Vieną ankstyviausių Berninio planų galima matyti 
1657 m. nukaltame proginiame aikštės darbų pradžios 
medalyje. Jame Šv. Petro aikštės ovalą uždaro trečioji 
kolonados dalis tarp dviejų puslankių. Pagal šį planą 
dviejose kolonados vietose turėjo būti pertrūkiai, kur 
į aikštę vedė senosios gatvės nuo Šv. Angelo tilto. Tre-
čioji kolonada būtų uždariusi aikštę ir simboliškai at-
skyrusi sakralią bazilikos erdvę nuo profaniškos mies-
to erdvės.

Medalyje įamžinta ir Berninio idėja stilistiškai su-
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proginis šv. petro aikštės statybų pradžios medalis 
(Roma: fototeca unione, 1657)

4 dorothy metzger habel, op. cit., p. 257.
5 Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: 1600–1750, new 

haven and London: yale university press, 1982, p. 126–127.
6 dorothy metzger habel, op. cit., p. 261.
7 heinrich brauer, Rudolf Wittkower, Die Zeichnungen des Gianlo-

renzo Bernini, berlin, 1931, p. 70: „essendo la chiesa di s. pietro quasi 
matrice du tutte le alter doveva haver’ un portico che per l’appunto di-
mostrasse di ricevere à braccia aperte maternamente i cattolici per con-
fermarli nella credenza, gl’heretici per riunirli alla chiesa, e gl’infedeli 
per illuminarli alla vera fede“.



49naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  1

gRažu, tinkama iR būtina: neužbaigtas šv. petRo aikštės pLanas

jungti pagrindinį bazilikos portalą ir kolonadą, kurią 
taip pat sudaro keturių kolonų eilės8. 1659 m. atspaus-
dintame aikštės brėžinyje, esančiame Vatikano bibliote-
koje9, taip pat 1665 m. Giovanni Battista Falda raižiny-
je10 atsispindi Berninio užmojis grįžti prie Michelangelo 
fasado sumanymo, pagal kurį pagrin-
dinį portalą turėjo dengti keturių 
laisvai stovinčių kolonų portikas. 

beRninio pLano kRitika

Savo aikštės planą Berninis turėjo 
pristatyti jau minėtai Congregazio-
ne della Reverenda Fabbrica di San 
Pietro, kurioje kilo daug diskusijų. 
1656 m. rugpjūčio 19 d. susirinki-
me kongregacijos vadovas kardino-
las Giovanni Battista Maria Pallotto 
prieštaravo tokiam aikštės dydžiui ir 
biudžetui11. 1657 m. kovo 17 d. kon-
gregacija gavo dviejų nežinomų auto-
rių memorandumus, kurių viename 
aikštės planas kritikuotas dėl este-
tikos, o antrame atkreiptas dėmesys 
į religinius ir funkcinius kolonados 
aspektus. Tačiau ryškiausia ir įdo-
miausia kritika matoma iš dvidešimt 
penkių piešinių, kurie ilgą laiką buvo 
priskiriami pačiam Berniniui12.

Visi šie piešiniai pateikiami po-
romis, parodant Berninio klaidas ir 
siūlomus sprendimus. Pavyzdžiui, 
pirmieji du numeruoti piešiniai vaiz-
duoja žmogaus kūno (Kristaus) pro-
porcijas, lyginamas su bazilika ir 
aikšte. Pirmu numeriu pažymėtame 
piešinyje Kristaus rankos yra sulau-
žytos, nes atkartoja Berninio aikštės 
projekto linijas su papildoma trapeci-
jos formos aikšte. Kiti du numeruoti 
piešiniai vaizduoja arealinį bazilikos 
ir aikštės planą. Pastaruosiuose brė-
žiniuose kritika pateikiama, remian-
tis Šv. Petro bazilikos lotyniško kryžiaus plano kaip 
Nukryžiuotojo simbolika. Šiame plane apvali aikštė 
simbolizuoja pasaulį arba rutulį su bazilika kaip kry-
žiumi viršuje. Brėžinyje įvedamas ir papildomas baro-
kinis simbolinis lygmuo – aikštė tarsi dalijama į šešis 
pusrutulius, sudarančius heraldinę figūrą, vadinamą 

monti (itališkai – kalnai), kuri yra tiesioginė nuoroda į 
Aleksandro VII iš Chigi giminės šeimos herbą.

Tokia subtilia kritika, apžvelgiant įvairius simboli-
nius, antropomorfinius ir religinius aspektus, norėta 
parodyti, kad Berninio sprendimas įrengti papildomą 

trapecijos formos aikštę buvo neteisingas. Tačiau Berni-
nis puikiai žinojo, ką daro. Atsisakius sprendimo įrengti 
piazza retta, būtų reikėję arba visiškai atsisakyti ova-
lios aikštės idėjos, arba nugriauti dalį Apaštalų rūmų.

Kritika greitai buvo pamiršta, ir Aleksandras VII 
palaimino Berninio planą. Šiaurinė ir pietinė lenk-

Alessandro VII. Libro primo, Romae: g. giacomo Rossi, 1665.
11 Rudolf Wittkower, „a counter-project to bernini’s piazza s. pie-

tro“, in: Studies in the Italian Baroque, p. 75.
12 Ibid., p. 63.

vizualizuota kritika gian Lorenzo berninio projektui (iš: Rudolf Wittkower,  
„a counter-project to bernini’s piazza s. pietro“, in: Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes, 1939–1940, t. 3 (1–2), pl. 16)

vizualizuota kritika gian Lorenzo berninio projektui (iš: Rudolf Wittkower,  
„a counter-project to bernini’s piazza s. pietro“, in: Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes, 1939–1940, t. 3 (1–2), pl. 16)

8 Rudolf Wittkower, „the third arm of bernini’s piazza s. pietro“, in: 
Studies in the Italian Baroque, London: thames and hudson, 1975, p. 60.

9 biblioteca vaticana, chig.p.vii.9, fol. 17v–18.
10 giovanni battista falda, Il nuovo teatro delle fabriche, et edificii, 

in prospettiva di Roma moderna, sotto il felice pontificato di n.s. papa 
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tosios kolonados buvo pastatytos 1659–1667 m.,  
o 1667 m. vasarį pradėti senųjų Maltos ordino priorato 
rūmų griovimo darbai13, ruošiantis statyti trečiąją ko-
lonados dalį, turėjusią uždaryti aikštę ir atskirti ją nuo 

gian Lorenzo berninio šv. petro aikštės planas su bazilikos 
fasado pakeitimais (iš: giovanni battista falda, Il terzo libro del 
nuovo teatro delle fabriche, Romae: con direttione e cura di gio. 
iacomo Rossi alla pace, 1667)

gian Lorenzo berninio šv. petro aikštės planas su bazilikos 
fasado pakeitimais. 1659 (biblioteca vaticana. 
chig.p.vii.9, fol. 17v–18)

rytuose buvusios Piazza Rusticucci. Tačiau šiame gerai 
dokumentuotame etape Berninis nusprendė pakeisti 
trečiosios kolonados dalies planus. Pagal atnaujintą 
planą, matomą 1667 m. Falda Romos miesto raižinyje, 
Berninis norėjo trečiąją kolonados dalį pastumti į rytus 
ir taip sukurti atvirą stačiakampę erdvę. Šio laikotar-
pio planuose taip pat matyti Berninio noras trečiojoje 
kolonadoje įtaisyti laikrodį, turėjusį pakeisti Ferrabosco 
laikrodžio varpinę, išardytą statant šiaurinę kolonados 
dalį14. Trečioji kolonados dalis ir minėti pataisymai taip 
pat matomi po Aleksandro VII mirties Šv. Petro statybų 
kongregacijai pateiktuose brėžiniuose15.

neįgyvendinti pLanai

Berninio planas iš esmės buvo pamirštas 1667 m. ge-
gužės 22 d. Aikštė prieš baziliką buvo statoma Aleksand-

13 marcello villani, Il Colonnato di piazza S. Pietro: Opera che fra 
le antiche poche ne ha pari, fra le moderne nessuna, Roma: gangemi 
editore, 2016, p. 142. 

14 heinrich brauer, Rudolf Wittkower, op. cit., p. 62–64.
15 biblioteca vaticana, ott.lat.3154, fol. 347–348.

gian Lorenzo berninio planas trečiajai kolonados daliai su 
laikrodžiu. 1659 (biblioteca vaticana. chig.a.i.19, fol. 26r)
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jantys propilėjai, kurie tarsi atskiria naujai suformuotą 
Pijaus XII aikštę nuo Via della Conciliazione ir įrėmina 
Šv. Petro baziliką. !

carlo fontana planas šv. petro aikštei ir jos prieigoms 
(iš: carlo fontana, Il Tempio Vaticano e sua origine, 

Romae, 1694, p. 231)

18 biblioteca vaticana, chig.h.ii.22, fol. 109r.
19 paolo portoghesi, ed., Roma barocca, Roma: editori internazionali 

Riuniti, 2011, p. 93–94.
20 terry kirk, „framing st. peter’s: urban planning in fascist Rome“, 

in: The Art Bulletin, 2006, t. 88 (4), p. 762–763.
21 giuseppe ceccarelli, „L’isolamento della mole adriana“, in: Capi-

tolium, 1934, nr. X, p. 209: „il duce li ha voluti vicino a Lui“.
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16 marcello fagiolo, „arche-tipologia della piazza di s. pietro“, in: 
Immagini del barocco: Bernini e la cultura del seicento, ed. marcello 
fagiolo, gianfranco spagnesi, Roma, 1982, p. 125–128; taip pat: ste-
fania nanni, „san pietro, la chiesa universale“, in: La Basilica di San 
Piet ro. Fortuna e immagine, ed. giovanni morello, Roma: gangemi edi-
tore, 2012, p. 457–458.

17 biblioteca vaticana, chig.h.ii.22, fol. 108r–v.

ro VII iniciatyva, o kadangi šiaurinė ir pietinė kolona-
dos buvo jau beveik užbaigtos, mirus popiežiui trečioji 
kolonada taip ir liko tik „planas ant popieriaus“.

Berninio uždaros ovalios aikštės idėja turėjo atspin-
dėti visą pasaulį ir tapti katalikų vienybės popiežiaus 
valdžioje simboliu – „miesto ir pasaulio teatru“16, ir ar-
chitektas puikiai susidorojo su jam patikėta užduotimi. 
Pats Berninis rašė, kad jam pavyko „pataisyti daugybę 
netobulumų“17, o jo pasirinkta ovali forma yra „graži, tin-
kama ir būtina“18: gražu reiškia ovalios figūros geomet-
rinį tobulumą, tinkama atspindi jau minėtą Bažnyčios-
motinos, apkabinančios visą pasaulį, metaforą, o būtina 
nurodo į architektūrinių ir estetinių klaidų ištaisymą. 
Be to, Berninio suprojektuota ovali aikštė atspindi ir 
įtvirtina to meto Romos barokui būdingus elementus: 
pamaldų erdvės simboliškumą ir formų žaismingumą, 
kylantį iš nuolatinių referencijų į Antiką19. 

Vatikano prieigas svarstyta tvarkyti ne kartą, bet 
tik 1929 m. vasario 11 d. popiežiaus Pijaus XI ir Benito 
Mussolinio pasirašytas Laterano susitarimas numatė 
tokių planų įgyvendinimą. Planai puikiai tiko fašis-
tų vyriausybei, kuri norėjo, kad „Roma visiems atro-
dytų nuostabi; didžiulė, tvarkinga ir galinga, kokia ji 
buvo valdant imperatoriui Augustui“20. 1936–1950 m. 
Marcello Piacentinis ir Attilio Spaccarellis, remdamie-
si nebe Berninio, o jo mokinio Carlo Fontana piešiniais 
ir įgyvendindami Mussolinio urbanistinę strategiją, 
parengė planus nutiesti Via della Conciliazione alėją. 
Ji sujungė Šv. Petro aikštę ir Šv. Angelo tiltą, siekiant 
„priartinti popiežių prie dučės“21.

Nors Piacentinis ir Spaccarellis sunaikino Berninio 
architektūrinę idėją ir jos barokinę simboliką, tačiau 
nugriovus pastatus tarp Borgo Nuovo ir Borgo Vecchio, 
iškilo naujos optinės ir estetinės problemos, kurias, ti-
kėtina, numatė Berninis, nuspręsdamas statyti uždarą, 
o ne atvirą aikštę. XX a. viduryje priešais kolonadą pa-
statyti erdvę tarp miesto ir bazilikos vizualiai apribo-
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„Ką vienas žmogus gali išrasti, tą kitas gali atrasti“, – 
teigė garsusis literatūrinis detektyvas Šerlokas Holm-
sas1. Sėdint užpustytame ir karantinuotame Vilniuje, 
sprendžiant, ką ištraukti iš Vilniaus praeities (ir kaip 
tai padaryti su keliolika nuorašų ir kukliais elektroni-
niais resursais), ši mintis ir optimistiškai nuteikia, ir 
net pasufleruoja, kur link kreipti tekstą: ogi link pir-
mųjų populiariųjų detektyvų – šerlokų, pinkertonų, 
karterių – pasirodymo XX a. pradžios Vilniaus kultū-
riniame lauke.

Bet pradėkime ne nuo literatūrinių detektyvų, o nuo 
tikro XIX a. antros pusės vilniečio. Šiandien gana pri-
mirštas XIX–XX a. sandūros Vilniaus mylėtojas Lud-
wikas Czarkowskis galėtų būti tipiškas to laikmečio 
herojus: bajoras, sėkmingai besiverčiantis medicina, 
nemažiau (o gal ir daugiau) dėmesio skiriantis savo 
gan enigmatiškiems intelektualiniams pomėgiams, ku-
rių rezultatas – keli įspūdingi enciklopediniai leidiniai. 
Pirmas Czarkowskio Bendrinis rusicizmų žodynėlis iš-
leistas 1920 m. Vilniuje. Po kelių metų pasirodo jo tuo 
metu lenkų kalba išsamiausias Lenkiškų pseudonimų 
ir kriptonimų žodynas, o po mirties, 1929 m., išeina ir 
atsiminimai apie jo jaunystės Vilnių2.

1855 m. Čarkovco kaime, Balstogės apylinkėse, gimęs 
Czarkowskis neslepia iki atvykdamas į Vilnių turėjęs 
tik miglotą suvokimą, kas yra miestas. Savo jaunystės 
Vilnių, t. y. gana gūdžius posukiliminius 1867–1875 m., 
skaitytojams jis bando pristatyti iš anuometinio jau-
nuolio, ponios Geislerovos pensionato mokinio, pers-
pektyvos. Vis dėlto, autoriui net nepastebint, patrau-
klūs, atmintyje įstrigę kasdienybės dalykai ir miesto 
fragmentai išsyk pasipildo dabartimi. Todėl žvėrinčius, 
pušynas, kuriame ganosi pusiau prijaukintos stirnos ir 
danieliai, pristatomas ir kaip gyvenamasis rajonas, su 
miesto centru sujungtas pompastišku Žvėryno tiltu3. 

hoLmsai iR pinkeRtonai XX a.  
pRadžios viLniuje

Juozapas Paškauskas

Dabartinis Naujamiestis pristatomas ir kaip jau išau-
gusio miesto dalis, ir kaip dykvietė, miesto posūnis be 
jokių pastatų4. Rojaus sodas ir Čaplinskio parkas už vi-
zitiečių bažnyčios ir vienuolyno prisimenami ir kaip pa-
siturinčiųjų laisvalaikio erdvė, ir kaip neseniai žlugusio 
sukilimo žaizda, ir kaip Józefo Montwiłłos tarnautojų 
kolonijos erdvė5.

Czarkowskio Vilnius – nuolat besiplečiantis, apžio-
jantis ir miesto bruožus suteikiantis miškingiems Salto-
niškių, Lydos, Vingio, Betliejaus, Paplaujos, Belmonto 
priemiesčiams. Žinoma, Czarkowskis istorines ir ur-
banistines jungtis pirmiausia siūlė įžvelgti tarpukario 
skaitytojams – šiandienos skaitytojui teks įdėti kur kas 
daugiau pastangų stengiantis atrasti dar nuo tarpuka-
rio naikintą ir stipriai pasikeitusį miestą. Tačiau Vil-
nius tokių pastangų vertas – jų dėka ir šiandien gali 
pildytis augančio, įsimylimo ir nepamirštamo miesto 
vaizdinys. Šia prasme miesto istorija yra kūniška ir 
nevienalytė, pilna įkarpų – miestą kuria atsirenkan-
tys, kokį jį nori matyti, prisiminti ir įsivaizduoti jo te-
ritorijas bei istorines jungtis. Taip miestas – ir Vilnius 
šia prasme ne išimtis, o veikiau taisyklė – tampa tarsi 
nuolat perrašomu ir peržiūrimu tekstu, kuriame isto-
rija, atmintis, vaizduotė ir užmarštis jau pasiekusi ne-
beatpainiojamą tašką. Tokiame mieste galima ieškoti 
fragmentų ar raktų, atveriančių jo istorijas, o besido-
mintis miestu – apibendrinkime grįždami prie litera-
tūrinio kanono – tampa detektyvu, ieškančiu įkalčių, 
juos iššifruojančiu ir pasaulį paverčiančiu įskaitomu ir 
suprantamu.

Literatūrinė detektyvo figūra miesto praeitimi ir sla-
pyvardžių identifikavimu besidomėjusiam Czarkows-
kiui tikrai tinka. Atsiminimuose jis užsimena, kokį di-
džiulį įspūdį tuometiniams jaunuoliams paliko cenzūros 
neribojamos skaitymo ir literatūros gavimo erdvės Vil-

slaPtiEji vilniaus Klubo užrašai

1 kiek pataisytas kazimiero ambraso-sasnavos vertimas: „šokantys 
žmogiukai“, in: artūras konanas doilis, Rinktiniai raštai, t. 3, vilnius: 
mintis, 1994, p. 200.

2 Ludwik czarkowski, Słowniczek najpospolitszych rusycyzmów, 
Wilno: drukania Wydawnicza j. zawadzki, 1920; Ludwik czarkowski, 
Pseudonimy i kryptonimy polskie, Wilno: nakładem księgarni stowa-

rzyszenia nauczycielstwa polskiego w Wilnie, 1922; Ludwik czar-
kowski, Wilno w latach 1867–1875, Wilno: pogoń, 1929.

3 Ludwik czarkowski, Vilnius. 1867–1875, iš lenkų kalbos vertė sta-
nislovas žvirgždas, vilnius: aštuntoji diena, 2020, p. 24–25.

4 Ibid., p. 27.
5 Ibid., p. 31.
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niuje – penki knygynai ir šeši antikvariatai. Čia buvo 
galima įsigyti, išsinuomoti ar skaityti vietoje įrengtose 
skaityklose ir uždraustas lenkiškas knygas (užsitarna-
vus pasitikėjimą), ir rusiškas, ir knygas prancūzų, vo-
kiečių, anglų, italų kalbomis. Šiose kultūros institucijo-
se Czarkowskis susipažino ir su uždraustais lenkiško 
kanono tekstais, ir su anuomet ypač populiariais nuo-
tykiniais Thomaso Mayne Reido laukinių Vakarų teks-
tais, Pierre’o Alexis Ponsono du Terrailio Rokambolu, 
Alexandre’o Dumas Trimis muškietininkais ar erotiniu 
Adolphe’o Beloto romanu Panelė Žiro, mano žmona6. 
Jaunam XIX a. antros pusės skaitytojui tai buvo fanta-
zijas žadinantys, intensyvumą pojūčiams suteikiantys, 
pasaulėžiūrą ir apskritai pasaulio ribas praplečiantys 
tekstai (ne veltui vienam garsiausių Reido fanų Rusi-
jos imperijoje – Vladimirui Nabokovui – Amerika aso-
cijuosis su pasakiškiausiu, tolimiausiu kraštu, kurį tik 
galima įsivaizduoti7).

Tokio išsilavinusio skaitytojo, koks buvo Czarkows-
kis, minimi populiariosios kultūros kūriniai leidžia už-
čiuopti to laikmečio skaitytojo įpročius, bent iš dalies 
patirti jo augimą ir kultūrinio brendimo unikalumą, tuo 
pačiu – susimąstyti ir apie bendresnius XIX a. antroje 
pusėje vykusius procesus. Modernėjimas, urbanizacija 
ir industrializacija suteikė žemesniųjų sluoksnių at-
stovams galimybes gyventi ir mąstyti naujai. Išmokus 
skaityti, spausdinto žodžio pasaulis išstumia žodinę tra-
diciją, atsiranda naujos publikacijų rūšys, atliepiančios 
naujųjų skaitytojų poreikius. Taip gimsta ne tik moder-
nus populiariosios kultūros skaitytojas, bet ir literatū-
ros žanrai, pavyzdžiui, XIX a. pabaigoje, modernėjant 
visuomenei, sutapus skaitytojų bendruomenės, rašytojų 
ir leidėjų interesams, suklesti detektyvo žanras. Tiesa, 
istorijos, kurių centre nusikaltimo, paprastai žmogžu-
dystės, tyrimas, ištakos siekia ir Sofoklio Karalių Oidi-
pą, tačiau sutariama, kad žanro išsigryninimui ir popu-
liarėjimui nemažai įtakos turėjo modernybės epochos 
ypatybės. Priežasčių detektyvo suklestėjimui galima 
vardyti daug – pradedant nuo populiariosios spaudos, 
spausdinančios tikrų nusikaltimų aprašymus, žavėji-
mosi faktais, iki apskritai mokslu grįstos pasaulėvokos, 
racionalizuojančios net ir žiauriausią nusikaltimą, at-
siradimas. Šerloko Holmso figūra, neretai pristatoma 
kaip idealizuojanti priežastingumą, žinias ir mokslą, 
kaip pagrindinius modernybės ir progreso veiksnius, 
yra savotiška šių idealų personifikacija. Jei detektyvas 
atstovauja ateinančiai epochai, tai jį palydintis bičiu-
lis, kuriam reikia viską paaiškinti (ir taip informuoti 
skaitytoją) – praeinančiai epochai. Šį literatūrinį „drau-
go-kvailelio“ įrankį, netrukus tapusį konvencija, žan-

rui pasiūlė Arthuras Conanas Doyle’is, aišku, sukūręs 
brangųjį Holmso bičiulį dr. Džoną Votsoną.

