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Po Lietuvos valstybės atkūrimo ir apgynimo trisdešimtmečių ateina vėl žymi 
data – Lietuvos sukilimo aštuoniasdešimtmetis.

Tai Birželio sukilimas; vienas iš daugelio Lietuvoje, nuolat sukildavusioje už 
laisvę.

Tik paskutinis jų, Kovo 11-osios sukilimas buvo sėkmingas, pergalingas, nors 
irgi pareikalavęs aukų. Bet po jo šiandien turime šalį, esame savo šalyje.

Kiti – tragiški, o vis dėlto žymėję ir stiprinę laisvės troškimą, laisvės valią.
Birželio sukilimą išskiria vis dar besitęsianti kova, lyg Sukilimas būtų nei lai-

mėjęs, nei pralaimėjęs.
Tai susiję su didžiąja Europos politika, ypač Rusijos politika Europoje.
Stalininis pasakyvas, kurio tebesilaiko dabartiniai Kremliaus šeimininkai, bylo-

ja nemąstantiems, neva Lietuva po Stalino-Hitlerio sandėrio laisva valia atsisakė 
būti valstybe, atidavė savo žemę SSRS „liaudžiai“ ir visus be išimties Lietuvos 
piliečius perrašė sovietų imperijos piliečiais.

Tu gali paneiginėti tą šimtą kartų žodžiais, protestais, faktų mokslais, ir vis tiek 
sutiksi kvailių pasakyvą: čia tik tavo nuomonė.

Bet Lietuva paneigė staliniečių pasakyvą veiksmu – sukilimu prieš smurtą, te-
rorą ir fanatišką melą.

Sovietinio pasakyvo kovotojai – o jų yra gerai apmokami legionai – visgi nestygs-
ta ir yra pasiekę tam tikrų laimėjimų.

Lietuvoje šiam istoriniam įvykiui prisiminti ir kovotojų aukai pagerbti tėra vie-
nas vienintelis paminklas – šalies pakrašty, Obeliuose. Žinia, ir kritusių palaido-
jimo vietoje, buvusiose Kauno kapinėse. Pačius kapus grįžę okupantai sunaikino, 
tad jie pažymėti simboliškai.

Vilniuje – neryšku. Paminklinė lenta prie sukilimo štabo, kurį žudė išduotą.
Tiesa, Kovo 11-osios sukilimui irgi teturime vieną paminklą – kuklų, elegantiš-

ką, užtat eksponuotą sostinėje, Nepriklausomybės aikštėje. Tačiau Birželio suki-
limo už valstybę požiūriu, Lietuvos sostinė yra Obeliai.

Todėl istorinis sovietų istorinio melo paneigimas veiksmu – Birželio sukilimas – 
ir yra toks principingai svarbus. Vertinti, gerbti – ar ignoruoti, niekinti. Antroji 
opcija – tai sovietinis, stalininis pasakyvas. Deja, jo dar gausu, jis gajus.

Kaip atrodys šiųmetis Tautos sukilimo jubiliejus? 80 metų...
Gali įvykti visaip, bet kai kurias protines kliūtis reikia šalinti.
Praėjusiais metais pasirodė svarbus tyrinėtojo ir žinomo publicisto Kęstučio 

Girniaus straipsnis „Sukilimas, kuris turėjo būti“ (Naujasis Židinys-Aidai, 2020, 
nr. 5). Jame iš karto formuluojama didžioji kontroversija. „Sukilimas, LLV, ma-
sinės Lietuvos žydų žudynės. Kaip šie įvykiai susiję, kokie jų tarpusavio priežas-
tingumo ryšiai? Kiek tuos tris momentus jungia nenutrūkstama tąsa, kai žengus 
pirmą žingsnį paskutinis beveik neišvengiamas?“

Štai čia ir turime įbruktą sovietinį pasakyvą, kurio būtų laikas atsikratyti. Tie 
trys vienlaikiai momentai nėra vienas dalykas.

Pirmieji du išties tarpusavy susiję – sukilimas ir jo pašaukta, jo remiama Lai-

Laiškas redaktorei
Sukaktys

Vytautas Landsbergis
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kinoji Vyriausybė. Bet Sukilimas „prieš žydus“ ir LLV kaip Holokausto dalyvė – tai nebent 
nacių svajonė ir bolševikų politikos arkliukas. Ligi šiol. Svarstytini faktai – kitokie.

Girnius primena, kad įžymus tarptautinis tyrinėtojas Tymothy Snyderis yra paprastai 
pastebėjęs: „visose šalyse nuo Estijos šiaurėje iki Juodosios jūros pietuose, birželio pabaigoje 
vyko plačios apimties žydų žudynės“. Jose dalyvavo ir lietuvių tautybės nusikaltėliai arba 
įveltieji įsakymu (kaip policininkai – Girnius apžvelgia motyvacijų spektrą), bet atsainiai 
skelbti „lietuvių“ išskirtinumą būtų keistoka. Lietuvių gelbėtojų gausa verta ypatingesnio 
akcento. Ne kartą esu mėginęs sakyti, kad nusikaltimas tautybės neturi.

Vis dėlto šiam propagandos karo barui nebūdavo skiriama pakankamai dėmesio, ir jis 
kol kas veikiau pralaimimas.

– A, sukilimas, tai žydų žudymas! – Lyg jei nebūtų buvę Sukilimo ir LLV, tai Lietuvos 
žydai būtų nusipelnę išimtinės valdančio Reicho malonės ir išlikę. Hitleris žydus buvo pa-
smerkęs visus, ne pagal vietoves.

Iš tikrųjų Lietuvai nėra ko gėdytis fakto (nors pasakinėja kai kurie filosofai), kad paverg-
tame krašte įvyko sukilimas. Pavergtųjų teisė sukilti pabrėžta mūsų išsivadavimo įstaty-
muose. Tegul gėdijasi okupantas, kuris bėgdamas dar suskubo – ir itin sadistiškai – žudyti 
kalinius.

Čia akumuliavosi įvairios neapykantos, baisi žmonijos liga, godumo ir kerštingo nepilna-
vertiškumo kompleksai. Nebuvo tų visai be nuodėmės, kurie po to ramiai mėtytų politikos 
akmenis.

Bolševikų represijų kerštuose – kaip drįstate norėti laisvės! – žuvo ir mano pusbrolis Leo-
nas Landsbergis-Žemkalnis, ir dėdė, mamos brolis, Jonas Jablonskis. Tėvas išliko turbūt 
per plaukelį (enkavėdistai nesuspėjo atsekti kažkurio įtariamo „inžinieriaus“). Pusbrolis 
Justinas Petkevičius, jau studentas ir žurnalistas, nesvyruodamas nuėjo į sukilimą. Tėvas 
neatsisakė tapti Laikinosios vyriausybės (LLV) nariu. Dėdė Tadas Petkevičius, teisininkas 
ir diplomatas – jos konsultantu. Sukilėliais bent keliom dienom buvo ir kai kurie vėliau 
žymūs žmonės: Juozas Kazickas, Kazimieras Žoromskis.

Sukilimas nebuvo kokio nors būrio akcija. Apie tai tiksliai rašo Kęstutis Girnius. Akty-
vistų fronto štabas Berlyne, puoselėjęs būsimo rezistencinio sukilimo idėją, neturėjo dide-
lės tiesioginės įtakos visame krašte. Tą įtaką, paskatą sukilti, nešė pati bolševikų politika, 
jų baisūs „sovietizacijos“ ir „liaudies priešų“ naikinimo veiksmai Lietuvoje, galų gale, jų 
atviras masinis teroras. Trėmimui jau buvo priešinamasi. Sukilimas veiksmu, atsakant į 
birželio trėmimus, reiškėsi dar prieš Vokietijos ir SSRS karą. Žmonių pasirengimas sukil-
ti – taip pat sukilimas.

Tačiau gal vokiečiai siuntė ginklų, instruktorių? Priešingai, jie draudė skelbti atkuriamą 
valstybę, nors tai buvo pagrindinė sukilėlių motyvacija. Lietuvos himnas iš Kauno Radio-
fono birželio 23-iąją!

Taigi iš trijų Girniaus nurodytų susiplakusių ar suplaktų „momentų“ galime išskirti du 
ir vieną – toks būtų nepriklausomybiškas ir objektyvesnis mokslinis metodas, – arba toliau 
rodyti visus tris kupetoj – tai jau paveldas, tęstinis sovietinis ir posovietinis metodas.

Linkėtina vaduotis iš sovietizmo.

Vilnius, 2021 m. kovo 6 d.
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svarstykLės: tu šiukšLyne, aš danguj 

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Mums patinka, kai kiti žmonės prisiima atsakomybę – 
už save, už susijusius žmones, o geriausia, kai ir už 
mus. Malonu, kai kas nors kitas už tave prisiima atsa-
komybę. Nes ji spaudžia protą, kol priimi sprendimą, 
o po to jau slegia pečius. Našta gali būti santykinai ne-
didelė – už vieno asmens gyvenimo pasirinkimus, bet ir 
ji ilgainiui ima slėgti, ypač išorės situacijai susikompli-
kavus. Tad kodėl gi jos nenumetus, jei yra galimybė? 

Numesti atsakomybę galima daug kam – tėvams, vai-
kams, sutuoktiniams, kolegoms bei viršininkams ir, aiš-
ku, politikams. Vieni prisiima, kiti ne. Su artimaisiais ne-
trunki išsiaiškinti – jei neprisiima, bandyk nebandęs, tik 
santykius susigadinsi. Iš pradžių gali jaustis įsižeidęs ir 
nepatenkintas: kodėl man nepadeda, nesupranta, palie-
ka tempti sunkią savo naštą. Bet po kurio laiko supranti, 
kad tai yra geriausia, ką jie galėjo padaryti. Nes jei tavo 
atsakomybė savo vietoje, su tavimi, tai tarp tavęs ir kitų 
žmonių lieka erdvės kitiems jausmams bei santykiams.

Bet jei užsispyrusiai bandai, tai turi ir daugiau gali-
mybių atsakomybės naštos susimažinti, tegul ir dali-
mis. Pavyzdžiui, profesinėje srityje gali stumdyti ją ko-
legoms ir viršininkams – paskirai arba visų darbuotojų 
interesais prisidengęs. Vadovai taip lengvai neišsisuks, 
nes jie atsakingi už rezultatą, įmonės vertę ir vardą. Jei 
pavyks savąją naštą išradingai užmesti, jie turės pa-
kelti ir nusinešti. Juolab viešoji nuomonė raudonomis 
raidėmis skelbia, o darbo įstatymai įtvirtina, kad darb-
davys už darbuotoją yra atsakingas. Ne tik negatyviai 
(neskriausti), bet ir pozityviai – sudaryti kuo geriausias 
sąlygas klestėti. O juk atsakomybės našta neabejotinai 
trukdo klestėti. Taigi norinčiam ją palengvinti, darbo 
vieta yra neblogas medžioklės laukas (jei tik 
ant tvirtos vadybos nepataikai).

Bet patys patraukliausi atsakomybei nusi-
mesti yra politikos laukai. Platūs ir vaizdingi, 
įvairūs ir intriguojantys. Svarbiausia, politikai 
patys kviečia tai daryti – mes stiprūs ir galin-
gi, išmintingi ir atjaučiantys, jumis pasirūpin-
sime. Visais kartu, ir kiekvienu: paremsime, 
pamaitinsime, apsaugosime ir pagydysime, už 
jus pagalvosime ir pasirinksime. Jei žmonės 
prašo, tai kodėl neatiduoti tos naštos? Nesvar-
bu, kad žadantieji omenyje turi viena, o tu kita.

Kad ir kaip maga, geriau būtų neatiduoti. Nes kartu 
įduosi ir savo sprendimo laisvę. Ir įdomiausia, kad rea-
lią savo pasirinkimo laisvę atiduosi vien už pažadą, kad 
šie tą atsakomybę prisiims. O neprisiims, nes negali. 
Nes jiems savos užtenka – tavoji įeina tik į rinkimų, ne 
į darbų programą.

Žinia, atsakomybė vaikšto sukibusi kartu su laisve, ir, 
kad galėtų suveikti, abiejų turi būti proporcingai. Kitaip 
vienas lieka apačioje prispaustas, o kitas – viršuje pakibęs. 
Kaip vaikiškose sūpynėse („tu šiukšlyne, aš danguj“, – 
sakydavom). Vaikai atsakomybės ir laisvės – dviejų mo-
netos pusių principo – mokomi nuosekliai. Ilgai jiems lie-
ka neaišku, kodėl suaugusieji neleidžia visą dieną lindėti 
ekranuose ir valgyti saldainius (tarsi priešai kokie būtų), 
tačiau kodėl negalima griebti už karšto puodelio, paaiš-
kėja gana anksti. Ir juo anksčiau vaikai gauna laisvės, 
juo greičiau jiems paaiškėja jos antroji pusė: kad norint 
nuo kalnelio nuvažiuoti, rogutes į viršų teks užsitempti. 

Aiškiausiai laisvės ir atsakomybės pusiausvyra matyti 
ekonominėje veikloje, kur viskas yra daugiau ar mažiau 
įrėminta piniginių santykių. Organizacijos skyriaus va-
dovas yra atsakingas tik už grupę žmonių bei darbų ir 
turi ribotą laisvę priimti sprendimus. Paprastai kolekty-
vas tai supranta ir nekelia skyriaus vadovui scenų, kad 
jis neišmokėjo metinių premijų – tam yra aukštesnis 
šefas. Šis turi daugiau sprendimo ir veikimo, bet ir at-
sako už daugiau. Klaidą padaręs darbuotojas (tarkime, 
apskaičiavęs pirkėją) paprastai negalvoja apie įmonės 
reputaciją, – jis galvoja apie save. Kas bus taip prisidir-
bus ir ką dar galima padaryti, siekiant sumažinti pasek-
mes: neigti, suversti kaltę klientui, apskaitos sistemai, 

prastam orui ar pasaulinei revoliucijai. Įmonės 
atsakomybės prieš klientą darbuotojas nepri-
siima – ji lieka vadovui. Šis turi ne tik kompen-
suoti klientui, jo atsiprašyti, – ir ne formaliai, 
o kad tikrai atleistų ir nepaskųstų įvairioms 
institucijoms, neparašytų socialiniuose tink-
luose, kad „Ei, neikit į šią kontorą, čia žmones 
apskaičiuoja“. Kai pats esi kaltas arba sukly-
do tavo patikimas darbuotojas, nėra didelės 
bėdos ir jo kaltę prisiimti. Bet jeigu pats įtarei, 
kad taip gali atsitikti, nes darbuotojas jau ne 
kartą pasirodė neatsakingas (o neatleidai, nes 



4 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  2

nustebimai

	

pagalvojai – žmogus jaunas, išmoks, arba senas, ką pa-
darysi), tai daryti sunku neproporcingai. Atsakomybės 
pusė svarstyklėse tampa sunkesnė, palyginus su laisvės. 
Juo daugiau žmonių nuo tavęs priklauso, juo daugiau 
veiklos vystai ir žalos gali padaryti, juo žemiau ta pusė 
svyra, juo daugiau tave užgula papildomos atsakomybės 
našta. Chemijos įmonės vadovas, ligoninės vyr. gydyto-
jas, laboratorijos vedėjas, teisėjas, elektros tinklų, staty-
bos aikštelės vadovas, darželio direktorė – visų jų darbe 
atsakomybė yra sunki pareiginė instrukcija.

Rinkoje atsakomybės ir laisvės pusiausvyra pasie-
kiama mokant didesnį atlygį. Tiek didesnį, kad galima 
būtų nupirkti laisvės šiai atsakomybei atsverti. Žino-
ma, pusiausvyros taškas ir nuo asmenybės priklauso: 
kai kam ta pati atsakomybė yra knygos, kai kam plytos 
svorio. Tie, kuriems knygos, yra konkurencingesni va-
dovaujančiai pozicijai užimti. Tie, kuriems plytos, ren-
kasi kitas profesijas ir pareigas. Ne vienas ir įkliūva tik 
apie didesnį atlyginimą ar karjerą galvodamas, o apie 
atsakomybės svorį nesusimastęs. Tada būna didžiai nu-
stebęs ir pasipiktinęs, ūmai tos atsakomybės prislėgtas. 
Kai su atsakomybe prasilenkia privačios įmonės vado-
vas, savininkai paprastai jį nubaudžia. Kai tai padaro 
valstybės institucijos vadovas, nubaudžia retai. Šis grei-
tuoju būdu gauna pažymą, kad serga, o išmestas iš pa-
reigų bylinėjasi dėl „susidorojimo“ ir neretai būna grą-
žintas (su kompensacijomis iš mūsų visų pinigų). Ypač 
pavojinga neįvertinti tos atsakomybės, kai tavo institu-
cija atsakinga už tvarkymąsi nekasdienėse situacijose 
(kaip antai pandemija, stichinė nelaimė ir pan.).  

Tačiau keisčiausias atsakomybės ir laisvės santykis 
klostosi politikams. Viena vertus, jie patys atvirai ir 
savo noru atsakomybę prisiima. Negali žinoti, kiek jų 
supranta tos atsakomybės ribas. Kita vertus, vos tik jie 
prisiima tą formalią atsakomybės dalį, ant jų užgriūna 
bent kelis kartus didesnė tautos lūkesčių našta. Našta 
tos atsakomybės, kurią žmonės įsivaizduoja, kad politi-
kai prisiims, nes kažką panašaus žadėjo. 

Sveikatos ministras, kuris valdo pandemiją (maždaug 
kaip Gendalfas kaunasi su Balrogu Morajos požemiuo-
se) tikrai yra atsakingas, kad skiepijimo procesas vyktų 
taip greitai, kaip įmanoma. Tačiau dalis visuomenės įsi-
tikinusi, kad jis yra atsakingas už tai, jog su skiepijimu 
tiesiog viskas būtų gerai: nepriklausomai nuo vakcinų 
tiekimo grafiko, oro sąlygų, dalyvaujančių institucijų 
gebėjimų, dešimtmečiais kauptų pacientų sąrašų būk-
lės, žmonių noro skiepytis ir jų nuomonės apie konkre-
čias vakcinas. Jei žmonės skiepytis nenori, ministras 
burtų lazdele (atsiprašau, viešųjų ryšių akcija) privalo 
įrodyti kad jie neteisūs. Arba priešingai, pripažinti, kad 
skiepijimas nepadeda, o gali būti, kad pandemija net 
neegzistuoja. Ekonomikos ministrė tampa atsakinga ne 
už palankias verslui sąlygas ir tvarkingą paramos nu-
kentėjusiems paskirstymą, bet pamaitinimą visų, kurie 

nukentėjo nuo pandemijos taip, kad jie nebūtų gavę ma-
žiau nei kiti. Tai irgi panašiau į kovą su vėjo malūnais 
nei į ekonominį uždavinį. Gal dėl to ši ministerija turi 
pavadinime žodį „inovacijų“?

Aplinkos ministras turi įgyvendinti žaliąjį kursą, ku-
ris reikalauja kuo radikaliausių sprendimų, nieko radi-
kaliai nepakeitęs, o socialinių reikalų ir darbo (apskritai 
kone magijos magistro) – duoti žmonėms pinigų, nesu-
mažinant jų noro dirbti. 

Su kiekvienais rinkimais pažadų apimtys auga be-
valgant ir nežinia, kas galėtų jas sustabdyti. Čia jau ne 
sūpynes primena, o karuselę – politikas negali pažadėti 
mažiau nei jo oponentas, todėl spiriasi į priekį. Įsisuku-
siems apsvaigsta galva, o nuo karuselės nulipę savomis 
kojomis nebegali paeiti. 

Deramo balanso situaciją komplikuoja ir tai, kad poli-
tikams už prisiimtą atsakomybę nėra sumokama. Iš bė-
dos galėtumėm sakyti, kad už formalią dalį sumokama, 
bet už perviršį – tikrai ne. Ypač dabar, kai dalis dirba 
ir vadovais, ir pandemijos gaisrininkais. Sakysite, juk 
jie sukaupia politinį kapitalą arba gauna šlovę. Taip, 
tačiau šlovės trokštantys nebūna geri politikai, o poli-
tinį kapitalą Lietuvoje realizuoti nėra paprasta, taigi ir 
kapitalas ne itin vertingas. 

Kadangi laisvės ir atsakomybės pusiausvyra vis vien 
nusistovi, tam yra tik du keliai: arba savavališkai pa-
sididinama laisvės, arba susimažinama atsakomybės. 
Pirmuoju atveju politikas demonstratyviai neša rinkėjų 
lūkesčių atsakomybę, pasipildydamas laisvės daugiau, 
nei pagal įstatymą priklauso. Neretai nuoširdžiai ma-
nydamas, kad taip ir turi būti. Šis būdas apima ir gry-
nąjį populizmą, sakant, dėl rinkėjų padarysiant viską, 
o realiai net nesirengiant nieko. Tai dažnai pasirenka-
mas kelias. Antru atveju politikas prisiima tiek atsako-
mybės, kiek būdamas toje pozicijoje realiai gali panešti, 
taip dalį rinkėjų lūkesčių ignoruodamas. Tai populiarus 
kelias. Pirmu atveju visuomenė kalba apie korupciją ir 
populizmą, antru – apie aroganciją. 

Realybėje, žinoma, matome įvairius šių variantų mi-
šinius, tačiau abejoju, kad trečias variantas egzistuotų. 
Nebent iš minėtosios magijos sferos – kai politikas yra 
tobulas asmuo ir specialistas, komunikatorius ir ma-
sių įkvėpėjas, vadovas ir motyvatorius, dar ir pranašas 
(ypač krizių ir pandemijų).

Visuomenei gi naudingiausia būtų, kaip tam vaikui, 
išmokti, kad negali visą dieną spoksoti į ekranus ir 
šlamšti saldainius, nes ne tėvams, kurie to neleidžia, 
suges sveikata. Kad džiaugsmas fantastiškais tėvais, 
kurie visa tai skatina, bus didelis, bet trumpas. Net 
jei ilgą laiką po to galvosi, kad už situaciją, kurioje at-
sidūrei, atsakingi kiti, vieną dieną pats turėsi patirti 
pasekmes. Ir tada niekam nebebus įdomus tavo prie-
kaištas – kodėl jie man iš karto nesakė, kad savo atsa-
komybę galų gale vis tiek teks patirti pačiam.
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Didžiausią triukšmą per visą karantino laikotarpį nea-
bejotinai sukėlė svarstymai apie Stambulo konvenciją 
„dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos 
ir kovos su juo“. Pirmiausia – „lyties socialiniu aspektu“ 
sąvoka. Iš tiesų ji nepainioja vyrų ir moterų lyčių. Jos 
pripažinimas būtų esminis, kad žmonės, vyrai ir mote-
rys, bet labiausiai – vyrai, atgautų sovietmečiu sugriau-
tą socialinį orumą.

Tikėtina, kad „socialinio vaidmens“ („ar lyties sociali-
niu aspektu“) sąvokos priešininkai iš tiesų supranta, ką 
tai reiškia. Yra prikurta įvairiausių su šiuo įvardijimu 
nieko bendra neturinčių pamėklių. Gana negausiai (ne-
pilnai septyni šimtai) pasirašytoje peticijoje prieš Stam-
bulo konvencijos ratifikavimą sakoma, kad ji „teisėje 
įvestų „lyčių chaosą“ [situaciją, kai vien vyriškos ir mo-
teriškos lyties nebepakanka], nes randama net iki ke-
liasdešimt socialinės lyties tapatybių“, „sąlygotų belytės 
kalbos įvedimą viešojoje erdvėje, keltų problemas sporto 
varžybose ar sveikatinimo ir asmens higienos srityse 
(viešieji tualetai, dušai, persirengimo kambariai) ir kt.“ 
Gąsdinama, kad nebeliks skirtumo tarp vyrų ir moterų, 
mokyklose privalomai bus mokoma apie šeimą iš dviejų 
princų ir t. t. Prikalbėta tiek, kad net sveiko proto žmo-
gus ima galvoti, kad „nėra dūmų be ugnies“, tad gal ir 
tuose pasakojimuose esama žiupsnelio tiesos.

Racionaliai svarstantieji pateikia įvairių argumentų, 
kodėl nereikia ar reikia ratifikuoti konvenciją. LRT „Fo-
rumo“ laidoje kalbėjęs Seimo narys Paulius Saudargas 
laikėsi nuostatos, kad agresija ir patyčios esantis 
visuotinis reiškinys, o moterys nukenčiančios tik 
todėl, kad yra silpnesnės. Mat agresijos pritvinkę 
žmonės atsigręžia prieš silpnesnius, vyrus ar mote-
ris. Taip Saudargas apskritai „neutralizavo“ klau-
simą lyties atžvilgiu. Tačiau kažin ar taip lengva 
ranka galima numoti į visuomenėje priimtus lyčių 
vaidmenis ir jų susidūrimo su tikrove pasekmes. 
Milda Ališauskienė laidoje kalbėjo apie mizogi-
niją. Tačiau ir tai turbūt nėra problemos šaknis. 
Lietuvos visuomenė nėra tradiciškai nusistačiusi 
prieš moteris, lyginant su kitomis visuomenėmis. 

Labai dažnai diskusijose minima „tradicinė šei-
ma“, į kurią esą kėsinasi konvencija. Apie „tradi-
cinę šeimą“ kalbama kaip apie tam tikrą istorijos 

paliktą turtą. Tarsi tai būtų išskirtinai vertingas šeimos 
santykių modelis, atitinkantis mūsų tautos lūkesčius ir 
garantuojantis jos išlikimą. Sugestijuota, kad jei tas mo-
delis būtų per švietimą, auklėjimą ar kitais būdais keičia-
mas, tai reikštų pasikėsinimą į tai, kas stabilu ir vertinga. 
Tačiau koks „tradicinės šeimos“ turinys – teišeina spėlioti. 

Galima mėginti rekonstruoti, kad „tradicinė šeima“, 
netiesiogiai nurodanti į „tradicinius“ vyro ir moters vaid-
menis šeimoje, yra vadinamoji patriarchalinė šeima. Joje 
vyrui priklauso šeimos nuosavybė, jis uždirba pinigus. 
Moteris nedirba, pasilieka šeimoje, augina vaikus, tvar-
ko namus, rūpinasi vyro buitimi, ir tai yra jos darbas. 
Vyro žodis svarbiausiais klausimais yra paskutinis. Tur-
tingesnėse šeimose, kurios išgali samdytis tarnaitę ar 
guvernantę, moteris prižiūri jų darbą, valdo visą namų 
ūkį, taip pat užsiima visuomenine veikla. Tokia šeima 
ilgą laiką gana neblogai funkcionavo. Tačiau moderniais 
laikais, stiprėjant kapitalizmui, prireikė, kalbant techni-
niais terminais, papildomos darbo jėgos ir jos akivaizdus 
rezervas buvo moterys, iki to laiko buvusios šeimose.

Į Lietuvą modernybė įsiveržė ir sovietiniu pavidalu. 
Tradicinė patriarchalinė šeima, apie kurią čia kalbama, 
savaime pamažėle kitusi iki tol, buvo pradėta naikinti po-
kariu. Į jos vietą stojo sovietinė šeima. Joje moterys buvo 
ne tik skatinamos, bet net ir verčiamos eiti dirbti. Subjek-
tyviai tai sąlygojo ir nedideli vyrų atlyginimai, iš kurių 
šeimos pragyventi negalėjo. Dar šeštame dešimtmetyje 
nemažai moterų Lietuvoje nedirbo, nes paprasčiausiai 

nebuvo tiek darbo vietų. Tačiau vėliau darbo prie-
volė buvo faktiškai įgyvendinta. Žinoma, dalis 
buvo „susitvarkiusių gyvenimą“, kaip anuomet 
sakyta: ištekėjusioms už įtakingų nomenklatūri-
ninkų dirbti nebuvo būtina, dirbo tik „knygelės“ – 
ir buitis geresnė, ir tarnaitės vaikus pažiūrėdavo. 

Ne vien moterų darbas naikino tradicinį patri-
archalizmą. Sovietų valdžia beveik visiškai su-
naikino privatinę nuosavybę, kuria bent iš dalies 
rėmėsi ir vyro bei tėvo autoritetas šeimoje. Vyrai 
ir moterys tapo lygiai beturčiais, ir tai neabejoti-
nai labiausiai žeidė vyro orumą, pakirto pamatą 
jo išskirtiniam šeimos išlaikytojo vaidmeniui.

Įsivaizduokime vyrą, kuris gimė dar prieška-
riu, patriarchalinėje pasiturinčių ūkininkų šei-

kokia tavo „Lytis sociaLiniu aspektu“?

Tomas Daugirdas

KritiKa
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agresija. Pirmiausia tai liečia vyrus, nes jų tradiciniam 
vaidmeniui šeimoje buvo labiausiai atimtas pagrindas. 

Psichologai kelis dešimtmečius kalba apie gilumines 
sovietmečio traumas. Socialinių vaidmenų derėjimas su 
tikrove lemia žmogaus orumą, savivertę ir laimės pojū-
tį. Jei mūsų įsivaizdavimo apie mūsų socialinį vaidme-
nį nepatvirtina tikrovė, tai gali lemti pyktį ar agresiją, 
formuoti nelaimingus žmones ir nelaimingas šeimas. 
Todėl keičiantis tikrovei ypač svarbu, kad per švietimą 
ir ugdymą būtų keičiamas mūsų vaidmenų įsivaizdavi-
mas ar plečiamas to įsivaizdavimo laukas.

Per trisdešimt metų yra įvykę nemažai pokyčių. Gana 
įprasta matyti vyrą, einantį pasivaikščioti su vaiko veži-
mėliu. Įprastas dalykas, kad būtent vyrai perka šeimai 
produktus. Vyrai kai kada tvarkosi ir buityje. Vadina-
si, tai daryti vyrui jau nėra gėda ir „nevyriška“, kaip tai 
dar būtų buvę prieš tris dešimtmečius. Tačiau dauguma 
tų vyrų yra kilę iš sovietinės šeimos, kurioje pseudopat-
riarchalinės nuostatos diktavo, kas dera vyrui, o kas jau 
žeidžia jo orumą. Tyrimai rodo, kad nemaža dalis mo-
kyklinio amžiaus jaunuolių savo būsimą šeimą suvokia 
patriarchališkai. Pavyzdžiui, toks vidutiniškai gabus 
jaunuolis veda išsilavinusią, gudrią, gerą darbą turin-
čią merginą, dažnai vykstančią į užsienio komandiruo-
tes. Tėra laiko klausimas, kada jo socialinio vaidmens 
įsivaizdavimas suduš į šią tikrovę. Įvyks skyrybos arba 
jis ims smurtauti. Ir vien išimtiniais atvejais galime 
tikėtis, kad jis bus toks išmintingas, jog užsiims savo 
socialinio vaidmens įsivaizdavimo keitimu. 

Grįžtant prie šio svarstymo pradžios, žmonės (daž-
niausiai – vyrai), mūru stojantys už „tradicinę šeimą“, 
yra arba padangėse skraidžiojantys romantikai, arba 
įsitaisę ant besiveržiančio ugnikalnio ir nesuprantan-
tys tikrovės ženklų keliautojai. Šeima Lietuvoje yra 
trapiausia institucija. Dešimčiai santuokų tenka ke-
turios ištuokos. Tai rodo, kad nemenkai daliai žmonių 
santuoka yra ne tiek ramybės oazė, kiek įtampų maz-
gas. Žinoma, galima romantizuoti šeimą, tačiau kažin 
kiek tai padės žmonių praktiniame gyvenime, nebent 
jie būtų poetai. Galima uždrausti skyrybas ir paversti 
šeimą kalėjimu, apie ką svarstoma Lenkijoje. Tačiau 
galima rimtai pažiūrėti į socialinius vaidmenis šeimoje, 
svarstant, kas turėtų keistis, kad joje atsirastų daugiau 
laimės visiems. Nuo laimės šeimoje neabejotinai pri-
klauso ir laimė visuomenėje.

Seimas spręs, ratifikuoti ar ne Stambulo konvenciją. 
Net jei ji ir nebus ratifikuota, ji jau nuveikė tam tikrą 
savo darbą, nes paskatino kalbėti apie socialinius vaid-
menis, į kuriuos nurodo griozdiškas terminas „lytis so-
cialiniu aspektu“. Ji paskatino suvokti, kaip paviršu-
tiniškai visuomenėje linkstama suvokti šeimų, vyrų 
ir moterų santykių problemas ir jų priežastis, ir koks 
didelis mūsų visuomenėje yra švietimo apie praktinius 
socialinius dalykus poreikis.

moje. Nuo vaikystės matė orų, valdingą tėvą, kuriam vai-
kai jautė pagarbą, gal net ir baimę. Mama buvo darbšti, 
tvarkė ūkį, rūpinosi vyru ir vaikais. Jau suaugęs soviet-
mečiu toks vyras veda aukštąją mokyklą bebaigiančią 
merginą, kuri vėliau taps mokytoja. Gimsta vaikai, šei-
ma galiausiai gauna butą daugiabutyje. Žmona nuolat 
pavargusi, už jį daugiau uždirbanti ir tenorinti, kad jis 
nesimaišytų jai akyse. Vyras negeba nei žmonai buities 
naštos palengvinti, nei užsiimti vaikų auklėjimu. Mat 
vyrams tas nepritinka, juk patriarchalinėje šeimoje ber-
niukai to nebuvo mokomi. O ir visuomenės nuomonė 
būtų nepalanki. Galiausiai jis susitaiko su nereikalingojo 
vaidmeniu šeimoje, stengdamasis bet kuria proga iš jos 
ištrūkti, pažvejoti ar išgerti su draugais. Su ilgesiu prisi-
mena savo tėvą ir jį supusią pagarbią aplinką. Jaučiasi 
nelaimingas ir nieko vertas, jam neretai norisi sudaužyti 
jį supantį pasaulį ar parodyti, kas čia svarbiausias. Ką 
kartais nevilties ir alkoholio apimtas ir daro.

Sovietinės visuomenės transformacijos metė iššūkį 
tradiciniam vyro ir tėvo vaidmeniui šeimoje. Sugriovus 
pamatą ankstesniajam, naujas nebuvo sukurtas, kad 
būtų prasmingas ir atitiktų vyro orumą. Tačiau vaid-
menys liko pseudopatriarchaliniai, ir tai naikino šei-
mas ir pačius vyrus. Didelis skaičius vyrų savižudybių 
soviet mečiu, ir ypač jų didėjimas aštuntame dešimtme-
tyje, rodo agresiją, kuri nukreipta ne tiek prieš aplinką, 
bet ir prieš save pačius.

Sovietinė šeima stipriai žeidė ir moters orumą. Dekla-
ruodama, kad vaikais ir buitimi pasirūpins valstybė, so-
vietų valdžia tą darė itin negrabiai. Visi sunkios buities 
rūpesčiai, vaikų auklėjimas prislėgė būtent moterį, nes 
tradiciškai ji tvarkėsi namuose. Greta to ji dirbo visą 
darbo dieną, lygiai su vyrais. Būtent moterys stovėda-
vo ilgose eilėse prie deficitinių ar būtiniausių produktų. 
Sovietinės moterų lygybės idėjos, jei jų atžvilgiu kas ir 
turėjo kokių lūkesčių, moteris apgavo. Ant senų sociali-
nių vaidmenų buvo papildomai užkrautos naujos darbo, 
visuomeninės veiklos pareigos. Į buityje nepadedantį ir 
su vaikais negebantį, o ir nenorintį užsiimti vyrą nereta 
moteris žiūrėjo kaip į dar vieną vaiką, kuriuo reikia taip 
pat kažkiek pasirūpinti. Moterų agresija vyrų atžvilgiu 
yra žymiai mažesnė, nes patriarchaliniame vaidmenų 
pasiskirstyme ne moteriai buvo skirtas šeimos virši-
ninko vaidmuo. Nors, žinoma, visais laikais pasitaiko 
atvejų, kad ir žmonos prikulia savo vyrus, ir nebūtinai 
vien fiziškai stipresnės.

Jei šiandien ir galime kalbėti apie kokią „tradicinę“ šei-
mą, kuri egzistuoja mūsų tikrovėje, tai nėra prieškarinė 
patriarchalinė šeima. Tai labiau – nelaiminga ir disfunk-
cinė sovietinė šeima, kurioje iš patriarchalinių vyro ir 
moters vaidmenų tėra likusios deformacijos. Iš sovietme-
čio į nepriklausomybę persikėlė įtampa tarp „tradicinių“ 
vaidmenų ir tikrovės. Ta įtampa gali būti išgyvenama 
kaip žeidžianti vyro ar moters orumą, ir gali pasireikšti 

kritika
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eiLėraščiai

W. H. Auden
Iš anglų kalbos vertė Edgaras Platelis

Poezija

pasivaikščiojimas sutemus
(a WaLk after dark)

Tokioj šviesioj nakty
Dvasia pleventi gali:
Dieną privargus, prasistengus
Šis prisukamas reginys
Ir užburia, ir nuobodulį kelia,
Kaip aštuonioliktas amžius.

Paauglystėje teikė paguodą
Šis nenuleidžiamas žvilgsnis;
Kad ir ką padariau, tai neduoda
Doruoliams teisės smerkti kitų,
Ir tos akys ilgai dar mirkčios
Virš tokių moralistų kapų.

Dabar, mirt dar nepasirengęs,
Bet peržengęs ribą negrįžtamą,
Kai pradedi nemėgti jaunimo,
Džiaugiuos, sužiuręs į dangų –
Juk švytintys jo sutvėrimai
Taip pat ne pirmos jaunystės.

Naktį jaukiau vaizduotis
Kaip tylius senelių namus,
Nei angarą tobulosios mašinos,
Kur Kambro rausvos spinduliuotės,
Nei senovės Romos nėra, nebebus,
Nei manęs septyniolikinio.

Nors, kad ir kaip mums patinka
Stoiška rašymo maniera,
Tokia būdinga klasikams
Be jaunų ir turtingų nėra,
Kas išdrįstų ir sugebėtų
Apie lacrimae rerum papasakot.

Nes dabartis įsisiautėjus,
Kaip ir praeitis, o jos nugalėti
Vis dejuoja, bet niekas neklauso jų
Ir tiesai slėpti vietų neliko

Kažkas pats pasirinko kentėti,
Kas neturėjo įvykti, įvyko.

Galbūt jau šią naktį, dabar
Be įspėjimo iš anksto
Nematomas įvykis išjudino
Pirmą mažą Ne dar ištarsimą
Dėsniams, taip manom, pakankamiems
Pasauliui potvaniniam apibūdinti:

Bet žvaigždės aukštai ten liepsnoja,
Nesuvokdamos, dėl ko tai, ir kam
Kai einu miegoti namo jau,
Klausdamas, koks ištiks pasivijęs
Nuosprendis man, mano draugams
Ir šioms Jungtinėms Valstijoms.

romos žLugimas
(the faLL of rome)

Plakasi bangos į molą;
Vienišam lauke lietus
Čaižo vagonus tuščius;
Nelegalai kyla į olą.

Vakaro suknios ryškėja;
Mokesčių rinkėjai vaikos
Tuos, kam mokėti laikas
Po nuotekų tranšėjas.

Privačią sudėję auką
Šventyklos kekšės užmiega;
Visiems literatams lieka
Po įsivaizduojamą draugą.

Mąsliam Katonui svarbiausios
Senosios disciplinos,
To drūti jūreiviai nežino
Ir dėl algų kelia riaušes.

Cezario lovoj taip gera,
Kai rašo nesvarbus klerkas
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W. h. auden

MAN NEPATINKA DARBAS
Ant rožinio formuliaro.

Beširdžiai ir beturčiai,
Stebi rusvi paukštukai
Ant kiaušinių sutūpę,
Kaip gripas miestus purto.

O už daugelio mylių
Būriai juda elnių šiaurinių
Per plynes kerpių auksinių
Greitai ir itin tyliai.

pagiriamasis žodis kLintims
(in praise of Limestone)

Jei iš jų susidaro peizažas, kurio mes, netvarieji,
Nuolat ilgimės, tai pirmiausia todėl,
Kad jos tirpsta vandeny. Žiūrėk – apvalaini šlaitai,
Paviršiai, kvepiantys čiobreliais, o ten, žemai,
Slaptas porėtas knibždėlynas. Klausyk – šaltiniai
Trykščioja visur, gurkčiodami
Pripildo po baseinėlį žuvytei, išgraužia
Lomelę, kurios šlaituos gali glaustis
Drugelis ir driežas; ištyrinėk šią
Trumpų atkarpų ir ankštų erdvių vietovę:
Ar ne Motinos tai metafora, vieta
Jos sūnui, gražuoliui, išsidrėbusiam
Ant akmens atokaitoj, neabejojančiam,
Nepaisant trūkumų, jis mylimas, jo darbai
Tik jo galios žavėti pasekmės? Nuo akmens atodangos
Iki šventyklos ant kalno, nuo iškasto šulinio
Iki fontanų, nuo laukinio iki dvaro vynuogyno –
Tai nuostabūs, bet trumpi žingsniai, kuriuos vaikas,
Trokšdamas daugiau dėmesio už savo brolius, ar
Siekdamas įsiteikti ar iš irzlumo, lengvai gali žengti.
Žiūrėk, varžovų būrys, lipa aukštyn, žemyn
Stačiom akmens galerijom, po du, tris, kartais
Ranka rankon, bet niekad, ačiūdie, koja kojon;
Ar ūksmingoj aikštės pusėj vidudieny
Įsitraukę į pokalbį, per daug gerai pažįstami,
Kad manytų esant svarbių paslapčių
Negalintys įsivaizduoti dievo, kurio nuožmumas
Būtų moralus ir nenuglostomas šmaikščia eilute
Ar geru sugulimu: pripratę prie kalbančių akmenų
Jie neturėjo dengtis veidų iš baimės
Prieš kraterį, kurio tūžmo negalėtum suvaldyti;
Prisitaikę prie slėnių vietinių reikmių
Kur viskas apčiuopom, pėsčiom pasiekiama,
Jų akys niekad nežvelgė begalinėn erdvėn
Pro klajoklio šukų strypyną; gimė geroj šeimoj –
Jų kojų niekad nepuolė grybeliai

Ir džiunglių vabzdžiai, kokčios gyvybės formos

Neturinčios su mumis, taip manom, nieko bendra.
Tad jei kuris nusivažiuoja, jo mąstymas
Dar suprantamas: tapti suteneriu
Stumdyti klastotes ar iššvaistyti gerą tenorą
Ir namus sužlugdyti – visiems gali nutikti
Išskyrus geriausius ir blogiausius...

Gal todėl
Geriausi ir blogiausi čia neužsibūna, bet ieško
Derlingų dirvų, kur grožis ne toks išorinis
Šviesa veikiau privati, o gyvenimo prasmė
Daugiau nei beprotnamis. „Eikš!“, tarė

granito tyrai,
„Koks nepagaunamas tavo humoras, koks netikėtas
Bučinys, kokia amžina yra mirtis.“ (Būsimi šventieji
Nueidami dūsavo.) „Eikš!“, sakė molis ir žvyras,
„Mūsų lygumos tinka kariuomenėms; upės
Trokšta būti sutramdytos, vergai pastatys tau
Didelį kapą: žmonija minkšta kaip žemė, abi jas
Turim pakeisti.“ (Valdovai Cezariai kilo ir
Durim trenkę išeidavo.) Bet ūmiausius patraukė
Senesnis šaltas balsas, vandenyno šnabždesys:
„Aš – vienatvė, kuri nieko nežada ir neprašo;
Taip tave aš išlaisvinsiu. Nėra meilės;
Teegzistuoja įvairūs pavydai. Visi jie liūdni.“

Jie buvo teisūs, mielasis, tie balsai buvo teisūs
Ir tebėra; šis kraštas – tai ne namučiai,
Ir ramybė – ne istorinės vietos rimtis,
Užbaigtos, užantspauduotos: užkampis,
Nunykus provincija, tuneliu sujungta
Su dideliu, pilnu reikalų pasauliu, turinti
Nuodėmingo patrauklumo. Viskas? Ne visai:
Ji pasauly turi pareigą, kurią nevalingai
Atlieka, abejodama Didžiųjų Galių
Dogmomis; ji trikdo mūsų teises. Poetą,
Adoruojamą už atvirumą vadinti
Saulę – saule, protą – galvosūkiu, trikdo
Šios skulptūros, akivaizdžiai abejojančios
Jo antimitologiniu mitu; o berniūkščiams
Kurie vejas mokslininką kolonadoj
Su itin gyvybiškais pasiūlymais, nusispjaut
Ant jo rūpesčių dėl Gamtos slėpinių. Ir man
Priekaištavo, kiek ir kas žinoma. Negaišt, neįkliūt,
Nepasilikt, ne, prašau! nebūt panašiam
Į save kartojančius žvėris, ar, tarkim,
Į nuspėjamą vandenį ar akmenį, tokia
Yra mūsų Bendra Malda, o paguoda – muzika
Kurią gali kurti visur, ji yra nematoma
Ir nekvepia. Ir kadangi mums nusimato
Mirtis kaip faktas, aišku, esama racijos. Bet jei
Nuodėmės atleidžiamos, kūnai kyla iš mirusių,
Šios materijos modifikacijos į
Nekaltus atletus ir mojančius fontanus,
Sukurtus vien malonumui, patvirtina dar kai ką:
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Palaimintiems nesvarbu, iš kur juos stebės,
Nes jiems nebus ką slėpti. Mielasis, neišmanau
Šių dalykų, bet kai bandau įsivaizduoti
Amžino gyvenimo meilę, girdžiu murmant
Požemines sroves, ir matau klinčių peizažą.

pasivaikščiojimas vakare
(as i WaLked out one evening)

Kai kartą Bristolio gatvėn
Vakare pasukau prasieit
Šaligatviuos minios atrodė
Kaip laukuos subrendę javai.

Ir nuo sklidinos upės
Aidas meilužio dainos
Iš po geležinkelio arkos –
Meilei nėra pabaigos.

Mylėsiu, brangusis, mylėsiu
Kol Kinija Afriką susitiks
Kol upė peršoks per kalną
O gatvėj lašišos pragys.

Mylėsiu, kol vandenyną
Gražiai sulankstys ir padžiaus.
Nugagens septynios žvaigždės 
Nelyg žąsys skersai dangaus.

Metai praskuos tarsi triušiai,
Nes glėby apsikabinęs
Laikau Amžiną Gėlę
Ir pasaulio meilę pirminę.

Bet laikrodžiai miesto sujudo
Sudžeržgė, sutilindžiavo:
Laiko nenugalėsi,
Nusilenks jam gyvenimas tavo.

Teisingumas atsilapoja
Mūsų siaubo klostėse,
Laikas tyko šešėliuos
Ir bučiuojantis kosteli.

Graužiantis ir per rūpesčius
Gyvenimas išsibarsto.
Laikas susirinks savo,
Ar vėliau, ar dabar.

Daugelį slėnių žaliųjų
Sniego pūgos užgriūna
Laikas šokį nutraukia
Ir šuolio ore nesvarumą.

Merki rankas į vandenį
Merk jas iki riešų;
Žiūrėk, žiūrėk į dubenį,
Gailėkis praleistų progų.

Spintelėje dunkso ledynai,
Lovoj vangi dykuma;
Arbatinuke įskilimas –
Mirusių pasaulin landa.

Valkatos ten pinigus taško,
Milžinas Džeką pakeri;
Ten lelijų bernelis švepluoja,
O Džilė kojas pakelia.

Pažvelk, pažvelk į veidrodį
Štai ji, tava neviltis;
Vis vien gyventi – palaima,
Nors laiminti pats negali.

Stovėk, stovėki prie lango
Karštom ašarotom akim;
Mylėsi suktą kaimyną
Sukta savąja širdim.

Vėlus, vėlus buvo vakaras,
Meilužiai jau buvo išėję;
Nutilo laikrodžių dūžiai,
O upė gili vis tekėjo.

versta iš: W. h. auden, Collected poems,  
edited by edward mendelson, new york:  
vintage international, 1991, 926 p.

eiLėraščiai
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dievas kaip dženteLmenas

Remi Brague

religijos filosofija

Visi žmonės žino Dekalogą ir ypač įsakymą: „Nenaudosi 
piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo“ (Iš 20, 7). Nepai-
sant šio perspėjimo, mes perdėm laisvai vadiname Die-
vą „Viešpačiu“, – maža to, mes šaukiamės jo kaip „Vieš-
paties“, tarsi šiame žodyje nesislėptų dviprasmybė ir 
jam verkiant nereikėtų išaiškinimo, nebent vartotume 
jį klaidingai, – taigi vadinasi tuščiai. Koks „Viešpats“ 
yra Dievas, krikščionių Dievas? Tikrai ne toks, kuris 
„viešpatauja“ viskam, kas nėra jis pats, būtent pasau-
liui. Ne, Dievas yra kitoks „viešpats“. Bet koks gi?

Dėl paradoksalios formulės kyrios Iesous, „Jėzus yra 
Viešpats“, pirmieji krikščionys tapo suklupimo akme-
niu pagoniškajai Romai. Tokioje žodžio „viešpats“ varto-
senoje randame užuominą. Šią formuluotę galima rasti 
Naujajame Testamente, žodis į žodį Pirmajame laiške 
korintiečiams (12, 3) arba netiesiogiai atpasakotą Laiš-
ke romiečiams (10, 9), Pirmajame Jono laiške (5, 1) ir ki-
tur. Vargu ar galime išmatuoti ardomąjį, dar daugiau, 
tiesiog revoliucingą šios paprastutės ištarmės pobūdį. 
Tikrasis viešpats yra ne ciesorius, Romos imperatorius 
su visa galybe ir šlove, o bejėgis žydas, kuris mirė ant 
kryžiaus skausminga vergo maištininko mirtimi.

Pasistengsiu nukryžiuotojo Viešpaties veide įžvelgti 
džentelmeno bruožų. Taigi imuosi pavojingos užma-
čios: liaupsinti aristokratiją gilias demokratines tradi-
cijas turinčioje šalyje. Čia, Jungtinėse Valstijose, mano 
garsusis tautietis Alexis de Tocqueville’is įgijo trum-
pos, bet lemtingos tiesioginės demokratinio politinio 
režimo ir papročių patirties. Ši patirtis jį paskatino gal 
šiek tiek supaprastintai skirstyti žmonių visuomenes į 
aristokratiškas ir demokratiškas. Nors Tocqueville’is 
puikiai suprato, kas buvo prarasta su aristokratinės 
epochos mirtimi, jis nebuvo demokratijos priešas. Aš 
irgi toks nesu.

Mano tikslas yra parodyti, kad krikščionybė nesukė-
lė aristokratinių principų mirties, bet veikiau pateikė 
jų apibendrinimą. Tai prasideda Senajame Testamen-
te, kur žydų tauta pavadinama „kunigiška karalyste“. 
Bent jau toks vertimas sutinkamas Karaliaus Jokūbo 
Biblijoje, sekant Vulgatos formuluote regnum sacerdo-
tale, kurioje taip išversta hebrajų kalbos frazė mamlek-
het kohanim (Iš 19, 6). Septuaginta siūlo šiek tiek kitokį 
vertimą, „karališka kunigystė“, bet prasmė yra ta pati. 
Pagal krikščionišką dogmą, visa Izraelio patirtis susi-
koncentravo ir pasiekė švytinčios pilnatvės žmogiškoje 
ir dieviškoje Jėzaus Kristaus prigimtyje. Todėl Bažny-
čios tradicija nuo pat Bažnyčios Tėvų laikų pripažino 
vadinamąsias tris Kristaus tarnystes (munus triplex): 
kunigo, pranašo ir karaliaus. Krikščionys paveldi tas 
tris tarnystes ir dalyvauja Kristaus pranašiškoje, kuni-
giškoje ir karališkoje tarnystėse. Kai asmuo per krikštą 
įžengia į Kristaus kūną, Bažnyčią, jis per šias apeigas, 
galima sakyti, tampa „kunigu, pranašu ir karaliumi“. 
Tos trys tarnystės apibūdina bet kokį žmogišką elitą: 
atperkamasis, intelektinis ir politinis vaidmenys. Kiek-
vienas mūsų, prisiimdamas šiuos vaidmenis, pakylame 
į pačią aukštuomenės viršūnę.

Kilmingieji nepasiduoda savo užgaidoms. Ši tariama 
laisvė elgtis kaip kam patinka veikiau pasitaiko tarp 
vergų, kurie elgiasi kaip panorėję, kai tik jų nestebi šei-
mininko akis. Aristotelis savo Metafizikoje jau atkreipė 
dėmesį į šį paradoksą. Namų ūkiuose laisvieji žmonės 
turi daugiau priedermių negu laisvių.

Tokia yra Dešimties Dievo įsakymų funkcija. Juos rei-
kia suprasti kaip aristokratinės etikos elementus. (Tą 
stengiausi atskleisti ir savo knygoje Dievo įstatymas: 
Vienos filosofinės idėjos istorija). Taip manyti leidžia 
kontekstas, kuriame buvo duoti šie įsakymai. Jie buvo 
duoti žmonėms, išgyvenantiems laisvėjimo procesą. Iz-
raelitai Egipte buvo vergai, ir vadovaujant Mozei, tapo 
laisvi. Jiems duotuose įsakymuose į juos kreipiamasi 
kaip į laisvas būtybes. Tačiau po tokio ilgo laiko, praleis-
to vergijoje, triūsiant po prižiūrėtojo botagu, jie išsiugdė 
netinkamų vergiškų įpročių, kurių negalėjo nusikratyti 
be tam tikrų specialių priemonių. Todėl jų naujai įgyta 
laisvė buvo trapi, lengvai prarandama. Tarp kitų griež-
tesnių vaistų Dešimt Dievo įsakymų buvo skirti išlai-

rémi brague (g. 1947) – prancūzų filosofas, sorbonos univer-
siteto ir miuncheno Liudviko maksimilijono universiteto profe-
sorius emeritas. tekstas „the god as gentleman: the 2018 eras-
mus Lecture“, skaitytas kaip žurnalo First Things metinė erasmus 
paskaita niujorko union League club 2018 m. spalio 29 d., 
 netrukus buvo publikuotas pačiame žurnale (First Things, 2019, 
february), kurio redakcija maloniai leido jį publikuoti. iš anglų 
kalbos vertė Rūta Tumėnaitė.
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kyti Izraelio laisvę, atitolinant bet kokį galimą pavojų. 
Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi pančiai (pareigų 
katalogas), iš tikrųjų apsaugo laisvę.

Bet kokios kitos dievybės atmetimas – „pavydaus Die-
vo“, nepripažįstančio jokio kito pirma savęs idėja – gali 
atrodyti lyg tironija. Vis dėlto koks gi yra šis išskirti-
nis Dievas? Jis ką tik apibrėžė save kaip Dievą, „kuris 
išved[ė] tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 
2). Šis Dievas išlaisvina savo tautą; jis yra išvaduotojas. 
Kito dievo garbinimas sugrąžintų žmones atgal į ver-
giją. Joks kitas dievas neturėtų būti garbinamas, o tik 
tas, kuris išlaisvina žmoniją.

Pamėginkime perskaityti Dekalogą Berčio Vusterio 
ar Lordo Emsvorto, nepamirštamų P. G. Wodehouse’o 
personažų, akimis. „Įsakymai“ yra tarsi laisvų žmonių 
garbės kodeksas, džentelmenų, kurie žino, „ko daryti 
nevalia“. Iš čia ir neigiama įsakymų formuluotė: „Ne-“. 
Džentelmenas nesilanksto prieš stabą ir jam netarnau-
ja, džentelmenas nesako netiesos, jis nepluša visą lai-
ką, bet duoda sau ir savo tarnui poilsio dieną, jis ger-
bia savo giminystės liniją, nesivelia į tokius nešvarius 
reikalus kaip nužudymas, santuokinė neištikimybė ar 
vagystė, jis nė akies krašteliu nepažvelgia į kitų žmo-
nių turtą.

Trečiasis įsakymas, tas, kuriuo reikalaujama švęsti 
šabą, aiškiai byloja apie aukštuomenę. Šis įstatymas 
suponuoja, kad asmuo, privalantis jo laikytis, turi tar-
nų, vyriškos ir moteriškos lyties, taip pat gyvūnų. Tikra 
tiesa, Bertis Vusteris duoda savo tarnui Džyvsui laisvą 
dieną, kad šis galėtų eiti žvejoti krevečių. Vienu žodžiu: 
gyvenimas nėra vien katorga. Tokia nuostata priešta-
rauja šių dienų madai be perstojo dirbti ir uždirbti pini-
gų. Dešimt Dievo įsakymų pabrėžia, kad visi turėtume 
priklausyti dykinėtojų klasei. Tiesa, mes turime dirbti, 
kad užsidirbtume pragyvenimui. Tačiau neturime gy-
venti tam, kad tęstume žiurkių lenktynes. Maža to, ne 
tik žiurkėms, bet ir kitiems namų gyvūnams trečiasis 
įsakymas suteikia šiek tiek poilsio. Arkliai ar jaučiai, 
traukiantys plūgą, ir asilas, gabenantis nešulius, yra 
ne mašinos, o gyvos būtybės, nusipelnančios nors tru-
pučio pagarbos.

Ketvirtasis įsakymas yra ypač svarbus aristokrati-
nei etikai, mat kilmingieji iš kitų išsiskiria tuo, kad 
turėjo gerus tėvus: „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad il-
gai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau 
skiria“ (Iš 20, 12). Tai, anot šv. Pauliaus, yra pirmasis 
įsakymas su pažadu (Ef 6, 2). Šis įsakymas nutolsta 
nuo gryno moralinio įstatymo, kuris savo pavidalu yra 
grynas, atviras paliepimas, ir prideda atlygį. Čia turime 
saugotis, kad neįvestume išankstinės Kanto nuostatos. 
Įsakymai nėra paliepimai, kuriems turėtume paklusti, 
kad gautume apdovanojimą. Pažadas veikiau padeda 
atskleisti vidinę žmogiško veikimo logiką. Mes galime 

gyventi ir valdyti žemę, kurios vaisių dėka mūsų gy-
venimas yra įmanomas, tik tokiu atveju, jei gerbsime 
tai, kas buvo iki mūsų, taip pat ir žemę. Tikrai galime 
sakyti, kad šis įsakymas moko gerbti ne tik savo tėvus, 
bet ir Motiną Žemę.

