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Mielas Redaktoriau,

sako, kad šiais laikais jaunimas rašo laiškus tik institucijoms, sau arba tiems, 
kuriuos myli. Sėdžiu, mirkau ir mirkau rašale klavišus, vis maigau juos bukais 
pirštais, ir po truputį imu justi, kad norą rašyti Tau manyje žadina ne kokia nors 
apokalipsės baimė, ne koks noras įspėti trojėnus apie klastingas naujųjų achajų 
dovanas, bet paprasčiausias nerimas dėl to, kas man brangu. Kad kažkas, kaip 
sakė Hamletas ir pulkai rašeivų iki manęs, mylimoje karalystėje šiek tiek papuvę.

Atrodo, kad ji mano širdyje turėjo vietą jau tada, kai žengiau pirmus pusiau sa-
varankiško gyvenimo žingsnius. Bet tikroji, liepsnojanti aistra jai gimė vaikštant 
kartu Sporto rūmų atbrailomis, pilkais Žirmūnų tuneliais ir šlepsint po aklinai 
tamsius Vilniaus senamiesčio patvorius. Kartais, kai Rytų Europą aplankydavo 
žiemos kaip ši, – brendant per storą sniego padą.

Ar nebus taip, redaktoriau, kad Tu jau įspėjai, apie kurią savo meilę aš čia kal-
bu? Kad kada nors matei mudu tamsiame kaboko kampe, kažkur netoli miesto 
rotušės ar Pilies gatvės? Turėjai atspėti. Jei neatspėjai (ar nebūsi pavargęs nuo 
nesibaigiančių rūpesčių?), tai sakau paprastai – rašau Tau apie lietuvių literatū-
rą. Ne tik pačią literatūrą, bet ir iš paskos jai nusidriekiantį lauką – pokalbius, 
diskusijas, recenzijas. 

Pažįsti mane ir turbūt supranti, kad visa ši abejotina beletristika laiško pradžio-
je – apdairus mano žingsnis, strateginis manevras – čia tam, kad laiškas, papuolęs 
į kieno kito rankas, liktų neperskaitytas – kad niekas nesužinotų mūsų paslapčių. 
Kaip nepadoriai mes dviese plūstamės, kaip nuoširdžiai kartais supykstame ant 
vieno ar kito britkaus teksto. Ir kad mūsų nepasmerktų koks prašalaitis už jaus-
mus, šiam amžiui neprideramus. Kaip tik apie „jausmus, šiam amžiui nepridera-
mus“, ir noriu su tavimi pasikalbėti.

Ir dabar, lygiai kaip tada, tik įsimylėjus, literatūros mene pirmiausiai mane ste-
bina tai, ką kaip skaitytojai sučiumpame nutylimu supratimu – tai, kas iki galo ne-
pažinu praktiniam ar teoriniam, analitiniam protui. Kalbėjimas apie tai, ką menas 
reiškia, ką vaizduoja ir kokią žinią jis neša apie mūsų tikrovę yra svarbi literatūros 
kritikos dalis, tačiau, man atrodo, kad nedovanotina kalbėti apie literatūros meno 
kūrinį net nebandant sau atsakyti į klausimą – ko mes iš tiesų norime iš litera-
tūros? O norime, bent jau mes, bičiuli mielas, juk ne temos, ne (tik) socialinės ar 
kultūrinės kritikos, ne vienokių ar kitokių objektų atvaizdavimo, o to nuostabaus 
potyrio, kai tekste užčiuopiame tai, ko nerandame pačioje mus supančioje tikro-
vėje. Kai tekstas, kaip pasakytų Georgas Steineris, išpildo lūkesčius, apie kuriuos 
net nežinojome, išplėsdamas mūsų sąmonės erdvę. Kai tekstas meta iššūkį mūsų 
kasdieniškai sąmonei ar sveikam protui – kai aiškiai suvokiame, jog tekste mus 
veikia kažkas kita nei tik atvaizduotos gyvenimiškos patirties ir loginio mąstymo 
suma. Manau, nesuklysiu sakydamas, kad eilėraštis mums įdomiausias tada, kai 
pasirodo kaip tai, ko negalime iki galo išsemti ir analitiškai paaiškinti. O kai pa-
matome jį kaip tik realaus pasaulio atvaizdą, jis mums nebėra savitas reiškinys. 
Juk tame, turbūt, ir slepiasi literatūros meno savitumas – antraip susėstume ir 

Laiškas redaktoriui

Mantas Tamošaitis
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skaitytume kokią šmaikštesnę publicistiką – mintims apie tai, kas prieš akis, ji juk gerokai 
parankesnė. Arba šnekėtume tesustodami atsikvėpti. 

Žinau, žinau... Tavo ranka jau kyla aukštyn ir turbūt tuoj besi pirštu į mane. Taip, mes, 
literatūrologai ar literatūros kritikai, analizuodami tekstą neišvengiamai jį vienaip ar ki-
taip redukuojame į objektą, raiškos priemones, socialines įtampas. Kartais tai prasminga 
ir net reikalinga. Bet ar tau neatrodo, kad šiandien literatūros kritikai (gal ir aš pats?) jau 
dažnai nebedrįsta anei mažojo kojos pirščiuko anapus teksto iškišti? 

Ar pastebėjai, kaip tyliai iš recenzijų traukiasi net bandymai apmąstyti autentišką knygą 
kaip kultūros reiškinį, mūsų gyvenamo laiko produktą? Kaip dažnai pastraipa po pastrai-
pos tratinama sterili literatūrologinė teksto analizė, išvengiant sociokultūrinio žvilgsnio? 
Atrodo, retas kuris kritikas ryžtasi griežčiau knygą įvertinti kitų kontekste, jau nekalbant 
apie atvirkščią daiktą – drąsą pripažinti, jog pats turi savitą literatūrinį skonį. Ak, ko-
kia amžiaus perversija – pasakyti, jog nemėgstu raugintų kopūstų, – galiu, ir nesunkiai, 
o pasakyti, kad per Vilniaus pokerį iriuosi tik profesinio atkaklumo genamas ir begalinio 
nuobodulio prislėgtas – nepadoru... Bet ką man daryti, jei nuo Vilniaus pokerio visos jėgos 
išblėsta? Ar tai įrodymas, kad aš – pagedęs menko proto ridikėlis? Kritikos lauke tarsi 
bandoma visais keliais išvengti konflikto – jokiu būdu negalima: a) hierarchiškai vertinti; 
b) pasakyti, kad tekstas nepatinka arba yra prastas ir įžeisti kolegos (!) rašytojo; c) atskleisti 
savo požiūrio į pasaulį, kuris ne visiems bus priimtinas ar suprantamas. Kritiko gyvenimas 
juk daug lengvesnis, kai jis universalus, visiems tinkamas, gražiai pasidažęs, pasiruošęs 
padėti leidyklai ir autoriui.

Gal dėl to draugo rekomendacija, eilinio žmogaus komentaras GoodReads platformoje 
ar „neprofesionalaus“ skaitytojo blogas padeda daug adekvačiau suformuluoti lūkesčius 
neskaitytai knygai ir ją įvertinti – tuomet bent žinai, kieno akims ta knyga pasirodė būtent 
taip – autorius nebando užsimesti nevykusios išgryninto objektyvumo skraistės. Ir trumpa 
replika pasako kur kas daugiau nei analitinė paklodė, parašyta iš savo asmens tam kartui 
išsinėrusio kritiko, kurią lydi vos pusbalsiu ištartas vertinimas. Arba vertinimas filologijos 
pelkėje sutrešusia liniuote, tarkime:

[...] knygos vientisumą kuria pasikartojantys motyvai ir ženklai, kiekvienas jų turi se-
mantinį krūvį, papildo vienas kito reikšmę. Šalia kirba neišspręsti ir tikriausiai neiš-
sprendžiami klausimai apie į(si)vietinimą, fikcijų galią, gėrio ir malonumo netapatumą 
bei subjekto ir Kito ambivalentiškus ryšius. Jį galima perskaityti kaip dramatiškai pa-
radoksalų tekstą apie tapatybę, be(ta)patybę, ne(ta)patybę. Mes esame tapatūs, jei esa-
me, o ne tik turime, esame tokie, kokie esame, o nustojame būti savimi, kai stengiamės 
savimi tapti.

Žavinga pynė, bet gal galima žmoniškai pasakyti – ar skaitytum dar kartą, ar ką nors 
sau įdomaus atradai? Arba ką aš galiu tikėtis atrasti paėmęs šią knygą į rankas? Ar aps-
kritai kritikai dar benori padėti skaitytojui atrasti ir suprasti knygą, pakviesti į ginčą arba 
įvertinti knygos vietą bendrame kultūros lauke, nuo kurio bent pastaruoju metu literatūros 
kritika tarsi bando atsiskirti? Gal dėl to taip vertinu NŽ-A rubriką Knygų mugė – ten para-
doksaliai nėra vietos autoriui nepasakyti, ką jis iš tiesų galvoja apie knygą.

Yra ir antra meduolio pusė – kai kritikai (arba rašytojai) nesikuklina ir be didesnių skru-
pulų tekstus mato kaip tik figūras ideologinio karo lauke, net jei ir vedami kilnių tikslų. 
Tuomet, atrodo, jie ne tik iškiša cielą leteną anapus teksto, bet pabėga iš paties literatūros 
lauko, nepalikdami pėdų. Ar matei, ką poetė Aušra Kaziliūnaitė svarstydama, ar lietuvių 
literatūra yra apolitiška, parašė 2020 m. Literatūros ir meno penkioliktame? Žinau, prenu-
meruoji, bet aš tau perrašysiu, pakupiūruodamas: 

Apolitiškumas siejamas su galios pozicijas Lietuvos kultūros lauke užimančiais rašyto-
jais bei poetais. [...] Dabartinį lietuvių literatūros diskursą palaikantis režimas vis dar 
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išryškina Lietuvos sostinėje gyvenančių pusamžių konservatyvių vyrų kūrybą, iki kelių 
pavardžių susiaurindamas tai, ką esame įpratę vadinti „lietuvių literatūra“. Jokio są-
mokslo, suokalbio, jokios klastos, tik paprasčiausia kultūrinė inercija, palaikanti lietuvių 
literatūros lauko galios santykius ir pati jų palaikoma. 

Skaitau, žinok, ir krizenu saujon – na, sugalvok tu man dabar rašytoją su daugiau galios 
pozicijų už pačią Kaziliūnaitę! Mokslų daktarė, dėstytoja, daugiaknygė valstybės remiama 
poetė, maža to – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja ir – dabar jau – LR 
Kultūros ministerijos Literatūros tarybos narė. Čia gi šakės – net ne galios pozicija, o galios 
bunkeris, tankas, galios amfibija, galios bombonešis! Gerai gerai... Suprantu – įsijaučiau, 
bet juk lietuviui nedera bijoti stoti prieš tanką, ar ne, Terleckai? Tiesiog noriu pasakyti, kad 
kiek juokinga: taip įsijaučiame į ideologinį karą, jog nebepastebime, kad karas – seniai nebe 
partizaninis, o mes – jau antpečiuoti ministerijos generolai.