Šiame tekste vis šmėstelinti skaitytojo figūra detek-
tyvo žanro populiarumui buvo lemtinga: nuo pirmo sa-
kinio skaitytojas turi būti budrus, pastebėti išmėtytus 
įkalčius, kurie suduriami atliekant tyrimą ir išsiaiški-

hoLmsai iR pinkeRtonai XX a. pRadžios viLniuje

6 Ludwik czarkowski, Vilnius. 1867–1875, p. 82.
7 yulia pushkarevskaya naughton and gerald david naughton, 

„Westward Went i in search of Romance“: the transnational Recep-
tion of thomas mayne Reid’s Western novels“, in: CEA Critic, t. 75, 

nr. 2, special issue: The Idea of the West (july 2013), p. 142.
8 donald sassoon, The Culture of the Europeans: From 1800 to the 

Present, London: harper collins, 2006, p. 432.

prancūziškas arthuro conano doyle’io Margos juostos 
leidimas Raudonosios kolekcijos serijoje 

(paris: société d’Édition et de publications, 1906). 
iš arthur-conan-doyle.com

nant kaltininką, apie kurį iš pradžių beveik nieko neži-
noma. Nors kai kas detektyvus laiko grynu eskapizmu, 
skaitytojas turi sutelkti dėmesį it literatūros kritikas. 
Praleidimai negalimi, o kiekviena detalė, kad ir kokia 
atrodytų iš pirmo žvilgsnio banali, gali tapti lemtinga. 
Reikia išmokti skaityti tokius tekstus, įgyti patirties, 
aptikti įtartinas vietas ir žinoti, kokius klausimus kada 
užduoti – skaitytojai detektyvui suteikia atitinkamą 
toną. Ne veltui, lyginant su kitais populiariosios litera-
tūros žanrais (nuotykiniais ar meilės romanais), šį la-
biausiai mėgsta išsilavinęs visuomenės elitas8.
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Amžininkai neabejojo detektyvo žanro populiarumu 
tiek XX a. pradžios Vilniuje, tiek ir likusioje Rusijos im-
perijoje, kurioje detektyvų istorijos sukėlė tikrą pamiši-
mą, pinkertonočiną. Neito Pinkertono, Šerloko Holmso, 
Niko Karterio istorijos būdavo serializuojamos atski-
romis, sąlyginai pigiomis ir trumpomis brošiūromis, 
kurių tiražai 1908 m. pasiekė dešimties milijonų eg-
zempliorių ribą9. Tais metais šio žanro išpopuliarėji-
mą konstatavo ir vilniškė spauda eiliuotame feljetone 
„Pinkertoniška literatūra“: „staiga visur pasirodė ryš-
kių spalvų brošiūros. / Ir kioskuose, ir pas laikraščių 
išnešiotojus, / Ir vit rinose – visur. / Brošiūrėlės pigios, / 
O nuotykiai jose / „Žymiausiųjų pasaulyje“ detektyvų: / 
Šerloko Holmso, Stagarto / Gorono, Franko Hardingo, / 
Vidocq’o ir kitų. / Ir visi prie jų supuolė, / Pamiršo net 
pornografiją. / Ir senimas, ir jaunimas / Visi entuzias-
tingai skaito“10. Toks žanro ir mylimiausių jo herojų 
išpopuliarėjimas Doyle’io, nelaikiusio detektyvų rimta 

literatūra, nelaimei tik iliustruoja faktą, kad rašytojus 
išsirenka skaitytojai. Būtent skaitytojai, su savo mėgs-
tamiausiais kūriniais, suformuoja literatūrinį kanoną. 
Pinkertonams, panašu, rinka lietuvių kalba dar nebuvo 
susiformavusi11, užtat lenkiškų atitikmenų išlikę bent 
keliolika skirtingų knygelių.

XX a. pradžioje Vilniaus publika Holmso nuotykius 

galėjo ne tik skaityti, bet ir stebėti scenoje ar kino ekra-
ne. Kaip entuziastingai 1906 m. rašė Vilniaus naujienos, 
Holmso pastatymas mieste buvo itin vykęs, o visai nepi-
gūs bilietai – ne be reikalo išpirkti. Spektaklio atmosfe-
ra buvusi įspūdinga, o ją kūrė abipusis ryšys tarp žiū-
rovų ir aktorių: „nuo pirmo Šerloko pasirodymo aiškėja, 
kad jis nėra vienas. Teatre daugybė žmonių, kurie nuo-
širdžiai jam simpatizuoja, iki sielos gelmių viliasi, jog 
jo planas išsiaiškinti niekšišką lordo Katogano žmogžu-
dystę ir jo testamento vagystę bus sėkmingas. Publika, 
ypač jaunuomenė, seka pjesės eigą. Kiekviena Šerloko 
pergalė, jo įveikiamos klastingo Moriarčio pinklės suke-
lia pasiutingus aplodismentus, girdimas užkrečiamas 
juokas, pilnas triumfo, džiaugsmo gaidų, mylimojo he-
rojaus palaikymo. Bet štai pasikeičia vaizdas: Šerlokas 
patenka į spąstus, Moriartis ruošiasi švęsti pergalę, 
Šerlokui gresia nelaimė. Stulbinančiu greičiu mainosi 
publikos nuotaika. Juoko nė kvapo. Tyla... Tik išgirdus 

menkiausią garsą – tai gali 
būti ketinimas sujudėti ar 
atsikosėti, iškart iš aplinki-
nių nuskamba energingas 
„tsss“ ir smarkūs priekaiš-
tai nevalingiems mirtinos 
tylos drumstėjams“12.

Tačiau detektyvų adapta-
cijos teatro scenoje ne visada 
sulaukdavo liaupsių. Antai 
jau po poros metų Miesto te-
atro scenoje rodytas Neitas 
Pinkertonas sulaukė daug 
griežtesnio kritikų įvertini-
mo: spaudoje pabrėžta, kad 
pastatymas absoliučiai nu-
vylė pinkertoniškos litera-
tūros gerbėjus, tebuvo kvai-
las veikėjų persimainymų 
kratinys13. Galbūt spektak-
lis nebuvo vykęs, galbūt iš 
tiesų buvo nuvilti populia-
riųjų detektyvų skaitytojai. 
Bet toje pačioje recenzijoje 

pastebėta, kad spektaklį daugiausia lankė miesto jau-
nimas, o vaidinimas nesibaigdavo be antros valandos 
nakties. Kitaip tariant – taip užsitęsdavo tik gerokai 
visuomenės normas perlenkdavusios pramogos.

Nors dalis išsilavinusių skaitytojų detektyvus verti-
no gana teigiamai, tačiau kartais jie tapdavo netgi kul-
tūrinių konfliktų priežastimi. Vilniaus spaudoje buvo 

juozapas paškauskas

9 jeffrey brooks, When Russia Learned to Read: Literacy and Popu-
lar Literature, 1861–1917, evanston: northwestern university press, 
2003, p. 142.

10 Весь Северо-Западный Край, 1908, nr. 54, p. 3.
11 tiesa, keli doyle’io tekstai, kuriuose nebuvo šerloko holmso („be-

hind the times“, „his first operation“, „a false start“ ir „a Question of 
diplomacy“) serializuoti Vilniaus žiniose 1906 m.

12 Виленский Вестникъ, 1906, nr. 1006, p. 3.
13 Виленский Вестникъ, 1908, nr. 1622, p. 3.

Lenkiškųjų detektyvų serijos apie šerloką holmsą brošiūrų pavyzdžiai (Warszawa: jan fiszer, 1907). 
iš pl.wikisource.org
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aprašytas incidentas iš Odesos į Sankt Peterburgą vy-
kusiame traukinyje, kai keliavęs medikas įžeidė stu-
dentą – jo skaitomą „Šerloko Holmso“ brošiūrą pavadi-
no „niekalu“. Studentas atkirto, kad tai daug įdomiau ir 
linksmiau už bet kokį „jūsiškį žurnalą“, dar pridūrė žodį 
„nachalas“ ir konfliktas dėl literatūros peraugo į apsi-
kumščiavimą bei studento išlaipinimą Pskove14. 

Turint galvoje detektyvinės fikcijos tikroviškumą ir 
modernaus skaitytojo mėgavimąsi faktais, stulbinan-
ti atrodo ilga dienraščio Visas Šiaurės Vakarų kraštas 
korespondencija iš Kijevo, pristatanti, viena vertus, ko-
rumpuotus miesto policininkus ir sprendimą situaciją 
taisyti į Kijevo policijos detektyvų skyrių priimant aš-
tuonis gimnazistus ir du Kijevo universiteto studentus. 
Šie jaunuoliai padeda miesto detektyvams, išklauso 
jų patarimų, mintinai mokosi policijos fotokartoteką, 
informuoja kolegas apie įtartinus asmenis. Visgi įsta-
biausia, kad jie atstovauja „Holmso ir Pinkertono ger-
bėjų draugijai“. Be nuodugnesnio tyrimo atrodo, kad 
tai buvo ganėtinai įspūdinga draugija, turinti centrinę 
būstinę – Pinkertono klubą, kuriame sukauptos „vi-

sos brošiūros apie Holmsą, Pinkertoną, Karterį, Kin-
gą ir kitus panašius herojus“. Korespondentas tęsia, 
kad būstinėje „susirinkusieji skaito pasirinktą istoriją, 
kiekvieno detektyvo gerbėjai diskutuoja tarpusavyje ir 
vystomos moderniausios detektyvų teorijos, žodžiu, de-
tektyvo kultas – pačiame žydėjime“15.

Ši neįtikėtina „Pinkertono klubo“ istorija iliustruoja, 
kaip augantis raštingumas, nauji literatūriniai pomė-
giai vedė Rusijos imperijos skaitytojus link vis moder-
nesnių patirčių, prisidėjo formuojant naujas vertybes, 
naujus savęs ir aplinkos vertinimo būdus, naujus, ban-
dančius atitikti spausdintą žodį, vaizduotės ir mąsty-
senos modelius. Kaip minėjome, ieškant įkalčių ir juos 
dešifruojant, literatūrinis detektyvas (kaip ir jo skaity-
tojai) visą aplinkinį pasaulį paverčia aiškiu ir įskaitomu 
tekstu. Modernus skaitytojas skaito, interpretuoja, atsi-
mena ne vieną, o daugybę jo pasirinktą knygą supančių 
tekstų, tad XX a. pradžioje detektyvuose egzistavusios 
tiesos ieškojimo, nebijojimo patirti ir kartu pasitikėjimo 
teise temos tapo suaktualintos – šimtams tūkstančių 
jaunųjų skaitytojų jos sufleravo apie galimybę keistis 
ir kurti naują visuomenę. Kaip matyti, šiame literatū-
riniame tikrovės žaidime dalyvavo ir bent dalis to meto 
vilniečių.

14 Виленская Жизнь, 1908, nr. 7, p. 3.
15 Весь Северо-Западный Край, 1908, nr. 14, p. 2.

neito pinkertono detektyvinių istorijų pavyzdžiai prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis (bruxelles: sobeLi (société belge d’imprimerie) / 
dresden: dresdner Roman-verlag / Санкт-Петербург: Развлеченie. 1908). iš le-rayon-populaire.com, amazon.com, litfund.ru
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Tendencija ar literatūra, 
siužetas ar likimas? 

Jūratė Čerškutė 

aPžVaLGa

šį subjektyvios ir lengvos minties pa
svarstymą apie pavadinime išvar
dytuosius įkvėpė du metų pabaigoje 
išleisti verstiniai romanai. Vladimiro 
Nabokovo Pninas (iš anglų kalbos ver
tė Laimantas Jonušys, išleido Rara) ir 
andrejaus Bitovo Simetrijos mokytojas 
(iš rusų kalbos vertė aušra Stanaitytė
karsokienė, išleido Vaga).

Nabokovo Pninas, skaitytas 2020
ųjų apibendrinimų ir virkaujančių 
išvadų pertekliaus fone, buvo it laše
linė, grąžinusi literatūrinę sveikatą 
ir nušveitusi knyginį nuovargį. Jis 
lėtinis, lemiamas knygų apžvalgas 
rašančiųjų nuolatinio bėgimo paskui 
Lietuvoje išleidžiamas knygas ir pa
vymui pasaulinių tendencijų, kurios 
vis labiau vienodėja ir panašėja. už
tenka puse akies ir atsainia rankele 
paskrolinti angliškuosius metų iausių 
knygų sąrašus – net ir viršelių stilisti
nis vienodumas ima varyti nuovargį, 
nekalbant jau apie temų ir aktualumų 
diktatą prieš literatūrą ir visas kitas 
dabarties rėkiančias, 
tikiuosi, laikinas litera
tūrines madas.

Nabokovo Pninas bu
vo pirmoji knyga, kurią 
skaičiau, tiksliau, su 
kuria galynėjausi per
sirgusi Covid19. tai 
stipriai veikė skaitymo 
aplinkybes, pirmąkart 
gyvenime patirtus to
kius neviltingus skai

tymo, apie rašymą net nekalbu, sun
kumus: nulinis skaitymo greitis, visų 
jėgų reikalaujantis susikaupimas ir 
iškart, po sakinio kito, iš pasalų ker
tantis specifinis nuovargis, kaustantis 
siaubu, kad niekada nebepajėgsi dirbti 
taip, kaip seniau. tikiuosi, apie tai dar 
bus kalbama, nes ne karantino emoci
nių aplinkybių, o ligos lemtas negalė
jimas skaityti prašosi dėmesio, kaip ir 
kiti postcovido sindromo neurologiniai 
simptomai: susikaupimo problemos, 
atminties spragos ar pakitęs uoslės 
veikimas – pirma turi apie tą kvapą 
pagalvoti, jį prisiminti, kad galėtum 
užuosti. tokiu principu vyko ir mana
sis Pnino skaitymas – pirmiau reikėjo 
pagalvoti apie Nabokovą, jo kūrybos 
išskirtinumą, indėlį į literatūros tra
diciją, kad gebėčiau prasibrauti pro sa
kinį kitą. tad kukliai nutylėsiu, kiek 
kartų klampojau per pirmąjį skyrių ir 
su juo besigalynėdama klausiau savęs, 
o ką, jeigu per tą dabarties knygose 
pirmaujantį tendencingų, socialiai 

jautrių ir atsakingų 
temų ir problemų vik
rų triukšmą atpratau 
skaityti klasikinę lite
ratūrą? tą, kurioje 
tar si nieko ypatingo 
ne vyksta, dėmesio ne
blaško įvykių srautas,  
nekalbama apie glo
balizaciją, teises ir 
pareigas, mažumas, 
nuo skaudas, istorines 

žaizdas ar konfliktus? tiksliau, kalba
ma, bet neprikišamai, priekinėse gre
tose išsaugant literatūrą ir tą aukštos 
prabos literatūriškumą, kitus kūrinio 
sluoksnius susiguldyti paliekant skai
tytojo vaizduotei. Pnino istorija, kai jau 
galiausiai ją deramai pačiupau, davė 
atokvėpio nuo pastarųjų metų litera
tūrą užkišusių vidutiniškai parašytų 
ir neretai neįdomių asmeninių liudi
jimų „pagal tikrus įvykius“, ir išryški
no seną tiesą – vergavimas madoms 
vargiai būna kokybiškai parašytas, 
ką jau ten apie ilgaamžio skaitomumo 
perspektyvas, apskritai, ką ten apie 
literatūrą – tokią, kokią rašė ir kaip ją 
suprato Nabokovas.

tik dabar į lietuvių kalbą išverstas 
nedidukas Nabokovo romanas yra 
tryliktas ir ketvirtasis, kurį autorius 
parašė angliškai, ir su kuriuo išgarsėjo 
amerikoje. Pninas buvo publikuotas 
1957 m., praėjus dvejiems metams 
po Lolitos. tai septynių gyvenimo pa
veikslų pasakojimas apie rusų kalbos 
profesorių timofejų Pniną, dėstantį 
Veindelio koledže ir svajojantį para
šyti didelį veikalą apie senąją rusiją. 
Pninas yra keistuolis, kalbantis ko
miškai laužyta anglų kalba, ir nuolat 
patiriantis neįprastų nepasisekimų su 
jį supančiu pasauliu. Jo istorija Nabo
kovas jautriai, bet švelniai ironizuo
damas išryškino ilgus dešimtmečius 
emigracijoje gyvenančio rusų intelek
tualo portretą, negimtosios kalbinės 
aplinkos keliamas įtampas ir pasto
vias grumtynes su praeities šmėklo
mis, prisiminimų epizodais ir sapnais, 
kurie „vis dar persekioja pabėgėlius 
rusus net praėjus trečdaliui amžiaus 
po pasprukimo nuo bolševikų“. tačiau 
tekste įdomiausia sekti nepatikimo pa
sakotojo figūrą ir kokiomis detalėmis 
Nabokovas į ją įrašo save (Vladimiras 
Vladimirovičius, domėjimasis druge
liais, garsus rašytojas, etc.), žavėtis po
etiškais pasažais, ironiškais ir kritikos 
objektą kiaurai perskrodžiančiais, ra
šytojo charakteristikos meną atsklei
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džiančiais sakiniais apie literatūrą ir 
akademinį gyvenimą.

Skaitydama Nabokovą patyriau lėtą 
tekstinę atgaivą, kurią teikia geras 
pasakojimas, neverčiantis skaitytojo 
bėgti paskui siužetą, bet verčiantis it 
paskirais paveikslais grožėtis vienu 
ar kitu gyvenimo vaizdu ar kapitaliai 
parašytu sakiniu.

apie siužetą užsiminiau neatsitikti
nai – apie jį galvoti, kaip ir grįžti prie 
Nabokovo, privertė rusų literatūrinio 
postmodernizmo pradininku vadina
mo Bitovo romanas Simetrijos moky-
tojas. Jo paskutinysis, publikuotas 
2008 m., rašytas keturiasdešimt metų, 
su paantrašte: romanas aidas. tiks
linčiau: romanas žaidimas, romanas 
romane, pastišas, tikra literatūrinė 
šarada, nuo pirmųjų puslapių įtrau
kianti skaitytoją į literatūrinį šėlsmą 
ir žaismą – jis gaus skaityti visai ne 
Bitovo rašytą, o tik jo „iš užsienio kal
bos“ išverstą, rašytojo e. tiredBoffino 
romaną Simetrijos mokytojas, kurio 
kiekvieną skyrių, vertėjo nuomone, 
galima skaityti kaip atskirą kūrinį, 
bet jeigu skaitytojas „įveiks viską iš 
eilės ir išgirs aidą, sklindantį iš vie
no skyriaus į tolesnį ir iš kiekvieno į 
kiek vieną, aptiks ir aido šaltinį, tai yra 
perskaitys ir patį romaną, o ne isto
rijų rinkinį“ (p. 13). Pradėjus skyrių 
po skyriaus įveikinėti, paaiškėja dar 
viena Bitovo abrakadab ra – visi roma
no skyriai vienaip ar kitaip susiję su 
rašytoju urbinu Vanoskiu, kai kurie jų 
yra tiesiog ištraukos iš Vanoskio kny
gų Musė laive ir Popierinis kardas.

urbino Vanoskio personažas sugrą
žino prie Nabokovo – Bitovo herojaus 
vardas yra Nabokovo, kūrybinio kelio 
pradžioje pasirašinėjusio Sirino sla
pyvardžiu, (beveik) anagrama. Nabo
kovo kūrybai būdingas susitelkimas 
į formą, stilių ir kalbą, o ne idėjas ar 
siužetą, skirtingiausiais būdais pasi
rodo ir Bitovo romane. Linkčiau ma
nyti, kad Simetrijos mokytoją galima 
skaityti ir kaip menamą dialogą apie 
kūrybą ir literatūrą, ir su Nabokovu, 
ne tik su visa Vakarų romano tradi
cija (ją kūrusių pavardes, veikiančias 
romane, reiktų pradėti skaičiuoti nuo 

Laurence’o Sterne’o ir jo romano kriti
ką įkūnijusio tristramo šendžio, Char
leso Dickenso dekonstruota maniera 
išguldytuose Pomirtiniuose Tristramo 
klubo užrašuose figūruoja Jerome’as 
k. Jerome’as, jau nekalbant apie visą 
plejadą, labiau baramų nei giriamų, 
rusų rašytojų, įskaitant ir patį Nabo
kovą). rusų literatūrologas Mikhailas 
epsteinas Bitovo kūrybai būdingą li
teratūrinę (savi)refleksiją ir naratyvų 
bei žiūros taškų daugialypumą rusų 
literatūroje prilygina tik Nabokovui.

Simetrijos mokytojas mane grąžino 
į disertacijos rašymo laikus, kai ban
džiau perprasti dekonstrukcinį pasa
kojimą ir ieškoti jo ričardo Gavelio 
kūryboje. Grąžino garsiosios Jacques’o 
Derrida frazės il n’y a pas de hors-tex-
te bitovišku perrašu: „gyvenimas yra 
tekstas. Gyvenančiojo iki galo neper
skaitytas. Bet ir tekstas yra gyveni
mas! kiekvienoje eilutėje turi slypėti 
tolesnės eilutės slėpinys. kaip ir gyve
nime – kitos akimirkos neapreikštu
mas“ (p. 19). Simetrijos mokytojas yra 
literatūros labirintas, tekstų atspindžių 
atspindys, kuriuo bandoma aprašyti 
neaprašoma – laiką ir pasaulio tvar
ką, tą geidžiamą simetriją: „O ką, jeigu 
viskas, kas yra, tai yra vienu metu? 
Praeitis, dabartis, ateitis, erdvė, grei
tis, laikas, tuštuma, mintis?“ (p. 150).

Skaitant Bitovo romaną, kuris yra 
tikras, vietomis net perdėm iliustra
tyvus, it pagal vadovėlinį aprašą, li
teratūrinio postmodernizmo pavyzdys 
(rašytas ne Bitovo nemėgtiems masi-
niams skaitytojams, o tarsi specialiai 
literatūros tyrėjams ir kritikams), ne
apleido mintis, kad Gaveliui tokio taip 
ir nepavyko parašyti – naudodamas 
postmodernizmo priemones jis vis tik 
liko modernizmo, konstrukcijos, o ne 
dekonstrukcijos pusėje, nors ja kaip 
reikiant sužaista Vilniaus pokeryje ir 
Paskutiniojoje Žemės žmonių kartoje. 
kitas įdomus sutapimas, be fakto, kad 
abu patyrė deramų sunkumų publi
kuoti savo romanus sovietmečiu, tiek 
Gavelio, tiek Bitovo kūryba tuometės 
kritikos buvo kaltinta intertekstualu
mu ir intelektualumu. Gavelis tai pa
sitelkė visuomenės apmąstymui, kon

centruodamasis į valdžios veikimo ir 
poveikio analizę, o Bitovas savo kūri
niais siekė apmąstyti kūrybos procesą, 
reflektuoti rusų kultūrą ir literatūrą.

tai matyti ir šiame, kol kas vienin
teliame lietuviškai, Bitovo romane, per 
kurio išmoningą labirintą vingiuoja 
siužeto klausimas. „Viešpatie! kurgi 
siužetas?!“ (p. 127) – šūkteli nepati
kimas Vanoskio knygos ištraukoje 
veikiantis pasakotojas ir neilgtrukus 
atsidėjęs ima skaitytojui pasakoti apie 
siužeto rusijoje neįmanomumą, nes 
„rusijoje nėra siužeto – vien erdvė“ 
(p. 124) ir „rusai negali turėti siuže
to! Pas juos vis dar likimas...“ (p. 154). 
šią teoriją netikėtu įsiveržimu į tekstą 
pratęsia ir knygos vertėjas Bitovas – 
staiga susierzinęs dėl verčiamo teksto 
neprofesionalumo, jis imasi trumpos 
paskaitėlės apie siužetą ir rusų litera
tūrą: „rusiškas siužetas – tai jausmo 
(Čechovas), fantazijos (Gogolis), dar re
čiau minties (Puškinas) siužetas – dėl 
to viskas taip paslaptingai mirga, jeigu 
moki įsiskaityti, ir taip neišverčiama į 
europines kalbas (kažkodėl išskyrus 
Čechovą)“ (p. 161). kalbėdamas apie 
Puškiną, bandžiusį „išauginti europie
tišką siužetą rusiškoje dirvoje“, Bito
vas pateikia ir jo kūrybai būdingą tą 
likimišką siužeto sampratą: tai tam 
tikras galutinis patirties – gyvenimo 
konstrukcijos supratimo – produktas, 
kurio kūrimą ir įsitvirtinimą rusų kul
tūroje nutraukė 1917ųjų perversmas, 
„visus lyg ir begimstančius literatūri
nius siužetus paskandindamas realių 
siužetų kraujyje“ (p. 162).