Kaip šio įstatymo laikosi džentelmenas? Jis dažnai 
aplanko protėvių galeriją, puošiančią jo dvarą. Ten kabo 
ilgiausia eilė portretų, pradedant pirmuoju protėviu, 
gavusiu bajoro titulą. Tikro bajoro atveju, šis steigia-
masis veiksmas turėjo nutikti anksti, kiek įmanoma 
anksčiau. Dažniausiai protėvių linija siekia legendinius 
laikus. Tačiau ir tokiu atveju, net jei pavyktų atsekti 
tolimą kurios nors kilmingos Europos giminės praeitį, 
vargu ar pavyktų nusigauti toliau negu, tarkime, Kry-
žiaus žygiai.

Na, tai nieko ypatinga, jei lyginsime dvaro galeriją su 
bibliniu ar moksliniu pasakojimu apie kiekvieno žmo-
gaus protėvius. Adomas yra bendras visos žmonijos pro-
tėvis. O spėjamas paleontologų Adomas gyveno Afrikoje 
prieš daugybę tūkstantmečių. Maža to, būtybių rūšis, 
kuriai priklausome mes, homo sapiens, pati yra prie-
žasčių sąveikos išdava, kuriai suteikiame evoliucijos 
pravardę. Šis procesas siekia pačias ištakas – Darwino 
pusiau susapnuotą „šiltą tvenkinėlį“, kaitinamą sau-
lės – kuriame prasidėjo gyvybės nuotykis. Tiesą sakant, 
jis siekia dar tolimesnį tašką, Žemės susiformavimą, ir 
net patį pirmą žingsnį, vadinamąjį Didįjį Sprogimą.

Mes esame pašaukti gerbti šią ilgiausią protėvių ga-
leriją visoje jos pilnatvėje, ne tik savo tėvus ir motinas. 
Kaip galime „pagerbti“ šią pradėjimo ir prasidėjimo 
grandinę, išnykstančią priešistorėje ir dar ankstesniuo-
se laikuose, kūrinijos vaisingumo, gimdančio ir gims-
tančio, grandinę? Jums leidus, pateiksiu dvi užuominas: 
pirma, mes galime pripažinti savo giminystės linijos 
teisėtumą. Aristokratas neabejoja savąja genealogija. 
Jis laiko protėvius esant vertus jų kilmingo statuso, nes 
jie elgėsi narsiai ir gerai. Taip pat ir tas, kuris mums 
davė gyvybę, yra pagirtinas, o tai reiškia, iš esmės geras. 
Ant ra, galime pagerbti tai, kas mus sukūrė, užtikrinda-
mi istorijos tęsinį, taip netiesiogiai pripažindami, kad 
ta istorija nuo pat pradžių nebuvo pradėta bergždžiai. 
Džentelmeniškas požiūris į gyvenimą atkakliai tvirtins, 
prireikus ir karštai, kad Būtis nebuvo nelemtas atsitik-
tinumas.

Jums leidus, žengsiu dar vieną žingsnį. Dešimt Die-
vo įsakymų buvo paskelbti laisviems žmonėms laisvo 
Dievo, Dievo-džentelmeno, „džentl-dievo“, jei leisite tokį 
naujadarą. Kokiais bruožais pasižymi šis Dievas? Kokį 
jo elgesį galima vadinti džentelmenišku? Jums leidus, 
parodysiu tokio elgesio apraiškas kūrinijoje ir apvaizdo-
je, o pradėsiu nuo palyginimo.

Įsivaizduokime labai paprastą sceną, kokių dideliuo-
se miestuose įvyksta tūkstančius kartų per dieną. Man 
žingsniuojant šaligatviu, prie manęs prieina visiškai 
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nepažįstamas žmogus ir paklausia kelio. Kadangi aš 
pažįstu šią vietą, atsakau jam: „Eikite tiesiai, tada į 
dešinę, ir jūsų ieškoma gatvė bus už dviejų kvartalų 
kairėje pusėje“. Žmogus man padėkoja, o aš atsakau: 
„Prašom“, „Nėra už ką“ ar ką nors panašaus. Mes iš 
karto išsiskiriame. Ir vis dėlto, kažko šiame pokalbyje 
trūksta. Aš neprisistačiau. Aš nė negalvojau to daryti. 
Kodėl? Todėl, kad žmogui, kuris klausė kelio, iš to ne-
būtų buvę jokios naudos.

Be to, prisistatymas būtų palaikytas neišsiauklėjimu. 
Įsivaizduokite, kad prie trumpo paaiškinimo, kur tam 
žmogui reikės pasukti, jūs dar priduriate: „Ak, beje, vi-
sai pamiršau pasakyti kai ką svarbaus: aš esu Smitas, 
Džonas Smitas“. Nepažįstamasis pagalvotų: „Na, tiek 
to, pone Smitai, aš jau žinau, ką norėjau sužinoti“. Ge-
riausiu atveju jis turbūt iš mandagumo širdingai atsa-
kys: „Ačiū, pone Smitai“. Tačiau tuo pat metu širdies 
gilumoje veikiausiai pamanys: „Na, ir išpuikėlis!“ Šiaip 
ar taip, aš tikrai nebūčiau pasielgęs kaip džentelmenas 
ir vargiai galėčiau tokiu save laikyti.

Dabar aptarkime kitą vaizdelį. Tarkime, gatvėje mano 
sutiktas žmogus laikė priglaudęs ranką prie skruosto, 
nes jam skaudėjo dantį, ir jis man pasakė, kad ieško, 
kaip patekti pas dantistą. Tada tarkime, kad kaip tik 
aš ir pasitaikiau būti tuo žmogumi, kurio jis ieškojo: aš 
esu dantistas. Šiuo atveju aš jam būčiau pasisakęs var-
dą, galbūt net davęs vizitinę kortelę. Be to, jei būčiau 
turėjęs su savimi kalendorių, gal net jį atsiversčiau, 
įsitikinčiau, kad tą popietę neturiu pacientų, ir liepčiau 
jam iš karto eiti su manimi į mano kabinetą.

Šie du palyginimai padeda suprasti, kaip Dievas el-
giasi kūrinijoje. Kaip gali būti, kad Dievas nėra mato-
mas savo kūrinijoje? Žinoma, mes galime rasti jo pėdsa-
kų, išmintingos ir galingos būtybės buvimo užuominų, 
o ir šv. Paulius ragina jų ieškoti (Rom 1, 20). Tačiau 
niekur sukurtojoje tikrovėje nerasime juodu ant balto 
užrašyta: „Pagaminta Dievo“ arba „Autorinės teisės 
priklauso Dievui“. Kodėl dieviškumas yra toks kuklus 
ir santūrus?

Atsakymas glūdi ketinimuose, kurių kurdamas turėjo 
Dievas. Jei Dievas yra davėjas – ir netgi Davėjas – kuris 
veikia grynai iš dosnumo sumetimų, tada jis nori, kad 
mes paimtume, priimtume jo dovaną. Apskritai kal-
bant, mes mokame teisingai naudotis tuo, kas mums 
duota, ką priimame, o Dievui nereikia duoti naudojimo 
instrukcijų. Galime kvėpuoti oru, gerti vandenį ir taip 
toliau. Jis davė mums reikalingus įrankius – graikiškai 
tariant, organus – ir būtiną informaciją, kuri yra mūsų 
instinktai, ir per juos mes galime deramu būdu priimti 
kūrinijos dovaną. To pakanka. Dievui nerūpi reklamuo-
ti save ar išdidžiai vaikštinėti aplink, lydimam užve-
dančių angelų plojimų. Žinoma, Biblija kalba apie Dievo 
šlovę, o krikščionis veikia, šv. Ignaco šūkio žodžiais, ad 
majorem Dei gloriam, „didesnei Dievo šlovei“. Tačiau 

kas sudaro Dievo šlovę? Šv. Ireniejus Lionietis atsako: 
„Dievo šlovė yra žmogaus gyvenimas“ (gloria enim Dei 
vivens homo).

Vis dėlto būna laikotarpių, kai viskas klojasi blogai, 
kai tenka kęsti dantų skausmus, vadinamus nuodėme 
ir mirtimi. Tokiomis aplinkybėmis, – kadangi mums 
verkiant reikia ne dantų priežiūros, o atpirkimo, – Die-
vas privalo apsireikšti, visai kaip tas dantistas iš mano 
pasakojimo. Dievas pasisako vardą, net duoda savo vi-
zitinę kortelę. Štai kas įvyksta per Dekalogą. Iš pradžių 
Dievas prisistato kaip išlaisvintojas, o tada ima dėstyti 
savitą receptą. Sudarius Naująją Sandorą, jis ir pats įsi-
traukia į žmonių istoriją, idant atpirktų žmoniją, kuriai 
verkiant reikia gydymo.

Tas gydymo poreikis leidžia atsakyti į klausimą, kuris 
neduoda ramybės: kodėl krikščionybė taip mažai dėme-
sio skiria gyvūnams? Žinoma, mes turime šv. Pranciškų 
Asyžietį ir jo pamokslą paukšteliams, jo Kūrinijos gies-
mę ir Gubbio vilką. Tačiau apskritai paėmus Biblija, 
o ypač Naujasis Testamentas, mažai kalba apie kitas 
gyvas būtybes, išskyrus žmones. Augalai ir gyvūnai 
netikėtai išnyra palyginimuose: čia minimos lelijos, ba-
landžiai, garstyčių medžiai, kviečiai ir gyvatės. Tačiau 
jie tėra ne daugiau kaip pavyzdžiai, kurie iliustruoja, 
kokio elgesio tikimasi iš žmonių. Dažnai tai supranta-
ma kaip krikščionybės yda, kaip trūkumas, skirtingai 
nuo budizmo, kurio pamoksluose figūruoja pačios įvai-
riausios gyvos būtybės. Šis pastebėjimas, kuris veikiai 
virsta prieštaravimu, gyvuoja dar nuo vokiečių filosofo 
Arthuro Schopenhauerio laikų, bet nuo tada jį kaip ar-
gumentą prieš krikščionybę kartoja ir mažesnio mas-
to protai.

Atsakymas yra paprastas. Pagal krikščionišką po-
žiūrį į kūriniją (o iki jo – ir Senajame Testamente), gy-
vūnai yra OK. Jie moka pasirūpinti savimi ir siekia to, 
kas gera jiems kaip individams ir kaip rūšiai. Tai mes, 
žmonės, esame problema. Mes – ir tik mes – esame ne 
tokie, kokie turėtume būti. Mes sergame, ir mums rei-
kia gydytojo. Viduramžiais kuo puikiausiai suvoktas šis 
žeminantis faktas. Pranciškus Asyžietis mums prime-
na: „Ir iki šiol kiekvienas gyvūnas po dangum tarnauja, 
pripažįsta savo Kūrėją ir paklūsta jam labiau negu jūs“. 
Ši mintis glaustai išreikšta Williamo Langlando poemo-
je Petras Artojas: „Protas saugojo / Ir viešpatavo visiems 
gyviams / Išskyrus žmogų ir jo prietelių“.

Pasaulio sukūrimas visus dalykus padaro tokius, ko-
kie jie yra. Apvaizda prižiūri tolesnę jų raidą. Čia Die-
vas irgi veikia kaip džentelmenas ir be reikalo nedalija 
savo vizitinių kortelių. Taip yra dėl to, kad jis valdo 
laikydamasis subsidiarumo principo, kurio sampratą 
ketvirto dešimtmečio pradžioje pirmas aiškiai suformu-
lavo popiežius Pijus XI. Jis tai padarė siekdamas atrem-
ti totalitarinės valstybės pretenzijas valdyti kiekvieną 

remi brague
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socialinio, šeimyninio, ekonominio ir politinio gyveni-
mo aspektą. Toje epochoje itališkasis fašizmas filosofo 
Giovannio Gentile’s lūpomis skelbė: „viskas valstybėje, 
viskas valstybei“. Priešindamasis valstybės pretenzi-
joms sugerti į save visus socialinius pavidalus, Pijus XI 
pabrėžė, kad žmogiška visuomenė yra sudaryta iš kelių 
sluoksnių. Yra elementarioji ląstelė arba šeima, kurioje 
nauji individai ateina į pasaulį ir pasiekia žmogišku-
mo pilnatvės. Toliau eina pilietinė visuomenė su savo 
ekonominiais mainų, pirkimo ir pardavimo santykiais. 
Valstybei irgi tenka tam tikras vaidmuo, užtikrinant, 
kad bus pasirūpinta žmonių teisėmis ir pareigomis, ta-
čiau šis vaidmuo yra ribotas.

Siekiant išlaikyti diferencijuotą socialinę tvarką, sub-
sidiarumo principas nurodo, kad kiekvieną lygmenį 
privalu palikti pačiam tinkamu būdu vykdyti savo už-
davinius ir nesikišti. Konkrečiai kalbant, valstybei nelei-
džiama perimti vaikų ugdymo iš šeimos rankų, be to, jai 
nevalia atimti iš pilietinės visuomenės rinkos santykių 
organizavimo. Kita vertus, įvairūs visuomenės lygme-
nys ne visada geba išspręsti savo problemas. Kai taip 
nutinka, aukštesniajam lygmeniui dera ištiesti pagalbos 
ranką. Pavyzdžiui, valstybė gali padėti šeimoms vykdy-

ti savo atžalų ugdymo pareigą finansuodama bendrojo 
lavinimo sistemą. Ji padeda pilietinei visuomenei kurti 
rinkos santykius nustatydama taisykles, kurios užtik-
rintų, kad niekas nesukčiaus ir bus laikomasi sutarčių.

Totalitarizmo stiprėjimas paskatino Pijų XI suformu-
luoti subsidiarumo principą kaip Bažnyčios socialinio 
mokymo elementą. Tačiau to principo turinys yra ge-
rokai senesnis. Jis valdo visą Dievo veikimo savo kū-
rinių atžvilgiu tikrovę. Dievas duoda savo kūriniams 
tai, ko reikia jų gerovei: sunkiems daiktams – traukos 
jėgą, gyvūnams – instinktus, žmonėms – protą, ir dar 
daugiau. Jis susilaiko nuo kišimosi, nebent išskirtiniais 
atvejais, kai tai yra būtina, o jei ir įsikiša, tai tik tam, 
kad atkurtų savo kūrinių gebėjimus patiems tvarkyti 
savo gyvenimą.

Galima sakyti, kad šis dieviškas subsidiarumo prin-
cipas ir yra tikroji džentelmeniškumo dvasia. Džentel-
menas neatima iš savo pavaldinių to, ką jie gali atlikti 
savarankiškai. Jis patiki jiems daryti tai, ką jie geba 
daryti – ir susilaiko pats to nedaręs. Džentelmenas pasi-
kliauja savo „džentelmeno džentelmenu“, kad šis pasirū-
pins jo smokingu ir, prieš jam įžengiant į valgomąjį, dar 
kartą perbrauks jį šepečiu. (Beje, pats žodis „valetas“ – 

dievas kaip dženteLmenas

vaidotas žukas. mecheleno katedros vidus. 2014. popierius, tušas, anglis
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„džentelmeno džentelmenas“, irgi yra kupinas prasmės 
ir leidžia suprasti labai vertingą dalyką: valetas irgi yra 
džentelmenas.) Šio džentelmeniško pasitikėjimo prie-
šingybę puikiai išreiškia vokiškas žodis Besserwisserei, 
geriau-žinystė, arba „tu gerai nepadarysi, aš padarysiu 
už tave“. Laikyti tokį primygtinį kišimąsi mokymu apie 
apvaizdą būtų tikra klaida. Dievas nėra įkyruolis.

Toks džentelmeniškas požiūris padeda susigaudyti, 
kai tenka mąstyti apie tai, ką įprasta vadinti blogio 
problema – kurią tiksliau būtų vadinti blogio slėpiniu. 
Tai yra ne teorinis, o praktinis klausimas. Yra svarbu 
ir mums iš tiesų rūpi ne tai, kaip paaiškinti blogį, bet 
kaip jo atsikratyti. Juk būtų geriau atsikratyti blogio, 
susilaikant nuo pastangų rasti įtikinamą jo paaiškini-
mą, negu prieiti aiškiai suformuluotą, nenuginčijamą 
blogio pateisinimą ir gyventi su juo amžinai.

Kaskart diskutuodami apie blogį mes vaikštome plo-
nu ledu, tad ir aš ryšiuosi žengti keletą atsargių žings-
nelių. Kas yra tikrasis žmonijos gėris? Malonumas tėra 
normalaus kūno procesų funkcionavimo ženklas, kurio 
tikslas – apsaugoti individą (valgymas, gėrimas, sušil-
dymas ir pan.) arba išsaugoti rūšį (lytinis malonumas). 
Malonumas pats savaime yra geras, bet jis nėra gėris. 
Tokios rūšies laimė yra psichologinė būsena, kuri savai-
me yra moraliai neutrali. Kita vertus, kokia yra tikroji 
blogio prigimtis? Ji yra moralinė; blogis yra yda, mūsų 

prigimtinių dovanų iškraipymas. Skausmas ir vargas 
yra blogi dalykai, visada ir visiškai blogi, bet jie nėra 
blogiausi iš visų esamų dalykų.

Apvaizda neapsaugo mūsų nuo to, kas galiausiai 
mums nėra bloga, kas nesukelia pavojaus mūsų aukš-
čiausiam gėriui, kuris yra išganymas. Taip yra ne todėl, 
kad Dievas nekreipia dėmesio, nugręžia žvilgsnį arba 
jo tiesiog čia nėra. Anaiptol, Dievas žino, kad žmonija 
gali pati savimi pasirūpinti. Mes esame laisvos būtybės, 
vadinasi, gebame pažinti gėrį, kurį turėtume daryti, ir 
aiškiai suvokiame blogį, kurio turėtume vengti. Bent 
jau iš principo galime rinktis tai, kas gera, ir atmesti 
tai, kas bloga. Mes turime ginklus, reikalingus kovai 
su moraliniu blogiu.

Egzistuoja ir fizinis blogis: žemės drebėjimai, potvy-
niai, ugnikalnių išsiveržimai ir taip toliau. Ir vėlgi, žmo-
nija gali susitvarkyti, su sąlyga, kad atsižvelgsime į visą 
žmonių giminės raidą laike. Vadinasi, reikės atsižvelgti 
ir į gamtos dėsnių pažinimo tobulėjimą ateityje, kuris 
savo ruožtu sustiprins mūsų gebėjimą užkirsti kelią 
baisiems fizinio blogio padariniams, kaip ne kartą pa-
sitaikė žmogaus istorijoje. Žvelgiant iš tokio taško, turė-
tume pripažinti ir palaikyti technologinę pažangą – ne 
aklai ir ne kaip visumą, bet tiek, kiek ji suteikia mums 
galios pasipriešinti fizinio blogio apraiškoms.

Tai nereiškia, kad Dievas visą laiką lieka kažkur 

remi brague

vaidota žukas. grimbergeno bazilika. 2014. popierius, tušas, anglis. privatus rinkinys, antverpenas
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aukštybėse. Ten, kur pavaldinys dėl kokios nors prie-
žasties negali deramai atlikti savo darbo, džentelmenas 
nepalieka jo nelaimėje, bet padeda atitaisyti jo gebėji-
mus taip, kad jie veiktų visu pajėgumu. Tokį atidumą 
žemiau esančiųjų poreikiams, trumpai tariant, išreiškia 
graži, nors mūsų demokratiniais laikais šiek tiek absur-
diškai skambanti formulė: noblesse oblige. Aukšta kil-
mė šiuo atveju yra ne turtas, o beveik įsipareigojimas 
ir, bet kuriuo atveju, prievolė.

Pats keisčiausias šio principo taikymas nutinka tada, 
kai Dievui tenka įsiterpti į žmonių istoriją, nes žmonija, 
išsekinta nuodėmės, pateko į tikrą bėdą. Čia vėl sugrįžta-
me prie pradžioje minėto paradokso: nukryžiuotas Vieš-
pats, toks Viešpats, kuris demonstruoja savo aristokra-
tišką prigimtį ant Kryžiaus. Tačiau čia prasideda gilūs 
vandenys, kurių tyrinėjimą apdairiai palieku teo logams.

Bijau, kad toks kalbėjimas apie aukštuomenę atrodo 
atgyvena, ir skaitytojai jau stebisi, kokia yra konkre-
ti visų šių kalbų apie Dievą, kuris elgiasi kaip aris-
tokratas, išdava. Aristokratija yra praeities dalykas. 
Šiandien ji yra virtusi estetinio pasimėgavimo objektu, 
galbūt šiek tiek nuspalvinta nostalgijos, kurios apimti 
žmonės žiūri Downton Abbey – nors iš tiesų milžiniš-
kas šio BBC serialo pasisekimas perša mintį, kad toks 
gyvenimas nepraranda patrauklumo. Aristokratija yra 
svajonių objektas sužinantiesiems viską apie princų 
ir kunigaikščių vestuves iš žurnalų, kuriuos atidžiai 
perskaito, laukdami eilės kirpykloje. Šiais laikais aris-
tokratija beveik netampa rimtų politinių apmąstymų 
tema, ką ir kalbėti apie politinės veiklos programą.

Tačiau ar ginčas tarp demokratijos ir aristokratijos 
galutinai baigėsi? Nemanau. Ne todėl, kad man yra 
brangus ancien régime; aš visai neketinu pasisakyti 
prieš demokratiją aristokratijos naudai. Priešingai, aš 
noriu atgaivinti mąstymus apie aristokratiją pačios de-
mokratijos labui.

Pradėkime nuo vieno svarbaus fakto: tai, ką šiandien 
vadiname „demokratijomis“, jau apima aristokratiškus 
elementus. Mums principas „vienas žmogus, vienas bal-
sas“ jau yra įgijęs savaime suprantamo teisingumo ga-
lios. Tačiau pagal Aristotelį, pirmąjį politikos mokinį, 
gyvenusį, mūsų supratimu, demokratijoje, balsavimas 
yra aristokrato bruožas, o štai grynoji demokratija rei-
kalauja rinkti teisėjus burtų keliu. Tai tarsi užuomina, 
kad mūsų demokratijos turėtų suvokti save kaip gene-
ralizuotas aristokratijas. Mes gyvename tokiuose reži-
muose, kurie kiekvieną pilietį laiko vertu turėti balso 
teisę, o tai reiškia, kad kiekvienas žmogus yra savo rū-
šies aristokratas. Davidas Hume’as sakė: „Kiekvienas 
žmogus turi būti laikomas niekšu“. Tai nėra demok-
ratinis principas, kuris skelbia: „Kiekvienas žmogus 
turi būti laikomas gebančiu gyventi pagal savo vidinį  
kilmingumą“.

Tai nėra nereikšmingas nuomonių skirtumas. Nū-
dienos pasaulyje aiškų pavojų kelia atsiradęs dviejų 
pakopų režimas, kur saujelė elito nė nesusimąsto apie 
eilinių daugumos egzistavimą, o kai susimąsto, elitas 
vis labiau juos pašiepia kaip prasčiokus, nevertus jų va-
dovavimo. Vienas šios didėjančios atskirties simptomų 
yra vadinamojo populizmo iškilimas. Vadinamojo arba 
tiksliau – jį taip vadina elitas. Tokia įvykių raida mums 
reiškia dvigubą pralaimėjimą. Žvelgiant iš daugumos 
pusės, matome prarastą savo pačių kilmingumo suvoki-
mą. Žvelgiant iš elito pusės, matome prarastą suvokimą 
apie tai, ką reiškia šūkis noblesse oblige.

Kodėl reikalai pakrypo tokia linkme? Mano manymu, 
priežastis, bent jau iš dalies, glūdi plačiai paplitusiame 
elito polinkyje leisti sau vulgarumą ir ieškoti kiekvienos 
įmanomos priežasties pažeminti žmogų. Austrų inžinie-
rius ir romanistas Robertas Musilis tiksliai nusakė šį 
keistą reiškinį dar 1930 m. savo neturinčiame lygių ro-
mane Žmogus be savybių. Čia jis ironiškai aprašo savo 
laikotarpio mokslininkų mąstyseną. Štai jų programa:

Įžvelgti gerume vien tiktai ypatingą egoizmo formą; 
sieti emocijas su vidaus sekrecijos liaukomis; kons-
tatuoti, kad žmogų sudaro aštuoni ar devyni dešim-
tadaliai vandens; garsiąją dorovinę charakterio lais-
vę traktuoti kaip autonomiškai atsiradusį laisvosios 
prekybos minčių priedą; grožį sieti su geru virškinimu 
ir sveiku riebalų audiniu; pradėjimų ir savižudybių 
skaičių reikšti kreivėmis, kurios tai, kas, atrodo, yra 
laisviausias pasirinkimas, traktuoja kaip priverstinį; 
apsvaigimą ir dvasines ligas laikyti giminingais daly-
kais; užpakalinę angą ir burną prilyginti viena kitai 
kaip rektalinį ir oralinį to paties dalyko galus... (iš vo-
kiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas)

Tai, ką romanistas taip puikiai užfiksavo ikikarinė-
je Austrijoje, šiandien klesti visame Vakarų pasauly-
je. Pateikdamas bendrą žmogiškos būklės įvertinimą, 
mūsų elitas remiasi redukcine galvosena. Tuo pat metu 
egzistuoja ir visiškai priešingas dalykas – transhuma-
nistinė svajonė, kur būsimas elitas savo piniginį prana-
šumą pavers nuolatiniu, fiziniu pranašumu, sustiprinęs 
savo galią genetinėmis ar elektroninėmis priemonė-
mis. Galima paklausti, ar žmogiško orumo idėja, api-
bendrintas kilmingumo priskyrimas visiems žmonijos 
nariams – ir galutinis mūsų šventos karvės, žmogaus 
teisių, pagrindas – įstengs atremti tokio dvigubo ant- 
puolio smūgius.

Mes, krikščionys, turime alternatyvą. Mūsų orumas 
yra įsišaknijęs santykyje su Dievu. Džentelmeniškas 
Dievas sukilnina viską, ką sukuria, ir visus, kuriuos 
atperka. Tas, kuris jį atstumia, tikriausiai arba skendi 
vulgarybėje, arba svajoja viešpatauti savo artimui. 	
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didžioji stereotipų Laužytoja
marijos gimbutienės 100-mečiui

Agnė Čivilytė

marijai gimbutieNei – 100

Moteriai, apie kurią rašau, spaudoje ir kituose leidi-
niuose buvo skirta ir tebeskiriama dešimtys vaizdingų 
epitetų, paverčiančių ją tarsi gyvąja legenda: „Civili-
zacijos atradėja – darbo ir džiaugsmo žmogus“, „Salut 
sidabrinei Marijai“, „Gimbutas – Powerful and Proli-
fic Archaeological Theorist“, „Pasaulio kultūros lobyną 
praturtinusi lietuvė“, „Didžiuliai nuopelnai pasaulio 
kultūrai“, „Lietuvos dvasios deivė“, „Padėka didžiajai 
pramotei Marijai“ ar „Žmonijos darnumo besiilginčioji“1. 
Įsibėgėjus Marijos Alseikaitės-Gimbutienės šimtmečio 
minėjimo renginiams, į šią asmenybę drįstu pažvelg-
ti pro Heidelbergo universiteto absolventės akinius. 
Būtent ten, Vokietijoje, pažinau kitokią Gimbutienę, 
nei studijų Vilniaus universitete metais. Heidelbergo 
universiteto, kuriame disertaciją apgynė Gimbutienės 
profesorius Jonas Puzinas ir kurio nuotrauka kabo ant 
priešistorės instituto sienos, auditorijose išaugo smal-
sumas, po daugybės metų paskatinęs praskleisti Gim-
butienės legendos šydą. Ta keista metamorfozė vis la-
biau įtraukia į pažinimo procesą, kuriame susipina jos 
biografiniai vingiai ir gyvenimo įdomybės bei mano, 
kaip archeologės, vertinimai. Tačiau šiame proginiame 
straipsnyje nuo pastarųjų kiek atsiribosiu ir liksiu neut-
rali, ketindama priartėti prie Gimbutienės asmenybės, 
kurią drąsiai vadinu stereotipų laužytoja.

Marija Gimbutienė – (užsienyje vadinama Maria 
Gimbutas – kirčiuojama raidė „u“, todėl tariama keis-
tai – „Gimbūtas“) viena ryškiausių išeivijos lietuvių, 
išgarsėjusi JAV ir pasaulyje savo atradimais archeolo-
gijos moksle, gebėjimu drąsiai ir provokuojamai formu-
luoti hipotezes, supinti įvairias humanitarikos sritis. 
Tam, be abejo, padėjo ir tvirtas būdas bei nuolatinis 
iššūkių ieškojimas, juk pabėgėlės iš sovietų okupuotos 
Lietuvos kelias, kaip ir visų to paties likimo ištiktųjų, 
nebuvo lengvas. Tuo metu moters pozicija moksle toli 
gražu nebuvo tvirta, ką ir kalbėti apie vadovavimą ar-
cheologiniams kasinėjimams šalyse, kuriose tokios už-
duotys paprastai atitekdavo vyrams. Nei emociškai sun-

ki emigrantės dalia, nei prieštaringi istorijos verpetai, 
nei nuolatinis tėvynės ilgesys neprivertė Gimbutienės 
suabejoti savo pašaukimu, net ir jaučiant nuolatines 
įtampas tarp moters-motinos ir moters-mokslininkės 
gyvenimo kelių.

Kadaise Gimbutienės asmenybę apibūdinti bandęs 
artimas jos giminaitis Bronys Raila rašė:

Neseniai buvau paprašytas paruošti specialų prane-
šimą apie Mariją Gimbutienę, man neįprastu ir sun-
koku požiūriu: papasakoti, ką žinočiau iš asmeniškos 
pažinties apie ją, kaip asmenį ar asmenybę... Na, šiek 
tiek gal ir žinočiau, bet vis dėlto man tai neįprasta 
tema. Ir pats požiūris kiek rizikingas. Galiu kai kur 
suklysti, o „asmeniškumai“ būna ypač pavojingi nesu-
sipratimų kivirčai. Bepigu Jums kitiems kalbėti apie 
Mariją, kaip mokslininkę jos profesijos ar viešosios 
veiklos duomenimis.2

Pirmasis įspūdis, pamačius Gimbutienę jos namuose 
Kaune, paliko toks: 

Ji greitu tempu, labai temperamentingai paskambino 
kažkurią sonatą – kaip man tada atrodė, žymiai ge-
riau nei mano pažįstamos jos amžiaus mokinės Kau-
no konservatorijoje ir tą pareigą atlikusi, tuoj dingo 
iš namų. Toks buvo mano pirmasis susipažinimas su 
Marija Birute Alseikaite. Ir žinot, anuomet pagalvoti, 
kad šitai mergytei kada nors vieną dieną pasidarys 
įdomūs paleolitiniai amžiai, patiks čiupinėti kauko-
les, akmeninius kirvukus, sudužusias vazas, sagtis, 
apyrankes ir panašias iškasenas iš senų kapų, kad jai 
taps labai svarbios mitologijos ir mūsų baltų, senobinė 
praeitis – patikėkit, tai būtų buvęs visiškas absurdas.3

Iki šiol nėra parašyta biografinės knygos apie Gim-
butienę. Esame dėkingi jos dukrai Živilei Gimbutaitei 
ir Kornelijai Jankauskaitei, kurių dėka išleistos trys 
puikios knygos, kuriose surinkta nemaža dalis šeimos 
ir bičiulių laiškų, prisiminimų. Gimbutaitės iniciatyva 

1 iškarpos iš laikraščių ir žurnalų apie mariją gimbutienę, in: LLMA, 
f. 459, ap. 3, b. 359; VUB RS, f. 154, b. 276.

2 bronys raila, „a. a. marija gimbutienė: žvelgiant asmeniškiau“, in: 

Draugas, 1995-04-14.
3 Ibid.
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didžioji stereotipų Laužytoja

pub likuoti atrinkti Gimbutienės dienoraščio tekstai, 
o Jankauskaitė sudarė Gimbutienės motinos daktarės 
Veronikos Alseikienės prisiminimų ir laiškų knygą4. Ta-
čiau daugybė iki šiol nepublikuotų, įvairiuose archyvuo-
se saugomų Gimbutienės egodokumentų ir rankraščių – 
tai neišsenkantis jos charakterį atskleidžiantis šaltinis.

Gimbutienė yra vienintelė Lietuvos moteris, užsie-
nyje pelniusi tiek daug dėmesio ir apdovanojimų. Ap-
supta išeivių inteligentų, ji buvo tarsi įkvėpimo šaltinis 
kurti, skleisti žinią apie gimtinę, išlikti savimi. Topan-
goje, savo gražioje oazėje šalia Los Andželo, Gimbutie-
nė dažnai rengdavo kultūrinius susibūrimus, šventes5. 
1979 m. jos namuose viešėjęs ir Vilniaus universiteto 
400 metų jubiliejų kartu šventęs kitas garsus vilnie-
tis, būsimasis Nobelio literatūros premijos laureatas 
Czesławas Miłoszas ją pavadino viena garsiausių lietu-
vių kilmės amerikiečių.

Marija Gimbutienė gimė Vilniuje 1921 m. vasario 
23 d., mieste, kuriame tuo metu mažai kas kalbėjo lie-
tuviškai. Pasaulį ji išvydo medikų Veronikos ir Danie-
liaus Alseikų namuose, Jogailos g. 7 (dab. 11), antrame 
aukšte. Motina Veronika studijavo Berlyno medicinos 
universitete, buvo viena iš keturių moterų tarp 400 
mediciną studijavusių studentų. Alseikienė, beje, turėjo 
progą pažinti ekspresyvų pačios Klaros Zetkin dėstyto-
javimą: „Klara Zetkin buvo labai karšta revoliucionie-
rė: kalbėdama lakstė po sceną, šaukė, mosikavo ran-
komis, plaukai pasišiaušę, pati netvarkinga. Daugiau 
nebelankiau“6. Alseikienė skiepijo beždžiones, mėgin-
dama nustatyti trachomos (infekcinės akių ligos) sukė-
lėjus, šie klinikiniai tyrimai ją paskatino rinktis oftal-
mologės kelią, 1908 m. Berlyne ji apsigynė doktoratą. 
Nepaisant to, kad visus egzaminus reikėjo perlaikyti 
rusų kalba, nes Rusijoje užsienio diplomai negaliojo, ji 
buvo pirmoji moteris gydytoja Lietuvoje, turinti mokslų 
daktarės diplomą7.

Danielius Alseika buvo plačiai žinomas žmogus ir vi-
suomenės veikėjas, per Pirmąjį pasaulinį karą dirbęs 
gydytoju Rusijos imperijos kariuomenėje Minske, triū-
sęs lietuvių pabėgėlių tremtinių organizacijose, pirmi-
ninkavęs Laikinajam Vilniaus lietuvių komitetui. Alsei-
kų ir jų bendraminčių iniciatyva 1918 m. buvo įkurta 
Lietuvių sanitarinės pagalbos draugija, kurios valdybos 

pirmininku tapo Jonas Basanavičius, Vilniaus gatvėje 
atsirado pirmoji lietuviška ligoninė. Su Basanavičiumi 
Alseikos nuolat bendravo. Alseikienė prisimena: „Kai 
jis pradėjo sirginėti, paprašė manęs, kad aplankyčiau jį 
namuose. Kai nuėjau, jis man įteikė brangiausią savo 
žmonos dovaną. Tai buvo auksu išsiuvinėta medžiaga 
šliurėms. Tąkart jis man pasakė: „Visą gyvenimą sau-
gojau kaip relikviją, bet reikės skirtis, todėl paduodu 
Tamstai, kad ją ir toliau globotum“8. Alseikienė negaili 
smulkmenų prisimindama Basanavičius mirtį, kurios, 
pasak jos, būta nuostabiai gražios: tą iškilmingą vasario 
16-tąją jis ramiai numiręs ant jos rankų9.

Marija Alseikaitė augo kovingoje, tautinius lietuvy-
bės jausmus puoselėjančioje aplinkoje. Alseikų namai 
lenkų valdžios laikais buvo tarsi lietuviškumo salelė: 
mergaitei teko matyti ir Vydūną (apie kurį vėliau para-
šė baigiamąjį darbą gimnazijoje, iškabintą viešai kaip 
pavyzdinį), ir Basanavičių. Perskaičius Eligijaus Rai-
los knygą Lietuvystės Mozė apie patriarcho gyvenimą10, 
taps aišku, kad Gimbutienės darbų stilistika atspin-
di Basanavičiaus mintis ir net metodą: beatodairiškas 
savo tautos, gimtinės paveldo aukštinimas, giliausių 
šaknų ieškojimas, šuolis į tolimiausių kraštų kultūras. 
Ką ir kalbėti apie aistrą tautosakai, dainų, pasakų įra-
šinėjimus11. Beje, viename pokalbyje ji pati pasakoja 
apie baltus, Bulgariją ir Basanavičių neslėpdama, kur 
slypi jos įsitikinimų šaltinis12. Priežastis glūdi jos vai-
kystėje ir jaunystėje – laike ir erdvėje, kurioje augo, 
tėvų auklėjime ir perduotose vertybėse. Abu tėvai jai 
buvo didžiulis autoritetas.

Deja, Alseikoms nepavyko išsaugoti santuokos: tėvas 
liko Vilniuje, o motina apsigyveno Kaune. Marija tiesiog 
idealizavo tėvą: 

Į dienoraštį rašiau nelabai daug, nes man nuolat tekda-
vo rašyti laiškai, kuriuose viską atvirai parašydavau. 
Gerai, kad aš juos galiu vėl paskaityti. Turiu visus laiš-
kus, kuriuos rašiau tėveliui. [...] Atmenu, vieną sykį su 
tėtuku kalbėjau apie savo ateitį. Aš jam įtikinėjau, kad 
ir aš, kaip jis, būsiu daktaras. Tėtukas kažkodėl susi-
mąstęs pakraipydavo galvą. Sakė jis man: „Aš ėmiaus 
medicinos, nes kitaip nebuvo galima, ir dabar man 
medicina antroj vietoj, aš humanitaras ir norėč, kad 

4 Marija Gimbutienė: ...iš laiškų ir prisiminimų, sudarytojos živilė gim-
butaitė, kornelija jankauskaitė, vilnius: žaltvykslė, 2005; Daktarės Vero
nikos Alseikienės prisiminimai ir laiškai, sudarytoja kornelija jankauskaitė, 
vilnius: vilniaus skliautai, 2010; marija gimbutienė, Dienoraštis ir pri
siminimai, sudarytoja živilė gimbutaitė, kaunas: naujasis lankas, 2015. 

5 hypatijos yčaitės-petkienės atmintyje išliko gimbutienės inspiruo-
tas renginys – „mitologinis balius“, kur pasirodė kostiumuoti senovės 
lietuvių dievai, legendinės būtybės ir kunigaikščiai; žr. hypatija yčai-
tė-petkienė, „marija alseikaitė-gimbutienė mano atmintyje“, in: Marija 
Gimbutienė, p. 230–234.

6 Daktarės Veronikos Alseikienės prisiminimai ir laiškai, p. 55.
7 Ibid.

8 Ibid., p. 106.
9 Ibid.
10 eligijus raila, Lietuvystės Mozė: Jono Basanavičiaus gyvenimo ir 

ligos istorija, vilnius: naujasis židinys-aidai, 2019.
11 marija studijų vilniaus universitete metais dalyvavo tautosakos rin-

kimo ekspedicijose dzūkijoje ir vilniaus krašte, parašė darbą „vilniaus 
krašto lietuvių būdo bruožai gyvenime ir tautosakoje“ (neskelbtas); žr. 
veronika janulaitytė-alseikienė, „vilniuje gimė dukrytė marytė“, in: 
Marija Gimbutienė, p. 37.

12 „pokalbis su marija gimbutiene apie baltus, bulgariją ir dr. basa-
navičių“, in: Dirva, 1977-02-10.
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tu panaši būtum. Lietuvai dar reikia tiek šviestis, tiek 
šviesesnių sielų. [...] man gyvi tėtuko žodžiai, visuomet 
aš jo klausiau – jis mano didžiausias vadovas.13 
Iš tėvo Gimbutienė paveldėjo idealizmą, norą kurti 

geresnį gyvenimą, aukotis dėl kitų. Dienoraštyje rašė: 
„Tėve, nejaugi aš nepasikeisiu? Kaip aš Tau atsidėko-
siu? Nors savo darbus Tau aukosiu. Kai rašysiu dokto-
ratą, jis bus „Mano brangiausiam Tėvui“14. Visgi diser-
taciją, parašytą ir apgintą jau tremtyje, karo siautulyje, 
Marija skyrė abiem savo tėvams15. O viename išleistos 
knygos egzemplioriuje yra ranka įrašyta dedikacija ki-
tai stipriai meilei – vyrui Jurgiui Gimbutui: „Brangiam 
Jurgiui, mano darbų ir vargų ištikimiausiam drau-
gui, skiriu šią mano ir mūsų abiejų knygelę. Bendroms 
tremties dienoms Insbruke ir Tiubingene prisiminti – 
1946.IV.7. Marytė“16. Mirus tėvui, Gimbutienė nepap-
rastai išgyveno, vadino tuos metus Gedulo metais. Mo-

tina buvo artimiausia jos pašnekovė, nuodėmklausė ir 
auklėtoja: net suaugusiai dukrai ji negailėjo patarimų, 
kaip ir kur reikia elgtis, su kuo bendrauti, kokiu žvilgs-
niu žvelgti, kokią suknelę vilkėti (šiukštu, tik ne puoštą 
dideliais lapais!) ir net kokią kosmetiką naudoti17. Gim-
butienė iš jos paveldėjo stiprios, savimi pasitikinčios 
moters bruožus.

Dar 1938 m. Gimbutienė įstojo į Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto Humanitarinį fakultetą, vėliau, susi-
kūrus archeologijos katedrai, studijavo Vilniaus univer-
sitete, kurį baigė 1942 m. Artėjant sovietų reokupacijai, 
ji 1944 m. pasitraukė į Vakarus, kur 1946 m. Vokietijo-
je, Tiubingeno universitete apgynė daktaro disertaciją 
ir išleido monografiją vokiečių kalba18. 1949 m. su šeima 
persikėlė į JAV, kur nuo 1950 m. pradėjo darbuotis ar-
cheologijos srityje, o 1964 m. tapo Los Andželo Kalifor-
nijos universiteto (UCLA) profesore.

agnė čiviLytė

13 marijos alseikaitės laiškas jurgiui gimbutui, 1938-08-08, in: 
LLMA, f. 459, ap. 3, b. 300.

14 marija gimbutienė, Dienoraštis ir prisiminimai, p. 77 (1940.iii.27).
15 antraštiniame puslapyje išspausdinta: Meinen Eltern; žr. marija 

alseikaitė gimbutienė, Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtli
chen Zeit, tübingen: h. Laupp, 1946.

16 jurgis gimbutas, „austrijoje, vokietijoje“, in: Marija Gimbutienė, 
p. 144–145.

17 veronikos alseikienės laiškas marijai gimbutienei, kaunas, 1961-
12-06, in: Daktarės Veronikos Alseikienės prisiminimai ir laiškai, p. 309.

18 marija alseikaitė gimbutienė, Die Bestattung in Litauen in der 
vorgeschichtlichen Zeit.

mąstant apie marijos gimbutienės parodos koncepciją vilniuje: žvilgsnis į figūrėles bukarešto nacionaliniame istorijos muziejuje. 
agnės čivilytės nuotrauka
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Gimbutienės mokslinei bibliografijai skirtas leidinys 
apima ne vieną dešimtį puslapių ir atspindi platų šios 
mokslininkės akiratį – čia rasime ne tik su jos svar-
biausia domėjimosi sritimi susijusių publikacijų, bet ir 
labai specifinių dalykų, tokių kaip Egėjo jūros miestų 
civilizacijų griūtis, bronzos amžiaus kalavijai, gintaras 
priešistorėje, slavai ir jų religija, bronzos amžiaus he-
titų figūrėlės Ukrainoje ir Rusijoje, kalavijai ir pan.19 
Pasaulio archeologijos mokslo istorijoje ji išryškėjo kaip 
naujų hipotezių autorė.

Pasak Gimbutienės, daugybę tūkstantmečių praeities 
visuomenės gyveno taikoje ir ramybėje. Tai idiliškas lai-
ko tarpsnis, kurį ji pavadino senosios Europos civilizaci-
ja. Šis laikotarpis, apėmęs neolitą ir vario amžių, truko 
apie keturis tūkstančius metų – nuo 7 iki 3 tūkstantme-
čio pr. Kr. Senoji Europa – tai Egėjo ir Viduržemio jūrų 
regionai, taip pat Europos pietryčiuose ir rytuose gyve-
nusių bendruomenių erdvės, archeologinės kultūros20. 
Senąją Europą Marija Gimbutienė siejo su žemdirbys-
tės ir sėslaus gyvenimo būdo pradžia bei suklestėjimu, 
gyvulių auginimu, keramikos lipdymu, namų statyba, 
amatų ir prekybinių ryšių išsivystymu, o svarbiausia – 
simbolių „rašto“ atsiradimu. Daugiasluoksnėse gyven-
vietėse sparčiai gausėjo gyventojų, kurie savo rankomis 
kūrė moters figūras ir skulptūrėles. Pasak Gimbutie-
nės, – tai deivės, senosios Europos žmonių tikėjimo ir 
vienybės simboliai.

Senosios Europos meno formų kaip kalbėjimo būdo 
detalus ir įtaigus sistematizavimas – svarbiausias Gim-
butienės mokslinis pasiekimas. Jos idealizuota hipote-
zė apie matristinę visuomenės struktūrą sukėlė tik rą 
mokslinių diskusijų bangą. Pavyzdžiui, dienraščio The 
New York Times antraštė skelbė: „Idiliška teorija apie 
deives sukėlė audrą“21. Vieni tapo Gimbutienės sekėjais, 
kiti ją aršiai kritikavo22. Kai kurie tų kritikų vėliau pri-
pažino esą neteisūs ir net rašė nekrologus Gimbutienės 
garbei. Vienas tokių – garsus britų archeologas lordas 
Colinas Renfrew, kurį Gimbutienė dar jauną iš Shef-
fieldo pakvietė skaityti paskaitų. Iš pradžių jie puikiai 
sutarė, vyravo abipusė pagarba, buvo kuriami bendra-
darbiavimo planai. 1974 m. laiške Renfrew dalykiškai 
bendravo dėl kasinėjimų projektų reikalų, mandagiai 

džiaugėsi rengiamais spaudai jos rankraščiais23. Tačiau 
visai neužilgo bendravimas virto tam tikra nesusišne-
kėjimų virtine, kurios priežastis buvo interesų nesuta-
pimas, o gal net ir pavydas. Pasak Gimbutienės studen-
tės Ernestine Elster, kasinėjimų Sitagruose (Graikija) 
metu, kur buvo rasta per 200 antropomorfinių figūrė-
lių, kartu su Renfrew surengtame seminare Gimbutie-
nė savaip aiškino jų prasmę, tuo tarpu kolega į visa tai 
reagavo skeptiškai24. Vėliau jiems teko ne kartą aršiai 
diskutuoti moksliniais klausimais, kritikuojant vienas 
kito teorinius modelius25. Vis dėlto panašu, kad ilgai-
niui santykiai pasitaisė, o vėliau būtent Renfrew Gim-
butienei atminti parašė itin jautrų nekrologą, kuriame 
teigė: „nors ne visi mokslininkai pritarė šioms plačioms 
ir radikalioms teorijoms, net skeptikai turėjo pripažinti 
jos meistrišką gebėjimą detalizuoti, jos idėjų diapazo-
ną ir įsitikinimo gylį. Šiltos širdies ir energinga asme-
nybė, ji sąžiningai ir entuziastingai propagavo ir dės-
tė savo pažiūras, kurios sulaukė didžiulio visuomenės 
pripažinimo“26.

Konfliktų ir net agresyvių pasisakymų recenzijose 
Gimbutienės kelyje pasitaikė ne vienas. Visa tai turbūt 
prasidėjo gyvenimo Vokietijoje metais, kai praūžus ka-
rui, atsirado nemaža norinčių siekti mokslinės karjeros, 
taip pat ir archeologijos srityje. Šių konfliktų atgarsiai 
netyla iki šiol: studijuojant Heidelberge, iš vyresnės 
kartos archeologų, kurių mokytojas buvo Vladimiras 
Milojčićius, daugybę metų vadovavęs priešistorės ins-
titutui, teko girdėti pasakojimus apie keistą pastarojo 
neapykantą Gimbutienei. Tai ypač atsispindėjo Vokie-
tijoje leidžiamo žurnalo Germania spausdinamose re-
cenzijose apie Gimbutienės kasinėjimus Achilėjone ir 
Azanbegove, kurių autorius buvo Milojčićius. Jo Vienos 
universitete apgintos disertacijos, o vėliau Miunche-
ne parašytos habilitacijos tema sutapo su vėlesniais 
Gimbutienės moksliniais interesais – abu mokslininkai 
ėmėsi tų pačių regionų ir laikotarpių tyrimų, kurie iki 
šiol nebuvo patekę į archeologų akiratį. Kas žino, gal 
juoda katė tarp šių mokslininkų perbėgo viename iš 
Vokietijos universitetų, kur jie, ambicingi ir kuriantys 
ateities planus, galėjo susitikti?

Vis dėlto konfliktai ir kolegų skepsis Gimbutienės 
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negąsdino, ji ir toliau judėjo pirmyn, vis labiau gilin-
damasi į dominančią archeomitologijos sritį. Deivės, 
mitologija ir vaizduotė persipynė storuose, puošniuose 
Gimbutienės knygų tomuose27, kuriuose mokslininkė 
bekompromisiškai taikė rašytinių šaltinių ir vėlyvųjų 
laikų etnografinius duomenis, kėlė klausimą, kodėl žal-
čiams dar ir šiandien jaučiame tokią keistą pagarbą.

Dar iki kūrybinio laikotarpio, skirto senajai Europai 
ir deivių mitologijai, Gimbutienė viena pirmųjų po karo 
išdrįso prabilti apie žmonių migracijas. Ji suformulavo 
Kurganų hipotezę – vieną iš indoeuropiečių kilmės aiš-
kinimų, pagal kurį Eurazijos stepių žmonės greičiausiai 
kalbėjo indoeuropiečių prokalbe. Jie buvo klajokliai gy-
vulių augintojai, ginkluoti ir karingi. Gimbutienė kur-
ganų kultūrą suskirstė į keturis vienas po kito ėjusius 
periodus – migracijos bangas. Šių jau 5 tūkstantme-
tyje pr. Kr. prasidėjusių migracijų pasekmė – Seno-
sios Euro pos asimiliacija, naujų bendruomenių grupių 
formavimasis ir kultūrinė transformacija arba, kitaip 
tariant, suindoeuropietinimas28. Į šį kontekstą Gim-
butienė įterpė ir baltų formavimosi klausimą, parašė 
monografiją apie baltus29, kuri vėliau buvo išversta į 
daugelį Europos (ir net japonų) kalbų. Pastarojo dešimt-
mečio tarpdalykiniai tyrimai, ypač DNR klausimas, vėl 
sugrįžo prie Gimbutienės idėjų ir patvirtino žmonių ju-
dėjimo iš Rytų link Šiaurės Europos hipotezę30.

Mergaitė iš Vilniaus – taip ją vadindavo draugės 
Kaune – dar jaunystėje pasižymėjo stipriu charakte-
riu: neabejoti tuo, ką darai, ir būti geriausia. Pasak 
jaunystės draugės Rimutės Rimantienės, jos semina-
riniai, kursiniai darbai – ar iš lietuvių kalbos, ar iš ar-
cheologijos – buvo kone tobuli ir rodė besiformuojančią 
mokslinę brandą31. Noras išsiskirti (kartais gal kiek ir 
suvaidinant visažiniškumą) ir tikėjimas tuo, ką darai, 
buvo Gimbutienės gyvenimo kredo. Dvejojo, ką studi-
juoti – ar mediciną, ar humanitarinius mokslus, ga-
liausiai pakluso širdies balsui ir pasirinko lituanistiką 
ir etniką-etnografiją. Vilniaus universitete, susikūrus 
Archeologijos katedrai, Gimbutienė tapo Jono Puzino 
studente. Išlikę Puzino paskaitų konspektai – įdomus 
šaltinis to meto archeologijos mokslo pažinimui. Deja, 
kai Gimbutienė 1942 m. birželio 3 d. baigė universitetą 
ir gavo diplominio darbo įvertinimą, jos tolesnė aka-

deminė karjera buvo sustabdyta. Universitetas buvo 
uždarytas, o baimė dėl šeimos privertė jauną Gimbutų 
šeimą su dukrele Danute ant rankų bėgti iš Lietuvos.

Nepaisant varginančių kelionių ir blaškymųsi po 
įvairias vietas Austrijoje ir Vokietijoje, kuriam laikui 
apsigyvenus Tiubingene, Gimbutienė nenuleido ran-
kų ir atkakliai tęsė darbus. Sąlygos buvo sudėtingos: 
maistas pabėgėlių valgyklose, stumdymasis mieste ar 
kaime, ieškant malkų ir bulvių, spekuliacija, kad iš-
gyventum ar sukurtum minimalų gerbūvį, iš kažkur 
gautum pusbačius su 3 skylėm viršuje ir lūžusiu padu 
ar marškinius padilusia apykakle. Buvo ir linksmesnių 
momentų: pasivaikščiojimai, antrosios dukters Živilės 
krikštynos ir archeologija. Mokslinis įdirbis apie prie-
šistorinių laikų laidoseną Lietuvoje vainikavo tolesnį 
Gimbutienės kelią emigracijoje: 1946 m. Tiubingene jai 
buvo suteiktas mokslų daktarės vardas, balandžio 7 d. 
išleista jau minėta jos pirmoji knyga vokiečių kalba.

Po šio įtampos kupino etapo gyvenimo laivas nupluk-
dė Gimbutų šeimą į užjūrį. Bostonas, Harvardas ir Los 
Andželas – tai trys reikšmingi miestai Gimbutienės ke-
lyje į mokslo pasaulį. Dukra Živilė prisimena pirmuo-
sius metus JAV: 

Šeštadieniais mama mokytojavo vienerius, gal dve-
jus metus. Kitomis savaitės dienomis 1949 m. rudenį 
ji darbavosi apelsinų sunkos gamykloj. Neužilgo ji 
pristatė savo kredencialus archeologams priešistori-
jos tyrinėjimo centre (American School of Prehistoric 
Research) Harvard Universiteto Peabody muziejuje; 
pasirodė jiems naudinga bendradarbė dėl savo filolo-
ginių sugebėjimų bei žinių Europos archeologijos sri-
tyje. Ji sutiko Harvardo profesoriams versti vokiškai 
ir lenkiškai parašytos mokslinės medžiagos anglų 
kalbon, parašyti Europoje išleistų archeologinių kny-
gų recenzijas, ir pagaliau pati parašyti knygą apie 
Rytų Europos priešistoriją. Taip Marija Gimbutienė 
išsikovojo sau darbovietę didžiajam Peabody muzieju-
je ir po keletos metų, 1955 m. tapo „moksline bendra-
darbe“ (Research Fellow).32

Būtent šiuo laikotarpiu gimė jos Kurganų hipote-
zė, kurią 1956 m. pristatė tarptautiniame etnologijos 
mokslų kongrese Filadelfijoje33. Neužilgo po knygos apie 
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Rytų Europos priešistorę34 pasirodė veikalas apie se-
novinę simboliką lietuvių liaudies mene35, kuriai me-
džiagą Gimbutienė kaupė dar gyvendama Vokietijoje36. 
Kaip vėliau pasakos ji pati, ši knyga, didžiulei jos nuos-
tabai, buvo žinoma ir Lietuvoje, keli žmonės atskirai 
vienas nuo kito net buvo išsivertę ją į lietuvių kalbą, 
plito vertimų kopijos37. Tai buvo intensyvaus darbo ir 
pripažinimo moksle laikotarpis. Gimbutienė laiške mo-
tinai rašė: „Nespėju nei maskviškiams kolegoms ir ins-
titutams atsakinėti laiškų, kurie nuolat manęs klausia 
apie visokias archeologines problemas. Prieš porą die-
nų gavau sidabro taurę didelio viešo pagerbimo metu 
už pasižymėjimą moksle. Sugaišau nemažai laiko“38. 
Tai įvyko 1960 m. lapkričio 17 d., kai Gimbutienė buvo 
pagerbta Masačiusetso ir Bostono miesto pasauliniame 
pabėgėlių komitete, kur buvo pristatyta kaip lietuvė, 
Harvardo universiteto mokslinė bendradarbė.