Ar nėra taip, kad dalis mūsų kultūros lauko veikėjų pajuto galintys prisidengti ideologija 
lyg skydu? Meti, štai, pirmas į oponentą (ar tiesiog kažką, kurio vietą mielai pats užimtu-
mei) ideologinę granatą: „Jūs taip kalbate iš galios pozicijos“, – ir esi saugus savo kalbėjime. 
Niekas gi nepuls įrodinėti, kad yra atvirkščiai, o visi kiekybiniai ir kokybiniai oponento 
argumentai atsimuša į tavo ideologinį skydą, mat jis gi vis tiek – iš galios pozicijos kalba, 
o tu – iš negalios pozicijos. Tu ginčijiesi, o tave – skriaudžia. Esi auka. Ir auka šitame žaidi-
me visada laimi. Nesakau, kad vienokių ar kitokių lietuvių literatūros galios centrų nėra, – 
ir taip, ideologiniais terminais kalbant, jie kartais veikia represyviai. Tik noriu pasakyti, 
kad priekaištas kažkam, jog jis kalba ar veikia „iš galios pozicijos“, yra viso labo diskredi-
tuojantis oponento argumentus vienos ideologijos rėmuose – bet tai nėra nei nuginčijantis, 
nei kokybinis, nei labai prasmingas argumentas. Galios pozicija virto nutąsyta ideologema 
be turinio, nuo kurios nėra kaip apsiginti – kaip „neoliberalizmas“ ar „gūdžiausias soviet
metis“. Galiausiai pasakysiu visai mūsų amžiui neprideramai: galios pozicija ne visada 
klysta, ne visada tik opresuoja. Kokybinis literatūros vertinimas visada yra hierarchinis ir 
neišvengiamai atsiremia į kanoną.

Gana akivaizdu, kad dalis kairiųjų (o gal ir ne tik) rašytojų šiandien jaučiasi pastumti į 
pašalę dėl savo tapatybės ar nagrinėjamų temų ir nebijo to pasakyti. Gerai, kad nebijo. Bet 
man nuoširdžiai keista, kai viena ranka skundžiamasi, jog bendruomenė (ir galią turintie-
ji) jų kūrybą neva laiko pašalyje dėl tapatybės, o kita ranka ne tik protestuojama prieš tai 
bend ruomenei įprastus kokybinio vertinimo kriterijus, bet ir bandoma užsidaryti į savo-
tiškus kūrybiniustapatybinius getus. Štai praėjusiame Poetiniame Druskininkų rudenyje 
viena poetė, dalyvaudama humoristinio eilėraščio konkurse, ėmė ir sudėjo eilėraštį pagal 
Jotvingio premijos laureatų sąrašą – ČIRVIRVIR... Suprask, ČIR – tai moterys, o VIR – tai 
vyrai. Ir VIR, aišku, daugiau, nei ČIR – tokia jau ta paukščių giesmelė – esi juk girdėjęs 
kada? Laimėjo antrąją vietą. Perskaitė ant scenos ir eina sėstis. O renginio vedėjas ramiu 
balsu taria: „Girdėjote moterų poeziją“. Ir ką tu manai? Atsisuko poetė, sutrikusi – nei čia 
dabar sutikti, nei besisėdant atsikalbinėti. Bet va, lyg ir nesmagu, kad tokiu paprastu eilių 
žaidimu ėmė ir pareprezentavo visų moterų poeziją imtinai... Gal net kvailiausia, kad ap-
tariama poetė tikrai įdomiai rašo – kai rašo rimtai, o ne drožia šaukštus ideologinei sriubai 
kabinti. Bet štai – savo poezija imi protestuoti, o vėliau lyg ir esi nepatenkintas, kad tas 
primityvokas protestas suvokiamas kaip moterų kūrybos dalis. Bumerangas sugrįžta. 

Man atrodo, kad toks santykis atitinkamas socialines grupes pats savaime stumia į paša-
lę. Tikriausiai ne kartą esi matęs atskirus moterų ir vyrų skaitymus, arba Vilniaus Queer 
festivalio Kreivus skaitymus. Ir kol tai yra žaidimas, man jis patinka – įdomu ne mažiau 
nei kiti teminiai skaitymai. Problema, man atrodo, čia atsiranda tada, kai lytis tampa li-
teratūrinės tapatybės kertine dalimi. Pirmiausia, toks teminis apibrėžimas, deja, dažnai 
patalpina autoriaus kūrybą į labai siaurą teminį lūkesčių lauką, taip nuskriausdamas tiek 
patį rašytoją, tiek platų skaitytojų lauką, kuriam jo kūryba gali būti įdomi, kai literatūri-
ne kokybe savo pasirinktą siaurą temą pranoksta. Turime tikrai per mažai literatūriškai 
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stiprių tekstų, kad galėtume leisti sau, net ir piktų kėslų vedini, rimtai diskriminuoti juos 
pagal lytį, tapatybę ar pažiūras.

Atrodo, minėtieji reiškiniai yra pirmas žingsnis link to, ką Haroldas Bloomas vadino 
School of Resentment – kritinių mokyklų, kurios iš literatūros diskurso sąmoningai stumia 
estetinės vertės kriterijų ir literatūros lauke užsiima socialiniu bei politiniu aktyvizmu. Tai 
pasidavimas iliuzijai, kad (kadaise) represuotos socialinės grupės kur kas labiau pratur-
tės skaitydamos literatūrą, rašytą autorių, (tapatybiškai) panašių į jas, nei skaitydamos 
Shakespeare’ą. Nežinau, kaip atrodo Tau, bet man tai – intelektualinių getų kūrimas. Maža 
to, bandymas suraikyti literatūros lauką į kolektyvinius sodus, kuriuose visoms socialinėms 
grupėms numatyta po lygiai, dažnai sukuria viliojančią iliuziją, kuriai rašytojai nesunkiai 
pasiduoda – kad neaplankančios šlovės problema slypi jų asmeninėje (lytinėje, socialinėje, 
politinėje) tapatybėje, o ne poprastėje ir neįdomioje jų kūryboje. Todėl kai jau matysi, kad 
pasidaviau, kad Proustas man darosi įdomesnis kaip gėjus, o ne kaip puikus rašytojas – 
prašau, pastok man Filologijos fakulteto vartus ir išsiųsk mane į kokį nors gražesnį lyčių 
studijų centrą.

Pamenu, kai tik įstojome į universitetą, bene didžiausią susierzinimą kėlė egzaltuotas 
kalbėjimas apie literatūrą – pilnas reikšmingų atodūsių, tekstai kupini daugtaškių, skirtų 
neva pagilinti tuščias banalybes. Kiek vėliau – bandymai varnalėšų lauke išgauti egzisten-
cinių įžvalgų penkmečio primilžį, pasispiriant iš konteksto išluptomis filosofų citatomis: 
„Kalba yra būties namai...“ Taip – yra, bet gal ne varnalėšų laukuose mes tuos namus gany-
kim. „Anokia čia laimė visą gyvenimą vaidinti dvasingą dvėselieną“, – anuomet besiraukant 
piršosi grajauskiška abejonė. Erzina visa tai ir šiandien. Bet žinai, dabar kartais suabejoju 
dar kitaip – ima rodytis, kad tos egzaltuotos šnekos apie literatūrą, net jei ir visai nuklys-
davo pievosna, bent jau rodė daugiau žmogiškos drąsos nei „kritiniai“ tekstai, kuriuose 
nebedrįstama kritikuoti, rodyti savito požiūrio į literatūrą ar išlįsti už hermetiškos teksto 
analizės ribų. Ir tame interpretaciniame džiaze būta gal net daugiau literatūros, nei ideolo-
ginėje šaukštų drožyboje, literatūros lauko tapatybinėje kolektyvizacijoje. Dabar viskas taip 
tvarkingai melioruota... Ir pelkės tokios sausos – nėra kur įklimpti, kaliošo pamesti.

Taip, redaktoriau, žinau, kad mano kalbėjimas apie literatūros meno savitumą, nesuin-
teresuotumą, kanoną ir kokybinę hierarchiją šiais tapatybių varžybų ir reliatyvizmo lai-
kais gali būti apšauktas senamadišku ar net romantišku, gal netgi retrogradišku. Bet juk 
žinai, senstam jau abu po truputį, tai aš tau paprastai pasakysiu – kad tu žinotum, kaip aš 
vertinu šitą teisę būti kiek senamadišku... Juk taip mes ir tarėmės – kad papasakosiu apie 
jausmus, šiam amžiui neprideramus.

Laikyk ir laikykis.

Vilnius, 2021 m. balandžio 7 d.
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Šiemet švenčiamas Lietuvos partizanų vado Juozo Luk-
šosDaumanto gimimo šimtmetis, rudenį bus minimos 
jo žūties 70osios metinės. Iki Sąjūdžio pradžios jis buvo 
bene žinomiausias Lietuvos partizanų vadas, Vakaruo-
se jo parašyta ir išspausdinta laisvės kovas nušviečianti 
knyga Partizanai už geležinės uždangos – pagrindinis, 
nepakeičiamas šaltinis. Kitų partizanų vadų liudiji-
mai dar buvo slepiami, o komunistų valdžia atkakliai 
propagavo partizanoburžuazinio nacionalistožudiko 
įvaizdį serijoje Faktai kaltina ir kituose propagandos 
leidiniuose. Nors atsiminimus parašė Daumanto var-
du, tai nebuvo jo vienintelis kovos vardas. Lukša buvo 
ir Skrajūnas, Juodis, Skirmantas, Kazimieras, Miški-
nis. Manytina, kad būtent apie jį buvęs NKVD pulki-
ninkas Grigorijus Burlickis, pats dalyvavęs partizanų 
slopinime, JAV Kongreso Kersteno komiteto apklausoje 
1954 m. liudijo: „Daugiausia rūpesčių pridarė ir visuoti-
nai pripažintas vadinamo lietuvių banditų judėjimo va-
das buvo lietuvis, vardu Miškinis. Lietuvių tauta Miš-
kinį laikė tautiniu didvyriu, ir jo autoritetas lietuviuose 
buvo nepalyginamas...“

Po atsiminimų publikacijos Lukša tapo partizanų 
simboliu Vakaruose. Sovietams rūpėjo jį diskredituoti, 
tad negailėta pastangų jį šmeižti ir kaltinti nebūtais 
nusikaltimais. Tam parūpinta net speciali knyga Va-
nagai iš anapus, kur Lukša vaizduojamas kaip didžiau-
sias bailys, kaltinamas šaltakraujišku mažų mergaičių 
žudymu, netgi skelbiamas „dokumentas“, esą įrodantis 
Lukšos atsakomybę už trijų šeimų išžudymą Dzūkijoje. 
Tai buvo akivaizdi klastotė. Lukša nebuvo vienas Dzū-
kijos partizanų vadų, tad nebūtų galėjęs tokio 
įsakymo duoti, o beveik tapatus dokumentas 
išspausdintas kitoje knygoje, kur jau priskiria-
mas „Snaiperiui“, o ne „Skrajūnui“. 