Skaitydama šiuos Bitovo pasažus 
susimąsčiau ir apie nuosavą lietuvių li
teratūrą. Juk jai irgi tinka šitos pasta
bos, jos siužetai irgi pastoviai kaunasi 
su likimu – neretai iki jo nepriaugda
mi, užsimurkdę, kaip tiksliai pastebėjo 
bičiulė, įskaudintame niauzgime, nuto
lusiame nuo jausmo ar fantazijos, ką 
ten apie mintį. Vos prasidėję lietuvių 
kalba dėliojami literatūriniai siužetai 
taip ir nespėjo deramai – anot Bitovo, 
mažiausiai per tris kartas – išsiskleis
ti, nes jau po kartos paskendo – ir karo 
kraujyje, ir sovietinėje okupacijoje, per 
kurią sukurta didžioji dalis tekstų, 
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kaip ir jų kritika, vis ieškojo atitikimo 
sistemos leidžiamoms schemoms. tarp 
jų buvo ir ideologiškai teisingas gyve
nimas, taigi ir siužetas, nors pastarą
jį 1975 m. tekste apie lietuvių prozą 
„Iš iliuzijų nubudus“ albertas Zalato
rius išskiria beveik kaip elitinį: „Žino
ma, išprususiam skaitytojui būna įdo
mu pasekti romano ar novelės siužetą, 
pabendrauti su personažais, sužinoti 
jų būsenas ir likimus, bet stipriausiai 
jį vis dėl to veikia kontaktas su pačiu 
pasakotoju, tegul ir labai pasislėpu
siu, bet juntamu iš intonacijos, bendrų 
etinių principų, minties skvarbumo ir 
žodžio jėgos“ (albertas Zalatorius, Pro-
zos gyvybė ir negalia, Vilnius: Vaga, 
1988, p. 60). tad galbūt neatsitiktinai, 
vengdama ideologinio diktato, lietuvių 
literatūra savo stiprybę sovietmečiu 
sukoncentravo novelistikoje, kur siu
žeto galių įgyja stilius ir kalba, kurioje 
matomiausiai veikia ir Zalatoriaus mi
nimas pasakotojas, į kalbą sudėdamas 
tą skvarbumą ir jėgą. Ir čia man jau 
pritartų Bitovas, savo paskaitėlę apie 
siužetą tęsdamas kalbiniu aspektu:

Visi mūsų siužetai vis dar tebėra 
mūsų „didžiosios ir galingosios, tie
siakalbės ir laisvos“ žodyne... Mes 
vis dar tebegyvename kalboje, o ne 
siužete (sriuboje, o ne main course – 
ne antrajame patiekale, o pirmaja
me), užtat duona užsikandame ir 
degtine kaip tiesa užgeriame. Siu
žetas mums – vis dar pramanas, 
melas, netiesa, „gyvenime taip nebū
na“. Vis norim sąžiningiau. tskant, 
laukiame. O su verstinėmis knygelė
mis, tskant, labiau skaitomės. Nes 
jiems galima, nes netiesa, ne apie 
mus, o apie juos. (p. 162)

Geresnio atsakymo į vis išgirstamą 
klausimą – kodėl lietuvių autoriai ne
gali rašyti kaip užsieniečiai?! – net ir 
nerasčiau. Man vis dėlto įdomiau, ko
dėl lietuvių literatūra vis dar stringa 
su tuo siužetu? Nes, kad stringame, 
akivaizdu, kaip ir skaitom-ės su versti
niais siužetais, ypač žanrinės literatū
ros, kurioje jie yra pagrindinis kūrinio 
variklis. Negi iš tiesų, kaip rašo Bito
vas, jiems galima, o mums – ne? Jau 
net ir pamečiau skaičių, kiek kartų aš 
ir kiti klausė, kad ir apie lietuvišką
jį detektyvą – vis viltingai laukiame, 
kuklių paraiškų per pastarąjį dešimt
metį būta, bet į nieką daugiau, kad ir 
dviejų knygų literatūrinę tendenciją, 
tai, deja, neišaugo. kita vertus, o jeigu 
išaugtų, ar nepultume piktintis, kad ir 
vėl kažkaip ne taip nei pasaulyje?

Grįžtant prie Bitovo rusiško siužeto, 
derėtų klausti, ar turime lietuviškąjį? 
Gavelis buvo įsitikinęs, kad turime, ir 
deramai jį, greta egzaltuotos lietuvy
bės, iškoneveikė romano Jauno žmo-
gaus memuarai dvyliktame laiške, 
kur Ciparis kelertui iš anapusybės 
guodžiasi: „ieškojau, labai ieškojau 
savo tautos savojoje tautoje, bet taip 
ir neradau. Labai geidaučiau sužinoti, 
kas ir kada išrado tą lietuvį, apie kurį 
rašoma gausybėje knygų, apie kurį 
tolydžio šnekama – baisiausia, net in
tymioj draugėj, prie kavos puodelio ir 
taurelės. kas išrado fatališkąją „žem
dirbių tautą“?“ (ričardas Gavelis, Jau-
no žmogaus memuarai, Vilnius: Vaga, 
1991, p. 106). Būtent ji, kaip ir belyčiai 
metafiziniai sliekai, įkūnijantys visas 
bejėgiškumo ir prisitaikymo formas, 
anot Cipario, dominavo lietuvių lite
ratūroje, taip neprimenančioje galimą 
jei ne siužeto, tai bent likimo variantą: 

„knygų lietuvis išties buvo žemdirbys, 
pasyvus kaip pati žemė. Visos jo savy
bės buvo pernelyg jau panašios į dva
sinę impotenciją. [...] knygų lietuvis 
gyveno kaži kokį ikiintelektinį gyveni
mą, jis negebėjo ir nenorėjo mąstyti, jis 
vien tik jautė – kuo liūdniau ir bejėgiš
kiau, tuo geriau“ (ibid., p. 107).

Jausmų likimas irgi įmanomas, 
bet tam reikia labai gero literatūrinio 
parako, kad parašymas būtų ir siuže
tiškas, ir kokybiškas literatūriškumo 
prasme. todėl galvojant apie lietuvių 
prozą, norisi nusimesti iliuzijas – siu
žetų, kaip ir likimų, turime, bet jei taip 
priekabiai, kiek išties gerų? užtektu
me vienos ar abiejų rankų pirštų jiems 
suskaičiuoti? Galvodama apie paskuti
niųjų metų lietuvių romanus, tarčiau, 
kad nelaimi nei siužetas, nei likimas, 
laimi praeitis ir konkretus laikotarpis, 
kuriame likimai tėra iliustracijos, ir 
dažniausiai to dramatiškai spalvingo, 
nebepakartojamo gyvybingumo XX a. 
dešimto dešimtmečio.

Skaitydama Bitovo Simetrijos mo-
kytoją įsinorėjau analogiško lietuviš
ko romano – pasiutusiai įkyriai de
monstruojančio savo literatūriškumą, 
ieškančio lietuviškojo siužeto, reflek
tuojančio tradiciją ir ją kūrusius, patį 
rašymo procesą. Noriu grožinio teksto, 
kurį skaitant mintyse atokvėpingai ki
kentum – kokia laimė, kad be seriališ
kumo galimybės ir neekranizuotinas! 
Mat su siaubeliu laukdama geriausio 
Gavelio romano lietuviškos ekraniza
cijos, estetinį jausmą maloninau žiūrė
dama karolio kaupinio filmą Nova Li-
tuania, apie kurį visiems, ir kritikams, 
atsakyčiau klausimu retoriniu, Bitovo 
maniera: siužetas, likimas ar gera ir 
įsimenanti (kino) kalba?
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apie filosofijos dėstymą mokykloje prieš 
kelis dešimtmečius Naujajame Židiny-
je-Aiduose kalbėjo prof. rita šerpytytė 
ir prof. tomas Sodeika („kaip mokyti 
filosofijos?“, in: NŽ-A, 1998, nr. 4). šis 
pokalbis paskatino ieškoti sąsajų su 
dabartimi: kodėl filosofija Lietuvos 
mokyklose iki šiol nėra įsitvirtinusi, 
kokia būtų jos reikšmė šiuolaikinėse 
ugdymo programose, kokia mokymo 
metodika būtų tinkama moksleiviams 
ir kokia yra filosofinės literatūros 
vaikams pasiūla? apie šiandieninę 
filosofijos reikšmę Lietuvos bendrojo 
ugdymo programose, apie prancūzų 
požiūrį į filosofijos mokymą mokyklo
je ir filosofinių knygų vaikams seriją 
Mažieji Platonai svarsto filosofinių 
knygų vertėja, Vilniaus universiteto 
filosofijos doktorantė Daina Habdan-
kaitė ir Vytauto Didžiojo universiteto 
filosofijos doktorantas, leidyklos Jonas 
ir Jokūbas vadovas Tomas Šinkūnas.

Papasakokite plačiau apie savo pro-
jektą – Mažųjų Platonų knygų seriją 
vaikams. Kaip kilo mintis leisti šiuos 
filosofinius skaitinius? Ar iš šių kny-
gelių būtų galima mokytis filosofijos 
mokykloje?

Tomas Šinkūnas: už Mažųjų Plato-
nų seriją yra atsakinga Daina, būtent 
iš jos sužinojau apie šias knygas, bet 
dar iki tol galvojau, kad būtų naudinga 
turėti edukacinę priemonę vaikams, 
tik kilo klausimas, kokia metodika 
būtų tinkama. Yra profesorių, kurie 
sako, kad vaikai gali nuo aštuonerių 
metų skaityti Platono Valstybę, pa
žįstu keletą tokių ekstremalų, kurie 
iki 16 metų perskaitė visą filosofinę 

apie filosofiją mokykloje

DaINą HaBDaNkaItę Ir tOMą šINkūNą  
kaLBINa SIGIta šILINGaItė 

klasiką. Vis dėlto manau, kad didžio
ji dauguma žmonių tokie nėra, ir kai 
kalbame apie filosofinį išsilavinimą, 
svarbu galvoti apie prieinamesnes for
mas. Mažieji Platonai mane užbūrė, 
nes man labai patinka jų matymas: 
filosofiją vaikams perteikti per isto
rijas. Jei vaikams pateiki wikipedinį 
dalykų pristatymą, jie mažai ką atsi
mena, o jeigu sugebi papasakoti isto
riją ir ji yra įsisavinama, tada vaikas 
gali pats orientuotis, suvokti save  
tame naratyve.

Daina Habdankaitė: Jei Mažųjų 
Platonų serijos knygeles skaito vai
kai, tai norint išsiaiškinti vieną ar 
kitą istoriją, veikiausiai reikia dar ir 
pašnekovo. knygelės yra pretekstas, 
impulsas tėvams arba mokytojams 
susėdus su vaikais skaityti ir kalbėtis. 
Jose yra labai daug sluoksnių, istori
nių kontekstų, faktų. Skaitant svarbu 
padėti mąstyti, atpažinti dalykus, aiš
kintis tokias sudėtingas temas kaip, 
pavyzdžiui, mirtis.

Tomas Šinkūnas: Mažųjų Platonų 
privalumas yra tas, kad užuot pristatę 
biografijas ar faktus, jie sukuria fikci
nį pasakojimą, bet kartu yra arti tos 
filosofinės problemos, kurią norima už
čiuopti. Pirma mūsų leista knyga buvo 
Dieviškoji Sokrato mirtis, joje analizuo
jama vaikui labai svarbi tema: ką reiš
kia, kiemo žargonu kalbant, atsakyti 
už savo žodžius? kiek man svarbūs 
mano žodžiai? kiek toli aš galiu eiti ti
kėdamas savo tiesa? tikslas yra įvesti 
žmogų į tą probleminį lauką ir leisti 
jam pamatyti daugiau, nei jis pats gali 
šiuo metu pamatyti. Man atrodo, kad 

filosofija, lyginant su literatūra, gali 
aiškiau artikuliuoti esminius žmogaus 
egzistencijos klausimus. Mano, kaip 
leidėjo, tikslas yra parodyti jauniems 
žmonėms, kad gyvenimas yra plates
nis ir turtingesnis, nei atrodo iš pirmo 
žvilgsnio.

Daina Habdankaitė: Mane šios kny
gelės labiausiai patraukė savo kultū
riniu aspektu. Prancūzijoje filosofija 
yra kultūros dalis, kaip ir literatūra, 
kinas. tam, kad filosofija taptų plačio
sios kultūros dalimi, turi būti įgyven
dinta pakankamai daug faktorių, visų 
pirma, jos reikia mokyti mokykloje, 
filosofiją reikia pradėti vartoti, pajusti 
jos skonį. Man atrodo, kad filosofijos 
mokykloje reikėtų mokyti visų pirma 
kaip formalaus, griežto mąstymo, ar
gumentavimo metodo, o tokia literatū
ra kaip Mažųjų Platonų serija galėtų 
būti papildomi skaitiniai. Pati atsime
nu iš savo mokyklos laikų, kai mes ar
gumentuodavome rašinyje, tik forma
liai žinodami, kas yra argumentas, nes 
per lietuvių kalbos pamokas tam galė
jome skirti tik labai mažai laiko. Jei 
būtų filosofijos pamokos, kuriose būtų 
mokoma argumentavimo įgūdžių, tai 
nuimtų krūvį nuo lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokų. Mano supratimu, 
filosofijos mokymas visų pirma turė
tų būti analitinio mąstymo ugdymas.

Pakalbėkime plačiau apie filosofijos 
naudą mokykloje. Ar filosofiją matytu-
mėte kaip integruotą į kitus mokomuo-
sius dalykus, ar kaip atskirą pamoką? 

Tomas Šinkūnas: Pamoka turėtų 
būti atskira. Filosofijos nauda labai 
plati, šiose pamokose galima mokytis 
viešojo kalbėjimo, turtinti žodyną, kelti 
klausimus. ką reiškia ginčytis su žmo
gumi? ką reiškia, kai aš sakau viena, 
o pašnekovas atsako kita? elementarūs 
dalykai gyvenime, pavyzdžiui, derėtis 
dėl kokio nors pirkinio ar sąlygų, – fi
losofija irgi to moko. Filosofija padeda 
įsisavinti ir valdyti žodžius, minties 
struktūras, analizuoti įvairias temas: 
tiek praktines, tiek egzistencines, tiek 
abstrakčias. Filosofija yra labai pato
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gi, daug patogesnė nei etika ar tikyba, 
nes ji turi ir plotį, ir gylį. Žinoma, labai 
svarbus ugdytojo vaidmuo, mokyklose 
galėtų mokyti filosofai, tai padėtų kur
ti šviesesnę, kritiškai mąstančią kartą.

Daina Habdankaitė: aš irgi maty
čiau filosofiją kaip atskirą discipliną. 
Mano manymu, visi dalykai turėtų 
būti integruoti, tačiau kalbant apie 
tokį integruotą ugdymą, pradeda vy
niotis be galo didelis problemų kamuo
lys: kokia tai turėtų būti sistema, kaip 
vertinti, kaip ruošti mokytojus? Sis
temoje, kurią turime šiandien, turbūt 
geriausiai veiktų filosofijos, kaip ats
kiros disciplinos, mokymas. kalbant 
apie mokytojus, iš tomo supratau, kad 
jis turi omenyje filosofijos bakalaurus, 
dėstančius mokykloje. Prancūzijoje 
taip ir yra daroma, tik jiems papil
domai reikia baigti vienerių ar dvejų 
metų kursus. Dėstyti filosofiją kartu 
reiškia ir filosofuoti, o tai yra didelis 
iššūkis ir atsakomybė. Norima, kad 
filosofiją dėstytų asmenybės, kurios 
padėtų formuotis kitoms jaunoms as
menybėms, bet tada kyla problema, 
nes filosofija tampa labai neinstituciš
ka. Filosofai turi savo domėjimosi sritį, 
ir jei aš, pavyzdžiui, esu kantininkė, 
tai filosofijos mokysiu per šią prizmę, 
tad ar tokiu atveju turėčiau nusišalinti 
nuo mokytojos pozicijos? universitete 
jauti, kai filosofas kalba iš savo pozi
cijos, taip ir turi būti. Idealiu atveju 
tai būtų tik į gera, bet kaip tai sudėti į 
mokyklinę programą?

Ar reikia mokinius mokyti skaityti 
filosofinius tekstus? 

Daina Habdankaitė: Man teko vesti 
estetikos seminarus studentams kaip 
bendrą universitetinį dalyką, kai stu
dentai ateina iš įvairių mokslo sričių. 
kai skaitydavome ištraukas, matyda
vau, kaip yra sunku skaityti tekstus 
tiems, kurie nėra humanitarinių sričių 
studentai, o kartais sunku ir jiems. Fi
losofinis tekstas retai kada yra lengvai 
skaitomas. Būtų labai naudinga mo
kyklose supažindinti su filosofiniais 
tekstais, nes jei mokiniai rinksis uni

versitetines studijas ir, atėję į pirmą 
kursą, nebus dirbę su tekstais, jau 
bus per vėlu. Pradėti skaityti teks
tą mažais gabalėliais, kurie iš pirmo 
žvilgsnio tau nieko nesako, ir pajusti 
džiaugsmą, kai tekstą išnarplioji ir jis 
pradeda tau kažką kalbėti, yra labai 
geras pratimas. kitu atveju, jei sun
ku ir nesinori skaityti tekstų, gal irgi 
nėra taip blogai, galima ir pačiam kelti 
klausimus, diskutuoti, bet tam reikia, 
kad už rankos vestų mokytojas. Bent 
jau pradžioje, kol išmokstama griežto 
argumentavimo. Prancūzijoje filosofija 
yra privaloma paskutiniais mokyklos 
metais ir tik pasirinkusiems humani
tarinį profilį. Mokydamiesi filosofijos 
mokykloje, jie skaito filosofinius teks
tus, bet svarbu paminėti tai, kad didelė 

dalis į programą įtrauktų filosofų yra 
prancūzai, todėl mokiniai juos gali skai
tyti sava kalba, jiems nereikia vertimų.

Pamokose gali būti sunku susitelkti 
į filosofinį tekstą, nes šiuolaikiniai vai-
kai labiau linkę mokytis iš vaizdinių, 

interaktyvių mokymosi priemonių. 
Kaip spręsti šią problemą?

Tomas Šinkūnas: Mano giliu įsiti
kinimu, raštas mokymosi procese turi 
nepalyginamai daugiau naudos. Juk 
yra priežastis, kodėl kai kurie tekstai 
skaitomi ir po kelių tūkstančių metų. 
Jei man reikėtų rinktis būdą, kaip 
mokyti filosofijos, man atrodo, būtų 
geriausia pasirinkti semestrui vieną 
esminį veikalą, aristotelio Nikomacho 
etiką ar Descartes’o Samprotavimą 
apie metodą, ir tą tekstą aktualizuoti.

Daina Habdankaitė: Studijuodama 
magistrantūroje, pusmečiui išvažia
vau į Lioną, o ten filosofijos dalykų 
atsiskaitymas beveik visur atrodyda

vo taip: keturių valandų egzaminas, 
kurio metu rašai rašinį viena iš trijų 
temų. rašiniui būdinga smėlio laikro
džio struktūra: pradedi nuo plačiausio 
klausimo pristatymo, tada siaurini, 
atsiranda konkreti tema, kuria rašai, 
tada griežčiausia dalis, tezė, antitezė, 

Knygų serija Les petits Platons. iš lespetitsplatons.com   
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sintezė, tada iš jos vėl tezė, jai anti
tezė ir sintezė, galiausiai apibendri
nimas. Prancūzų studentams tai yra 
labai paprasta, nes jie tokius rašinius 
mokykloje rašė daugybę kartų. O man 
buvo sunku, supratau, kad aš visiškai 
kitaip esu išmokyta dirbti ir tokių įgū
džių kaip prancūzai neturiu. Galbūt 
kažkas sakys, kad tai yra scholastinė 
praktika, bet tokiu būdu mes moko
mės struktūruotai kalbėti.

Tomas Šinkūnas: Manau, kad čia 
ne rašto ir vaizdo problema, o nenoras 
mokytis, manymas, kad tokių įgūdžių 
neprireiks. Gyvenime reikia sugebė
ti ir parašyti ataskaitą, ir sklandžiai 
dėstyti mintis. Nemanau, kad moks
leiviams turime duoti tik tai, ko jie 
nori. Į mokyklą einama ne vien ma
loniai praleisti laiko, mokymasis irgi 
yra darbas.

Daina Habdankaitė: Mokiniai trum
pai išlaiko dėmesį, nuolat reikia kažką 
pakeisti, tai vaizdą, tai tekstą, negali 
visą pamoką tik kalbėti. Puikus įgūdis 
gebėti vienu metu daryti kelis darbus, 
paskirstyti dėmesį, gal tai galima ug
dymo procese kažkaip išnaudoti. Į šią 
situaciją būtų galima pažiūrėti kaip į 
galimybę. Jei matai, kad tavo moki
niams geriau žiūrėti filmą ir diskutuo
ti, galima pradėti ir taip, tačiau čia ir 
vėl iškyla klausimas, koks yra mokyto
jo vaidmuo, ar jis turi padėti vaikams 
domėtis tuo, kas jiems ir taip įdomu, ar 
turi juos treniruoti?

Gal reikėtų aukso vidurio ieškoti? 
Vesdama filosofijos pamokas mokyklo-
je pastebiu, kad mokiniai dažnai ieško 
filosofijos sąsajų su kasdienybe. 

Daina Habdankaitė: tai yra įtam
pa tarp konkretumo ir abstraktumo, 
kuri kyla ir garbiems filosofams, ne tik 
mokiniams. Vieno tekstai abstraktūs, 
atitrūkę nuo kasdienybės, kito tekste 
labai daug pavyzdžių. Pradėjimas nuo 
gyvenimiškos patirties ir ėjimas link 
abstraktaus mąstymo yra vertingas iš 
pedagoginės pusės, bet jei reikalausi
me, kad visi dalykai būtų apie gyve

nimą, kils pavojus, nes ką aš šiandien 
naudoju iš matematikos, tai, pavyz
džiui, kaip apskaičiuoti plotą, kai rei
kia keisti grindis, arba kaip sudaryti 
kryžminę proporciją. Matematikos da
lyko nauda yra ne ta, kad man gyveni

me reikės trigonometrinius skaičiavi
mus atlikti, o ta, kad juos atlikdama, 
aš lavinu abstraktų mąstymą, nes tai 
nėra konkretūs, lengvai įsivaizduojami 
dalykai. tokiu būdu lavinu atidumą, 
minties tvarką, logines sekas. Lygiai 
taip pat yra ir su sunkiai skaitomais 
filosofiniais tekstais, jų analizė irgi yra 
treniruotė, kuri nėra maloni. kaip mo
kiniui paaiškinti, kad šitas nemalonus 
teksto analizės procesas yra savaime 
naudingas? turi paslėpti kartesnius 
momentus po saldesniais.

Kokia diskusijos svarba filosofijos 
pamokose ir ko ji galėtų išmokyti?

Daina Habdankaitė: tam, kad iš
moktum argumentuotai apginti savo 
nuomonę, turi nemažai treniruotis ir 
išmokti ginti ne tik savo nuomonę, bet 
ir pozicijas, kurioms nebūtinai prita
ri. Gebėti diskutuoti temomis, kurios 
tavęs asmeniškai neliečia arba neturi 
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aiškios pozicijos, bet ieškoti argumen
tų, girdėti kito argumentus ir juos pa
neigti, nepuolant kito asmeniškai, yra 
didžiulė vertybė, ir šito reikia mokytis. 

Gal domėjimasis filosofija turėtų 
tapti madingu dalyku?

Tomas Šinkūnas: Nematau didelės 
tragedijos, kad filosofija nedėstoma 
mokykloje. Galimi du kalbėjimo būdai: 
vienas, kad viskas yra blogai, švietimo 
sistema yra sugriuvusi, reikia viską 
sprogdinti, kitas – esam dabar tokioje 
situacijoje, yra tokios problemos, filoso
fija padėtų šias problemas spręsti. Fi
losofija turėtų tapti gero tono ženklu, 
bet tai sunku pasiekti.