Prabėgus sėkmingiems metams Harvardo universite-
to Peabody muziejuje, Gimbutienė pakėlė sparnus Kali-
fornijos link. Stipendija Stanfordo universitete buvo dar 
vienas žingsnis į sėkmę. Užsimezgus ryšiams su Kali-
fornijos universitetu, atsivėrė dar viena nauja perspek-
tyva: kvietimas dėstyti Los Andželo Kalifornijos uni-
versitete (UCLA). Ankstų 1963 m. rugsėjo 1 d. rytą, 
susisodinusi visas tris dukras į savąjį Chevrolet, Gim-
butienė išvyko į Kaliforniją. Darbo vieta UCLA – tai il-
gamečių jos pastangų ir užsispyrimo rezultatas: „Mano 
darbas, aišku, mane pririšo prie šito universiteto ir var-
gu ar aš galėčiau iš čia išsikraustyti“39. Dukros matyda-
vo ją išvažiuojančią 7 val. ryto ir grįžtančią namo apie 
6 val. vakaro. Gimbutienės namai Topangoje buvo tik-
ra gyvenimo oazė, kurią ji pati ir sukūrė. Grynas oras, 
gėlės, sodas, apsodintas vaismedžiais ir net visiška tų 
kraštų retenybe – alyvų krūmais, į Alpes panašūs kal-
nai, visa tai – lyg kasdien besikeičiančios dekoracijos. 
Šalia ganėsi kumelė, ispanišku vardu Vanita. Jodinėji-
mui netiko, bet žolės pjauti nebereikėjo. Topanga – Ma-
rijos Gimbutienės darbo ir kūrybos erdvė, namai, ku-
riuose vyravo ramybė ir gera dvasia ir kurie tapo tikru 
inteligentijos traukos centru. Ji pati savo namus vadino 
rojumi, kuris lepino ir kurio, nepaisant troškimo grįžti į 
gimtinę, nedrįso palikti.

1968 m. rudenį Gimbutienė buvo išrinkta Los Andže-
lo dienraščio Times metų moterimi ir kartu su kitomis 
laureatėmis pagerbta dienraščio rūmų salėje. Moteriai 

mokslininkei tuo metu tai buvo didžiulis pasiekimas. 
Tą laiške akcentavo ir Vanda Sruogienė:

Man asmeniškai labai malonu, kad moteris, jauna 
moteris, kaip Tamsta taip sėkmingai lenktyniauji su 
vyrais – džiaugiuosi tuo ir galiu tik didžiuotis! Svei-
kinu ir linkiu toliau sėkmės, suderinimo mokslinin-
kės ir motinos pareigų. Tai buvo mano jaunystėje 
aiškiai užsibrėžtas tikslas, tik gyvenimo aplinkybės 
neleido man eiti vien mokslo keliu – likau tik jo po-
puliarizatore, nes ilgus metus buvau mokytoja. Bet 
tas žodis suderinti giliai įsirėžė mano galvoje. Jūs tai  
sugebate.40

Gimbutienė dešimt kartų buvo grįžusi į Lietuvą. Kai 
ji Vilniuje skaitydavo paskaitas, salės būdavo sausa-
kimšos. Archyvuose saugomi jos paskaitų metu siųsti 
klausytojų rašteliai – dar viena įdomi tema istoriniams 
to laikmečio tyrimams41. Nepaisant daugybės konferen-
cijų ir pranešimų užsienio šalyse, brangiausia publika 
jai buvo Vilniuje. Paskutinį kartą Lietuvoje Gimbutienė 
lankėsi 1993 m., kai jai buvo suteiktas Vytauto Didžiojo 
universiteto etnologijos mokslų garbės daktarės vardas. 
Gimbutienė mirė 1994 m. vasario 2 d. Urna su palaikais 
buvo atskraidinta į Lietuvą tų pačių metų gegužę ir pa-
laidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Kalbant apie Gimbutienės indėlį į mokslą, nepakan-
ka vos kelių puslapių – tai atskiros studijos užduotis. 
Pirmiausia reikėtų pamėginti suprasti, kas ją skatino 
imtis tokių temų kaip taikios Europos paveikslas ir 
mig racijos. Šarūnas Milišauskas, rašydamas apie Gim-
butienės vaikystės ir jaunystės metus, jos idėjas sieja su 
asmeniniais išgyvenimais ir Lietuvą ištikusia politine 
katastrofa. Jo nuomone, idiliškas Europos paveikslas 
kontrastuoja su lenkiškomis įtampomis Vilniuje, o vė-
liau ir priverstine šalies sovietizacija42. Nepamirškime, 
kad beveik visuose jos darbuose apie deives ir senąją 
Europą svarbiausias atsparos taškas yra tai, kas atsi-
nešta iš gimtinės, pirmiausia – lietuvybės idealizmas. 
Gimbutienės mokslinė pasaulėžvalga radosi tautinio 
nacionalizmo prisodrintame Vilniuje. Jau tada, Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio ar Kazio Šimonio paveikslų 
dvasioje, gimė pirmieji tekstai apie senuosius ikikrikš-
čioniškos Lietuvos papročius ir paveldą43.

Būtina paminėti ir Gimbutienės mokytojo Puzino įta-
ką. Vartant jo paskaitų konspektus, akivaizdžiai jun-
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tamas prieškario vokiečių mokyklos stilius44. Vokiečių 
tautos (rasės) šaknų ieškojimas, šiam tikslui panaudo-
jant archeologiją, buvo svarbiausia to meto archeologi-
jos mokslo užduotis Vokietijoje, įteisinanti ją tarp kitų 
mokslų kaip atskirą discipliną45. Taigi nenuostabu, kad 
ir ankstyvosios Gimbutienės publikacijos dar iki emig-
racijos persotintos baltų protėvynės paieškų46. 

Gimbutienė save taikliai pavadino archeologe, neuž-
sikasusia vien tik žemėje47. Lietuvoje dirbantys archeo-
logai ją vertina dėl bandymo įtraukti Lietuvą į Europos 
kontekstą, matyti esminius dalykus, nežaidžiant su 

smulkmenomis. Kitaip tariant – ji išskirtina savo va-
karietišku mąstymu ir metodais, nors ne visada gali-
ma suprasti, ką ji turi galvoje. Vis dėlto jaučiamas tam 
tikras atstumas – lyg ir pritarimas Gimbutienės darbo 

stiliui ir hipotezėms, bet kartu ir lengva ironija. Štai 
žymi Lietuvos archeologė, akmens amžiaus tyrinėtoja 
ir Gimbutienės bendramokslė Rimutė Rimantienė sako: 
„Kiekvienas turi teisę skelbti savo koncepciją. Šiaip 
ar taip reikia gerai pažinti tą medžiagą, kad galėtum 
skelbti savo koncepciją. Ji tą medžiagą labai gerai pa-
žįsta ir tai pripažįstu. Nėra ko man kištis į tuos dalykus, 
kurių aš nečiupinėjau savo rankomis. Žinoma, pripažįs-
tu tą žmogų, kuris tos medžiagos turi labai daug“48. Ri-
mantienė patvirtina, kad Gimbutienės ir jos požiūrius 
vienija ta pati mokykla, todėl jie sutampa.

Gimbutienė mokslo pasaulyje išsiskiria viena svar-
bia savybe – interpretacinio mąstymo intensyvumu ir 
stipriu poetiniu jausmu. Jos vėlesni darbai, ypač lietu-
viškoji knyga apie baltus, atspindi jau šiek tiek anks-
čiau įsisiūbavusią lietuvių poetų kūrybos bangą, kurių 
atstovus Vaidotas Daunys vaizdžiai vadina „kultūros 
archeologais“49. Su Dauniu susirašinėjusi Gimbutienė 
dėkojo jam už šį straipsnį, kuriame nemažai dėmesio 
buvo skirta ir jos darbams50. Taigi romantizmas, tauti-
nės savimonės stiprumas, vokiška archeologijos mokyk-
la, milžiniškos bibliotekos JAV ir beribiai archeologijos 
klodai ten, Europoje, leido Gimbutienei improvizuoti ir 
kurti savo archeologijos poeziją.

Iš tiesų, deivės – tikriausiai dėl teminio patrauklumo, 
skambių knygų pavadinimų, kuriuose vartojamos Eu-
ropos neolitui sunkiai pritaikomos metaforos „civiliza-
cija“ ar „kalba“, ir nepaprastai įvairaus vaizdinio spekt-
ro – ir atnešė Gimbutienei šlovę. Amerikos spaudoje ji 
minima kaip antropomorfinės plastikos tyrėja, archeo-
mitologė ir net – feministė. Jos hipotezė apie visaga-
lės moters vaidmenį seniausių laikų visuomenėje labai 
patiko tuo metu populiarėjančiam moterų judėjimui, 
jos knygos buvo šluojamos nuo lentynų, ji tapo net tam 
tikrų religinių sektų įkvėpėja51. Dėl perdėm didelio dė-
mesio pagonybei Gimbutienė susilaukė Šv. Kazimiero 
katalikų parapijos narių nepasitenkinimo52. Įdomu tai, 
kad ji pati savęs nelaikė nei feministe, nei neopagone. 
Kalbant apie taikios senosios Europos viziją, galima nu-
jausti, kad ši idilė leido jai įkūnyti tai, ko pati negalėjo 
patirti gimtinėje53. Nebuvo tie akmens amžiaus žmonės 
taikūs – turėjo ir ginklus, ir kariavo vieni su kitais. Ta-
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Šviesa, 1948-03-14; „kur baltų gyventa (šis tas prie juozo vygando str. 
„slaviškos įtakos Lietuvoje“, ateityje nr. 213)“, in: Ateitis, 1943-10-15.

47 „kai archeologė neužsikasė vien tik žemėje“, in: Draugas, 1976-
05-29.

48 joan marler, rimutės rimantienės ir gintauto česnio pokalbiai 
apie mariją gimbutienę, in: LLMA, f. 459, ap. 3, b. 336.

49 vaidotas daunys, „istorija ar poezija?“, in: Pergalė, 1987, nr. 12, 
p. 135–141.

50 marijos gimbutienės laiškas vaidotui dauniui, topanga, 1988-08-
16, in: LLMA, f. 3, b. 278.

51 nicole christine, „padėka didžiajai pramotei marijai“, in: Marija 
Gimbutienė, p. 392–393.

52 Laiške motinai 1958 m. ji pasakoja, kaip iš katalikų gavusi nema-
žai pylos už pagonybės sureikšminimą savo darbuose apie lietuvių 
liaudies meno simboliką. dėl to ji nutraukusi ryšius su katalikų bažny-
čia, o vaikus nusprendusi auklėti liberalioje krikščioniškoje aplinkoje 
(LLMA, f. 459, ap. 3, b. 278).

53 nuomonę, kad taikios europos vizija – tai marijos gimbutienės, 
kaip pabėgėlės iš okupuotos šalies, refleksija, išsako ir archeologas joh-
nas chapmanas; žr. john chapman, „the impact of modern invasions 
and migrations on archaeological explanations: a biographical sketch 
of marija gimbutas“, in: margarita díaz-andreu, marie Louise stog 

marijos gimbutienės rašteliai (LLMA, f. 459, ap. 3, b. 252)
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čiau čia jau kitas archeologijos puslapis, apie kurį šioje 
vietoje plačiau nekalbėsiu. Gimbutienės sukurtas prie-
šistorinių deivių ir dievų panteonas – tai archeologinės 
medžiagos ir tyrėjos vaizduotės sintezė.

Archeologijos teorijos knygose Marijos Gimbutienės 

vardo neaptiksime – teoretizavimas nėra jos darbo sti-
lius54. Tačiau archeologijos istorijoje ji visų pirma pali-
ko neišdildomą pėdsaką kaip naujos krypties – archeo-
mitologijos – skelbėja. Čia sąveikauja archeologinė 
medžiaga, mitologiniai Antikos šaltiniai, etnografija 
ir folkloras, o visa tai pavirsta žodžiu „religija“. Pasak 
Svendo Hanseno, naujausios studijos apie antropomor-
finę plastiką Pietryčių Europoje autoriaus, būtent tai 
ir yra jos originaliausias pasiekimas. Pavadinusi save 
„metafizinės abėcėlės vertėja“, Gimbutienė ateities ar-
cheologų kartoms paliko pasirinkimo laisvę tikėti arba 
netikėti jos neomitologiniu modeliu55.

Visai kitaip susiklostė jos dar gyvenimo JAV pra-
džioje suformuluota kurganų kultūros žmonių, kuriuos 
Gimbutienė vadina indoeuropiečiais, hipotezė56. Ji visa 
galva pasinėrė į indoeuropeistikos tyrinėjimus tvirtin-
dama, kad Juodosios jūros šiauriniuose regionuose su-
siformavusi kurganų kultūra buvo protoindoeuropie-
tiška, iš jos išsirutuliojo indoeuropietiškos kalbos. Šioje 
srityje Gimbutienė pagarsėjo ne tik kaip archeologė, bet 
ir kaip lingvistė. Nors jos darbai apie indoeuropiečių 
protėvynę sulaukė aštrios kritikos57, mintis dėl tų žmo-
nių migracijos vėl tapo aktuali. Galima drąsiai teigti, 
kad jos dėka išsirutuliojo trečioji archeologijos mokslo 
revoliucija – žmonių judėjimo iš vietos į vietą patvirtini-
mo DNR tyrimais58. Kadangi mokslas juda dinamiškai, 
ši trečioji revoliucija taip pat sulaukė savų kritikų59, ta-
čiau tai dar labiau atspindi, kad Gimbutienė, nė nenu-
manydama apie ateities metodus, sugebėjo įžvelgti pro-
cesus, kurie po daugelio metų pasitvirtino kaip iš tiesų 
egzistavę. Jos dėka mokslas juda pirmyn.

Pabaigai noriu pacituoti Kavolio, su kuriuo Gimbu-
tienei daugiausia teko bendrauti Metmenyse, žodžius: 
„Vyresnės kartos išeivių intelektualų tarpe būta įpročio 
šyptelti, užsiminus apie Gimbutienę (gal kaip romanti-
kę, gal kaip moterį vyrų sferoje). O ji atsisėdo dvidešim-
čiai metų ant jūros kranto ir savo padarė. Padarė, kiek 
tik gali priklausyti vieno žmogaus gyvenime“60.

sørensen (eds.), Excavating Women: A History of Women in European 
Archaeology, London – new york, 1997, p. 295–314.

54 nuosaikus požiūris į teoretizavimą atsispindi gimbutienės rašytoje 
recenzijoje gerhardo bauerio heidelbergo universitete 1972 m. apgin-
tai disertacijai Gesellschaft und Weltbild im baltischen Traditionsmilieu, 
kurioje ji ironiškai pareiškia: „knygos silpnoji pusė yra per ilgas, kartais 
nereikalingas teoretizavimas (tik su vokiška kantrybe galima visus įva-
dus perskaityti)“ (VUB RS, f. 154, b. 115).

55 svend hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit: Untersuchun
gen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in 
Südosteuropa, d. i: text (ser. Archäologie in Eurasien, t. 20), mainz: 
philipp von Zabern, 2007, p. 329–330.

56 „on the origin of north indo-europeans“, in: American Antro
pologist, 1952, t. 54, nr. 4, p. 602–611; „europos civilizacijos pradžia 
ir indoeuropiečių antplūdis“, in: Metmenys, 1966, nr. 11, p. 107–115; 
„indoeuropiečių protėvynė. kurganų (pilkapių) kultūra penktame, ket-
virtame ir trečiame tūkstantmetyje pr. kr.“, in: Metmenys, 1971, nr. 22, 

p. 67–94; Das Ende Alteuropas: Der Einfall von Steppennomaden aus 
Südrussland und die Umgestaltung Mitteleuropas, (ser. Archaeolingua 
Series minor, t. 6), budapest: archaeolingua; innsbruck: institut für 
sprachwissenschaft der universität innsbruck, innsbrucker beiträge zur 
kulturwissenschaft, 1994.

57 prisiminkime jau minėtą renfrew, su gimbutiene aršiai susikirtusį 
dėl protoindoeuropiečių kilmės arealo ir neolitizacijos bei žemdirbys-
tės pradžios; žr. colin renfrew, Archaeology and Language: The Puzzle 
of Indo-European Origins, London: jonathan cape, 1987.

58 kristian kristiansen, „towards a new paradigm: the third science 
revolution and its possible consequences in archaeology“, in: Current 
Swedish Archaeology, 2014, t. 22, p. 11–34.

59 artur ribeiro, „science, data, and case-studies under the third 
science revolution: some theoretical considerations“, in: Current 
Swedish Archaeology, 2019, t. 27, p. 115–132.

60 vytautas kavolis, „civilizacijos atradėja, darbo ir džiaugsmo žmo-
gus“, in: Akiračiai, 1994, nr. 3, p. 12.

didžioji stereotipų Laužytoja

!

marijos gimbutienės laiškas vaidotui dauniui. 1988-08-16
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Miestų ateitis yra viena svarbiausių dvasinių, kartu 
ir ekonominių bei architektūrinių šių dienų problemų. 
Vis didesnės dalies žmonijos „kasdienio gyvenimo prak-
tika“ – tiek kurianti, tiek griaunanti – vyksta mieste. 
Miestų augimo tempas reikalauja skirti dėmesio ne tik 
projektavimui ir planavimui, bet ir gilesniems prasmės 
bei tikslo klausimams. 1950 m. apytikriai 29% pasaulio 
gyventojų gyveno miestuose. 1990 m. jų dalis išaugo iki 
50% ir tikėtina, kad 2025 m. pasieks 66–75%1. Bet koks 
mėginimas išspręsti miesto galvosūkį negali tenkintis 
vien mechaniniu požiūriu. Sunkiausia rasti atsakymą į 
klausimą, kaip susieti miesto kūrimą su žmogaus dva-
sios vizija ir tuo, kas tą dvasią stiprina.

Miestai sudaro palankias arba nepalankias sąlygas 
„vietos tapatybei“. Vietos jausmas yra žmogiškojo paty-
rimo kategorija, turinti didžiulės įtakos pasaulio ir savo 
vietos jame suvokimui. Dauguma šiuolaikinių svarsty-
bų apie vietą filosofijoje, istorijoje, religijų studijose, kul-
tūrinėje geografijoje ir kituose socialiniuose moksluose 
pabrėžia apimančios ir dialektinį santykį tarp fizinės 
lokacijos ir žmogiškojo naratyvo2.

Mes ne tik gyvename pasaulyje; mes gyvename su-
prasdami, aiškiai ar numanomai, ką tas pasaulis reiš-
kia. Kitaip tariant, mus supantis pasaulis nėra patiria-
mas vien kaip neapdorota duomenų žaliava. Pasaulio 
nebegalima suvokti kaip atskirų kultūrų mozaikos, o ir 
„vieta“ nebėra paprasta sąvoka, kaip numanė Apšvie-
tos mąstymas. Technologijos ir greitos kelionės išaugino 
globalių ryšių mastą. Kultūros, iki tol laikytos homoge-

dvasinis miestas?
vieta, atmintis ir miesto kūrimas

Philip F. Sheldrake

niškomis, pasirodė esančios daugialypės ir susijusios su 
galios problemomis. Trumpai tariant, „vietos tapatybė“ 
šiandien apima platų asociacijų diapazoną, nuo vietinių 
„namų“ ar kaimynystės iki vienos „globalios bendruo-
menės“ jausmo. Daugialypės vietos tapatybės pasaulyje 
miesto kūrimas vis labiau turi atsižvelgti į tai, ką galė-
tume pavadinti „mikrovieta“ (patogūs būstai ir efekty-
vūs gyvenamieji rajonai) ir „makrovieta“ (prasmingos 
platesnių ryšių išraiškos).

Nuolatinis rūpestis vieta atspindi Vakarų visuomenės 
kultūrinę krizę, iš dalies sukeltą jos vis didesnio sudė-
tingumo ir iš jo išplaukiančio takumo. Prancūzų antro-
pologas Marcas Augé atskiria vietą (susijusią su mūsų 
tapatybe, santykiais ir istorija), kuri sukuria socialinį 
gyvenimą, nuo to, ką jis vadina ne-vieta, kur neįmano-
mas joks organiškas socialinis gyvenimas3. Kalbėda-
mas apie ne-vietą, jis turi omenyje kontekstus, kuriuose 
dauguma mūsų praleidžiame vis daugiau laiko – preky-
bos centrus, oro uostus, viešbučius, greitkelius, priešais 
televizoriaus ekraną, sėdint prie kompiuterio, – ir dėl 
kurių mūsų „pasaulio“ suvokimas fragmentiškėja.

Mus supanti aplinka yra aktyvi pašnekovė pokalbyje 
tarp proto lokacijos bei geografijos ir dvasios, kuri suku-
ria „vietą“. Vieta apima žmogišką naratyvą ir atmintį, 
įtvirtintą „vietoje“, taip pat ir gilesnes naratyvo sroves, 
sugeriančias į save visų čia gyvenusiųjų istorijas. Dėl to 
apie vietas dera mąstyti kaip apie tekstus, apimančius 
tiesos sluoksnius. Vietos hermeneutika be perstojo at-
skleidžia naujas fizinės aplinkos, atminties ir konkrečių 
žmonių sąveikos interpretacijas konkrečiu momentu.

Kultūra

1 tokia jungtinių tautų statistika cituojama crispino tickello įvade 
richardo rogerso knygai Cities for a Small Planet, London: faber & 
faber, 1997, p. vii.

2 platesnį ryšio tarp vietos, atminties ir tapatybės apmąstymą žr. phi-
lip sheldrake, Spaces for the Sacred: Place, Memory and Identity, balti-
more: johns hopkins university press, 2001; taip pat gaston bachelard, 
The Poetics of Space, boston: beacon press, 1994; edward s. casey, 
„how to get from space to place in a fairly short stretch of time: phe-
nomenological prolegomena“, in: Senses of Place, edited by steven 
feld and keith h. basso, santa fe: school of american research press, 
1996; j. e. malpas, Place and Experience: A Philosophical Topography, 
cambridge: cambridge university press, 1999.

3 marc augé, Non-places: Introduction to an Anthropology of Super
modernity, London – new york: verso, 1997.

phiLip f. sheLdrake – religijos istorikas, teologas, vienas pag-
rindinių krikščioniškojo dvasingumo apmąstytojų, turi oks-
fordo universiteto doctor of divinity aukščiausiąjį doktoratą, 
dėsto ir bendradarbiauja su ne vienu pirmaujančiu universite-
tu abipus atlanto. naujausia knyga – The Spiritual Way: Clas
sic Traditional and Contemporary Practice (2019). skelbiamą 
tekstą („a spiritual city? place, memory, and city making“, in: 
gregory caicco, ed., Architecture, Ethics, and the Personhood 
of Place, hanover – London: university press of new england, 
2007, p. 50–68), parengtą pagal išplėstą pranešimą, skaitytą per 
seminarą durhamo universiteto religijos, kultūros ir etikos ins-
titute 2005 m. vasarį, vertė Rūta Tumėnaitė.
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Kadangi „vieta“ apima naratyvą, nieko nuostabaus, 
kad dėl jos dažnai varžomasi. Pakanka prisiminti Je-
ruzalę, kurią savinasi žydai ir palestiniečiai ir kuri yra 
šventasis trijų tikėjimų miestas. Dekonstruodama mo-
dernybės įsitikinimą objektyvia, „absoliučia“ vieta, post-
modernioji kritika teigia, kad apibrėžimas yra galia. 
Prancūzų filosofo Henri Lefebvre’o atlikta vietos anali-
zė irgi primena, kad įerdvinimo sistemos yra istoriškai 
sąlygotos – ne tik fizinis daiktų išdėstymas, bet ir socia-
linio veikimo bei rutinos modeliai, taip pat istorinės 
pasaulio sampratos. Galią turinčių žmonių metanara-
tyvai užvaldo jų kontroliuojamas viešąsias vietas. Kad 
ir kokie altruistiški ar kilnūs būtų jų tikslai, šių vietų 
istorija neretai tampa dominavimo ir represijų istorija. 
Mintis, kad vieta yra susijusi su galios didinimo ir ma-
žinimo problemomis, skatina galvoti apie multilokalu-
mus (lokacijos vienu ir tuo pačiu metu yra skirtingos 
„vietos“) ir multivokalumus (kiekvienoje vietoje girdimi 
skirtingi balsai)4.

Baziniame lygmenyje aplinka formuoja žmogaus dva-
sią. Ir atvirkščiai, mūsų supratimas apie tai, kas stipri-
na žmogaus dvasią, formuoja kuriamą aplinką. Norint, 
kad miestai būtų vietos, stiprinančios jausmą, kad žmo-
gaus gyvenimas yra sakralus, o ne vien organinis reiški-
nys, jie privalo aprėpti visas žmogiškosios egzistencijos 
plotmes – funkcinę, etinę ir dvasinę. Pirma, mums rei-
kia turėti vietą, kurioje galėtume efektyviai pereiti vi-
sus gyvenimo etapus ir išnaudoti visas galimybes. Ant-
ra, mums reikia vietų, kuriose būdami, priklausytume 
bendruomenei. Trečia, mums reikia miestų, kurie suda-
rė ir sudaro sąlygas produktyviam santykiui su gamtos 
elementais. Galų gale, mums reikia tokių gyvenimo są-
lygų, kurios suteiktų galimybę patirti sakralumą (kad 
ir kaip jį suprantame) – arba, tiksliau pasakius, patirti 
patį gyvenimą kaip sakralų5.

Statydami miestus, turime įtraukti į juos tai, kas 
mums yra brangu. Ypač miestai visada įtaigiai simbo-
lizavo tai, kaip mes suprantame ir konstruojame bend-
ruomenę. Monumentalus modernistinis planavimas ir 
architektūra, iki šiol vyraujanti daugelyje Vakarų mies-
tų, nesužadina minčių nei apie atskiro individo, nei apie 
sutelktos bendruomenės vertę. Tiksliau, ji kalba dydžio, 
pinigų ir galios kalba. Tokie komerciniai statiniai kaip 
Canary Wharf Tower kompleksas Londono dokų rajone 
dažniausiai stūkso vieniši ir išdidūs be jokio ryšio su 
juos supančia aplinka. Per pastaruosius 50 metų sta-
tytuose miestuose dažniausiai nėra tikrų centrų, kurie 
visuminiu būdu išreikštų daugialypės bendruomenės 
gyvenimą. Modernistinis „planavimo racionalizmas“, 

padalijantis miestus į zonas, skirtas gyvenimui, dar-
bui, laisvalaikiui ir apsipirkimui, suskaido kasdienio 
gyvenimo ritualus į daugybę fragmentų. Iš to randasi 
negyvos, net pavojingos zonos, kai jose nevyksta jokia 
veikla, pavyzdžiui, komerciniai centrai naktį ar prie-
miesčių kvartalai dieną. Galų gale, korinis planavimas 
reikalauja, kad atskiras teritorijas skirtų atstumas ir 
aiškios ribos. Tai žymiai padidina kelionių poreikį ir 
sukelia daugiau streso bei taršos.

Kalbant plačiau, diferencijavimas į atskiras sritis at-
spindi tam tikrą Vakarų kultūros sekuliarizaciją. Ne-
bėra miesto prasmės centro, ką jau kalbėti apie dvasinį 
prasmės centrą. Miestas virsta preke, išparceliuota į 
begalę veiklų ir laiko organizavimo būdų, kuriuos ati-
tinka begalė jo gyventojų tapatybių6. Apskritai korinis 
miesto planavimas suardo vieningą egzistencijos pojūtį 
ir ignoruoja bendras, žmoniškas susitikimo vietas. Nau-
ji namų getai vis labiau saugomi nuo sterilios viešosios 
erdvės, kuri traktuojama be jokios vaizduotės ir palie-
kama smurto bei vandalizmo valiai.

Miestai simbolizuoja ir kuria vertybių klimatą, ne-
tiesiogiai apibrėžiantį tai, kaip mes suprantame save 
ir kaip buriamės draugėn. Miestų planavimas privalo 
rimtai atsižvelgti į keturis miestų aspektus. Pirma, dvi 
lotyniškos sąvokos – urbs (fizinė vieta, pastatai) ir civi-
tas (žmonės ir jų bendras gyvenimas) – yra tarpusavyje 
susijusios. Antra, miesto reikalai niekada nėra grynai 
praktiniai. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad transportas yra 
susijęs su vadyba, investicijomis ir strategija. Tačiau 
privataus ir viešo transporto pusiausvyra išryškina ir 
mūsų supratimą apie ryšį tarp asmeninio pasirinkimo 
ir „bendrojo gėrio“. Trečia, miestai visada buvo komp-
leksiškos tikrovės. Negalime atskirti planavimo techno-
logijų nuo žmonių, lokalumo nuo globalumo arba vietos 
pojūčio nuo vis judresnio savo ir kitų gyvenimo. Galų 
gale, nors ir nėra kelio atgal į santykinai kompaktišką 
ikimoderniosios Europos miestą, vis dėlto miestai ir jų 
plėtra privalo kritiškai atsižvelgti į savo praeitį, nes tik 
tokiu atveju žmonių ateities troškimai turės veiksmin-
gą pagrindą.

miestas ir krikščioniška  
mintis

Be jokios abejonės, Vakarų kultūra per pastaruosius 
pusantro tūkstančio metų patyrė stiprų krikščioniško 
mąstymo poveikį, tas pats galioja ir mūsų supratimui 
apie tai, kas yra „miestas“. Kartais krikščionybė būda-
vo kaltinama antiurbanistine retorika. Tiesa, Biblijoje 

dvasinis miestas?

4 žr. henri Lefebvre, The Production of Space, oxford: blackwell, 
1991.

5 žr. architekto roberto mugerauerio komentarus knygoje Interpre
tations on Behalf of Place: Environmental Displacements and Alterna
tive Responses, new york: state university of new york press, 1994, 

ypač sk. 10.
6 žr. james matthew ashley, Interruptions: Mysticism, Politics and 

Theology in the Work of Johann Baptist Metz, notre dame: university 
of notre dame press, 1998, p. 10–12.
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ši tema gana sunkiai išjuda iš vietos. Pradžios knyga 
itin miglotai kalba apie miestus. Kainas, žmogiškos 
puikybės ir smurto simbolis, vaizduojamas kaip pirmojo 
miesto įkūrėjas (Pr 4, 16–17), o Babelio miestas ir bokš-
tas simbolizuoja žmoniją, nebeišsitenkančią savo ribose 
(Pr 11, 1–9). Prancūzų sociologo protestanto Jacques’o 
Ellulio įsitikinimu, Biblija nenumato jokių miesto įsta-
tymų, nes miestas toli gražu nėra šventas ir įkūnija 
žmoniją, susivienijusią prieš Dievą: „Dievas prakeikė, 
pasmerkė miestą, o ne davė įstatymą, koks tas miestas 
turėtų būti“7. Nors jis selektyviai traktuoja biblinius 
tekstus, tačiau tokios pažiūros tapo argumentu ameri-
kiečių sociologui Richardui Sennettui iš dalies apkaltin-
ti krikščionišką teologiją dėl šiuolaikinių viešųjų erdvių 
bedvasiškumo.

Sennetto teigimu, Vakarų kultūra kenčianti nuo gy-
venimo padalijimo į vidinį ir išorinį: „Tai takoskyra tarp 
subjektyvios patirties ir pasaulietiškos patirties, tarp 
savasties ir miesto“8. Anot Sennetto, šis atskyrimas 
grindžiamas nepripažinta apsinuoginimo baime, kuri 
suvokiama kaip grėsmė, o ne gyvenimo pagerinimas. 
Jis tvirtina, kad neskaitant erdvių, skirtų vartojimo po-
reikiams, miesto planavimas vis labiau koncentruojasi 
į kūrimą saugių sektorių tarp skirtingų žmonių grupių. 
Taip viešoji erdvė tampa blanki ir negyva, nes pagrin-
dinis tikslas yra padaryti ją kuo lengviau pereinamą, 
o ne skatinti susitikimus jos viduje9. Sennetto siūlymu, 
norint atgaivinti miestą, reikia iš naujo patvirtinti, kad 
išorinis, įkūnytas gyvenimas turi vertę.

Sennetto įsitikinimu, šv. Augustino klasikinis kūri-
nys Dievo miestas yra pamatinis veikalas, išreiškiantis 
vidinio dvasinio „pasaulio“ triumfą, „pasaulio“ kuris 
nesitenkina fiziniu, kasdieniu miestu ir nenuilsdamas 
ieško amžinojo išsipildymo10. Į socialines žmonių vietas 
reikia žiūrėti įtariai. Akivaizdu, kad šios vietos labiau-
siai pasižymi skirtingumu ir įvairove. Todėl Sennet-
tas sako, kad, paneigdama išorės vertę, krikščionybė 
sustip rino Vakarų abejones įvairovės atžvilgiu. Jis suly-
gina „šventumą“ su šventove, kuri reiškia ne tik ypatin-
gas vietas, bet ir apsaugos ir prieglobsčio nuo platesnio 
pasaulio vaizdinį. Ikimodernybės mieste bažnyčios bu-
vusios „šventovės“ abiem prasmėmis ir, pasak Sennet-
to, skatinusios pasitraukimą iš išorinio gyvenimo.

Be to, Sennettas įžvelgia ryšius tarp šiuolaikinio ur-
banizmo su jo steriliomis viešosiomis erdvėmis ir to, ką 
jis laiko „protestantiška erdvės etika“11. Protestantiz-
mo atėjimas padarė ilgalaikį poveikį tam, ką jis vadina 
„kompulsyviu aplinkos neutralizavimu“, pavyzdžiui, 
planuotojų modernistų suprojektuotą „neutralų mies-

tą“. Tokioje nuostatoje atsispindėjo puritoniškas įtaru-
mas malonumo ir spalvų atžvilgiu. „Sakralumas“ turė-
tų būti nuosaikus, o ne panašus į karnavalą.

Aš daugiausia pritariu tam, ką Sennettas kalba apie 
modernųjį urbanizmą, saugomų privačių pasaulių idea-
lizavimą ir susimaišymo baimę. Vis dėlto jis klaidingai 
supranta ir Augustiną, ir „sakralumo“ vaidmenį ikimo-
derniame mieste, – iš dalies dėl to, kad nepastebi fakto, 
jog sakralumas neapsiribojo vien bažnyčiomis, bet išpli-
to po platesnį sakralinį gatvių kraštovaizdį.

augustino žmogaus miestas

Nieko keista, kad Augustino Dievo miestas Sennet-
tui reiškia žemiško miesto atmetimą. Pastarasis, kaip 
teigia Augustinas 1 knygos įžangoje, pasižymi „geismu 
viešpatauti“ – tai teisinga Romos imperijos, jos mies-
to paradigmos, kritika. Taip pat Augustinui miestas 
labiau rūpėjo kaip bendruomenė (civitas), o ne kaip fi-
zinė aplinka (urbs). Tikrasis „miestas“ buvo tikinčiųjų 
bend ruomenė, kuriai skirta tapti Dievo Miestu. Augus-
tinui rūpėjo atremti prielaidą, kad kuri nors valdymo 
forma, net ir naujoji krikščioniška imperija, gali būti 
laikoma esančia arčiau Dievo už bet kurią kitą. Vis 
dėlto jis neneigė, kad Dievas vienodai veikia kiekvienu 
metu ir kiek vienoje vietoje. Šis augustiniškosios min-
ties aspektas suteikia krikščionybei gerokai daugiau 
pranašiškų ginklų kovoje su mėginimais kanonizuoti 
socialines ir politines sistemas (pavyzdžiui, kapitaliz-
mą arba marksizmą leninizmą). Svarbu pažymėti, kad 
individualizmas ir privatizacija, persmelkę šiuolaikinę 
Vakarų civilizaciją, Augustinui būtų atrodę visiškai 
svetimi. Jo komentare Pradžios knygai viso blogio šak-
nimi vadinamas užsidarymas savyje arba privatumas, 
kadangi žmonija kaip visuma yra sukurta pagal Dievo 
paveikslą. Moralinė dorybė įpareigoja ginti tai, kas yra 
vieša arba turima bendrai. Dangaus Miestas bus tokia 
bendruomenė, kurioje visi patirs dalijimosi pilnatvę12.

URBS ir CIVITAS:  
iZidorius seviLietis

Skirtingai nuo Augustino ir jo laikų, VII a. gyvenęs 
krikščionių mastytojas Izidorius Sevilietis laikėsi pozi-
tyvesnio požiūrio į miestą. Jo laikais išlikę Romos mies-
tai buvo gyvybiškai svarbios kapsulės, padėjusios išgy-
venti audringame barbarų invazijų ir tvarkos griūties 
pasaulyje. Miestai atliko kultūros ir civilizacijos per-
davėjų vaidmenį, o Bažnyčia aktyviai puoselėjo miesto 
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7 jacques ellul, The Meaning of the City, grand rapids, mich.: eerd-
mans, 1970, p. 16.

8 richard sennett, The Conscience of the Eye: The Design and Social 
Life of Cities, London: faber & faber, 1993, p. xii.

9 Ibid., p. xii–xiii.

10 Ibid., p. 6–10.
11 Ibid., p. 42.
12 augustino komentaras pradžios knygai cituojamas: robert mar-

kus, The End of Ancient Christianity, cambridge: cambridge universi-
ty press, 1990, p. 78. 
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struktūras. Kaip sakė Peteris Brownas, „sienos ir vys-
kupai ėjo išvien“13.

Izidoriaus vartojamos sąvokos urbs ir civitas („mūro 
miestai“ ir „žmonių miestai“) nenurodo į dvi atskiras, 
tarpusavyje nesąveikaujančias plotmes14. Nebūta jo-
kios perskyros tarp „miesto kaip pastatų“ ir jo socia-
linių ypatybių. Toks atotrūkis būtų suardęs tikrovę, 
kurioje šios dvi plotmės yra natūraliai susiliejusios15. 
Vis dėlto miestą miestu padaro ne sienos, o žmonės: 
„Miestas [civitas] yra tam tikras skaičius žmonių, 
siejamų socia linio ryšio. Jo pavadinimas kyla iš 
miestiečių [cives], kurie jame gyvena. Kaip urbs, 
jis tėra siena apsuptas statinys, bet gyventojai, 
o ne statybiniai akmenys, yra vadinami miestu“16.

katedros ir miesto viZija

XI–XIII a. Vakarų Europoje vyko didžiulis mies-
tų atgimimas. Tai padarė reikšmingą poveikį socia-
linėms ir religinėms perspektyvoms, nors 1250 m. 
miestuose vis dar gyveno tik apie 5% visų gyvento-
jų. Viena akivaizdžiausių naujojo urbanizmo pasek-
mių buvo didžiųjų gotikinių katedrų plėtra. Kated-
ros simbolizavo ne tik geografinį, bet ir teologinį 
poslinkį. Anksčiau „sakralumas“ buvo lokalizuotas 
pirmiausia kaimiškose vienuolių bendruomenėse. 
Nenuostabu, kad vyraujantis rojaus įvaizdis buvo 
Rojaus Sodo at-kūrimas. Dabar sakralumo įvaiz-
džiai persikėlė nuo Pradžios prie Apreiškimo Jonui 
knygos, nuo Rojaus Sodo prie Naujosios Jeruzalės17.

Miesto katedroje rojus buvo simboliškai sužadi-
namas ir kartu nuleidžiamas ant žemės18. Įžengti 
į katedrą reiškė būti perkeltam į transcendentinę 
sritį, o tą perkėlimo pojūtį žadino neaprėpiamos erd-
vės, užlietos šviesos, plūstančios pro materialumą 
praradusias sienas, kurias pakeitė stiklas, ir vis 
įmantresnes liturgijos formas. Abatas Sugeris iš 
Šv. Dionizo abatijos (Sen Deni), dažnai laikomas 
formaliu prancūziškosios gotikos pradininku, saky-
davo, kad bažnytiniai pastatai savo įspūdingumu 
turintys pranokti visus kitus.

Katedrų architektūra veikė kaip visatos mikro-
kosmas ir siekė sužadinti taikios vienybės tarp Kū-
rėjo ir kūrinijos jausmą. Tai buvo utopinė erdvė, 
kurioje čia ir dabar buvo vaizduojama idealizuota 

dangiška harmonija. Tačiau ji buvo idealizuota. Prancū-
zų medievistas Georges Duby primena, kad „[v]is dėlto 
būtų klaida manyti, jog tryliktasis amžius demonstravo 
švytintį karūnuotos Mergelės ar besišypsančių angelų 
veidą. Laikai buvo sunkūs, įtempti ir labai žiaurūs, ir 
yra svarbu, kad pripažintume visas chaotiškas ir skau-
džias jų puses“19. Socialinė katedrų simbolika irgi buvo 
dviprasmiška. Nors jos vaizdavo dieviškumo ir žmogiš-
kumo vienybę, bet kartu išreiškė ir šio pasaulio tikrovę. 
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13 peter brown, The Rise of Western Christendom, oxford: black-
well, 1996, p. 61.

14 isidore de seville, Etymologiarum libri, edited by Wallace m. Lind-
say, 2 t., oxford: clarendon press, 1911, 15.2.1.

15 žr. chiara frugoni, A Distant City: Images of Urban Experience 
in the Medieval World, princeton, n. j.: princeton university press, 
1991, p. 3–4.

16 isidore of seville, op. cit., 15.2.1; cit. iš chiara frugoni, Distant City, p. 3.
17 žr. colleen mcdannell and bernhard Lang, Heaven, a History, 

new haven, conn.: yale university press, 1988, p. 70–80.

18 studiją apie viduramžių katedrą kaip dvasinį „tekstą“ žr. philip 
sheldrake, „reading cathedrals as spiritual texts“, in: Studies in Spiri
tuality, 2001, nr. 11, p. 187–204; dar žr. liet. vertimą: „erdvė ir sakra-
lumas: katedros ir miestai“, iš anglų kalbos vertė rūta tumėnaitė, in: 
Naujasis Židinys-Aidai, 2014, nr. 8, p. 16–24.

19 georges duby, The Age of the Cathedrals: Art and Society, 980–
1420, chicago: university of chicago press, 1981, p. 95; liet. leidimas: 
Katedrų laikai: Menas ir visuomenė, 980–1420, iš prancūzų kalbos ver-
tė simona skaisgirytė-makselienė ir rasius makselis, vilnius: vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2004.
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savivaldybės nuosavybė, meno galerija alantoje
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Architektūrinis dvasinės harmonia arba tvarkos vaiz-
davimas buvo neišvengiamai konservatyvus, nes at-
spindėjo socialines hierarchijas: „Be to, vidinės katedrų 
erdvės irgi buvo atribotos ir paženklintos; kai kurios jų 
dalys buvo skirtos tik dvasininkijai, o pasauliečių erd-
vėje suskirstymai atspindėjo rangus ir pasižymėjimą 

visuomenėje, hierarchinę tvarką įkūnijo sėdimos vietos, 
skirtos galingiesiems, kurie nepageidavo stovėti ir galė-
jo sau leisti ypatingą artumą prie šventybės“20.

Vis dėlto katedra daugiausia skatino ne tik dvimatį, 
statišką miesto „žemėlapį“. Ji vaizdavo ir trečią bei ket-
virtą matmenis – judėjimą per erdvę ir vertikalioje, ir 
horizontalioje plotmėje, ir žmogaus transformaciją per 
laiką. Katedros buvo saugyklos, kaupiančios atmintį ir 
nuolatos atnaujinamus bendruomenės troškimus. Net 
ir šiandien įžengti į tokį pastatą reiškia prisiliesti prie 
šimtmečių žmogiško skausmo, pasiekimų, vilčių ir idea-
lų. Šie „atminties rūmai“ yra nuolatinis priminimas, 
kad pats savaime prisiminimas yra gyvybiškai svarbus 
sveikam tapatybės jausmui.

Savo apybraižoje apie miestų estetiką amerikiečių fi-

losofas Arnoldas Berleantas iškelia mintį, kad kated ra 
veikė kaip „miesto ekologijos“ kelrodė, priešinga moder-
niojo miesto monotonijai, „padedanti paversti jį iš vietos, 
kur žmogiškumui nuolat gresia pavojus, į vietą, kur žmo-
giškumo yra nuolat siekiama ir jis yra stiprinamas“21. 
Toks miesto „centras“ leido patirti bend rystę su kai kuo 

gilesniu negu sutvarkyto vie-
šo gyvenimo poreikis. Kated-
ros sąmoningai bylojo apie 
„pasaulio būklę“. Jos išreiš-
kė žmonijos istoriją ir kartu 
peržengė lengvą jos suprati-
mą. Todėl kyla klausimas: jei 
praeityje katedros buvo ar-
chitektūriniai miesto atmin-
ties ir idealų simboliai, kas 
jas pakeitė, kai vyraujantis 
miesto diskursas perėjo iš re-
liginio į pasaulietinį?

miestas kaip 
SakraliniS 

kraštovaiZdis

Viduramžių „sakralumo“ 
žymės mieste neapsiribojo 
vien ritualinėmis vietomis 
(katedromis). Egzistavo aiš-
kus suvokimas, kad miestas 
kaip pastatyta aplinka aprė-
pė platesnį „sakralinį gatvių 
kraštovaizdį“. Katalikiškų 
šalių gatvės dažnai būna iš-
saugojusios Viduramžių re-

ligines emblemas ir statulas. Pavydžiui, Italijos miesto 
Bario città vecchia garsėja gatvės šventovėmis, kurios 
apima laikotarpį nuo XII a. iki šių dienų ir yra tapusios 
ne vieno mokslinio veikalo tema22.

Suvokimą, kad miestas kaip visuma sudaro sakralinį 
kraštovaizdį, dar labiau stiprino procesijos ir laimini-
mai. Viduramžių miestuose krikščioniška Eucharistija 
buvo viešoji drama ne tik bažnyčiose, bet ir liturginių 
švenčių dienomis rengiamose iškilmingose eisenose, mis-
terijose ir gatvių procesijose, pavyzdžiui, per Kristaus 
Kūno iškilmę. Procesijos prieš Gavėnią ir per vadina-
mąsias Kryžiaus arba „kryžiaunas“ dienas (maldavimų 
dienos vasaros pradžioje, prašant apsaugos pasėliams) 
arba ceremonijos, skirtos nužymėti kiek vienos parapijos 
ribas (vadinamos „apvaikščiojimais“), kartu simbolizavo 
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20 brigette bedos-rozak, „form as social process“, in: Artistic Integ
ration in Gothic Buildings, edited by virginia chieffo raguin, kathryn 
brush and peter draper, toronto: university of toronto press, 1995, 
p. 243–244.

21 žr. arnold berleant, The Aesthetics of Environment, philadelphia: 

temple university press, 1992, p. 62.
22 žr. nicola cortone, nino Lavermicocca, Santi di strada: Le edi

cole religiose della città vecchia di Bari, t. 3, bari: edizione ba gra-
phis, 2001.
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ir miesto apvalymą nuo piktosios dvasios23. Kartais Vi-
duramžių miestiečiai kaip miesto planavimo modelį pa-
sitelkdavo dangiškąją Jeruzalę iš Apr 21. Šitaip 1339 m. 
Florencijos Statutuose buvo pabrėžiama mieste esant 
šventą dvylikos vartų skaičių, nors iš tiesų tuo metu 
miesto vartų jau buvo pagausėję iki penkiolikos24.

Vėliau Viduramžiais prie didžiųjų Italijos turgaus 
aikščių plėtros nemaža dalimi prisidėjo nauji vienuolių 
ordinai ir bažnyčios, kuriose jie pamokslavo. Bažnyčios 
atsivėrė į milžiniškas erdves, kur minios rinkdavosi 
pasiklausyti pamokslų (pavyzdžiui, Santa Croce arba 
Santissima Annunziata Florencijoje). Kolonadinė Re-
nesanso aikštė pasiūlė miesto viziją – tiek metaforiškai 
(sukūrė viešos erdvės, skirtos susimaišymui, koncepci-
ją), tiek praktiškai (atvėrė naujus miesto vaizdus).

Be to, Italija gynė idealą, pagal kurį miesto gyveni-
mas su savo organizuotais piliečiais, gyvenančiais san-
tarvėje, galėtų būti kelias į Dievą, kaip ir vienuoliškas 
gyvenimas. Tokį utopinį miestietiško gyvenimo idealą 
išreiškė literatūrinis eilėraščių žanras laudes civita-
tis. Laudes vaizdavo žmonių miestą kaip vietą, kurioje, 
kaip Dangaus Mieste, daug ir skirtingų žmonių įstengė 
taikiai sugyventi. Be to, laudes vaizdavo miestus kaip 
išsiskiriančius bendruomeniško gyvenimo kokybe, kur 
kiek vienas pilietis randa sau tinkamą vietą, prisidedan-
čią prie visumos kūrimo. Pats miestas buvo idealizuoja-
mas kaip šventas, pasižymintis pagrindinėmis dvasinė-
mis ypatybėmis25. Miestiečių tikėjimas pagrindė miesto 
pretenziją į šventumą. Antai vienas apie 740 m. sukur-
tas Milano himnas aukštino miesto gyventojus, mat šie 
įvykdę visus reikalavimus, išvardintus Mt 25: alkanieji 
pavalgydinti, svetimšaliai priglausti, nuogieji aprengti, 
ligoniais pasirūpinta, kaliniai aplankyti ir t. t.!

akvinietis ir geras gyvenimas

Intelektualesnėje plotmėje didžio XIII a. krikščionių 
filosofo šv. Tomo Akviniečio raštuose buvo išdėstyta 
miesto kaip visapusiškiausios žmonių bendruomenės 
idėja. Miestų tyrinėjimas yra „politika“, kurios tikslas, 
anot Akviniečio, yra būti „praktine filosofija“, skirta 
siekti gėrio žmogiškuose dalykuose, vadovaujantis pro-
tu26. Miestai ir politika Akviniečiui buvo svarbūs daly-
kai, nes jis suprato bendruomenę kaip gyvybiškai svar-
bią žmogui. Iš savo herojaus Aristotelio Akvinietis netgi 
pasiskolino planus, kaip sukurti miestą, kurio piliečiai 
gyventų gerą gyvenimą. Remdamasis Aristotelio idėja 

apie miestus – dorybių ugdytojus, Akvinietis pažymė-
jo, kad miestai prasideda nuo mažų vienetų, iš pradžių 
susivienijančių dėl pragmatinių priežasčių, bet toliau 
gyvuojančių dėl „gero gyvenimo“, t. y. dėl tokių tikrai 
žmogiškų tikslų kaip narsa, santūrumas, dosnumas, di-
džiadvasiškumas, draugingas kuklumas. Šios dorybės 
gimsta miestuose, nes dorybių išmokstama sąveikau-
jant bendruomenės viduje. Remdamasis šia Aristote-
lio vizija, Akvinietis taip pat manė, kad gyvenimas už 
bend ruomenės ribų prieštarauja žmonių prigimčiai27.

protestantiškoji erdvės etika

Nepaisant fakto, kad XVI a. Reformacija buvo dau-
giausia miesto fenomenas, dėl jos poveikio „gera“ nuo-
monė apie miestus didelėje Europos dalyje išsisklaidė. 
Sennetto veikalas Protestantiška erdvės etika tam tikru 
mastu atspindėjo įtarumą materialaus pasaulio atžvil-
giu ir polinkį į ikonoklazmą. Protestantizmas tvirtino 
tarp Dievo šventumo ir nuodėmingų kūrinių pasaulio 
egzistuojant neperžengiamą prarają. Be to, jis perkėlė 
„šventumą“ į tikinčiųjų sakralią bendruomenę ir su-
menkino fizinius Dievo buvimo tarpininkus. XX a. vo-
kiečių teologas Rudolphas Bultmannas taip apibūdina 
protestantišką ambivalenciją fizinio pasaulio atžvilgiu: 
„Liuteris mus mokė, kad pasaulyje nėra šventų vietų, 
kad pasaulis kaip visuma iš tiesų yra profaniška vieta. 
Tai yra tiesa, nepaisant Liuterio „žemė visur yra Vieš-
paties“ (terra ubique Domini), nes tuo irgi galima tikėti 
tik nepaisant visų įrodymų“28. Nesvarbu, ar tai teisinga 
Liuterio interpretacija, ar ne, tačiau protestantizmas 
dar visai neseniai buvo linkęs abejoti fizinių simbolių ir 
materialių sakralumo tarpininkų verte. Kintantis po-
žiūris pradėjo išstumti religinę gatvių puošybą ir proce-
sijas, kurios iki tol atskleisdavo ir išryškindavo miestą 
kaip sakralinį kraštovaizdį. Laikui bėgant, „sakralu-
mas“ pasitraukė iš viešosios erdvės ir gyvenimo (kuris 
darėsi vis labiau sekuliarizuotas) ir persikėlė į išgry-
nintas religinių pastatų erdves bei privačią teritoriją. Ši 
priešprieša tarp sakralios ir sekuliarios žmogaus gyve-
nimo sferų dar labiau sutvirtėjo Apšvietos laikais.

de certeau, Le corbusier  
ir modernus miestas

Modernus miestas yra labai nutolęs nuo kompaktiško 
Viduramžių miesto, kurio horizontai išliko labiau loka-
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23 žr. peter ackroyd, The Life of Thomas More, London: random 
house, 1999, p. 111.

24 chiara frugoni, Distant City, p. 27.
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26 Sententia Libri Politicorum: Opera Omnia, t. 8, paris, 1891, pro-
logas a, p. 69–70.

27 pvz., thomas aquinas, De Regimine Principum, sk. 2, in: r. W. dy-
son, ed., Aquinas: Political Writings, cambridge: cambridge university 
press, 2002, p. 8–10.

28 rudolph bultmann, Jesus Christ and Mythology, new york: scrib-
ner, 1958, p. 84–85.
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lūs, o ne globalūs. Kalbant apie šiuolaikinių miesto rea-
lijų apmąstymus, ypač provokuoja originaliojo prancū-
zų kultūros teoretiko Michelio de Certeau (1925–1986) 
darbai29. Manau, kad jis yra unikalus, nes rašė ir apie 
miestus, ir apie misticizmo istoriją! Anglakalbių sluoks-
niuose daugiausia dėmesio sulaukė jo nereliginiai vei-
kalai, tačiau de Certeau liko vienuolių ordino narys, 
jėzuitas, ir jam iki pat mirties rūpėjo religinio tikėjimo 
klausimai30.

De Certeau nusibrėžta dvasinė „žemutinė riba“ ska-
tino jį palaikyti „kasdienio gyvenimo praktikos“ (tokie 
dviejų jo vėlyvųjų knygų pavadinimai) individualumą, 
o ne totalizuojančias urbanistines teorijas, teikti pirme-
nybę žmonėms, o ne iš viršaus nuleistam planavimui, 
ginti istoriją nuo racionalistinio praeities sunaikinimo. 
Ypač architektams skirtoje apybraižoje „Vaiduokliai 
mieste“ atrodo panašu, kad vienas de Certeau kriti-
kos objektų buvo Le Corbusier, turėjęs didžiulę įtaką 
Europos miestų regeneracijai XX a. viduryje31. Le Cor-
busier palaikė du modernistinio planavimo aspektus, 
kuriems priešinosi de Certeau: tendenciją ištrinti pra-
eitį ir pajungti žmonių gyvenimo tikrovę abstrakčioms 
„erdvės“ sąvokoms. Jis prisilaikė materijos–dvasios 
dualizmo (tikriausiai iš dalies paveiktas Descartes’o 
ir Pascalio filosofijų bei gnosticizmo), atskyrusio vie-
šą ir privatų gyvenimą. Tokios jo pažiūros atspindi 
glaudžiai susijusias Apšvietos racionalizmo tendenci-
jas teikti pirmenybę individualistiniam vidiniam „aš“, 
menkinti kūniško gyvenimo svarbą ir nepaisyti fakto, 
kad „aš“ yra laiko produktas, sukuriamas žmogiškos  
sąveikos pasaulyje32.

Pats Le Corbusier buvo įsitikinęs, kad pažinimas, 
vertė ir prasmė randami vidiniame, individualiame gy-
venime. Išorinio, viešojo pasaulio vertė esanti abejotina. 
Dėl to jo miesto schemos apsunkino atsitiktinį žmonių 
būriavimąsi, nes nekontroliuojama socializacija reiškė 
trukdį. Jo miesto teorija siekė pašalinti viską, kas stip-
rino viešąjį gyvenimą kaip lemiamą žmogiškos tapa-
tybės veiksnį. Nenuostabu, kad Le Corbusier nemėgo 
dalyvaujamosios politikos. Jo paramos dešiniosioms 
politinėms grupėms motyvacija buvo sudėtingas, bet 
iš dalies anti-politiškas klausimas ta prasme, kad to-
talitarinės sistemos užtikrino efektyvią biurokratiją be 
politinių diskusijų. Nors Le Corbusier laikėsi kraštuti-
nių politinių pažiūrų, jis vis dėlto padarė didžiulę įtaką 

modernistiniam miestų planavimui, ypač racionalumo 
ir efektyvumo sureikšminimui, taip pat ir polinkiui kur-
ti sterilią, „bedvasę“ viešąją erdvę33.

De Certeau, priešingai, buvo susirūpinęs dėl to, kad 
modernistinė „restauracija“, prikūrusi aukščiausios 
klasės butų ir prekybos centrų, išstūmė esamas bend-
ruomenes ir privertė jas išsiskirstyti po atokius rajonus, 
kuriuose, pavyzdžiui, pigūs septinto dešimtmečio būsto 
projektai sukūrė naujas izoliacijos priemones. „Restau-
racija“ šia prasme de Certeau reiškė pastatų atskyrimą 
nuo žmonių gyvenimo. Jis buvo pranašas, skelbęs „kaž-
ką nenusakomo“, ką kasdienybės poetika suteikia mies-
tui. Galima sakyti, kad de Certeau laikėsi tokio požiūrio į 
planavimą, kurio centre būtų asmuo, o ne projektas, ir iš 
naujo sujungė urbs su civitas. De Certeau suvokė miestą 
kaip turtingos tekstūros audeklą, audžiamą jo „naudo-
tojų“ – jų elgesio būdų, jų vaikščiojimo, atsitiktinių susi-
tikimų, jų pasakojamų istorijų, jų puoselėjamų svajonių.