Lukša kartais apkaltinamas dalyvavęs žydų 
žudynėse Lietūkio garaže 1941 m. birželio 
27 d. Savo straipsnyje „Juozo Albino Lukšos
Daumanto 1940–1941 m. biografijos puslapiai“ 
(Genocidas ir rezistencija, 2020, nr. 2 (48)) is-
torikas Alfredas Rukšėnas, nuodugniai tyręs 
šiuos priekaištus, įtikinimai paneigia jų pa-

grįstumą. Daug reikšmės kaltintojai skiria dviem nuot
raukoms, kuriose matyti pagrindinis žudikas, stovintis 
su laužtuvu rankose. Bet žudikas visai nepanašus nei 
į Lukšą, nei į 20 metų jaunuolį. Dar tvirtesnį pagrindą 
kaltinimams atmesti suteikia sovietų pareigūnų ir pro-
pagandistų tyla. Po Lukšos kelionių į Vakarus ir ypač 
po jo sugrįžimo Lietuvon su JAV žvalgybos parama, 
saugumiečiai nuodugniai tyrinėjo Lukšos gyvenimą, 
stengėsi rekonstruoti jo veiklą, net atsitiktinius ryšius, 
siekdami sukaupti informaciją, kuri leistų jį sugauti ir 
nukauti. Didesnių paslapčių apie Lukšos gyvenimą ne-
galėjo likti. Man neįsivaizduotina, kad jie būtų nutylėję 
jo dalyvavimą žudynėse, užtat pasikliovę prasimany-
mais apie žudymus Dzūkijoje. Manau, kad kaltinimai 
bus kartojami ateityje, nes siekiantiems juodinti parti-
zanus svarbu paversti Lukšą eiliniu smogiku, nors toks 
vaizdavimas iš piršto laužtas. 

Lukša gimė 1921 m. Juodbūdžio kaime, Šilavoto pa-
rapijoje, Marijampolės apskrityje, gausioje turtingų 
ūkininkų šeimoje. Iš pradžių mokęsis vietos mokyklose, 
mokslą tęsė Kauno Aušros berniukų gimnazijoje, kurią 
baigęs 1940 m. įstojo į VDU Statybos fakulteto Archi-
tektūros skyrių. Gimnazijoje priklausęs ateitininkams, 
universitete įsijungė į studentų ateitininkų „Grandies“ 
korporaciją. Sovietams okupavus Lietuvą, įsitraukė į 
pasipriešinimą, 1941 m. kovo 4 d. įstodamas į Lietuvių 
Aktyvistų Frontą (LAF). Birželio 6 d. jis buvo suimtas ir 
įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Birželio 21 d. 
tardytojas paskelbė išvadą: Lukša „prisipažino kaltu, 
kad priklausė slaptai organizacijai... Organizacijos tiks-

las – atkurti Laisvą Lietuvą“. Kitą dieną pra-
sidėjus Vokietijos ir SSRS karui, Lukša buvo 
išlaisvintas ir sugrįžo į gimtinę.

Vokiečių okupacijos metu jis tęsė studi-
jas Kaune, buvo rezistencinės organizacijos 
Lietuvių frontas narys. Prasidėjus antrajai 
bolševikų okupacijai studijų nenutraukė, bet 
uoliai dalyvavo įvairiose pasyvios rezistenci-
jos organizacijose, iš pradžių Lietuvos Išlais-
vinimo Taryboje, po jos likvidavimo – Lie-
tuvos Partizanų Sąjūdyje (LPS), kuris siekė 

neeiLinis partizanas:  
juozas Lukša-daumantas

Kęstutis K. Girnius
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sujungti visame krašte veikiančius partizanus ir ko-
ordinuoti jų veikimą. Miestuose buvo sunku išvengti 
išdavystės ir KGB iššifravimo, tad dažnėjantys areštai 
žlugdė LPS veiklą. 1945 m. rudenį Lukša užmezgė ry-
šius su Suvalkijos Geležinio vilko rinktinės partizanais. 
Didėjant arešto pavojui, Lukša paliko Kauną ir 1946 m. 
sausio 1 d. įstojo į aktyvių partizanų gretas.

Tai buvo neeilinis partizanas bent dviem prasmėmis. 
Nė vienas kitas partizanas neturėjo tiek daug skirtin-
gų užduočių bei iššūkių ir tiek mažai laiko praleido 
įprastinėje vadovavimo grandyje, laipsniškai kildamas 
į vis aukštesnes pareigas. Skirtingai nuo kitų partiza-
nų vadų, kurie, kaip Adolfas RamanauskasVanagas, 
savo likimą glaudžiai siejo su viena apygarda, Lukša 
pastoviai nepriklausė kuriam nors daliniui. Lukša par-
tizanavo Tauro apygardoje nuo 1946 m. sausio 1 d. iki 
rugpjūčio ar rugsėjo, kai išvyko į Vilnių prisidėti prie 
Vyriausiojo Ginkluotųjų Partizanų Štabo (VGPŠ) kūri-
mo. Į Tauro apygardą sugrįžo kitų metų sausį, bet tęsė 
centrinės vadovybės organizavimo darbus ir rengėsi 
pirmajai kelionei į Vakarus, iš kur grįžo 1947 m. bir-
želį. Metų pabaigoje jis pradėjo ruoštis antram žygiui 
į Vakarus. Taigi jis savo apygardoje partizanavo apie 
15 mėnesių. Kaip ir kitiems partizanams, jam nebuvo 
lemta gyventi ilgai – tik 30 metų. 

Nors Lukša vadovavo Birutės rinktinei apie tris mė-
nesius ir du kartus buvo pagirtas už kautynes su MVD 
kariuomene, jo pagrindinis įnašas į laisvės kovas ne-
buvo susijęs su ginklu. Nuo 1946 m. sausio iki 1947 m. 
gruodžio jis įsitraukė į vieningos partizanų vadovybės 
kūrimą, du kartus vyko į Vakarus, atliko nepakeičiamą 
vaidmenį, supažindindamas išeivijos politikus su padė-
timi Lietuvoje ir sužlugdydamas intriganto Jono Deks-
nio pastangas savavališkai kalbėti partizanų vadovybės 
vardu. Jis galėjo tuo užsiimti, nes priklausė Tauro apy-
gardai, kuri nuo 1947 m. sausio iki 1948 m. rudens va-
dovavo centrinės vadovybės organizavimui ir prisiėmė 
atsakomybę už ryšius su užsieniu. Bet ir paties Lukšos 
gebėjimai nebuvo eiliniai – ypač pasitikėjimas savimi, 
drąsa ir tvirti nervai. Būdamas autoritetinga asmeny-
bė, jis gebėjo įtikinti kitus savo veiksmų teisingumu 
ir paklusti jo siūlymams. Lukšai netrūko iniciatyvos, 
jis ne kartą pasikliovė savo nuovoka ir ėmėsi savaran-
kiškų sprendimų. Negavęs formalaus apygardos vado 
leidimo, jis persikėlė į Vilnių dirbti VGPŠ, nepaklu-
so Deksnio raginimui nevykti į Švediją, bet sugrįžti į 
Lietuvą 1948 m. gruodį. Jis jautė savo kaip partizanų 
atstovo vertę, uoliai vykdė pareigas, nesibaimino kriti-
kuoti VLIKo pirmininko prelato Mykolo Krupavičiaus 
ir kitų įtakingų išeivijos politikų, kai šie nepaisė jo pra-
šymų ir pageidavimų. Jo veiklos diapazonas buvo pla-
tus, bet svarbiausi jo pasiekimai susiję su: (a) spauda 
ir informacijos platinimu, (b) centrinių vadovaujančių 
organų kūrimu, (c) ryšiais su užsieniu. Šiose srityse jo 

pasiekimai pranoko pagrįstus lūkesčius, bet vis dėlto 
nepasiekė pageidaujamų rezultatų. Centrinė partizanų 
vadovybė buvo sukurta, bet tik kai pasipriešinimas iš 
esmės buvo palaužtas ir beveik nebūta dalinių, kuriems 
ji būtų turėjusi vadovauti. Lukša padėjo VLIKui apsi-
saugoti nuo per Deksnį MGB regztų pinklių, bet nenu-
malšino VLIKo ir Diplomatinės tarnybos nesutarimų, 
juolab neįtikino Vakarų valstybių teikti partizanams 
rimtesnės paramos. Jos būta tik žiupsnelio. Lietuvos, 
taigi ir Lukšos tragedija buvo ta, kad nei koks asmuo, 
nei organizacija nebuvo pajėgi rimtai sudominti Vakarų 
demokratijų Lietuvos likimu, juolab jos išlaisvinti.

Palyginti vėlai tapęs partizanu, Lukša tučtuojau buvo 
paskirtas Geležinio vilko rinktinės Spaudos ir propa-
gandos skyriaus viršininku, redagavo naują rinktinės 
leidinį Kovos keliu, vėliau ir apygardos laikraštį Lais-
vės žvalgas. Jie rašė pogrindžio spaudai, bet nežinia 
kiek ir kokiomis temomis. Autoriai arba nepasirašy-
davo straipsnių, arba naudodavo slapyvardžius. Lukša 
lengvai valdė plunksną, tad neatmestina galimybė, kad 
jis rašė ir dar legaliai gyvendamas. Aiškiai nustatytas 
tik vienas jo straipsnis „Vienybėje galybė“, pasirašytas 
Skirmanto vardu ir išspausdintas Partizane 1951 m. 
rugsėjo 27 d., taigi jau žuvus. Čia Lukša ragino lietu-
vius laikytis vienybės, patiems spręsti tarpusavio gin-
čus, nesikreipiant į okupanto struktūras, palaikyti ne-
laimėje patekusius ir tuos, kurie kalinami ar slapstosi. 
Aukščiausia vienybės išraiška – tai neišduoti kaimynų 
ir paslapčių, net kai esi tardomas ir kankinamas. Pra-
siveržia ir nuoskaudos: „Būkime vieningi, vykdydami 
kritusiųjų idealus ir keršykime priešui“.