Daina Habdankaitė: Filosofijos mo
kykloje klausimas yra politinis. Jei 
šiandien filosofija yra dėstoma tik ke
letoje mokyklų, kurios laikomos pres
tižinėmis, tai reiškia, kad su filosofija 
mokykloje susipažįsta tik tie, kurie 
eina į tam tikras mokyklas. ar tai yra 
blogai, priklauso nuo pažiūrų. taip, tai 
nėra prieiga prie vandens, maisto ar 
oro, bet tai yra prieiga prie labai dide
lių minties klodų, prie kurių anksčiau 
ar vėliau būtų gerai visiems prieiti. 
Manau, kad filosofija turi būti kuo la
biau demokratizuotas dalykas. aišku, 
profesionaliai filosofija užsiima tik tie, 
kas siekia mokslinių aukštumų, bet 
visi turėtų turėti galimybę susipažin
ti su filosofija. Prancūzijos ar Italijos 
kios kelyje, pirkdamas autobuso bilietą, 
gali nusipirkti ir kanto tomą. Mums 
dar toli iki to, kad filosofija taps tokiu 
kioskeliniu dalyku, bet per mokyklą ji 
galėtų tapti žymiai labiau prieinama, 
ir visiems tai būtų tik į gera.

Tomas Šinkūnas: Politine, geopoli
tine prasme, Lietuva yra, buvo ir bus 
sudėtingoje situacijoje. toks jau mūsų 
likimas. kad sugebėtume net iš labai 
prastos situacijos surasti išeitį, išspręs
tume dar neišspręstas problemas, 
mums prireiks filosofinio lavinimo. 
kaip mažos valstybės piliečiai, turime 
mokėti priimti kitokius sprendimus. 
Filosofija galėtų mus to išmokyti. !

jeano Paulo Monginio knygos Dieviškojo 
Sokrato mirtis viršelis (Vilnius: jonas ir 
jokūbas, 2017)
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…nors nuo metų pradžios lyg ir viskas 
priartėjo prie kasdieniškos neįdomy
bės: žemesniųjų klasių moksleiviai išė
jo į mokyklą (fiziškai, ne kompiuteriu), 
mirčių nuo koronaviruso rekordai nu
sistovėjo, sniego prisnigo kaip senais 
gerais laikais, o pilietinis aktyvumas 
gatvėse, ryškus 2020ųjų pabaigoje, 
buvo užšaldytas – perkeltine ir tikrą
ja žodžio prasme (12°C). 

Visuomenės nuotaikų užšalimas 
įvyko jau anksčiau. Visos Lenkijos 
moterų streiko (Ogólnopolski Strajk 
Kobiet), praėjusių metų pabaigoje iš
vedusio į gatves šimtus tūkstančių 
protestuotojų, tinklapyje paskutinis 
įrašas – gruodžio 22 d. revoliucija 
prieš patriarchatą ir šlykščiausią jo 
apraišką – katalikų Bažnyčią, – ma
tyt, sustabdyta atostogų, kurios Len
kijoje realiai (nors ne formaliai) tęsiasi 
nuo kalėdų iki trijų karalių (nedar
bo diena, sausio 6 d.), o po to – dar 
moksleivių koronos atostogos. Žodžiu, 
„revoliucijos supermamos“ tuo tarpu 
užsiėmusios. taip bent jau guodėsi tie, 
kurie – išsigandę to, ką pamatė gatvė
se – bandė išlaikyti sveiką nuovoką. 
Iš tiesų, vaizdų būta baisokų. 

eisenos, demonstracijos, mitingai 
ir susirinkimai vyko nuo spalio 22 iki 
gruodžio 16 d. Pirmas impulsas – pro
testuoti prieš konstitucinio tribunolo 
(kt) sprendimą: leistinumas atlikti 
abortą iki 12 nėštumo savaitės, esant 
sunkiam, nepagydomam vaisiaus 
apsigimimui, prieštarauja Lenkijos 
respublikos konstitucijai. Žmonių 
kalba persakant, iki šiol galiojantis 
įstatymas, bendrai draudžiantis abor
tus, dar sugriežtinamas, panaikinant 
vieną iš trijų išimčių, kai ši procedūra 
buvo laikoma leistina (kiti du – jeigu 

Lenkijoj darosi vis įdomiau...

katarZYNa kOrZeNIewSka

nėštumas gresia motinos gyvybei arba 
sveikatai ir jeigu nėštumas atsirado 
dėl įstatymo draudžiamo veiksmo, pa
vyzdžiui, išžaginimo). 

Pirmiausia protestuoti išėjo feminis
tinės organizacijos ir joms prijaučian
tieji, padrąsinti 2016 m. patirties, kai 
bandymas sugriežtinti abortų draudi
mą atitinkamai pakeičiant įstatymą 
parlamente buvo sustabdytas masinių 
„juodųjų protestų“. Valdančioji daugu
ma jų tuomet pabijojo. 2020 m. prie 
protesto gausiai prisidėjo tie, kurie pri
siminė, kad dauguma kt teisėjų pa
skirta 2015 m. atėjus į valdžią teisės 
ir teisingumo (PiS) partijai, sulaužant 
galiojančias procedūras. kiti, kurių pi
lietinė atmintis ne tokia ilga, ėjo į mi
tingus tiesiog iš valdžios nemylėjimo, 
žinodami arba ne, kad kt – valdan
čiosios partijos įrankis. Dar kažkiek 
žmonių rinkosi protestuoti perskaitę 
ar išgirdę, jog dar didesniu abortų 
draudimo sugriežtinimu Jarosławas 
kaczyńskis atsilyginantis Bažnyčiai 
už nuoseklų politinį palaikymą (taigi 
ėjo iš priešiškumo Bažnyčiai). Buvo 
gal ir kitokių motyvacijų ir paskatų, 
galiausiai į gatves išėjo (tiksliau – 
reguliariai išeidinėjo) apie 430 000 
žmonių, – ne vien didmiesčiuose, bet 
ir miesteliuose, kur gyvena, pavyz
džiui, apie 30 000 žmonių, dauguma 
sekmadienį tvarkingai eina į bažnyčią, 
bijo imigrantų, nepageidauja LGBt 
asmenų savo bendruomenėse, o pa
skutiniuose (prezidento) rinkimuose 
balsavo už andrzejų Dudą. 

Nestebina, kad liūto dalį tarp protes
tuojančių sudarė jauni žmonės, nors 
buvo nemažai ir tokių, kurie gerai pri
siminė Solidarumą. Politinėje plotmė
je konfliktas pasibaigė lygiosiomis 0:0, 

t. y. kt sprendimas neįsigaliojo, nes 
vyriausybė (persigandusi demonstra
cijų) jo oficialiai nepaskelbė (nors pa
gal įstatymą – privalo) atitinkamame 
leidinyje (Dziennik Ustaw), tad galioja 
ligšiolinė tvarka. Žurnalistų klausiami 
ministrai atvirai atsako, kad bus pa
skelbtas, „kai visuomenės nuotaikos 
bus geresnės“. Ne, čia ne maketuotojo 
ar kita klaida, visas tekstas savo vietoj: 
vis dar skaitote apie Lenkiją, ne apie 
Baltarusiją ar kokį kitą režimą, ku
rio demokratija puošiama kabutėmis. 
taip jau būdavo, ir nė žiniasklaidos, 
nė opozicijos, nė šiaip piliečių Lenki
joje toks politikų santykis su įstatymo 
viršenybės principu nesujaudino. 

Praktinį ir moralinį abortų draudi
mo sugriežtinimo aspektą visi tuo tar
pu pamiršo, o gal „pamiršo“, nes (kiek 
galima prognozuoti) abi pusės pralai
mėjo. Veikiausiai gydytojai, veikdami 
teisinės neapibrėžties sąlygomis, bijos 
prisiimti atsakomybę ir prieinamais 
neformaliais būdais kratysis proble
miškų procedūrų atvejų, pavyzdžiui, 
vilkindami iki 12 nėštumo savaitės. 
taigi feminisčių, pro-choice veikėjų ir 
radikaliosios kairės rezultato pasiek
ta priešingo, negu siekta: abortai taps 
dar mažiau prieinami. ar tai reiškia, 
kad buvo įvykdytas politikų dekla
ruotas tikslas apsaugoti negimusias 
gyvybes? kyla didelė rizika, kad pa
keistas įstatymas labiau negu kieno 
nors gyvybę gina abortų klinikų Če
kijoje interesus (niekam ne paslaptis, 
kad dažnai į tą kaimyninę šalį lenkės 
vyksta atlikti namuose draudžiamos 
procedūros). akistata su vaiko sun
kaus apsigimimo žinia plius teisinis 
neapibrėžtumas ir nesaugumo jaus
mas veikiausiai skatins besilaukian
čiuosius tėvus skubiems (skubotiems) 
pasirinkimams, o šie retai būna už 
gyvybę. Ypač Lenkijoje, kur – tai daug 
kartų nuskambėjo diskusijų metu – 
valstybės šalpa ir visuomenės men
talitetas nesudaro palankios aplinkos 
neįgaliam vaikui auginti. štai viešo
sios nuomonės rodik liai sureagavo iš 
karto. 2020 m. lapkritį 66% apklaus
tųjų atsakė teigiamai į klausimą, ar 
moteris turėtų turėti teisę nutraukti 
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nėštumą iki 12os savaitės. „Ne“ atsa
kymą pasirinko tik ketvirtadalis. už
praėjusių metų pradžioje atitinkamas 
nuomones palaikė atitinkamai 53% ir 
36% respondentų (https://www.rp.pl/
Sporoaborcje/201229462Dwietrze
ciePolakowzaprawemdoaborcjido
12tygodniaciazy.html)

Naujas, iki šiol nematytas buvo ne 
protestų mastas, o jų pobūdis. kai 
kam kilo komunistinio agresyvaus 
antilerikalizmo reminiscencijų, kiti 
įžiūrėjo 1968ųjų europoje pasikarto
jimą: vulgarumas, dažais sudarkyti 
bažnyčių fasadai (keliasdešimt atve
jų), demonstrantų (dažniausiai tylus) 
įžengimas į bažnyčias pamaldų metu, 
rečiau – jų trukdymas, manipuliavi
mas religiniais simboliais. Bet tai nei 
1968ieji, nei satanistinis ar ateistinis 
puolimas, tik gryna politika. 

Valdiška televizija mielai rodo, o val
dantieji politikai mielai rodosi su kuni
gais, ypač – aukšto rango hierarchais ir 
žiniasklaidos galiūnu – redemptoristu 

kun. tadeuszu rydzyku, kurio projek
tams finansavimas teka plačiu srautu 
iš valstybės biudžeto (oko.press portalo 
apžvalgininkai paskaičiavo, kad nuo 
PiS valdymo pradžios 2015 m. jis gavo 
47,5 mln. eurų; https://oko.press/214
238441zlnadzielaorydzyka/). Ne
bus labai supaprastinta sakyti, kad 
dalis hierarchų palaiko PiS vyriausy
bę atvirai ir nuosekliai, o kiti, jeigu ir 
mato, kad tai kenkia pačiai Bažnyčiai, 
savo išmintį reiškia... tylėjimu. Val
džiai nepalanki žinia sklaida, kritikuo
dama neleistinai privilegijuotą (kaip 
vertinama) Bažnyčios padėtį, kuriai 
iliustruoti nesunkiai randa pavyzdžių, 
rodo ją visų pirma kaip užaštrėjusio 
politinio konflikto dalyvę ir pusę. Jos 
vadovai nesugebėjo ar nenorėjo tokio 
vaizdo koreguoti. 

reikšmės turėjo ir tai, kad iki šiol 
Lenkijos Bažnyčioje nesimato aiškių 
kovos prieš pedofiliją rezultatų ir šių 
nusikaltimų problemos įveikos (čia 
greitų laimėjimų vargu ar iš viso ga

lima tikėtis). tuo tarpu įvairiuose 
Baž nyčios sluoksniuose ir terpėse kt 
sprendimas buvo sveikinamas kaip 
prisidedantis prie negimusių vaikų 
gyvybės apsaugos. Bažnyčios kaip ins
titucijos nepatikimumas šitame kon
tekste protestų metu nuskambėjo kaip 
lozungas. tą nepatikimumą pripaži
no ir žurnalistai bei apžvalgininkai, 
atpažįstami viešoje erdvėje kaip ka
talikai ir tokiais save laikantys (Mar
cin kędzierski, tomasz terlikowski, 
kun. Jacek Prusak SJ, t. adam Szustak 
OP, Michał Szułdrzyński). taigi čia ir 
dvasininkai, ir gana konservatyviai 
nusiteikę pasauliečiai. Diagnozė aiš
ki: daugelis piliečių nepatikėjo, kad 
institucija, kuri slepia išgamas ir nu
sikaltėlius, aukų sąskaita galinti ką 
nors ginti, ypač – vaikus. Lietuvoje 
ramūnas aušrotas, komentuodamas 
padėtį Lenkijoje, taikliai pastebėjo tą 
patį, nors gal su kita intencija: esą 
daugelis žmonių nepriėmė Bažnyčios 
deklaruojamo rūpesčio vaikų gyvybe 
argumentuodami principu: „tu neturi 
teisės aiš kinti, kaip gyventi, jei pats 
taip negy veni“ (http://www.tiesos.
lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/
ramunasausrotas.prasaumaldos
uzmusukaimynelenkijaciavyksta
kulturin). tai labai gerai iliust ruoja 
viešosios nuomonės rodiklių dinamika. 
Lapkričio 15 d. apklausos parodė, kad 
nuo tų pačių metų rugsėjo teigiamai 
vertinančių Bažnyčios veiklą procen
tas krito 14% (iki 35%). „Niekada nau
jausiais laikais, t. y. nuo kada vykdomi 
apklausų tyrimai, nieko panašaus ne
buvo atsitikę“, – pakomentavo katali
kų informacijos agentūros direktorius 
Marcinas Przeciszewskis (https://ekai.
pl/spadazaufaniedokosciola/). 

Dėl pedofilijos skandalų iškilių Baž
nyčios hierarchų įvaizdis sudrebėjo 
tiek, kad gali tekti perrašyti istorijos 
vadovėlius. Juose Lenkijos Bažnyčia 
(kas būdinga, beje, ir kitoms tradiciš
kai katalikiškoms šalims, kurios iš
gyveno komunizmą) nuosekliai vaiz
duojama kaip nekalta ir ryžtingai 
besipriešinanti komunistinio režimo 
auka. Popiežius lenkas – to naratyvo 
ker tinė ir centrinė figūra. 

Vaizdas iš Moterų streiko (Strajk Kobiet) Varšuvoje. 2020-10-30. 
Barto staszewskio nuotrauka. iš facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet
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Lenkijoje 2020ųjų pabaigoje, po 
bu vusio kardinolo McCarricko bylos 
ataskaitos paskelbimo, tVN24 televi
zija ištransliavo reportažą pavadinimu 
„Don Stanislao“. Jo pagrindinis hero
jus – kardinolas Stanisławas Dziwi
szas – ten faktiškai kaltinamas aukš
tųjų hierarchų pedofilijos dangstymu 
tada, kai tarnavo Jano Pauliaus II 
asmeniniu sekretoriumi. Dvasininkas 
kaltinimų neatrėmė, o įtarimus tik 
pagilino, į žurnalistų klausimus kar
todamas „Neprisimenu“ ir taip ban
dydamas išvengti pasirinkimo tarp 
atsakomybės už svarbios informaci
jos nuslėpimą nuo Jono Pauliaus II 
prisiėmimo sau ir šešėlio metimo ant 
popiežiaus šventumo ir atminimo 
(logiška: jeigu atitinkama informaci
ja buvo Dziwiszo popiežiui perduota, 
o prieš vyskupus pedofilus nebuvo im
tasi priemonių, vadinasi, šv. tėvas ją 
ignoravo ar nureikšmino). akmeniniai 
popiežiaus paminklai (dar) stovi, bet 
Lenkijoje pats klausimas „ar popie
žius, kuris sugriovė komunizmą, ga
lėjo skirti vyskupus, žinodamas apie 
jų baisius nusikaltimus?“ priskirtinas 
prie iki šiol nematytų dalykų. 

Panašaus atgarsio (net ir Lietuvoje) 
sulaukė Vroclavo arkivyskupo emeri
to kardinolo Henriko Gulbinowicziaus 
byla. šitas legendinis Solidarumo rė
mėjas, kuriam 1981 m. į pogrindį nu
sileidžianti profsąjunga patikėjo savo 
išsaugotas lėšas, drąsiai ir atvirai gynė 
bei šelpė režimo represuojamuosius, 
nebijojo atvirai kritikuoti komunistų 
valdžios, palaikė besislapstančiuosius. 
Gulbinowiczius mirė pernai lapkričio 
16 d., kaltinamas aktyviu homoseksua
lumu, ryšiais su komunistiniu sau
gu  mu, kunigų pedofilų dangstymu ir 
vienu pedofilijos aktu. Dar kardinolui 
gyvam esant apaštalų Sostas nubaudė  
jį (nors nenurodyta tiksliai, už ką): už
draudė viešai rodytis, naudoti vyskupo 
insignijas ir po mirties būti palaidotam 
Vroclavo katedroje su ten aukojamomis 
iškilmingomis gedulingomis mišiomis. 
tai jau antras atvejis, po kun. Henriko 
Jankowskio bylos ir jo paminklo Gdans
ke fizinio nugriovimo (simboliškai jis 
sugriuvo jau anksčiau) 2019 m. pra

džioje. Jeigu istorikai kada ieškos, kaip 
šį laikotarpį pavadinti, gal pasirinks 
„Jono Pauliaus II epochos pabaiga“?

Po labai dinamiškos 2020 m. pa
baigos virš Lenkijos lyg kas būtų pa
kabinęs didelę iškabą su užrašu bus 
daugiau. Net jeigu dėl demonstracijų 
moderatorių radikalumo ir nesuge
bėjimo kurti patvarias struktūras jos 
pasirodys efemeriškomis, vis vien šie 
įvykiai jaunajai kartai taps svarbia 
politinės socializacijos patirtimi. Juo 
įdomesnis tampa klausimas, kurioje ir 
kokio proceso vietoje Lenkijoje esame. 
ką reiškia faktas, kad šalyje, kur tiky
bos pamokos – faktiškai privalomos, 
staiga šimtai tūkstančių jaunų žmonių 
išeina demonstruoti prieš Bažnyčią? 
„Gender ideologijos“ poveikis? ką tuo
met veikė per pastaruosius dešimtme
čius penki katalikiški universitetai 
(neskaičiuojant kitų katalikiškų insti
tucijų) šalyje, kur lyčių studijų centrų 
beveik nėra, išskyrus Varšuvos ir kro
kuvos universitetus? antikatalikiška 
žiniasklaida, įtakinga ir turtinga? ka
talikiška žiniasklaida nuo pat 1990 m. 
yra remiama valstybės, o veikia ir be 
tos paramos (televizijos kanalas, inter
neto portalai, keli savaitraščiai, kelios 
radijo stotys, „valandos“ valdiškoje te
levizijoje). O gal nenumaldomi istorijos 
dėsniai, pagal kuriuos turtingos, mo
dernėjančios visuomenės yra linkusios 
sekuliarėti? tuomet kaip pavykdavo 
juos „permaldauti“, bent jau kai ku
riais aspektais, per pastaruosius tris 
dešimtmečius (o airijoje – dar ilgiau)? 
Ilgalaikis komunizmo poveikis? Po jo 
žlugimo subrendo ištisa karta, o Len
kijoje ideologiniu poveikiu visuomenei 
„komuna“ negalėjo lygintis su Bažny
čios netgi paskutiniais savo niekingo 
gyvavimo metais. 

radikalus antibažnytinis proveržis 
buvo atpažintas kaip katalikiškos kul
tūros pabaigos sutirštinta apraiška. 
Neliko visiems žinomo „katalikiško 
universumo“ (Marcino kędzierskio 
sąvoka), socialinės vaizduotės turinių 
ir prasmių, kurie dar keturiasdešimt
mečių kartai – savaime aiškūs, su pran
tami ir nereikalaujantys pateisinimo, 
o jaunesniems jau vis dažniau svetimi 

ir neįdomūs. tai labai platus spektras: 
nuo ikivedybinės skaistybės normos iki 
folkloru pavirtusių bažnytinių apeigų 
(kaip krikštas ar pirmoji komunija). 
Jau ne kartą cituojami tyrimų rezulta
tai, rodantys, kad lenkų jaunimas labai 
greitai pasaulėja, tik iš dalies užčiuo
pia politinįsocialinį reiškinio aspektą: 
dabartiniams dvidešimtmečiams Baž
nyčia yra vis dažniau „jie“, o ne – „mes“, 
kaip buvo jų tėvams. Pirmiausia tai, 
o ne tik požiūris į kontracepciją (kurią 
jau ir jų katalikės motinos praktikavo) 
ar teologinis sakramentų nesupratimas 
(daugelis jų tėvų „privesti“ prie pirmos 
komunijos, kad seneliai nepyktų) pa
aiškina radikalų antibažnytiškumo 
pasireiškimą, iki šiol nematytą. 

Pokyčių (nors jau „matytų“) būta ir 
politinėje scenoje. apklausos parodė, 
kad jeigu sausio viduryje įvyktų rin
kimai, politinė scena būtų iš esmės 
pertvarkyta. PiS būtų likęs laimė
toju, bet be daugumos (35%), o tarp 
jo ir nuolatinės oponentės – Piliečių 
koalicijos (13,7%) būtų įsiterpęs nau
jas Szymono Hołownios judėjimas 
Polska2050 (18,5%, https://wyborcza.
pl/7,75398,26690567,sondazcbosszy
monholowniawyprzedzilkoalicje
obywatelska.html). Lyderis, neįsten
gęs tapti prezidentu pernykščiuose 
rinkimuose, nenuleido rankų ir kant
riai kaupė politinį kapitalą. Įdomu, 
kad Hołownios judėjimas skersai kerta 
Lenkijoje nusistovėjusius pasiskirsty
mus, o jis, būdamas katalikas (ko ne
slepia), pasisako už labai aiškų Baž
nyčios ir valstybės atskyrimą. Galingo 
politinio potencialo, sukaupto lapkri
tį ir gruodį Lenkijos gatvėse, ateitis 
neaiški ir nežinia, ar protestų lyderė 
feministė Marta Lempart sugebės jį 
paversti kokia nors teigiama vertybe 
Lenkijos politinių projektų rinkoje, 
kur iš kairės pusės iki šiol padvelkda
vo nuoboduliu ir monotonija. 