Tai nebuvo grynai politinis požiūris. De Certeau pa-
geidavimai architektams ir planuotojams iš esmės tu-
rėjo dvasinį pagrindą34. Gindamas laikinumą ir prie-
šindamasis utopinėms vizijoms, jis netiesiogiai pritarė 
augustiniškam požiūriui, kad harmoningas žmogaus 
gyvenamosios aplinkos išdėstymas reiškia ne tik tvar-
ką. Dalį sveiko miesto „estetikos“, kaip priešingybės 
efektyviai „mechanikai“, sudaro tai, kas padeda per-
žengti statiškos tvarkos ribas. Tokios erdvės teorijos, 
kurias planuotojai galėjo primesti miestams, kad šie 
„turėtų prasmę“, dažnai būdavo totalitarinės. Apyb-
raižoje „Pasivaikščiojimas mieste“ de Certeau išdės-
to vieną savo mėgstamiausių temų – apie „rezistenci-
ją“ sistemoms, kurios nepalieka vietos kitoniškumui ir 
transgresijai35. „Silpnieji“, šiuo atveju tie, kurie iš tiesų 
gyvena mieste, o ne stoja į kieno nors pusę ir jį pla-
nuoja, randa būdų susikurti sau erdvę ir išreikšti savo  
apsisprendimą.

Le Corbusier, akcentuodamas „spinduliuojantį mies-
tą“ su dangų remiančiais stiklo bokštais, apeliavo į 
transcendentinį horizontą, kuriame pats miestas tapo 
Šventykla. Jo mieste nebuvo bažnyčių, nes visi žmo-
gaus norai galėjo būti patenkinti ir įgyvendinti šioje 
aplinkoje. Įkvėptas tokios dvasios, Manhetano dango-
raižius Le Corbusier pavadino „naujomis baltomis ka-
tedromis“. Dangoraižiai kūrė tam tikrą euforiją ir savo 
didingu aukščiu ne tik įkūnijo transcendenciją, bet ir 
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pasiūlė „totalinę viziją“, kurią simbolizavo panorami-
niai vaizdai.

Apybraižoje „Pasivaikščiojimas mieste“ de Certeau 
pateikia stulbinamą kontrastą. Stovėdamas pačioje 
Pasaulio prekybos centro viršūnėje, jis rašo apie kone 
erotinį malonumą ir pagundą „matyti visumą“, žvelgti 
žemyn į miestą ir tuo būdu jį 
totalizuoti. Mes esame (arba 
buvome) iškelti iš Manheta-
no gniaužtų – iš vaikščiotojų 
virtome vojeristais. Tada mes 
„skaitome“ miestą kaip pap-
rastą tekstą. Tačiau iš tiesų 
tai yra iliuzija. Kaip sako de 
Certeau, „tokios rūšies paži-
nimo fikcija yra susijusi su 
geismu būti stebėjimo vieta 
ir niekuo daugiau“36. De Cer-
teau šį žiūrėjimo būdą lygina 
su miesto planuotojo atoku-
mu. Tuo tarpu eiliniai miesto 
„praktikantai“ gyvena „apa-
čioje“. De Certeau buvo įsiti-
kinęs, kad tai, ką jis vadino 
„konceptualiu [modernisti-
nės abstrakcijos] miestu“, pa-
mažu nyko. Šį nykimą per-
gyvena „į mikrobus panašios 
vienkartinės ir daugkartinės 
praktikos, kurias urbanistinė 
sistema turėjo kontroliuoti 
ar slopinti“37. Šios kasdienės 
pap rastų žmonių praktikos 
ir yra tai, kas padaro miestą gyvenama erdve, o ne tie-
siog erdvės konceptu. Tokios miesto praktikos yra dau-
gialypės ir nepasiduoda diferenciacijai, klasifikacijai, 
socialinių perskyrų ir hierarchijų įvedimui.

Tie, kurie „praktikuoja“ miestą, yra žmonės, kurie 
iš tikrųjų vaikšto jo gatvėmis. Šį miesto lygmenį de 
Certeau vadino „triukšmu“ – „kitoniškumu“, kuris yra 
miesto „gyvybinė energija“, be kurio jis virsta tuščiu 
kiautu. Štai kodėl jis manė, kad neapibrėžtumui arba 
„nerūpestingam laikui“ tenka toks svarbus vaidmuo. 
„Todėl pašalinti tai, kas nenumatyta, arba išbraukti iš 
skaičiavimų kaip neteisėtą atsitiktinumą ir kliūtį ra-
cionalumui reiškia uždrausti gyvos ir „mitinės“ miesto 
praktikos galimybę.“38

De Certeau išpuoliai prieš modernistinį planavimą 
dėl to, kad šis sunaikinęs istoriją, nebuvo padiktuoti 

vien nostalgijos. Priešingai, de Certeau, tas didis is-
toriografas, kritikavęs neistorišką modernizmo polin-
kį nepaisyti žmonių istorijų, stipriai pabrėžė naratyvo 
galią formuoti ir transformuoti gyvenamąją aplinką. 
Iš tiesų, kalbant apie kasdienį gyvenimą, pasakojimas 
ne ką mažiau negu architektūra ir planavimas sutei-

kia galimybę žmonėms naudotis miestu kaip kūrybiško 
gyvenimo priemone39. Pasakojimai užvaldo erdves, nu-
braižo ribas ir nutiesia tiltus tarp individų. Kaip pastebi 
kitas prancūzų mąstytojas Paulis Ricoeuras, naratyvas 
yra galia, o be jo mes rizikuojame dviem dalykais. Pir-
ma, pakenkiame pagrindiniam žmogiško solidarumo 
elementui (mes užmezgame tarpusavio ryšius, pasako-
dami vieni kitiems istorijas), ir antra, sumažiname arba 
pašaliname pagrindinę paskatą esamai padėčiai keis-
ti, taip pat ir svarbią priemonę tam įgyvendinti. „Mes 
pasakojame istorijas, nes iš esmės žmonių gyvenimai 
turi ir nusipelno būti papasakoti. Visa kančios istorija 
šaukiasi keršto ir prašosi papasakojama.“40 Panašiai 
de Certeau buvo įsitikinęs, kad kuriant miestą kaip 
bend ruomenę, o ne kaip pastatų ir erdvių aglomeraciją, 
yra gyvybiškai svarbu palikti vietos naratyvui41. Jo na-

dvasinis miestas?

36 Ibid., p. 92.
37 Ibid., p. 96.
38 michel de certeau, „indeterminate“, in: michel de certeau, The 

Practice of Everyday Life, p. 203.
39 michel de certeau, The Practice of Everyday Life, p. 115.

40 paul ricoeur, Time and Narrative, translated by kathleen mcLaugh-
lin and david pellauer, t. 1, chicago: university of chicago press 1984, 
p. 75.

41 michel de certeau, The Practice of Everyday Life, p. 122–130.

vaidotas žukas. teatras. 2013. koliažas. privatus rinkinys



32 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  2

ratyvo samprata apėmė „vietos“ istoriją, nes miestas, 
negerbiantis praeities, ilgainiui nustoja funkcionuoti ir 
tampa pavojingas.

Nors de Certeau noras sugriauti totalitarinį miestų 
planavimą iš dalies kilo dėl 1968 m. gegužės Paryžiaus 
riaušių (kai jis suvokė savavališką visos „patruliuoja-
mos“ erdvės pobūdį), jo pasipriešinimas ideologiniams 
požiūriams į miesto planavimą turėjo dvasinį užtaisą. 
De Certeau atmetė tokių kaip Le Corbusier urbanisti-
nes utopijas iš dalies dėl to, kad jie pavertė „transcen-
denciją“ abstrakcijomis apie „erdvę“ ir „šviesą“, bet la-
biausiai dėl to, kad jie pervertino galutinio išsipildymo 
grynai pagal projektą galimybę. Bėda ta, kad kai utopi-
jos nustoja būti tam tikra provokacija, ir jomis įtikima, 
iškraipomas pats utopijos žanras. 1515 m. Tomo More’o 
parašytos Utopijos esmė buvo ne tik ta, kad tokia vieta 
neegzistuoja, bet kad ji niekada ir neturėjo egzistuoti. 
Utopija yra įsivaizduojama vieta, kurios retorinis tiks-
las yra suabejoti „realių“ vietų vertybėmis42.

Atmesdamas galutines urbanistines utopijas ir pa-
sisakydamas už takų, mobilų miestą, esantį amžinai 

„pakeliui“ savo miestiečių gyvenime ir praktikoje, de 
Certeau brėžia tam tikrą paralelę su Augustino Miestu, 
kuris kaip piligrimas keliauja į Dievo Karalystę iki lai-
kų pabaigos. Todėl yra pagrindo teigti, kad de Certeau 
mąstyme augustiniškas teologinis horizontas, įtariai 

žvelgiantis į bet kokias galutinio žmogaus norų išpildy-
mo sąlyginiame laike ir erdvėje koncepcijas, persipina 
su sociopolitiniu interesu peržengti visas „programuo-
jamas ir reguliuojamas operacijas mieste“43. De Cer-
teau pareiškimas, kad „konceptualus miestas nyksta“, 
apima dvasinę ir politinę antipatiją abstrakčių „miesto“ 
sampratų sudievinimui. Mat de Certeau, kaip ir Augus-
tinas, suvokė žmogišką miestą kaip virtualią tikrovę, 
kuri geriausiu atveju nubrėžė ateities viziją. Todėl jis ir 
priešinosi visoms sekuliarizuoto „išganymo“ formoms, 
ypač tokioms, kurios realizuojamos per socialinę ypač 
reguliuojamo miestų planavimo inžineriją.

miesto kūrimas ir sakraLumas

Ikimodernusis miestas pabrėžė atminties svarbą, 
miesto etika (ar net dvasingumas) susitelkė į „bendrąjį 
gėrį“ (savo ruožtu susijusį su „gero gyvenimo“ troški-
mu) ir „sakralumo“ pojūtį. Nors ir nederėtų gręžtis į 
ikimoderniųjų laikų viziją, manau, kad yra gyvybiškai 
svarbu susigrąžinti jausmą, jog miestas gali kaip nors 

būti „sakralus“ savo gy-
ventojams.

Vienas svarbus „sak-
ralumo“ apibrėžimas 
nurodo į dievybę ir jos 
manifestacijas. Nepai-
sant tam tikros kritikos, 
didžiojo religijų istoriko 
Mircea Eliade’s įžvalga 
tebėra naudinga: „sak-
ralumas“ ir jo priešin-
gas polius, „profaniš-
kumas“, iš tiesų yra du 
vienas kitam priešingi 
pasaulio matymo ir gy-
venimo jame būdai44. 
Pavyzdžiui, krikščioniš-
kas žvilgsnis į pasaulį 
mato jį, nepaisant tam 
tikro dviprasmiškumo, 
kaip Dievo sukurtą do-
vaną ir kaip dieviško-
sios esaties apsireiški-

mą. „Sakralumas“ nėra 
perkeltas iš pasaulio ir 

istorijos į kitą plotmę. Todėl nė viena pasaulio dalis iš 
prigimties nėra profaniška, nors žmogaus veiksmai gali 
ją tokią padaryti. Neseniai pasirodęs straipsnių rinki-
nys, kurių auto riai yra žymūs agnostikai ir ateistai, lei-
džia teigti, kad „sak ralumas“ – reiškiantis, kad tai, kas 
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patiriama, turi „neliečiamą“ arba vidinę, o ne instru-
mentinę vertę – išlieka perspektyvi ir svarbi sąvoka45. 
„Sakralumas“ yra artikuliuojamas pačiais įvairiausiais 
būdais, ir vienas pavyzdžių čia yra erdvinės struktū-
ros. Sociologiniai įrodymai Europoje leidžia teigti, kad 
didieji religiniai pastatai ir toliau atlieka reikšmingą 
vaidmenį, įkūnydami „sakralumą“ net ir akivaizdžiai 
sekuliariose visuomenėse46. Vis dėlto daugiakultūriuo-
se, pliuralistiniuose Vakarų miestuose „sakralumo“ iš-
raiškos neišvengiamai apima daugiau negu tradicinius  
religinius pastatus.

Kuo „sakralumo“ idėja yra svarbi etikai? Ji apima 
žmogaus egzistencijos galutinės vertės viziją – „inter-
pretuotą pasaulį“, jei taip galima pasakyti. Taip etika 
peržengia savo kaip elementariai utilitarinės „moralaus 
gyvenimo“ sampratos ribas ir juda prie dorybės kaip 
„troškimo lavinimo“ ir išminties sampratos. Galima pri-
durti, kad „sak ralumas“, įvesdamas reikšmingą „kitoniš-
kumo“ (tiek žmogiško kito, tiek dieviško Kito) momentą, 
svarbiausius būties dalykus pagrindžia kai kuo daugiau 
negu tik „savasties“ stiprinimu. Mums reikia tokių mies-
to planų, kurie, kaip Viduramžių kated ros-miestai, bylo-
tų apie „pasaulio būklę“, išlaisvintų iš fundamentalaus 
susvetimėjimo jausmo ir neutralizuotų „nihilistinę ir 
pesimistinę pasaulio viziją“47. „Sakralumas“ yra susijęs 
su nuolankumu ir pagarbia baime, kurie gali išreikšti 
Dievo, Didžiosios Dvasios, Meilės jausmą ar neapibrėž-
tesnį dievybės jausmą. Be abejonės, „nuolankumas“ turi 
reikšti ir pagarbų nusilenkimą aplinkai, kitiems žmo-
nėms ir pačiam gyvenimui, o „pagarbi baimė“ nėra tas 
pats kas jaustis užguitam milžiniško pastatų dydžio.

Svarbu apmąstyti ir tai, kodėl pastatai ar erdvės kelia 
„pagarbią baimę“ konstruktyvia prasme. Tai nėra vien 
projekto klausimas, čia turbūt reikėtų galvoti ir apie 
motyvą bei tikslą. Ar tikėtina, kad „nuolankumą“ ir „pa-
garbią baimę“ labiau žadins tie pastatai ir erdvės, kurie 
sąmoningai kreipsis į plačiąją visuomenę, suteiks jai 
priėjimą ir stiprins jos vertę, o ne tiesiog gins ekonomi-
nį ir socialinį elitą? Šiuo atžvilgiu įdomu, kad daugelis 
žmonių neigiamai reaguoja, kai tenka mokėti už įėjimą 
į istorines bažnyčias, priešingai negu į muziejus ar kitus 
didžiuosius pastatus, nepriklausomai nuo ekonominių 
jų išlaikymo problemų. Taip yra todėl, kad paženklinta 
„sakrali erdvė“ ir toliau traktuojama kaip vieša erdvė, 
o ne erdvė, skirta tiesiog maldininkams ar tradiciškai 
religingiems žmonėms48.

Svarstant apie miestų ateitį XXI a., kyla pagrindinis 
klausimas: kam yra skirti miestai? Jie jau nebeatlieka 

griežtai praktinio vaidmens kaip apsauga nuo užpuo-
limo arba centras, užtikrinantis ekonominių sistemų 
funkcionavimą. Jei miestams lemta turėti prasmę, o ne 
vien negrįžtamą egzistavimą, tai ta prasmė bus vis la-
biau susijusi su platesnių žmogaus gyvenimo reikalavi-
mų tenkinimu. Reikia labiau apmąstyti civilizuojančias 
miestų galimybes ir jų siūlomą progą humanizuoti so-
cialinę aplinką. Miestai pasižymi išskirtiniu gebėjimu 
sutelkti savyje fizinių, intelektinių ir kūrybinių ener-
gijų spektrą. Jie kuria naujus santykių sluoksnius, nes 
pasižymi neprilygstamu gebėjimu suderinti amžiaus, 
etniškumo, kultūrų, lyčių ir religijų skirtumus. Jų di-
delis plotas ir erdvių įvairovė padeda subalansuoti su-
sidūrimą su anonimiškumu.

Taip išryškėja dar vienas klausimas: kas yra geras 
miestas? Būdamas pusiausvyra tarp urbs ir civitas, 
„geras miestas“ iš esmės yra orientuotas į asmenį. Jis 
priklauso ne vien nuo fizinio formavimo, bet ir nuo žmo-
gaus gyvenamosios patirties gerinimo. Klasikinis atve-
jis yra tai, kas suprantama kaip „regeneracija“. Labai 
dažnai tai reiškia, kad į kokią nors vietą žiūrima kaip į 
paprasčiausią dykvietę, kuri tik ir laukia, kol kas nors 
ims ją plėtoti nuo nulio, o ne kaip į vietos gyventojų, 
kurie nori turėti asmeninį balsą, kai sprendžiama tos 
vietos ateitis, „namus“. Planavimas neturėtų žiūrėti tik 
į fizinę dalykų pusę, „ignoruojant subtilesnį psichologinį 
poveikį žmonėms“49. Kalbant apie planavimą, galima 
sakyti, kad „fizinė pusė“ struktūrine prasme pati nuėjo 
tiek toli, kiek tik įmanoma.

Geras miestas yra humaniškas. Čia žmonės ne tik 
egzistuoja, bet yra kviečiami apsigyventi ir pritapti. 
Humaniškas miestas suteikia erdvės individualumui, 
kurį atsveria bendri interesai. Gerame mieste žmonių 
siekiai duoda vaisių ir nėra slopinami ar numenkinami 
iki pataikavimo sau. Geras miestas sudaro sąlygas pa-
laikyti tinkamą ryšį su gamta, kad jos arealas būtų taip 
susietas su žmonėmis, jog sudarytų „aplinką“ visumine 
prasme. Jei norime, kad miestai gyventojams asocijuo-
tųsi ne tik su tuo, kas nepageidaujama ir neišvengiama, 
tai turime visapusiškai stengtis ir išgyvendinti susve-
timėjimą, izoliaciją, nusikalstamumą, per didelį tanku-
mą ir užterštumą, kad vietoj jų rastųsi bendruomenė, 
dalyvavimas, energija, estetika ir džiaugsmas.

Įtakingas britų architektas ir vyriausybės patarėjas 
Richardas Rogersas, tegul ir kritikuojamas dėl pernelyg 
utopiškų idėjų, garsėjo kaip į asmenį orientuotos archi-
tektūros ir planavimo šalininkas. Įdomi yra jo „atviros 
erdvės“ koncepcija, turinti etinių ir dvasinių atgarsių. 

dvasinis miestas?

44 mircea eliade, The Sacred and the Profane: The Nature of Reli-
gion, san diego – new york – London: harcourt brace jovanovich 
publishers, 1987, p. 14.

45 žr. ben rogers, ed., Is Nothing Sacred?, London – new york: rout-
ledge, 2004.

46 žr. grace davie, Religion in Modern Europe: A Memory Mutates, 

oxford: oxford university press, 2000, sk. 9.
47 mircea eliade, Myths, Dreams and Mysteries, new york: harper 

& row, 1957, p. 239.
48 žr. grace davie, op. cit., p. 162 ir t.
49 charles Landry, franco bianchini, The Creative City, London: de-

mos, 1998, p. 13.
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Daugiafunkcinė erdvė suteikia galimybę ją įvairiai pa-
naudoti ir įtraukti kiek įmanoma daugiau dalyvių. Ro-
gersas tokiai erdvei priešpriešina dominuojančią „mo-
nocentrišką erdvę“, kurios funkciją iš anksto nustato 
planuotojai ir architektai, teikdami pirmenybę efekty-
vumui. Žvelgiant istoriškai, miesto kultūros „veikė“ tik 
tada, kai jos buvo paremtos visų dalyvavimu. Dalyvavi-
mas reikalauja fizinės išraiškos architektūroje ir plana-
vime, o tam „atviros erdvės“ koncepcija yra tiesiog ne-
pamainoma. „Atvira erdvė“ nėra vien dydžio klausimas, 
nes XX a. totalitariniai režimai naudojo milžiniškas vie-
šąsias erdves, kad įbaugintų piliečius. Tai labiau reiškia, 
kad „atvira erdvė“ turi būti prieinama fiziškai, „intelek-
tualiai“ ir dvasiškai ta prasme, kad jos išplanavimas sie-
tųsi su laisve ir įtraukimu, o ne priešingais dalykais.

Savo ateities miestų vizijoje Rogersas pabrėžia prin-
cipus, kurie yra ir dvasiniai, ir funkciniai. Miestas turi 
būti teisingas (visiems pasiekiamas ir kolektyvinis), 
gražus (estetika, pakylėjanti dvasią), kūrybiškas (sti-
muliuojantis pilnutinį visų piliečių potencialą ir geban-
tis lengvai reaguoti į pokyčius), ekologiškas (kur kraš-
tovaizdis ir žmogiška veikla yra integruoti), „lengvo 
kontakto“ (kur įgalinama komunikacija, o viešos erdvės 
yra bendruomeniškos), policentriškas (integruojantis 
kaimynystes ir maksimizuojantis artumą) ir galop įvai-
rus (išreiškiantis šiuolaikinio miesto pliuralizmą bei 
daugiakultūriškumą)50.

Šias etines-dvasines vertybes reikia papildyti kito-
mis, kurių Rogersas nemini – tokiomis kaip atmintis, 
siekis arba troškimas, šventumo jausmas. Šios verty-
bės randa vietą Leonie Sandercock XXI a. „planavimo 
vaizduotėje“, kur nagrinėjami vertės ir prasmės klausi-
mai – pagrindiniai etinio-dvasinio požiūrio į miesto kū-
rimą elementai. Sandercock atmeta destruktyvius mo-
dernistinių planavimo veiksenų aspektus, neapsiriboja 
grynai fizine plotme ir pasisako už į asmenį orientuotą 
planavimo vaizduotę51. Vis dėlto jos baigiamieji išaiški-
nimai apie „troškimo miestą“ ir „dvasios miestą“ nėra 
iki galo išplėtoti. Lieka klausimas, ar jos dvasinė vizija 
būtų pakankamai tvirta pasipriešinti atšiauriai galios 
dominavimo ir ekonominės atskirties tikrovei.

„Dvasios miestas“ reiškia kitokį miesto pažinimo 
būdą. Jis apima tai, ką aš vadinu „dvasiniu pažinimu“ ir 
tokiam pažinimui palankių erdvių kūrimu. Čia priartė-
jama prie Aristotelio trečiosios pažinimo rūšies. Po epis-
teme (mokslinio pažinimo) ir techne (teorijos pritaikymo) 
eina phronesis arba „praktinis sprendimas“. Phronesis 
yra pažinimas, gimęs iš intuicijos, vaizduotės, emocinio 
įsitraukimo ir troškimo. Įdomu, kad Aristotelis laikė 
phronesis ypač tinkamu miesto gyvenimui ir bendram 

gėriui. Platonas, priešingai, tikėjo, kad efektyvus gyve-
nimas reikalauja saugoti intelektą nuo emocijų, juslių 
ir materijos. Le Corbusier urbanizmas ir didelė dalis 
modernistinio miestų planavimo yra platoniški – racio-
nalistiniai ir abstraktūs, neturintys ryšio su kasdienio 
gyvenimo prigimtimi. Priešingai, Aristotelio phronesis 
reiškia, kad „dvasinis pažinimas“, reikalingas miesto 
gyvenimui ir bendrajam gėriui kurti, iš tiesų vyksta 
materialioje egzistencijoje ir per ją. Žinoma, norint, kad 
miestas puoselėtų tokį „integruojantį pažinimą“, rei-
kia statyti vietas, kurios būtų skirtos „susimąstymui“, 
„jausmams“, tylai ir vienatvei. Vis dėlto čia turimos 
omenyje ne tik pasitraukimo vietos (tokios kaip bažny-
čia ar meno muziejus). Čia labiau kalbama apie tai, kad 
reikalingos tokios erdvės ir pastatai, kurie skatintų ir 
gilintų tikrą dėmesingumą, kontempliatyvų kasdieny-
bės šventumo suvokimą – de Certeau „kažką nenusa-
koma“, įtvirtintą neapibrėžtume ir netvarkoje, kuriais 
pasižymi „kasdienio gyvenimo praktika“ mieste.

Ir pagaliau, gero miesto paieškos neapsieina be vis be-
siplečiančių diskusijų apie tai, kaip susigrąžinti „bend-
rojo gėrio“ jausmą. Nūdienos miestų dydis, pliuraliz-
mas ir globalus pasiekiamumas apsunkina „bendrumo“ 
jausmą, lyginant su ankstesniais, kompaktiškais mies-
tais. Ar gali skirtingų kultūrų žmonės sutarti dėl „gero 
gyvenimo“ aspektų, kuriuos laikytų pageidaujamais? 
Kai kurie žmonės jaučia spaudimą asimiliuoti ar pri-
sijaukinti skirtingumą – tai priverstinis „kitoniškumo“ 
panardinimas į iš anksto numatytą dominuojančios 
grupės „etosą“. Jie sako, kad geriausiu atveju turėtu-
me siekti nesutaikomų skirtumų toleravimo. Tačiau 
kiti teigia, kad galime pasiekti ir daugiau. Knygoje Ci-
vic Spirit: The Big Idea for a New Political Era (Miesto 
dvasia: Didžioji naujos politinės eros idėja) Charlesas 
Leadbeateris pasisako už efektyvesnį „abipusiškumo“ 
principą visuomenėje, kur įvairovę atsvertų konkuruo-
jančių reikalavimų suderinimas. Tam reikia atsisakyti 
absoliučių teiginių apie individualų pasirinkimą, nors 
„žmonių įtikinėjimas atsižadėti savęs yra subtilus ir 
daug laiko atimantis procesas. Jis reikalauja, kad ver-
tintume santūrumą kaip dorybę tiek pat, kiek ir pasi-
rinkimą – o toks požiūris prieštarauja vartotojiškos vi-
suomenės intuicijai“52. „Šventumo“ jausmo vertė glūdi 
jo gebėjime sužadinti apriboto, saugomo „aš“ peržengi-
mą, todėl skatina nuolankumą, o kartu ir santūrumą.

Amerikiečių socialinės etikos tyrinėtojas Davidas 
Hollenbachas pateikia įdomų pavyzdį apie aktualumo 
neprarandančius bandymus sutarti dėl „bendrojo gėrio“ 
miestų ir pasaulio įvairovės kontekste. Tokios derybos 
nėra greitas sprendimas. Svarbiausia čia yra ne grei-

50 richard rogers, Cities for a Small Planet, p. 167–168.
51 žr., pvz., Leonie sandercock, Cosmopolis II: Mongrel Cities in the 

21st Century, London – new york: continuum, 2003.

52 charles Leadbeater, Civic Spirit: The Big Idea for a New Political 
Era, (ser. Demos Arguments, 14), London: demos, 1997, p. 30.
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ta sėkmingo sprendimo perspektyva, o įsipareigojimas 
tęsti nuolatinį įprasminimo, verčių kūrimo ir susikal-
bėjimo procesą.

Šį bendrą tikslą – bendrą gero gyvenimo viziją – gali-
ma pavadinti intelektualiniu solidarumu [...], nes jis 
reikalauja, kad piliečiai rimtai apmąstytų, ką kiekvie-
no jų gėrio samprata reiškia visuomenei, sudarytai iš 
žmonių su daugybe skirtingų tradicijų. Tai tam tikra 
solidarumo forma, nes ji gali reikštis tik per aktyvų 
dialogą, kur abi pusės klausosi viena kitos ir kalbasi, 
peržengdamos religines ir kultūrines ribas. Dialogas, 
kurio pagalba siekiama suprasti turinčius kitokią 
gero gyvenimo viziją, jau yra solidarumo forma, net 
jei nesutarimai ir toliau išlieka.53

pabaiga: miesto kūrimo etika?

Etikos samprata yra problemiška dėl joje glūdinčio 
didžiulio moralistinio ir norminamojo užtaiso. Nepai-
sant šio pavojaus, manau, jog šiuolaikinio miesto kūri-

me esama rimto poreikio planuotojams, architektams 
ir jų klientams susivokti, kad jų uždavinys yra gerinti 
žmonių gyvenimą. Akivaizdu, kad tai nėra tik profesio-
nali planuotojų ir architektų etika – bet liečia ir etinę 
funkciją to, ką jie daro ir kam daro. Koks yra statymo 
ar planavimo tikslas, išskyrus paprastą funkciją? Ko-
kia prasme jis padeda ar trukdo „žmogiškam gėriui“? 
Čia reikalinga vizija ir moralinis užmojis, kurie patvir-
tintų, kad „gerai statyti“ reiškia daugiau negu sukurti 
efektyvias sistemas, gerą inžineriją ir patrauklią esteti-
ką54. Kartu privalome nepasiduoti modernizmo tikrumo 
nostalgijai ir su juo susijusiam paternalistinio planavi-
mo pavojui. Būti žmonėmis, turinčiais viziją, nereiškia, 
kad architektai arba planuotojai naudojasi neginčijama 
galia ir nuleidžia moralinę išmintį „iš viršaus“. Archi-
tektai ir planuotojai tik tada bus tikros etinės ir dvasi-
nės miesto kūrimo jėgos, kai atsisakys pagundos tapti 
socialinės inžinerijos Olimpu, puoselės esminę „tarna-
vimo“ vertybę ir suteiks miestiečiams galimybę patiems 
artikuliuoti bendrus moralinius principus, susijusius su 
žmogaus gyvenimo šventumu.

53 david hollenbach, The Common Good and Christian Ethics, cam-
bridge: cambridge university press, 2002, p. 137–138.

54 apie naujausias pastangas artikuliuoti architektūros etiką žr. kars-
ten harries, The Ethical Function of Architecture, cambridge, mass.: 

mit press, 1998; tom spector, The Ethical Architect: The Dilemma 
of Contemporary Practice, new york: princeton architectural press, 
2001.

!

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 gyve-
nimo malonumą ar net prasmingumą. tos kategorijos – gėris, grožis, tiesa. 

Visos šios kategorijos kiekvieną dieną išbandomos absurdu įvairiais jo raiš-
kos 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 pa-
siduoti banalybei turinčius gėrį, grožį ir tiesą. Kartais prasmė pasirodo esanti žymiai menkesnė, nei manėme. 
Kartais prasme didžių, kaip mums rodos, dalykų šešėlyje lieka ironiškas šypsnis ar pakikenimas.

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

Paulius gritėnas
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kaLėjimų ateitis

Felix Ackermann

Esė

sankt peterburgas

Jau trejus metus ant Nevos kranto tuščias stovi di-
džiausias 1937–1938 m. Leningrade vykdyto Didžiojo 
teroro paminklas. Sankt Peterburgo Kresty (Кресты) 
kalėjimas su žymiaisiais kryžių sudarančiais raudonų 
plytų fligeliais yra tikras valstybinio teroro prieš savo 
piliečius įsikūnijimas. Suprojektuotos 1150 žmonių „tal-
pos“ statinyje stalinistinių valymų metu čia būdavo 
laikoma daugiau nei 10 000 kalinių, daugybė kurių, 
sulaukę pripažinimo liaudies priešais, buvo išvežti ir 
nužudyti. 2017 m. Kolpine, netoli Sankt Peterburgo, 
buvo baigta statyti viena didžiausių įkalinimo vietų 
Europoje, Kresty II, kur gali būti saugoma iki 4000 ka-
linių. Kaip aliuzija prisimenant pirmavaizdį, miesto pa-
kraštyje įsikūrusio aštuonių aukštų pastato planą taip 
pat sudaro kryžius su ovalo formos centrine dalimi. Nuo 
to laiko istorinis pastatų kompleksas prie Nevos stovi 
tuščias, mat bet koks tolesnis jo panaudojimas verstų 
atsakyti į klausimą, kaip XXI a. Rusijoje dera interpre-
tuoti šios vietos prievartos istoriją?

Dar 2013 m. Kresty įkalintos grupės Pussy Riot na-
rės po paleidimo į laisvę pranešė apie priverčiamąjį 
darbą ir prastas kalinimo sąlygas1. Viena kalinimo 
istorijos tyrimų instituto prie Teisingumo ministe-
rijos darbuotojų apie tolimesnį Kresty panaudojimą 
teigė: „Šiuo metu pirmiausia ten saugomi dokumen-
tai, o dalis kamerų naudojamos kaip biuro patalpos“. 
Beje, 1890 m. tarptautiniame kalėjimų suvažiavime 
tuo metu kaip tik pradėjęs veikti šis pastatų komplek-
sas tapo vizitine civilizuotos ir modernios Rusijos kor-

tele, taip visam pasauliui pademonstruojant, kad, mo-
dernizuojant kalėjimų sistemą, Rusija yra pažangos  
lokomotyvas.

Perkeliant kalėjimą iš Kresty į naujai pastatytąjį 
Kresty II, Putino Rusijoje aiškiai atsiskleidė du esmi-
niai valdžios bruožai: valstybės pareigūnų korupcija ir 
smurtas. Dėl biudžeto pinigų iššvaistymo naujojo pas-
tato atidarymas užtruko. Kai audito komisijos įtarimai 
dėl 700 milijonų rublių siekiančių kyšių pasitvirtino, 
į viešumą iškilo pačioje kalėjimo vadovybėje įvykdyta 
užsakomoji žmogžudystė. Federalinės penitenciarinės 
tarnybos direktoriaus pavaduotojas Sankt Peterburgui 
Sergejus Mojsejenko, kuriam buvo patikėta prižiūrėti 
didįjį Kresty II projektą, 2017 m. kovą nusamdė profe-
sionalų žudiką, kad šis nušautų jo pavaldinį Nikolajų 
Černovą, atsakingą už statybos darbų įgyvendinimą. 
2020 m. liepą Leningrado srities2 Aukščiausiojo teismo 
sprendimu Mojsejenko buvo nuteistas penkiolika metų 
kalėti lageryje.

VilniuS

Kad net ir tušti kalėjimų kompleksai kaip viešosios 
erdvės visada turi simbolinį krūvį, šiandien liudija 700 
kilometrų į pietus/pietvakarius nuo Sankt Peterburgo 
nutolęs Lukiškių kalėjimas Lietuvos sostinėje Vilniu-
je. 1904 m. čia pat, šalia miesto baigto geltonų plytų 
statinio projekto autorius buvo tas pats imperatoriaus 
vyriausiasis inžinierius Antoninas Tomiška, pastatydi-
nęs ir Kresty. Šalia vadovavimo tiltų, kelių ir kanalų 
projektavimo darbams, Tomiška žavėjosi sudėtingais 
kalėjimų projektais, virtusiais jo aistra. Lukiškės tu-
rėjo tapti parodomuoju imperinės valdžios pažangumo 
projektu.

Tai buvo pirmasis viešas pastatas Vilniuje su centri-
niu šildymu, ventiliacija, sava kanalizacijos sistema ir 
ligoninės korpusu. Kad būtų galima apžiūrėti visą šios 

1 žr. pagrindinės grupės narės nadeždos tolokonnikovos analogišką 
pasakojimą apie jos gyvenimą mordovijos lageryje jau po teismo nuos-
prendžio (NŽ-A, 2003, nr. 8). – Red. past.

2 1991 m. sovietiškai pervadintas Leningradas miestiečių valia, kaip 
žinia, atgavo sankt peterburgo pavadinimą. Leningrado sritis tuo tarpu, 
kaip gavo tokį vardą po Lenino mirties, taip ir tebesivadina. – Red. past.

feLix ackermann – istorikas, miesto antropologas, rytų euro-
pos žinovas, apgyventojas ir išmaišytojas, ginčų dėl praeities 
tyrėjas. Lietuvoje žinomiausias dėl iš dalies NŽ-A puslapiuose 
užsimezgusios (žr. „Laišką redaktoriui“, 2015, nr. 8) ir vokiškai 
parašytos knygos Mein litauischer Führerschein: Ausflüge zum 
Ende der Europäischen Union (berlin: suhrkamp, 2017; liet. 
adaptacija: Labai blogai, arba Liuks: Aštuonios pamokos apie 
Lietuvą, vertė nerijus šepetys, vilnius: Lapas, 2018). skelbia-
mas tekstas „die Zukunft der gefängnisse“ buvo publikuotas 
kultūros mėnraštyje Merkur (2020, dezember, p. 75–80), iš vo-
kiečių kalbos vertė Vytautas Volungevičius.
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architektūros grožį, 1905 m. vadovas po miestą net-
gi siūlė pasivaikščiojimą po Lukiškių priemiestį. Sie-
kiant išreikšti įspūdį, kad kalėjimas, nepaisant išorinio 
efekto, pirmiausia buvo sumanytas gubernijos gyvento-
jams bausti, ties įėjimu, šalia impozantiškos rusų sta-
čiatikių Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvės, kamerų 
korpuso palėpėje Tomiška suprojektavo žydų maldos 
vietą, o apvalaus centrinio koridoriaus viduryje – kata-
likų koplyčią. Kalėjimo kapelionas galėjo laikyti mišias 
pastato viduryje taip, kad kaliniams nereikėjo palikti  
savo kamerų.

Už tų pačių ketaus grotų, už kurių galėdavo sustoti 
maldai įkalintieji Antrojo pasaulinio karo metais, pra-
ėjus metams po Lukiškių kalėjimo uždarymo 2019 m. 
liepą, žiūrovai galėjo išvysti naują pjesės Čia nebus mir-
ties pastatymą. Pirmoji vilnietiška Rimo Tumino insce-
nizacija Mažajame teatre 1990 m. tapo sensacija, nes 
apie sovietinius lietuvių trėmimus buvo prabilta dar 
nematytomis meninės raiškos formomis. 2020 m. teatro 
trupė su aktore Agne Šataite priešakyje priminė ne tik 
apie Molotovo-Ribbentropo pakto padarinius Lietuvai. 
Spektaklis parodė, kaip Lietuvos visuomenė prakalbina 
rusiškąją praeitį menantį kalėjimą kaip viešąją erdvę. 
Po paskutinių kalinių iškeldinimo į kitas įkalinimo įs-
taigas prasidėjo atvira diskusija, apimanti aplinkinių 
gyventojų, menininkų, piliečių iniciatyvų, verslininkų 
ir istorijos politikos formuotojų interesus.

Lukiškių kalėjimo panaudojimui ateityje iškyla ypa-
tingas iššūkis, nes visas kompleksas yra įtrauktas į 
saugomų Kultūros paminklų registrą, jame buvo palikti 
tamsiausi XX a. istorijos pėdsakai: 1905 m. revoliucijos 
nuslopinimas, du vokiški okupaciniai režimai, Lietuvos 
žydų genocidas, prievartinė sovietinė Lietuvos anek-
sija ir Vilniuje likusių lenkų gyventojų persekiojimas. 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Lukiškių kalėjimas 
tebestovėjo miesto pakraštyje. Po keturis dešimtme-
čius trukusios sovietinės miestų plėtros pastatų komp-
leksas, juosiamas mūro sienos, stovi Vilniaus centre, 
visiškai šalia Seimo rūmų, Nacionalinės bibliotekos, 
Vilniaus biržos ir Lietuvos istorijos instituto3.

Šiandieniniam praeiviui gali susidaryti įspūdis, lyg 
čia būtų sustojęs laikas: prižiūrėtojų poilsio kambaryje 
ant stalo tebestovi dubenėlis, lietuviški ir rusiški kame-
rų sienų įrašai liudija įkalintųjų kasdienybę, o atvirame 
kadaise čia dirbusio direktoriaus seife šalia sovietinių 
dalykinių žodynų dar gulėjo užsilikę keli žurnalai es-
peranto kalba. 1934 m. Heroldo de Esperanto leidimas 
kalėjime pergyveno vokiečių ir sovietų valdžias. 2019 m. 
šie leidiniai nebeturėjo tokios vertės, kad juos kas nors 

pasiimtų4. Paskutinieji šio pastato gyventojai esperan-
to nebekalbėjo.

Daugiapakopiame procese Valstybės įmonės Turto 
bankas iniciatyva prie vieno stalo susėdo kiek įmano-
ma daugiau interesų grupių atstovų ir Šv. Mikalojaus 
cerkvėje buvo viešai išdiskutuoti įvairūs pasiūlymai. 
Prieita prie idėjos, kad ateityje kalėjimas turėtų būti 

kuo įvairiapusiškiau įveiklintas švietimo, meno, verslo 
ir atminties kultūros projektuose. Visa tai bus pasiekia-
ma tik tada, kai pertvarkymo procese viešasis interesas 
ir privatūs investuotojai veiks išvien. Užuot visą komp-
leksą pavertus muziejumi, jis turėtų tapti urbanistinio 
gyvenimo centru. Miestiečiai didžiuojasi, kad pereina-
muoju laikotarpiu čia vyksta Netflix serialo Stranger 
Things kito sezono filmavimai. Kadangi formaliai teri-
torija tebėra saugoma zona, priklausanti Teisingumo 
ministerijai, prie įėjimo stovi du uniformuoti kalėjimo 
pareigūnai. Kiekviena tuščio kalėjimo diena valstybei 
kainuoja keletą tūkstančių eurų, todėl rekonstrukcija 
turėtų prasidėti kaip įmanoma greičiau.

kaLėjimų ateitis

3 tarp teksto originalo publikacijos ir lietuviško vertimo parengimo 
Lietuvos istorijos institutas paliko Lukiškių kalėjimo kaimynystę, kurio-
je tvėrė ketvirtį amžiaus, ir išsikėlė į tilto g. 17, kur ilgai veikė vilniaus 
hipotekos įstaiga. – Red. past.

4 jei taip visai tiesą sakant, tai 2019 m. vėlyvą rudens vakarą šio 

teksto autorius vienam iš žurnalo redaktorių bare Šuo, įsikūrusiame 
visai šalia Lukiškių, gana primygtinai siūlė dykai priglobti keletą ne-
aiškios kilmės senų žurnalų esperanto kalba. neįsiūlė. regis, naujasis 
šio kilnojamojo turto globėjas rastas vrublevskių bibliotekos aplinko-
je. – Red. past.

vaidotas žukas. teisingumo rūmai. 2013. koliažas 
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feLix ackermann

VaršuVa

Tiesioginis palyginimas, kaip sprendžiamos istoriniu 
požiūriu sudėtingų įkalinimo vietų problemos, prieš 
akis iškyla žvelgiant į 435 kilometrus į pietvakarius 
nuo Vilniaus nutolusią Lenkijos sostinę. Mokotówe, Ra-
kowieckos gatvėje, stūkso kalėjimas. Kaip ir Lukiškių 
kalėjimas, buvo pastatytas tais pačiais 1904-aisiais tuo-
metinėje Rusijos imperijoje kaip baudžiamojo kalinimo 
įstaiga, ir lygiai taip pat liko paženklintas daugkartinės 
valstybinės prievartos abiejų pasaulinių karų metais. 
Prasidėjus Varšuvos sukilimui, 1944 m. rugpjūčio 2 d. 
Rakowieckos gatvėje SS suplanavo skerdynes, kurių 
metu visi kaliniai turėjo būti išžudyti vidiniame kalė-
jimo kieme. Po pirmosios masinės egzekucijos likusieji 
kaliniai pasipriešino. Su kaimyninių gyventojų pagalba 
keliems šimtams jų pavyko pabėgti. Karui pasibaigus, 
čia buvo įkalinti ir vokiečių karo nusikaltėliai, ir Armios 
Krajowos kovotojai. 1948 m. gegužės 25 d., po parodo-
mojo stalinistinio teismo proceso, Mokotówo kalėjime 
buvo nužudytas buvęs Aušvico konclagerio kalinys ir 
tenykščio lenkų pogrindinio sąjūdžio įkūrėjas, Vilniaus 
universiteto alumnas Witoldas Pileckis.

Uždarius kalėjimą 2016 m., pastatas liko Teisingumo 
ministerijos kontrolėje. Lenkijos kalėjimų tarnybos cent-
rinė administracija dalį viso komplekso toliau naudoja ir 

kaip viešbutį tarnautojams. Pastaruoju metu kruopščiai 
atrinkta tautiškai konservatyvių istorikų grupė brandi-
na idėją Lenkijos Liaudies Respublikos laikais persekio-
tų karių ir politinių kalinių muziejaus, kuris pirmiausia 
turėtų priminti pokario komunizmo aukas. Dauguma 
buvusių politinių kalinių, kurie 1980 m. pradžioje ten 
buvo kalinami kartu su disidentu Adamu Michniku, ne-
pritaria tokiam muziejui kaip politinės kovos projektui.

Lyginant su atviru ir aktyviu procesu Vilniuje, skir-
tumas yra tas, kad dabartinė Varšuvos valdžia nepla-

nuoja visiškai jokios idėjas kildinančios diskusijos. Štai 
į tikslinę konferenciją susirenka tik vieningos dešinės 
šalininkai, tarpusavyje sutariantys, kad kalėjimas turįs 
tapti sakralia nacionalinės atminties vieta – prabangiai 
sanuotas istorijos politikos bastionas. Čia neapsieita ir 
be ironijos, kadangi kaip tik tiesioginėje kaimynystėje, 
pasiturinčiame Mokotówo rajone, gyvena daugybė po-
litinio radikalo, teisingumo ministro Zbigniewo Ziobro 
oponentų.

Lenkijoje ir Lietuvoje kalėjimų kompleksai panaudo-
jami interpretuojant politines represijas prieš įkalintuo-
sius kaip svetimųjų valdžios įrankį. Tačiau tokiu atveju 
šie aktyvistai ignoruoja, kad kiekviena valstybė pasi-
telkia baudžiamąją teisę politiniams nusikaltėliams 
persekioti. Po 1918 m. Antrojoje Lenkijos Respubliko-
je kalėjimai buvo pilni politinių oponentų: komunistų, 
socialistų, ukrainiečių, baltarusių ir žydų nacionalis-
tų. Lygiai taip pat nutylima, kad svetimųjų valdžios 
kalėjimo personalą pirmiausia surinkdavo iš vietinių 
gyventojų.

Antai šitaip vokiečių okupacijos metu Lukiškių ka-
lėjimas tapo aktyvaus ir prievartinio Vilniaus sulietu-
vinimo vieta. 1942 m. kovą iš katalikiškų Vilniaus vie-
nuolynų buvo išvaryti visi lenkų tautybės vienuolinio 
luomo asmenys. Lukiškių kalėjime vokiečių nurodymu 
lietuvių dvasininkas vienu metu buvo atsakingas už 

daugiau nei trijų šimtų čia įkalintų seselių ir vienuolių 
sielovadą. Pagrindinė priežastis, kodėl tokie tamsūs sa-
vos istorijos puslapiai net ir šiandien rengiamose eks-
pozicijose nėra atskleidžiami, yra ta, kad nors įdėmes-
nis ištyrimas aiškiau išryškintų valstybinės prievartos 
masto ir pobūdžio skirtumus, vis dėlto iš kalėjimų funk-
cionavimo longue durée perspektyvos pastebimas stul-
binantis tęstinumas. Prieš ir po 1989 m. Lietuvoje ir 
Lenkijoje pagrindinius darbus bausmės vykdymo kas-
dienybėje atliko tie patys prižiūrėtojai.

vaidotas žukas. pataisos namai. 2013. koliažas. privatus rinkinys, antverpenas
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gardinas

Kaimyninėje Baltarusioje tęstinumas yra pasididžia-
vimo pagrindas. 350 000 gyventojų Gardine, maždaug 
pusiaukelėje tarp Varšuvos ir Vilniaus, yra vienintelis 
veikiantis įkalinimo muziejus regione. XVIII a. pabai-
goje, po ATR Antrojo padalijimo, ant Nemuno kranto 
įsikūręs miestas atiteko Rusijos imperijai. Prie pat tur-
gaus aikštės įsikūręs jėzuitų vienuolynas buvo užda-
rytas, bažnyčia performuota į parapijinę, o vienuolyno 
ansamblis – paverstas kalėjimu. Nuo Antrojo pasauli-
nio karo laikų turgaus aikštė vadinama Sovietų aikšte. 
Čia pat šalia istorinės vaistinės yra įėjimas į muziejų, 
kuriame visuomenei eksponuojamas sklandus institu-
cinis ir personalinis perėjimas nuo sovietinio prie balta-
rusiško kalėjimo. Du uniformuoti ir ūsuoti manekenai 
saugo Gardino kalėjimo Nr. 1 direktorių protėvių port-
retų galeriją.

2020 m. rudenį seniausios tebeveikiančios Baltaru-
sios institucijos istorijos paroda buvo pristatyta lanky-
tojams. Joje demonstruojama rusiškojo kamerų korpuso 
statybos projektai, kadaise kieme stovėjusios stačia-
tikių koplyčios modelis ir keliolika garsiausių kalinių 
portretų. Tarp jų būta ir didžiojo 1863 m. sukilimo da-
lyvių bei baltarusių komunistų, kurie Tarpukariu buvo 
persekiojami slaptosios lenkų tarnybos Defensywa. Čia 
rasime ir lenkų rašytoją Gustawą Herling-Grudzińskį, 
savo biografijoje Inny świat (1951) aprašiusį nelaisvės 
metus Gardine.

Kitaip nei numatyta Varšuvoje ir Vilniuje, ekspozi-
cijos rengėjai ignoravo abiejų pasaulinių karų metais 
vykusių valdžių pasikeitimų kritinius momentus. Per-
vartų laiku kalėjimai funkcionuoja kaip įspėjamųjų sig-
nalų sistema, nes ir kaliniai, ir prižiūrėtojai akylai stebi 
karinių dalinių judėjimą anapus sienų, idant nepražiop-
sotų tinkamos akimirkos, kai atsiras galimybė palikti 
įkalinimo įstaigą. Kaip kad tai būta Pirmojo pasauli-
nio karo pabaigoje, kai Gardine ne kartą keitėsi galios 
santykiai. 1939 m. rugsėjį vokiečių bombos apgriovė 
kalėjimo sienas ir sudarė galimybes pabėgti įprastiems 
kriminaliniams kaliniams ir čia kalintiems apylinkių 
komunistams. Todėl pastarieji, Sovietų Sąjungai už-
puolus Lenkijos Respubliką, jau dalyvavo kovose Gar-
dine dar prieš sovietams užimant miestą.

1939–1941 m. sovietinės okupacijos metu, iki kol ne-
buvo išvežti į Katynę, miesto kalėjime buvo kalinami 
dešimtys Lenkijos armijos karininkų. Vokietijai užpuo-
lus Sovietų Sąjungą, NKVD valdomas kalėjimas vėl ne-
išvengė bombardavimų, kurių metu žuvo daug kalinių. 
Kartu dalis sienų buvo taip sugriautos, kad 1941 m. 
birželio 23 d. įvyko masinis kalinių pabėgimas.

Neilgai trukus to paties kalėjimo kieme vokiečių oku-
pantai įvykdė atrinktų žydų kilmės asmenų žudynes. 
1944 m. vasarą, prieš pat atsitraukimą, aukų kūnai 

paskubomis buvo išplėšti iš žemės ir sudeginti, o visos 
sudegintų palaikų liekanos pakartotinai užkastos toje 
pačioje vietoje. Sovietams pakartotinai užgrobus mies-
tą, kalėjimas buvo dar kartą panaudotas vykdant „va-
lymo“ operacijas. Kalėjimo muziejuje visi šie pamatiniai 
miesto istorijos įvykiai liko nepaminėti, nes jo tikslas 
yra šiandieninės Baltarusios kalinimo sistemos legiti-
macija. Šiame muziejuje nevyksta aktyvi diskusija dėl 
sovietų ir vokiečių nusikaltėlių, pavertusių kalėjimą 
smurto šerdimi Gardine.

Tačiau abejonės kalinimo sistemos legitimumu Balta-
rusioje kyla ne dėl spragų kalėjimo muziejaus pasakoji-
me, o dėl sisteminės valstybės prievartos po suklastotų 
2020 m. prezidento rinkimų. Rugpjūčio 9–12 d. specia-
lūs Vidaus reikalų ministerijos daliniai be skrupulų 
mieste medžiojo praeivius. Vėlesnių kankinimų Vidaus 
reikalų ministerijos tardymo izoliatoriuje viena iš aukų 
tapo žurnalistas Ruslanas Kulevičius, dirbantis repor-
teriu interneto portale Hrodna.life. Kai Kulevičius po 
paleidimo iš įkalinimo pranešė apie ten sulaužytus rie-
šus, valstybinėse medijose prasidėjo kampanija, kad 
jokių kankinimų nebūta.

Pranešimai apie valstybinę prievartą kalėjime paska-
tino rastis „solidarumo grandines“, kurios nuo rugpjūčio 
13 d. pasklido visoje šalyje. Gardine, palei didžiuosius 
magistralinius kelius šitaip protestavo moterys ir me-
dikai. Kitą dieną į miesto centrą iš savo fabrikų plūs-
telėjo tūkstančiai didžiųjų valstybinių įmonių АЗОТ ir 
ХИМВОЛОКНО darbininkų, reikalaujančių jų kolegas 
paleisti į laisvę. Vienu pagrindinių Piliečių komiteto 
reikalavimų tapo reikalavimas Gardine paleisti visus 
politinius kalinius, tarp kurių būta septyniolikos АЗОТ 
darbininkų.

Naujas Gardino istorijos puslapis buvo atverstas pasie-
kus susitarimą tarp Piliečių komiteto ir miesto valdžios, 
kuri ne tik sutiko su minėtu reikalavimu paleisti į laisvę 
suimtuosius, bet ir pirmą kartą garantavo susirinkimų 
laisvę senamiestyje. Tai sukėlė keturias dienas truku-
sią visaliaudinę šventę. Tūkstančiai žmonių, nešini bal-
ta-raudona-balta vėliavomis, traukė Gardino gatvėmis.

Iš nenutrūkstamos švenčiančių protestuotojų vaizdų 
tėkmės, plūstančios per socialinius tinklus iš Gardi-
no į pasaulį, išsiskiria vaizdas priešais sienas Sovietų 
aikštėje. Pro dviejų šimtmečių senumo kalėjimą taikiai 
plaukia tūkstančiai žmonių. Netrukus čia pat išlaisvi-
nami politiniai kaliniai. Tačiau jau rugpjūčio 18 d. mies-
to valdžia susitarimą sulaužo. Gardino centre demons-
tracijos uždraudžiamos, o specialiosios Vidaus reikalų 
ministerijos pajėgos vėl pradeda sekmadieninių eisenų 
dalyvių medžiokles. Tuo metu 2020 m. pabaigoje Gar-
dine tebeveikia ir kalinimo sistemos istorijos muziejus, 
ir yra gyva dabartis, kurioje kiekvieną sekmadienį de-
šimtys žmonių yra įkalinami, nes kovoja prieš valstybi-
nę prievartą. !
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Bevartant buvusio architektūros muziejaus archyvus, 
akis užkliuvo už pavienių brėžinių, kuriuose buvo pa-
vaizduoti išskirtinai modernūs daugiabučiai namai ir 
butai. Juk tai tikrasis Existenzminimum, pagalvojau. 
Tai, ko aš taip ieškojau tarpukario Kauno ir Vilniaus 
architektūroje, ir neradau. Ne tik planai, bet ir pati brė-
žinio estetika, vaizdavimo būdas buvo modernistiniai. 
Keli brėžiniai buvo pavadinti „darbininkų kolonija“, o jų 
datos rodė keturiasdešimtuosius. Bet tai buvo jau ko-
munistiniai keturiasdešimtieji. Parūpo išsiaiškinti kas, 
kam ir kokiomis aplinkybėmis padarė šiuos brėžinius? 
Ar jie buvo realizuoti? Kokie apskritai architektūriniai 
sumanymai pasirodė Vilniuje pirmosios sovietinės oku-
pacijos laikotarpiu?

„Greitu laiku visoje šalyje užvirs grandiozinė socia-
listinė statyba“, – žadėta paskutiniame žurnalo Savi-
valdybė numeryje 1940 m. liepą. Iš tiesų per pirmuo-
sius pirmosios sovietinės okupacijos mėnesius Lietuvoje 
buvo pertvarkytas architektūros valdymas, atlikta pro-
jektavimo darbų centralizacija, o architektai ir statybų 
inžinieriai suvaryti į valstybinius projektavimo institu-
tus. Nors ir nebuvo paaiškinta, kuo socialistinė statyba 
skyrėsi nuo iki tol buvusios, tačiau naują kryptį gerai 
atskleidžia projektavimo įstaigų „LTSR Pramprojek-
tas“ ir „LTSR Komprojektas“ uždaviniai – pramonės 
įmonių projektavimas (spartus industrializavimas) ir 
spartus gyvenamojo fondo – visų pirma namų darbinin-
kams – didinimas.

Vilniuje per aštuonis lietuviškos sostinės mėnesius 
(1939 m. spalis – 1940 m. birželis) urbanistinės moder-
nizacijos požiūriu dar nedaug buvo atlikta. Tarpukario 
Kaune tapo įprasta apgailestauti, esą kol Kaunas augo 
ir gražėjo, lenkai Vilnių apleidę, tad miestui reikalinga 
skubi urbanistinė pagalba, siekiant paversti jį tinka-
mu sostinei1. Ministras pirmininkas Vilniaus miesto 
vyriausiuoju inžinieriumi paskyrė Vytautą Landsbergį 

darbininkų viLnius
pirmosios sovietų okupacijos laikotarpio architektūra (1940–1941 m.)

Marija Drėmaitė

(1893–1993), bene garsiausią Kauno modernistą, dau-
gelio visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų namų auto-
rių, rašiusį moderniosios urbanistikos tematika. Sim-
boliška, kad prieš atvykdamas į Vilnių, jis susilietuvino 

architEKtūra

1 fabijonas žlobickas, „kaunas ir vilnius“, in: Vilniaus balsas, 1939-
11-03, nr. 6, p. 2.

straipsnis parengtas kaip vilniaus muziejaus parodos „tarpkon-
tinentalinis susisiekimo mazgas: neįgyvendinti xx amžiaus vil-
niaus projektai“ dalis. paroda eksponuojama vilniaus muziejuje 
(vokiečių g. 6) 2021 m. vasarą ir rudenį.

pavyzdiniai darbininkų namo mažagabaritiniai (Existenzminimum) 
butai: dviejų kambarių su atskira virtuve, sanitariniu mazgu ir 
balkonu (41 m2) ir trijų kambarių su atskira virtuve, sanitariniu 
mazgu ir balkonu (49,5 m2). iš: darbininkų kolonija vilniuje. tipinis 
gyvenamų namų projektas. tipas b-23. inž. arch. a. forkevičius. 
vilniaus miesto savivaldybė, 1940-09-06, in: Vilniaus regioninis 
valstybės archyvas (toliau – VRVA), f. 1171, ap. 4, b. 666, l. 4
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Komunalinio ūkio liaudies komisaro pavaduotojo drg. 
Afanasjevo pasiūlymu, komisija kurį laiką dar pasili-
ko Vilniuje prižiūrėti generalinio plano rengimą. Ta-
čiau iš esmės prieškario Lenkijos Respublikos ir Lietu-
vos Respublikos urbanistų siūlomas „chaotiško miesto 
planingas sutvarkymas, atitinkantis tiek urbanizmo, 
tiek ūkio, tiek sveikatos, tiek higienos, tiek estetikos 
reikalavimus“8 tiko ir sovietų specialistams. Būtent čia 
galime užduoti klausimą, kiek socialistinis, o kiek aps-
kritai modernistinis buvo Vilniaus urbanistinis plana-
vimas pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu.