Jis gebėjo rašyti ne tik sklandžiai, bet ir greitai bei 
jautė pareigą supažindinti išeivius ir pasaulį su Lie-
tuvos kovomis ir kančiomis. Atvykęs į Švediją 1948 m. 
vasario 6 d. ir kovo viduryje paleistas iš politinių kalinių 
lagerio, jis skubiai parašė prisiminimus apie prasiver-
žimą į Vakarus ir įveiktas kliūtis. Septynių straipsnių 
ciklas, vėliau sudaręs jo knygos paskutinį skyrių, nuo 
balandžio mėnesio buvo publikuojamas Vokietijoje lei-
džiamame laikraštyje Mintis. Straipsnius, jo žodžiais, 
vaizdavusius „charakteringiausius epizodus iš Lietuvos 
partizanų gyvenimo“, skelbė ir kiti išeivijos laikraščiai 
ir žurnalai, antai Žiburiai, Draugas, Vytis, Aidai.

Partizanai laikė žmonių informavimą, išsivadavimo 
vilties ir pasipriešinimo dvasios palaikymą viena svar-
biausių užduočių, brangino savo spaudą, daug laiko ir 
jėgų skyrė jos rengimui ir sklaidai. Iš partizanų apygar-
dų štabų pirmųjų posėdžių protokolų matyti, kad laik
raščių sukūrimui buvo skiriama pirmenybė. 1945 m. 
liepą įvykusio Tauro apygardos štabo posėdžio proto-
kole pažymėta: „štabo gautą Savanoriųkūrėjų organą 
Laisvės žvalgas Nr. 1 nutarta perspausdinti iki 100 
egz. ir išplatinti jį po tolimiausius mūsų apygardos už-
kampius“. 1945 m. partizanų laikraštėliai buvo leidžia-
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mi visoje Lietuvoje. Iš viso buvo apie 100 įvairiu laiku, 
skirtingais būdais ir tiražais leistų laikraštėlių. Jie, taip 
pat knygutės, informaciniai lapeliai buvo rengiami ir 
spausdinami miškuose įrengtuose bunkeriuose pačių 
pasigamintais šapirografais, rotaprintais, tipografiniu 
būdu. Paprastai laikraščiai spausdinti vadavietėse, ku-
rių sunaikinimui sovietų saugumas skyrė ypatingas 
pastangas. Jas išaiškinus, buvo sunaikinamos spausdi-
nimo priemonės, dažnai žūdavo ir leidėjai. Nuosekliai 
buvo siekiama kuo greičiau atnaujinti leidinį. 

Apygardų štabai buvo pagrindiniai spaudos prižiū-
rėtojai. 1946 m. rudenį visose apygardose veikė spau-
dos ir informacijos skyriai. 1948 m. susiformavus sri-
tims ir jų štabams, leidyba įgijo stambesnį mastą. Bet 
LLKS ketinimai įkurti spaudai vadovaujantį centrą, 
kuris teiktų leidėjams informaciją, metodinę ir techni-
nę paramą, nebuvo įgyvendinti. Ir be tokio centro par-
tizanų spauda išsilaikė iki 1952 m. ir net vėliau. Pa-
sipriešinimo saulėlydyje partizanai iš esmės atsisakė 
kovinių operacijų, likusias jėgas skyrė spaudai ir žmo-
nių informavimui. Laikraščių ir spaustuvių sunaikini-
mo kronika rodo, kad redaktorių dauguma nenutraukė 
savo darbo, nesiekė legalizuotis ir grįžti į civilinį gyve-
nimą, bet dirbo iki suėmimo ar žūties. Įsidėmėtina, kad 
Lukša įtikino žurnalistą Julijoną Būtėną grįžti į Lietu-
vą, nes paskutiniais pasipriešinimo metais gebėjimas 
valdyti žodį, ko gero, buvo svarbesnis negu gebėjimas  
valdyti ginklą.

Partizanų spauda ragino gyventojus nepasukti ko-
laboravimo keliu, neigė ir demaskavo sovietinės spau-
dos dezinformaciją ir melus, įsakė boikotuoti sovietų 
rinkimus, informavo apie Lietuvoje vykdomas represi-
jas, tarptautinę politinę padėtį bei laukiamo Vakarų ir 
SSRS karo tikimybę. Laikraštėliai, leidiniai, atsišau-
kimai buvo plačiai dalijami, siekta užtikrinti, kad jie 
pasiektų ir nuošaliausius provincijos užkampius. Pri-
pratę prie antinacinės rezistencijos leidinių, gyventojai 
ieškojo alternatyvų sovietų propagandai, tad partizanų 
spauda turėjo didelę paklausą. Pietų Lietuvos parti-
zanų vadas RamanauskasVanagas rašė, kad 1945 m. 
partizanų leidiniuose „faktai nebūdavo išpučiami, o ži-
nios nė truputėlio neperdėtos. Dėl tokios krypties mūsų 
partizaninė spauda laimėjo visišką gyventojų pasitikė-
jimą. Visuomenė įsitikino, kad partizanų laikraštėlyje 
dedamos žinios nors ir nėra per daug džiuginančios, bet 
užtat tokios, kokios jos iš esmės yra“. 

Atsiminimuose Lukša pažymi savajame Kovos keliu 
rašęs: „Lietuvi, brangink pogrindžio spaudą, nes ji kai-
nuoja kraują“. Kainavo ne tik kraują, bet ir areštus bei 
Gulagą. Vien 1947 m. už antisovietinės spaudos leidi-
mą ir platinimą represiniai organai suėmė 640 žmonių. 
Pavojingą platinimo darbą daugiausia atlikdavo gimna-
zistai ir studentai, tad labiausiai ir nukentėdavo. Buvo 
rizikinga ją ir skaityti, nes per kratą radę, sovietiniai 

pareigūnai galėjo iškelti bylą dėl ryšių su „banditais“ 
palaikymo, spaudinį laikydami įkalčiu.

Lukša nedalyvavo 1949 m. vasarį įvykusiame Lietu-
vos partizanų vadų susitikime, kuris sukūrė Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdį (LLKS), mat tuo metu gyveno 
užsienyje. Bet dar 1946 m. birželio 6 d. Lietuvių fronto 
vardu jis pasirašė Bendro Demokratinio Pasipriešinimo 
Sąjūdžio (BDPS) steigiamąjį aktą, išvykęs į Vilnių plė-
tė BDPS ir VGPŠ veiklą, užmezgė ryšius su įvairiomis 
apygardomis. Gruodį Lukša ir keli kiti pasipriešinimo 
nariai įsitikino, kad BDPS Vyriausiojo komiteto atsto-
vas Juozas MarkulisErelis buvo MGB užverbuotas, jo 
organizuojamas partizanų vadų suvažiavimas – spąstai, 
į kuriuos stengtasi suvilioti ir suimti kuo daugiau vadų, 
taip pakirsti ginkluotą pasipriešinimą. Nors kelios apy-
gardos, nepaisant visų įspėjimų, negebėjo išsilaisvinti iš 
Markulio ir MGB pinklių, dauguma atsiribojo, išsaugojo 
savo vadus ir tęsė veikimą. Jei Lukša ir jo bendražygiai 
nebūtų iššifravę Markulio kėslų, partizanų judėjimui 
būtų buvęs suduotas milžiniškas smūgis, sulėtinęs, jei 
ne visiškai sustabdęs pastangas suderinti ir koordinuoti 
kovotojų veiksmus, sukurti visai šaliai atstovaujantį or-
ganą. Tuo atveju nebūtų buvę nei LLKS, nei jos Tarybos 
1949 m. Vasario 16 d. deklaracijos. 

Centrinę partizanų vadovybę sukurti buvo būtina, 
siekiant turėti instituciją, kuri kalbėtų tautos vardu 
ir jai vadovautų, jeigu įsipliekstų karas tarp Vakarų ir 
SSRS. Į šį vaidmenį iš dalies pretendavo Lietuvos Lais 
vės Armija (LLA), bet iki 1945 m. vasaros vieni jos va-
dovai žuvo, kiti buvo suimti. Organizacija pakriko, nors 
paskiri jos nariai užėmė atsakingas pareigas partizanų 
sąjūdyje. 1945 ir 1946 m. pradžioje kelios kitos organi-
zacijos siekė sukurti centrinę vadovybę, bet MGB jas 
greitai iššifravo. 

Vieningos vadovybės siekio nebuvo atsisakyta, jis vei-
kiai buvo atgaivintas, susiklosčius ypatingoms aplinky-
bėms. MGB nutarė kurti fiktyvią partizanų vadovybę, 
kuri turėjo užmegzti ryšius su partizanų apygardomis 
ir skatinti eilinius partizanus nusiginkluoti ir demobi-
lizuotis. Pagrindinis vaidmuo šioje operacijoje ir buvo 
patikėtas Markuliui. 1946 m. gegužės pabaigoje jis, pri-
sistatęs susijungusių Aukštaitijos partizanų atstovu, 
atvyko į Tauro apygardą, siūlydamas tęsti vienijimą-
si. Beveik tuo pat metu iš Vakarų atvyko Jonas Deks-
nys ir Vytautas Staneika, kurie melagingai aiškino tu-
rintys VLIKo pavedimą perkelti rezistencijos centrą 
iš išeivijos į Lietuvą ir siūlę įkurti BDPS ir Vyriausią-
jį Lietuvos Atstatymo Komitetą (VLAK). Nepasiryžę 
priešintis tariamai Vakarų valiai, partizanai pritarė jų 
planams. Abi organizacijos buvo popierinės. Vis dėlto 
jų įsteigimas davė postūmį pastangoms suvienyti par-
tizanus, nors kartu padidino Markulio galimybes plėsti 
veiklą. Susivienijimo darbai įgijo pagreitį. Po susitikimo 
rugpjūtį Markulio siūlymu buvo įsteigtas Vyriausiasis 
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Gink luotųjų Pajėgų Štabas (VGPŠ), kurio viršininku 
paskirtas A. KamarauskasVytis, kitas MGB užverbuo-
tas agentas. Lukša tapo VGPŠ viršininko adjutantu, 
aktyviai įsitraukė į partizanų veiklos organizavimą ir 
koordinavimą, pats priimdavo sprendimus, keliaudavo 
po apygardas susitikti su vadais bei organizuoti 1947 m. 
sausį numatomą partizanų suvažiavimą. Veikiausiai 
suveikė jo jaunystė, ambicija, pasitikėjimas savo jėgo-
mis ir įsitikinimas, kad centrinės vadovybės organiza-
vimas yra svarbesnis iššūkis negu apygardos laikraščio 
redagavimas. 