Lenkams greta pasaulinio pandemi
jos iššūkio dabar tenka išgyventi kone 
epochos pabaigą, kultūrinio universu
mo griūtį ir radikalų politinės scenos 
pertvarkymą. Senas kinų prakeiksmas 
net pats spraudžiasi pacituojamas: 
o kad tu įdomiais laikais gyventum!
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Nedėkinga užduotis yra recenzuoti paskutinę auto
riaus knygą – nesvarbu, rašytą suvokiant mirties ar
tėjimą ar to nenujaučiant, – visų pirma todėl, kad apie 
neseniai mirusiųjų kūrybą nesinori šnekėti „blogai“, ki
taip tariant, kritiškai. šia prasme frazė „apie mirusiuo
sius gerai arba nieko“ yra tiksli, teisinga, ypač kai auto
riaus mirties faktas palyginti nesenas, o mirusysis yra 
tegul ir ne artimas, bet asmeniškai pažįstamas. Dar 
sunkiau recenzuoti knygą, kuri buvo rašoma suvokiant 
mirties artėjimą. Būtent toks yra kęstučio Navako rin
kinys šeši šeši, kurį sudaro į tris skyrius suskirstyti še
šiasdešimt šeši eilėraščiai (arba šešiasdešimt penki, 
nes paskutiniajame skyriuje, pavadintame „vienas“, 
tėra vienas vaizdinis tekstas – juodas kvadratas). šia 
prasme šeši šeši nėra ir tikriausiai negali būti skaitoma 
kaip eilinė poezijos knyga – rinkinys prilygsta savotiš
kam rašytojo atsisveikinimo žodžiui, tiksliau, atsisvei
kinimo poezijos rinkiniui. šį rinkinį Navakas anonsavo 
kaip paskutinę trilogijos dalį: pirmosios dvi – 100 du ir 
net ne, visas tris išleido Apostrofa. tačiau dar įdomes
nis faktas, kad 2019 m. interviu rašytojas teigė po tre

čiosios poezijos trilogijos dalies, kuri tuo metu dar tik 
buvo rašoma, planuojantis „ilsėtis nuo poezijos“ (kęstu
tis Navakas: „Nei aš svajojau tuo poetu būti, nei plana
vau“, interviu parengė Saulius Vasiliauskas, in: Metai, 
2019, nr. 3, in: https://www.zurnalasmetai.lt/?p=3451).

kitas bent jau man visuomet, ne tik skaitant pasku
tinį rinkinį, nemažai problemų kėlęs Navako poezi
jos recepcijos ypatumas yra ambivalentiškas santykis 
tarp autoriaus biografijos ir jo kūrybos. Viena vertus, 
Navako eilėraščiai itin abstraktūs, hermetiški, beveik 
neturi akivaizdžių autobiografinių ženklų ar išpažinti
nei poezijai artimų registrų. kita vertus, poeto ir pro
zininko literatūrinė biografija itin ryški, įvairialypė – 
dekadentiškas dendis, bohemietis, prakeiktasis poetas, 
žaidžiantis vaikas, atsiskyrėlis, samurajus. šie skirtin
gais laikmečiais aktualizuoti savivaizdžiai taip išraiš
kingai visą gyvenimą puoselėti ir viešinti (iš pradžių 
eseistikoje, vėliau Facebooke), kad skaitant Navako 
knygas atsiriboti nuo jų beveik neįmanoma. O gal ir 
nereikia? Įvairialypė, prieštaringa Navako literatūrinė 
biografija tarsi papildo ir pratęsia, gal net įgalina teks
tuose (ir poezijoje, ir prozoje) artikuliuotą žaismo kaip 
kūrybos metu atrandamos tiesos šaltinio idėją. Svar
bus šio žaismo principas: ne literatūra imituoja gyveni
mą, o gyvenimas – tekstus (tiek literatūros, tiek kino ir 
kt.), kol galų gale nebelieka skirties tarp to, kas tikra, 
ir to, kas pramanyta, tarp žmogaus ir jo kūrybos, vaid
mens ir biografijos. 

rinkinys šeši šeši visų pirma yra bandymas galutinai 
suformuoti ir užfiksuoti asmeninį Navakopoeto mitą, 
kitaip – supažindinti skaitytojus su paskutiniu poeto 
literatūrinės biografijas etapu. Net mirtis ar, tiksliau, 
santykis su artėjančia mirtimi tampa pretekstu kelti 
ribų tarp fikcijos ir tikrovės klausimą, kuris buvo ak
tualus nuo pat pirmojo rinkinio Krintantis turi spar-
nus (1988). Be abejo, būtų neteisinga teigti, kad Nava
kas visą gyvenimą rašė vieną ir tą patį kūrinį viena ir 
ta pačia tema: egzistuoja gana nuosekli žaismu (tiek 
kalbos, tiek gyvenimo) grįstos poezijos sampratos, o su 
ja kartu ir literatūrinės biografijos kaita. Pirmuosiuo
se keturiuose rinkiniuose žaismas siejamas su svai
gia puota, o kūrėjas – su gyvenimu žaidžiančiu bohe
miečiu, savo kuriamos puotos pagrindiniu personažu. 
kalbiniai triukai, įmantrios metaforos skaitytojams 
leidžia patirti, kad egzistuoja ir kitoks – nekasdienis, 
nepragmatinis – pasaulio matymo ir buvimo jame bū
das. tuo tarpu paskutiniuose trijuose rinkiniuose bo
hemiečiogyvenimo aktoriaus vaizdinį keičia vienatvėje 
svajojančio bei kontempliuojančio atsiskyrėlio ir mirti 
pasirengusio kario vaizdiniai. Jei pirmuosiuose rinki
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niuose nusivylimas, rezignacija apimdavo tuomet, kai, 
puotai pasibaigus, tekdavo grįžti į banalią kasdienybę, 
tai paskutiniuosiuose rinkiniuose skirties tarp žaismės, 
fantazijos (sapno, svajonės) ir kasdienės, neestetinės 
būties nebelieka. egzistuoja tik nesibaigiantis sapnas 
ar festivalis, kurio metu išnyksta ribos tarp gyvenimo 
ir mirties, subjekto ir personažo, veido ir kaukės, įka
pių ir kostiumo: „[...] tomas sojeris apsirengė / įkapes. 
ne dėl to kad mirtų dėl to kad / važiuojąs į festivalį po 
trijų dienų visi / matys jį nemirusį ir merginos atiduos 
savus / šokoladukus“ (p. 17).

tai, kaip trinama riba tarp knygos autoriaus ir per
sonažo, iliustruoja ir vizualinis Sigutės Chlebinskaitės 
šeši šeši apipavidalinimas. Po titulinių puslapių randa
me ne eilėraštį, o juodai baltą nuotrauką, kurią, kaip 
nurodo po nuotrauka pateikiama data, fotografė Daiva 
kairevičiūtė padarė likus kiek daugiau nei dviem mė
nesiams iki poeto mirties. Fotografijoje kimono vilkin
tis kęstutis Navakas sėdi po savimi sukryžiavęs kojas. 
Plaukai sušukuoti atgal, fone – japoniško stiliaus gė
lių motyvais išmarginta siena ar širma. Veido išraiška 
rimta, kiek niūri. Vaizdas realistinis, bet tuo pat metu 
abstraktus, tarsi imituojantis istorinę fotografiją ar net 
istorinės fotografijos imitaciją, kai fotografuojamieji 
vilki istoriniais kostiumais, o įsijausti į norimą laikme
tį padeda rekvizitas, dekoracijos. taigi nuotraukoje tuo 
pat metu galima atpažinti ir lietuvių poetą Navaką, ir 
jo įkūnijamą personažą – XIX a. pabaigos samurajų. 
tikrovės ir fikcijos plotmės šiame portrete persiden
gia taip sklandžiai, kad klausimas, ką iš tiesų matome 
nuotraukoje – Navaką ar jo įkūnijamą personažą – net 
nekyla. Mes matome poetą, knygos autorių.

kaip teigia kultūrologas, japonistas Grigorijus Čchar
tišvilis, japonų nacionalinio charakterio bruožas yra 
ramus, stoiškas požiūris į mirtį. šį kultūrinį ypatu
mą budizmo ir konfucionizmo pagrindais iš esmės su
formavo ir išpuoselėjo XII–XIX a. Japonijoje gyvavu
sio riterių, kitaip – samurajų – luomas, sau prisiėmęs 
prastuomenės mokytojo misiją (Grigorij Čchartišvili, 
Rašytojas ir savižudybė, Vilnius: kitos knygos, 2020, 
p. 148–150). Specifiška, kad Navako literatūrinėje 
biog rafijoje samu rajaus savivaizdis ėmė dominuoti bū
tent paskuti niaisiais gyvenimo metais, kai santykio su 
mirtimi klausimas poetui tapo itin aktualus. tarkime, 
2017 m. duodamas interviu žurnalui Nemunas rašyto
jas pozavo vilkėdamas kimono, su japonišku kalaviju 
katana. 2018 m. pasirodžiusiame rinkinyje net ne pu
blikuotame eilėraštyje „karys“ savitai interpretuoja
mas samurajiško garbės kodekso esme laikomas prie
sakas „Prabudęs ryte, galvok apie mirtį“ (ibid.): „[...] jei 
rytoj karas / mano šarvai tviskės ir prisiminsiu budą 
sakius: / jei sugebėjai ateiti į šį pasaulį mokėsi / ir jį pa
likti“ (net ne, Vilnius: apostrofa, 2018, p. 76). 

Viena iš esminių samurajų pamokų, kaip teigia 

Čchartišvilis, yra gražaus, estetiško išėjimo iš gyveni
mo ritualas. Mirimas samurajui – daug dalių ir dėme
nų turintis procesas. Vienas tokių dėmenų – priešmir
tinio haiku rašymas. šia prasme reprezentatyvu tai, 
kad antrąjį šeši šeši skyrių, pavadintą „trys trys“, su
daro trisdešimt trys haiku tipo eilėraščiai. Nors kny
gą palydinčiame alfonso andriuškevičiaus komentare
anotacijoje teigiama, kad Navako haiku „lengvėlesni“ 
nei pirmasis rinkinio skyrius – tikriausiai tai taktiškas 
būdas pasakyti, kad šie tekstai nėra itin meniškai ver
tingi, – poeto pasirinkimas rašyti haiku, nors anksčiau 
šio žanro nesiėmė, neabejotinai yra aliuzija į Japoni
joje vis dar praktikuojamą su samurajų tradicija sie
jamą priešmirtinio haiku rašymo ritualą. Paskutinie
ji haiku, kaip prisiimtą samurajaus tapatybę ar kaukę 
patvirtinantis žanras, Navakui leidžia savitai apžaisti 
ir mitologizuoti asmeninės mirties faktą, paverčiant jį 
estetizuotu, kultūriškai ir literatūriškai „įkrautu“ dau
giaprasmiu artefaktu.

Samurajišką tapatybę pagrindžia ir skyriuje „trys 
trys“ besikartojantys „japonizmai“: minimi tradiciniai 
japoniški muzikos instrumentai, drabužiai, gėrimai 
(„Pro kažkur atvertą langą / shakuhachi fleitos garsai.“, 
p. 48; „Nuo kimono likusi didžiulė šilko skiautė.“, p. 51; 
„ant lauko stalelio sakės ropinėlė.“, p. 62), vietovar
džiai („šitiek žvaigždžių viršum kamakuros.“, p. 69), 
augalai („trys žiedlapiai, atpūsti nuo sakuros.“, p. 72). 
kita vertus, panašiai kaip Navako atvaizdas kairevi
čiūtės nuotraukoje susilieja su istorinio samurajaus 
vaizdiniu, o haiku struktūros laisvai pritaikomos lie
tuvių kalbai, jos leksikai ir sintaksei, taip ir į japonų 
kultūrą nurodantys ženklai persipina su lietuviškai
siais. Pavyzdžiui, haiku „personaže“ tampa ir boružėlė 
(„Boružei sunku paskristi. / Ieško kur užsilipus. / Vienu 
taškeliu jai per daug.“, p. 56). kita vertus, didžioji dalis 
tiek pirmojo, tiek antrojo šeši šeši skyrių vaizdinių, net 
asmenvardžių pasirodo kaip universalūs, peržengian
tys laiko, erdvės ir kultūrinių kontekstų ribas, įgyjan
tys simbolio talpumą: „Saulėlydis. kasdien atsipjau
nantis žemės. / kada nors jos neliks. Bet. / Ir tada jos 
pakaks atsigulti.“ (p. 53); „pavadinkime ją brunhilda 
tebus jai / penkeri ji kiauras dienas žais su / nibelungų 
auksu arba stebės kaip / šalia širmos blusos ėda šunį. 
šuns / vardas tebus wagneris [...] // [...] ji bus / prašmat
nesnė nei kortų damos ir lygiai / tokia kokią ką tik su
sigalvojai žaisdamas / savo rašikliu ir stebėdamas kaip 
šalia / rūdijančio radiatoriaus blusos ėda šunį“ (p. 12).

Pastarųjų dešimtmečių lietuvių literatūroje knygos, 
rašomos autoriui suvokiant artėjančią mirtį, nėra nau
jiena. Du ryškiausi pavyzdžiai: Jurgos Ivanauskaitės 
eseistinės prozos rinkinys Viršvalandžiai (2007) ir po
eto, teatro kritiko Valdo Gedgaudo poezijos rinkinys 
Stiprėjanti juoda (2013). Vis dėlto lyginant šias knygas 
su Navako šeši šeši ryškėja daugiau skirtumų nei pa
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našumų. Su Gedgaudo priešmirtiniais eilėraščiais Na
vako rinkinį sieja abiem poetams (ir lietuvių vyrų po
etų kūrybai apskritai) svarbus kario vaizdinys. tačiau 
Gedgaudo karys yra mirčiai besipriešinantis, nors galų 
gale pralaimintis („tik šitas vakaras pavasaris / švelnus 
mistralis / šiaurės mnemosinės / smulkiais klevų žie
deliais / užsnigtas karys“; Valdas Gedgaudas, Stiprė-
janti juoda, Vilnius: Homo liber, 2013, p. 148), o Na
vako samurajus mirties, kaip ir gyvenimo akivaizdoje 
išlaiko abejingumą, nes mirtis yra vienas iš daugelio 
nesibaigiančio virsmo etapų: „viriau sriubą. pjausčiau 
salierus. mano / peilis smigo į atsitiktinio praeivio kūną 
[...] // išviriau sriubą. bus ką valgyt. nieko / neveikiau. 
gyvenau. miriau. vėl gyvenau.“ (p. 11). Ivanauskaitės 
Viršvalandžiuose mirtis ir mirimas interpretuojami 
kaip procesas, kai nusimetamos visos kaukės – tai in
tymus asmeninis potyris, kuriuo prozininkė dalinasi su 
kitais. Navako poezijos knygoje intymumo, asmeniš
kumo kategorija eliminuojama: su gyvenimu atsisvei
kinančio samurajaus vaizdinys tarsi pomirtinė kaukė 
pridengia mirštančiojo veidą (ir mirties pobūdį, auto
biografines aplinkybes) leisdamas išlaikyti estetiškas 
formas, kurias norima (ir dera) rodyti. Į autobiografinį 
kontekstą iš tiesų nenurodo net Navako rinkinyje mi
nimos datos: data po kairevičiūtės nuotrauka nurodo, 
kada fotografija buvo padaryta, o data knygos pabaigo
je, po paskutiniuoju šešiasdešimt šeštu eilėraščiu, žymi 
ne poeto mirties, o rankraščio baigimo dieną. taigi nors 
kalbame apie priešmirtinę poezijos knygą, svarbiausias 
dėmuo yra ne mirtis, o poezija.

Vertinant šeši šeši eilėraščius bendrame Navako kū
rybos kontekste svarbu tai, kad prasminį svaigulį pa
skutiniuose eilėraščiuose kelia ne rimai ir įmantrios 
metaforos, o skirtis išklibinančios giluminės, itin ele
gantiškos ir žaismingos polisemijos atvejai bei pras
mės amplitudę plečianti sintaksė. Pagrindiniu skyry
bos ženklu pasirenkamas taškas, kurio dėka teiginys 
dažnai paverčiamas savo paties priešingybe. tarkime, 
eilėraštyje „sraigtasparnis“ emocinė įtampa auginama 
ieškant pabėgimo galimybės iš jau sukurto, pagal iš 
anksto duotas taisykles egzistuojančio pasaulio. tokia 
galimybe, žinoma, tampa kalba („iš seilių nusivyta vir
vė“). tačiau kai atrodo, kad pabėgimas jau įvyko, vos 
pradėta euforiška frazė nutraukiama, ją keičia abejo
nė („kas iš to.“), kuri taško dėka pateikiama ne kaip 
klausimas, o kaip faktas: „nubudome jau pastatytuose 
miestuose / parašytoje literatūroje [...] / tai lyg pabė

gimas iš nebūties kalėjimo / kai iš seilių nusivyta vir
ve nusileidi už / aukštos sienos o ten jau laukia trys / 
sraigtasparniai. tai pasaulis kurį mums / buvo lemta 
susikurti jau sukurtame. trys / sraigtasparniai. pabėgi
mas iš to. kas iš to.“ (p. 23).

Polisemijos ir intertekstinės žaismės atvejis – eilė
raštis „stein“. eilėraščio pavadinimu pasirinktas žodis 
stein trijose kalbose (vokiečių, jidiš ir norvegų) reiškia 
tą patį – akmenį. tačiau stein Navako eilėraštyje taip 
pat funkcionuoja kaip nuoroda į kultinę aukštojo mo
dernizmo poetę Gertrūdą Stein, kurios poezijai ir pro
zai būdingas intertekstualumas, hermetizmas, iš aso
nansų ir aliteracijų gimstanti prasmė. Savo eilėraštyje 
Navakas atskleidžia, kad rašytojos svarba, jos reikšmė 
kultūroje yra užšifruota jos pavardėje. Dar daugiau: ši 
daugiaprasmybė formuluojama tokiu pačiu principu, 
kaip chrestomatinėje Stein eilėraščio „šventoji emili
ja“ eilutėje „rožė yra rožė yra rožė yra rožė“. Dauguma 
literatūrologų teigia, kad ši eilutė yra savita viename 
žodyje lokalizuoto į skirtingus kontekstus nurodančio 
kultūrinio topo metafora: „rožė“ nurodo ir realią gėlę, ir 
konkrečios moters vardą, ir romantizmo poezijos sim
bolį. Navako eilėraštyje tokiu viename žodyje lokali
zuotu daugiaprasmiu kultūriniu topu tampa stein: nu
rodo akmenį, taip pat Stein, kuri literatūros istorijoje 
laikoma vienu kertinių modernizmo poetikos akmenų. 
taip Navako eilėraštis primena jo paties kūrybai esmi
nį modernistinį kalbocentrišką pasaulėvaizdį – anapus 
kalbos nieko nėra, nes kalboje slypi viskas: „nėra ka
lėdų nes taip ir nesugalvojom / kad būtų [...] / [...] nėra 
mūsų buvusio gyvenimo išnašų / vadinamų prisimini
mais visas gyvenimas / tik tas kad ką tik valgėm sriubą 
žvelgdami / į ten kur nieko nėra. bet ar kas yra? / taip. 
rožė yra rožė yra rožė yra rožė“ (p. 28).

apibendrinant, rinkinį šeši šeši užbaigiančiame 
trumpame prozininkės Giedros radvilavičiūtės tekste 
minima frazė, kad „sulig paskutiniu knygos puslapiu 
galbūt baigiasi tam tikros rūšies poezijos ir kartu tam 
tikro tipo poetų epocha“, nors patetiška, bet savotiškai 
teisinga. aukštasis modernizmas, jo etika ir estetika, 
kaip ir poetaibohemiečiai, dendžiai ir samurajai, t. y. 
poetai, gebantys ir norintys kurti bei išlaikyti ryškias, 
įmantrias literatūrines biografijas, lietuvių ir pasauli
nėje literatūroje pamažu tampa istorijos, o ne dabarties 
fenomenu. kita vertus, tai dar vienas paradoksas: tik 
tapimas literatūros istorijos dalimi garantuoja nemir
tingumą – bent jau literatūrinį.

K n y G ų  a i d a i
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Variacijos. Būtent šis žodis pirmiausia ateina į galvą 
perskaičius alvydo Valentos poezijos knygą Prierašai 
neegzistuojančioms „Iliados“ ir „Odisėjos“ iliustraci-
joms. Lotyniškai variatio reiškia įvairovę ir kitimą, iš 
jo kilę mokslo (matematikos, lingvistikos) ir menų (šo
kio, muzikos) terminai, apibūdinantys iš esmės tą patį 
reiškinį – detalių kismą išliekant tam pačiam pagrin
dui arba tos pačios temos plėtotę ir interpretaciją. ta
čiau iš visų variacijos terminų įdomiausias man pasi
rodė astronominis – juo vadinamas Mėnulio judėjimo 
periodinis nuokrypis nuo trajektorijos, kuria jis judėtų, 
jei būtų veikiamas vien Žemės jėgų. Bet dar yra ir Sau
lė, dėl kurios trikdžių Mėnulio greitis tai didėja, tai ma
žėja, todėl Žemės palydovas vis išklysta iš įprasto kelio. 
kaip tik šis, astronominis, terminas geriausiai tiktų 
svarstymams apie naujausią Valentos poezijos knygą.

apie įmantrų pavadinimą būtų galima kalbėti atski
rai ir surengti ta tema literatūrinęfilosofinę diskusiją, 
tačiau šiuokart sustosiu ties tuo, kad Iliados ir Odisė-
jos paminėjimas žada vienokį ar kitokį susitikimą su 
didžiuoju visų poetų pirmtaku. Iš studijų laikų atmenu 
vienos iš dėstytojų nuolat kartojamą mintį, kad rašyti 
ką nors po Homero yra kiek beprotiška ir beprasmiška, 

nes „kildavo ir griūdavo miestai, atžlegėdavo ir nužle
gėdavo karai, augo ir mirė žmonių kartos, o jis buvo 
ir tebėra epochų kultūros mastas ir rodiklis, pirmasis 
ir nepralenktas“ (Dalia Dilytė, Antikinė literatūra, Vil
nius: Jošara, 1998, p. 39). Nepaisant to, būriai kalijo
pės, erato ir Polihimnijos garbintojų štai jau daugiau 
nei du tūkstančius metų atnašauja šioms mūzoms krū
tinėje netelpančių ir per kraštus besiliejančių išgyveni
mų, jausenų, dramatinių būsenų ir kitas aukas, išlie
tas žąsies plunksna, pieštuku ar kompiuterio klavišais. 
Ir, ko gero, kartais net patys sau neprisipažindami, vis 
žvalgosi į tą pirmąjį, pramynusį kelią į išsvajotąjį He
likoną. Visi nori įkopti į pačią viršūnę, bet pasiekti ją 
pasiseka tik menkai daliai: vieni sustoja pusiaukelėje, 
kiti nugarma į bedugnę, treti gi... kitaip sakant, Ho
meras traukia kaip magnetas, kažkodėl visiems norisi 
jį papildyti, perrašyti, pratęsti, pateikti savas epuose 
minimų įvykių versijas. Pavyzdžių toli ieškoti nerei
kia – paskutiniais dešimtmečiais Lietuvoje pasirodė 
nemažai romanų, vienaip ar kitaip perpasakojančių ir 
interpretuojančių Homero kūrinius. Vienuose jų be di
desnių išmonių epo siužetas tiesiog atkartojamas (ales
sandro Baricco, Homeras. Iliada, Vilnius: tyto alba, 
2008), kituose bandoma ieškoti netikėtų pasakojimo 
versijų (Colleen McCullough, Giesmė apie Troją, Vil
nius: tyto alba, 2013), treti gi pabrėžia šių ir anų laikų 
tapatumą, kitaip pateikia epo įvykius ieškodami nau
jos filosofinės prasmės (eyvind Johnson, Bangų mūša, 
Vilnius: tyto alba, 1997; Margaret atwood, Penelopi-
ada: Mitas apie Penelopę ir Odisėją, Vilnius: alma lit
tera, 2008). Panašu, kad šiandien populiarumo rekor
dus muša amerikiečių rašytoja Madeline Miller, savaip 
transformuojanti Homero siužetus (Madeline Miller, 
Achilo giesmė, Vilnius: tyto alba, 2013; Kirkė, Vilnius: 
Baltos lankos, 2019). apie poetus net nekalbu, vien 
pažvelgus į lietuvių poeziją, Homero pėdsakų rasime 
pakankamai (pavyzdžiui, kazio Bradūno, Henriko ra
dausko, Gintaro Grajausko, tomo Venclovos kūriniai). 
Man nepralenkta Homero interpretatorė yra Judita 
Vaičiūnaitė, neįtikėtinai subtiliai prakalbinusi Iliado-
je (ciklas „kamėjos“) ir Odisėjoje (ciklas „keturi portre
tai“) pasirodančias moteris. tačiau tai vis fragmentai, 
Homero atgarsiai viename eilėraštyje ar jų cikle.