Modernistinė urbanizacija jau nebebuvo tas sunkiai 
valdomas XIX a. procesas, pavertęs industrinius mies-
tus ir darbininkų priemiesčius chaotiškais dariniais, 
kupinais socialinių problemų. XX a. pradžioje urbanistai 
suvaldė industrinių priemiesčių augimą, pradėjo pramo-
nės užteršto miesto „gydymą“, sprendė socialinius apgy-
vendinimo klausimus ir taikė miesto funkcinį zonavimą, 
kuriame taršių pramonės zonų atskyrimas nuo gyvena-
mųjų teritorijų tapo bene svarbiausiomis užduotimis. 
1939 m. Lietuvai atitekusiame Vilniuje gyveno 215 200 
žmonių, beveik 40% gyventojų buvo samdomieji darbi-
ninkai, namudininkai ir amatininkai, miesto pramonėje 
veikė 102 įmonės su 1919 darbininkų. Siekiant miestą 
modernizuoti, idėjos apie jo industrinę ateitį svarstytos 
gan plačiai. „Žinodami, kad pramonė yra ūkiškosios kul-
tūros kėlėja, turime dėti visas pastangas plėsti lengvo-
sios pramonės šakas, reikalaujančias daugiau žmogaus 
darbo jėgos, negu to reikalauja sunkioji pramonė“, – rašė 
Landsbergis-Žemkalnis9. Jis atkreipė dėmesį ir į plates-
nio masto – regioninį planavimą, glaudžiai susijusį su 
ekonominiais valstybės tikslais10.

Architektas įrodė esąs nuoseklus modernistas – racio-
nalaus planavimo ir reguliavimo idėjų, kurias atsirado 
galimybė įgyvendinti Vilniuje, rėmėjas. Dar 1932 m. 
apskričių ir miestų inžinierių suvažiavime skaityta-
me pranešime jis piktinosi, kad „Lietuvoje tuo reikalu 
[miesto planavimu] veik nieko nepasirūpinta ir nieko 
nepadaryta. Miestus planavo dažniausiai matininkai, 
technikai ir šiaip pripuolami piliečiai bei miesto galvos, 
nesiskaitydami net su elementariškiausiomis plana-
vimo taisyklėmis...“11 Todėl 1939 m. atvykęs į Vilnių 
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pavardę ir tapo Žemkalniu. Atvykęs į Vilnių, buvusia-
me miesto magistrato Urbanistikos biure, kurio vado-
vu tapo, Landsbergis-Žemkalnis sutiko bendraminčius, 
tarp jų ir Jerzy Kobzakowskį, 1936–1938 m. modernaus 
Vilniaus miesto plano rengėją2. Tad reikėjo tik tęsti pra-
dėtus darbus – 1940 m. kovą buvo pristatytas naujas 
Vilniaus miesto statybos projektas, kuriame numatyta 
miestą suskirstyti rajonais, nutiesti tris aplinkkelius, 
pastatyti penkis naujus tiltus per Nerį ir tris per Vilnią, 
pramonę iškelti į Vilkpėdę ir Panerių priemiestį, įrengti 
Neries uostą ties Vingiu, įkurti naują miesto centrą ant 
dabartinės Mindaugo gatvės kalvos, aprūpinti miestą 
žaliaisiais plotais, statyti darbininkų gyvenamuosius 
kvartalus, turgavietes, mokyklas, ligonines, stadioną, 
savivaldybės administracijos pastatą ir archyvą, banką, 
dvi bažnyčias ir mečetę3. Akivaizdu, kad Landsbergis-
Žemkalnis Vilnių matė kaip moderniosios urbanistikos 
įgyvendinimo galimybę4.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavus Sovietų Są-
jungai, Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos 
vykdomasis komitetas perėmė savivaldybės funkcijas, 
tačiau vyriausiasis miesto inžinierius Landsbergis-
Žemkalnis, 1941 m. kovo 29 d. pervadintas vyriausiuo-
ju architektu, toliau tęsė darbus. Ambicingi sostinės 
statybiniai planai išliko, keitėsi tik juos lydėjusi reto-
rika. Tarp būsimų pastatų atsirado „sovietų rūmai“, 
„tarybų namas“, „darbininkiškos kultūros namas“, „pio-
nierių namas“. Kaip ir daugelis tarpukario modernistų, 
Landsbergis-Žemkalnis pabrėžė, kad anksčiau tvar-
kant miestą didžiausia kliūtimi buvusi privati nuosa-
vybė, o jos nelikus darbas palengvėjo.

Vis dėlto ideologinio auklėjimo neišvengta – miesto 
plano rengimo tikslais architektas buvo komandiruotas 
į Minską5, o 1941 m. balandžio 24 d. iš Maskvos buvo 
atsiųsta trijų specialistų brigada „suteikti praktinę pa-
galbą rekonstruojant ir pagerinant Vilniaus miestą“6. 
Brigada, kurią sudarė architektas ir du inžinieriai, savo 
ataskaitoje sukritikavo atsilikusį „ponų Lenkijos miestą 
Vilnių“, kaip neatitinkantį Lietuvos SSR sostinei kelia-
mų reikalavimų. Atmetusi „dar prie lenkų vyriausybės“ 
parengtą Miesto vystymo planą, brigada suformulavo 
naujas miesto plėtros ir gerovės tobulinimo kryptis7. 

2 plan Wielkiego Wilna, opracował jerzy kobzakowski, in: Lietuvos 
centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 51, ap. 10, b. 1219.

3 „statybos taisyklės vilniaus miestui“, in: Vilniaus balsas, 1940-03-
23, nr. 69, p. 6.

4 „vilnius reikalingas rūpestingos globos: miesto inž. žemkalnis apie 
planingą vilniaus statybą“, in: Vilniaus balsas, 1940-02-14, nr. 37, p. 6; 
vytautas Landsbergis-žemkalnis, „apie vilnių ir jo patvarkymą“, in: 
Naujoji Romuva, 1940, nr. 1, p. 8–11.

5 „sostinės atstatymo darbai“, in: Vilniaus balsas, 1941-01-05, nr. 4, 
p. 8.

6 „atvyko inžinierių komisija iš maskvos“, in: Vilniaus balsas, 1941-
04-26, nr. 98, p. 2.

7 Докладная записка, Бригадир арх. Светличный Б. E., инженер-
экономист Каплан Г. A., инженер Жилко И. k., 1941, in: LCVA, f. r-768, 

ap. 1, b. 256, l. 14.
8 „vilniui atsiveria naujos perspektyvos: pasikalbėjimas su miesto 

inžinieriumi arch. vyt. žemkalniu“, in: Vilniaus balsas, 1940-09-18, 
nr. 222, p. 3.

9 vytautas Landsbergis-žemkalnis, „vilnius – būsimasis pramonės 
centras“, [straipsnio mašinraštis], in: Lietuvos literatūros ir meno archy
vas (toliau – LLMA), f. 81, ap. 1, b. 1940, l. 1–3.

10 vytautas Landsbergis-žemkalnis, „apie vilnių ir jo patvarky-
mą“, 1939-12, [autorizuotas mašinraštis], in: LLMA, f. 81, ap. 1, b. 780, 
p. 1–7.

11 vytautas Landsbergis-[žemkalnis], „statybos racionalizacija ir 
techninė priežiūra“, pranešimas ir tezės apskričių ir miestų inžinie-
rių suvažiavime, 1932, [rankraštis, mašinraštis], in: LLMA, f. 81, ap. 1, 
b. 235, l. 26.
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jis akcentavo, kad vienas aktualiausių uždavinių yra 
pramonės rajono suplanavimas, į kurį bus perkeliamos 
pramonės įmonės iš miesto centro, ir Vilniaus aprūpi-
nimas elektros energija tęsiant hidroelektrinės statybą 
Turniškėse12. Vilniaus pramonei buvo numatytos zonos 
Naujojoje Vilnioje, Šnipiškėse ir miesto vakaruose nau-
jai projektuojamame Panerių/Vilkpėdės rajone Neries 
žemupyje, akcentuojant, kad žaliavos ir gaminiai bus 
transportuojami upe, kurios tėkmė už miesto nuplaus 
taršias gamybos atliekas. Čia buvo nutiesta Vilkpėdės 
gatvė, turėjusi sujungti prekinę geležinkelio stotį su 
Neries krantinėje projektuotu prekiniu uostu, kurio 
įrengimui planuota iškasti 71 m ilgio kanalą. Pramo-
nės rajonas Vilkpėdėje derintas su Vilniaus šiaurės va-
karuose statoma Turniškių elektros jėgaine, nes prie 
jėgainės planuota pastatyti šliuzus ir pakelti Neries 
vandenį. 1940 m. rugsėjį Vilkpėdės/Panerių pramonės 
rajono darbai jau buvo pradėti: lyginamas žemės pavir-
šius, tiesiami keliai, ruošiamas Neries krantas13. Šiame 
rajone higienos sumetimais planuota pastatyti ir mo-
dernią skerdyklą. Keramikos pramonės įmones numa-
tyta sutelkti Šnipiškėse. Kadangi su pramonės rajonais 
glaudžiai buvo susijusi ir darbininkų kolonijų statyba, 
jas planuota statyti Šnipiškėse ir prie Vilkpėdės projek-
tuojamuose Miškiniuose. 

Darbininkų gyvenamieji kvartalai nuo pat XIX a. 
pabaigos tapo socialinių problemų ir kartu modernių 
jų sprendimų miestuose tema. XX a. pradžioje į mies-
to darbininkų apgyvendinimo reikalus įsijungė ne tik 
įmonės, bet ir savivaldybės. Prioritetas buvo teikiamas 
nedideliems ir nebrangiems butams, atitinkantiems 
vadinamuosius Existenzminimum14 reikalavimus (pa-
kankamas kiekis saulės šviesos, skersinis vėdinimas, 
sanitariniai patogumai). Iki tol įprastą darbininko šei-
mos butą sudarė du kambariai (vienas jų – miegamoji 
virtuvė), o moderniame bute svarbia naujove laikytas 
virtuvės atskyrimas ir būtino sanitarinio mazgo (WC ir 
dušo/vonios) patalpos įrengimas. Tapo įprasta darbinin-
kų gyvenamuosius kvartalus statyti su socialine infra-
struktūra – mokykla, vaikų darželiu, maisto parduotu-
ve, sanitariniu punktu ir susirinkimų sale ar kultūrinės 
paskirties pastatu (liaudies namais). Tam savivaldybės 
skyrė miesto žemės plotus, o architektai sprendė mažo ir 
pigaus, bet patogaus ir sveiko masinio būsto problemą.

Tarpukario Lenkijoje, ypač Varšuvoje, tokia sociali-
nio būsto statyba buvo įvairi, netgi avangardinė, tačiau 
nepramoninio Vilniaus ji nepasiekė. Tiesa, Antonis For-
kiewiczius dar 1935 m. parengė pagal miesto-sodo prin-
cipus suprojektuoto Vilniaus gyvenamojo priemiesčio 
„Jagiellonów“ projektą. Tuo tarpu tarpukario Lietuvoje 
savivaldybės nerangiai sprendė socialinio būsto klau-
simus, nors ir rodė šiokias tokias pastangas pagerinti 
neturtingų miestiečių gyvenimo kokybę. Šią proble-
mą Landsbergis-Žemkalnis išryškino kritikuodamas 
1934 m. šalia Maisto fabriko spontaniškai pastatytus 
darbininkų namus:

Turime Kauno pašonėj [...] „šedevrą“. [...] Matininko 
dviejų dienų bėgyje „išplanuotas“ „pavyzdingas“ lie-
tuviškas Siedlung’as15 pavadintas „Julijanava“. [...] 
Chao tingas, pasišlykštėjimo vertas vaizdas. Išparce-
liuota aštriais ir bukakampiais sklypeliais, kreivom 
nekanalizuotom negrįstom gatvelėm. Nėr nei vandens, 
nei kanalizacijos. Sklypeliai užstatyti lūšnom, be jokių 
patogumų, net primityviausių, bjaurūs ir apteršti ga-
tvelių ir kiemų purvu. Vaizdas apgailėtinas ir nuogas, 
išstatytas ant Europos trakto, laikinosios sostinės an-
goje, vaizdas, kuris gali klaidingai mus charakterizuo-
ti kaipo labai žemos kultūros kraštą. O kaip gražiai 
už tuos pačius pinigus galima būtų pastatyti gražią, 
higijienišką, kultūringą darbininkų koloniją. Užsie-
nyje – vakaruose šiuo atžvilgiu būtų taip padaryta: 
konkurso keliu sudarytas pagal urbanistikos taisykles 
užstatymo planas; nustatytas namų tipas ir konstruk-
cijos; įvestas vanduo, kanalizacija, elektra; išgrįstos 
gatvelės ir aikštės; apželdinti skverai, skvereliai; pa-
statyta koplytėlė; pastatyta mokyk la ir pirtis; įrengta 
sporto aikštelė; vaikams lopšelis ir vaikų darželis.16

Landsbergis-Žemkalnis turėjo patirties 1935 m. pro-
jektuodamas lietuvių darbininkų rajoną Smeltėje, Klai-
pėdoje17, tačiau Vilniuje atsirado galimybė pastatyti 
išties pavyzdinius darbininkų gyvenamuosius rajonus 
Antakalnyje, Šnipiškėse ir Miškiniuose.

Miškinių kolonijai buvo skirta 4,7 ha teritorija (da-
bartinio Gerosios Vilties žiedo rajone) besiribojanti su 
Vingio parku, Nerimi ir Savanorių prospektu. Beje, pla-
nuojant kolonijos plėtrą, per Nerį buvo numatyta nu-
tiesti tiltą (dabartinis Lazdynų tiltas) ir naujus darbi-

12 vytautas Landsbergis-žemkalnis, „duomenys kalba už turniškius“, 
in: XX amžius, 1939-12-14, nr. 287, p. 5.

13 „vilniui atsiveria naujos perspektyvos“, p. 3.
14 1929 m. frankfurte prie maino surengtame tarptautiniame mo-

derniosios architektūros kongrese (ciam), kurio tema buvo „minima-
lių poreikių būstas“ (Die Wohnung für das Existenzminimum), europos 
architektai modernistai apibendrino to meto aktualiją – minimalių ir 
standartizuotų butų statybą darbininkams. tokio buto koncepciją su-
formulavo architektas Walteris gropius: „keliame klausimą apie erdvės, 
oro, šviesos ir šilumos minimumą, būtiną žmogui, kuriam dėl jo biologi-
nių poreikių pakanka gerų vėdinimo ir apšvietimo sąlygų bei nedidelio 

gyvenamojo ploto, ypač jei jis yra techniškai teisingai suprojektuotas“. 
tikėta, kad mažų butų standartizavimas ir masinė statyba sumažins jų 
kainą ir taip leis žemesnes pajamas turintiems gyventojams pasiekti 
aukštesnius gyvenimo, higienos ir buities standartus.

15 Siedlung (vok.) – suplanuota gyvenvietė arba gyvenamasis rajonas, 
sudarytas iš tipinių butų blokų arba individualių vienodų namų (su so-
deliais) ir suplanuota socialine infrastruktūra.

16 vytautas Landsbergis-[žemkalnis], „statybos racionalizacija ir 
techninė priežiūra“, l. 26.

17 pr. r., „klaipėdos darbininkams statomas atskiras miestas“, in: Dar
bininkas, 1938-09-02, p. 3.
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sceną bus vandens kanalai, o publikai sėdėti pastaty-
sime 66 eiles, kuriose tilps apie 12.000 žiūrovų“19. Prie 
upės numatyta pastatyti centrinę katilinę, skalbyklą 
ir pirtį. Rajone suprojektuotas ir savarankiškas kana-
lizacijos tinklas. Upėje, ties kolonija, planuota įrengti 
prieplauką jachtoms ir baidarėms. 

Rajonui suprojektuoti dviejų tipų gyvenamieji pasta-
tai – vieno aukšto nameliai ir daugiabučiai. Dvibučiai 
namukai darbininkų šeimoms (mūriniai pamatai, baltai 
tinkuotos sienos, raudonomis čerpėmis dengtas stogas) 
numatyti šalia upės, palei bulvarus. Butą su patogumais 
sudarė du kambariai ir kambarėlis pastogėje. Kiek-
vienam namui numatytas ir 8 arų daržas. Beje, gėles 
darbininkų rajono gyventojai privalėjo sodinti ne pagal 
savo valią, bet pagal inžinieriaus nurodymus, „nes visas 
aplinkos vaizdas priklauso prie architektūros sąvokos“20.
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ninkų kvartalus statyti dešinėje upės pusėje. Kolonija 
numatyta 5000 gyventojų, kurioje turėjo būti pastatyta 
18 daugiaukščių daugiabučių namų ir 45 dvibučiai (su-
blokuoti) nameliai. Rajono gatvės suplanuotos 21 m plo-
čio, o magistralinės – 25 m pločio, tarp važiuojamosios 
dalies ir šaligatvių įrengiant gazonus. Rajono centre su-
formuota trikampė aikštė, „kurioje išaugs didžiulis kul-
tūros židinys – Liaudies Namas. Šiame name bus darbi-
ninkų klubai, susirinkimams salės ir visos kultūriniam 
veikimui priemonės“18. Aplink aikštę numatyta išdėsty-
ti visuomeninius pastatus: kino teatrą, mokyklą, vaikų 
darželį ir bene įspūdingiausią rajono objektą – amfiteat-
rą: „Plytinė šiame rajone paliko gilią duobę, – rodo inž. 
Žemkalnis. Jos nemanome užpilti žemėmis kaip visame 
rajone darome. Iš šios duobės darysime po atviru dan-
gumi amfiteatrą, kurio diametras turės 130 m, aplinkui 

18 „darbininkų vilnius“, in: Vilniaus balsas, 1940-10-06, nr. 238, p. 5.
19 „čia išaugs vilniaus darbininkų kolonija ir pramonės rajonas“, in: 

Tarybų Lietuva, 1940-10-05, nr. 5.
20 Ibid.

miškinių kolonijos vaizdas su būsimu [Lazdynų] tiltu: pirmame plane neris su jachtų prieplauka, pakrantėje – vieno aukšto sublokuoti 
darbininkų nameliai, už jų – daugiabučiai ir dabartinis savanorių prospektas. kairėje – vingio parkas. šaltinis: piešinio nuotrauka 

(nepasirašytas), vytauto Landsbergio-žemkalnio fondas, in: LLMA, f. 81, ap. 1, b. 1450, l. 73
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miškinių kolonijai skirtas gyvenamosios-buitinės paskirties pastatas 
su bendrabučiu, universaline parduotuve, komunaline virtuve, 
valgykla, užkandine ir pokalbių sale. iš: darbininkų kolonija 
„miškiniai“. pastatas tipo b-1. inž. arch. a. forkevičius, Ltsr 
pramprojektas, 1940-12-28, in: VRVA, f. 1171, ap. 4, b. 682, l. 7

darbininkų kolonija „miškiniai“. vaikų darželis ir lopšelis nr. 1. 
perspektyvinis vaizdas. projektavo f[lora] romienė, Ltsr 
pramprojektas, 1941-02-08, in: VRVA, f. 1171, atd-200, l. 1

daugiabutis gyvenamasis namas, kuriame buvo suprojektuoti 
mažagabaritiniai 28 m2 gyvenamojo ploto dviejų kambarių 
butai su atskira virtuve, sanitariniu mazgu ir balkonu. iš: 
darbininkų kolonija „miškiniai“. gyvenamieji namai tipo b-2a. 
fasadai ir aukštų planai. projektavo inž. a. forkevičius, inž. a. 
konduralov, Ltsr pramprojektas, 1941-02-08, in: VRVA, f. 1171, 
ap. 4, b. 680, l. 1–2
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Parengti ir dviejų tipų daugiabučių namų projektai: 
trijų aukštų namas su dviejų ir trijų kambarių butais 
(B2) ir keturių aukštų ilgi 109 m ilgio namai su dviejų 
kambarių butais (B2A). Kiekvienas butas su balkonu, 
atskira virtuve ir patogumais. Kiekviename name taip 
pat įrengiama bendra skalbykla su dezinfekcine ka-
mera. Butai aprūpinti sandėliukais ir naujais moder-
niškais baldais, kas, „Žemkalnio požiūriu yra labai rei-
kalinga ne tik estetiniu, bet ir sanitariniu požiūriu“21. 
Namai vienas nuo kito atidalinti gazonais.

1941 m. jau buvo parengtas ir Šnipiškių darbininkų 
kolonijos projektas, kuriame numatyta statyti tik ma-
žus vieno aukšto namukus su sklypeliais ir ūkiniais 
pastatais (kuriuose numatyta dirbtuvė ir tvartas). Beje, 
želdiniai šiuose sklypuose taip pat buvo suprojektuoti 
architektų ir turėjo būti pasodinti dar prieš atiduodant 
namuką eksploatacijai.

Pramonės statybos trestas 1940 m. lapkričio 15 d. 
pradėjo statyti dar vieną „mažųjų butų koloniją“ Anta-
kalnyje22. Iš viso čia buvo suplanuota pastatyti 46 vie-
naaukščius namus po keturis butus ir du dviaukščius 
daugiabučius. 1941 m. vasario 5 d. jau buvo užbaigta 
20 namelių, į kuriuos įsikraustė 80 geriausių Vilniaus 
darbininkų (sąrašą sudarė Vilniaus profsąjungų centro 
biuras). Darbininkų kraustymasis į naujus butus netgi 

buvo filmuojamas. Tai vienintelė iš dalies įgyvendinta 
kolonija, kurios liekanas galima pamatyti dabartinia-
me Antakalnyje, kuriame tarp septintame dešimtme-
tyje pastatytų daugiabučių ir poliklinikos dar išliko 11 
namukų, tik jie sunkiai atpažįstami, nes apstatyti įvai-
riais priestatais.

Gana įspūdingi penkių aukštų daugiabučiai buvo nu-
matyti ir miesto centre, 5-ių komunarų gatvėje (taip tuo 
metu buvo pavadinta dabartinė A. Stulginskio gatvė). 
Laukiant Vyriausybės persikėlimo į Vilnių, toje pat ga-
tvėje planuota statyti ir didžiulį 250 vietų viešbutį.

Akcentuodami aktyvaus laisvalaikio svarbą, moder-
nistai daug dėmesio skyrė sporto kompleksų projekta-
vimui. Tokią tendenciją galima matyti jau 1938 m. Vil-
niaus plane, ją tesė ir Landsbergis-Žemkalnis. 1941 m. 
Vilniaus miesto vykdomojo komiteto plane buvo nu-
matyta statyti žiemos sporto bazę su slidinėjimo ir 
bobslėjaus trasomis Sapieginėje, slidinėjimo bazę su 
rogučių trasa ir slidinėjimo tramplinu Ribiškėse, joji-
mo stadioną ir aštuonis stadionus lengvajai atletikai.  

darbininkų viLnius

21 „darbininkų vilnius“, p. 5.
22 „skubiai statoma darbininkų būtų kolonija“, in: Vilniaus balsas, 

1940-12-14, nr. 294, p. 6; „vilniuje tarybiniu mastu vykdoma statyba“, 
in: Vilniaus balsas, 1941-02-04, nr. 28, p. 2.

dviejų butų sublokuotas namas su darbininko šeimai skirtu trijų 
kambarių butu (vienas kambarėlis – pastogėje) ir integruotu 
ūkiniu pastatu. iš: darbininkų namas, vilniaus miesto 
savivaldybė, 1940-08-30, in: VRVA, f. 1171, ap. 4, b. 666, l. 3

darbininkų kolonijos antakalnyje projektas, pradėtas rengti 
1940 m. rugpjūtį, buvo keletą kartų koreguojamas. tipiniai 

vieno aukšto sublokuotų keturių butų nameliai išdėstyti abipus 
antakalnio gatvės. neries pakrantėje numatyta įrengti prieplauką, 
o prie gatvės – prekybos pastatą (sutampa su parduotuvės „eglutė“ 
vieta antakalnyje). už gyvenamųjų namų numatyti visuomeniniai 

pastatai – mokykla ir „Liaudies namas“. dalis namukų nugriauti 
septintame dešimtmetyje statant antakalnio daugiabučius ir 

polikliniką, išliko namai švyturio g. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
18 ir antakalnio g. 106, 112, 114. visuomeninės paskirties pastatai 

net nebuvo pradėti statyti. iš: darbininkų kolonijos antakalnyje 
projektas. vilniaus miesto savivaldybė, 1940-11-11,  

in: Kauno regioninis valstybės archyvas, f. r-368, ap. 1, b. 51, l. 3
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keturių butų sublokuotą darbininkų namo projektą parengė žymus tarpukario kauno modernistas bronius elsbergas, pirmosios 
sovietizacijos metu įdarbintas Ltsr pramprojekto padalinyje kaune. darbininko butą sudarė du kambariai, atskira virtuvė ir tualetas. 
šis projektas buvo teikiamas ir kitų miestų darbininkų kolonijų statybai. iš: darbininkų mažųjų butų kolonija. 4-ių butų gyvenamas 
namas. archit. bronius elsbergas, Ltsr pramprojektas, 1941-02-19, in: VRVA, f. 761, ap. 4, b. 739, l. 23

dabartinėje a. stulginskio gatvėje suplanuota palei gatvę statyti stambius penkių aukštų daugiabučius. Laiptų aikštelėje numatyta po 
penkis mažagabarininius butus – keturis dviejų kambarių ir vieną trijų kambarių. iš: gyvenamieji 24 butų namai 5-ių komunarų gatvėje 
(dab. a. stulginskio g.), inž. arch. a. forkevičius, Ltsr pramprojektas, 1941-03-27, in: VRVA, f. 1171, ap. 4, b. 665, l. 18

marija drėmaitė
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Turniškės turėjo tapti rekreaciniu vandens sporto cent-
ru, o patvenkus Nerį ir suformavus Turniškių marias – 
ir irklavimo regatų vieta: „tai bus geriausia ir gražiau-
sia irklavimo sporto vieta visoje Tarybų Sąjungoje“23. 
Vis dėlto didžiausia Statybos skyriaus sensacija buvo 
aštuoni baseinai, kurių pirmojo statybą buvusiame 
Lentpjūvių (Tartaki) rajone (Lukiškių kalėjimo ir Ne-
ries vingio teritorijoje) ketinta pradėti 1941 m. Kitus 
baseinus numatyta statyti Antakalnyje, Šnipiškėse, 
Piromonte, Naujamiestyje, Užupyje, senamiesčio rajone 
ir Naujininkuose.

Galiausiai, minint operos sukaktį Valstybės teatre 
Kaune, Liaudies komisarų tarybos pirmininkas Mečis-
lovas Gedvilas pranešė, kad yra nutarta LTSR sosti-
nėje Vilniuje statyti Valstybinį operos ir baleto teatrą. 
Landsbergis-Žemkalnis pristatė teatro rūmų projektą, 
„iš kurio matyti, kad operos ir baleto teatras turės būti 
didus, gražus ir meniškas pastatas su 1200 sėdimų vie-
tų sale, pakankamai didele scena. Vieta pastatui pa-
rinkta netoli nuo miesto centro, paneryje, tarp Jokūbo, 
Rapolo bažnyčių ir Žaliojo tilto“24.

Iš viso „Darbininkų Vilniuje“ buvo numatyta dvide-
šimt darbininkų ir tarnautojų butų kolonijų – su savo 
mokyklomis, savo prekybos aparatu, teatrais ir kitomis 
buities bei kultūros įstaigomis; sporto statiniai, sveika-
tos priežiūros objektai, valstybinės prekybos paviljo-
nai, fabrikai ir gamyklos. Tokiam kiekiui projektų pa-
rengti teko mobilizuoti visas buvusias architektūrines 
pajėgas. Įdomu, kad rengiant projektus valstybiniuo-
se projektavimo institutuose „LTSR Pramprojektas“ ir 
„LTSR Komprojektas“, juose buvo įdarbinti ir prieška-
rio Vilniuje dirbę lenkai architektai ir prieškario Kau-
no modernistai. Daugiausia Vilniaus projektų sudarė 
dar prieškariu Vilniuje dirbę varšuviečiai modernistai 
Antonis Forkiewiczius ir Stanisławas Bukowskis, jiems 
talkino vilniečiai A. Konduralovas ir Flora Romm. Ar-
chitektų „brigados“ rezidavo Kaune ir Vilniuje, rengė 
projektus visai Lietuvai. Dar prisidėjo ir Vilniaus vyk-
domojo komiteto statybos skyrius, kuriam vadovavo 
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, o pavaduotoju dirbo 
kaunietis Albinas Paškevičius. Visai Komunalinio ūkio 
liaudies komisariato Statybos valdybai, atsakingai už 
komunalinę statybą, vadovavo senas Landsbergio-Žem-
kalnio bičiulis, prieškario Lietuvos architektas Anta-
nas Novickis. 

Apžvelgus šiuos didingus planus galima matyti, kad 
sovietinė valdžia, ideologiškai akcentuodama ir finan-

suodama25 miesto industrializavimą ir darbininkų 
kvartalų statybą, suteikė galimybę toliau plėtoti mo-
dernistines idėjas, kurios buvo sugeneruotos dar tar-
pukario Vilniuje, atsivežtos iš Kauno ir Varšuvos. Dėl 
savo universalaus modernizmo šios idėjos sėkmingai 
persikėlė ir į tos pačios komandos jau prie nacistinės 
valdžios rengtą 1942–1943 m. Vilniaus miesto genera-
linį planą, o ir vėliau vis atsikartojo XX a. antros pusės 
Vilniaus planuose.

Pabaigoje galime paklausti – kas būtų, jeigu būtų? 
Jeigu Miškiniai būtų pilnai pastatyti, Vilniuje būtų 
buvęs modernus pavyzdinis gyvenamasis rajonas, at-
spindintis ne sovietinę statybą, o modernistinius tar-
pukario masinio apgyvendinimo eksperimentus, to-
kius kaip Berlyno Siedlung’ai, Frankfurto prie Maino 
Rӧmerstadt’as ar Varšuvos Żoliborz WSM.

darbininkų viLnius

23 „plan inwestycyj sportowych w Wilnie“, in: Prawda komsomols
ka, 1941-03-08.

24 „operos ir baleto teatras vilniuje“, in: Tarybų Lietuva, 1941-03-
20, nr. 66.

25 „vilniaus darbininkų butų statybai darbo komisariatas jau paskyrė 

900.000 Lt. 600.000 Lt numatoma blokiniams (apie 70 butų) pastatams 
naujamiestyje, o 300.000 Lt – 20 atskirų namelių po du butus su san-
dėliukais statybai šnipiškėse“ („darbininkų butų klausimas vilniuje“, 
in: Vilniaus balsas, 1940-09-12, nr. 217, p. 2).

vilniaus apskrities regioniniame archyve saugomi įspūdingi septyni 
baseinų projektai (nedatuota, didžioji dalis pasirašyti stanisławo 

bukowskio inicialais), in: VRVA, f. 1171, ap. 4, b. 811, l. 5, 6

!
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janas patočka ir gyvenimas tiesoje

Arvydas Grišinas

filosofija

Post-truth epocha masinėje žiniasklaidoje dažniausiai 
siejama su Brexitu, Donaldo Trumpo prezidentavimu 
ir dešiniųjų jėgų populizmu Europoje. Nors klaidinan-
čia informacija, apgaule ir manipuliavimu emocijomis 
politikoje remtasi tikriausiai nuo pat politikos pradžių, 
tačiau post-truth epochą apibrėžia abejingumas tiesai ir 
į tiesą orientuotai viešajai kultūrai. Šį epistemologiškai 
nihilistišką politinės laikysenos tipą Harry’is Frankfur-
tas skambiai pavadino šūdmala (bullshit)1. Nuo melo 
šūdmala skiriasi tuo, kad ji apskritai nekreipia dėme-
sio į tiesą, net nemėgina jos paneigti – vienintelė jos in-
tencija yra įtikinti pašnekovą. Skirtumas tarp melo ir 
šūdmalos nežymus, bet tikrai reikšmingas – šūdmalos 
pagrindas yra ne tiek apgaulė, kiek visiškai atsainus, 
dažnai iš dalyko neišmanymo kylantis apatiškas santy-
kis su tiesa, abejingumas autentiškumo galimybei.

Tačiau Frankfurtas nepamini, kad šūdmala yra ne 
tik refleksyvi, bet ir performatyvi, t. y. ji kuria, steigia 
kultūrą, struktūruoja politinius sprendimus ir pasaulė-
vokas. Akivaizdžius pavojus, iškylančius pajungiant tie-
są išskirtinai politiniam interesui, išanalizavo Natalia 
Roudakova, tyrinėdama Rusijos laisvos žurnalistikos 
žlugimą Vladimiro Putino valdymo metu, ir Peteris Po-
merantsevas2. Nors anksčiau tokių tyrimų centre daž-
niausiai atsidurdavo Rusija ar kitos posovietinės šalys, 
panašių studijų, analizuojančių situaciją JAV, irgi aps-
tu – ypač po to, kai Donaldas Trumpas buvo išrinktas 
prezidentu3.

Susieti politinę galią su asmenine atsakomybe da-
rosi sunkiau ir dėl technologijų raidos. Persikėlusi į 
internetą, ypač – socialines medijas, viešoji erdvė tapo 
anoniminė, kartu – (beveik) nepriklausoma nuo indi-
vidualios atsakomybės. Taip politinis pasaulis, viena 
vertus, prasiplėtė, kita vertus – pavirto nuasmenintų 
masinių ideologinių bruzdėjimų ir susikirtimų arena, 
kurioje pasitelkusios šūdmalos retoriką plinta ne tik 
radikalios dešiniosios, bet ir radikalios kairiosios idėjos. 
Tai reiškia, kad post-truth reiškinys nesietinas vien su 

tam tikra konkrečia politine ar ideologine grupuote – 
tai struktūrinis reiškinys, besiformuojančios naujosios 
Vakarų politinės kultūros dalis.

Siekiant išvengti tiek ideologiškai angažuoto „leis-
tino“ tiesos režimo pinklių, tiek ir ciniško (arba, kaip 
teigė Václavas Havelas, vartotojiško) požiūrio į tiesą, 
vertėtų apsvarstyti antisovietinių disidentinių judėjimų 
intelektualinį paveldą, susiformavusį tais laikais, kada 
politinę retoriką ir veiklą saistė ypač didelė asmeninė 
atsakomybė. Deja, daugelio XX a. disidentų mintys liko 
Vakarų politinės teorijos paraštėse – veikiau dėl istori-
nių, ne idėjinių ar kokybinių priežasčių. Vienas tokių 
nepakankamai žinomų mąstytojų yra Janas Patočka 
(1907–1977). Šiame straipsnyje aptariama, kaip svar-
biausios šio auto riaus idėjos, tokios kaip „gyvenimas 
tiesoje“ ir „rūpestis siela“, gali pasitarnauti šiais laikais, 
Vakarams iš naujo ieškant savo politinio bei moralinio 
identiteto.

Patočkos ir kitų antisovietinių disidentų palikti teks-
tai šiandien aktualūs dėl trijų priežasčių. Pirma, dėl 
ypatingos geopolitinės ir istorinės regiono, kuriame šios 
teorijos buvo sukurtos, padėties. Antra, dėl egzistencinio 
svorio, kurį šiame regione komunizmo laikais įgijo poli-
tinė atsakomybė ir praktika. Galiausiai – šiame regione 
užgimusi politinė mintis dėl istorinių aplinkybių buvo 
neatsiejama nuo tam tikrų etinių įsipareigojimų, t. y. 
vertybinio kompaso, kurį šiais laikais taip sunku atrasti.

netiesos režimo pamokos

Nuo pat XX a. pradžios Vidurio ir Rytų Europos regio-
nas, kaip istoriškai ribinė erdvė, tapo dramatiškiausių 
pokyčių Europoje vieta. Pirmasis pasaulinis karas pra-
sidėjo Sarajeve, Aušvicas stūkso Lenkijoje, Ukrainoje 
įvyko Holodomoras. Dar prieš kiek daugiau nei trisde-
šimt metų visas šis regionas buvo laikomas „buferine 
zona“, tarpine erdve, kur stovėjo ir didžioji siena – daug 
svarbesnė negu ta, kuri išdygo Trumpo Amerikoje.

1 harry frankfurt, On Bullshit, princeton: princeton university press, 
2005.

2 natalia roudakova, Losing Pravda, san diego: university of cali-
fornia press, 2017; peter pomerantsev, Nothing Is True and Everything 
Is Possible, new york: public affairs, 2014; peter pomerantsev, This Is 

Not Propaganda, London: faber and faber, 2019.
3 Lee mcintyre, Post-Truth, cambridge: the mit press, 2018; carlos 

g. prado, America‘s Post-Truth Phenomenon: When Feelings and Opi
nions Trump Facts and Evidence, santa barbara: praeger, 2018; michael 
Wolff, Fire and Fury, London: Little brown, 2018, etc.
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Kita vertus, prieš tuos pačius trisdešimt suvirš metų 
čia užsidegė politiniu ir intelektiniu autentiškumu, as-
mens sąžine bei atsakomybe grįsti pasipriešinimo ži-
diniai. Būtent šiame regione ta didžioji siena buvo ir 
nugriauta, o pokyčiai nenustoja iki pat šiol – 2014 m. 
įvykęs Maidanas Europoje vėl atvėrė ir iki tol žiojėju-
sią, bet pridengtą žaizdą. Jis išprovokavo Rusiją imtis 
veiksmų, kurie aiškiai atskleidė tiek jos takoskyrą su 
Vakarų politinio teisingumo samprata, tiek ir Europos 
vidinį politinį bei vertybinį susiskaldymą. Šiame regio-
ne pabėgėlių krizės metu ėmė dygti antiliberalūs poli-
tiniai projektai ir judėjimai, kurie liberaliajai Europos 
vizijai mėgina įsiūlyti autoritarinę alternatyvą4, iš ku-
rios įkvėpimo semiasi nemažai į autoritarizmą linkusių 
Vakarų politinių judėjimų5.

Taigi Vidurio ir Rytų Europa dėl savo ambivalentiš-
kos, ribinės situacijos sugeba aprėpti tiek trauminę pa-
tirtį, iš kurios kyla stulbinanti žmogiškumu grįsta galia, 
tiek ir keistą gebėjimą visada atsidurti problemiškame 
Europos civilizacijos raidos centre, kvestionuojant esa-
mą situaciją ir pateikiant savotiškų alternatyvų. Skir-
tingos politinės idėjos kelia nuolatinę intelektualinę 
įtampą regione, pabrėždamos viena kitos sąlyginumą ir 
kurdamos galimybę aktyviai, nedogmatinei diskusijai – 
autoritariniams judėjimams šiame regione priešinasi 
aktyvi opozicija.

Šis nuolatinis saugumo ir vienalyčio ideologinio pag-
rindo viešojoje erdvėje nebuvimas turi ir dar vieną svar-
bų poveikį. Situacija, kai jokia ideologinė paradigma 
nėra tvirtai įsišaknijusi ir nuosekliai priimta, suaktua-
lina egzistencinį prasmės ir politinės praktikos klau-
simą post-truth krizės kontekste. Politinis buvimas, 
valstybingumas ar tautinė tapatybė regione niekada 
nėra savaime suprantami – juos tenka ginti, išsikovoti, 
puoselėti. Tai sąlygojo tam tikrą intelektualinės minties 
pobūdį, sukūrusį tiek sofistinio bei nihilistinio pobūdžio 
tekstų, tiek ir tokių, kurie geba pasiūlyti konstrukty-
vesnį, prasmingesnį požiūrį į šiuolaikinę politiką6.

Puikus teigiamos intelektualinės jėgos pavyzdys šia-
me kontekste yra „Čekijos Sokratu“ kartais vadina-
mas Patočka. Tokią garbę jam pelnė ne tik dėmesys 
filosofijai, bet ir gyvenimo paralelės – Patočka, perse-
kiotas už disidentinę veiklą, mirė nualintas ilgo tardy-

mo7. Prieš įvykstant aksominei revoliucijai Čekoslova-
kijoje, po Prahos pavasario šalyje vyko „normalizacija“, 
režimo sugriežtinimas, kurio simboliu laikomas tuo-
metinis Čekoslovakijos komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Gustávas Husákas. Nors gyvenimo sąly-
gos Čekoslovakijoje buvo humaniškesnės nei Sovietų 
Sąjungoje, Husáko „normalizacija“ turėjo vieną aiškų 
panašumą su brežnevizmu: jie abu valstybiniu mastu 
legitimizavo represinį sąstingį, grįstą visuotiniu propa-
gandos ir netiesos režimu. Tačiau galbūt paradoksaliai 
šis „ne-tiesos“ režimo laikmetis tapo svarbia terpe di-
sidentinei minčiai formuotis8: būtent šiuo laikotarpiu 
Patočka skaitė pogrindines paskaitas ir rašė tekstus, 
turėjusius didžiulės įtakos tuometinei šalies disidentų 
bendruomenei9. 

Esama keistų sąšaukų tarp schizofreniško sovietinės 
propagandos pasaulio, kuriame viešai artikuliuojamais 
teiginiais galėjo patikėti tik patys naiviausieji, ir šiuo-
laikinės informacinės krizės Vakaruose, kai informa-
cijos šaltinių ir pasakojimų tiek daug, jog šiame chore 
lyg ištirpsta aiški tiesos samprata. Laikai, be abejo, 
nepaprastai skiriasi, vienas iš daugelio mums aktualių 
skirtumų – sovietinio režimo skelbiamos „tiesos“ ryš-
kiai kontrastavo su socialine tikrove, kurią žmonės pa-
tirdavo kiekvieną dieną. Šiais laikais post-truth į mūsų 
patirtį įsipina nepastebimai, fragmentuodama mūsų 
pasaulio suvokimą. Visgi esama ir bendrumo – abiem 
atvejais dėl šios epistemologinės įtampos randasi tam 
tikra apatija tiesos atžvilgiu: tiesa tarsi dingsta iš viešo-
jo gyvenimo ir keliasi į privačią erdvę. Praktinis, kasdie-
nis pasaulis regisi paklūstąs kitiems – galios, intereso, 
įpročio ar net žaidimo principams.

Paradoksalu, bet tuo pačiu metu šalia apatijos vis 
dažniau susiduriame su politiniu dogmatizmu abie-
jose politinių ideologijų spektruose (tiksliau – jų radi-
kaliuosiuose pakraščiuose). Iš vienos pusės, ypač per 
pastarąjį penkmetį stebime agresyvios, izoliuotis nuo 
išorinio pasaulio siekiančios nacionalistinės retorikos 
sugrįžimą, priešingų nuomonių vadinimą „netikromis 
naujienomis“, mėginimą agresyviai įsiženklinti ir jokiu 
būdu nepaleisti susikurto savivaizdžio. Iš kitos pusės 
aptinkame „progresyviojo“ radikalizmo apraiškas, vadi-
namą atšaukimo kultūrą (angl. cancel culture)10. Šiam 

4 William nattrass, „the visegrád bloc are threatening to tear apart 
the eu“, in: https://www.spectator.co.uk/article/the-ideological-oppo-
sition-tearing-apart-the-eu.

5 ivan krastev, stephen holmes, The Light That Failed: Why the 
West is Losing the Fight for Democracy, London: pegasus books, 2020, 
p. 354–369.

6 arpad szakolczai, „moving beyond the sophists“, in: European 
Journal of Social Theory, 2005, t. 8 (4), p. 418.

7 tiesa, dominikas želinský pateikia įdomią analizę, kaip po mirties 
patočka kolegų intelektualų buvo „sušventintas“, ką ir byloja jo pra-
vardė. tokio tipo sušventinimas ir mitologizuotų kankinių atsiradimas 
pastebimas daugelyje posovietinių valstybių; žr. dominik želinský, 

„becoming socrates: five elements of the consecration process and 
the case of jan patočka“, in: European Journal of Social Theory, 2019, 
t. 23 (3), p. 1–19.

8 avezier tucker, The Philosophy and Politics of Czech Dissiden
ce from Patočka to Havel, pittsburgh: university of pittsburgh press, 
2000.

9 jan patočka, Heretical Essays, translated by erazim kohak, chicago: 
open court, 1996; jan patočka, Plato and Europe, translated by petr 
Lom, stanford: stanford university press, 2002.

10 Linas bliškevičius, „minties švytuoklė“, in: Kultūros barai, 2020, 
nr. 9, p. 2–9.
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arvydas grišinas

reiškiniui būdingas siekis retrospektyviai panaikinti is-
toriškai grįstą tikrovę, griauti kultūrinį, socialinį, fizinį 
„progresyvių“ ideologinių nuostatų ar istorinės vizijos 
neatitinkantį paveldą, neva nederantį su šiandiena. 
Deja, tokios batalijos labai dažnai lieka orientuotos į 
galios perskirstymą, bet ne rūpinimąsi tiesa ar bend-
ru gėriu.

Šia prasme Vakarų pasaulis susiduria su panašia, 
bet kitokio masto, pobūdžio ir prigimties patirtimi, ku-
rią teko išgyventi Vidurio ir Rytų Europos gyventojams 
XX a. Sovietų Sąjungoje net ir pagrįsta ar nuoširdi tie-
sos, neatitinkančios oficialaus pasakojimo, ištartis buvo 
cenzūruojama ir baudžiama, nes tiesa buvo pajėgi de-
maskuoti oficialiosios propagandos ir pačios sistemos 
ribotumą. Nenuostabu, kad tautologiškas, į save patį 
ideologiškai referuojantis režimas slopino tokį disiden-
tinį elgesį.

Štai kodėl Patočkai „gyvenimas tiesoje“ – gyvenimas 
aktyviai įsitraukiant į pasaulio problemiškumą, su juo 
kontaktuojant, o ne bandant panaikinti ar nepaisyti jo 
sudėtingumo, – buvo prasmingos politikos ir gyvenimo 
pagrindas11. Sovietmečio disidentų istorija parodo, kaip 
pats tiesos egzistavimo pripažinimas, principingas atvi-
rumas būties problematiškumui ir geresnio politinio 
supratimo siekis gali paskatinti labai realius pokyčius. 
Būtent tokio tipo politinė kultūra, paremta bendra at-
sakomybe už politikos turinį bei tam tikro asmeninio 
intereso ar saugumo paaukojimo būtinybe, skatino Vi-
durio ir Rytų Europos disidentus priešintis ir vaduotis 
iš sovietinio režimo.

Tiesos klausimas Patočkai esmingai susijęs su siela. 
„Rūpestis siela“ Patočkai – aktyvus ir atsidavęs ieš-
kojimas, tiesos siekis ir bandymas kurti politinį dis-
kursą, kuriame šis rūpestis tampa ašiniu. Daugelis 
mokslininkų sutinka, kad ši Patočkos samprata glau-
džiai siejasi su Michelio Foucault iškeltu „rūpesčio sa-
vimi“ siekiu, gretinamu su senovės graikų parezija (gr. 
παρρησία) – idėja atvirai sakyti tiesą vardan bendrojo 
gėrio, net ir tuo atveju, kai tai kalbančiajam gali kelti  
grėsmę12.

Netiesos režimo sovietmečiu akivaizdoje panašaus po-
būdžio idėja tapo moraliniu pagrindu antisovietiniams 
disidentų judėjimams. Toks pasiaukojantis tiesos sa-
kymas ir šiais laikais neretai tampa politinių permai-
nų pagrindu. Tuo pat metu rūpesčio siela klausimas 
iškyla ir šiandien, ir atsiduria tiesioginėje priešprie-
šoje pačiai post-truth esmei – dogmatiškam nesirūpi- 
nimui tiesa.

rūpestis tiesa ir praktinės  
probLemos

Patočka nihilizmą, modernybės egzistencinę krizę kil-
dina iš prasmės pajautos praradimo, tačiau nemano, kad 
tai – galutinė, neperžengiama žmogiška būklė. Aptarda-
mas Fiodoro Dostojevskio apsakymą „Juokingo žmogaus 
sapnas“, Patočka teigia, kad „niekis atsiveria, įsibūtina 
būtent „pogrindyje““, gilioje tamsoje. Taip ši nihilisti-
nė būklė tampa egzistencinio atsinaujinimo pranaše:

Būtis iš pat pradžių apsireiškia kaip niekio išraiš-
ka, kaip sukrėtimas, it žaibo blyksniu sustabdęs visą 
nusistovėjusios santykinių reikšmių gamybos eigą, 
kuri ir pati buvo baigtinė. „Niekis“ tada pasireiškia 
kaip būties žybsnis [...], kaip visumos atsivėrimas, 
atsivėrimas kad ir vien to momento, kai iš pradžių 
buvusių izoliuotų „kodėl“ ir „iš kur“ nebelieka, ir pa-
rodo tai, kas vis dar tebėra, tai kas vėl ir vėl iš naujo 
atveria dabartį būčiai, o kartu su tuo ir viskas, kas 
gali būti aprėpta – visa tai veda mus link šios [naujos 
būties, – A. G.] visumos.13

Patočkos nuomone, nepastovioje ir baigtinėje žmo-
gaus egzistencijoje ir glūdi žmonijos išsigelbėjimas14. 
Tai, kas mums atrodo kaip ribota ir tamsi, klampi būtis 
be išeities, visada talpina vilties, Dievo malonės galimy-
bę. Prieštaringa žmogaus prigimtis sąlygoja mūsų lais-
vę nežinoti visų gyvenimo atsakymų – Patočkai jokia 
žmogiška situacija nėra baigtinė, savyje ji talpina apsi-
skaičiavimo, netikslumo galimybę. Todėl rūpestis savo 
siela, šis nuolatinis tiesos kaip prasmingiausio dalyko 
gyvenime ir politikoje paieškos procesas Patočkai ir yra 
Europos bei Vakarų kultūros ir jos atgaivinimo galimy-
bės pagrindas15. Būtent tiesa suteikia žmogui galimybę 
pakilti iš tamsos ir nihilizmo.

Pirmasis nepriklausomos Čekijos prezidentas, rašy-
tojas ir Patočkos mokinys Václavas Havelas tiesa grįs-
tą politiką pavadino „begalių galia“. Taip jis įvardino 
bejėgių, marginaliųjų, silpnųjų galią nuspręsti nebe-
dalyvauti „normalizuotame“ režime, atsisakyti įprastų 
politinio elgesio modelių. Havelas pateikia socialistinės 
Čekoslovakijos bakalėjininko pavyzdį: šis vitrinoje dau-
gelį metų kabinosi propagandinius plakatus ir taip per-
formatyviai dalyvavo socialistinio režimo įtvirtinime, 
tačiau ūmai atsisako tai daryti. Viena vertus, grėsmin-
go režimo aparato kontekste šis pasipriešinimo aktas 
atrodo visiškai nereikšmingas, tačiau jis sukuria simbo-

11 jan patočka, Living in Problematicity, translated by eric manton, 
chicago: university of chicago press, 2020.

12 vladislav suvák, „patočka and foucault: taking care of the soul 
and taking care of the self“, in: Journal of the British Society for Phe
nomenology, 2019, t. 50 (1), p. 19–36.

13 jan patočka, „on masaryk‘s philosophy of religion“, in: The New 

Yearbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, t. 14, 
special issue: The Philosophy of Jan Patočka, edited by Ludger hage-
dorn, james dodd, London: routledge, 2015, p. 108.

14 jan patočka, Heretical Essays, p. 119–137.
15 jan patočka, Plato and Europe, p. 17.
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linę, dar svarbiau – diskursyvią erdvę mąstyti ir veikti 
už netiesos režimo ribų16.

Gebėjimas pakeisti žinojimo, o per tai – ir politinės 
galios struktūrą tapo Havelo politinių pertvarkų idė-
jiniu pagrindu, panašūs procesai vyko ir kitose socia-
listinio bloko šalyse. Solidarumas Lenkijoje gamyklą 
pavertė tam tikra agora, kuri apsprendė naują šalies 
likimą, lietuviai apgynė neseniai iškovotą nepriklau-
somybę taikiai saugodami Sei-
mo rūmus, Maidano pradžioje 
miesto aikštė virto funkcionuo-
jančia valstybe valstybėje, kai 
kuriais aspektais panašėjančią 
į graikų polį17. Protestai Balta-
rusijoje, suteikdami galią tie-
sai, taip pat sugebėjo paveikti 
tiek vidaus, tiek ir tarptautinę 
politinę situaciją18.

Netikslu būtų sakyti, kad 
visi šie judėjimai buvo įkvėpti 
Čekoslovakijos disidentų, vis-
gi pasiaukojantis tiesos ir tie-
sa grįstos politikos siekis tam 
tikra prasme atsiremia į Pa-
točkos „gyvenimo tiesoje“ mak-
simą. Tiesos poreikis transfor-
mavo socialistinį bloką, tiesos 
reaktualizavimas galėtų pasi-
tarnauti ir šiandienos Vakarų 
pasauliui. Rūpestis tiesa visiš-
kai neprivalo būti dogmatiškas: 
nors viešojoje erdvėje gali egzis-
tuoti skirtingos tiesos versijos 
ar vizijos, turi pasikeisti žmo-
nių požiūris į tiesos egzistavi-
mo sąlygas. Kitaip tariant, no-
rint siekti pokyčių šiuolaikinėje 
post-truth politinėje kultūroje, 
reikia iš naujo atrasti gilų mo-
ralinį ir egzistencinį savo paties baigtinio žmogiškumo 
suvokimą. Šitai turėtų pasireikšti nuoširdžiu rūpesčiu 
(priešingu atsainumui) tiesa politikoje. Kaip teigė Ha-
velas, laisvės ir erdvės prasmingai politikai galima įgyti 
tik sąmoningai atsisakant dalyvauti netiesos režime.

Žinoma, kad aukščiau išdėstytas teorinis eskizas toli 
gražu nėra neproblemiškas. Tas pats sovietinių disi-
dentų pavyzdys parodo, kaip kova su netiesos režimu 
už tiesa grįstą, autentišką politiką kai kuriais atvejais 

gali tapti mitologizuota. Dabartiniai Lenkijos, Vengri-
jos ir Čekijos atvejai, be kita ko, parodo, kaip buvę so-
vietiniai disidentai taip pasineria į kovą dėl tam tikrų 
tiesų propagavimo, kad kone tampa autoritariniais ly-
deriais, norinčiais atitinkama kryptimi reformuoti ir 
pačias valstybes19.

Ironiška, nors tam tikra prasme ir suprantama, kad 
tie patys žmonės, kurie dalyvavo savo šalių pasiprie-

šinimuose komunistiniams režimams, dabar griauna 
tuos pačius demokratijos pamatus, kuriuos siekė sukur-
ti. Kaip teigia Ivanas Krastevas, taip yra todėl, kad šie 
nepriklausomybės judėjimai visų pirma buvo nacionali-
niai, siekė atkurti nacionalines valstybes. Vakarietiškų 
liberalios demokratijos idėjų puoselėjimas buvo antrinė 
siekiamybė, atsidūrusi pakeliui su siekiais užsitikrinti 
nacionalinį saugumą Europos šalių bendrijoje20. Šie ju-
dėjimai sumaišė idėjas ir idealus, t. y. supainiojo savo 

janas patočka ir gyvenimas tiesoje

16 Václav Havel: Living in truth: Twenty-two essays published on the 
occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel, London: 
faber and faber, 1990, p. 56.

17 arvydas grišinas, Politics with a Human Face: Identity and Experi
ence in Post-Soviet Europe, London: routledge, 2018, p. 85–88.

18 alena minchenia, nadzeya husakouskaya, „for many people in 

belarus, change has already happened“, in: https://www.opendemocra-
cy.net/en/odr/many-people-belarus-change-has-already-happened. 

19 andrew rettman, „kaczyński turning poland into ‘franco‘s 
spain’“, interview with radek sikorski, in: https://euobserver.com/
justice/148305.

20 ivan krastev, stephen holmes, op. cit., p. 130–131.

vaidotas žukas. karvės kaukolė ir skudurinis pjeras. 2018. popierius, mineraliniai dažai, 
pastelė, anglis
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nacionalinę programą, padėjusią jiems išsivaduoti iš 
sovietmečio, su ontologine tiesa, kuri niekada nėra iki 
galo atskleista ir todėl pagal apibrėžimą negali būti re-
dukuota į politinę ideologiją ar programą. Toks nacio-
nalinės politikos susišventinimas yra tipiškas reiškinys 
daugelyje posovietinių politinių kultūrų. Ginti tiesas ir 
siekti tiesos yra du skirtingi dalykai.

Kitas iššūkis naudojant disidentinę mintį šiuolaiki-
niams klausimams spręsti yra tas, kad to laikmečio 
disidentai kovojo su režimo propaganda bei ideologija. 
Sovietmečiu, ypač vėlyvuoju, tapo aišku, kad į viešai 
režimo skelbiamas idėjas rimtai žiūrėti kone nebeįma-
noma. Kaip teigė populiarus sovietinis posakis, „Prav-
doje nebuvo Izvestijų, Izvestijose nebuvo Pravdos“21. 
Todėl buvo svarbu ieškoti būdų priešintis šiai būklei, 
sakyti „tiesą galiai“. Visa politinė ir idėjinė kova vyko 
binarinėje priešpriešoje tarp režimo melo ir disidentiš-
kos tiesos. 