Ryšiai su užsieniu buvo trečiasis ypatingas Lukšos 
darbo laukas. Vos partizanai išsivadavo iš Markulio 
pinklių, buvo nutarta nedelsiant į užsienį siųsti jį ir 
Dainavos apygardos atstovą Jurgį KrikščiūnąRimvy-
dą. Ruošos darbai užtruko, abu partizanai pradėjo žygį 
pavasarį, o gegužės 19 d. Gdynėje susitiko su Deksniu, 
kuris jiems aiškino, kad Vakarų valstybės buvusios su-
pažindintos su Markulio sudarytomis BDPS struktū-
romis, tad reikią jų toliau laikytis. Kelionės rezultatai 
partizanų netenkino, jie suprato, kad viskas buvo pada-
ryta skubotai, neparengtas tinkamas veikimo planas. 
1948 m. gruodžio 15 d. Lukša, lydimas Kazimiero Pyp
lioAudronio, antrą kartą išvyko į Vakarus. Buvo pa-
siruošta kruopščiau. Jie nešė Lietuvos katalikų laišką 
popiežiui Pijui XII, partizanų memorandumą Jungtinių 
Tautų Organizacijai, informacinius pranešimus apie 
sovietų vykdomas represijas, partizanų dainų rinkinį, 
nuotraukų ir kitos medžiagos. Nemažiau svarbūs buvo 
nurodymai išsiaiškinti padėtį ir daryti deramus spren-
dimus. Lukša buvo įgaliotas suderinti Deksnio, jo su-
kurtos VLAKo Užsienio delegatūros (UD) ir VLIKo vei-
kimą, nustatant jų kompetencijos ribas, taigi, reikalui 
esant, sudrausminti Deksnį ir jo šalininkus. Dar buvo 
nurodyta „asmeniškai susitikti su VLIKo atsakingais 
pareigūnais“, kas nebuvo įmanoma, nepasiekus Vakarų 
Europos. Deksnio pastangos užkirsti kelią abiejų parti-
zanų atvykimui į Švediją, vėliau juos izoliuoti Stokhol-
me buvo atkaklios, bet bergždžios. 

Lukša greitai susigaudė padėtyje. Per kelis mėnesius 
įsitikinęs, kad VLAKas ir UD neturi nei platesnio išei-
vijos politinių organizacijų palaikymo, nei glaudesnių 
ryšių su Vakarų žvalgybomis, Lukša suprato, kad šios 
organizacijos nereikšmingos, ir nuo jų atsiribojo. Baden 
Badeno susitikime 1948 m. liepos 7–9 d. buvo nutarta, 
kad Lietuvos išlaisvinimo kovai krašte vadovaus rezis-
tenciją apjungiąs organas, o užsienyje – VLIKas ir Vykdo-
moji Taryba, kurie esamomis sąlygomis vykdo Lietuvos 
valstybės vadovavimo funkcijas, sudarydama egzilinę 

vyriausybę. VLAKo ir UD pretenzijos buvo atmestos. 
 Lukšos intervencija užtikrino, kad partizanų vardu 

išeivijoje kalbės VLIKas, kurį palaikė išeivijos organi-
zacijų dauguma, o ne Deksnį palaikantis ir su VLIKu 
konfliktuojantis negausus išeivijos veikėjų būrys. Ta-
čiau Lukša nelabai stengėsi sutaikyti VLIKą ir dip
lomatijos šefą Stasį Lozoraitį; atrodo, kad jis tiesiog 
nesusirašinėjo su diplomatais. Kol nesutarimai nebuvo 
pašalinti, nebuvo tos pageidaujamos vienybės, o Lukšos 
pasyvumas sunkiai dera su jo trumpu pasisakymu pri-
sistatant Baden Badeno susitikimo dalyviams: „Kai už 
Lietuvos laisvę liejamas kraujas ir visa Lietuva neįsi-
vaizduojamai kenčia, nedovanotinas nusikaltimas tar-
pusavy kovoti dėl partinių ar bet kurių kitų sumetimų 
ar tikslų. Kovojanti Lietuva to nesupranta ir dovanot ne-
įstengia. Šiandien Lietuvai visa turi būti subordinuota“.

Susidaro įspūdis, kad juo ilgiau Lukša buvo Vaka-
ruose, juo labiau jis abejojo savo buvimo prasme. Per 
pirmuosius metus sureguliavęs krašto ir išeivijos san-
tykius, per antruosius turėjo stebėti, kaip jie ardomi. 
Jam, kaip ir visiems veiksniams, nepasisekė nei rasti 
kontaktų su atsakingais Vakarų valstybių atstovais, 
nei užtikrinti paramos kovojančiai tautai. Dar 1948 m. 
liepą jis užmezgė ryšius su Prancūzijos žvalgyba, per-
sikėlė į Paryžių ir su keliais kitais lietuviais mokėsi 
žvalgodesantininko meno. Bet desantas buvo vilkina-
mas, ir Lukša skaudžiai išgyveno, kad negalėjo sugrįžti 
į Lietuvą ir įgyvendinti savo pažadų kovos draugams. 
Reikalai pajudėjo į gerąją pusę, kai 1950 m. pavasarį 
jis persikėlė į amerikiečių žvalgybos mokyklą Bavarijo-
je. Lukša Lietuvon sugrįžo partizanavimo saulėlydyje 
1950 m. spalio 3 d. puikiai žinodamas, kad baigia išsekti 
partizanų gretos, tad nujausdamas, jog įsirikiuos į žu-
vusiųjų už tėvynę gretas. Pasirinkimas buvo sąmonin-
gas, nes „jei nėra nieko, dėl ko verta net mirti, tai lygiai 
nėra nieko, dėl ko verta ir gyventi“. Lukša kokį pusmetį 
slapstėsi kartu su LLKS Ginkluotų pajėgų vadu Rama-
nauskuVanagu, partizanų vadovybei rengė raportus 
apie savo veiklą ir bendrą padėtį, per ryšininkus siuntė 
šifruotas žinias į Vakarus (dėl aparatūros netekimo nu-
trūko radijo ryšiai). Provokatoriaus išduotas, jis pateko 
į čekistų pasalą ir žuvo 1951 m. rugsėjo 4 d., praėjus 
vienuolikai mėnesių po grįžimo į tėvynę. Jo palaikai iki 
šiol nesurasti.

Tekstas parengtas remiantis įžanginiu straipsniu knygai Apie 
anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir ir Ni-
jolės Bražėnaitės susirašinėjimas, rengiamai ir leidžiamai Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos instituto.

paieškos
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Pastaruoju metu vienas įdomiausių dalykų yra sumažė-
jęs prezidento Gitano Nausėdos populiarumas. Beveik 
triuškinamai, galėtume sakyti, laimėjęs 2019 m. rinki-
mus su beveik 66% balsų, per dvejus metus jis prarado 
dalį populiarumo. Balandį surengta „Vilmorus“ apklau-
sa parodė, kad gyventojai premjerę Ingridą Šimonytę 
kaip atstovaujančią jų interesams vertina jau beveik 
taip pat palankiai, kaip prezidentą. Kovą paskelbta  
delfi.lt užsakymu daryta „Spinter tyrimų“ apklausa,  
pagal kurią tarp geriausiai pareigas atliekančių pre-
zidentų Nausėda aplenkia tik Rolandą Paksą ir labai 
ženk liai atsilieka nuo kitų trijų prezidentų. Tokią si-
tuaciją galima sieti su Nausėdos politiniu nepatyrimu. 
Tačiau ne mažiau svarbu, kad jo pasirinktos veikimo 
strategijos neatitinka simbolinių vaizdinių, kuriuos lie-
tuviai sieja su prezidento postu.

Prezidentas ne vien Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse, 
kaip mums atskleidė ir Mažvydas Jastramskis knygoje 
Mums reikia vado? Prezidento institucija nuo Lands-
bergio iki Nausėdos, yra daugiau nei vien jam rea liai 
suteiktos galios. Svarbu, kaip jis pasinaudoja „formaliai-
siais įgaliojimais, aplinkybėmis ir galimybėmis“. Pasiti-
kėjimo Nausėda sumažėjimą Jastramskis sieja su mažu 
rodymusi viešumoje ir aktyvumu, formalių įgaliojimų 
neišnaudojimu ir per rinkimų kampaniją rinkėjams su-
keltais labai dideliais lūkesčiais. Jastramskis ir knygos 
pavadinime kalba apie „vadą“, tačiau pernelyg 
mažai dėmesio kreipia į prezidento kaip „vado“ 
institucinę simboliką. Ji yra svarbus veiksnys, 
kad prezidentas atitiktų žmonių su pozicija sie-
jamus vaizdinius ar bruožus.

Prezidento postą galima prilyginti drabužiui, 
kuris tinka arba ne konkretaus asmens pasi-
rinktai veikimo strategijai. Ir, kaip matyti iš 
konkrečios Lietuvos patirties, šio drabužio kon-
kretus prezidentas negali ignoruoti. Visuomenė 
į šį postą sudeda tam tikrus lūkesčius, kurie ne-
būtinai tiesiogiai atitinka prezidentui Konstitu-
cijos priskirtas funkcijas. Tai ignoruojant, gali 
įvykti taip, kad konkretaus asmens pasirinktos 
prezidentinės strategijos visiškai prasilenks su 

prezidentine simbolika, ir visuomenėje bus imama abe-
joti, ar toks asmuo vertai užima šį postą.

Kokia yra lietuviškojo prezidento simbolika? Tai yra 
karo vadas, aktyviai veikiantis Rytuose ir turintis auto
ritetą Vakaruose, nesiveliantis į smulkias vietinio po-
litinio dvaro intrigas ir rietenas. Apie vado simbolikos 
įsišaknijimą lietuvių mentalitete yra kalbėjęs Gintaras 
Beresnevičius. Senovę siekianti barbariška lietuvių pri-
gimtis lemia, kad lietuviams prezidentas įkūnija genties 
vadą: „Ir šiandien vietoj interesus vienijančio Preziden-
to mes vis vien renkamės vadą“. Lietuviui pasibodėjimą 
kelia administracinės struktūros, bet jis gali pakęsti 
karo vado valdžią. Prieškarinis Antano Smetonos kaip 
prezidento vaidmuo ir įvaizdis neabejotinai taip pat pri-
sideda prie dabartinės prezidento simbolikos. Smetona 
savęs nesiejo su kuriuo nors istoriniu diktatoriumi, ta-
čiau jis nebuvo prezidentas demokratinėje tvarkoje ir 
veikė kaip autoritaras. Be to, jis propagandai naudojo 
ir Vytauto Didžiojo pavyzdį, pirmiausia – jo sėkmingus 
žygius Rytuose ir diplomatiją Vakaruose.