šiandien Homero gerbėjų būrį papildo ir šio poezi
jos rinkinio autorius. Pats jis tvirtina, kad neketinęs 
atsistoti šalia didžiojo poeto ar prie jo priartėti, norė
jęs tik dar kartą perskaityti Homerą, paieškoti jo kūri
niuose sąsajų su mūsų laikais (https://naujasis.lrytas.
lt/kultura/literatura/2020/11/12/news/alvydasvalenta
jeijaunystejeperdvidienasniekoneparasydavaupa
kildavospaudimas17090158/). Skaityta ir mąstyta il
gai – penkiolika metų (būtų įdomu, kiek Lietuvoje yra 
žmonių, bent kartą perskaičiusių visą Homerą, o ne 
santrauką ar ištraukas, mat, kiek teko patirti, abu 
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epus dažniausiai net rimtiems filologams pavyksta 
įveikti tik kartą gyvenime, tad Valentos išsitarimas, 
kad skaitė Homerą daugybę kartų, kelia pagarbą ir su
sižavėjimą). taigi šį kartą susiduriame su didžiu užmo
ju ir, ko gero, iššūkiu pačiam sau – parašyti po eilėraštį 
kiekvienai abiejų epų giesmei. Pats sumanymas vertas 
pagyrų, tačiau dėl mano pačios sąskaitų su Homeru, 
svarstymai apie šio sumanymo rezultatą tikrai nepre
tenduoja į objektyvumą, greičiau – atvirkščiai. Bet apie 
viską iš eilės.

rinkinio struktūra atkartoja Iliados ir Odisėjos. kiek
vieną poemą dar III–II a. pr. kr. pagal graikų abėcėlės 
raidžių skaičių to meto filologai suskirstė į 24 giesmes. 
tad ir Valentos rinkinį sudaro 48 eilėraščiai, pavadinti 
taip pat, kaip Homero giesmės. kiekvienas turi epigra
fą – eilutę ar jos dalį iš atitinkamos Homero giesmės. 
šie epigrafai ir tampa Valentos eilių atspirties tašku, 
tema variacijoms, kuriose daug galimybių pasireikšti 
poeto išmonei, vaizduotei ir talentui. Įprasta, kad pir
masis eilėraštis dažniausiai apibrėžia viso rinkinio pro
gramą, ji nuskamba ir šiuokart:

tris tūkstančius metų
pasaulį valdo tie patys siužetai –
karas ir maras,
meilė ir neapykanta.
tris tūkstančius metų
didvyriai stato ir griauna tvirtoves,
keršija už išvogtas moteris,
o poetai jų šventą pyktį
apgieda nemirtingomis eilėmis. (p. 9)

šios temos vis atsikartos skirtinguose eilėraščiuose 
(„žmonės labiausiai mėgsta kariauti ir mylėtis“, p. 23), 
tačiau šiandien pirmoji ir Homero, ir Valentos giesmė 
įgyja dar kitą atspalvį: pats giesmės pavadinimas „Ma
ras stovykloje. achilo pyktis“, o ir pasirinktas epigrafas 
„Vienas prie kito laužai su numirėliais degė stovykloje“ 
skamba daugiau nei pranašiškai ir aktualiai.

kelios gijos raudonais siūlais driekiasi per visą rinki
nį tarsi laikydamos ir įrėmindamos pagrindinį audinio 
sąrangos karkasą. Pirmoji jų neleidžia pamiršti, kad 
visa, kas vaizduojama, tėra teatro scena: „ir tada vaidi
nimas prasidės iš naujo“ (p. 11), „vaidinimas prasideda 
visada vienodai“, „uždanga pakyla, / gyvieji paveikslai 
keičia vienas kitą!“ (p. 12). taigi šviesos gęsta, vaidi
nimas prasideda, scenoje – 48 epizodų spektaklis, t. y. 
kelionė per laiką ir įvykius, blaškantis sąmonės labi
rintuose, kapstantis dvasios užkaboriuose. kiekviena
me iš „gyvųjų paveikslų“ atskleidžiama vis kita tema, 
įprasminama nauja emocija, apmąstoma žmogiškoji 
bei dieviškoji būtis ir buitis. Iš istorinio chaoso pama
žu dėliojasi asmeninio kosmoso kontūrai. Iš epo ūkanų 
nyra Homero poemų herojai, perkelti į mūsų pasaulį. 

aš tikrai įsivaizduoju jauną karštakošį ir išskirtinai 
drąsų Diomedą kaip besišypsantį lengvabūdį vokiečių 
leitenantą, lipantį į tanką („tankų bakai pilni kuro, / 
atidaryti angarų vartai, / leitenantas Diomedas, / šel
miškai mirktelėjęs pasiliekantiems, / guviai sėdasi prie 
šarvuotos mašinos vairo / ir paleidžia riaumojantį va
riklį“, p. 13); įsivaizduoju ir rūstų neperkalbamą aga
memnoną kaip rusijos armijos maršalą Georgijų Žu
kovą („negailėjo nei svetimų, nei savų kareivių, / karo 
dievui jų paaukojo bene pusę milijono, / užtat aplenkė 
sąjungininkus / ir pirmasis priešo tvirtovėje iškėlė per
galės vėliavą“, p. 19). Sunkiau, bet suprantu, kodėl pa
grindiniai Iliados herojai achilas ir Hektoras dėl die
vų užgaidos surengtame spektaklyje vaizduojami kaip 
katė ir pelė. Juk nesvarbu, kuris kurį nugalės – abiejų 
likimas tas pat: „Pelinas žino ir katinas žino: / vieno 
mirtis – kito likimas, / bet vejasi, vaikosi, skubinas, / ta
rytum padus jiedviem skrudintų. / Nutrenktas dulkėse 
pelinas guli, / kraukit ir katinui laužą didžiulį!“, p. 36). 
taip, pasigedau įdomesnių Homero minimų moterų 
traktuočių – ryškesnė gal tik kirkė (p. 55), Penelopė 
bei Nausikaja ištirpsta ir pasislepia pasakojimo užka
boriuose, o kalipsė išvis nenusipelno net šmėstelti. Bet 
(raminu save) juk negali būti Valenta Vaičiūnaite.

Dar viena raudona audinio gija – vis nuskambantys 
tiesioginiai ir netiesioginiai lietuvių folkloro motyvai. 
Sutartinė, besikartojančiu dobilio atliepianti Hekto
ro ir andromachės atsisveikinimą (p. 14); užkeikimai, 
kartojami senio tanato („kad atgal jau nepareitų, / kad 
visus nešte parneštų, / kad pakalnėje sudėtų, / kad tas 
kalnas nuolat augtų!“, p. 15), kad augtų dvikovose kri
tusių kūnų kalnas („nei žmogui užlipti, / nei paukščiui 
perskristi!“); liaudies daina, įsiterpianti į pasakojimą 
apie Odisėjo išmaniai padirbintą lovą („tau, broleli, pa
statė naują svirną, / tau paklojo minkštą lovą, / burkū, 
erškėtynai, / burkū, tu ketinai...“, p. 76). Visi tautosa
kos intarpai yra šio rinkinio netikėtumas, pulsuojantis 
gyvybės šaltinis, jungiantis Homero ir mūsų pasaulį.

Ypatingomis prasmių gelmėmis stebina tie eilėraš
čiai, kuriuose Homero žodis tampa simboliu. taip kova 
prie trojos mūrų atsikartoja įvykiais prie Berlyno sie
nos, ataidi kultine Pink Floyd daina, skiriančia du pa
saulius („šiapus – mes, / anapus – jie, / tarp mūsų ir 
jų – / pirmapradis pasaulio principas, / tikroji jo esa
tis – siena“, p. 21), taip baltasis banginis Mobis Dikas 
vis plaukioja tarp „tenai ir šičia“, bandydamas surišti 
šimtmečiais atsikartojančius siužetus, įvykius ar žmo
nių jausmus (p. 70).

Pirmasis eilėraštis brėžė viso rinkinio idėjinę progra
mą, o paskutinis („antrąkart numirėlių šalis. Susitaiky
mas“) tampa visa apibendrinančia išvada, kurio esminis 
žodis – susitaikymas. kad „be mūsų, mirtingųjų, pešty
nių, kivirčų ir karų / begalinis, niekados nesibaigiantis 
dievų gyvenimas / taptų liūdnas ir neįsivaizduojamai 
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nuobodus“, kad „visa jau yra buvę daugybę kartų, / pa
tirta, išragauta, išbandyta, bet visų blogiausia – tęsis 
per amžius“, kad „be Homero ir daugybės bevardžių 
poetų giesmių / nemirtingieji dievai numirtų patys“ 
(p. 78–79). Susitaikymas su neišvengiamybe, su tuo, 
kad kiekvienas turi susirasti vietą jam skirtame laike, 
pasirinkti vaidmenį: būti statistas ar pagrindinis veikė
jas, vykdyti įsakymus ar vadovauti, paklusti ar maiš
tauti. tačiau svarbiausia – būti Homeru sau pačiam, 
susikurti savo pasaulį, kuris įsilies į amžinybės jūrą.

taigi Valentos poezijos rinktinė yra tarsi savotiškas 
pokalbis ar dialogas su Homeru: kartais autorius su juo 
sutinka, kartais abejoja ar prieštarauja. atsakydamas 
pirmajam šių dienų poetas keliauja per epochas, kultū
ras, knygas, o svarbiausia – kuria savo ženklų ir pras
mių pasaulį, kuriam reikalingas raktas. kiekvienam 
eilėraščiui savas. Ir ne kiekvienas iš karto atsirakins.

Ir čia jau galėčiau baigti, bet... esu priversta grįžti 
prie pradžioje minėto Mėnulio judėjimo. Mat kaip tik 
tada, kai, rodos, perpranti Valentos rinkinio sąrangą ir 
manaisi žinąs, ko tikėtis toliau, tas dangaus kūnas ima 
ir išsimuša iš trajektorijos, klastingai lyg žaibu trenk
damas ir skaitantįjį. Pati buvau nutrenkta bent keletą 
kartų, bet čia įvardysiu tik vieną (o jų būta tikrai gero
kai daugiau) mane supurčiusių eilėraščių. Jis skirtas 
dešimtajai Iliados giesmei „Dolonėja“:

tyli naktis, šventa naktis,
vien tik žvaigždės nemirksėdamos žiba,
tyli naktis, šventa naktis,
tokią naktį tik eit į žvalgybą!
O žvalgyba, brolau, tai visai ne juokai,
tamsoje reiks matyti, girdėti, gerai atsiminti,
eisi tu, eisiu aš, dar mūsų draugai, 
su mumis – Odisėjas daugmintis.
Ir visai nesvarbu, kad sugrįžtančių mūsų jau niekas 

nelauks,

kad nei tu, nei aš naujienų svarbių neparnešime,
Odisėjas sugrįš ir parneš,
ir visiems, kas paklaus, pasakys,
kad tėvynę mylėjome labiau mes už gyvenimą. (p. 18)

kaip pasakytų senovės išminčiai, šis yra puikus pa
vyzdys, kai žodžių nedaug, o minčiai erdvu. aukštasis 
pilotažas, parodantis, kaip netikėtai galima jungti skir
tingo lygio tekstus, prasmes, Homero epitetus, ženklus, 
mintis. Ir nunerti iš to stebėtinai puikų tekstą. tikiu, 
kiekvienam šis eilėraštis bus vis apie ką kita, priklau
somai nuo turimos patirties ir asmeninės to meto nuo
taikos. Banali tiesa, bet net Homerą skaitome visi skir
tingai, nors daugybę metų jo giesmės žadina jausmus, 
verčia susimąstyti ar net mąstyti. Valenta nepretenduo
ja pateikti savojo Homero skaitymo būdo, tik atgarsius.

rinkinio pabaigoje skaitytojo dar laukia puikaus 
antikos filosofijos ir kultūros žinovo Naglio kardelio 
įžvalgos. Prisipažįstu, dėl daugelio jo tekste išsakytų 
teiginių apie Valentos poeziją tikrai nesutikčiau, dis
kutuočiau ir karštai ginčyčiausi. Bet kaip tik skirtin
gas požiūris ir poezijos perskaitymas liudija apie jos 
kokybę, juk poezija tuo ir nuostabi, kad užrašyta ir iš
spausdinta ji pradeda gyventi savo gyvenimą, nepai
sant to, ką apie ją sakytų pats poetas ar kritikai. kiek
vienam ji atskleis ir parodys tai ir tiek, kiek tuo metu 
jis gali priimti ar suvokti. Nesu ta, kuri rašinėja kny
gų paraštėse, bet šį kartą elgiausi tiesiog kaip barba
rė – visa knyga pridėliota šauktukų, klaustukų, varne
lių, pribraukyta, primarginta pastabų. Palikti prierašų 
ne tik Homero, bet Valentos eilių paraštėse, esu tikra, 
norėsis ne vienam. Nes eilės ne tik žavės ar džiugins, 
bet ir erzins, kartais gal net piktins, bet tikrai neleis 
nuobodžiauti. kaip tik todėl kelionė su „prierašais“ 
man buvo stebėtinai netikėtas pasiskraidymas mėnu
lio orbita – vis išsimušant iš trajektorijos ir vis nenu 
spėjamo greičio. !
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Simonas Daukantas savo užrašuose Išrašai iš knygų 
apie etnografiją ir istoriją (~1828) apie Johanno Gott
friedo Herderio (1744–1803) rinktinius raštus Sämtli-
che Werke zur Philosophie und Geschichte (kišeninis 
leidimas 1827–1830 m.) pasižymėjo: „Būtiniausios ir 
geriausios žinios apie religiją, jei nori parašyti apie re
ligiją, turi ją perskaityti“ („Naypotrzebnieysza i naylep
sza wiadomość o religij, chciąc [...] pisać o religij [...] nie
odbicie trzeba czytać“, p. 22v).

2020 m. išėjus Herderio svarbiausio veikalo Idė-
jos žmonijos istorijos filosofijai vertimui, Daukanto ir 
XIX a. kultūros ir literatūros tyrėjams susidarė palan
kios sąlygos įsigilinti į šį svarbiausią romantizmo ide
ologo darbą, kuris formavo, išplėtė ar transformavo ne 
vienos kartos ontologiją, kurios lietuvišką ištrauką  skai
tėme dar jauni Filosofijos istorijos chrestomatija: Nau-
jieji amžiai (sudarytojas Bronius Genzelis, ats. re dak  
torius antanas rybelis, Vilnius: Mintis, 1987, p. 401–
422). Ir nors Herderis rašė kitoje epochoje, spren dė ki
tas problemas, konfliktus, bet jo buvo paliesti ir pa
tys svarbiausi žmogaus buvimo žmogumi šioje Žemėje 
klausimai, aktualūs ir greitai kintančios visuomenės 

atstovui. kuriam, skaitant geriausius autorius, jei pa
vyktų susikurti tvirtą pasaulėvaizdį, nepavojinga būtų 
bet kokio plauko propaganda. Herderis savo veikale 
rėmėsi daugelio svarbiausių Vakarų europos autorių 
tekstais ir savo gyvenimo patirtimi, todėl daug ką su
formulavo giliai ir nupynė, performulavus autorių, „hu
maniškumui nemirtingumo vainiką“ (p. 161). „Jei neini 
savo noru, – sakė išminčiai, – vis tiek privalai eiti; gam
tos taisyklė dėl tavęs nesikeičia; bet juo geriau pažinsi 
jos tobulumą, gėrį ir grožį, tuo labiau ir šita gyva forma 
tavo žemiškajame gyvenime padarys tave dievybės at-
vaizdu“ (p. 160). Čia Herderis remiasi Senekos minti
mi (Ducunt volentem fata, nolentem trahunt), stoikais, 
kurių filosofija šiandien tampa vis labiau aktuali, kuri 
gali padėti susikurti naujas buvimo formas.

rašant apie Daukanto idėjų ištakas, ne kartą teko 
remtis Herderio Ideen zur Philosophie der Geschich-
te der Menschheit (1784), mėginti atsekti jo poveikį is
toriko darbuose. Pagaliau pasirodžius Idėjoms, labai 
smalsu pažiūrėti, kaip Herderio eseistinis, metaforomis 
prisodrintas tekstas nuskambės lietuviškai. Maloniai 
nustebau, kad alfonso tekoriaus vertime aptikau ne
mažai herderizmų, jau Daukanto tekstuose pavirtusių 
istoriko savastimi ir lietuviškai suformuluotų. Istorikas 
jau prieš 200 metų kai ką išsivertė lygiai taip pat, kaip 
nūdienos žmogus. tad tik dar kartą lieka nulenkti galvą 
Daukantui, sugebėjusiam pajusti Herderio idėjų svar
bą ugdant žmoguje Žmogų, ir vertėjui, nusprendusiam 
šiandien – pačiu tinkamiausiu metu – padėti tašką šio 
sudėtingo ir ilgai trukusio vertimo pabaigoje. Vertimo 
tekstas padėjo pajusti, kad Herderio tekste perteikta 
ontologija yra atvira komunikacijai, ją skaitai kaip ak
tualią, o ne kaip mirusio autoriaus tik istoriniu požiūriu 
svarbią knygą. Nors gana sudėtingos auto riaus idėjos 
tarp teksto ir skaitytojo nuolat stato kalną, bet vertėjo 
išmonės dėka knygą malonu skaityti. Iš pradžių Idėjas 
pradėjau skaityti tik rengdamasi Daukanto idėjų istori
jos tyrimui, bet pamažu knyga įtraukė ir joje kuriamas 
pasaulėvaizdis provokavo pertvarkyti savąjį, juo labiau 
kad artėjo metų pabaiga, kai norisi naujų švyturių atei
čiai, norisi koreguoti gyvenimo planus, įpročius...

Dėl karantino apriboti laisvai veikti, skaitydami Her
derį esame nuteikiami rimtai susimąstyti, ar norime at
sisakyti tradicinės humanizmo sampratos. Galiausiai, 
skaitydami galime pasitikrinti, ar tai, ką esame girdėję 
apie Herderio darbų kontroversišką vertinimą, yra tie
sa. Vertimo dėka pamatysime, kad Herderis sugebėjo 
apmąstyti žmogų visapusiškai, parodydamas jį ir kaip 
tauriausią šio pasaulio esybę, ir „pat[į] didžiausi[ą]  
žudik[ą]“ (p. 174). Jis kelia šiandien mums ypač svar
bų klausimą, „ar apvaizda savo kūrinių gerovę visose 
šitose situacijose numatė kaip svarbiausią ir galutinį 
tikslą?“ (p. 6); „kodėl kūrėjas pasirinko tokią, iš šalies 
žiūrint, griaunamąją savo gyvasties karalijos sąran

johann Gottfried Herder,
idėjOs žMOnijOs isTO-
RijOs fiLOsOfijai, t. 1,
iš vokiečių kalbos vertė 
alfonsas Tekorius,
redagavo Ramutė Rybelienė,
serija Filosofijos klasika,
Vilnius: Margi raštai, 2020, 
XXV + 444 p., 500 egz.
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gą?“ (p. 174). tekste randame atsakymą, įvairiose vie
tose skirtingai performuluotą – „tūkstančiais prievar
tinių mirčių kūrėjas užkirto kelią lėtam merdėjimui ir 
žydinčios jėgos užuomazgai davė paskatą plėtotis į su
dėtingesnius organus“ (p. 175). Nors žmonių smegenys 
sutverti stabilumui, pasirengę priimti kas įprasta ir, 
vadinasi, saugu, be paliovos kartoti tą patį, tačiau žmo
gus valios pastangomis turi judėti pirmyn. Herderis 
perspėja: „žmogus sukurtas ieškoti tvarkos, žvilgsniu 
aprėpti laiko tarpsnį, paskesnį pasaulį statyti ant pra
eities, nes tam jis turi prisiminimus ir atmintį“ (p. 10), 
bet „[g]amta mašiną stabdo, kai tik įsitikina, kad toji 
nebeįstengia atlikti savo paskirties – sveikai asimiliuo
ti, aktyviai perdirbti“ (p. 175). Herderis ir Daukantas 
mokė – žmogus nuolat turi perkurti save ir savo aplin
ką todėl, kad tai Žemės, visos kūrinijos buvimo būdas.

Herderis žmonijos istoriją aptaria kaip visos saulės 
sistemos dalelę, ilgo kosmologijos proceso momentą. Pa
saulis yra makrokosmosas, o žmogus – mikrokosmosas, 
ir tarp jų yra analoginis ryšys. Žemė ir žmogui atsiradus 
vis dar formuojasi, ir žmogus tai jaučia kataklizmais. 
Žemė griauna, kad vėl pastatytų. Jei gamtoje viskas 
kinta, tai žmogus, stebėdamas gamtą, turi suprasti, 
kad žmonijos istorija negali išlikti pastovi. Herderis į 
žmoniją žvelgė kaip į istorijoje tampantį reiškinį: iš pra
džių žmogus dar labai panašus į gyvūnus, vadovaujasi 
instinktais, bet nuo laukinės pamažu kyla iki civilizuo
tos būklės. Herderis rašė, kad žemės trauką žmogaus 
gyvenime atitinka pripratimas. Ilgai gyvendami vieno
je vietoje žmonės suauga su aplinka, kuri lemia gyveni
mo būdą, mąstyseną ir žmogaus charakterį. Daukantas 
pirmasis sąvokai „charakteris“ pritaikė lietuvių kalboje 
turėtą žodį „būdas“. Savo žodyne jis rašo: „Charakter, – 
budas źmogaus“. tautos, nors kažkada ir turėjo tuos 
pačius protėvius, skiriasi vienos nuo kitų todėl, kad il
gai gyveno skirtingose vietose skirtingomis sąlygomis.

Žmonija nuolat turi judėti pirmyn, ir perimdama 
tradiciją atrasti naujus dalykus. Herderis mano, kad 
„dabartinės mūsų egzistencijos tikslas – ugdyti huma-
niškumą“ (p. 185). Jis aptaria Žemės istoriją nuo pačių 
primityviausių formų iki žmogaus, kuris čia vyrauja. 
tačiau Idėjose jis ne kartą pastebi, kaip dažnai tauriau
sią žmogiškumą ardo žemiausi instinktai, jei jis žmo
giškumo „uoliomis pastangomis“ neugdo (p. 192): „Vė
tytas ir mėtytas žmogus daug ko yra išmokęs, tingus 
ir dykas net nežino, kas glūdi jame, o dar mažiau yra 
patyręs džiaugsmo iš to ką gali ir geba“ (p. 193). Skai
tydami Daukantą, atkreipkime dėmesį, kaip dažnai 
auto rius vartoja žodį „žmogus“, „žmonės“ vietoj konkre
tesnių daiktavardžių: bajoras, valstietis, kunigaikštis, 
vadas, vyras, moteris... O svarbiausią Herderio kate
goriją Menschenheit (humaniškumas) veikale Būdas 
senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845) išsivertė 
į „žmonysta“: „Gyvenant tokiose traškančiose giriose 

ir vienkiemiuose, rodo, reikėjo lietuviams, kaip kalnė
nams, taip ir žemaičiams, didžiai nožmiais žmonėmis 
būti, bet atkaliai, svetimų linkan didžiai buvo jaukiais, 
maloniais ir didžią žmonystą savo namuose vedą ir vie
šes per daug didžiai saugoją, nesgi nėr žmogaus pasau
ly, kurs būt buvęs Žemaičiuose, o nebūt tenai įsigėręs 
ir nenumylėtų palikęs, užvis jei jis sukalbėti su jais ga
lėjo“ (Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, in: 
Simonas Daukantas, Raštai, t. 1, sudarė, įvadą ir pa
aiškinimus parašė Vytautas Merkys, tekstą paruošė 
Birutė Vanagienė, Vilnius: Vaga, 1976, p. 469–470).