Šiais laikais mes susiduriame su kitokia situacija, kai 
faktai maišosi su netikromis naujienomis, interneto tro-
liai bando suklaidinti ir apgauti, o informacijos kiekiai 
yra tokie dideli, kad net organizacijos, kovojančios su 
dezinformacija, negeba to daryti pakankamai sėkmin-
gai22. Dėl šių priežasčių vien identifikuoti, atpažinti 
melą ir tiesą tampa sunku.

Galiausiai atrodo, kad posovietinėse visuomenėse 
ar bent tam tikruose sluoksniuose pakankamai giliai 
įsišak nijusi mintis, jog politika pati iš savęs yra korum-
puota, „kreiva“. Vyrauja net ne nihilizmas (kuris tam 
tik ra prasme yra idealistinis, teigiantis niekį), o tam 
tik ras negatyvus cinizmas politinio proceso atžvilgiu, 
kai iš politikų savaime tikimasi vien savanaudiškų, 
galios ar ekonominiais interesais grįstų, sprendimų. 
Nesuinteresuotumas bendru gėriu laikomas norma. 
Žinios apie korupciją Rusijoje jau virsta anekdotais23, 
tačiau tokia nuostata nėra svetima ir kitoms posovie-
tinėms valstybėms. Ciniškas visuomenės požiūris į po-
litiką kaip dalyką padeda plisti sąmokslo teorijoms ir 
dezinformacijai. Todėl pirmasis šių laikų iššūkis šiems 
kraštams yra atgaivinti pasitikėjimą politika, o jei sek-
tume Patočkos idėjomis – ir atvirą paradoksams bei ne-
dogmatišką politinę kultūrą.

Vis dėlto politikoje panacėjos nėra, tačiau rūpestis 
tiesa aiškiai jungia šį kiek primirštą politinės minties 

palikimą su šiandiena. Vidurio ir Rytų Europos disi-
dentų politinė mintis mums gali būti aktuali dėl trijų 
pagrindinių priežasčių. Pirma, todėl, kad antisovieti-
niams disidentams tiesa buvo tikra, reali ir ontologiškai 
pagrįsta. Tokiu būdu mes išvengiame Vakaruose XX a. 
antroje pusėje įsivyravusio epistemologinio nihilizmo 
žabangų, kurios, kaip nemažai mokslininkų teigia, iš 
dalies nulėmė ir post-truth krizės specifiką24. Nors tie-
sos sovietinėje sistemoje praktiškai nebuvo, tiesa disi-
dentų mintyse vis dar buvo tikra ir įmanoma. Įdomu ir 
tai, kad pats Patočka, teoretizuodamas ją kaip siekia-
mybę ir dėl jos paaukojęs gyvybę, įbūtino savo teorinį 
projektą, įkvėpė disidentinį Čekoslovakijos judėjimą.

Antra, antisovietinis disidentų pavyzdys pademonst-
ruoja tiesos politikos galią ir veiksmingumą, net susi-
duriant su mirtinais pavojais ir represijomis. Tai buvo 
bejėgių ginklas prieš propagandą ir ideologiją, bet taip 
pat suteikė jiems ir jų bendraamžiams realų pranašu-
mą prieš represyvų režimą, atsakomybės ir savivertės 
jausmą. Tad skeptikams, dvejojantiems tiesos politikos 
galimybe, sovietiniai disidentai turėtų būti konkretus 
paveikaus pasiaukojimo dėl tiesos ir bendrojo gėrio ide-
alų, o ne galios interesų politikoje pavyzdys. Tokių žmo-
nių kaip Janas Patočka absoliutus pasiaukojimas turė-
tų būti įrodymas, kad tam tikru požiūriu sąžiningumu 
ir tiesa grįsta politika iš tikrųjų įmanoma.

Galiausiai, disidentinė mintis pabrėžia intencionalu-
mo, asmeninės laikysenos svarbą. Šiandien esame linkę 
pamiršti, kad mūsų asmeninė laikysena yra tiesiogiai 
susijusi su bendru demokratiniu gėriu. Disidentų sėk-
mė didele dalimi buvo nulemta to, kad politiniai veiks-
mai sovietiniame „niekio“, sisteminio blefo kontekste 
išties turėjo egzistencinį, prasminį tūrį. Ir šis tūris kaip 
tik ir radosi dėl konkrečių asmenų sąmoningo pasiryži-
mo „gyventi tiesoje“. Tad šis pavyzdys, net jei ir nepatei-
kia idealaus recepto šių laikų transformacijoms, nurodo 
potencialią kryptį siekiant prasmingų permainų.

Vienas didžiausių iššūkių, kovojant su post-truth šių 
dienų pasaulyje, yra paieškos demokratinio kelio, kuris 
suderintų tiesos nevaržančią, tačiau atsakomybe grįs-
tą politinę kultūrą, su gebėjimu priimti realybės para-
doksalumą ir sudėtingumą. Toks, galų gale, anot Jano 
Patočkos, ir yra Vakarų politinės tradicijos ir pačios de-
mokratijos idėjinis pagrindas.

arvydas grišinas

21 natalia roudakova, op. cit., p. 4.
22 robinson meyer, „the grim conclusions of the Largest-ever 

study of fake news“, in: https://www.theatlantic.com/technology/
archive/2018/03/largest-study-ever-fake-news-mit-twitter/555104.

23 anton troianovski, „navalny, from jail, issues report describing 

an opulent putin ‘palace’“, in: https://www.nytimes.com/2021/01/19/
world/europe/navalny-putin.html.

24 iWm, „marci shore: understanding ‘post-truth’ – Lessons from 
central european philosophy after 1968“, in: https://www.youtube.
com/watch?v=fvnjltigQuk.
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Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
žvaLgybos xiii–xvii a. apžvaLga

Vita Malašinskienė

istorija

Žvalgybinė veikla visada kėlė didelį visuomenės susi-
domėjimą, o įvairūs romanai apie šnipus ir pasaulį gel-
bėjančius slaptuosius agentus yra tapusi neatsiejama 
populiariosios kultūros dalimi. Dar Šventajame Rašte 
rašoma, kad žvalgai atliko svarbiausią darbą išvedant 
žydus iš Egipto nelaisvės: Mozė pasiuntė 40 žvalgų į 
Pažadėtąją žemę ištirti, ar ten bus galima sėkmingai 
įsikurti. Tai vienas populiariausių krikščioniško meno 
siužetų, kai vaizduojami didžiulę vynuogių kekę – gau-
sybės, laukiančios žydų tautos Pažadėtoje žemėje, sim-
bolį – parnešantys žvalgai. 

Pastaruoju metu pasaulyje taip pat pastebimas iš-
augęs žvalgybinių tarnybų vaidmuo, o tai visų pirma 
siejama su pertvarkomis JAV po Rugsėjo 11-osios tero-
ro akto1. Lietuvos žvalgybos istorija irgi egzistuoja – ją 
galima skirstyti į LDK, tarpukario ir po 1990 m. atkur-
tos Lietuvos Respublikos etapus. Tarpukario Lietuvos 
žvalgybos istorija nemažai tyrinėta Arvydo Anušausko2 

ir Severino Vaitiekaus3, tačiau likę du laikotarpiai nėra 
sulaukę deramo tyrėjų dėmesio. 

LDK istorijoje žvalgyba paprastai tapatinama su šni-
pinėjimu. Kitaip tariant, LDK žvalgai buvo laikomi šni-
pais Maskvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, ir atvirkš-
čiai – Maskvos žvalgai buvo laikomi šnipais LDK. Tam, 
kad pagrįstai būtų galima kalbėti apie šnipinėjimą ar 
žvalgybinę veiklą, šaltiniuose turėtų būti paminėtas 
konkretus terminas – „šnipas“ ar „žvalgas“. Šio termino 
kilmę tyrinėjęs Juliuszas Bardachas atkreipė dėmesį, 
kad išlikę istoriniai šaltiniai apie žvalgybą yra atsitik-
tiniai, o LDK pasienyje buvo jungiamos žvalgybos ir 
kontržvalgybos funkcijos – šį darbą atliekantis asmuo 
šaltiniuose įvardijamas kaip ryskun. Etimologiškai Bar-
dachas šio termino kilmę aiškino taip: ryskun kilo iš ru-
sėniško termino riskati, riskovati ir reiškė „kieno nors 
sekiojimą, judėjimą įvairiomis kryptimis“4. Dar viena 

žvalgybos funkcija, kurią Bardachas užčiuopė senuo-
siuose šaltiniuose – sekimas. Šis veiksmas įvardijamas 
kaip sok, o tuo užsiimdavo ir jabiedniki – skundėjai5. 

Pasienio žvalgyba LDK buvo profesionali – apie tai 
liudija Artemo Kučkos atleidimas nuo nelaisvo berno 
tarnybos. Jis buvo išlaisvintas, o jo priklausomybė pa-
skirta tiesiogiai valdovui, nurodyta gyventi Vitebske ir 
atlikti šnipinėjimo tarnybą6. Taigi Bardachas aiškina, 
kad lenkiškas terminas szpieg XVI a. pradžioje įgijo 
seklio ir žvalgo reikšmes. Tačiau Bardachas pastebėjo, 
kad ne tik szpieg reiškė žvalgą ar šnipą, – priešo terito-
rijoje gyvenantys žvalgai informacijai gabenti naudojosi 
pasiuntinių funkcija – tokie pasiuntiniai taip pat gali 
būti įvardijami kaip szpieg.

Ne tik tiesioginis asmens įvardijimas šaltiniuose žo-
džiu szpieg reiškia žvalgybinę veiklą – tam priskirtinos 
ir įvairios propagandos ir dezinformacijos akcijos. Žino-
ma, toks vertinimas gali klaidinti, nes ir eiliniai dvaro 
gandai nepagrįstai gali būti priskirti žvalgybai, todėl 
dezinformacijos kampanijos vertintinos tik valstybiniu 
lygmeniu, t. y. propagandos akcija galima laikyti tik 
prieš priešišką valstybę nukreiptą veiksmą. Tuo tarpu 
bandymai kompromituoti atskirus pareigūnus laikytini 
vidine politine kova.

Ankstyvajai LDK monarchijai būdinga nevienalytė 
visuomenė, kurią sudarė ne tik daug skirtingos sociali-
nės kilmės individų, bet ir tam tikrų „tarpinių“ sluoks-
nių narių. Tarp bajorų ir žemdirbių „tarpinį“ sluoks-
nį sudarė „gerieji žmonės“, „raiteliai“, „pilėnai“, kurių 
funkcijos buvo susijusios su karo tarnyba – jie sudarė 
pagrindinę pilių įgulų dalį, saugojo kelius, rinko ir sklei-
dė informaciją (kas gali būti laikoma žvalgybine veikla). 
Panašią funkciją atliko ir leičiai – didžiojo kunigaikščio 
kiemo tarnai. Jie buvo siunčiami į tolimus valstybės 
pakraščius, o patekę į svetimas žemes, skleisdavo Lie-

1 Intelligence and Statecraft: The Use and Limits of Intelligence in In
ternational Society, edited by peter jackson and jennifer siegel, West-
port, conn.: praeger, 2005, p. l.

2 arvydas anušauskas, Lietuvos žvalgyba, 1918–1940 m., vilnius: 
ver sus aureus, 2014.

3 severinas vaitiekus, Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje 
pusėje, kn. 1: In memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigū

nams, vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ras, Lietuvos respublikos valstybės saugumo departamentas, 2017.

4 juliusz bardach, „ryskun szpieg“, in: juliusz bardach, Studia z us
troju prawa Wielkiego Księsta Litewskiego XIV–XVII w., Warszawa: 
państwowe Wydawnictwo naukowe, 1970, p. 391–394.

5 Ibid.
6 Ibid., p. 397. 



54 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  2

tuvos vardą7. Žemaitijoje leičiai gyveno tik pietvaka-
riuose, pasienyje su Vokiečių ordinu8. Jie atliko įvai-
rias paslaugas valdovui – šėrė žirgus, prižiūrėjo kelius, 
buvo karinės palydos bajorai, bet dažniausiai užsiėmė 
žemdirbyste. Nepaisant to, kad leičiai vykdė įvairias 
funkcijas, Lietuvos kariuomenė juos laiko pirmaisiais 
profesionaliais Lietuvos žvalgais9.

Žvalgyba ir šnipinėjimas yra neatsiejami ir nuo nu-
sikaltimo sampratos10. Tirdamas šnipinėjimo kaip nu-
sikaltimo sampratą Andrejus Ryčkovas nustatė, kad 
pirmą kartą Lietuvos istorijoje išdavystės nusikaltimo 
terminas buvo pavartotas 1398 m. Salyno sutartyje 
tarp Vokiečių ordino ir Vytauto, o XV a. pradžioje buvo 
pradėti vartoti lotyniški terminai traditor ar proditor11. 
Išsamiau aptarti rusėniški valdovo išdavystės terminai 
здраица, здраидца, kurie vėliau dėl lenkų kalbos įta-
kos tapo terminu oбразеня/образовения маестату. 
Šis terminas buvo įrašytas Pirmajame Lietuvos Sta-
tute12. Istoriko teigimu, iki XV a. „ankstyvosios moder-
nizacijos – Vytauto epochos“ išdavystė Lietuvoje kaip 
nusikaltimas nefunkcionavo. Tik keičiantis valstybinei 
organizacijai, pradėjo kisti ir išdavystės samprata13 – 
XV a. ketvirtame dešimtmetyje išdavystė imta suvok-
ti ir apibrėžta kaip nusikaltimas14. Ryčkovo nuomone, 
nereikėtų manyti, kad šnipinėjimo nusikaltimas XV a. 
Lietuvoje buvo išdavystės nusikaltimo sudėtinė dalis, 
nes to meto „išdavystės nusikaltimo neturėtumėm su-
vokti kaip konkrečių, apibrėžtų nusikalstamų veikų 
mišinio“15. XVI a. pradžioje, prasidėjus karui su Mask-
va, šnipinėjimą pradėta suvokti kaip nusikaltimą, to-
dėl ir ši sąvoka buvo sutapatinta su valdovo/valstybės 
išdavyste. Tuo pat metu ir teisės aktų apibrėžimas im-
tas sieti su politinėmis realijomis, pavyzdžiui, Mykolo 
Glinskio pabėgimu į Maskvos kunigaikščio žemę16.

Politinėje (ir žvalgybos) LDK istorijoje svarbią vietą 
užima ir Ponų Taryba, susiformavusi Vytauto valdymo 
laikais – konsultacinė ir neformali žmonių grupė, daly-

vaujanti valdovui priimant politinius sprendimus17. Is-
torikai kiek skirtingai interpretuoja Ponų Tarybos isto-
riją – pasak Rimvydo Petrausko, Ponų Taryba egzistavo 
iki 1569 m., kai Lietuvos didikai įėjo į Abiejų Tautų Res-
publikos senatą ir nebeliko LDK atstovaujančios val-
džios organų18, tuo tarpu Jūratė Kiaupienė ir Gintautas 
Sliesoriūnas mato Ponų Tarybos veiklą pirmaisiais ATR 
tarpuvaldžiais19. Pasak Sliesoriūno, Ponų Taryba 1569–
1588 m. veikė „iš inercijos“20, o vėliau valdant Vazų 
dinastijai (1588–1667) ir nusistovėjus santykiams su 
Lenkija, Ponų Tarybos nariai tapo ATR senato nariais. 

Dar 1574 m. Henriko artikuluose buvo numatyti sena-
toriai-rezidentai, kurie turėjo nuolatos reziduoti prie val-
dovo, tačiau praktiškai jie pradėjo funkcionuoti tik nuo 
1607 m.21 Senatorių tarybos būdavo viešos ir slaptos, 
o pastarosiose buvo sprendžiami krašto gynybos klausi-
mai. Į slaptąją tarybą įėjo asmeninį valdovo pasitikėjimą 
pelnę senatoriai, pavyzdžiui, 1582 m. Stepono Batoro 
planus surengti karinį žygį prieš Osmanų imperiją žinojo 
tik 4 asmenys: Lenkijos kancleris Janas Zamoiskis, kara-
liaus sekretorius Stanislovas Žolkievskis, rotmistras, ka-
raliaus patalininkas Stanislovas Sobockis ir LDK didysis 
maršalas Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, kuris, 
beje, Batoro planą turėjo pristatyti Venecijos senatui22.

Joanikas Malinovskis23 atkreipė dėmesį, kad dar Žy-
gimanto Augusto laikais į slaptąją tarybą, kaip prisiekę 
valstybės pareigūnai, įėjo LDK raštininkai Jonas Šimka-
vičius, Laurynas Vaina, Mykolas Haraburda ir Motiejus 
Savickis24. Jo nuomone, be LDK raštininkų ir valdovų 
sek retorių nebuvo galima tvarkyti slaptų reikalų, o tai 
susiję su raštininkų priesaika, kuria pasižadama „saugoti 
valstybės paslaptis“25. Kita vertus, LDK raštininkai galė-
jo būti tik patarėjais „slaptojoje taryboje“, nes jų statusas, 
lyginant su kitais didikais, buvo per žemas. Taigi LDK 
raštininkai kaip valstybės paslapčių sergėtojai galimai 
suteikdavo Ponų Tarybos nariams slaptos informacijos, 
kurie ja disponuodami priimdavo politinius sprendimus.
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Kokia slapta informacija galėjo disponuoti LDK raš-
tininkai, nesunku numanyti – jie dirbo Kanceliarijoje, 
kuriai vadovavo kancleris (taip pat slaptosios tarybos 
narys), atsakingas už pasiuntinių tarnybą ir užsienio 
pasiuntinių priėmimą26 – kitaip tariant, tai buvo vienas 
iš žvalgybinės informacijos telkimo centrų. Kanceliari-

jos darbuotojai rengė instrukcijas pasiuntiniams, tad 
siekiant turėti sėkmingą pasiuntinybę, buvo privalu 
asmenį supažindinti su iš žygūnų gaunama žvalgybi-
ne informacija. Jie derindavo pasiuntinybių atvykimo 
aplinkybes, tačiau patys nuolatos judėjo tarp LDK ir 
Maskvos. Kiti žvalgybinės informacijos tiekėjai buvo 
pirkliai, perbėgėliai, karo belaisviai, nepatenkinti Mask-
vos kunigaikščio Ivano IV politika27. Į pasiuntinybes 
taip pat vykdavo bent vienas raštininkas. Antai XVI a. 
geriausiais specialistais Maskvos klausimais buvo lai-
komi Eustachijus Valavičius ir Mykolas Haraburda.

Šioje vietoje verta prisiminti ir Mykolą Lietuvį bei jo 
veikalą Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. 
Juozo Jurginio vertinimu, jis buvo skirtas LDK visuo-
menės kritikai28, tačiau LDK visuomenę Mykolas Lie-
tuvis kritikavo pasitelkdamas kitų šalių papročius, gy-
venimo būdą, istoriją, taip pat analizavo totorių karinių 

susidūrimų metu su LDK kariuomene naudotas strate-
gijas ir taktikas, atkreipė dėmesį, kad Maskvos valsty-
bės pilyse visada stovi gausiai ginkluotos įgulos29. Kitaip 
tariant, Mykolas Lietuvis kritikuodamas LDK visuome-
nę atskleidė valstybės silpnybes – šis tekstas yra ne 
tik kaip visuomenės kritika, bet ir kaip savotiška žval-
gybinė ataskaita, kurioje įvardijamos kylančios grės-
mės valstybei, kaimyninių šalių stiprybės ir silpnybės. 

Santykiuose su Maskva ypač dažnai buvo pasitelkiama 
ir kita savotiškos žvalgybinės veiklos išraiška – dezinfor-
macija. Bene žinomiausia propagandos akcija – pergalė 
Oršos mūšyje ir vėliau po Europą išvežioti maskvėnai 
belaisviai30. Tačiau ne tik sėkmingos karinės kampa-
nijos buvo išnaudojamos propagandai. Pakankamai 
dažnai buvo rengiamos dezinformacinės akcijos, kurių 
tikslas – sukelti maištą kaimyninėje valstybėje. Viena 
ryškiausių akcijų įvyko XVI a. viduryje: 1553 m. pradžio-
je Žygimantą Augustą pasiekė gandai, neva Ivanas IV, 
remiamas Šv. Romos imperatoriaus Karolio V, siekia iš 
popiežiaus gauti karaliaus karūną, o už tai žada pereiti 
į katalikybę ir pripažinti popiežiaus viršenybę. Mikalo-
jus Radvila Rudasis pasiūlė į Maskvą nusiųsti agentus, 
kurie paskleistų informaciją apie Ivano IV planus pereiti 
į katalikybę ir taip sukelti maištą rytinėje kaimynėje31.

Vėliau, po Liublino unijos, Radvila Rudasis jautė val-
dovo nepasitikėjimą – Žygimantas Augustas juo nepa-
sitikėjo dėl priešinimosi Liublino unijai. Valdovas tą 
demonstratyviai parodė naujienas iš Osmanų imperijos 
ir Krymo chanato pirmiau nusiųsdamas Vilniaus vys-
kupui Valerijonui Protasevičiui, o ne Radvilai Rudajam. 
Didikas dėl šios situacijos jautėsi nepelnytai pažemin-
tas32. Šio konflikto tarp Lietuvos kanclerio ir valdovo 
nepraleido ir Maskvos pasiuntiniai, kurie taip pat rengė 
propagandos akcijas ir siekė konfliktą dar labiau užaš-
trinti. Tačiau istorikai pastebi, kad maskvėnų „žinios iš 
Lietuvos“ buvo pateikiamos labai tendencingai – mano-
ma, kad Maskvos pasiuntiniai ATR buvo tyčia dezinfor-
muojami juos lydinčių pareigūnų33.

Šiandieninės Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos 
(SVR) pradininku laikomas Ivanas Viskovatas, 1549 m. 
pradėjęs vadovauti Maskvos pasiuntinybių prikazui34. 
Jis pirmasis Maskvoje pradėjo rūpintis nuolatiniu perso-
nalo tinklu, kuris vystė kontaktus su užsieniečiais, kont-
roliavo korespondenciją, taip pat metropolitą ir užsie-
nio pasiuntinius35. Viskovatas rinko informaciją, kurią 
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 vėliau panaudojo Maskvos kunigaikščio tikslams, o prie 
atvykusių pasiuntinybių į Maskvą priskirdavo keletą 
žmonių, kurie prižiūrėdavo, kad pasiuntinybės nariai 
nekalbėtų su vietiniais36. Taip pat elgėsi ir LDK atstovai, 
neleisdavę Maskvos pasiuntiniams vieniems keliauti 
per LDK ar Lenkijos teritoriją, tačiau tai nereiškia, kad 
Mask vos žvalgai neužverbuodavo LDK gyventojų. Vienas 
žinomiausių atvejų – istoriografijoje ne kartą aprašytas 
Maskvos šnipo Grigaliaus Astiko išaiškinimo ir suėmi-
mo atvejis37. Beje, Viskovatas 1570 m. buvo apkaltintas 
sąmokslo su lietuviais rezgimu prieš Ivaną IV – esą jis 
skatinęs turkus ir Krymo chanatą užpulti Maskvą. Šian-
dienos istorikų manymu, Viskovatas lietuviams pasiro-
dė nelinkęs bendradarbiauti ir sunkiai paveikiamas38.

Interesų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje turėjo 
ne tik Maskva. Po Žygimanto Augusto mirties, prasidė-
jus tarpuvaldžiui ir atsiradus reikiamybei rinkti naują 
valdovą, Radvilos sutarė su Chodkevičiais palaikyti 
Habsburgų kandidatūrą. Tam nepritarė lenkai, kurie 
labai atidžiai stebėjo lietuvių bendravimą su Habsbur-
gais, o pastarųjų aktyvi agentūrinė veikla Lenkijoje 
kėlė didelį nepasitenkinimą. Radosi ir aktyvių bandy-
mų kontroliuoti oficialius Habsburgų pasiuntinius. Vil-
helmui Rožmberkui ir Vratislavui Pernšteinui buvo 
nurodyta iki elekcijos apsigyventi Užendove, o visiems 
Habsburgų agentams liepta nutraukti veiklą Lenkijoje. 
Tačiau Habsburgų pasiuntinys nepaisė šių nurodymų ir 
1573 m. buvo sulaikytas. Kratos metu pas jį buvo rasta 
Lietuvos senatorių laiškų, o tai sukėlė didelį visuome-
nės nepasitenkinimą. Laimei, šiuose laiškuose nerasta 
nieko, dėl ko buvo galima apkaltinti LDK senatorius39. 
Panašus incidentas su Habsburgais įvyko ir 1587 m., 
kai imperatorius Maksimilijonas į slaptą diplomatinę 
misiją pasiuntė savo įgaliotinį Henriką Hengelį. Jis ke-
liavo slapčia per LDK kartu su Danieliaus Princo misi-
ja. Hengelis be Lietuvos pareigūnų leidimo kirto LDK 
sieną su Maskva, už tai grįždamas buvo sulaikytas Or-
šos pareigūnų. Tuo metu Valkavyske kaip tik vyko LDK 
senatorių suvažiavimas, kur Hengelis ir buvo prista-
tytas apklausai. Šiame suvažiavime buvo priimamas 
Habsburgų pasiuntinys, tad toks nelegalas tarp LDK 
politikų sukėlė didelį nepasitenkinimą. Maksimilijono 
bandymas palaikyti santykius su Maskva buvo įvertin-
tas kaip keliantis grėsmę LDK saugumui40.

Žinoma, bene svarbiausias žvalgybines užduotis vyk-
dyti ir organizuoti tekdavo pasienio teritorijų valdyto-
jams – vaivadoms, kartais – seniūnams. Vienas ryškiau-
sių epizodų žvalgybos istorijoje – pasienyje su Maskva 
XVI a. antroje pusėje daugiausia dirbusio Oršos seniūno 

Filono Kmitos istorija. Kmita ne tik organizavo žvalgy-
bos operacijas į Maskvą, bet ir atliko kontržvalgybinį 
darbą Lietuvos sienos pusėje. Po Žygimanto Augusto 
mirties 1572 m., Lietuvos Ponų Taryba susirinko Rūd-
ninkuose, kur pavedė Steponui Matvejevičiui (vienam 
iš Kmitos tarnų specialioms žvalgybinėms ir diploma-
tinėms operacijoms atlikti) nuvežti į Maskvą Ponų Ta-
rybos pasiūlymą Ivanui IV užimti ATR sostą41. Ivanui 
IV idėja patiko ir 1574 m. jis pasiuntė žygūną Fiodorą 
Jelčaninovą į ATR seimą. Tačiau Radvila Našlaitėlis 
buvo kategoriškai prieš Maskvos kunigaikščio kandida-
tavimą į Respublikos sostą. Rašydamas savo dėdei kanc-
leriui Radvilai Rudajam, jis pasiūlė maskvėną nunuo-
dyti42. Vis dėlto gudriau sužaidė Eustachijus Valavičius 
su kitais ponais tarėjais – ne tik paragino, bet ir pateikė 
planą žygūnui, kaip Ivanas IV turėtų elgtis norėdamas 

užimti sostą. Tai buvo gudrus blefas – iki Stepono Bato-
ro išrinkimo LDK Ponų Taryba savarankiškai užtikrino 
LDK saugumą gundydami, bet neketindami rinkti Ivano 
IV ATR valdovu. Už puikią tarnybą Kmita 1579 m. tapo 
Smolensko vaivada, o jo eitos Oršos seniūno pareigos 
buvo patikėtos Andriui Sapiegai, Leono Sapiegos broliui.

Oršos seniūno pareigos, beje, būdavo svarbios – jie gau-

vita maLašinskienė

36 Ibid., p. 143.
37 raimonda ragauskienė, „tėvynės išdavystė ir kitomis aferomis iš-

garsėjęs xvi a. Ldk didikas grigalius astikas“, in: Orbis Lituanea, in: 
http://www.ldkistorija.lt/index.php#tevynes-isdavyste-ir-kitomis-afero-
mis-isgarsejes-xvi-a-ldk-didikas-grigalius-astikas_fact_1251.

38 christopher andrew, op. cit., p. 152.
39 marius sirutavičius, op. cit., p. 139.
40 Ibid., p. 155.
41 Ibid., p. 128.
42 Ibid., p. 130.

vaidotas žukas. ranka su lazda, panašia į kardą. 1986. 
popierius, grifelis
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davo įsakymus per sieną nepraleisti pasiuntinių. Antai 
1599 m. gavus informaciją, kad Boriso Godunovo pa-
siuntiniai ketina kirsti LDK sieną be garantinio rašto, 
Zigmantas Vaza per Vilniaus vaivadą Kristupą Rad vilą 
Perkūną įsakė nepraleisti nė vieno Maskvos pasiuntinio 
ir su jais keliaujančių pirklių, neturinčių pasų. 1604 m. 
buvo sulaikytas iš Danijos keliavęs Mask vos pasiuntinys 
be leidimo kirsti LDK sieną43. Visa informacija iš pasie-
nio su Maskva buvo siunčiama Ponų Tarybos (tikėti-
na – slaptosios tarybos) nariams: kancleriui, etmonui ar 
kitiems. Instrukcijos, kaip sutikti Mask vos pasiuntinius, 
juos praleisti ar užlaikyti, taip pat kita informacija buvo 
siunčiama pasienio pareigūnams tos pačios tarybos narių.

1609 m. prasidėjus Smolensko kampanijai ir ATR ban-
dant atgauti Smolenską, žvalgyba buvo svarbi ne tik ka-
riniais aspektais, bet ir Maskvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės gyventojų nuotaikų stebėjimui. Šios kampanijos 
karinio žygio planą padėjo ruošti LDK referendorius 
Aleksandras Gosievskis. Jis rinko žvalgybinę informa-
ciją (ją teikė LDK kancleriui Leonui Sapiegai), iš kurios 
aiškėjo, kad Maskvos valstybės pasienio gyventojai linkę 
atiduoti pasienio miestus Respublikai44. Tikėtina, kad 
Smolenske gyvenęs pirklys Michailas Borisovičius jam 
pranešė, jog didelis būrys Smolensko bojarinų patraukė 
link šiaurės siekdami susijungti su Mykolo Šuiskio ka-
riuomene. Ši informacija buvo gera priežastis Respub-
likos kariuomenei pulti Smolenską, tiesa, vėliau Bori-
sovičius buvo pakartas kaip Leono Sapiegos šnipas45. 
Kitas žvalgybinės veiklos epizodas Smolensko kampani-
jos metu susijęs su Dmitrijaus II Apsišaukėlio, besiskel-
busio esančiu Ivano IV sūnumi, kariuomene – prie jos 
buvo prisijungę nemažai lietuvių ir lenkų. Tad nenuosta-
bu, kad ATR karinė vadovybė siekė susitarti, jog jie pri-
sijungtų prie Respublikos kariuomenės. Kartu su dery-
bininkais Sapiega pasiuntė ir savo tarną Joną Gridičių, 
kuris šifruotais pranešimais (rašyti skaičiais) pranešinė-
jo Sapiegai, kas vyksta Apsišaukėlio stovykloje ir pačioje 
Maskvoje. Derybas skubino ir gaunamos žinios, kad ties 
Didžiuoju Naugardu suformuota didelė kariuomenė iš 
švedų ir rusų. Siekdamas susigaudyti kas vyksta, Sapie-
ga po visą Maskvos valstybę paskleidė šnipus46. 

Tęsiantis Smolensko kampanijai, 1610 m. Gosievskis 
įsitvirtino Belajos mieste, buvusiame prie kelio, kuriuo 
nuo Didžiojo Naugardo Maskvos link traukė Šuiskio 
vadovaujama kariuomenė. Gosievskiui tai buvo dėkin-

ga vieta rinkti informaciją ir siųsti ją Sapiegai, kuris 
informuodavo jau visą karinę vadovybę47. 1611 m. birže-
lio 13 d. pergale baigėsi Smolensko šturmas ir po beveik 
100 metų Smolenskas vėl tapo LDK dalimi. 

Dar viena ypač svarbi teritorija LDK saugumui nuo 
XVII a. pradžios karų su švedais buvo Biržai, kur taip 
pat pasireiškė žvalgybiniai LDK epizodai. Pavyzdžiui, 
1628 m. Kristupas II Radvila savo klientams uždraudė 
laiškuose rašyti slaptą informaciją48 – viskas turėjo būti 
perduodama žodžiu, pasitelkiant patikimus pasiunti-
nius. Antai karo metu, imantis visų saugumo priemo-
nių, tuometis LDK iždininkas Jeronimas Valavičius 
1620 m. parašė lotynišką laišką Radvilai, tačiau svar-
biausią informaciją perdavė žodžiu per pasiuntinį, kuris 
ir gabeno laišką, viliantis, kad taip priešui bus sunkiau 
išgauti informaciją net ir sučiupus pasiuntinį.  Žodiniai 
laiškai buvo naudojami ir švedų „tvano“ metu49.

Deimantas Karvelis, nagrinėdamas Biržų kunigaikš-
tystės valstiečių prievoles, atkreipė dėmesį, kad „šni-
pais“ dažniausiai tapdavo valstiečiai – jie mokėjo dau-
giau kalbų (latvių), tad galėjo rinkti informaciją ir apie 
latvių nuotaikas. Be to, valstiečiui patekus į nelaisvę, 
jo praradimas nebuvo toks skausmingas kaip kilmingo 
asmens50. Radvilos taip pat samdydavo latvių valstie-
čius, gyvenusius karo veiksmų teritorijoje. Karvelis taip 
pat atkreipė dėmesį į karčemas – valstiečiai jas statė, 
o pastatę jose leido laiką – tai buvo dar vienas kitais ka-
nalais nepasiekiamas informacijos šaltinis51.

Aptarti istorikų darbai sudaro savitą istorinį pasako-
jimą apie LDK žvalgybą. Išskyrus Juliuszą Bardachą, 
kol kas nėra atsiradę tyrinėtojų, kurių tyrimo objektu 
būtų tapusi LDK žvalgyba. Remiantis Bardacho ir Dei-
manto Karvelio tyrimais, tampa akivaizdu, kad šnipais 
dažniausiai tapdavo valstiečiai. Tai lemdavo ne tik to 
meto visuomenėje egzistavęs žmogaus gyvybės vertini-
mas pagal jo priklausomybę socialiniam luomui, bet ir 
kalbų mokėjimas. Įvairias propagandos akcijas galima 
sieti su valstybės kanceliarija ir joje veikusiais pareigū-
nais. Dėl istorinių tyrimų trūkumo kol kas sunku pasa-
kyti, kokios LDK žvalgybos operacijos buvo sėkmingos, 
kaip žvalgai veikdavo karo metu, diplomatijoje ir t. t. 
Profesionalaus žvalgo ir jo darbo, viena vertus, papras-
tai neidentifikuosi, tačiau iš išlikusių istorinių šaltinių 
ir kanceliarijos aplinkoje sukurtų propagandos kampa-
nijų galima atkurti jų bendrą modus operandi.

Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žvaLgybos xiii–xvii a. apžvaLga

43 Ibid., p. 88.
44 eugenijus saviščevas, „triumfas ir pelenai: smolensko atkariavi-

mo 1611 m. aplinkybės“, in: Triumfo diena = Dies triumphi = Day of 
triumph: 1611 m. birželio 13 d. Smolensko pergalė ir iškilmingas Zig-
manto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24 d., parengė eugenija 
ulčinaitė ir eugenijus saviščevas, iš lotynų kalbos vertė eugenija ulči-
naitė, vilnius: nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštys-
tės valdovų rūmai, 2011, p. 48.

45 Ibid., p. 50.
46 eugenijus saviščevas, „Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancle-

ris Leonas sapiega ir smolensko kampanija (1609–1611 m.)“, in: Chro

nicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, t. 2 (2011), sudarytojas 
gintautas striška, vilnius: nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012, p. 171.

47 Ibid., p. 173.
48 deimantas karvelis, Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikš

tystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais, vilnius: Lietuvos edukologijos 
universiteto leidykla, 2015, p. 120.

49 Ibid., p. 121.
50 Ibid., p. 202.
51 Ibid., p. 420.
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Baltų lankų leidyklos inicijuotoje „Knygų savaitėje“ 2021 m. 
vasarį įvyko virtualus susitikimas – lenkų rašytojos Olgos To-
karczuk ir rašytojos, menotyros mokslų daktarės Kristinos Sa-
baliauskaitės pokalbis. Pirmasis, skirtas Lietuvos skaitytojams ir 
auditorijai po to, kai 2018 m. Tokarczuk buvo įvertinta Nobelio 
literatūros premija ir Man Booker International prizu. Pasikalbė-
ti apie istorinį romaną ir jo kūrimo principus autorės nusprendė 
neatsitiktinai: lietuvių skaitytojai laukia pasirodysiančio Tokar
czuk opus magnum tituluojamo romano Jokūbo knygos (2014) 
vertimo, o Lenkijoje didžiulės sėkmės sulaukusi Sabaliaus-
kaitės tetralogija Silva rerum tęsia savo kelionę – skaitytojus 
jau pasiekė Silva rerum III (2014) vertimas į lenkų kalbą. Abu 
literatūros kūriniai pasakoja apie tą patį laikotarpį ir jo kultūri-
nes gijas. Pokalbį iš lenkų kalbos vertė Rimvydas Strielkūnas.

Labai džiaugiuosi, kad per „Knygų savaitę“, šiemet 
pakeitusią Vilniaus knygų mugę, turime galimybę pa-
sikalbėti su Olga Tokarczuk. Gavusi pasiūlymą „Kny-
gų savaitei“ su kuo nors pasikalbėti, iš karto pagalvo-
jau apie savo svajonių pašnekovę. Labai dėkoju, Olga, 
kad sutikai kalbėtis. Lietuvoje esi gerai žinoma ir la-
bai mėgstama. Tu žinai, kad į lietuvių kalbą išverstos 
keturios Tavo knygos: Praamžiai ir kiti laikai, Dienos 
namai, nakties namai, Bėgūnai ir Varyk savo arklą 
per mirusiųjų kaulus. 2019 m. Bėgūnai Lietuvoje pelnė 
geriausios verstinės prozos knygos apdovanojimą (vertė-
jas – Vyturys Jarutis). Vis dėlto privalau Tave trumpai 
pristatyti žiūrovams. Kiek jau metų rašai? Dvidešimt 
aštuonerius?

Turbūt taip.

Per dvidešimt aštuonerius metus: devyni romanai, 
daugybė apsakymų, tikriausiai visi įmanomi Lenkijos ir 
Europos literatūriniai apdovanojimai, tarp jų dvi „Ni-
kės“ premijos Lenkijoje – už Bėgūnus ir Jokūbo knygas. 
Visus mus nudžiugino 2018-ųjų Man Booker Interna-
tional premija ir tų pačių metų Nobelio premija. Taip 
pat esi apdovanota Vokietijoje – Brückepreis, Prancūzi-
joje – Laure Bataillon premija, Švedijoje – Kulturhuset 

apie viZijas, reaLybę ir istorinį 
romaną

Olgą Tokarczuk kalbina Kristina Sabaliauskaitė

Stadsteaterns premija. Fenomenalu, kad patinki ir kri-
tikams, ir skaitytojams. Turėjau galimybę savo akimis 
išvysti, kokį poveikį per susitikimus darai skaitytojams. 
Spindi tikrai fenomenalia energija. Tikiuosi, kad tai bus 
justi ir šiame pokalbyje. Dar pasakysiu, kad nepaprastai 
džiaugiuosi, jog kalbamės lenkiškai. Istorine kalba, kuri 
Lietuvoje skambėjo ir iki šiol skamba nuo Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės laikų. O kalba, pasak Martino 
Heideggerio, – tai būties namai, tad nuoširdžiai džiau-
giuosi, kad per mūsų pokalbį jausiesi kaip namie.

Labai ačiū. Itin džiugu, kad pageidavai kalbėtis len-
kiškai.

Nusprendėme šiandien pasikalbėti apie istorinius ro-
manus, nes Lietuvos skaitytojų laukia Jokūbo knygos, 
Tavo beveik tūkstančio puslapių romanas, kuris dabar 
verčiamas ir pasirodys šių metų pabaigoje arba kitų 
pradžioje. Taigi – Jokūbas Frankas, XVIII amžius. Tas 
pats laikotarpis, kuris Lietuvos skaitytojams pažįsta-
mas iš romano Silva rerum III, Lenkijoje pasirodžiusio 
vasario pabaigoje. Abi knygas sieja bendras veikėjas – 
Martynas Mikalojus Radvila. Vis dėlto jį vaizduojame 
visiškai skirtingai. Mano pirmas klausimas bus tas, 
kurį istorinių romanų autoriams daugybę kartų už-
duoda visi – ir žurnalistai, ir skaitytojai. Kiek procentų 
tame, ką parašei, yra tiesos ir kiek pramano? Ar teko iš-
girsti tokį klausimą?

Taip, labai dažnai jį girdžiu ir visada visiškai užtik-
rintai atsakau, kad procentiškai to išreikšti neįmano-
ma, tačiau knyga paremta tikrais faktais. Niekas man 
dėl to nepapriekaištaus, nes rašiau fantaziją jungdama 
su istoriniais faktais. Tai dariau ne tam, kad tuos is-
torinius faktus kaip nors keistai perinterpretuočiau, 
veikiau – kad šis literatūrinis pramanas užpildytų tam 
tikras spragas, tuščią erdvę tarp faktų. Dėl to su archy-
vine medžiaga dirbau itin kruopščiai, atlikau milžiniš-
ką tyrimą ir iš to, kas parašyta mūsų protėvių ir šiuolai-
kinių istorikų, ištraukiau viską, kas tik buvo įmanoma, 
o literatūrinį pramaną panaudojau kaip savotiškus kli-

KoNversatoriumas
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jus, užpildančius tą tuščią erdvę, darančius pasakojimą 
sklandų ir suteikiančius skaitytojui galimybę patirti vi-
sumos pojūtį, vientisumo įspūdį. Šį metodą pavadinau 
konjektūra. Konjektūra – tai archyvininkų terminas. 
Jis reiškia, kad, pavyzdžiui, jei seno teksto dalis neišli-
kusi, archyvininkas turi nuspėti, kas buvo tose tuščiose 
vietose, ir, naudodamasis išoriniu kontekstu, užpildyti 
tas spragas taip pat prie visumos derančiu turiniu. Tai-
gi toks buvo mano darbas su faktais, kuri pavadinčiau 
veikiau tarnyba nei kūryba.

Tavo knygos viršelyje pateiktas savotiškas šio meto-
do apibendrinimas: „Didžioji kelionė, [...] pasakojama 
mirusiųjų, o Autorės papildyta Konjektūros metodu, 
pasisemiant iš daugybės įvairiausių Knygų, padedant 
Imaginacijai, kuri yra didžiausia Dovana, suteikta žmo-
gui gamtos“. Nuostabu. Puiki koncentruota santrauka 
to, ką pasakojai. Kokį vaidmenį šiame procese vaidina 
vaizduotė, empatija?

Turbūt pati puikiai žinai: kad sukurtum ar atkurtum 
istorinę asmenybę, kuri įrašyta kažkur dokumentuose 
ir kuri egzistuoja popieriuje, pirmiausia reikia ją įsi-
vaizduoti, pajusti jos virpesius, perprasti jos motyvaci-
ją, bendrai suvokti, kas ji, suprasti kontekstą. Empatiją 
visados laikiau pagrindine rašymo priemone. Manau, 
jog be empatijos neįmanoma rašyti romanų. Bent jau ta 
prasme, kuria aš suvokiu romaną, – man tai savotiška 
komunikacijos tarp rašytojo ar rašytojos ir skaitytojo ar 
skaitytojos platforma. Po empatijos antra pagal svarbą – 
vaizduotė. Kadangi vaizduotė leidžia iš tų nuotrupų, 
esančių archyvuose, iš tos menkos informacijos sulipdy-
ti, sukurti visumą. Čia pasitelksiu vieną pavyzdį. Tikrai 
pati galėtum pateikti tokių pavyzdžių, taip pat esi su 
tokiais susidūrusi. Rašiau vieną Jokūbo knygų sceną, 
kurioje moterys tamsioje patalpoje siuva. Turi adatas ir 
tomis adatomis kažką siuva. Įsivaizdavau tokią akimir-
ką, kai žvakių, kuriomis pasišviečia dirbdamos, švie-
sa nušviečia tas adatas. Žinoma, įsivaizdavau, jog tos 
adatos metalinės. Šviesa ant tų metalinių adatų blyksi, 
atsispindi. Bet kažkas privertė mane sudvejoti, pradė-
jau tikrinti. Ir išsiaiškinau, kad tuo metu Podolėje dar 
nebuvo metalinių adatų. Adatos buvo medinės ir kauli-
nės. Dėl to negalėjo būti jokių šviesos blyksnių ant me-
talinių adatų. Rašydama šį tekstą nuolat susidurdavau 
su tokiais trikdžiais, kliuviniais, spąstais. Šis pavyzdys 
rodo, kad vaizduotė visada turi nusileisti istoriniams 
faktams. Ji gali pradėti veikti ten, kur faktai jai leidžia.

Taip, ši problema labai pažįstama. Kalbant apie em-
patiją, aš tai vadinu ir lyginu su tuo, kas kine vadinama 
Stanislavskio metodu (method acting). Tai tarsi akto-
riaus įsijautimas į vaidmenį. Tuomet man labai daž-
nai užduoda klausimą, kiek tame personaže yra manęs 

pačios ir kiek empatijos ir įsijautimo. Pavyzdžiui, aš vi-
sada stengiuosi, kad manęs ten liktų kuo mažiau. Juk 
empatijos pagrindas ir yra nutolti nuo savo reakcijų ir 
jaustis kažkuo kitu. Tai taip pat gali būti taikoma ir epo-
chos atžvilgiu, ką parodo Tavo pavyzdys apie adatas.

Ar buvo tokių personažų, su kuriais tau nepavyko su-
sitapatinti, pavyzdžiui, jei jie atgrasūs ar psichologiškai 
sudėtingi, į kuriuos sunku įsijausti?

Keli buvo. Bet pirmiausia tai susiję su mano naujau-
siu romanu apie Petro I žmoną Martą Skowrońską, kuri 
buvo lietuvių kilmės. Ten gana daug veikėjų, į kuriuos 
buvo sunku įsigyventi paprasčiausiai dėl jų žiaurumo. 
Jie buvo patologiškai žiaurūs, be pagrindo, tik iš noro 
pažeminti kitą. Šie personažai man buvo sunkūs. Tuo-
met jaučiausi visiškai sugniuždyta.

Man kilo tokių pat sunkumų dėl sudėtingo knygos 
personažo Jokūbo Franko. Man buvo nesuprantamas jo 
elgesys. Jo veiksmai buvo nepriimtini dabartiniu požiū-
riu ar bendrai žmogiškuoju požiūriu – smurtas, mani-
puliacijos. Mėginau suvokti, kodėl jis taip elgiasi, ir man 
nepavyko. Dėl to iš padėties išsisukau taip, kad šioje 
knygoje apie Jokūbą Franką pasakoja tik kiti: visad jis 
matomas vien iš šalies, niekada negauna ištarti žodžio, 
niekada į jį neįsigyvenu, jam neempatizuoju.

Rašiomono metodas.

Taip.

Aš taip pat jį mėgstu, taikau ir manau, kad jis isto-
riniame romane gali būti veiksmingas. Į personažus, į 
epochas įsigyvename vaizduotės, empatijos dėka. Kita 
vertus, esame savo laikmečio, dabarties žmonės. Ar įma-
noma visiškai atsisakyti dabarties, kuriant praeities 
epochas? Juk retkarčiais girdime, kad mūsų istoriniuose 
romanuose kai kas pernelyg modernu – pavyzdžiui, są-
vokos. Kaip su tuo susidoroji? Nes Tavo knygose aptikau 
sąvokų, konceptų, į kuriuos, mano manymu, anuomet 
žmonės paprasčiausiai nekreipdavo dėmesio, bet kurie 
svarbūs Tau pačiai. Pavyzdžiui, gyvūnų teisės, feminiz-
mas, moterų teisės. Manau, kad tai visiškai teisėtas po-
žiūris, nes istorinis romanas toks buvo nuo pat pradžių. 
Pavyzdžiui, koks nors Honoré d’Urfé ir jo Astrėja, vie-
nas pirmųjų istorinių romanų, parašytas Prancūzijoje 
XVII a. Ten matome tą patį. Autorius, perkeldamas per-
sonažus į senovę, kalba apie savo meto išgyvenimus, di-
lemas, aktualias būtent XVII a. žmogui. Tas pats Henry-
kas Sienkiewiczius, rašęs romanus dvasiai pastiprinti, 
taip pat išreiškė savo meto požiūrį. Koks Tavo požiūris 
į šiuolaikybės ir istorinio romano balansą, būtent į tuos 
romano siužetus, kurie svarbūs mums čia ir dabar?

apie viZijas, reaLybę ir istorinį romaną
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oLgą tokarcZuk kaLbina kristina sabaLiauskaitė

Naivu skaitytojui manyti, kad istorinis romanas tiks-
liai atspindi tai, kas vyko. Praeities nebegalime pa-
siekti. Ji dabar jau virtusi, galima sakyti, vaizduote, 
fantomu, mūsų įsivaizduojama praeitimi, ir tai turime 
iki galo įsisąmoninti. Šia prasme istorinis romanas ne-
egzistuoja, nes vis tiek tai praeities interpretavimas čia 

ir dabar. Akivaizdu. Kita vertus, tokio romano autorė 
negali atriboti rašymo nuo to, kas pati yra ir ką ji mano 
apie pasaulį. To psichologiškai neįmanoma padaryti. 
Galbūt mašinos, dirbtinis intelektas kada nors sugebės 
parašyti ką nors tokio. Visai įdomi mintis: mašinos ims 
rašyti objektyvius istorinius romanus. Tačiau susitelki-
me į visa to vertinimą. Manau, tai neatleidžia mūsų nuo 
prievolės gerbti istorinius faktus. Žinoma, rašau apie fe-
minizmą. Bet negalime atmesti galimybės, kad ateityje 
praeitis ima rodytis tokia, kokią ją pateikia ankstesni 
už mus jos aiškintojai. Minėjai Sienkiewiczių. Sienkie-
wiczius – XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios patriarcha-
linio, tam tikra prasme imperialistinio požiūrio produk-
tas. Jis rašė knygas esant tam tikrai politinei situacijai 
ir neslėpė, kad rašo dvasiai pakylėti. Tai reiškia, kad 
jo romanai savo dvasia ir išreikštu požiūriu turėjo stip-
rinti lenkų tautinę savimonę. Kad ši savimonė buvo 
pat riarchalinė ir tam tikra prasme mizoginiška, mato-

me būtent dabar, XXI amžiuje. Moterų tuose kūriniuose 
beveik nėra, o jeigu ir yra, tai jų vaidmenys tik baisūs, 
priskirti joms patriarchalinės visuomenės. Jos prievar-
taujamos, išnaudojamos, nelabai nori ką pasakyti – sa-
votiški pėstininkai, stumdomi pasakojimo metu. Tačiau 
iš esmės jos nieko nereiškia. Taigi rašydama Jokūbo 
Franko istoriją, kurią nuo manęs skiria 200 metų, lei-
dau sau pasitelkti savo protą ir savo pasaulėžiūrą, kad 
suvokčiau, kas tuomet įvyko. Ir ką pamačiau? Ką ma-
tome žvelgdami į istoriją? Kad istoriją rašo vyrai. Dėl to 
medžiagoje, kurią turėjau ir labai įdėmiai išstudijavau, 
moterys neminimos arba minimi tik jų vardai. Jos at-
siranda ir dingsta, sunku tuose archyvuose įžvelgti jas 
kaip konkrečias asmenybes. Dėl to nusprendžiau, kad 
tos moterys – mano misija. Juk nėra pasaulio be mote-
rų, ar ne? Tuomet irgi nebuvo.

Tai pusė žmonijos. Penkiasdešimt procentų žmonijos. 
Dalis, kuri buvo ignoruojama ir laikoma nesvarbiais 
trofėjais, kaip teisingai pastebi. Ar ne?

Taip. Todėl nusprendžiau, kad turiu teisę tam tikra 
prasme susigrąžinti istoriją. Dirbau tokiu metodu: apti-
kusi archyve moterį, mėginau ją ištyrinėti, ieškoti, koks 
jos ryšys su kitais, iš tos skurdžios informacijos atkurti 
visą moters asmenybę. Taip dirbau rašydama Jokūbo 
knygas. Pavyko atkurti kai kurias užmirštas moteris, 
tarp jų – garsią lenkų baroko poetę Elżbietą Drużbacką. 
Ją žino polonistikos studentai, bet bendrai vidurinę bai-
gę lenkai jos neprisimena. Tas pats nutiko Katarzynai 
Kossakowskai, visiškai nepelnytai pamirštai politikei, 
ir, žinoma, moterims, kurios dalyvavo Jokūbo Franko 
nuotykiuose, kurios buvo nepaprastai svarbios neįtikė-
tinuose tos sektos nuotykiuose. Galiu įrodyti, kad jos 
vaidino labai svarbų vaidmenį būdamos intendantėmis, 
turėjo ideologinės įtakos tuometiniams įvykiams, tad 
nėra pagrindo jų išbraukti iš istorijos. Atvirkščiai – į is-
toriją jas reikia grąžinti.

Elżbieta Drużbacka buvo viena iš asmenybių, kurias 
aprašyti Silva rerum III nepaprastai skaudančia širdi-
mi turėjau atsisakyti.

Kodėl?

Nes ji neturėjo įtakos romano pagrindiniam siužetui, 
pagrindiniam pasakojimui. Susirašinėjo su keistuoliu 
Udalriku Kristupu Radvila, kuris buvo daugybės daly-
kų žinovas, netgi parašęs pirmąjį mūsų kraštuose mei-
lės vadovėlį.

Tavo veikėjai laisvai galėjo būti skaitę jos poezijos, 
ar ne?

Taip, be abejo. Ji buvo labai populiari, daugiausia 
skaityta moterų. Nes savo poezijoje, kaip pati puikiai 

olga tokarczuk. karpati&Zarewicz nuotrauka
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žinai, gvildeno moterims aktualias problemas. Pri-
siminkime jos garsųjį eilėraštį apie skyrybas ir taip 
toliau. Manau, savo laikais ji buvo labai skaitoma ir 
pasiutusiai populiari. Užsiminei apie Kossakowską, 
apie kurią yra rašęs ir Józefas Ignacas Kraszewskis. 
Bet, laimei, Tavo ir jo nupiešti jos portretai skiriasi, 
kiek tik gali skirtis. Jau minėjau, kad turime bendrą 
veikėją Martyną Mikalojų Radvilą, atseit atsivertusį 
į judaizmą. Jis vienas iš pagrindinių veikėjų knygoje  
Silva rerum III.

Ar manai, kad jis buvo pamišęs, kokiu jį laikė jo am-
žininkai?

Žinai, pasitelkusi empatiją, mėginau jį perprasti. Pra-
dėjau rinkti, užsirašinėti viską, kur minimas jo elgesys. 
Kai jau turėjau gana išsamų aprašymą, susisiekiau su 
keliais psichoterapeutais ir paklausiau: „Tai žmogus, 
kuris daro tai, tai ir tai, tam tikromis aplinkybėmis el-
giasi taip, taip ir taip. Gerai – pamišėlis, beprotis. Kuo 
jis greičiausiai sirgo?“ Ir abu specialistai, vienas kito ne-
pažinodami, atsakė, kad tai bipolinis sutrikimas. Tada 
paklausiau apie galimas priežastis, sukeliančias šią 
ligą. Man atsakė, kad reikia ieškoti kokios nors trau-
mos jo paauglystėje ar pereinamuoju laikotarpiu iš vai-
kystės į paauglystę. Ir, žinoma, paaiškėjo, kad jį paliko 
motina. Vyras prieš ją naudojo fizinį smurtą, išnau-
dojo, ir ji paprasčiausiai pabėgo iš šeimos, palikdama 
jauną sūnų. Niekada neatsakė nė į vieną jo laišką, nė į 
vieną mėginimą susisiekti. Vis dėlto jis buvo labai ga-
bus žmogus. Nuostabaus proto. Buvo gabus daugeliui 
sričių: muzikai, mokslo studijoms ir ieškojimams. Taip 
mėginau jį atkurti. Ir vėl katalizatoriaus vaidmenį vi-
soje šioje istorijoje atliko moteris. Silva rerum III taip 
pat pasakojama iš vyriškosios pozicijos, tačiau beveik už 
visų vyrų nugarų stovi jų motinos ir jų įtaka tai epochai 
būdingam vyrų supermačizmui. Bet jau pernelyg ilgai 
kalbame apie mano knygą. Noriu paklausti, kaip ieškai 
temų savo romanams. Kaip radai Jokūbą Franką? Ko-
dėl būtent jis? Kaip apsisprendi, apie kokią epochą, apie 
kokį žmogų rašysi romaną?