Šiandien mes gyvename demokratinėje valstybėje, 
realiai daug galių turi Vyriausybė, greta veikia gana 
chaotiškas Seimas. Prezidento galios nedidelės. Tačiau 
prezidento vaizdinys susijęs su autoritarine asmenybe, 
nepriklausančia nuo partijų ir nesiveliančia į jų tar-
pusavio kivirčus. Žvelgdami į prezidentą tikimės jame 

matyti valstybės vadą, tarsi iškilusį virš partijų 
priešpriešų ir nepasiduodantį jų manipuliaci-
joms ar net gebantį visą tą šurmulį sutramdyti 
į jį nesikišant. Iš prezidento tikimės, kaip iš di-
džiojo kunigaikščio, kad jis statys į vietą Mask
vą, bus aktyvus Rytuose ir gerbiamas Vakaruo-
se, Briuselyje ar Vašingtone. 

Ankstesnieji populiarūs Lietuvos prezidentai 
šį vaizdinį atitiko, nors ir kiekvienas savaip. Al-
girdas Brazauskas sunkiai galėjo būti palygintas 
su Vytautu Didžiuoju užsienio politikoje, nes per-
nelyg mažai žvangino ginklais Rytuose ir menkai 
tegalėjo susikalbėti Vakaruose. Tačiau jo kaip 
genties vado įvaizdis Lietuvoje neabejotinas. 
Puse žodžio tramdė besipešančius politinius pa-

kodėL nebemyLime prezidento  
Gitano nausėdos?

Tomas Daugirdas
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pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: 
galimybės ir problemos“ ir Marijai Gimbutienei skirtoje 
„Stiprybės semiuosi iš Lietuvos“. Jei prezidentūrai va-
dovauja karvedys, tai ji ir turėtų priminti kariuomenės 
stovyklą, o ne didelės šeimos lizdą. Ir tokią prezidentū-
ros simboliką puikiai išnaudojo Grybauskaitė.

Nausėdos kaip gaujos vado galimą vaizdinį menkina 
dengimasis minios nuomone. Prezidentūros kanceliarija 
užsakė visuomenės nuomonės apklausą klausimu „Ar 
pritariate, kad Lietuva turi ratifikuoti Stambulo konven-
ciją?“ Seimui Stambulo konvenciją ratifikuoti preziden-
tūra pateikė dar prieš Nausėdai perimant šias pareigas. 
Tačiau tik šis Seimas parodė ketinimus imtis jos ratifi-
kavimo. Tai sukėlė diskusijų ar net tai, ką būtų galima 
pavadinti rietenomis. Užuot nurodęs Seimui vienaip ar 
kitaip spręsti tą klausimą, aiškiai ir vienareikšmiškai 
pasisakęs už ar prieš konvenciją, prezidentas pareiškė 
nusivylimą pačiu procesu ir viešumai pateikė labai abe-
jotino patikimumo visuomenės apklausos duomenis. 
Anksčiau prezidentas yra iškėlęs Piliečių asamblėjos 
idėją, kuri veikiausiai turėjo atlikti tą pačią beasmenės 
nuomonės, kuria prezidentas galėtų prisidengti, funkci-
ją. Vadas turi stovėti visuomenės priekyje ir elgtis viena-
reikšmiškai arba ignoruoti esamą situaciją kaip nevertą 
jo dėmesio. Šiuo atveju prezidentas pasislėpė už anoni-
minės masės nugaros. Taip elgdamasis prezidentas gal 
ir nepagausina savo kritikų gretų, tačiau tikrai sunai-
kina bet kokį pasitikėjimą savo kaip vado gebėjimais.

Trečias vado simbolikai netinkamas dalykas yra Nau-
sėdos užsienio politika. Jis nesielgia kaip karo vadas, 
formuojantis savo įtaką Rytuose (mosuodamas kardu 
Mask vos prieigose) ir Vakaruose (derėdamasis). Prieš 
metus Nausėda savo iniciatyva, ruošiantis Rytų partne-
rystės viršūnių susitikimui, ilgai kalbėjosi su Lukašenka. 
Pokalbis gal ir turėjo kokios naudos, tačiau, pagal lietu-
viškojo vado simbolikos logiką, su Lukašenka reikėjo ne 
derėtis, o jam kelti sąlygas ir jas viešai paskelbti. Galima 
minėti ne vieną prezidento praleistą progą sužibėti kaip 
karingam vadui, kuriam išskirtinai rūpi, kas vyksta Ry-
tuose. Tuščią vado vietą užėmė užsienio reikalų minist
rai. Net ir Rusijai stiprinant karines jėgas prie Ukrainos 
sienos, daug matomesnis buvo Gabrielius Landsbergis, 
kuris šiaip veikia labiau pasyviai ir kaip dip lomatas. 
Įtakos Vakaruose, potencialios ar realios, vaizdinį silp
nina ir prasidėję konfliktai su premjere dėl to, kas Lie-
tuvai turėtų atstovauti Vadovų Taryboje. Premjerė nėra 
linkusi nusileisti, ir tai savo ruožtu silpnina preziden-
to kaip autoritetą Vakaruose turinčio vado vaizdinį.

Šie svarstymai toli gražu nereiškia, kad Nausėda ne-
galėtų būti labai aukštai vertinamas prezidentas kurioje 
nors kitoje šalyje. Tačiau sumažėjęs jo populiarumas rodo, 
kad, nepaisant su instituciniu postu siejamos simbolikos 
ir vaizdinių, susiformavusių per dešimtmečius ir stiprin-
tų jo pirmtakų, jis gali patirti skaudžių nesėkmių.

valdinius ir jų oponentus. Valdas Adamkus, net jei taip 
stipriai negrūmojo kumščiais Lietuvoje, aktyvumu Ry-
tuose ir vakarietiškumu niekam abejonių nekėlė. Dalia 
Grybauskaitė, beveik visiškai nusišalinusi nuo Lietuvos 
vidaus politikos, politines niautynes net ignoruodama 
kaip tarsi jos dėmesio nevertą dalyką, taip pat atitiko 
Lietuvos prezidentinio vado simboliką. Valdymo pradžio-
je kažkiek „slystelėjusi“ megzdama gerus santykius su 
Aliaksandru Lukašenka, vėliau grįžo į lietuviškosios sim-
bolikos vėžes: daužė Maskvos vartus lietuviška kuoka, ir 
tam rado simbolinių ar realių sąjungininkų Vakaruose.

Prezidentas Nausėda turi keletą bruožų, sąmoningai 
prisiimtų į prezidento veikimo strategiją, kurie neištem-
pia iki vado simbolikos ar net jai prieštarauja. Tai ne-
išvengiamai menkina jo populiarumą. Pirmas bruožas 
yra aktyvus įsivėlimas į vietinius politinius debatus ir 
ginčus. Lietuvos prezidentas yra gaujos ar karo vadas, 
kuriam tinka būti „iškilusiam“ virš politinių rietenų. 
Nebent jos taptų tokios triukšmingos, kad prezidentui 
tektų pamojuoti kumščiu. Nausėda dalyvauja vidaus 
politiniame gyvenime kaip vienas veikėjų ir jame skęs-
ta. Dar kaip kandidatas į prezidentus Nausėda dekla-
ravo, kad imsis tarpininkavimo tarp politinių partijų 
ieškant geriausių sprendimų Lietuvai. Ir to ėmėsi pačiu 
netinkamiausiu būdu, prasilenkiančiu su lietuviškojo 
prezidentinio vado simbolika.

Užtrukus pandemijai, prezidentūra 2020 m. spalį su-
būrė Sveikatos ekspertų tarybą, kuri, kaip skelbiama, 
„analizuoja, vertina ir atsakingoms institucijoms teikia 
rekomendacijas dėl viruso plitimo stabdymo“. Taryba to-
liau veikė ir po rinkimų, kai nauja Vyriausybė ėmė rem-
tis analogiška gruodį premjerės suformuota Nepriklau-
somų ekspertų patariamąja taryba. Prezidentūros grupė 
akivaizdžiai dubliavo jos veiklą, o ji pati neišvengiamai 
įsivėlė į kasdienio lygio politinius kivirčus. Negana to, 
pats prezidentas asmeniškai taryba nesinaudojo, viešai 
reikšdamas savo poziciją. Kita vertus, kaip prezidentū-
ros nuomonės reiškėjai pasisako ir prezidento patarėjai, 
ir patys prezidentinės tarybos nariai, pačiam jam tąsyk 
aiškios pozicijos neišsakant. Toks prezidentas yra ne ak-
tyvus vadas, o vienas iš daugelio politinio dvaro veikėjų. 

Antras vado simbolikos neišreiškiantis bruožas yra 
asmenybinio išskirtinumo vengimas. Nausėda stengiasi 
išryškinti savo prezidentinės šeimos ir pirmosios ponios 
svarbą. Tai menkina jo kaip individualios asmenybės 
svorį. Vadas turi būti labiau vienišas karys, o ne jaukios 
šeimos narys. Prezidentas Adamkus vienintelis iš tri-
jų populiariausių prezidentų buvo matomas su žmona, 
tačiau neakcentavo savo buvimo „šeimos žmogumi“. Jo 
valdymo metais būtų neįsivaizduojama, kad ponia Alma 
skelbtų savo pyragų receptus oficialiame prezidentūros 
puslapyje. Čia viešinamos ir ponios Dianos viešai pasa-
kytos kalbos jos globojamose ir prezidentūroje vykusio-
se konferencijose. Pavyzdžiui, konferencijoje „Valstybės 
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aikštinGos vėLiavos

Paulius Jevsejevas

šiandiena

Sekant dramą dėl sienų piešinių Saltoniškių gatvės 
požeminėje perėjoje Vilniuje, Žvėryne, mane trikdė 
vienos stovyklos sprendimas panaudoti tautinės tri
spalvės atvaizdą viskam uždažyti, paskui net budėti 
to atvaizdo sargyboje. Iškilo klausimas: kaip suprasti 
nacionalinės vėliavos atvaizdo panaudojimą priešiš-
kumui reikšti mūsų visuomenėje, kuri per visas XX a. 
okupacijas tiek daug neteko dėl valstybės mastu ir var-
du organizuotų atskirčių ir smurto? Žinau, yra kas pa-
sakytų: vėliavos atvaizdo dauginimas tiesiog yra nacio
nalizmo išraiška, o nacionalizmas pagal apibrėžimą 
priešiškas. Bet man tai per rimtas apibendrinimas; no-
riu pasamprotauti labiau efemeriškai ir tik apie pavie-
nės, smulkaus masto situacijos prasmės atspalvius. 
Manau, kad suprasti atskirą situaciją – ne menkes-
nis iššūkis, nei apibūdinti stambiuosius visuomenės  
reiškinius.