Herderis buvo svarbiausias pirmųjų metų rygoje auto
rius, kuris labiausiai Daukantą subrandino. Daukantas 
iš Herderio persiėmė idėjomis apie kalbos kilmę, raidą. 
Išlikusiuose Daukanto užrašuose, kaip jau minėta, yra 
išrašų – atpasakojimų, citatų iš Herderio darbų. Pavyz
džiui, Daukantas reaguoja į pastarojo straipsnį „apie 
kalbos ištakas“ („abhandlung über den ursprung der 
Sprache“) ir pasižymi, kad Herderis esmingai įrodė, jog 
nėra gyvos kalbos, kurią būtų galima pakankamai iš
reikšti maždaug dvidešimčia raidžių. tai buvo autorite
tinga nuomonė, kurios laikydamasis Daukantas kūrėsi 
įvairias diakritines raides, kurių istoriją ir reikšmes ti
ria Giedrius Subačius. Herderio samprotavimai įkvėpė 
Daukantą kurti rašomosios kalbos koncepciją, remian
tis filosofiniu požiūriu į kalbą. Herderis kvietė rašomąją 
kalbą praturtinti gyvosios kalbos medžiaga. Jis manė, 
kad dirbtinėje salonų kalboje nebėra natūralių garsų, 
natūralios išraiškos, ją galima rasti tik geroje poezijoje. 
Jis pastebėjo, kad daug galima pasiekti dirbtinėmis po
etikos ir retorikos taisyklėmis, bet tokia poezija nieka
da nesukels tokio apgirtimo, kaip nuo natūralių garsų, 
išlaikytų geroje poezijoje, romansuose ir, be abejonės, 
liaudies dainose. Herderis daug rašo apie balsą, garsinę 
kalbą (p. 135–139, 154–155), kai žodis išnyksta, bet lie
ka jo sukelta baimė, šiurpas, džiaugsmas: „tik per kal
bą rega ir klausa, apskritai visų juslių jauta susilieja į 
vieną ir virsta kuriančiąja mintimi, kuriai rankų ir kitų 
kūno dalių miklumas tiktai paklūsta. [...] kiek mažai iš
gali išgirtasis žmogaus protas ir jausmas pats savaime. 
tad į subtilius kalbos padargus galima ir reikia žiūrėti 
kaip į mūsų proto vairą, o į kalbą – kaip dangaus ki
birkštį, pamažu įžiebusią mūsų jusles ir mintis“ (p. 136).

Herderio orientacija į gyvosios kalbos galimybes, jų 
plėtimą buvo labai artima Daukantui. tad Daukan
to orientacijos į tekstų skambumą, nors ir ne visada 
įgyvendinta teorija, buvo paimta iš Herderio darbų, 
o tobulas jos išpildymas jam atrodė buvęs kristijono 
Donelaičio Metai. Daukantas specialiai siekė rašyti 
jausmingai, kad rašančiojo jausmas, perteiktas garso 
skambumu, sukeltų skaitytojui tuos pačius jausmus.

Palietusi tik keletą turiningos knygos aspektų, no
riu sau ir visiems palinkėti sveikiems sulaukti II tomo, 
kad galėtume tęsti humaniškumo studijas.
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kartais rašytojai imasi kalbinti savo herojus, turėju
sius didelę įtaką vienu ar kitu gyvenimo laikotarpiu. 
tokios knygos dažnai perduoda ir tam tikrą sukauptą 
asmeninį rašančiojo krūvį. Naujoji rūtos Oginskaitės 
knyga Žebriūnas: Nutylėjimai ir paradoksai – vienas 
tokių pavyzdžių. režisieriui arūnui Žebriūnui skirta 
knyga yra ne nuosekli viso gyvenimo biografija, o vei
kiau trilypė rinktinė, kurioje autentiškus paties režisie
riaus liudijimus papildo artimų žmonių pasakojimai ir 
pačios autorės refleksijos, prisiminimai, interpretacijos, 
kurias pasitelkiant kuriamas asmeniškas pasakojimas.

Biografijoms tradicine linijine seka pasakojama apie 
vaikystės, paauglystės išgyvenimus. architektūros stu
dijos, sportinė veikla ir kiti biografiniai momentai iki 
lemtingo įsidarbinimo kino studijoje. Linijinė ir nuo
sekli įvykių seka griūva perėjus į kūrybinį laikotarpį, 
kurio objektyvas jau nukreipiamas kiek kita linkme. 
autorei svarbiau, ką vienu ar kitu filmu, simboliu, vei
kėju norėjo pasakyti režisierius, kuris į tai atsako gana 
griežtai ir lakoniškai: „Man juokas ima – „kino poezija“. 
eikit šikt“ (p. 19).

knygos objektas – visus savo filmus jau sukūręs ir 
niūrų gyvenimo saulėlydį pasitinkantis režisierius 

arū nas Žebriūnas. abejonių kamuojamas vienas iš 
lie tu viškojo autorinio kino pradininkų tampa sunkia 
užduotimi jį prakalbinti nusprendusiai žurnalistei ir 
menotyrininkei. Žebriūnas yra nusivylęs, neslepia kar
tėlio dėl susiklosčiusios padėties ir to, kad nepriklau
somybės laikotarpiu tapo nereikalinga legenda, kuri 
desperatiškai bando ieškoti aktualių temų, imtis ilgai 
draustų istorinių herojų, tačiau nesugeba tam rasti rei
kiamo užtarimo. kartu su visa kino karta apraudojęs 
kino studijos griūtį, XXI a. net bando kurti istorinį fil
mą apie Vytautą Didįjį kartu su žinomu kelių dešimčių 
istorinių pasakėlių autoriumi, šviesaus atminimo rašy
toju Jonu užurka (p. 382).

kūrybinis režisieriaus palikimas itin įdomus Ogins
kaitei, tačiau pats režisierius nesileidžia į savo kūry
bos interpretacijas. Prieš dešimtmetį autorė pabandė 
prakalbinti režisierių. Ne itin pavyko, todėl, kaip pri
pažįsta pati – „gali tik nujausti, kas ten. [...] Dabar aš 
kursiu jį“ (p. 9). Jausenos ir nuojautos, „nutylėjimuose“ 
atsiradusios interpretacijos tampa „paradoksais“, ku
riuos autorė perduoda skaitytojams. Susidaro įspūdis, 
kad autorė turi atsakymus, tačiau jiems reikia pagrin
dimo. tam ir reikalingas dialogas su režisieriumi. Su
sikurtas įspūdis yra aukščiau bet kokio siekio būti kuo 
arčiau tiesos. Biografės intervencijos į pasakojimą ku
ria savitas taisykles, kurios paremtos per ilgą laiką su
sidariusiomis nuostatomis. Simbolių paieškos ir savo
tiška Žeb riūno mitologizacija tampa ašine šios knygos 
dalimi. Laikmetis, kontekstai, kontrolės mechanizmai 
atsiduria antrame plane, bet jos neatsiejamos nuo to 
laikmečio kūrėjo, nuo jį supančios sistemos, kurioje ir 
radosi svarbiausi darbai.

režisieriaus tyla įveikiama savaip – autorė imasi 
įtvirtinti pačios susikurtas prasmes. Panašu, kad tokios 
biografijos Žebriūnui nereikėjo, o tai suteikė galimybę 
autorei jau vėliau, po dešimtmečio nuo darbo pradžios, 
imtis gana laisvų ir, nepabijokime to žodžio, pritemptų 
interpretacijų. Jeigu vaikystėje režisierius gyveno prie 
ežero, tai filmuose vaizduojamas ežeras bus kažkaip 
susijęs. Jeigu taškuota suknelė pasikartoja – kažkas 
užkoduota, į ką pats Žebriūnas reaguoja gana griežtai: 
„Nėra ryšio jokio. Man patinka toks audinys, ir viskas. 
O kaip, pavyzdžiui, aprengti, nu? Jeigu ne taškuota? 
kaip? Palauk, „Gražuolėj“ megzta suknelė yra. Daili
ninkė savo rankom mezgė. Megzta irgi labai liuks. Man 
pasiūlydavo. Geri buvo mano pagalbininkai. Pirmas 
buvo mano pasiūlymas, kaip aprengti. tikrai – nespal
votas kinas. taip! Ir kodėl tau tokie klaustukai kyla? – 
kaip kodėl? O gal čia kokia įdomi istorija? – Istorija? 
Ne... Iš to nepadarysi istorijos“ (p. 437–438).

kai kurie pagrindiniai veikėjai taip pat tapatinami 
su režisieriumi. atsispiriant nuo filmo Kelionė į rojų 
pagrindinio veikėjo Jakštaičio, išvedamas visas kone 
disidentinis paveikslas, mat „tokį lietuvybės gynėją ir 

nekalbančio 
režisieriaus 

interpretacija
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sistemos kaltintoją kine tais metais galėjai vaizduo
ti tik kaip keistuolį, kone pamišėlį“. Minimas keistuo
lis, Oginskaitės įsivaizdavimu, yra paties režisieriaus 
personifikacija: „Žebriūnas pats sistemos atžvilgiu 
buvo šiek tiek Jakštaitis, tik be viešų pareiškimų, ir ne 
dramatizavo, o ironizavo, ir tik panašiai nusiteikusių 
bičiulių kompanijoje“ (p. 355). Minimas virtuvinis di
sidentizmas ir kova prieš sistemą ryški ir kuriant pro
pagandinius filmus – net antireliginiai kūriniai įgyja 
kažkokią sakralią prasmę. atvirai antireliginio filmo, 
1963 m. kurtos Paskutinės procesijos režisierius neišsi
žada, o autorė pernelyg neatsargiai pasiremdama nuo
girdomis padaro net išvadą, kad jau Sąjūdžio metu tai 
tapo priežastimi, dėl kurios Žebriūno politinė karjera 
buvo užbaigta – esą net „yra atsiminimų, kad rinkimų 
metu ji buvo parodyta per televiziją“ (p. 153). Propa
gandinė dokumentinė kino juosta knygoje įgyja ir savo
tiško genialumo bruožų – gi čia pasitelkta nauja, įdomi 
forma ir panašiai. „Jis, pasirodo, pats pasiūlė ir temą, 
tik jo buvo sumanyta ne kovoti su religija, anaiptol. 
Jis troško įamžinti religinį fanatizmą, stabų garbini
mą“ (p. 160). toliau sekantis fragmentėlis apie tai, kaip 
sovietinės ideologijos elitas „gelbėjęs“ filmą, bet kuriam 
sovietmečio tyrinėtojui sukeltų šypseną.

tekste vaizduojamas laikmetis yra tik fonas ir tary
tum niekaip neįtakoja tvirtų Žebriūno nuostatų. Laik
metis, kuriame veikia režisierius, yra izoliuojamas, 
o asmenybių raida jame – savaeigė ir tarytum nepai
santi kontrolės primestų sąlygų. Žebriūno atsiradimas 
kine ir jo pirmieji filmai vargu ar vertintini vien tik 
per kino meno prizmę. autorė kiek idealizuotai patei
kia meno tarybos posėdžio, kuris svarstė režisieriaus 
debiutinio trumpametražio filmo Paskutinis šūvis (iš 
cik lo Gyvieji didvyriai) medžiagą: „Įprasta įsivaizduo
ti, kad sovietinėje kino studijoje vadovai ir meno tary
bos egzistavo tik ideologinei kontrolei ir „laiko reikala
vimų“ kišimui į ekraną. šio posėdžo protokolas liudija 
visai kitokį vaizdą – tai pirmieji, labai neabejingi kūry
bos proceso stebėtojai ir komentatoriai“ (p. 86). tačiau 
toliau cituojamas posėdžio protokolas pateikia būtent 
bandymą laviruoti „ideologinės kontrolės ir laiko reika
lavimų“ rėmuose, kaip kad pastaroji dalyvio Vytauto 
Žalakevičiaus citata: „Labai gerai, kad priešuose mes 
išmokom matyti žmogų. [...] Be abejo, miškuose buvo 
daug suklaidintų žmonių, bet buvo ir tie, kurie klaidi
no“ (p. 87). šiek tiek klaidina ir pati Oginskaitė gana 
atsainiai vertindama šiuos protokolus. Čia nuovokaus 
komentatoriaus itin trūksta, nes pasitelkiamas doku
mentas interpretuojamas taip, kaip autorė jį nori inter
pretuoti. Bendras viso laikotarpio paveikslas būtų pa
dėjęs geriau suprasti tuometinio kino virtuvę.

Vienas įdomesnių knygos skyrių – dviejų Ž (Žalake
vičiaus ir Žebriūno) trintis kino studijoje, dėl ko Žeb
riūnas neatlaikė ir 1984 m. įstojo į komunistų partiją. 
tačiau ir čia menamos trintys apibūdinamos kažko
kių asmeniškumų prizmėje, kuri nėra detaliau išplė
tojama. ar čia tikrai tik charakterių klausimas? O gal 
Žalakevičiaus bandymas viską kontroliuoti, tampant 
griežtu kūrėjų prievaizdu? taip ir nėra aišku, kokios 
priežastys lėmė dviejų kūrėjų priešpriešą.

Geriau sekasi knygoje vaizduoti asmeniškumus, san
tykius, žmogiškus ryšius. Buities knygoje itin daug – 
laiškai dukroms, meilės istorijos, asmeninės dramos. 
Visos šios priemonės vaizduoja niūrų ir užsisklendusį 
žmogų. kaip priešprieša jo kuriamam poetiškam kinui. 
Puslapių skaičių papildo ir jo buvusių aktorių atsimini
mai, kurie kartoja klišinius „tokių režisierių dabar nėr 
ir dar ilgai nebus“ (p. 321). tokių refleksijų – gerokai 
per daug ir jos perša mintį apie kuriamą genijų.

užbaigus knygą nedavė ramybės klausimas, kas yra 
šios knygos adresatas. Pažinimo prasme tai nėra išsa
mi studija, kurioje būtų laikomasi objektyvumo princi
pų ir distancijos nuo aprašomojo režisieriaus. Veikiau 
priešingai – Oginskaitė nevengia ieškoti prasmių, pa
teikia savitas tam tikrų detalių interpretacijas ir kai 
kur medžiagą naudoja toms interpretacijoms įtvirtinti. 
Selektyvus žvilgsnis kartais išmuša skaitytoją iš vėžių. 
toks bandymas pažvelgti į asmenybę tapatinantis su 
ja, veikiau atspindi ne siekį kuo tiksliau pavaizduoti 
kūrėją, o knygą rašyti tiems, kurie augo su šio režisie
riaus filmais. kaip teigė pati autorė, knyga buvo rašo
ma dešimtmetį. Vėl aktualizuota filmografija (2019 m. 
restauruota Riešutų duona ir kiti filmai), matyt, priver
tė autorę imtis seno rankraščio.

rūtos Oginskaitės tekstą vadinti biografija yra per
nelyg sudėtinga. Nors režisierius ir ragino autorę „at
sisakyti klišių“, tačiau kai kur to padaryti nepavyko. 
Veikiau tai knyga apie arūną Žebriūną, kurioje ne
siekiama kuo tiksliau pavaizduoti kūrėjo santvarkos 
rėmuose. tačiau kartu tai ne pažintinis ir objektyvus 
darbas vertinant režisierių, o veikiau menotyrininkės 
piešiama jo gyvenimo ir darbų interpretacija. Panegi
rika režisieriui, nekritiškas žvilgsnis ir patvirtinimo 
į susikurtas interpretacijas paieškos sukuria rašyti
nį paminklą vienam iš svarbiausių režisierių lietuvių 
kino istorijoje. kiek naivus tam tikrų siužetų vertini
mas, matyt, yra ryškus Žebriūno įtakos liudijimas – 
su jo filmais augusi karta kategoriškai atmes mintis, 
kad vienoje ar kitoje vietoje režisierius daręs sistemai 
naudingus kompromisus. Panašus žvilgsnis perteik
tas ir knygoje apie arūną Žebriūną su jo filmais augu
siai kartai.

K n y G ų  a i d a i
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Joe Scarborough yra teisės mokslus baigęs žurnalistas, 
jo buto sienų nepuošia įrėmintas istorijos daktaro di
plomas. Nežiūrint to, jis užsiima istorija ir rašo neblo
gai. knygoje  Saving Freedom: Truman, The Cold War, 
and the Fight for Western Civilization (Gelbėjant laisvę: 
Trumanas, Šaltasis karas ir kova už vakarų civilizaci-
ją, 2020) jis ryškina Harry trumano, amerikos prezi
dento 1945–1953 m., vaidmenį, išjudinusį ilgą įvykių 
eigą, pasibaigusią Sovietų Sąjungos ir apskritai mark
sistinio komunizmo žlugimu. knygą verta skaityti, nes 
ji parašyta sklandžiai, nėra sunki ir kreipia dėmesį ne 
į pokario detales, o bendrą situaciją, kurią net ir mūsų 
vyriausieji yra primiršę.

Būdamas dar gimnazistas, pirmą kartą susidomė
jau amerikos prezidento rinkimais 1952 m., kuriuos, 
mano ir daugelio lietuvių džiaugsmui, trumanas pra
laimėjo. Net mokytoja mane drausmino, kai ant tru
mano plakato užkeverzojau ūsus. anais laikais naujai 
atvykusių lietuvių tarpe vyravo mintis, kad respubli
konai yra antikomunistai, o demokratai linkę į Stali
no nusikaltimus ir šiaip komunizmo grėsmę daug dė
mesio nekreipti. Laikui bėgant pradėjau aiškiau skirti 
retoriką nuo politikos – demokratai daugiau daro, res
publikonai karingiau kalba. knygoje tai patvirtinan
tis faktas: kai demokratų vyriausybė nutarė paremti 

sunkiai su komunistais kovojančius graikus, kaip tik 
antikomunistine retorika užsiimantys respublikonai 
tam priešinosi. Jiems svarbiau buvo mažinti išlaidas 
ir mokesčius, tuo patenkinant balsuotojus (p. 31–32). 
karą laimėjus, kam reikalinga brangiai atsieinanti  
kariuomenė?

Pagal tradiciją respublikonai buvo linkę į izoliacio
nizmą, būtent jų tarpe vyravo įsitikinimas, kad ame
rikai geriausia ribotis savu kontinentu ir nesikišti į 
nesibaigiančius europos kivirčus. Prezidentas Donal
das trumpas, šiuo atveju, partijos tradicijas atgaivi
no. Nesikišimo politiką respublikonai rėmė tiek prieš 
karą, tiek po karo. Daug pasakanti trumano 1948 m. 
rinkimų kampanijos kalba, kurią Scarborough cituoja: 
„komunistai nori, kad vyriausybę sudarytų respubliko
nai, nes jų reakcinė politika baigsis chaosu ir konflik
tais, ir tada komunistai klestės. komunistai nori, kad 
amerika pasitrauktų ir europą bei aziją paliktų jiems. 
Valdant respublikonams, jie perimtų kraštą po krašto“ 
(p. 210–211).

Franklinas rooseveltas mirė 1945 m. balandžio 12 d., 
vos pradėjęs savo ketvirtąją kadenciją, likus kelioms 
savaitėms iki karo europoje pabaigos. tarytum įsiki
šo apvaizda! rooseveltas linko Vokietiją bausti, taip 
kartodamas Versalio klaidas. O jo įpėdinis trumanas 
apsisprendė europą, Vokietijos neapleisdamas, atsta
tyti. taip vidutiniokas trumanas, iš kurio, kaip pabrė
žia Scarborough, retas kas daug ko tikėjosi, pasireiškė 
kaip pasaulinio masto politikas. kaip tik jo adminis
tracija pastatė taikios europos pagrindus, dar po sep
tyniasdešimt metų klestinčios. trumano valstybės 
sek retorius George’as C. Marshallas 1947 m. birželio 
5 d. kalbėdamas Harvardo universitete pareiškė: būti
na atgaivinti europiečių pasitikėjimą savimi, tikėjimą, 
kad jų kraštų ir visos europos laukia šviesi ekonominė 
ateitis (p. 203). taip gimė istorijoje žinomas Marshallo 
planas, europos atstatymas. taip prasidėjo komuniz
mo žlugimas.

amerikoje dažnai sovietų sužlugdymo garbė priski
riama prezidentui ronaldui reaganui. tam pritaria ir 
Scarborough. aš pats garbę dalinčiau tarp Harry tru
mano ir Vytauto Landsbergio. Bet tai jau kita, sudėtin
ga tema.

rooseveltas tikėjo, kad su sovietais reikia ir galima 
gerai sugyventi, kad jo asmeninio žavumo, jo politinio 
meistriškumo pakaks. tai mano vertinimas. Scarbo
rough rooseveltui atlaidesnis, nors pastebi, kad Jal
toje rooseveltas net neprotestuodamas pritarė Stali
no „tamsiems kėslams rytų europos atžvilgiu“ (p. 25). 
Mano supratimu dar svarbiau yra tai, kad socialistas 
Henry wallace’as (1888–1965) nebebuvo vicepreziden
tas. Jis 1944 m. aplankė sovietų vergų stovyklas ir pati
kėjęs svetingais, gero vyno netaupančiais šeimininkais 
nuo šalčio ir bado gaištančius vergus palaikė tvirtais 

apie Trumaną ir 
Šaltąjį karą

kęStutIS SkruPSkeLIS

joe scarborough,
saVinG fREEdOM: 
TRuMan, THE COLd 
WaR, and THE 
fiGHT fOR WEsTERn 
CiViLizaTiOn,
new york: Harper, 
2020, 288 p.
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pionieriais. Grįžęs apie kolchozus jis rašė tarytum nie
kada nebuvo girdėjęs apie milijonus aukų pareikala
vusią kolektyvizaciją. Beje, net ir po sovietijos žlugimo 
dar pasigirsta vienas kitas balsas, lyg ne trumanas, 
o walllace’as teisingai įvertino Sovietų Sąjungą.

kaip kandidatas į viceprezidentus vietoje wallace’o 
trumanas buvo iškeltas 1944 m. demokratų partijos 
suvažiavime, audringame, intrigų pilname, kartais pri
sidedant ir alkoholiui. „eikit po velnių“, – atsakė tru
manas partijos vadams, kai į jį kreipėsi pirmą kartą. 
turėjo telefonu skambinti pats rooseveltas – jis ne įti
kinėjo, o paprasčiausiai įsakė. amerikos folklore mulai 
laikomi dideliais užsispyrėliais. Pasirodo, kad „prakeik
tas mulas“ trumanas suprasdamas, jog rooseveltas 
arti mirties, baiminosi, kad prezidentavimo našta kris 
ant jo pečių (p. 73–76).

Scarborough nepristato istorijos kaip išmintingų ga
liūnų raiškos laiko. Priešingai, jo istorijos veikėjai yra 
eiliniai žmonės, vieni gabesni, kiti bukesni. Jų sprendi
mus įtakoja ne vien žinios, bet ir žmogiškos silpnybės. 
Įtariama, pavyzdžiui, kad vienas įtakingas senatorius, 
užkietėjęs izoliacionistas, atsivertė, tapo trumano po
litikos rėmėju, nes smaginosi su dailia vieno diplomato 
žmona (p. 110). Jo atsivertimo dėka senatas priėmė pa
ramos Graikijai įstatymą.

knygoje ypatingai iškeliamas Graikijos klausimas: 
ar amerika turėtų laikytis nuošaliai ir leisti komunis
tams Graikiją paimti į savo rankas? Graikijos vaidmuo 
matyti rodyklėje – jai skirtas beveik visas puslapis. tuo 
tarpu Baltijos valstybės, rumunija, Vengrija iš viso ne
paminėtos. kitos rytų europos valstybės paminėtos 
vos kelis kartus.

K n y G ų  a i d a i
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Vilius Dranseika

gėris, grožis ir 
tiesa 

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

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

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

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

Už primityvios piešinėlių formos į mus kreipiasi ne šiaip koks išdaigininkas ar vulgarus provoka-
torius, o intelektualus kinikas, verčiantis permąstyti tiek viešąją erdvę, tiek savo kuklią rimtį absurdo 
akivaizdoje.