Sakyčiau, kad ne aš randu temas, o temos randa 
mane. Be to, man atrodo, kad parašiau tik vieną istori-
nę knygą, t. y. Jokūbo knygas. Nelaikau savęs istorinės 
prozos rašytoja. Ši tema mane rado, labai ilgai laikė ap-
glėbusi, o aš rinkau medžiagą tikrai gerus keletą metų. 
Galų gale po truputį įsidrąsinau rašyti ir dar keletą 
metų rašiau. Man atrodė, kad tema labai patraukli, 
nes iki tol nebuvo gvildenta. Ilgai negalėjau patikėti, 
kad, gyvendami dabartinėje Lenkijoje, Vidurio Europo-
je, nežinome apie neįtikėtiną dalyką, tam tikra prasme 
pralenkusį visus Prancūzijos revoliucijos įvykius, nepa-
prastai įdomų, žvelgiant iš dabarties perspektyvos. Tai 

tuomet praktiškai neįmanomos žmonių grupės eman-
cipacijos istorija, maža švelni revoliucija toje visiškai 
feodalinėje visuomenėje, kokia anuomet buvo Lenkijos 
karalystė. Baisiai įdomu. Bet svarbiausia, kad Jokūbo 
Franko istorija parodo, jog ši Europos dalis buvo dau-
gybės religijų, kalbų, pasaulėžiūrų, požiūrių, elgesių, 

mentalitetų katilas. Visa tai nepaprastai prieštarauja 
istorinei vizijai, kuri vis dar pasitaiko Lenkijoje – kad 
Žečpospolita buvo kaip tautinis monolitas, kurį mums 
bendrais bruožais nupiešė Sienkiewiczius ir su kuriuo 
iki šiol kovojame, kadangi šiuo nacionalistiniu monu-
mentu šiuolaikinėje politikoje nepaprastai mėgstama 
pasinaudoti kaip savotiška lazda.

Kaip tik apie tai norėjau paklausti, nes abi savo roma-
nuose rašome apie tą patį laikotarpį, bet jį vaizduojame 
nepaprastai skirtingai. Aš rašau apie šiaurę. Mano tri-
kampis: Vilnius–Nesvyžius–Turna ir Daugardukas, su 
trumpais ekskursais į Varšuvą. Tavo romane – Podo-
lė, t. y. pietryčiai. Čionykštė atmosfera, papročiai labai 
skiriasi nuo tų, kurie buvo anuomet Lietuvoje. Ir tai 
nepap rastai kontrastuoja su tuo monolitu, apie kurį ką 
tik kalbėjai, nes Abiejų Tautų Respublika buvo tikrai 
neįtikėtinai marga.
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sonažu. Ir aš aprašau žavėjimąsi jaunomis mergaitė-
mis: visos tos balerinos, Martyno Mikalojaus haremas, 
kadetės, kurios, kaip vėliau paaiškėjo, ne visos buvo 
pagrobtos, kai kurias pardavė jų pačių šeimos. O viso 
to tarpininkas buvo Daugarduko klebonas. Tai taip pat 
labai įdomu. Toks siužetas, kokio anksčiau to laikotar-
pio aprašymuose beveik nebūdavo, atsiranda mūsų ro-
manuose. Galbūt nori apie tai truputį papasakoti?

Nustebinai mane sakydama, kad XVIII a. pradžioje 
padėtis pablogėjo.

XVIII a. viduryje, antroje pusėje. Nes būtent nuo vidu-
rio pradėta sužieduoti labai anksti – 12–14 metų. XVII a. 
pabaigoje – XVIII a. pradžioje pasitaikydavo tokių išim-
čių, bet XVIII a. viduryje prasidėjo akceleracija. Vėliau, 
atėjus Apšvietai, ši tendencija sulėtėjo, ėmė nykti. Bet tuo 
laikotarpiu, apie kurį rašome, buvo jos apogėjus.

Labai įdomu, kad taip gali keistis. Aš žinau, kad tarp 
mano herojų, konkrečiai – žydų, dėl to nuolat tvyrojo 
įtampa ir bandyta derėtis, nes žydų tradicijoje taip pat 
vyravo toks antimoteriškumas. Jų mergaitės ištekėda-
vo daug anksčiau nei krikščionių mergaitės. Tai prieš-
taravo Žečpospolitos įstatymams, – bet nebevysčiau šio 
siužeto. Man įprasta mintis, kad naujųjų laikų istorijo-
je moteris yra pagrindinis atstumtasis, persekiojama-
sis. Šio dalyko niekas nė nepastebėdavo, jis buvo toks 
įprastas, kad laikytas normaliu ir akivaizdžiu. Tik iš 
dabarties perspektyvos galima įžvelgti nuolatinę mote-
rų priespaudą.

Pakalbėkime apie tas grupes, kurioms istorijoje teko 
atstumtųjų vaidmuo, ir apie dabar joms suteikiamas 
teises. Man labai rūpi sužinoti, ką manai apie naujausią 
tendenciją, kuri dabar labai ryški kine, televizijoje, isto-
riniuose serialuose, kai privalomu tampa vadinamasis 
color-blind casting, t. y. aktorių parinkimas neatsižvel-
giant į jų odos spalvą. Naujausias pavyzdys – Netflix 
serialas Bridgerton, tampantis kultūros fenomenu, apie 
kurį garsiai ir daug kalbama. Šiame seriale, pasakojan-
čiame apie XIX a. pradžios Britaniją, apie karališkąjį 
dvarą ir aristokratiją, apie aukštuomenę, aristokratų 
vaidmenys skirti juodaodžiams aktoriams.

Taip, pastebėjau šią tendenciją. Mėginau žiūrėti tą 
serialą, bet jį, kaip ir serialą apie Jekateriną Didžiąją 
(The Great), man buvo per sunku žiūrėti. Lenkijoje nėra 
tokios etninės įvairovės kaip Didžiojoje Britanijoje, to-
dėl aš matau odos spalvą. Ir, tiesą sakant, nuoširdžiai 
prisipažinsiu, man tai trukdė. Manau, kad tai teisinga 
šiuolaikiniu lygybės požiūriu. Kita vertus, tai neleidžia 
mums susipažinti su istorija. Daro istoriją lėkštą, ne-
leidžia pajusti, kokia ji gali būti neteisinga, dėl to nesu-

oLgą tokarcZuk kaLbina kristina sabaLiauskaitė

Ypač tai akivaizdu prisiminus, pavyzdžiui, Drużbac-
ką. Ji kilusi iš Didžiosios Lenkijos, ir atvykimas į rytus 
jai sukėlė didžiulį šoką, nes anuomet Didžioji Lenkija 
buvo dar visiškai kitokia. Taigi Žečpospolitą galime lai-
kyti savotiška ateities Europa, nes ją sudarė nepapras-
tai skirtingos dalys. Net pats pavadinimas „Žečpospoli-
ta“ reiškia kažką bendra tarp žmonių. Skirtingi žmonės 
turi kažkokį bendrą reikalą būdami drauge. Ir tokia vi-
zija man nepaprastai patinka. Verta paminėti, kad tai 
reali vizija – taip iš tiesų buvo. Vienoje pirmųjų Jokūbo 
knygų scenų Drużbacka su Kossakowska patenka į Ro-
hatyną ir mėgina susikalbėti lenkiškai; pasirodo, tame 
turguje niekas nešneka lenkiškai. Atrodytų, Žečpos-
politos vidurys. Tuomet ten dar nebuvo jos pakraštys, 
„kresai“. Ten šnekama daugybe kalbų, bet lenkų kalba 
laikoma menkesne.

Labai įdomu. Tačiau dabar noriu paprieštarauti Tavo 
nuomonei, jog nesi istorinių romanų rašytoja. Pavyz-
džiui, Bėgūnuose yra ir istorija, ir tikrai istorinės asme-
nybės. Nežinau kodėl, bet Džozefina Soliman, rašanti 
peticiją Austrijos imperatoriui, man atrodo, buvo sa-
votiškas Avačos pirmavaizdis. Ji – irgi nuolat impera-
toriaus išnaudojama prašytoja, besistengianti, kad jos 
balsas būtų išgirstas. Ar teisingai man atrodo?

Taip, įdomu. Aš to nepastebėjau, atvėrei man akis. 
Iš tiesų viskas sukasi aplink Habsburgus, aplink tą ke-
rintį Habsburgų dvarą. Ir galbūt panašios tos jos balso 
paieškos Podolėje, Galicijoje, kad galėtų atsirasti Euro-
pos istorijos scenoje. Labai gali būti. Bet, kaip jau minė-
jau atsakydama į Tavo klausimą, tos temos pačios mane 
suranda. Ir jeigu kokia nors šauna į galvą, suintriguoja, 
apžavi, pritrenkia, mane apima – gal ir Tave – savotiš-
ka manija, negaliu jos atsikratyti. Paprasčiausiai ne-
begaliu nieko kito skaityti, pasiduodu tai manijai, tam, 
kas mane domina, ir tuomet labai dažnai tas vienas 
įvykis, ta informacija apauga kita informacija ir iš to 
išeina koks nors pasakojimas. Taip pat ir kitus pasako-
jimus perkuriu. Naujausiuose apsakymuose yra sukre-
čiančiai keistas istorinis pasakojimas „Žali vaikai“. Jis – 
apie Lenkijos karaliaus kelionę po Voluinės, dabartinės 
Baltarusijos, pelkes XVII a. Ten vyksta keista istorija, 
aprašyta analuose. Juose, perskaičiau, buvo rasti lau-
kiniai vaikai. Tai sužadino vaizduotę, pradėjau pildyti 
istoriją ir iš to parašiau apsakymą. Bet šiuo atveju čia 
jau daugiau fantazijos nei istorinių faktų.

Įdomi siužetinė linija, atsirandanti ir Tavo Jokūbo 
knygose, ir mano Silva rerum III, – jaunų merginų iš-
naudojimas. Man pasirodė, kad tai buvo labai būdinga 
tuo laikotarpiu. Mažiau būdinga XVII a. antrajai pusei. 
Bet daugiau būtent tuo laikotarpiu, apie kurį rašome. 
Tu irgi apie tai rašai – tai susiję kaip tik su Avačos per-
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žadina mūsų jausmų tos praeityje buvusios atskirties 
atžvilgiu. Bandydami būti teisingi ir tinkamai elgtis, 
prarandame kitas vertybes, konkrečiai – jautrumą kon-
tekstams, sąlyginumui, kuris būtinas žvelgiant į isto-
riją. Juk taip sako faktai ir apie tai pasakoja Džozefi-
nos Soliman, rašančios peticiją imperatoriui Juozapui, 
istorija. Juk Juozapo dvare Andželas Solimanas buvo 
įvykis, keistenybė, jis buvo išskirtinis. Jeigu žvelgčiau į 
istoriją color-blind casting požiūriu, ši istorija būtų vi-
siškai beprasmė, ar ne? Taigi esame skolingi tiems įvy-
kiams, tiems žmonėms, su kuriais dėl jų odos spalvos 
buvo elgiamasi taip, o ne kitaip. Negalime to ignoruoti, 
apsimesti, kad nieko neatsitiko. Tai galioja ir kitiems 
pernelyg laisviems sušiuolaikinimams populiariuose 
serialuose. Manau, juos galima prilyginti melagingoms 
naujienoms – tai savotiškos melagingos senienos. Juk 
tai istorijos klastojimas.

Visiškai su Tavimi sutinku. Pavyzdžiui, man tas 
seria las primena Silva rerum III aprašomus Pranciš-
kos Uršulės Radvilienės teatrą ir karnavalus. Juose da-
lyvauja tarnai, valstiečiai ir t. t. Jie kelioms valandoms 
scenoje persirengdavo magnatų, Antikos nimfų, dievų 
ir deivių drabužiais, tapdami to pasakojimo aktoriais. 
Šiaip ar taip, tai buvo labai patronizuojanti pramoga, 
o paskui visi grįždavo į realybę. Toks požiūris, sutei-
kiant balsą, klastoja istoriją ir sukuria anuomet isto-
riškai neįmanomas situacijas. Man dėl to labai liūdna. 
Kaip kalbėjome, prarandame tai, kas buvo iš tiesų. Tas 
pats filme Marija, Škotijos karalienė: Elžbietos I dva-
ro, Anglijos dvaro pasiuntinys Škotijoje – juodaodis. 
Neįmanomas dalykas, nes tais laikais škotai šitai būtų 
palaikę įžeidimu ir jį atvykstantį būtų mirtinai užmėtę 
akmenimis. Būtent apie tai reikia kalbėti, į tokius žiau-
rumus reikia kreipti dėmesį, o ne į tokį patronizuojan- 
tį karnavalą.

Sutinku su Tavimi. Bijau, kad tai gali tapti alterna-
tyviomis istorinėmis žiniomis. Melagingomis, suklas-
totomis žiniomis, pernelyg supaprastinta informaci-
ja, neleidžiančia mums reflektuoti istorijos. Drauge tai 
neleidžia suvokti, kaip kuriama tai, kas dabar vyksta, 
kaip kuriama dabartis. Labai pavojinga menkavertė 
popkultūrinė produkcija.

Nepaprastai džiaugiuosi, kad prakalbai apie refleksi-
ją. Kaip tik norėjau paklausti apie Tavo romano veikėją 
Jentą, Jokūbo Franko močiutę, pakibusią tarp mirusių-
jų ir gyvųjų pasaulių. Taigi, ji gali reflektuoti viską, kas 
yra, kas buvo ir kas dar įvyks. Labai noriu, kad trumpai 
papasakotum apie Jentą. Nepaprastas personažas. Kaip 
ją sumanei? Juk ji greičiausiai nėra istorinė asmenybė? 
Tikriausiai šaltiniuose neradai, kad Jokūbo Franko mo-
čiutė ilgus metus būtų buvusi komos būsenos?

Ne, neradau. Užtat dokumentuose radau, kad visa 
Korolivkos – vietovės, kurioje gimė Jokūbas Frankas, – 
žydų bendruomenė visą nacistinę okupaciją pragyveno 
urve, kurį Jokūbas Frankas tikriausiai žinojo. Mane 
nustebino ši neįtikėtina istorija, ją taip pat aprašiau 
Jokūbo knygose. Jenta nėra veikėja, minima nuo pat 
knygos pradžios. Ji atsirado jau rašant romaną, tuo-
met, kai mano pasakojimas buvo atsidūręs akligatvyje, 
kai negalėjau susidoroti su dideliu faktų ir personažų 
kiekiu ir dramatiškai, desperatiškai pasakojimui trūko 
požiūrio iš viršaus, kuris sujungtų tą ant mano stalo 
gulinčią gausybę, tą silva rerum. Man reikėjo tokio pa-
sakotojo, kuris būtų panoptinis, kaip tai vadinu. Tokio 
pasakotojo, kuris žiūri iš viršaus, viską mato ir kuris 
padės man pakelti to pasakojimo svorį. Ir, pati nežinau 
kaip, Jenta ėmėsi tos istorijos. Kažkas atsitiko ir ją jau 
turėjau. Staiga pradėjau girdėti tą jos požiūrį ir būdą, 
kuriuo ji pasakoja knygą. Taigi ji man buvo pasakotojas 
ketvirtuoju asmeniu, nešantis tolyn didžiulį pasakoji-
mą, ir viso to techninė pagalba. Man jinai taip pat – ir 
šio viso mano rašymo nuotykio metafizinis personažas, 
nes be jos nebūčiau susidorojusi. Ji man padėjo viską 
užbaigti. Drauge ji man leido suprasti, kad ir auto rius 
yra pasakojimo, kurį pasakoja, dalis. Tai suvokus net 
oda truputį pašiurpsta.

Kaip tik apie tai norėjau paklausti. Magiškos akimir-
kos, kai staiga oda pašiurpsta nuo to, kas staiga gimsta 
Tavo galvoje ir apie ką prieš akimirką dar nė nenutuo-
kei, – bet personažas ar koks nors literatūrinis momen-
tas staiga viską suklijuoja ir suteikia reikšmę. Todėl 
norėčiau truputį pasikalbėti apie magiją literatūroje, 
kūryboje, rašymo procese.

Mėginu į tai pažvelgti iš psichologijos perspektyvos ir 
pasitelkti psichologijos aparatą, kadangi pagal išsilavi-
nimą esu psichologė. Esu tikra, kad tai, ką vadiname 
magija, gali būti didžiulės emocinės ir pažintinės įtam-
pos, kuri apima mus, rašančius, efektas, rezultatas. 
Iš esmės rašymas yra psichologinis procesas, turintis 
savo dėsnius, savo energiją, savo svorį. Manau, tokia 
magija galima laikyti pasakotojo atradimą. Nežinau, 
kaip dirbi Tu, bet aš, kai jau būnu pasirengusi rašyti, 
kai jau turiu pakankamai informacijos, laukiu balso: 
kas pasakos? kaip kalbėsiu? kaip bus rašoma? Ir daž-
nai tas laukimas atima labai daug laiko. Nedrįstu pa-
rašyti pirmos raidės, kol galvoje neišgirstu to balso. Tai 
viena. O kitas dalykas, kuris atrodo visiškai magiškas 
(man įdomu, ar ir Tu tą patį jauti): kai rašome, dažnai 
atrodo, jog pasaulis nori, kad tai būtų parašyta. Ir jau-
čiu, kad tai tam tikrose situacijose padeda. Dažnai keis-
tai sutampa aplinkybės: atsitiktinai kažką sutinku ir 
gaunu būtent tos informacijos, kuri man rūpėjo. Ir dar 
keistesnio atsitiktinumo dėka pasiekiu tai, ko man rei-

apie viZijas, reaLybę ir istorinį romaną
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kėjo. Dėl to viskas ima jungtis į visumą. Ar tau būna 
kas nors panašaus?

Taip, tikrai taip. Aš irgi vaikštau turėdama sumany-
mą, sukauptą informaciją, kuri teka, juda mano galvo-
je kaip kokia lava ar magma, daro nenupasakojamus 
judesius, ir paskui staiga ateina akimirka, kai viskas 
kažkaip spragteli, susiklijuoja ir įgauna formą.

Apstulbina.

Taip, apstulbina. Tuomet iš tos būsenos išeinu ir – jau 
žinau. Iš kur žinau – neaišku. Bet iš tokių tektoninių ju-
desių, visiškai sutinku, atsiranda magiškos akimirkos, 
kai, kaip sakei, pasaulis nori, kad būtų tai užrašyta. Pa-
vyzdžiui, rašydama Silva rerum IV dirbau su kai kurių 
istorinių asmenybių biografijomis ir staiga ėmiau įtar-
ti, kad kažkas siejo profesorių ir studentą, du jėzui tus. 
Paskui netikėtai radau to profesoriaus prisiminimus, 
dienoraštį, kurį rašė praėjus 40 metų nuo susitikimo su 
tuo lietuviu studentu, būdamas jau labai senas. Ir iš tų 
prisiminimų paaiškėjo, kad juos siejo stiprus jausmas. 
Nežinau, ar platoniškas, ar ne, bet žmogus, sulaukęs 
76–80 metų, prisimena prieš 40 metų sutiktą studentą 
ir dar kokią retoriką vartoja jam apibūdinti. Labai lite-
ratūriškai iškalbingai aprašo. Netikėtai labai daug kas 
iškart paaiškėja.

Noriu užduoti paskutinį klausimą. Baigiame tokia 
magijos, iracionalių įvykių rašymo procese gaida. Kaip 
manai: ar įmanoma nuodugni literatūros veikalo vivi-
sekcija? Ar gali tai padaryti literatūrologai, kurie viską 
mėgina išpreparuoti, išnarplioti visas kūrinio gijas, su-
dėlioti visus taškus? Ar dėl to kūrinys nepraranda magi-
jos, paslapties, kuri yra neatsiejama meno dalis?

oLgą tokarcZuk kaLbina kristina sabaLiauskaitė

Nesu literatūrologė ir neišmanau metodų, kuriuos 
naudoja kritikai ir literatūrologai. Mano galva, roma-
nas yra daugiau nei vien jį sudarančių elementų suma. 
Romaną laikau psichologiniu procesu, kuris veikia, kai 
prasideda šis procesas, ir veikia, kai jau būna parašy-
tas, kai jį paima skaitytoja ar skaitytojas. Tai kalboje 
slypinti savotiška energija, taigi – psichologinis pro-
cesas. Nežinau, ar įmanoma jį suskaidyti į paprastus 
elementus. Žinau, kad yra intelektualių, sumanių skai-
tytojų, sugebančių romano tekste rasti kur kas dau-
giau už skaitytojus, kurie perskaito, perverčia romaną 
tik pramogai. Labai dažnai rašau savo knygas būtent 
tiems įdėmiems skaitytojams, nuo kurių nepasislėps 
jokia smulkmenėlė, galinti sukelti pasekmių, galinti 
būti nuoroda (dabar būna nuorodų kompiuterio teks-
te), vedanti kažkur kitur, dar kažkur kitur ir dar kaž-
kur kitur. Šitaip rašiau Jokūbo knygas ir žinau, kad 
skaitytojai jas skaitė ir tokiu nuorodų būdu, t. y. aptikę 
kokią nors situaciją ar asmenybę naršė Vikipedijoje, 
internete, tarsi knyga prašytų eiti toliau, sekti visus 
su ja susijusius kontekstus. Taip pat manau, kad šia 
prasme knyga yra kai kas gyva, kam neįmanoma at-
likti vivisekcijos. Kad atliktum vivisekciją, reikėtų ją 
numarinti, nes neįmanoma to padaryti gyvai. O jei nu-
marinsi knygą, kad išskaidytum į elementus, tada ji  
turbūt nebeveiks.

Aukso žodžiai. Labai ačiū, Olga, už nuostabų pokalbį. 
Visi lauksime Jokūbo knygų lietuviškai. Aš jau pavy-
džiu skaitytojams, kurie romaną skaitys pirmą kartą. 
Ačiū.

Labai ačiū tau, Kristina. Iki pasimatymo. Ačiū.
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Vasario aštuntosios vakarą, 21:54 val. 
gavau savo disertacijos vadovės Auš-
ros Jurgutienės žinutę, persiųstą įra-
šą iš grupės „Comparative Theory“, – 
kadangi nesu jos narė, man rodė tik 
bendrąjį grupės aprašą, bet išsyk su-
pratau, kas nutiko. Ar mirė J. Hillis 
Milleris? – paklausiau, nors jau nujau-
čiau teigiamą atsakymą, tarsi susilie-
jusį su racionaliai nepaaiškinamu fak-
tu, kodėl kaipsyk tomis dienomis aš vėl 
skaičiau 2002 m. publikuotą nedidelę, 
bet išmintingai įžvalgią jo knygą On 
literature (ar kodėl neseniai tikrinau 

In memoriam  
siūlelis apie j. Hillis Millerį  

(1928–2021)

JūrATė ČerškuTė 

Vikipediją ir atsikvėpiau – gyvena).
Praėjusio vasario pradžia buvo ku-

pina netekčių, skaudžias žinias atne-
šusių kone minučių tikslumu: vasario 
ketvirtosios vakarą, 21:53 val., pakirto 
žinia apie filosofės ir eseistės Jūratės 
Baranovos mirtį, po keturių parų ir 
vienos minutės – apie J. Hillis Mille-
rį (mirė vasario 7 d. nuo COVID-19), 
svarbiausią ir daugiausiai rašant di-
sertaciją skaitytą literatūros teoretiką 
ir kritiką. Dar po dviejų dienų žinia 
apie džiazo pianisto Chicko Corea mir-
tį – jo muzika ne kartą gelbėjo sun-

kiausiomis dekonstrukcijos (ne)įveikos 
ir disertacijos rašymo valandėlėmis.

Pastarųjų būta ir išties smagių ar 
bent tokios vis dažniau prisimena tols-
tant nuo rašymo sunkumų. Smagiųjų 
flangui priskirčiau ir Hillis Millerio 
tekstų skaitymą, paradoksaliai neat-
siejamą nuo bibliotekų – Profesorių 
skaityklos Vilniaus universitete ir 
grakščiosios Suzzalo bibliotekos skai-
tyklos Vašingtono universitete Sietle 
(po kelerių metų apie tai, kaip „sirgo“ 
už mane ir mano stažuotę Ameriko-
je, kažkokio renginio tarpduryje savo 
žavinga maniera išsiduos Jūratė Ba-
ranova, su kuria taip ir liko per mažai 
pasikalbėta apie Derrida, Gavelį, ir ne 
tik). Paradoksaliai, nes nesu biblio-
tekų žmogus, jos mane visada blaško 
ir nepadeda rašyti (tą galiu daryti tik 
namuose, visai kaip Hillis Milleris, 
žavėdavęsis kolegomis, gebėjusiais ra-
šyti universitete), bet būtent jose ge-
riausiai skaitėsi Hillis Millerio tekstai. 
Tais įsimintinais 2012 m., pavasarį ir 
vasarą Vu, o rudenį ir žiemą uW bib-
liotekų skaityklose galutinai išsigryni-
no pasirinkimas – iš visų vadinamajai 
Jeilio dekonstrukcijos mokyklai pri-
klausiusių kritikų savo disertacijai iš-
sirinkau skaidriausiai ir literatūriškai 
pagaviausiai rašiusį, dekonstrukciškai 
pasakojimą tyrinėjusį Hillis Millerį ir, 
žinoma, neišvengiamai – Jacques’ą 
Derrida.

Tą mirties persmelktą vasario pra-
džios savaitę supratau, kad šitiek metų 
dirbdama su žodžiais ir tekstais dar 
nė karto nesu rašiusi nekrologo, nors 
žaviuosi, kai jie būna gerai parašyti. 
Tokius nepranokstamai moka Giedra 
radvilavičiūtė: jos trumpas, bet esmės 
žodis paskutinėje kęstučio Navako 
poe zijos knygoje šeši šeši (Apostro-
fa) ar 2021 m. vasario 26 d. Šiaurės 
Atėnuose publikuotas „Būtis ir laikas 
su Jūrate Baranova“. Iš angliškųjų, 
simboliškai, pastaraisiais metais įsi-
minė The New York Times paskelbtieji 
apie literatūros teoretikus ir kritikus 

j. Hillis Miller. 2010. jeremy Maryott nuotrauka, iš news.uci.edu
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Geoffrey H. Hartmaną (mirė 2016 m. 
kovo 14 d.) ir Haroldą Bloomą (mirė 
2019 m. spalio 14 d.). Tuos pačius gar-
siuosius Hillis Millerio kolegas iš Jeilio 
mokyklos, kurią be minėtųjų sudarė 
Paulas de Manas, Hillis Milleris ir aš-
tuntame devintame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje Jeilio universitete dės-
tęs dekonstrukcijos kūrėjas Derrida. 
šis penketas 1979 m. išleido straips-
nių rinkinį Dekonstrukcija ir kritika 
(Deconstruction and Criticism, Seabu-
ry Press), apibendrinusį ir įteisinusį 
dekonstrukciją kaip ypatingą tekstų 
skaitymo būdą ir literatūros kritiką, 
kitaip tariant, būtent Jeilio mokykla 
(yra patikslinančiųjų, kad labiausiai 
Hillis Milleris) Prancūzijoje atsiradu-
sią dekonstrukciją pritaikė literatūros 
tekstų (per)skaitymui.

Neketinu šio savo teksto skirti de-
konstrukcijos aptarimui, jis iš tolo 
ir į nekrologą nepanašus, nes Hillis 
Millerio asmeniškai nepažinojau. Vos 
vos pažinau tik iš tekstų, mažučiukės 
jų dalies, tų, kurie padėjo aprašyti 
dekonstrukcinį pasakojimą ričardo 
Gavelio prozoje. Tad kodėl imuosi šito 
padriko ir menkučio it ploniausias 
siūlelis in memoriam rašymo? Perfra-
zuojant Millerį, rašiusį apie Derrida 
ir gedėjimą, taip suvedu sąskaitas su 
savimi ir bandau sulaikyti mirties 
faktą, pavėluotai siųsdama žinią, kad 
ir aš, profesoriau Milleri, priklau-
sau tiems po pasaulį pasklidusiems, 
kuriems jūsų tekstai buvo svarbūs, 
darė įtakos ir pasitarnavo asmeninių 
darbų rašytiniams konstravimams. 
kartu taip veikia ir noras priminti 
iškilų XX a. antros pusės literatūros 
kritiką, tą paskutinįjį iš praėjusio am-
žiaus legendinės teoretikų kohortos, 
tą, iš kurio gausybės darbų lietuviškai 
kol kas yra tik vienas tekstas, bet iš 
svarbiausiųjų – 1976 m. kaip atsa-
kas į M. H. Abramso ir Wayne’o Boo-
tho pateiktą dekonstrukcijos kritiką 

1 j. Hillis Miller, „Kritikas kaip šeimininkas“, 
iš anglų kalbos vertė Rasa drazdauskienė, in: 
XX amžiaus literatūros teorijos: Chrestomatija 
aukštųjų mokyklų studentams, sudarė aušra 
jurgutienė, d. ii, Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2011, p. 175–208.

2 „isn‘t it a Beautiful day?“, interview with 
Bradley j. Fest, (2014), in: j. Hillis Miller, Rea-
ding Inside Out: Interviews and Conversa-
tions, edited by david jonathan y. Bayot, Ma-
nila: de La salle university, 2017, p. 191–224.

3 „you see you ask an innocent Question 

and you‘ve Got a Long answer“, interview 
with Éamonn dunne, Michael O‘Rourke, 
Martin McQuillan, Graham allen, dragan Ku-
jundžić, and nicholas Royle, (2014), in: j. Hil-
lis Miller, op. cit., p. 171.

parašytas straipsnis „kritikas kaip 
šeimininkas“1. 

Po beveik keturiasdešimties metų 
interviu su Bradley J. Festu2 Milleris 
prisipažino, kad šis straipsnis buvo jo 
ironiška ataka prieš Abramsą, iš Boo-
tho pasiskolinusį tokį įprastą žodį „pa-
razitas“, kuris, kaip parodė Milleris, 
turi gerokai daugiau prasmių ir jų de-
konstrukcinio žaismo. „kritikas kaip 
šeimininkas“, pabrėžia jo autorius, 
nėra apie konkretų literatūros teks-
tą, bet apie žodžių „parazitas“ ir „šei-
mininkas“ daugialypumą, taigi apie 
dekonstrukcijai itin rūpėjusią kalbą. 
šiuo tekstu Hillis Milleris gina de-
konstrukcinio interpretavimo galimy-
bę, apmąsto kritiko laikysenas teksto 
atžvilgiu ir dar kartą suformuluoja 
dekonstrukcinio skaitymo ir dekonst-
rukcinės kritikos apibrėžimus. 

Tai išskyrė jį iš kolegų – jis iki šiol 
laikomas vienu uoliausių ir nuosek-
liausių dekonstrukcijos aiškintojų ir 
gynėjų, kuris, deja, nebuvo taip plačiai 
ir šlovingai žinomas kaip trumpam 
Jeilio dekonstrukcionistų rateliui pri-
klausęs beveik žvaigždės statusą turė-
jęs Bloomas ar pats Derrida (tą ironiš-
kai liudija ir Millerio išsitarimas, kad 
jei ir parašytų autobiografiją, tai ji tik-
rai nebūtų bestseleris3). Hillis Milleris 
yra pabrėžęs ir tai, kad „kritikas kaip 
šeimininkas“, vienas skaitomiausių jo 
tekstų, buvo rašytas ir kaip tuo metu 
susiklosčiusios išskirtinės akimirkos 
JAV akademinėje istorijoje komenta-
ras, kuriam iliustruoti tiktų Millerio 
prisimenama jau minėto amerikiečių 
kritiko Bootho išsakyta pastaba: „Tu 
nesi kaip tie kiti žmonės“, suprask, 
Derrida, de Manas, Hartmanas ir 
Bloomas. Taip Boothas bandė įspėti 
Hillis Millerį susidėjus su „bloga kom-
panija“, prieš kurią buvo pulta ne kar-
tą ir ne du, bet būtent Hillis Milleris 
ištvermingiausiai puolimus atlaikė ir 
tęsė dekonstrukcinius tyrimus net ir 

išblėsus istoriniam sambūriui Jeilio 
universitete (1986 m., praėjus trejiems 
metams po de Mano mirties, Milleris 
persikėlė į kalifornijos universitetą Ir-
vine, kur persiviliojo ir Derrida). Tais 
pačiais 1986 m. Hillis Milleris pateikė 
atsaką į kritiką, esą krizę humanita-
riniuose moksluose sukėlę teoretikai 
turi būti kuo greičiau eliminuoti iš lite-
ratūros studijų, sakydamas, kad jokios 
krizės nėra, veikiau priešingai – hu-
manitariniuose moksluose kaip nieka-
da stebimas didžiulis gyvybingumas ir 
įvairi intelektinės energijos kaita.

Man asmeniškai įsimintiniausias, 
daug ką perkeitęs ir atvėręs tekstas 
yra 1976 m. publikuotas Hillis Millerio 
straipsnis „Ariadnės siūlas: pasikarto-
jimas ir pasakojimo linija“, originalus 
Ariadnės ir Arachnės mitų permąsty-
mas ir suliejimas, nusviedęs gerokai 
toliau už teksto ribų (kad ir į Babi-
nių soduose vykdavusius įsimintinus 
skaitymo seminarus), leidęs suvokti 
rašymo tapatybę, įdavęs ne tik raktą 
Gavelio pasakojimui aprašyti ar de-
konstrukciniam skaitymui permanyti, 
bet ir šibeitą leidęs suvokti apie pro-
fesiją ir labirintiškai kintantį buvimą 
joje. (šio pirminio įspūdžio nepranoko, 
bet ir nepaneigė vėliau perskaityta ir 
visa Millerio knyga Ariadnės siūlas.)

Per daugiau nei dešimtmetį santy-
kis su Hillis Millerio tekstais augo ir 
kito – nuo griežtai disertacijai tinka-
mos medžiagos atsirinkimo iki laisvės 
tiesiog mėgautis išmoningai ir paga-
viai parašytu tekstu, įsimintinomis 
literatūrinių tekstų refleksijomis ir 
iškalbiomis metaforomis. Skaityda-
ma tekstus niekada negalvojau apie 
juos parašiusį žmogų, todėl nustebau, 
kad po Hillis Millerio mirties net ir ny-
kiausi nekrologai paskatino atsigręžti 
į neskaitytus pokalbius, iš kurių ėmė 
ryškėti asmeninis kontūras. Nežino-
jau fakto, kad 1949 m. persirgęs po-
liomielitu Milleris nebevaldė dešinės 
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rankos, todėl išmoko rašyti kairiąja ir 
ja parašė savo disertaciją, kurią apgy-
nė 1952 m. ir nuo tada veik 70 metų 
buvo ištikimai atsidėjęs tekstams ir 
literatūrai, dėstymui, skaitymui ir ra-
šymui. Nežinojau, kad į literatūrą at-
ėjo iš fizikos studijų, kad jo tėvas buvo 
Floridos universiteto prezidentas, ar 
kad po Hopkinso universiteto pradė-
jęs dirbti Jeilyje, nuolat turėjo griauti 
mitą, kad jis yra „Mr. Nice Guy“ – jis 
toks buvo savo studentams, bet anaip-
tol ne universitetų administracijai, 
kuri ypač Jeilyje užtruko suprasti, kad 
po malonia išvaizda slepiasi kietos in-
telektinės laikysenos žmogus.

Visi šie autobiografiniai faktai mane 
vėl grąžino į Hillis Millerio labirintą, 
primindami visus siūlus – su metais 
vis labiau dylantį asmeninį, rišantį 
su disertacija, ir tą vieną stipriausių 
ir įsimintiniausių XX a. pabaigos lite-
ratūros teorijos siūlų, rišantį Millerį 
su Derrida. Judviejų draugystė buvo 
ilga ir pastovi, nužymėta garsiaisiais 
daugiau nei trisdešimt metų truku-
siais ritualiniais antradienio pietumis 
ar stabilumą liudijusiais pasitikimais 
oro uostuose, nesvarbu, Amerikos ar 
euro pos (įsimintinas pasažėlis iš Der-

rida knygos The Postcard: 1978 m. 
birželio 20 d. laiškas – Milleris jį pasi-
tinka Ciuricho oro uoste ir išsyk veža 
prie Jameso Joyce‘o kapo). Milleris 
buvo puikus istorijų pasakotojas, sa-
kydavęs, kad tuščiai jų nepasakoja, 
o jei pasakoja, tai jos yra arba simboli-
nės, parabolinės, arba mįslingos, taupi 
minties esmės iliustracija, darsyk pri-
menanti, kad neatsitiktinai ir jo teori-
jos rodėsi tarsi savaime išsirašiusios iš 
pasakojimų ir literatūros.

Po Hillis Millerio mirties pagaliau 
pažiūrėjau ir seniai žinotą filmą – jo 
kolegos Dragano kujundžićiaus First 
Sail: J. Hillis Miller4. 2010 m. sukur-
tas filmas kinematografine prasme 
vargiai vadintinas filmu, tačiau jo 
kiek erzinantis mėgėjiškumas negeba 
užgožti svarbiausio herojaus – J. Hil-
lis Millerio, jo autentiškumo, jo šiuo-
laikiškumo, nors ir rezervuoto, bet 
atvirumo dabarties technologijoms ir 
medijoms, jo literatūros sampratos, 
persmelktos pirmiausia malonumo. 
Būtent šiame filme ne kartą skamba 
ir įsimintinai žavingas Millerio juo-

kas, iliustruojantis vieną iš kertinių 
jo nuostatų – nebūčiau to daręs, jei tai 
nebūtų buvę smagu. Tai apie literatū-
ros tyrimų džiaugsmus, tačiau greta 
jų filme rodomas ir kitas – buriavimas 
jo vasaros rezidencijoje Deer Isle, Mei-
ne. „Buriavimas – tarsi skridimas, kai 
pasikliauji tik vėju“, – filmo pradžio-
je sako Milleris, filmuojamas mūsų 
akiai įprastame ežerų kraštovaizdyje. 
2014 m. Nicholaso royle’o klausia-
mas, ką pasiimtų į negyvenamą salą, 
J. Hillis Milleris atsakė, kad Marcelį 
Proustą, visus 3000 puslapių prancū-
zų kalba, nes būtent tai lėtintų laiką 
ir skaitytoją.

P. S. Ir vietoj pabaigos – vienas 
smagesnių Millerio post scriptum (už-
fiksuotas filme), parašytas 1979 m. 
birželio 2 d. laiške Derrida, kuris ne-
retai vardo trumpinį J. išsiversdavo 
į „John“ ir būtent taip adresuodavo 
laiškus Milleriui. Pastarasis vienąsyk 
paaiškino reikalą trumpame po para-
šu „Hillis“ pridurtame post scriptum: 
„Beje, mano vardas yra „Joseph“, ne 
„John“, ir ne dėl to, kad tai būtų svar-
bu, tiesiog aš niekada niekur to vardo 
nesu naudojęs!“

4 https://archive.org/details/TheFirstsail/
TheFirstsail–sd.mp4. !
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rudenį prasidėjusi antroji pandemi-
jos banga katalikų Bažnyčiai, kaip ir 
visai pasaulio bendruomenei, nebuvo 
tokia nelaukta ir taip staigiai neuž-
klupo, kaip pirmoji, tad ir reaguota 
ramiau, pasitelkiant jau pernai pava-
sarį įgytą patirtį. Per rudenį prasidė-
jusią antrąją bangą daug kur išvengta 
griežto karantino, taikomos priemonės 
atidžiau pasvertos ir diferencijuotos, 
labiau atsižvelgiama į konkrečias vie-
tines sąlygas, tačiau akivaizdu, kad 
kasdienis gyvenimas kitoks, nei bu-
vome įpratę, o nežinojimas, kada tai 
baigsis, slegia.

Nuo rudens ir vėl Vatikane įsivyravo 
slogi ramybė. Po pirmosios pandemijos 
bangos, vasarą buvo pradėta vėl rengti 
popiežiaus bendrąsias audiencijas: ne 
tūkstančiai, bet po kelis šimtus piligri-
mų galėjo trečiadienių rytais susitikti 
su popiežiumi Vatikano rūmų šv. Da-
mazo kieme, tačiau po kelių mėnesių, 
augant susirgimų skaičiui, šiuos su-
sitikimus teko nutraukti. Dabar vie-
nintelė proga pamatyti popiežių, kad 
ir iš didoko atstumo, yra sekmadienių 
vidudieniais šv. Petro aikštėje vyks-
tantys „Viešpaties angelo“ maldos su-
sitikimai. Vis dar sustabdyta beveik 
visa kita popiežiaus viešoji veikla. 
Įprastines audiencijas, susitikimus ir 
kalbas pakeitė nuotolinės vaizdo kon-
ferencijos, įrašai arba laiškai.

Dėl pandemijos neišsipildė popie-
žiaus noras praėjusį pavasarį pasi-
kviesti į Asyžių tris tūkstančius jaunų-
jų ekonomistų, pradedančių profesinę 
karjerą valstybės tarnyboje, versle 
arba akademiniame pasaulyje, ir su 
jais pasikalbėti apie visus žmones la-

Bažnyčia antrosios COVid-19 
bangos laikais

JONAS MAlINAuSkAS

biau įtraukiančios ir ekologiškesnės 
ekonominės plėtros galimybes. lap-
kritį buvo surengtas alternatyvus 
virtualus susitikimas – tie patys jau-
nieji ekonomistai dalyvavo nuotolinėje 
konferencijoje. Sprendžiant dabartinę 
krizę ir šiandien dar nepakankamai 
aiškiai suvokiamas jos būsimas pa-
sekmes, popiežius prašė nepasiklysti 
tarp intelektinių madų ar ideologinių 
pozicijų, kurios nutolina nuo konkre-
taus žmonių gyvenimo. Mūsų žmoniš-
kumas matuojamas pagal santykį su 
žmogumi, ypač kenčiančiu žmogumi, 
sakė jiems Pranciškus. Toks matas 
turi būti naudojamas ir programuo-
jant naujus ekonominius modelius.

Pandemijos prislopinto Bažnyčios 
gyvenimo sąlygomis pernai spalį pasi-
rodė popiežiaus Pranciškaus enciklika 
Fratelli tutti. Nors gyvo bendravimo 
apribojimai sulėtino dokumento įsisa-
vinimo procesą katalikų pasaulyje, vis 
dėlto enciklikos žinia sulaukė plataus 
atgarsio, kaip liudija kad ir ganėtinai 
kurioziškas faktas, kuris nustebino ir 
pradžiugino popiežiaus autorines tei-
ses saugančios šv. Sosto komunika-
cijos dikasterijos vadovybę. Neseniai 
į ją kreipėsi rusijos Federacijos mu-
sulmonų bendruomenė ir paprašė lei-
dimo skelbti savo parengtą popiežiaus 
encik likos vertimą į rusų kalbą.

enciklika Fratelli tutti ir jai gimi-
ningas „Dokumentas apie žmogiškąją 
brolybę dėl taikos ir taikaus sambūvio 
pasaulyje“, kurį 2019 m. vasario 4 d. 
Abu Dabyje pasirašė popiežius Pran-
ciškus ir musulmonų sunitų dvasinis 
lyderis Ahmadas Al-Tayyebas, turėjo 
įtakos JTO sprendimui vasario 4 d. – 

minėtojo susitikimo metinių dieną – 
paskelbti Tarptautine žmonių broly-
bės diena. šia proga jau antrą kartą 
suteikta Jungtinių Arabų emyratų 
vyriausybės funduota (milijono JAV 
dolerių) Brolybės premija. šiemet jos 
laureatais tapo JTO generalinis sekre-
torius António Guterresas ir iš Maroko 
kilusi religijų dialogo ir taikos akty-
vistė latifa Ibn Ziaten, kurios sūnų – 
Prancūzijos karį – nužudė islamistinių 
pažiūrų teroristas.

Pandemijos sąlygomis kiek sulėtė-
jo, bet nesustojo jau prieš keletą metų 
pradėta romos kurijos reforma, toliau 
vyko jos konstitucijos teksto derinimo 
procesas. Vienos svarbiausių Bažny-
čios institucijų – Vyskupų sinodo – 
generaliniu sekretoriumi popiežius 
paskyrė maltietį kardinolą Mario Gre-
chą, o jo pavaduotoja tapo prancūzė 
Nathalie Becquart, pirmoji moteris iki 
šiol tik vyskupų užimame poste. Su-
šauktas Vyskupų sinodo susirinkimas. 
Jis vyks 2022 m. rudenį ir jame bus 
kalbama apie labiau sinodišką Bažny-
čios valdymą.

Žodžiai „sinodas“, „sinodo kelias“ 
šiandien vis dažniau skamba Bažny-
čioje. Iš graikiškų žodžių syn („su“, 
„kartu“) ir hodos („kelias“) sudarytas 
terminas reiškia keliavimą kartu, 
sprendimus, priimamus einant kartu, 
metodą, kuriuo Bažnyčia turėtų spręs-
ti esminius savo gyvenimo klausimus. 
Bene daugiausia dėmesio šiandien 
sulaukia Bažnyčios Vokietijoje Syno-
daler Weg – gana toli siekiantis Baž-
nyčios demokratizavimo procesas, iš-
kėlęs ir keletą su šiuo metu Bažnyčioje 
galiojančia tvarka nesuderinamų pos-
tulatų: pavyzdžiui, siūlymą šventinti 
kunigais vedusius vyrus, moterims 
teikti diakonato ar netgi kunigystės 
šventimus. Vienas pirmųjų konkrečių 
šio proceso rezultatų – neseniai pri-
imtas Vokietijos vyskupų sprendimas 
paskirti vyskupų konferencijos sekre-
tore teologę Beate Gilles. kita vertus, 
pasaulio mastu pastarasis sprendimas 
nėra kokia ypatinga naujovė, nes jau 
nuo anksčiau moterys šias pareigas 
eina Skandinavijos ir Pietų Afrikos 
vyskupų konferencijose, Prancūzijos 
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vyskupų konferencijos vicepirmininkė 
yra moteris.

Visiškai kitokias problemas turi 
spręsti Bažnyčia lenkijoje. NŽ-A pus-
lapiuose jau rašyta apie konstitucinio 
teismo sprendimo dėl abortų sukel-
tus protestus, augantį nepritarimą 
valdžios ir bažnytinės hierarchijos 

simbio zei, didėjantį tradiciškai kata-
likiškos visuomenės susipriešinimą. 
Dabar ima ryškėti dar viena to pasek-
mė – dažnėja formalaus išstojimo iš 
katalikų Bažnyčios atvejų. Nors ne-
skelbiama, kokie šio reiškinio mas-
tai, lenkijos Bažnyčios statistikos 
institutas (ISKK) nusprendė įtraukti 
apostaziją į savo stebėjimų akiratį. 
Apostaziją, kaip rimtą dabartinio meto 
problemą, paminėjo ir vyskupų kon-
ferencijos pirmininkas arkivyskupas 
Stanisławas Gądeckis gavėnios proga 
paskelbtame laiške savos vyskupijos 
tikintiesiems.

kad ir kaip žiūrėtume, pandemija 
sulėtino Bažnyčios gyvenimą. Jei per 
pirmąją bangą turėta daugiau energi-
jos sprendžiant laikinas (kaip tikėtasi) 
problemas, ilgai nenuslūgstant antra-
jai bangai matome vis daugiau nuo-
vargio ir išsikvėpimo. Padėtis galbūt 
ims keistis, kai pradės ryškėti vakci-
navimo kampanijų rezultatai. Tačiau 

sunku tikėtis greito sprendimo, žinant, 
kad pasaulio gyventojų skaičius artė-
ja prie 8 milijardų ir kad dauguma jų 
gyvena šalyse, savarankiškai nesuge-
bančiose užtikrinti kokybiškos sveika-
tos apsaugos. kaip per kalėdas sakė 
popiežius Pranciškus, vakcinų sukū-
rimas yra vilties prošvaistė dėl pan-

demijos tamsiais ir neaiškiais laikais, 
bet kad prošvaistė teiktų viltį visam 
pasauliui, vakcinos turi būti pasiekia-
mos visiems.

Vakcinavimo kampanijos susiduria 
ne tik su ekonominiais ir logistiniais 
sunkumais, bet ir su no vax ideolo-
gija, kurios išpažinėjų netrūksta ir 
tarp katalikų. Dar neprasidėjus skie-
pijimui buvo prisiminta, kad kuriant 
kai kurias vakcinas naudota genetinė 
medžiaga, gauta iš prieš kelis dešimt-
mečius darytų abortų. Į tai atsakė 
Ti kėjimo mokymo kongregacija ir Po-
piežiškoji gyvybės akademija paaiškin-
damos, kad tokių vakcinų naudojimas 
nereiškia tiesioginio ryšio su abortu ir 
kad galima ramia sąžine naudoti visas 
vakcinas, kurios, atlikus klinikinius 
testus, buvo pripažintos saugiomis ir 
veiksmingomis. Buvo taip pat primin-
ta apie sprendimo skiepytis arba nesi-
skiepyti moralines implikacijas. Vak-
cina saugo ne tik pasiskiepijusiojo, bet 

ir aplinkinių sveikatą, o atsisakymas 
skiepytis gali rimtai padidinti riziką 
kitų žmonių sveikatai.

Vatikanas, neturėdamas savo visuo-
menės, o tik nelabai didelę darbuotojų 
ir jų šeimų bendruomenę, sugebėjo per 
porą mėnesių paskiepyti visus norin-
čiuosius. Nors ir čia nepasitenkinimo 
sulaukė Vatikano valstybės adminis-
tracijos potvarkis, kuriuo nurodyta, 
kad skiepijimas nuo COVID-19 gali 
būti laikomas privalomu tam tikroje 
darbinėje aplinkoje, ypač ten, kur dir-
bama su kitais žmonėmis, priimami 
pašaliniai interesantai. šiais atvejais 
gali būti taikomos priemonės, kurios 
sumažintų pavojų bendruomenei, pa-
vyzdžiui, atsisakančiojo skiepytis as-
mens laikinas perkėlimas į kitą darbo 
vietą, paliekant nesumažintą atly-
ginimą. Paskelbus potvarkį, Italijos 
spaudoje pasirodė samprotavimų, kad 
atsisakančiuosius skiepytis Vatikanas 
mes iš darbo. Teko skelbti patikslini-
mą, kad nesiruošiama nieko bausti, 
o tik norima lanksčiai ir proporcingai 
užtikrinti pusiausvyrą tarp bendruo-
menės apsaugos ir individo pasirinki-
mo laisvės, nesiimant jokių represijų 
prieš darbuotojus.

Bene didžiausia Bažnyčios gyveni-
mo pandemijos laikais naujiena buvo 
šv. Tėvo apaštališkoji kelionė į Iraką 
kovo 5–8 d. Popiežius aplankė per 
karų ir terorizmo dešimtmečius dviem 
trečdaliais sumažėjusią katalikų bend-
ruomenę, meldėsi senojo chaldėjų ūro 
miesto vietoje, iš kur Dievo pašauktas 
savo kelionę pradėjo daugumos pasau-
lio tikinčiųjų tėvas Abraomas, susitiko 
su Irako musulmonų šiitų lyderiu, ti-
kėdamasis ir su šiitais pradėti tokio 
masto dialogą, koks jau vyksta su 
sunitais, dalyvaujančiais Abu Dabyje 
prieš dvejus metus pradėtame procese. 
kelionė buvo labai rizikinga, iki pat 
paskutinės dienos nebuvo aišku, ar ji 
įvyks, bet ryžęsis keliauti popiežius 
labai padrąsino nukraujavusią Irako 
krikščionių bendruomenę ir visą nua-
lintą visuomenę, o pats faktas, kad po-
piežius vėl keliauja, yra gana stiprus 
vilties ženklas visiems, laukiantiems 
pandemijos galo. !

Popiežius Pranciškus kalbasi su irako religinės bendruomenės atstovais senajame 
Ūro mieste nasirijoje, di Karo gubernijoje. iš aljazeera.com, Vatican Media via EPa
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Blizga naujosios Aušros kaziliūnaitės poezijos knygos Jūros 
nėra viršelis. Blizga jis visur – feisbukuose ir instagramuo-
se, įrašuose ir istorijose. Tokį blizgesį literatūroje dažniau 
pastebėsime prozos sekcijoje. Jis tinka kristinai Sabaliaus-
kaitei išleidus naują romaną, gal dar keliems autoriams, iš 
kurių knygų leidyklos uždirba. Poezijoje tai – retesnis atve-
jis. Gal net koks pusamžis vyriškis, gyvenantis sostinėje, 
tokio blizgesio užpavydėtų. Žinoma, karantinas apsunkina 
deramus knygos sutiktuvių ritualus – vis daugiau literatū-
ros komunikacijos keliasi į elektronines erdves. Bet net ir 
turint tai omenyje, Jūros nėra atrodo kaip didelis (arba bent 
jau didesnis nei vidutinis) įvykis literatūros laukuose. Todėl 
mažas hipsteriukas ant mano peties ragino neskubėti pirkti 
šios knygos. Bet mūsų tėvynėje yra tamsesnių ir stipresnių 
jėgų už literatūrinį spamą ir jos ragina rašyti recenzijas.

Paskutiniame puslapyje deklaruojama, kad leidinys „tę-
sia knygos kaip performatyvaus ir konceptualaus įvykio 
liniją“. Nelabai suprantu, kada knyga nebuvo performaty-
vus arba konceptualus įvykis, ir kur ši linija galėjo prasidėti 
ar nutrūkti. Bet knygos dizainas prašosi aptariamas bent 
jau keliais sakiniais. knygos dizainerė Agnė Dautartaitė-

krutulė jau, regis, turi reputaciją kaip netradicinių knygos 
apipavidalinimų autorė. šis irgi toks. Visiškai baltas knygos 
viršelis atidengia mėlyną pirmąjį puslapį. Tai – užuomina 
į pagrindinį knygos motyvą jūrą. Akcentuojama linija, kuri 
gali reikšti ir ribą tarp kranto ir vandens, tarp jūros ir dan-
gaus, tarp vaizduotės ir tikrovės. Taip viršelis atspindi ne 
tik knygos pavadinimą, bet ir pagrindines jos temas. knygos 
viduje taip pat rasime netradicinį tekstų išdėstymą. Ją rei-
kia skaityti pavertus į horizontalią poziciją. Dauguma auto-
rės eilėraščių – trumpi ir minimalistiniai, todėl, išskyrus 
vos kelis, užima vieną puslapį, o antrasis lieka tuščias. Tokį 
sprendimą gali pateisinti horizonto idėja. Puslapis, viena 
vertus, yra tuščias, tačiau apverstas tampa vieta vaizduotei 
ar tekstui. Akivaizdu, kad popieriaus nebuvo pataupyta, 
užtat knyga atrodo solidžiau. kalbant apie tokius sprendi-
mus, norėčiau iškelti klausimą, ar jie kaip nors praturtina 
skaitymo procesą, ar veltui blaško skaitytoją? Ar dizaino ir 
teksto sintezėje randasi kokios nors naujos reikšmės, kurių 
vien tekste nerastume? Aš gi labiau esu tradicinio knygos 
pavidalo šalininkas. Bet gal tai tik kultūrinė inercija.

Nemažą rinkinio dalį sudaro trumpučiai eilėraščiai, tokios 
poetinės miniatiūros. Autorė mėgsta žiedines kompozicijas. 
eilėraščio pabaiga dažnai referuoja (arba kvestionuoja) jo 
pradžioje iškeltą prielaidą, motyvą. Tarkime, eilėraštyje 
„sala“. Jis prasideda užuomina į sapną ar vaizduotę: „naktį 
po jo akių vokais neramiai šniokščia jūra / kyla baisi audra, 
dūžta laivas“ (p. 26). kad ir kaip interpretuotume eilėraš-
čio siužeto vystymosi vietą, sąlyga „po vokais“ nurodo tam 
tikrą fiktyvumą ar įsivaizduojamybę. Todėl atrodo, kad 
tolesnis vyksmas plėtojamas ne fizinėje erdvėje: „niekas 
neišsigelbėja, išsigelbėja raudonplaukė / ją išmeta į kran-
tą / balta suknelė, balta dėmė vidury pilko paplūdimio / 
gyvena viena / trijų kambarių bute / valgo akmenis ir salos 
augmeniją, jos veidas raukšlėjasi“ (p. 26). Tačiau paskutinė 
eilėraščio eilutė sugriauna iškeltas opozicijas tarp fizinio ir 
nematerialaus: „dabar be dešimt septynios, ji it negyva guli 
šalia jo lovoje“ (p. 26). kaziliūnaitės eilėse vaizduotė ir joje 
vykstantys dalykai dažnai turi tam tikrą tikrumo laipsnį ir 
gali manifestuotis kitose teksto tikrovės plotmėse. Su tuo 
yra susijęs ir pats kūrybos aktas. Tą gerai iliustruoja eilė-
raštis „po to“ (p. 40). Jame vaikas nupiešia dangų ir po to jį 
nubraukia. Bet aktualizuojamas ne dangaus nubraukimas, 
o šio veiksmo reikšmė kuriamam pasauliui: „ir sėdim mes po 
nubrauktu dangum / ir pabundam rytais kylant / nubrauk-
tai saulei“ (p. 40). Autorės tekstuose vaizduotė turi pasek-
mes, ji gali keisti, redaguoti, cenzūruoti, nukirpti, iškirpti.

Nepaisant visų nuožmių vaizduotės atributų, eilėse ap-
tikau ir melo arba apgaulės faktą. Galimybę atskirti vieną 
tikrovę nuo kitos. Taip prasideda pagrindinis knygos eilė-
raštis „konferencija“: „iš tiesų tai jokios jūros net ir nėra / 

Keli lašai jūroje
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aušra Kaziliūnaitė,
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2020, 100 p., 800 egz.
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mus apgavo, bet kartais labai puiku būti apgautam“ (p. 64). 
Tiesa, už tikrovės verifikavimą autorei žymiai įdomesnis 
pats apgaulės aktas: „viskas labai paprasta / tiesiog nuvedi 
žmogų prie jo tuštumos ir duodi maudymuką / visą likusį 
darbą atlieka pats / šniokščia, ošia, banguoja, klykia, ūžia 
ir visos kitos nesąmonės“ (p. 64). Apgaulė šiame tekste yra 
netgi maloni ir, žinoma, už visos klastos slypi galia. Tik 
pastarosios pozicija čia nėra absoliuti ir visa galinti. Pasi-
nėrimas į jūrą turi ir kitų priežasčių. Tuštuma yra viena jų. 
Būtų galima teigti, kad jūros nebuvimas ir yra pagrindinė 
jos atsiradimo sąlyga. Taip pat įdomi ir maudymuko funkci-
ja. Įtikinti apgaule prireikia ir tam tikros vienišos bei atski-
ros tikrovės detalės. Toliau poetė šuoliuoja per visas suklai-
dintojo patirtis. Ir galiausiai visiškoje mimetinių lyg menų 
sumaištyje eilėraštis baigiasi taip: „tie, kur geriau pasiruo-
šę, net turi power point skaidres su jūrine lydeka“ (p. 65). 
Perskaičius šį tekstą, ištinka atstumo jausmas. Auto rė nea-
nalizuoja atotrūkio tarp reprezentacijos ir fakto. Veikiau 
aktualus tampa atotrūkis, pačios apgaulės mastas.