Visų pirma noriu pažymėti, kad viskas buvo uždažyta 
ne Lietuvos Respublikos vėliava, bet vėliavos atvaizdu. 
Vėliava nedažoma, ji daroma iš audeklo. Tai svarbu dėl 
poros priežasčių, kurios viena kitai priešingos. Pirma, 
tai lemia, kad visa situacija buvo bent kiek sąlygiška: 
gal ne fiktyvi, bet abstraktoka, susijusi labiau su aist
ra ženklams, nei su pagarba simboliniams daiktams. 
Antra, ši aistra ženklams ir asociatyviam mąstymui, 
kuri yra dominuojanti dabartinės Lietuvos kultūros 
tendencija, akimirką išsiliejo faktiniais poelgiais, sukū-
rė įtemptą situaciją: man regis, tą kelias dienas truku-
sią akimirką dėl intensyvumo šuolio vėliavos atvaizdas 
požeminėje perėjoje tapo tikriniu ženklu, tarytum me-
džiaginės vėliavos variantu ar pakaitalu, įžemintu štai 
šioje sienoje ir niekur kitur.

Toks virsmas, nors trumpalaikis, atrodo gana keistas 
ir savaip įspūdingas. Įsivaizduokite, kad, tarkime, žo-
dis „lempa“ tampa „Lempa“; kad šis žodis imamas taip 
intensyviai sieti su tam tikrais turiniais – tarkime, su 
šviesiu protu, tradicinėmis drovumo normomis ir tikė-
jimu šviesia ateitimi, – jog pasakę „lemputė“, jau rizi-
kuotume įžeisti Lempos garbę ir pasirodyti amoralūs; 
kad pagal improvizuotą negriežtai atrinktų savybių 
vertinimą imama spręsti, kurie šviestuvai yra tikros 
Lempos, o kurie tik lemputės, lempelės, puslempės ar 
lempos išsigimėlės; kad kažkur, vienoje ar keliose vie-

tose, atrandama pavyzdinė tikroji Lempa... Panašiai ir 
Saltoniškių perėjoje vėliavos atvaizdas akimirkai pa-
virto Vėliava, lyg šis atvaizdas turėtų išskirtinį ryšį su 
vėliava, lyg jis rodytų Tikrąją Vėliavą ir štai čia, šioje 
perėjoje, atskleistų vėliavos tiesą.

Apskritai, plačiai žiūrint, tikrinių ženklų esama daug 
ir įvairių, nuo tiesiog taip ir vadinamų tikrinių vardų, 
pavadinimų, iki iškabų, relikvijų ar antkapių. Medžia-
ginė vėliava – irgi toks ženklas, savitas artefaktas, ne-
atsiejamas nuo atskiros šalies, jos istorijos ir teritorijos. 
Kaip tikrinis ženklas, medžiaginė vėliava naudojama 
taip pat griežtai kaip šalies pavadinimas: nepriimtina, 
kad dvi šalys turėtų tokį pat pavadinimą ar vėliavą, 
o kadangi pasaulyje šalių nepalyginamai mažiau nei 
pavienių žmonių, tai praktiškai įmanoma pasiekti, kad 
jų pavadinimai, taip pat vėliavos, nesikartotų.

Užtat vėliavos atvaizdas – ne toks. Vėliavos atvaiz-
do, kaip daugelio kitų atvaizdų, apibrėžtumas men-
kesnis: jis bendrinis, o jo vertės svyravimams nusta-
tomos gana plačios paraštės. Dėl to vėliavos atvaizdo 
momentinis tapimas tikriniu ženklu yra ypatingas 
nutikimas, išsprūstantis iš kasdienybės tvarkos. Tai 
nėra realus istorinis virsmas, kuriam įvykus turėtu-
me pripažinti negrįžtamai pakitusį vėliavos atvaizdų 
statusą. Veikiau tai efemeriška naujo atvaizdo statuso 
nuojauta, patiriama akimirkai prasiveržus liūdnam ti-
kėjimui: tikima galint atvaizduoti, vizualinės raiškos 
aktu pasiekti Tik rąją Vėliavą; liūdima, nes ši ekstatinė 
nuojauta savo subjektus iš principo atskiria, izoliuoja 
nuo kitų, jos prasmė grindžiama asociacijomis, kurios  
toli nesiekia.

Tad kaip gali nutikti, kad vėliavos atvaizdas bent aki-
mirkai pakeičia statusą, trumpam sutrikdydamas net 
netikinčiuosius?

Apskritai vėliavos atvaizdas yra antro laipsnio ženk
las, kurio naudojimo konvencijos daug laisvesnės, daug 
labiau sąlygiškos, nei medžiaginės vėliavos. Vėliavos 
atvaizdus dedame ant puodelių, raktų pakabukų, auto
mobilio numerių, apatinių drabužių ar ant socialinių 
medijų asmeninės nuotraukos rėmelių: vartojame juos 
kaip nemokamą ir paprastą pagaminti simbolinį pro-
duktą. Dabartinėje atvaizdo kultūroje vėliavos atvaiz-
das neretai naudojamas lyg politinis logotipo atitikmuo. 
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pauLius jevsejevas

Atitinkamai ir vėliavos atvaizdo statusas yra žemesnis 
nei medžiaginės vėliavos. Tad nieko ypatinga neatsi-
tiks, jeigu vėliavos atvaizdu dekoruotus marškinėlius 
sunešiojęs panaudosi kaip skudurą grindims plauti, 
o juo papuoštą kalendorių išmesi į šiukšliadėžę kartu 
su kitomis buitinėmis atliekomis. Tai eiliniai marški-
nėliai, eilinis kalendorius, vartojimo prekė, kuri virsta 
atliekomis. Taip pat kariškiai gali veiksmuose purvinti 
vėliavos atvaizdu dekoruotą uniformą. Bet jei skuduru 
padarysi ar purvinsi medžiaginę vėliavą, tai bus pa-
reiškimas.

Taigi vėliavos atvaizdas netapatinamas su medžiagi-
ne vėliava, jį naudojant priimtina laisviau disponuoti 
vėliavos semantiniu potencialu.

Bet gal būna situacijų, kai yra prasmės tapatinti at-
vaizdą ir vėliavą? Tikriausiai taip: pavyzdžiui, itin ofi-
cialiomis arba ekstremaliomis aplinkybėmis. Štai LR 
Įstatymo dėl Lietuvos valstybinės vėliavos 11 straipsny-
je rašoma: „Lietuvos valstybinės vėliavos atvaizdą ga-
lima naudoti dekoratyviniais tikslais kaip valstybinį ir 
tautinį simbolį tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepa-
garba valstybinei vėliavai“. Vėliavos įstatymo kontekste 
pagarbos medžiaginei vėliavai reikalavimas perkelia-
mas atvaizdų gaminimo sritin. Tiesą sakant, veikiau-

siai būtų labai keblu pagrįstai nustatyti, kad tam tikru 
būdu naudojant vėliavos atvaizdą parodoma nepagarba 
pačiai vėliavai. Mat atvaizdavimo aktas visada sąly-
giškas, jį sunku tapatinti su poelgiu ar etine nuostata. 
Tam reikia sudėtingų interpretavimo praktikų, kurio-
mis mūsų visuomenė nė nepradeda užsiimti. Kad ir 
kaip būtų, šis kontekstas, kuriame vėliavos atvaizdas 
tapatinamas su medžiagine vėliava, yra labai siauras, 
toli nuo mojavimo vėliavomis gatvėje, – čia medžiaginė 
vėliava tiesiogiai siejama su valstybės reprezentavimu 
oficialiomis progomis. Taip pat polinkis tapatinti atvaiz-
dą ir vėliavą galėtų būti suprantamas ekstremaliomis 
aplinkybėmis, pavyzdžiui, gyvenant okupacijos sąlygo-
mis, tremtyje ar kalėjime, kai turėti medžiaginę vėliavą 
pernelyg rizikinga ar tiesiog neįmanoma. Tokiais atve-
jais atvaizdas turi kompensuoti faktinės tikrovės skur-
dą ar smurtą, suteikti atramą nesitaikstant su esamu 
režimu ir viliantis išsilaisvinimo.

Man regis, Saltoniškių požeminės perėjos dramoje 
mėginta būtent sutapatinti vėliavos atvaizdą ir vėliavą. 
Anaiptol nėra paprasta pasiekti tokį efektą: atvaizduo-
jamoji vėliava – ne dievybė, jos atvaizdas spontaniš-
kai neįgyja tikro dalyko auros. Juk medžiaginė vėliava 
pati yra konvencionalus ženklas, jos esmė suprantama 

saltoniškių gatvės požeminė perėja. 2021. donato umbraso nuotrauka. Lrt archyvai
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aikštinGos vėLiavos

kitų vėliavų kontekste, o ne tiesiogiai kontempliuojant 
audeklą1. 

Kad dabartinėmis atvaizdų, taip pat ir vėliavos at-
vaizdų, masinės ir lengvai įgyvendinamos gamybos są-
lygomis vėliavos atvaizdas virstų medžiaginės vėliavos 
ekvivalentu, reikia savotiškos perteklinio tikėjimo iš-
krovos: lyg ekstazės, lyg pamišimo. Neturiu omenyje 
nei mistinės patirties aukštumų, nei psichopatologijos. 
Ir ekstazę, ir pamišimą įvardiju kaip dvasines būsenas, 
patiriamas sveiko proto pasaulio ribose ar paribiuose. 
Kad tokių būsenų būta, bene aiškiausiai rodo Saltoniš-
kių gatvės perėjoje vėliavos atvaizdu uždažius sieną 
stovėta „sargyba“, taip pat entuziastingas, primygtinis, 
obsesinis pakartotinis dažymas. Aišku, šios būsenos ne-
atsiejamos nuo žiniasklaidos atliekamo medijavimo, ku-
ris veikia panašiai kaip garsui elektrinis stiprintuvas.

Už tikėjimo iškrovos šiuo atveju stovi taktinis vėlia-
vos atvaizdo panaudojimas priešiškumui išreikšti. Už-
dažius sieną trispalvės atvaizdu, prieš tai ant sienos 
buvęs LGBT vėliavos spalvų piešinys su užrašais taip 
pat buvo netiesiogiai pažymėtas kaip vėliavos atvaiz-
das. Tokiu būdu pats trispalvės dažymo aktas atliko 
reikšmių atranką ir sukūrė simbolinę „LR vėliavos“ 
ir „LGBT vėliavos“ priešpriešą. Šitoks supriešinimas 
buvo sąlyga trispalvės atvaizdui pavirsti medžiaginės 
vėliavos variantu, tikriniu ženklu, nes būtent per su-
priešinimą, įsijungus giliesiems siužetiniams savivokos 
modeliams2, atsirado nei oficiali, nei ekstremali, užtat 
intensyvi teritorinės savivokos situacija, kuri dar buvo 
ir prikabinta prie konkrečios miesto erdvės. Staiga aiš-
kios priešų stovyklos, aiški susidūrimo vieta – tai puiki 
proga kulminacijai. Ir štai – ant sienos – jau pakelta – 
trispalvė.