Paulius gritėnas
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KnyGų MuGė

Aira, César, Vienas keliaujan-
čio dailininko gyvenimo nutikimas, 
iš ispanų kalbos vertė aistė kučins
kienė, Vilnius: rara, 2020, 104 p., 
1000 egz.

ši knyga – meditatyvus meno ir rea
lybės santykio apmąstymas. trumpa
sis romanas, pasakojantis apie vokie
čių tapytojo Johano Morico rugendo 
kelionę argentinos kalnais ir pampo
mis, trokštant atrasti tašką, „kur hori
zontas iš visų pusių plyti vienodu ats
tumu“ bei naują, universalią tapybos 
kryptį. keliaujantis menininkas lai
kosi griežtos disciplinos – ieško savyje 
pakankamai ryžto nuotykiams, tačiau 
kartu nepamiršta susitelkimo įvykių 
dokumentavimui. toks nusiteikimas 
rugendą atveda iki gyvenimą keičian
čios patirties – nutikimo. Jis ne tik pa
dalina dailininko gyvenimą į „prieš“ ir 
„po“, bet ir perskelia patį pasakojimą 
per pusę – antroje knygos dalyje, iš
raiškos lygmenyje, nebelieka rugendo 
minčių, o piešiama su didesne karštli
ge nei iki šiol. Sunku pasakyti, ar nu
tikimas pakeitė protagonisto dvasią, 
ar formos pokytis atitolino dailininką 
nuo skaitytojo. romano stilius pasi
žymi vizualiu, pagauliu pasakojimu, 
o kultūrinių pastebėjimų ir gamtinių 
detalių kiekis kartais primena antro
pologinį „tirštąjį aprašymą“.

Deimantas Saladžius

Aleksandravičius, Algimantas, 
Dovana senam draugui Petrui Rep-
šiui, Vilnius, 2020, 56 p., 200 egz.

ši knygelė apsimeta parodos ka
talogu, tačiau iš tikro ji – fotografi
jos meistro vos ne tris dešimtmečius 
(1994–2020) kurtas fotopasakojimas 
apie kitą meistrą, dedikuotas pastarojo 
80mečiui. rodos nesenstantis Petras 
repšys iš kiekvienos nuotraukos žvel
gia vis kitoks, nelygu situacija, šviesa, 
nuotaika. Menas menu, bet ši knyga 
yra dar emociškai šilta ir dokumentiš

kai intriguojanti. Mat repšys čia nėra 
vienišas herojus – nuotraukose drauge 
su juo mąsto, juokiasi, geria, kalba ir 
net pozuoja daugybė jo ir platesniam 
ratui atpažįstamų draugų, dažnai ne 
menkiau išraiškingų negu jis pats.

Vytautas Ališauskas

Andriuškevičius, Alfonsas, Ne-
sufalsifikuotų dienoraščių fragmentai, 
2002–2015, Vilnius: apostrofa, 2020, 
250 p., 700 egz.

Palyginti su alfonso NykosNiliūno, 
Jono Meko ar hm... Juozo Baltušio die
noraščiais – tai kuklus leidinys. ta
čiau čia būtent tas atvejis, kai small 
is beautiful. Savirefleksija supinta su 
savijautos refleksija, kultūros refleksi
ją sutrikdo realybės inkliuzai, o viskas 
netikėtai užbaigiama unikaliais atsi
minimais apie Sigitą Gedą, demoniš
kąjį genijų. Ir viskas persunkta tyliai 
spengiančio nerimo ar skausmo. kaip 
gerame eilėraštyje.

Jonas Naujokas

Butautas, Ingvaras, Anapus fut-
bolo aikštės, Vilnius: Skaitmeninis 
krokodilas, 2020, 430 p., 500 egz.

Samizdato klasika – net knygos 
įsi gijimas virto savotišku nuotykiu. 
knygą perki internetu, susitari su 
platintoju (ne autoriumi), jis iš baga
žinės (!) ištraukia knygas (perki ne 
vieną, dovanoms) ir įtariai paklausia: 
„tai perpardavinėsi, ane?“ autorius – 
Vilniaus Žalgirio futbolo fanų legenda 
(pažįstama ir NŽ-A skaitytojams, žr. 
2019, nr. 8), tačiau knygoje futbolo 
pakankamai mažai. tai kitokia – ne 
nostalgija ar patetika, o testosteronu 
alsuojanti epochų lūžio istorija – vie
no žmogaus kelionės paskui Žalgirį ir 
Lietuvos rinktinę. Sovietmetį keičia 
90ieji, šie pamažu perauga į dabartį; 
vienas subkultūras stadionų tribūnose 
keičia kitos – tik Žalgiris išlieka tas 

pats. Itin įdomios ir vertingos kelionių 
po vėlyvąją SSrS traukiniais detalės, 
pasakojimą pagyvina ir tarp futbolu 
gyvenančių žmonių įsipaišančios bu
vusių ministrų ar ledo ritulininkų 
pavardės. Įdomu ir tai, kad nesvarbu 
apie kokias (neva) uždaras, specifines, 
undergroundines bendruomenes, kul
tūras bekalbėtume – jos visada yra ir 
tam tikras visuomenės veidrodis, ką 
puikiai pademonstruoja ir Ingvaro 
Butauto istorijos. Ilgai laukta ir ver
tinga knyga, jau spėjusi tapti savitu 
reiškiniu.

Antanas Terleckas

Hall, Simon, Ten Days in Harlem: 
Fidel Castro and the Making of the 
1960s, Faber & Faber, 2020, 288 p.

knygoje aprašoma Fidelio Castro 
viešnagė Niujorke, JtO Generalinės 
asamblėjos sesijoje 1960 m. rudenį. 
tai buvo gana audringos dešimt die
nų, kai Castro, su trenksmais persi
kėlęs į apšiurusį viešbutį Harleme, 
susitikinėjo su kitų šalių ar judėjimų 
lyderiais (Chruščiovu, Naseru, Nehru, 
Malcolmu X ir kt.), o aplink viešbutį 
nuolat rinkosi fidelistai. knygos auto
rius bando pagrįsti, kad šis vizitas 
buvo posūkis kubos revoliucijos isto
rijoje – neva galutinai buvo užkirstas 
kelias kubos ir JaV santykiams plė
totis bei padėti tvirti pamatai kubos 
ir SSrS draugystei. Be to, šis vizitas 
buvo svarbus JaV naujosios kairės for
mavimuisi ir fidelistų kultui vystytis. 
Ne tik ne su viskuo čia galima sutikti, 
bet ir tai, kas galėjo būti įdomi studija 
(kokią apie Jeano Paulio Sartre’o vizi
tą sovietų Lietuvoje parašė Solveiga 
Daugirdaitė), dėl varginančių „Castro 
darė tą ir tą“ nurašinėjimų iš spaudos 
tapo gana nuobodžiu šešto septinto 
dešimtmečių šaltojo karo įvykių at
pasakojimu, atmieštu įvairiais Castro 
išsišokimais per dekadą Niujorke.

Marius Ėmužis
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Ishiguro, Kazuo, Palaidotas milži-
nas, iš anglų kalbos vertė Mėta Žukai
tė, Vilnius: Baltos lankos 2020, 364 p., 
3500 egz.

tai jau ketvirta garsaus japonų kil
mės britų rašytojo knyga, pasirodžiusi 
lietuviškai, parašyta likus porai metų 
iki Nobelio premijos 2017 m. kiekviena 
kazuo Ishiguro knyga kažkuo ypatin
ga, išsiskirianti, taip ir ši – spalvinga 
kelių žanrų mozaika. Nepasakysi, kad 
tai tik istorinis romanas – čia pinasi 
ir meilės romano, ir riterių romano, ir 
detektyvo, ir netgi pasakos elementai. 
Pasitelkęs šių žanrų sampyną, rašyto
jas kuria ypatingą tamsos, pavojaus 
atmosferą, kuri gaubia visą pasakoji
mą. O pasakojimas išties įdomus, nu
keliantis į V–VI a. sandūros karaliaus 
artūro Britaniją, ką tik praėjus britų 
ir saksų karams, bet vis dar tvyrant 
abipusei įtampai. Čia esama tikėjimo 
prietarais, slibinų ir žmogėdrų galia, 
esama ir krikščionybės apraiškų. O vi
soje toje tamsos ir miglos atmosferoje 
švyti meilės galia, kurią vienas kitam 
rodo du senoliai britai, su daugybe vin
gių ir posūkių išėję ieškoti savo sūnaus.

Dalia Zabielaitė

Lietuva 2120. Laiko kapsulė: uto-
pijos ir distopijos, parengė eglė Mar
kevičiūtė, Benedikto Gylio paramos 
fondas, Vilnius: Lapas, 2020, 456 p., 
1000 egz.

knyga brėžia ateinančio šimtmečio 
gaires ir bando atsakyti – kur Lietuva 
bus 2120aisiais. Į kolektyvinį brain-
stormą buriasi mokslininkai, kultūros 
ir meno atstovai, politikai ir verslinin
kai – 48 pašnekovai apžvelgia šalies 
potencialą ir pagrindinius kliuvinius 
sėkmingai jos raidai, o pokalbius lydi 
keturi utopiniai ir distopiniai ateities 
scenarijai. knygos stiprybė – pati in
tencija ieškoti galimų valstybės raidos 
kelių. taip išryškėja spręstinos proble
mos ir galbūt po dešimtmečių atsira
siančios galimybės Lietuvai. uolesnis 
kritikas prikištų, kad daugelis kal
bančiųjų priskirtini „dešinei“, nors tai 
ne visiškai tiesa. taip pat iš interviu 
aiškėja, kad siūlomos utopijos ir disto

pijos suręstos dar iki pokalbių – galbūt 
šias vizijas buvo galima konstruoti iš 
pateiktų įžvalgų? ko gero, jau po de
šimtmečio bus galima išbrokyti pusę 
knygos minčių, tačiau knygos vertė 
kita: ji kalba apie tai, ko imtis šian
dien, kad ateitis neužkluptų netikėtai. 

Skirmantas Knieža

Svensson, Patrik, Apie ungurius 
ir žmones: Mįslingiausios pasaulio 
žuvies istorija, iš švedų kalbos vertė 
alma Braškytė, Vilnius: Baltos lankos, 
2020, 240 p., 3000 egz.

Vienas didžiausių skaitymo malonu
mų yra pajusti, kad autorius šviesme
čiu pranoksta temą – taip, kad ji taptų 
beveik nesvarbi pačiam malonumui. 
Imi ir pagauni save besigrožint išgal
votais miestais ar, šiuo atveju, tiesiog... 
ungurio tyrinėjimų istorija. tampa 
akivaizdu, koks neteisingas non-fiction 
žanro lietuviškas vertimas „negrožinė 
literatūra“. Iš Patriko Svenssono gali
ma mokytis pasakojimo subtilybių – jis 
sugeba pinti pasakojimą taip, kad pa
teiktų visą ungurio kaip tikrovės objek
to patyriminę visumą – ungurys pa
sirodo kaip mokslo objektas, tikėjimo 
objektas, kaip paslaptis, kaip vaikystės 
stebuklas, kaip žmogaus santykio su 
supančia aplinka išraiška. antrąjį šio 
santykio dalyvį (žmogų) ir jam būdin
gus pasaulio patyrimo būdus autorius 
atskleidžia ne ką prasčiau. komponuo
jama mokslo istorija (knygoje pasirodo 
ungurio tyrėjai aristotelis ir Freudas) 
su autoriaus asmeninėmis patirtimis, 
o viso teksto „variklis“ – prigimtinis 
žmogaus noras pažinti, susiduriantis 
su ungurio paslaptimi – iki pat šian
dien niekas nėra užfiksavęs jų daugi
nantis. Gal visgi, kaip sakė aristotelis, 
jie po lietaus atsiranda iš dumblo?

Mantas Tamošaitis

Vasiliauskaitė, Nida, Racionalu-
mas ar teisingumas? (Post)moderni uto-
pija XX a. pabaigos politinėje filosofijo-
je, Vilnius: VGtu leidykla, 2020, 159 p.

Nors knyga parengta pagal disertaci
ją, apgintą dar 2005 m., anaiptol negali

ma sakyti, kad ji pasenusi, nebeaktuali 
ar pernelyg ilgai „marinuota“ autorės 
prisipažintoje prokrastinacijoje. Bet ne 
tik dėl to, kad filosofija nagrinėja „am
žinus klausimus“, kurių „aktualumas“ 
pastaraisiais metais nebent didėja, 
tačiau ir dėl to, kaip knyga parašyta – 
trumpa, koncentruota, kertanti į dalyko 
šerdį ir iš esmės. Centrinė knygos ašis: 
racionalumas ir teisingumas, jų svar
biausios sampratos, kritika ir sankir
tos XX a. pabaigos kelių svarb(iaus)ių  
politikos filosofų – Johno rawlso, ken
netho Bindmore’o, JeanoFrançois 
Lyo tardo ir Jeano Baudrillardo pers
pektyvose. knyga koncentruota, tiksli, 
akademiška, bet kartu parašyta skaid
ria ir žargonu neperkrauta kalba, to
dėl bus ypač paranki su šiais autoriais 
pažintį pradedantiems ar gilinantiems 
skaitytojams. Svarbi ji ir kaip kultūri
nis, o ne vien akademinis įvykis – Ni
dos Vasiliauskaitės monografija laukta 
daugelio sekančių jos straipsnius, ana
lizes ir komentarus.

Laurynas Peluritis

Wilder, Thornton, Aštuntoji diena, 
iš anglų kalbos vertė Juozas Subatavi
čius, Vilnius: tyto alba, 2020, 480 p., 
2500 egz.

atrodo, lyg romanas būtų parašytas 
ne prieš pusšimtį, o pusantro šimto 
metų: stilius prakilnus, su patetikos 
ir didaktikos gaidelėmis, pasakojimas 
išmintingai lėtas, nors kartu pakanka
mai modernus. Vis dėlto šią thorntono 
wilderio gyvenimo pabaigos knygą įdo
mu perskaityti kaip puritoniškai ame
rikietiškos kultūros istorijos fragmentą, 
paremtą amerikos, kaip pažadėtosios 
žemės, mitu – su šeima, kaip svarbiau
sia socialine institucija ir, kierkegoriš
kai tariant, tikėjimo riteriais, kaip viltį 
žadančiais veikėjais. kai amerikoje su
klibėjo net demokratijos kolonos, verta 
prisiminti, kokiais mitais jos paremtos. 
tik naujam leidimui derėjo peržiūrė
ti vertimą (pasitaiko tiesiog nerišlių 
sakinių) ir gerokai atidžiau surinkti 
tekstą (kažkuriuo skaitymo metu imi 
kolekcionuoti korektūros klaidas).

Tomas Vaiseta

K n y G ų  M u G ė
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istorijos

JONaS kIrILIauSkaS

Lietuva

karalius Netimeras paėmė lietuvą į 
rankas ir užliejo laužą, per kurį ką tik 
buvo perėjęs Brunonas. Čia būsima
sis šventasis kankinys paklausė, kaip 
tas daiktas vadinasi vietinių kalba. 
Jam buvo atsakyta, kad tai „lietuvas“. 
Brunonas, truputį neprigirdėdamas, 
be to, daugybę kalbų mokėdamas, su 
lotynišku akcentu pasakė:

– Lietuva.
Netimeras palinksėjo galva, o geru 

kalbų išmanymu patenkintas Bruno
nas ėmė trepsėti koja šaukdamas: lie-
tuva, lietuva, nes gražiai jam skambėjo 
tas žodis.

Vietiniai, dar neatsigavę nuo patir
tų stebuklų ir pamatę kaip Brunonas 
trypia ir šaukia, pagalvojo, kad jis taip 
vadina jų žemę ir kaip per atgimimo 
mitingą kartu su juo suskandavo:

– Lietuva, Lietuva, Lietuva!
Visiems čia pat pritarus, Netimero 

karalystė buvo pavadinta Lietuva. ėjo 
rūstūs 1009ieji. karaliaus brolis Zebe
denas balnojo žirgą pas brolį į svečius.

Voruta

kai žemaičiai laimėjo Saulės mūšį ir 
gerai apkūlė Livonijos ordino riterius 

su jų svečiais, tai baisiausiai ant jų 
supyko kunigaikštis Mindaugas ir pa
sikvietė jų vadus atvykti pasiaiškinti. 
Mat pats galvojo prašyti iš Ordino ka
rūnos. Be to, ir užsienio politika buvo 
jo žinioje.

atjojo žemaičiai kaip įsakyti ant 
savo mažučiukų arkliukų, kojas parie
tę, kad koks šventas žaltys neužsika
bintų, ko bloga nenulemtų. Pamatęs 
sostapilės kuorus, jų vadas neiškentė 
nesušukęs:

– Vuo rūta, kuokia didele truoba!
Čia pro šalį ėjo baltasis raštininkas, 

kuris vakare į valstybės metraštį įra
šė: Žemaičiai tarp savęs kunigaikščio 
Mindaugo pilį vadina Voruta.

Vilnius

Pasak legendos, kai Li
vonijos ordino pasiuntiniai 
uždėjo Mindaugui karūną, 
tai paskui dar atvyko už 
tai gauti ir dovanų – nepa
klusniąją žemaičių žemę. 
Siekdami palankumo jie dar 
atvežė dovanų ir karalienei 
Mortai – tokį mažą, visą vil
na apžėlusį šunėką. kara
lienė pamatė ir labai paten 
kinta tarė:

– koks jis visas vilna apaugęs! Va
dinsiu ji Vilnium.

tarnaitės iš kreivosios pilies šią ži
nią išnešiojo po visą papilį, o ir kara
lienei įsiteikti norėdami miestelėnai 
pasivadino vilniečiais.

Dėl tokio minkšto vilniečių būdo ant 
jų labai pyko kunigaikštis traidenis, 
midaus padauginęs juos gatvėje suti
kęs dažnai šunimis pavadindavo.

Kaunas

Viešpaties 1361 metais įvyko didelis 
mūšis prie Nemuno ir Neries santa
kos. atokiau tos vietos būriavosi mote
rys, vaikai ir visokie senukai, dar keli 
vaizbūnai su prekių vežimais. Prie to 
būrio prijojo trys vyriškiai, ir vyresny
sis užkimusiu balsu paklausė:

– kaip ši vieta vadinasi?
Per mūšio triukšmą klau

simo neišgirdę žmonės su
klegėjo.

– kaunas, o kaip kaunas!
– užrašykit, kaunas, – pa

sakė kitam.
tai buvo didžiojo kuni

gaikščio kartografai. kaunie
čiai, atrodo, dėl to nesupyko.

uŽSKLANDA



81naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  1

naujasis židinys-aidai
reLIGIJOS, kuLtūrOS Ir VISuOMeNėS 
GYVeNIMO ŽurNaLaS
trisdešimti metai. 2021, Nr. 1 (340)
Išeina aštuonis kartus per metus.

VšĮ „NauJaSIS ŽIDINYSaIDaI“ 
Pilies g. 8, 01403 Vilnius, Lietuva / Lithuania
Įmonės kodas 124626686, PVM kodas Lt246266811
a/S Lt60 7044 0600 0131 0361, aB SeB BaNkaS
Direktorius Mantas taMOšaItIS
Mob. tel.: +370 643 47069
el. paštas: nzidinys@nzidinys.lt 
http://www.nzidinys.lt
http://www.knygynas.nzidinys.lt

r e D a k C I J a

rūta tuMėNaItė (vyriausioji redaktorė)
antanas terLeCkaS (vyr. redaktorės pavaduotojas)
Mikas VaICekauSkaS (atsakomasis redaktorius)
Nerijus šePetYS (specialusis redaktorius)
Violeta BOSkaItė (maketuotoja)
kristina kLePONYtėšeMeškIeNė (ikonografė)

r e D a k C I N ė  k O L e G I J a

Mantas aDOMėNaS
Vytautas aLIšauSkaS
Guoda aZGurIDIeNė
alfredas BuMBLauSkaS
antanas GaILIuS
kęstutis k. GIrNIuS 
Giedrė JaNkeVIČIūtė
arkivysk. kęstutis kėVaLaS
arūnas StreIkuS (pirmininkas)
Paulius SuBaČIuS
Irena VaIšVILaItė

B e N D r a D a r B I a I

Vilius BartNINkaS, Virginija CIBarauSkė, 
Simas ČeLutka, Norbertas ČerNIauSkaS, 
Jūratė Čerškutė, Mikas DaNILeVIČIuS, 
tomas DauGIrDaS, Marija DrėMaItė, Liudas JOVaIša, 
Mingailė Jurkutė, Monika kareNIauSkaItė, 
katarzyna kOrZeNIewSka, Jonas MaLINauSkaS, 
Simona MerkINaItė, Živilė NeDZINSkaItė, 
Juozapas PaškauSkaS, Laurynas PeLurItIS, 
kazys PreIkšaS, Nerija PutINaItė, eligijus raILa,  

kęstutis SkruPSkeLIS, Monika šIPeLYtė, 
Mantas tOLOČka, tomas VaISeta, 
Manfredas ŽVIrGŽDaS

P a r t N e r I a I ,  r ė M ė J a I  I r  G L O B ė J a I

ateItININkų FeDeraCIJa,
www.bernardinai.lt, GaILIų klanas,
LIetuVIų kataLIkų MOkSLO akaDeMIJa, 
katalikų radijo „MaŽOJI StuDIJa“, žurnalas „artuMa“

š I O  Ž u r N a L O  N u M e r I O  r e N G I M ą  I r 
S P a u S D I N I M ą  r e M I a

Spausdina uaB „Petro ofsetas“, 
Naujoji riovonių g. 25 C, 03153 Vilnius
tiražas 1300 egz. kaina 4,00 €
SL Nr. 366. Indeksas 5063. ISSN 13926845
redakcijos ir autorių nuomonės nebūtinai sutampa.
Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu.
Mokslo straipsniai recenzuojami redakcijos 
nustatyta tvarka.
už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
© Maketas – „Naujasis Židinysaidai“, M. Gedminas, 2000

remia Tomo DaugirDo, 
Tomo VaiseTos, sigiTos 
Maslauskaitės-Mažylienės, 
Valentino kazlausko, 
Tomo rikliaus ir katarzynos 
korzeniewskos publikacijas

Projektas „kultūros slenksčiai: tarp tradicijos ir naujųjų 
ideologijų“ (40 000 eur)

remia 
Juozapo paškausko 
publikaciją



84 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  1

12021

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

KAINA 4,00 €INDEKSAS 5063

www.nzidinys.lt

9 771932 684002 11202

 

Mieli skaitytojai, dėkojame už Jūsų palaikymą ir ištikimybę mūsų žurnalui. 
su Jūsų pagalba tikimės toliau tobulėti ir džiuginti Jus puikiais tekstais, įdomiomis 
mintimis ir visokeriopai kokybišku žurnalo turiniu. 

Norėtume, kad mūsų draugystė tęstųsi toliau, todėl nuolankiai primename apie 
„NaUJoJo žiDiNio-aiDų“ prenumeratą 2021 metams. 

Mums taip pat labai reikalinga Jūsų pagalba ir parama. Padėti mums galite pirkdami 
prenumeratas bičiuliams, savo buvusiai ar bet kuriai kitai Lietuvos mokyklai. žurnalą 
taip pat galima paremti aukomis.

Prenumeratą galite įsigyti Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose. taip pat elektroni-
niais adresais: http://www.prenumeruok.lt/  ir  https://nzidinys.lt/prenumerata/. Pasta-
ruoju elektroniniu adresu galima užsisakyti prenumeratą ir ne Lietuvoje. 

m ū s ų re k v i z i t a i : 

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

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

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

D ė k o j a m e  j u m s !

PreNUMerata 
2021 MetaMs!