Tiesa, yra ir tokių eilėraščių, kur svarbus ne tik vaizduo-
tės tūris, bet ir santykis tarp aš ir tu. Tai dažniausiai ilgesni 
arba bent jau šiek tiek siužetiški eilėraščiai. Tokių centre 
atsiranda pati kalbėtoja. Pavyzdžiui, tekstuose „kaip mes 
buvome dievais“ (p. 52) arba „no, thank you!“ (p. 50) vaizduo-
jamas susidūrimas su kitu ir to kito iškeliamomis sąlygomis. 
Tarkime, pastarasis prasideda akistata su užpuolikais: „ga-
liausiai už kiekvieno kampo labirinte atsiranda norinčių 
tau parodyti kelią / jie seka paskui, įtikinėja, kol bėgdamas 
nuo jų visiškai pasiklysti“ (p. 50). Paklydimas čia neturi 
jokios egzistencinės prasmės. Jis yra tiesiog išprovokuotas 
santykio su išorine jėga. Bet teksto pabaigoje jis įgauna dar 
vieną, kokybinį matmenį: „gal kai paklaidina, esi mažiau 
paklydęs, nei kai pats pasiklysti“ (p. 50). Tai sufleruoja, kad 
subjektės vidinė tikrovė gali būti klampesnė už išoriškai 
primestą. ši dialektika tarp vidinio ir išorinio, greta vaiz-
duotės, yra viena pagrindinių knygos temų. Poetės tekstuo-
se vidinės patirtys visada bando skverbtis į išorę, o išorinės 
jėgos – penetruoti vidų.

Dar vienas didelis tekstų korpusas – trumpi eilėraštukai, 
savotiškos poetinės nuoplaišos. Dažniausiai juose pasirodo 
koks nors gamtos motyvas. Mano manymu, šių galėtų būti 
mažiau, arba išvis nebūti. Pavyzdžiui: „man patinka eže-
rai – / laukinės lelijos ir tavo paviršiuje / atsispindinti pilna-
tis“ (p. 90) arba: „tau prie manęs prisilietus / už lango virpa 
medžių šakos / ten gyvena paukštis / kurį girdim tik mes ir 
benamiai“ (p. 84). Prėska ir neįdomu. Gal tokias nuoplaišas 
reiktų pasaugoti, įpinti į įdomesnes kompozicijas, nes pa-
vieniui jos atrodo liūdnai ir, kai užima nemažą knygos dalį, 
jaučiuosi apgautas.

Apskritai knygos tekstų kokybė nenuosekli. kartais net 
atrodo, kad kai kurie rašyti ne pačios rinkinio autorės. Pa-

vyzdžiui, eilėraštis „šventė“ prasideda tiesiog išvardijimu 
ir man jau nuobodu: „praeivių šypsenos, šaltas pavasaris, 
paskaitos, filmai / ne vietoje palikti batai, seksas, sirenos 
pirmadieniais / į bažnyčią įskridęs balandis“ (p. 8). Nieko 
neturiu prieš išvardijimus, jie gali turėti įdomiausias funk-
cijas tekstuose, bet tik ne tada, kai eilėraštis iškart baigiasi 
taip: „visa tai nieko nereiškia / ir tai vienintelė priežastis / 
kodėl reiškia“ (p. 8). Su visa derama pagarba autorei, tokios 
tekstų pabaigos primena jaunųjų filologų konkurso antro 
diviziono B lygą. Neretai ir tas žaidimas opozicijomis atrodo 
perspaustas ir perteklinis, lengva išeitis nesugalvojus, kaip 
pabaigti eilėraštį: „šio vakaro rankos dreba / dreba langų 
stiklai / pro šalį nelekiant / traukiniui / jo vagonuose tušti 
lizdai / ir šią tuštumą perinčios / tavo akys / kurios jau ne 
tavo“ (p. 62). kartais tokie eilėraštukai susvyruoja ant ba-
nalybės ribos.

Santykis su gamta irgi nėra pats įdomiausias. Dažname 
eilėraštyje gamta elementariu romantiniu principu atspin-
di subjektės vidines būsenas, kartais su ja tapatinamasi. 
Pavyzdžiui: „būti žmogumi mokiausi iš senų medžių / iš gel-
tonų paukščių / paukščių / tupinčių ant vėtros nulaužtų me-
džio šakų“ (p. 24). Gamtoje neieškoma palyginimo. Tiesiog 
teškiamas gamta yra žmogaus dalis ir atvirkščiai moto, ir 
viskas. Arba atvirkščiai – eilėraštis „mumyse narve“. Jame 
tiesiog išvardijami gyvūnai: „mumyse / savo narve ramiai 
poruojasi makakos / liūtas žaidžia sviediniu / pandos, neat-
laikę smalsių praeivių žvilgsnių nyksta / o povą ir vėl kažkas 
pasiskolino / jo narvas tuščias“ (p. 60). Išties, žmogus būna ir 
poruojasi, ir žaidžia. Ir dar būna kažkoks jausmas manyje, 
kad kažkas nyksta ir tokia tuštuma. Tiesiai į dešimtuką. 
Žinoma, yra ir pavykusių bandymų sužaisti gyvūnija. Toks 
man pasirodė eilėraštis „atmintis“. Jame laikas vaizduoja-
mas kaip katinas: „kaip šeimininkui norintis įtikti katinas / 
laikas, įsikandęs aštriais dantukais / vieną po kitos tempia 
savo sumedžiotas dienas“ (p. 6). Čia jau iškyla įdomesnių 
klausimų. kodėl laikas paklūsta šeimininkui? kodėl laiko 
ir atskiro epizodo laike (dienos) santykis yra palyginamas 
su medžiokle? ir t.t. O baigiasi tekstas irgi gan vaizdžiu 
užmaršties ir mirties sugretinimu: „ir kartais man atrodo, 
kad kai kurios iš jų / dar šiek tiek juda“ (p. 6).

Prieš imdamas knygą į rankas buvau skeptiškas. Galvo-
jau joje rasiąs daugiau socialinių ar politinių temų. Nesa-
kau, kad jos poezijai netinkamos. Tiesiog dažnai susiduriu 
su tiesioginiu ir buku vienos ar kitos idėjos eksponavimu. 
Taip, šioje knygoje yra galios santykių ir visų kitų fukoiz-
mų, bet jie manęs neerzino, kartais net pasirodė organiškai 
įpinti į poetinį naratyvą, dažnai įdomesnį už tuos tradici-
nės gamtinės poetikos eilėraščius. knyga pranoko mano 
lūkesčius ir jūroje tekstų radau kelis lašelius sau. Gal jūros 
vandeniu troškulio ir nenumalšinsiu, bet šioks toks atsimi-
nimas liks.

K n y G ų  a i d a i
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Atrodytų ne taip seniai – bet jau prieš dešimtmetį – 
praūžęs Czesławo Miłoszo gimimo šimtmetis nepraėjo 
be pėdsakų, kaip kartais nutinka su poetų minėjimais. 
Ne tik todėl, kad išleista keletas knygų, kad vyko ren-
giniai, bet pirmiausia todėl, kad Miłoszas anuomet, kai 
gerokai aiškiau imta suprasti, jog ne tik lietuvių kalba 
rašyti tekstai yra mūsų kultūros dalis, galutinai tapo 
mūsų literatūrinio kanono dalimi. Apytikriai tuo metu 
jis nugulė mokyklinėje lietuvių litetatūros programoje 
kaip privalomas autorius. Toks yra ir šiandien. šalia 
keleto Vakarų klasikų jis vaidina itin svarbų vaidme-
nį – tai ir langas į europos istoriją, siūlantis specifi-
nį rytų europietišką žvilgsnį, ir moderni (!) jungtis su 
dviem svarbiais tapatybiniais sandais – lenkija ir 
lDk palikimu.

Tomo Venclovos išverstas ir Apostrofos išleistas Poe-
tinis traktatas tik paliudija Miłoszo kaip klasiko statu-
są: leidinys pilnai dvikalbis (lenkiškai rasite tiek poezi-
ją, tiek komentarą), gražus, tvirtai įrištas į kietą viršelį 
ir paruoštas rimtam skaitymui – su įtaisytais dviem 
medžiaginiais skirtukais – vienas poezijai, kitas jos 
komentarui. Jei ne ant kito popieriaus, nei poezija, at-
spausdintame komentare nuo šilto rankos prisiglaudi-
mo kiek atgyjantis rašalas ir nenumeruotos eilutės, net 
ir nepavyktų sugalvoti priekaišto. komentuoti Venclo-
vos vertėjo darbą irgi mažne beprasmiška – konstatuoti 
jo kaip poezijos vertėjo talentą būtų daugiau nei bana-
lu, o požiūrį į vertimą – teksto kaip visumos pirmenybę 

prieš pažodinį atpasakojimą – jis ne kartą viešai išpa-
žinęs. šiame vertime irgi rasime labai atidų žvilgsnį į 
poetinę formą, metrą, originalo rimų, eilučių skaičiaus 
atkartojimą. Ir šia prasme vertimas pranašesnis už, 
pavyzdžiui, angliškąjį vertimą – gražų, bet visgi daug 
panašesnį į tikrą traktatą.

Tad belieka tik keletas klausimų, kuriuos kelia Poe-
tinis traktatas: koks tai kūrinys, kodėl jis pristatomas 
kaip Miłoszo poetinė viršūnė, ką ir kokiam skaitytojui 
jis gali pasiūlyti, ką reiškia – jei jau galima taip pasa-
kyti – lietuviškajam Miłoszo tekstų korpusui.

Pradėkime nuo paradokso: nors šiandien pristato-
mas kaip Miłoszo poezijos viršūnė, Miłoszą mokiniams 
pristatančiame gana išsamiame Dariaus kuolio tekste 
mokyklinėje chrestomatijoje (Darius kuolys, „Česlovas 
Milošas“, in: Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros 
chrestomatija 11–12 klasei, Vilnius: lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2012, p. 2308–2320) šis 
1955–1956 m. Paryžiuje parašytas tekstas ne tik nėra 
minimas tarp svarbiausių Miłoszo kūrinių, bet ir nėra 
minimas apskritai. Tad kaip čia yra – ar leidykla pri-
statydama šį kūrinį kaip magnum opus kiek pagraži-
na situaciją, ar visgi mokiniams rodome poetą kreivu 
veidrodžiu? Iš tiesų, matyt, nei taip, nei taip – tai su-
dėtingas savo tema, aliuzijomis ir struktūra kūrinys, 
net ir su paties autoriaus rašytu lydinčiu komentaru be 
platesnių kultūros istorijos žinių sunkiai įkandamas. 
Tad – net jei tai poezijos meno rėmuose yra poetinė vir-
šūnė – ji jau vien dėl savo sudėtingos ir specifinės pri-
gimties negalėjo tapti platesnei publikai svarbiausiu ar 
reprezentaciniu autoriaus veikalu.

Nemaža Miłoszo poetinės kūrybos dalis, nors gausi 
kultūriniais kontekstais, skaitytojui nėra labai sun-
kiai prieinama ir interpretuojama. 1998 m. pokalby-
je su literatūrologe Helen Vendler poetas šmaikštavo: 
„Matote, proza man turi būti tiek proziška, kiek įma-
noma“ (Czeslaw Milosz with Helen Vendler, Conversa-
tion, 1998-03-26, in: https://vimeo.com/11148828). Ta-
čiau beveik rimtai šią ištarmę apie proziškumą galime 
pritaikyti ir jo poezijai – ji dažnai aiškiai artikuliuota, 
neapkrauta gausiai poetiniais žaidimais, pasakojanti, 
intelektuali, bet neperpinta nesučiumpamomis meta-
foromis. Ir todėl nemažam skaitytojų ratui lengviau 
prieinama. Poetinis traktatas nėra lengvai prieinamas, 
ir tai matė pats Miłoszas, ne tik nuoširdžiai stebėję-
sis, kad išverstas kūrinys sulaukė anglakalbių gerbėjų 
būrio, bet ir pačiame komentare vėliau jautęs pareigą 
kone pasiaiškinti: „Taigi Traktatas kalba apie poeziją 
kaip apie visas gyvenimo sferas apimančią veiklą, o ne 
tik kaip asmeninių jausmų išraišką. Aprašo XX amžių 
ne bendrais bruožais, o vienoje europos vietoje, len-
kijoje, kur istorija įgavo tragedijos pavidalą. Be abejo-
nės, būtų buvę geriau pasirinkti ne tokią provincišką 
temą. Bet kartais verčiau apsiriboti painiais dalykais, 

Miłoszas gurmanams

MANTAS TAMOšAITIS

Czesław Miłosz,
POETinis TRaKTaTas su 
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TRaKTaT POETyCKi z 
MOiM KOMEnTaRzEM,
į lietuvių kalbą vertė 
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kuriuos pažįsti iš pirmųjų rankų“ (p. 196). Jei Juozas 
kėkštas Miłoszo poeziją vadino epochos sąmoningumo 
poezija, tai šį konkretų kūrinį galima pavadinti ir epo-
chos poezijos sąmoningumo istorija. kūrinys epochą ap-
mąsto būtent iš poezijos perspektyvos, nuolatos grįžta 
prie lenkų poetinės istorijos. Ir čia, reikia pridurti, mes 
kaip skaitytojai vėl turime pranašumą prieš anglakalbį 
skaitytoją: mūsų (literatūros) istorija panaši.

Poema bando aprašyti prasmės ieškantį protą (p. 176) 
ir kelia klausimą, kuriame galime atpažinti visos poka-
rio poezijos problematiką: kaip poezija gali atspindėti 
tikrovę, ypač istorinę, kalbėti apie savo epochą ir po ne-
regėtos istorinės tragedijos vis dar išsaugoti savo pri-
gimtinius estetinius užmojus:

kokiais tad žodžiais ateitį pasiekti,
kokiais tad žodžiais apsaugoti laimę –
Gardžiai ji kvepia lyg ruginė duona –
Jeigu poeto kalba nepasvėrė
Naštos, kur teko vėlyviesiems ainiams?
Mes nesimokėm. Mes lig šiol nežinom,
kaip Būtinybė derinas su laisve. (p. 51)

kūrinyje susiduria estetika ir istorija, gamta ir kultū-
ra, istorija ir žmogaus laisvė bei troškimai, iškyla poe-
to įsipareigojimo savajai epochai klausimas. Tad Miło-
szas, kurio vis neapleidžia „talpesnės formos“ paieškos, 
po dviejų tūkstančių metų ir visiškai kitokioje epochos 
šviesoje (gal labiau tiktų – epochos tamsoje) nei Hora-
cijus, iškelia sau tą pačią Horacijaus užduotį: poetiniu 
traktatu permąstyti poezijos menui kylančius iššūkius 
ir jo vietą naujoje epochoje.

Pirmajame poemos skyriuje „Gražieji laikai“ aprašo-
ma krokuva ir lenkų kultūra XIX ir XX a. sandūroje, 
antrajame skyriuje „Sostinė“ aprašoma Varšuva tarpu-
kariu ir vertinamos lenkų poezijos būsenos šiuo laiku 
(aptariama kaip tikrame traktate – beveik papoečiui), 
pabrėžiant dalies poetų nusuktą žvilgsnį nuo istorinės 
tikrovės. Trečiasis skyrius „Istorijos dvasia“ apima karo 
metus ir yra istorijos prigimties, tėkmės ir kalbos san-
tykio apmąstymas. O štai ketvirtasis skyrius „Gamta“ 
nusikelia į pokarį ir už europos ribų. Pasakotojas sėdi 
valtyje, Pensilvanijoje, Amerikoje, dar išgyvenančio-
je istorijos vaikystę, ir bando atgauti pusiausvyrą, pa-
miršti minčių neapleidžiančią europą.

Dalis poemos, ypač be komentaro, lietuvių skaitytojui 
(beveik be išimties) gali pasirodyti sunkiai suprantama 
paprasčiausiai todėl, kad poema kartu yra ir lenkų poe-
zijos istorijos apžvalga, apimanti mūsuose menkai ži-
nomų Jano kasprowicziaus, Stanisławo Wyspiańskio, 
Józefo Czechowicziaus ir kitų poetų kūrybos subtilų, 
aliuzišką vertinimą iš istorinės perspektyvos – skai-
tant gali tapti akivaizdu, kaip paties skaitančiojo li-
teratūriniai horizontai ne(be)atitinka geografinės kai-

mynystės. Bet pažvelkime į gana universalias poemos 
kulminaciją (skyrius „Istorijos dvasia“) ir atomazgą – 
skyrių „Gamta“.

Istorijos dvasia poemoje personifikuojama, ji tarsi vel-
niškai diriguoja skyriaus poetiniam vyksmui. Skyrius 
apie ją prasideda viduramžinės strofikos pamėgdžio-
jimu, tercetais, savo struktūra atkartojančiais XIII a. 
himną Marijai Stabat mater, apgiedantį Marijos kan-
čias kristaus nukryžiavimo metu. Paralelė ar aliuzija 
čia toli gražu ne šiaip sau: visas skyrius persmelktas 
bejėgystės prieš istorijos dvasią, pasiglemžiančią idea-
listinę viltį ir civilizaciją:

kai nuo skulptūrų aukso dažas byra,
Nuo teisės knygų sunkios raidės byra,
Sąmonė lieka lyg akies lėliukė.

kai ant metalo ir traiškomų lapų
leidžiasi plėnys pergamento lapų,
Gėrio ir blogio medis lieka nuogas.

kai bulvienojuos gęsta sparno drobė,
kada suyra geležis kaip drobė,
Belieka pirkių šiaudai, karvių mėšlas. (p. 45)

Tokių struktūrinių aliuzijų tekste – daugiau nei vie-
na, ir tai tik patvirtina pasirinktą vertimo strategiją 
esant teisinga. Aliuzija į Stabat mater suteikia visai 
kitą – biblinį – svorį niūriai Miłoszo ironijai: jis tuo pat 
metu vaizduoja miestą, panirusį į amžiną kasdienybę 
ir dienos darbus, kai pašalyje vyksta didžiausia XX a. 
katastrofa:

Toliau už miesto kiaurą naktį miršta
Senyvas žydas molio karjere.
kimus jo staugsmas pritilsta tik auštant
Vysla pilkuoja, mazgoja karklyną,
Plačiai patvinus ridinėja gargždą
ratais teškena perpildytas laivas
kontrabandistai spiečias ant denio.
Gylį matuoja Henekas ar Stasius:
„Metras!“ Pliumpt. „Metras!“ Pliumpt. „Metras 

ir dešimt!“ (p. 45–47)

Istorijos dvasia vaizduojama kaip patenkinta tokia 
būkle: „švilpauja. Mėgsta tvano apiplautą / Beformę 
šalį, kur leidžiama viskas“ (p. 47). „Žiauriąją deivę, ku-
riai pasiduoda / Trapių valstybių laikas ir likimas. / Di-
džiulis veidas lyg dešimt mėnulių, / Apykaklė iš kruvi-
nų galvų“ (p. 47) – taip vilkinčią Hegelio fraką (p. 51) 
istorijos dvasią aprašo Miłoszas. Natūraliai kyla klau-
simas: ar tokių istorijos grimasų akivaizdoje poetas dar 
gali užmerkęs akis prieš katastrofą rašyti „estetišką“ 
poeziją ir išvengti savosios epochos, ar tokia laikysena 
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yra morali. Juolab kad visa aukštoji civilizacijos kultū-
ra – Mickiewicziaus idealizmas – atrodytų patiria kra-
chą. Aukštoji kultūra atrodo apgaulinga, o realybė – 
pernelyg žiauri, tarsi nebelieka jokio pagrindo poezijai, 
tą liudija ir absurdiškas skyriaus pabaigos paveikslas: 
„Sėdėjau ant ežios. rūkiau susimąstęs / Vėjų pagairėj. 
Greta buvo bulvės“ (p. 69).

Tad lieka gamta, kurios imamasi paskutiniame sky-
riuje: „Gamtos atsiveria sodas“ (p. 71). Tačiau gamta 
(kiek bendro ji turi su istorijos dvasia?) irgi yra nuolati-
nis irimas: „Drobėj, skulptūroj lieka asmenybė, / Bet ją 
pražudo pirmapradės galios“ (p. 73). Miłoszui žmogus 
nėra tik gamtos dalis, jis aiškiai suvokia žmogų kaip 
per kultūrą nuo jos atsiskiriantį – bebras „Nupurto kai-
lį, junta urvo drėgmę. / esu viršesnis, nes žinau, kad 
mirsiu // Atsimenu viską. [...]“ (p. 75).

Tad koks Miłoszo atsakymas? Poezija turi būti ki-
tokia: „Man reikalinga dikcija naujesnė / kuri poetui 
leistų išsakyti / Naują jautrumą, gelbstintį nuo dėsnio“ 
(p. 79), ji turi išsaugoti epochos ženklus, o istorija, He-
rodoto mūza, turi būti panaudota kaip įnagis ir ginklas, 
teikiantis galios ir vilties (p. 79). Tokią Miłoszo poziciją 
ir atsakymą labai aiškiai suformulavo pats jo vertėjas: 
„Miłoszo sprendimas – kad sąlytis su istorija poezijai 
būtinas. Gal ne tiek žmonijai, kiek pačiam poetui. Jei-
gu nebandysime bent žodžiais atsakyti į istorijos iššū-
kius – mes esame žuvę. Atsakyti į juos reikia. Ir tokia 
pozicija lieka svarbi ligi šiol“ (Jurgita Jačėnaitė, „Sąly-

tis su istorija poezijai būtinas: Apie Cz. Miłoszo opus 
magnum – „Poetinį traktatą“, in: bernardinai.lt/saly-
tis-su-istorija-poezijai-butinas-apie-cz-miloszo-opus-
magnum-poetini-traktata).

šios poemos pasirodymas yra reikšmingas indėlis į 
lietuvių kultūrą ir lietuvių milošiadą: ji reikšmingai 
papildo Miłoszo vaizdinį mūsų kultūroje, parodo dar 
vieną kelią, kuriuo poetą nuvedė naujos kalbėjimo 
formos paieškos. Ir reikšmingai papildo mūsų poeziją 
XX a. katastrofų permąstymu – be Algimanto Mackaus 
ar iš dalies Alfonso Nykos-Niliūno lietuvių poezijo-
je mąstymo šiomis temomis nėra daug – arba jis ap-
ribotas sovietinės tikrovės, arba gerokai vėlesnis. Ta-
čiau eiliniai skaitytojai, norintys susipažinti su Miłoszo 
kūryba, bet nelaikantys savęs poezijos gurmanais, pa-
ėmę šią knygą į rankas kaip pirmą Miłoszo veikalą, 
gali be jokio reikalo kiek nusivilti autoriumi, paklydę 
sudėtinguose eliotiškuose realijų ir intertekstų žaban-
guose, palaikyti jį pernelyg hermetišku. Ir aišku, ne-
nutildamas kirba klausimas – ar XXI a. tokia istorijos 
pripildyta poezija dar gali mums suteikti „galios ir vil-
ties“ šalia gurmanams žavių formos subtilybių? O gal 
istorijos dvasia jau nusimetė Hegelio fraką ir siautė-
ja pusnuogė? Ar gali šita poezija pasakyti mums ką 
nors, ko Miłoszas neišsakė mažiau hermetiškuose savo 
veikaluose? klausimai, matyt, šįkart lieka retoriniai. 
O šiaip – reikia pasveikinti leidyklą – daiktas rimtas,  
solidus ir ilgam. !

K n y G ų  a i d a i

Eligijus Raila

LiEtuvystės mozė 
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija 

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

Norbertas Černiauskas

Eligijui Railai pavyko atskleisti tiriamos figūros psichosocialinę ir sociokultūrinę vienovę, kurios dėka Basa-
navičius 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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Nuo Nijolės Bankauskienės ir Gabijos Bankauskaitės 
knygos Stefania Jabłońska: Moteris dviejų amžių san-
dūroje viršelio (2020) skaitytoją pasitinka įdėmus pagy-
venusios moteriškės žvilgsnis. Nuotrauka neryški, ats-
palviai išblukę. Iš tiesų Stefanija Jablonska (Stefania 
Jabłońska, 1861–1936) nepelnytai tėra skurdus šešėlis 
mūsų kolektyvinės atminties galerijose. Ji net savo Vi-
kipedijos pastraipos neturi. užtat sveikintinas autorių 
užmojis parašyti knygą apie šią bajoraitę iš rytų Aukš-
taitijos, tikėjusią, kad aštrėjantį lietuvių ir lenkų tau-
tinį konfliktą gali švelninti tarpusavio kultūros paži-
nimas, ir, kas svarbiausia, veikusią to pažinimo labui. 
Jablonska tris dešimtmečius vertė lietuvių poezijos ir 
dramos kūrinius į lenkų kalbą, taip suteikdama lenka-
kalbiams skaitytojams galimybę susipažinti su lietu-
vių tautinio atgimimo įkvėpta literatūra. Net antrojo ir 
trečiojo XX a. dešimtmečių sandūros, kai tautines vals-
tybes mirtinai supriešino Vilniaus krašto problema, ši 
literatė leido skaitinių lenkakalbiams moksleiviams 
knygeles, praturtintas tekstų apie lietuvą ir lietuvių 
poezijos vertimų. Veikiausiai vildamasi, kad bent būsi-
mos kartos pajėgs per literatūrą atrasti bendrą kalbą.

Verčiame antraštinį knygos lapą. Pajuodintomis rai-
dėmis nurodytas leidinio tipas – monografija. Pagal 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyną taip įvardijamas 
„mokslo veikalas, kuriame nagrinėjamas vienas kuris 

mokslo klausimas“. Taigi kalba tikrai nėra apie moks-
lo populiarinimo ar grožinę literatūrą, kuriai taikyti-
ni kitokie nei mokslinio tyrimo kriterijai. kaip pačios 
autorės įvardija savo siekius? Monografijos uždavinius 
perfrazuoju pagal knygos apatiniame viršelyje pateik-
tą informaciją: 1) gilinimasis į Jablonskos biografiją, 
2) „šeimos ir giminės gyvenamosios vietos, vaikų vardų 
faktų“ tikslinimas, 3) vertimų iš lietuvių į lenkų kalbą 
aptarimas, 4) parengtų edukacinių skaitinių ir chresto-
matijos moksleiviams lenkų kalba nagrinėjimas.

Taigi autorės ėmėsi būtent istorinio tyrimo, parem-
to istoriografine ir archyvine medžiaga. Didžiąją pas-
tarosios dalį sudaro lietuvos atminties institucijose 
saugomi ir istoriografijoje jau žinomi Jablonskos laiš-
kų giminaičiams ir kolegoms literatams originalai bei 
„frag mentų perrašai“. Pastaruosius prieš keturis de-
šimtmečius perrašė, o kai kada, knygos autorių teigi-
mu, laisvai atpasakojo mėgėjas kraštotyrininkas An-
tanas Suraučius. Perrašai koreguoti ir prirašyti dar 
„trečiojo asmens“ ranka (p. 31–32). Tokie dokumentai 
nėra per se nepatikimi, bet kritiškesnis skaitytojas jau 
įtariai surauktų kaktą. kitą korespondencijos bloką, 
kuriuo gausiai remiamasi, sudaro Antano Namiko laiš-
kai ričardui Svilui, rašyti aštuntojo dešimtmečio pa-
baigoje. Įvade nei šie asmenys, nei jų susirašinėjimas 
neminimas, todėl skaitytojui tenka įveikti pusę knygos, 
kol pagaliau p. 109 randa išnašą apie Namiką (1887–
1980) – pedagogą ir kraštotyrininką, asmeniškai paži-
nojusį Jablonską. Taip paaiškėja, kad į devintąją de-
šimtį įkopęs senolis laiškų serijoje Jablonskos sesers 
anūkui dalinosi savo žiniomis ir atsiminimais. Nei gar-
bus kraštotyrininko amžius, nei jo sukauptų dokumen-
tų archyvo situacija po Antrojo pasaulinio karo ir po-
kario tremties metų autorėms nedavė pagrindo abejoti 
laiškuose pateikiama informacija. 

Pastebėtina, kad rašant veikalą visiškai nesinaudota 
pagrindine XIX–XX a. pradžios dokumentus saugančia 
lietuvos atminties institucija – lietuvos valstybės isto-
rijos archyvu (toliau – lVIA). Tikslinant, pasak paant-
raštės, „moters dviejų amžių sandūroje“ biografiją ir gi-
minės istoriją, vertėjo apsilankyti ir ten. Veikiausiai tai 
būtų padėję išvengti kai kurių spekuliacijų, pavyzdžiui, 
dėl Jablonskos gimimo vietos. „Biografijos tikslintojos“ 
blaškosi tarp skirtingų istoriografijoje nurodytų versijų 
(kauno miesto ar Bikuškio dvaro), galiausiai palieka šį 
klausimą atvirą, užuot paieškojusios knygos herojės gi-
mimo metrikų įrašo lVIA fonde nr. 1218, kuriame sau-
gomos evangelikų liuteronų bažnyčios metrikų knygos. 
lietuvos liuteronų bendruomenės XIX a. būta pakan-
kamai kompaktiškos, o XIX a. antros pusės bažnytinės 
metrikacijos sistemos – pakankamai pažangios, todėl 
sunku patikėti, kad nerastume atitinkamo įrašo.

Jablonskos genealoginio medžio braižymui ir tėvoni-
jos istorijai skirtas pirmasis knygos skyrius. Net neįdė-

nijolė Bankauskienė, 
Gabija Bankauskaitė,
sTEFania jaBłOńsKa: 
MOTERis dViEjų aMžių 
sandŪROjE: Monografija,
Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 
2020, 247 p., 100 egz.

dizainerė jurga Tėvelienė

stefanijos jablonskos 
iššūkis

VIlMA VASkelAITė
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miam skaitytojui jis pažeria keistenybių. Autorės nie-
kaip negali apsispręsti, kurio sukilimo – 1831 (p. 48) ar 
1863 m. (p. 57) – dalyvių amnestija leido grįžti į gimti-
nę literatės seneliui karoliui Benieckiui. Chronologinė 
logika sufleruotų, kad pirmojo. Ne itin aiškūs ir jo že-
mės valdų reikalai. štai p. 45 skaitome: „Po 1831 metų 
sukilimo užpalių gyventojai, taip pat ir Bikuškio dva-
ro, kuris priklausė Užpalių ekonomijai, tapo valstie-
čiais (gosudarstvennyje krestjane) ir mokesčius mokėjo 
caro administracijai“ (išskirta tekste; nurodytas šalti-
nis – Namiko laiškas Svilui, be datos, Gintaro Gruo-
džio archyvas). Vienut vienas sakinys, o jau tiek mįslių! 
Pirma, visos karaliaus stalo ekonomijos buvo panaikin-
tos keturiasdešimčia metų anksčiau, t. y. po Trečiojo 
Abiejų Tautų respublikos padalijimo 1795 m. Antra, 
gosudarstvennyje krestjane reiškia ne šiaip valstiečius, 
o valstybinius valstiečius. Išeitų, kad Jablonskos tėvo-
nija buvo ne privatus, o valstybinis dvaras, administ-
ruojamas rusijos imperijos Finansų, o vėliau Valstybės 
turtų ministerijos paskirtų pareigūnų. Bet vėlesnė tų 
žemės valdų raida lyg ir liudytų jas visada buvus priva-
čiose rankose. Painiojamasi ir su konfesine Jablonskos 
šeimos priklausomybe: p. 60–61 šeima įvardijama kaip 
protestantiška, abu tėvai buvo liuteronai, o p. 76 šeima 
jau mišri. logika sufleruotų, kad smulkių vietos bajo-
rų katalikų Drozdovskių ainis Julianas – Jablonskos 
tėvas – neturėjo didelių paskatų keisti tikybos. Spal-
vingas Jablonskos giminės aprašymas vainikuojamas 
įspūdinga detale – Jablonska yra vieno iš lietuvių poe-
zijos pradininkų Antano Strazdo giminaitė! Taip ji pri-
statoma ne tik skyriaus pradžioje (p. 42), bet ir sant-
raukoje anglų kalba (p. 208). Tik štai paaiškėja, kad 
„Stefanios Drozdowskos tolima giminystė su poetu ir 
kunigu Antanu Strazdu, ateinanti per tėvo liniją“ yra 
spekuliatyvi. „kelti giminystės prielaidą paskatino tai, 
kad kai kuriuose šaltiniuose Stefania vadinama Straz-
daite“ (p. 78). Autorės čia pat duoda ir „svaresnių“ ar-
gumentų: tiek garsusis poetas, tiek Jablonskos senelis 
ta pačia pavarde gimė Aleksandravėlėje, o poeto bajo-
riška kilmė nekelia abejonių. kaip informacijos šalti-
nis nurodytas Vaclovo Biržiškos Aleksandrynas (t. II, 
1963). Na, apie kunigo biografiją žinoma labai mažai, 
tą Biržiška pažymi. Bet Aleksandravėlės jis nemini, 
juolab nespekuliuoja bajoriška poeto kilme. Sunkiai 
pa aiškinamų teiginių veikale galima rasti ir daugiau, 
pavyzdžiui, geografas kazys Pakštas įvardijamas kan-
didatu į lietuvos prezidentus (p. 99) arba konstatuoja-
ma, kad profesionalūs mokykliniai vadovėliai lietuvių 
kalba išleisti tik po 1929 m. (p. 161).

Antrojoje veikalo dalyje pateikiama ankstesnių tyri-
nėtojų įžvalgomis paremta Jablonskos atliktų lietuvių 
poezijos vertimų į lenkų kalbą apžvalga, papildyta iš-
traukomis iš jos laiškų. Tarp jų išskirti Jablonskos laiš-

kai liudui Girai, saugomi Nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos rankraštyne. Juos prieš dešimtmetį 
analizavusi literatūrologė Irena Fedorovič nurodė, kad 
paskutinis iš laiškų datuotas 1914 m. rugpjūčiu (Ire-
na Fedorowicz, „Głos polki w kwestii konfliktów pols-
ko-litewskich na początku XX wieku: listy Stefanii 
Jabłońskiej do liudasa Giry z lat 1909–1914“, in: Toż-
samość na styku kultur, t. 2, pod redakcją Ireny Masojć  
i Henryki Sokołowskiej, Vilnius: edukologija, 2011, 
p. 329). Dalis jų yra be datos, bet tai nėra pateisinama 
aplinkybė datuoti kaip patinka: „1915 metų pradžioje 
rašytame laiške...“ – lyg niekur nieko rašoma aptaria-
mos knygos tekste (p. 149–150), o išnašoje pažymėta, 
kad šiaip jau „metai nenurodyti, manytina, kad gali 
būti 1915 metai“. Įdomu, kad autorėms, pareigingai 
išvardijančioms visas laiškų detales (kaip Jablonska 
prižiūri anūką, kaip laukia namiškių, su kuriais vyks 
parodon, kokias knygas ir laikraščius skaito), nekyla 
klausimų, kodėl adresantė nemini Pirmojo pasaulinio 
karo įvykių. Mažai tikėtina, kad neseniai taip aktyviai 
tautinius lenkų ir lietuvių ginčus komentavusi, poli-
tines aktualijas sekusi moteris staiga būtų atitrūkusi 
nuo karo apimto pasaulio realijų.

Stefanijos Jablonskos parengtas skaitinių lenkakal-
biams moksleiviams knygeles autorės pristato pasirink-
damos kitokią strategiją. Pirmiausia sekdamos encik-
lopedine informacija, pristato lietuviškos pedagoginės 
literatūros raidą XIX–XX a. Tik ar nebūtų buvę logiš-
kiau Jablonskos edukacinius leidinius nagrinėti lenkiš-
kos pedagoginės literatūros kontekste? P. 155 randame 
kažką panašaus į pasiteisinimą: „Tyrinėjant slaptosios 
lietuviškos mokyklos veiklą ir joje naudotus elemento-
rius XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje, 
vis dėlto liko nežinoma, kur ir kaip veikė slaptosios mo-
kyklos lenkų kalba, kokia edukacinė lektūra lenkų kal-
ba rengta to meto lietuvoje (Vilniaus krašte), kas buvo 
jos autoriai“. Probėgšmiais pastebėjus, kad Vilniaus 
krašto sąvokos rusijos imperijos kontekste vartoti ne-
tinka, galima apgailestauti, kad autorės nepasirėmė 
lenkų istoriko leszeko Zasztowto straipsniais ir mono-
grafijomis, skirtomis būtent pedagogikos ir mokslo is-
torijai Vilniaus švietimo apygardoje. Galiausiai autorės 
pereina prie pačių edukacinių knygelių „nagrinėjimo“, 
t. y. tiesiog išvardija jas sudarančius tekstus. Monoto-
nišką vardijimą paįvairina bendro pobūdžio komenta-
rai apie tai, kaip tekstai apie gamtą ir lietuvą ugdė 
vaikų moralę.

užvertęs knygą, su Stefanijos Jablonskos biografija 
ir literatūrine veikla bendrais bruožais supažindintas 
skaitytojas turbūt turės daugiau klausimų nei atsaky-
mų. knygos herojė tikrai nusipelno pagarbesnio atmin-
ties ženklo. štai iššūkis, vertas kruopštaus ir savo dar-
bą išmanančio tyrėjo dėmesio.

K n y G ų  a i d a i

!
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KnyGų MuGė

Aristotelis, Rinktinė: Kategorijos, 
Nikomacho etika, Poetika, Apie sielą, iš 
senosios graikų kalbos vertė Jonas Dum-
čius, Marcelinas ročka, Vosylius Seze-
manas, sudarė Antanas rybelis, Vil-
nius: Margi raštai, 2020, 510 p., 500 egz.

Atrodytų, proga džiaugtis – pagaliau 
vėl galima nusipirkti Aristotelio verti-
mus! Bet nusipirkus tuoj pat aplanko 
savotiškas kartėlis. ši rinktinė – iš 
esmės 1990 m. Aristotelio Rinktinių 
raštų perleidimas, kurią jau tada su-
darė dar sovietmečiu atlikti ir šiek tiek 
paredaguoti vertimai. kai kuriais po-
žiūriais vertimai jau senstelėję (ypač 
problemiškas, nors eugenijos ulčinai-
tės kadaise ir aptvarkytas, Marcelino 
ročkos Poetikos vertimas), o šiuolai-
kiniam klasikos vertimų skaitytojui 
tikrai pritrūks originalo teksto. Situa-
ciją nelabai gelbsti ir naujas lakoniš-
kas Albino Plėšnio įvadas. Tad galų 
gale tarsi geriau negu nieko, leidėjų 
tikrai negali apkaltinti bloga valia ar 
komerciniais išskaičiavimais, vis dėlto 
artimiausiu metu naujų Filosofo verti-
mų tikėtis turbūt neverta.

Skirmantas Laurinaitis

Braudel, Fernand, Civilizacijų 
gramatika, iš prancūzų kalbos vertė 
Dainius Gintalas, Vilnius: kitos kny-
gos, 2020, 603 p., 2000 egz.

Panašu, kad Kitos knygos turi ambi-
cijų didžiuosius pasaulio istorijos kla-
sikus atnešti lietuvos skaitytojams. 
Civilizacijų gramatika – kiek senste-
lėjęs, bet visgi didelis didžio autoriaus 
darbas, kiek plačiau atveriantis langą į 
Analų mokyklą ir prancūzišką istorio-
g rafiją apskritai. Pastarosios perliukai 
lietuviškai sužiba atsitiktinai, aiškes-
nio vienos svarbiausių istorijos rašymo 
tradicijų vaizdo stokojame. Fernandas 
Braudelis skaitytojams dovanoja erd-
vius, lėtajam laikui paklūstančius 
pasaulius, teikiančius užuovėją ir pra-
moninio publikavimosi išvargintiems 

mokslininkams, ir platesnių horizon-
tų besiilgintiems karantino uždarytie-
siems. Autorius, kaip tikras istorikas, 
išlieka jautrus detalėms, o pats teks-
tas dvelkia prancūziškajai akademijai 
būdingu poetiškumu. Ir jokio Jaredui 
Diamondui būdingo socialdarvinizmo. 
Būtų džiugu, jei šis veikalas prisidėtų 
prie istorijos išlaisvinimo iš datų tiro-
nijos ir vestų prie gilesnio procesų su-
vokimo. Ypač mokyklos aplinkoje.

Vladas Liepuonius

Cixin, Liu, Tamsus miškas, iš ang-
lų kalbos vertė Saulius Tomas kond-
rotas, Vilnius: kitos knygos, 2020, 
536 p., 2000 egz.

Antroji mokslinės fantastikos trilo-
gijos Žemės praeities atminimui dalis 
tęsia pasakojimą apie žemės ir Triso-
lario planetų pirmąjį kontaktą. Pirmo-
joje dalyje buvo atskleisti galaktinių 
civilizacijų skirtumai, o šįkart liu Ci-
xinas aprašo du amžius trunkančias 
žemės pastangas pasiruošti susitiki-
mui su pažangesne gyvybės forma. Vi-
satos kaip „tamsaus miško“, kuriame 
kiek vienas yra ir grobis, ir medžioto-
jas, metafora autoriui padeda sukurti 
kitokį nei įprasta (mokslinės fantasti-
kos kontekste), baugų ir pesimistinį, 
kosmoso vaizdą. romanas išryškina 
paradoksalią mintį – susidūrimas su 
ateivių civilizacija nėra įvykęs tik dėl 
to, kad kosmosas yra primityvus. Dėl 
negalimo kito intencijos „perskaitymo“ 
susikalbėjimas tarp planetų nėra įma-
nomas, tad kontaktas kosmose reiš-
kia mirtį. romano skaitymą kartais 
apsunkina panašūs personažų vardai, 
neaiškios siužetinės linijos, nereika-
lingi veikėjai, tačiau Cixinas dar kar-
tą atsiskleidžia kaip rašytojas, kuriam 
rūpi visuma, o ne detalės.

Deimantas Saladžius

Enard, Mathias, Vagių gatvė, iš 
prancūzų kalbos vertė Violeta Tau-

ragienė, Vilnius: Baltos lankos, 2020, 
287 p., 2500 egz.

Garsus (ir lietuvių skaitytojams 
pažįstamas) prancūzų rašytojas vėl 
plėtoja arabiškumo, orientalizmo te-
mas šiame 2012 m. pasirodžiusiame 
romane. romano siužeto fonas – Ara-
bų pavasario revoliucijos, religinis eks-
tremizmas ir kt. motyvai. rašytojas 
tiesia tiltą tarp islamiškojo pasaulio ir 
Vakarų, įtaigiai parodydamas, kokias 
ribas – kalbines, socialines, politines, 
religines – tenka įveikti ieškant bend-
rystės. Ilgais, banguojančiais sakiniais 
Mathias enardas vaizduoja iš savo 
prieštaringumų neišbrendantį arabų 
pasaulį, nykstančią europą, į krizę 
grimztančią Ispaniją, į kurią atvyks-
ta marokietis lakdaras iš Tanžero – 
jaunuolis, pažeidęs vieną šeimyninį 
paprotį ir turėjęs bėgti iš namų. lyg 
nuotykių romane, tik šįkart gan tam-
siame, ieškodamas prieglobsčio jis ap-
sistoja įvairiose vietose, kurios tarsi 
tampa nelengvomis arabo gyvenimo 
patirties fazėmis.

Dalia Zabielaitė

Jankevičiūtė, Giedrė, Julija Rek- 
  laitė, Devyni pasivaikščiojimai po 
 Ro mą, dailininkė Medilė šiaulytytė, 
Vilnius: Aukso žuvys, 2021, 355 p., 
1000 egz.

Jau beveik tūkstantį metų europie-
čiai rašo vadovus po romą. lietuviš-
kai turime gal tik kokius tris keturis 
(apsidžiaugčiau suklydęs). Tad klausti 
„kam dar vienas“ yra naivu. Tai nėra 
įprastas keliauninko palydovas, jis la-
bai suasmenintas. roma atskleidžia-
ma per jon įaugusių žmonių pasakoji-
mus, kai kada labai privačius. Taip, jie 
iš tikro žino, kas yra „romos paslap-
tys“ – tai, ko nemato prašalaitis. O ir 
privalomos iliustracijos yra labai as-
meniškos – dailininkės piešiniai, labai 
tikroviški, bet turintys savitą braižą. 
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Tiesa, šis unikalus turinys įspraustas į 
maketą, kuris nelabai nudžiugins kla-
sikinės knygos gerbėją. Bet ką darysi – 
mados kartais galingesnės už skonį.

Jonas Naujokas

Juodis, Darius, Prasiveržti pro ge-
ležinę uždangą (Lietuvos gyventojų 
pabėgimai iš SSRS), Vilnius: lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centras, 2020, 135 p., 300 egz. 

Besibaigiant 2020 m., prasiveržimo 
pro geležinę uždangą temą mums pri-
minė knyga, kurioje nugulė sėkmingų 
pabėgimų iš sovietų lietuvos istorijos. 
knyga sudaryta iš dviejų dalių: anks-
tyvųjų prasiveržimų analizės ir encik-
lopediškai trumpų vėlesnio periodo 
pasitraukimų iš SSrS aprašymo. Pir-
mojoje trumpai aprašomas kontekstas 
ir pabėgimų aplinkybės, daugiau dė-
mesio skiriama dviem prasiveržusiųjų 
grupėms, t. y. partizanams ir pagrin-
diniams knygos herojams – pabėgė-
liams iš lSSr. Antrojoje – trumpai ir 
enciklopediškai aprašomos sėkmingų 
pabėgimų iš sovietų lietuvos istorijos 
pamečiui nuo 1951 m. Plačiajai audi-
torijai skirtas veikalas įsispraudžia 
kažkur tarp istorinio tyrimo ir trumpo 
žinyno. knyga tiks žengiantiems pir-
mąjį žingsnį į prasiveržimų per Gele-
žinę uždangą teritoriją, akį patrauks 
įdomios fotografijos ir archyvinių do-
kumentų kopijos. kita vertus, liks ir 
daug neatsakytų klausimų, o atsaky-
mų teks paieškoti kitur.

Ina Ėmužienė

Kołakowski, Leszek, Mini paskai-
tos apie maksi dalykus, iš lenkų kalbos 
vertė Vyturys Jarutis, Vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos centras, 2020, 
230 p., 600 egz.

šiose mini paskaitose apie maksi da-
lykus lenkų filosofas leszekas koła-
kowskis atsiskleidžia kaip moralistas 
(gerąja šio žodžio prasme), kuris ne ra-
finuotai filosofiškai plėtoja savo argu-
mentus apie etiką, religiją ir politiką 
(tai būdinga jo „rimtosioms“ knygoms 
ir esė), bet veikiau glaustai pristato 

savo apibendrintą, ilgai brandintą 
požiūrį į svarbiausius egzistencinius 
klausimus. šią knygą galima skaityti 
kaip įvadą į bendrąją kołakowskio pa-
saulėžiūrą, o tiems, kurie jau yra su ja 
susipažinę, įdomiausios bus paskaitos, 
kuriose mąstytojas aptaria kasdienio 
gyvenimo temas: kelionės, prabanga, 
nuobodulys, juokas, jaunystė, laido-
tuvės ar skolos. kołakowskis subtiliai 
atskleidžia, kaip autentiška filosofija 
įsišaknija kasdienybėje, iš jos kyla, ją 
reflektuoja ir į ją sugrįžta. Toks požiū-
ris – reta, maloni atgaiva nuo bepras-
mio akademinio žargono pavargusiems 
filosofams ir žmonėms, kurie dar nori 
kalbėti apie tikrus dalykus.

Simas Čelutka

Martel, Frédéric, In the Closet of 
the Vatican: Power, Homosexuality, 
Hypocrisy, Bloomsbury, 2019, 592 p.

Skaitant apima jausmas, lyg žiū-
rėtum nerodytas Jaunojo popiežiaus 
serijas, kur veiksmas retkarčiais per-
sijungia į tikrą telenovelą, padailintą 
ekscentriškais Almodóvaro potėpiais. 
Tačiau tai nėra nei viena, nei kita, nes 
aprašomi veikėjai yra realūs, kai kurie 
jų iki šiol užima aukščiausius postus 
romos kurijoje. Martelis – sociologo 
išsilavinimą turintis žurnalistas, kny-
gų autorius ir radijo laidų vedėjas, 
neslepiantis savo homoseksualumo, 
šioje knygoje užsibrėžė „atskleisti kle-
rikalizmą, veidmainystę, tiesos apie 
nusikaltimus dangstymus ir išplitusį 
homoseksualumą aukščiausiuose ka-
talikų Bažnyčios ešelonuose“. kartais 
šis tikslas balansuoja ties obsesijos 
riba, tačiau sunku neįvertinti auto-
riaus ir komandos nuveikto darbo: per 
ketverius metus Vatikane ir 30 šalių 
apklausta kone 1500 žmonių, tarp jų 
41 kardinolas, 52 vyskupai ir monsin-
jorai, 45 apaštaliniai nuncijai ir už-
sienio šalių ambasadoriai. Dauguma 
šaltinių įvardyti, pokalbių aplinkybės 
nupasakotos – gal tai ir lėmė solidžią 
knygos (išverstos į 20 kalbų) apimtį, 
kuriai vietomis pritrūko negailestin-
go redaktoriaus dalgio. Ar šios knygos 
skaitymas gali atvesti į apostazę? Var-

gu, bet praverstų perskaityti visiems 
kultūros karų frontininkams.

Rūta Tumėnaitė

Sezemanas, Vosylius, Estetika, 
kultūros filosofija, filosofijos istorija: 
Šaltinių publikacija, sudarytojas Da-
lius Jonkus, kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2020, 214 p., 300 egz.

Daliaus Jonkaus tęsiamas darbas 
toliau į lietuvos filosofinę erdvę ir jos 
istorijos akiratį palaipsniui padeda su-
grįžti vienam didžiųjų lietuvos XX a. 
filosofų Vosyliui Sezemanui. Jonkaus 
atrinkti, išrašyti ir išversti rankraščiai 
(taip pat įvadas ir komentarai) šioje 
rinktinėje atskleidžia įdomią ir mažai 
žinomą lietuvos filosofijos istorijos ir 
paties Sezemano pusę. Ypač istoriškai 
vertingi 1947 m. Vilniaus pedagoginia-
me institute skaitytų estetikos paskai-
tų konspektai ir Taišeto lageryje da-
ryti užrašai. ši rinktinė – nedidelis, 
bet svarus indėlis į lietuvos filosofijos 
istorijos tyrinėjimus.

Laurynas Peluritis

Staškevičius, Ignas, Gyvenimas jų 
žodžiais: pokalbiai iš esmės, Vilnius: 
Sofoklis, 2020, 496 p., 1500 egz.

„Tai intelektuali provokacija skvar-
biam protui“, – rašoma galiniame 
viršelyje. Galima būtų pridėti, kad ta 
provokacija maloni, skaitytoją žavinti 
neįmantriais, bet apmąstytais ir pa-
svertais pokalbiais. Pačia paprasčiau-
sia prasme – tai knyga apie gyvenimą, 
kurioje kalbinami įvairiose srityse 
nusipelnę žmonės (nuo širdies chirur-
go Vytauto Jono Sirvydžio iki Atviros 
lietuvos fondo steigėjos Irenos Veisai-
tės). knyga lanksti, ją galima skaiti-
nėti atskirais fragmentais, kuriuose 
pašnekovai pasakoja intriguojančias 
savo gyvenimo detales ar nušviečia 
pasaulėžiūros subtilybes, galima skai-
tyti ir kaip atsiminimų knygą, kurioje 
reflektuojama (po)sovietinė patirtis. 
Svarbu ir tai, kad klausiantysis nusi-
teikęs pašnekovą išklausyti, tad pokal-
biai knygoje vientisi ir gyvi.

Laisvūnas Čekavičius

K n y G ų  M u G ė
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atvirukai iš austrijos-Vengrijos imperijos

BeNJAMINAS krOkAS

I

levas Trockis ir Alfredas Adleris 
buvo geri draugai. Tam ypač pasitar-
navo jų žmonos. Abi buvo kilusios iš 
rusijos, tik Trockio žmona Natalija iš-
augo stačiatikiškoje aplinkoje, o raisa 
Adler – žydiškoje. Jos turėjo daug ką 
bendra: abi gimusios pasiturinčiose 
šeimose, išsiųstos į europos universi-
tetus, abi rėmė savo liguistai ambicin-
gus vyrus ir išpažino kairiąją ideolo-
giją. Žmonos raisos tikėjimu persiė-
mė ir Adleris, kuris buvo vienintelis 
psichoanalitikas, priklausęs Austrijos 
Socialdemokratų darbininkų partijai. 
Tai labai nepatiko Sigmundui Freu-
dui, kuriam visuomet rūpėjo, kad psi-
choanalizė nebūtų siejama su politika.

II

ludwigas Wittgensteinas turėjo ke-
turis brolius. Vyriausias iš jų buvo Jo-
hannesas, kuris nusižudė 1902 m. Juo 
pasekė dar du broliai: rudolfas nusižu-
dė 1904 m., o konradas – 1918 m. Brolis 
Paulius, prasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui, išėjo savanoriu į karą, buvo 
paskirtas į kavalerijos pulką, pasiųstas 
į rytinį frontą, kur šovinys jam sudras-
kė dešinę alkūnę. Žaizda taip blogai 
gijo, kad ranką teko amputuoti. Maža 
to, jis pateko į rusų nelaisvę ir su kitais 
austrų kareiviais buvo išgabentas į Si-
birą. Po karo Paulius tapo vienarankiu 
pianistu. O ludwigas Wittgensteinas 
parašė Tractatus logico-philosophicus 
kaip antisuicidinį autoreferatą.

III

1913 m. Arthuras Schnitzleris parašė 
apsakymą „Beata“, kurio erotinis turi-

nys sukrėtė tuometinę Vienos aukštuo-
menę. XX a. aštuntame dešimtmetyje į 
šį apsakymą dėmesį atkreipė Andrze-
jus Wajda, ketindamas pagal jį sukurti 
filmą. Ponią Beatą turėjo vaidinti romy 
Schneider, kuri buvo gimusi Vienoje. 
Tačiau Wajda galiausiai vietoje Beatos 
sukūrė kitą filmą – Žmogų iš marmuro.

IV

1914 m. Nobelio literatūrinė premi-
ja turėjo būti padalinta dviem aust-
rams – Peteriui Altenbergui ir Ar-
thurui Schnitzleriui. Pastarasis savo 
dienoraštyje labai apgailestavo, kad su 
draugu turės dalintis šlove ir pinigais. 
Tačiau kilo Pirmasis pasaulinis karas, 
ir premijos niekas negavo.

V

kai filosofas Ottas Weiningeris pa-
rašė savo garsųjį traktatą Lytis ir cha-
rakteris, tai iš pradžių jį perskaitė Vie-
nos publika, o po to – ir intelektualioji 
europa. Nesulaukęs šlovės, Weininge-
ris teatrališkai nusižudė tame pačia-
me kambaryje, kuriame kadaise mirė 
Beethovenas. Įkandin filosofo karsto 
palydoje ėjo ludwigas Wittgensteinas, 
karlas krausas, Stefanas Zweigas ir 
Alfredas kubinas. Vainiką 
velioniui atsiuntė Augustas 
Strindbergas.

VI

Daugeliui Stefano Zweigo 
apsakymų būdingas melo-
dramatizmas, kuris estetiš-
kai artimas braziliškai tele-
novelei. štai kodėl jis gyveni-
mą užbaigė Brazilijoje.

VII

karlui raimundui Poppe riui vaikys-
tėje didžiausią įspūdį padarė Selmos 
lager löf knyga Stebuklingosios Nilso 
kelionės. Jis šią knygą kasmet skaity-
davo vis iš naujo. Popperio kelionė į 
Naująją Zelandiją buvo vaikystės išgy-
venimų įkvėptas filosofinis projektas.

VIII

Vienoje buvo trys žymūs kompozito-
riai – Antonas von Webernas, Arnol-
das Schönbergas ir Albanas Bergas. 
Pirmieji du buvo mažo ūgio – turėjo 
po 1 m 62 cm, todėl Bergas šalia jų la-
bai išsiskyrė – 1 m 93 cm. Webernas 
ir Schönbergas buvo vadinami Bergo 
„pakalnėmis“ (vok. Berg – kalnas).

IX

Politikas ir paneuropizmo doktrinos 
kūrėjas grafas richardas Coudenhove-
kalergis buvo kilęs iš garsios giminės. 
Jo protėvių šaknys siekė XIII a. Bra-
bantą. Istorijos tėkmėje giminės liki-
mas persipynė su Habsburgų istorija. 
Grafo senelis Franzas karlas von Cou-
denhove į žmonas paėmė Mariją kaler-
gi ir taip susigiminiavo su garsia euro-

pos gimine, kildinusia save iš 
viduramžių Graikijos. Grafo 
tėvas diplomatas Heinrichas 
apjungė dvi gimines ir ėmė 
vadintis Coudenhove-kaler-
gis. Jis vedė japonę Mitsu 
Aoyamą, kuri į giminės medį 
įliejo japoniškų syvų. Aoya-
mos kapą Vienoje mėgsta 
lankyti japonų turistai, kurie 
ant kapavietės atminimui 
palieka buteliukus su soja.

uŽsklanDa
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