Dažymo aktu atliktas šių dviejų vėliavų supriešinimas 
liudija trispalvės atvaizdo atlikėjų mauvaise foi, kurį čia 
noriu išversti pažodžiui – tai blogas tikėjimas. Dažymo 
aktu susietų atvaizdų reikšmė buvo suformuota taip, 
tarytum trispalvės atvaizdu būtų atsiimta pozicija. Bet 
juk iš tikrųjų šitaip buvo suplaktas nacionalinės vals-
tybės ir socialinio judėjimo reprezentavimas. Aišku, 
kad tai taktika, pasirinkta siekiant pakenkti LGBT so-

cialiniam judėjimui, ir ji turbūt bent kiek veiksminga, 
kaip paprastas būdas įprastųjų dalykų aukštintojams 
ir homofobams patvirtinti savo teisumą priskiriant 
šiam nacionalumo vertę. Be to, ši taktika leidžia semtis 
patoso iš nacionalinio atgimimo, momentinės kolekty-
vinės saviteigos nostalgijos, kuri turbūt yra pagrindi-
nis šaltinis tokių akcijų ekstatinei energijai. Kita ver-
tus, šitaip priešinant nacionalinį simbolį su socialiniu, 
nacio nalumas instrumentalizuojamas, tampa pagal pa-
geidavimą konstruojamu ir perkonstruojamu asociaty-
viai sujungtų verčių junginiu. Kitaip sakant, nepaisant 
iš pažiūros kone transcendentinio entuziazmo, tokias ti-
kėjimo iškrovas ir simbolines taktikas grindžia radika-
liai konstruktyvistinė, postmoderni nacionalumo sam-
prata. Nacionalinių simbolių perdarymas, perkėlimas į 
naujus kontekstus, įtraukimas į asociatyvinius ženklų 
dauginimo procesus taip pat yra tokios sampratos požy-
mis: vėliavos atvaizdas požeminėje perėjoje tampa tik
riniu ne siekiant sugrąžinti kokią nors vėliavos esmę; 
veikiau taip kuriama nauja vėliavos retorika.

Beje, šis procesas prasidėjo tikrai ne Saltoniškių gat
vėje ir ne tarp marginalų. Postmoderniam konstrukty-
vistiniam nacionalumui labai patogi terpė yra komerci-
nė ženklų gamyba, taip pat Lietuvoje šia samprata tiek 
viešumoje komunikacijoje, tiek veikloje jau seniai vado-
vaujasi daugelis valstybės institucijų, kurios veikiausiai 
turėtų daug ką pergalvoti.

Šis požeminės perėjos epizodas – ne pirma ir ne pas
kutinė smarkiai eskaluota įtampa dėl nacionalinio po-
būdžio simbolikos. Sakoma, kad tokios įtampos rodo 
visuomenėje vykstant permainas, kintant idėjinių, ver-
tybinių, stilistinių pozicijų išsidėstymą. Lietuvoje vie-
nas šių įtampų polius labai dažnai pasireiškia naciona-
lumo hiperbolėmis ir ekstatiniais nostalgiško tikėjimo 
proveržiais, kurie sužadina homogeniškos visuomenės 
vaizdinius ir savaip įkrauna įvairius simbolius. Įdomu, 
kad proveržiams kartojantis, toji raiška tampa vis la-
biau ekstravagantiška ir kartais atrodo kone kaip nacio
nalumo avangardas. Tikriausiai tai požymis, kad šiuo 
metu simboliai ištuštėję, prašosi ironijos ir komizmo. 

1 nors audeklu galima sukurti įvairių antrinių efektų, nuo plazdėjimo 
iki apsigaubimo. vėliavos santykis su pojūčiais ir su kūnu – klausimas, 
kurį verta svarstyti atskirai.

2 dramatizuojant sakoma: „priešas jau čia pat! pakilkim lemiamam 

mūšiui!“ (tai beveik citata.) iš tikrųjų veikiantis siužetinis modelis kur 
kas sudėtingesnis, gana paprastas turbūt tik pasibjaurėjimas ir priešiš-
kumas, kurių pretenziją į universalumą sunku pateisinti, todėl ir reika-
lingi painūs siužetai.
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„Kaip jūs, tu ir tavo motina, būdami tokio žmogaus gi-
minės, galite taip elgtis – susidėti su Sąjūdžiu? Tavo 
senelis Kazys Preikšas buvo tikras revoliucionierius, 
principingas komunistas – jūs išduodate jo atmini-
mą!“, – vieną 1988 m. rudens vakarą atsiliepęs telefo-
nu, išgirdau nepažįstamos moters balsą. Moteris kalbė-
jo aiškiai ir įtaigiai, matyt, buvo įgudusi kalbėti prieš 
auditoriją, ir piktai bėrė priekaištų laviną. Gal dėl to 
įtaigumo, gal dėl to, kad pašnekovė buvo akivaizdžiai 
vyresnė ir nepažįstama, gal kad klausimas pasirodė 
esminis, o gal dėl to, kad staigiai sumojau, jog manda-
gus atsakymas ją dar labiau įsiutins, aš ramiai pradė-
jau dėlioti: „Matot, koks reikalas čia yra... Mano senelis 
kovojo už tai, ką laikė esant teisingu, aš buvau auklė-
jamas, kad reikia ginti teisybę – tą dabar aš ir darau – 
kovoju už tai, ką laikau teisingu. Tad nemanau, kad aš 
čia kažką išduodu“.

Atsakymas negimė visiškai ekspromtu. Panašią min-
tį išgirdau iš mamos, kai 1985 m. vasarą buvau milici-
jos sulaikytas per Žalgirio futbolo rungtynes. Praėjus 
pirmam išgąsčiui ir paaiškėjus, kad dramatiškų pasek
mių suėmimas neturės, mama atsiduso ir nusijuokė: 
„A, maištininkų giminė ir tiek: tavo senelis septynioli-
kos metų buvo pirmąkart suimtas, ir tave septyniolikos 
supakavo. Ką čia dar bepasakysi“. 

Per pastaruosius tris dešimtmečius ne kartą esu susi-
dūręs su nuostaba ar netgi gavęs tiesų klausimą: kaipgi 
atsitiko, kad žymaus komunistų veikėjo anūkas užaugo 
visiškai priešingų pažiūrų. Paprastai atsakau panašiai 
kaip ir tai paskambinusiai moteriai, arba cituoju Va-
lerijos Novodvorskajos autobiografiją: Novodvorskaja 
tapo tikra komuniste, tokia teisinga ir tikra, kad pavir-
to antikomuniste. Vis dėlto šios lakoniškos frazės, nors 
ir taiklios bei nužyminčios kažkuriuos svarbiausius as-
pektus, mažai tepasako apie patį virsmo mechanizmą. 
Nors virsmo procesas man atrodo visiškai natūralus ar 
net banalus (o nuostaboje dėl tokio virsmo įžvelgiu per 
daug pagarbos komunistinei ideologijai), klausimams 
vis besikartojant, atrodo, kad vis tik verta vieną kartą 
papasakoti išsamiau.

Keli biografijos faktai, skaitytojui galbūt padėsiantys 
geriau suprasti, kodėl aukščiau minėti klausimai patei-
kiami man gana dažnai. Gimiau 1968 m. Vilniuje. Mano 

tikrasis boLševiko keLias

Kazys Preikšas

motina Ninel1 Preikšaitė, gimusi 1936 m. Mask voje, 
buvo Kazio Preikšo (1903–1961), sovietinio ir partinio 
veikėjo (1940–1948 m. LKP CK sekretorius propagan-
dai, 1948–1960 m. LSSR Ministrų Sovieto pirmininko 
pavaduotojas, LSSR Užsienio reikalų ministras) duk
ra iš pirmos santuokos. Tėvas – Baku, Azerbaidžane, 
gimęs ir užaugęs rusas, tad ir pirmoji, gimtoji kalba, 
kuria prašnekau, yra rusų. Vaikystėje klausiausi mo-
čiutės lopšinių jidiš kalba, lietuvių pramokau darželyje, 
o deramai įvaldžiau tik besimokydamas Vilniaus Salo-
mėjos Nėries mokykloje. Paauglystėje dalyvavau besi-
kuriančiuose krepšinio ir futbolo sirgalių judėjimuose, 
o Sąjūdžio veikloje dalyvavau nuo pat pirmosios die-
nos – 1988 m. birželio 3 d. Vien šie padriki faktai gana 
aiškiai nužymi pažiūrų raidos trajektoriją, kurią toles-
niame pasakojime ir siekiu aptarti.

Išskirčiau dvi pagrindines priežastis, paaiškinančias, 
kaip komunistinis vaikas virto antisovietinių nuostatų 
jaunuoliu: laipsnišką pažiūrų eroziją ir aplink sklan-
džiusių naratyvų nehomogeniškumą. Pirmąją paaiškin-
ti nesunku: komunistinės pažiūros nesubyrėjo per vieną 
dieną, tai buvo ilgalaikis, kone dešimtmetį trukęs nuo-
seklus irimas. Jį galima palyginti su dėlionės ardymu 
po vieną detalę: iš pradžių matomas paveikslas, išėmus 
vieną, dvi, tris detales vis dar įmanoma suvokti visumą, 
išėmus daugiau – vaizdas darosi vis mažiau supranta-
mas, kol tampa visiškai neaiškus. Antroji priežastis rei-
kalauja kiek detalesnio aptarimo, nors ji irgi yra gana 
paprasta. Pažiūrų, ideologijos priėmimas nėra progra-
mos instaliavimas – įdiegei ir turi, tarsi kompiuteryje. 
Tas procesas išsiskaido į atskirus naratyvus, kuriuos 
žmogus permąsto ir priima. O tų naratyvų yra aibė, 
netgi tokioje dogmatinėje visuomenėje kaip sovietinė. 
Net tokiomis dėkingomis sistemai sąlygomis, kuriomis 
augau aš, tų naratyvų nebuvo įmanoma visiškai suval-
dyti. Gyvenimas ir žmonių subjektyvumas koregavo tą 
sistemos norimą sukontroliuoti pasakojimų visumą.

Pirmasis naratyvas, su kuriuo teko susidurti – gryna-
sis, chrestomatinis komunistinis naratyvas. Suprask, 
komunizmas – visuotinė gerovės sistema, geriausia 

atmintis

1 bolševikiniu papročiu vardas suteiktas pagerbiant „didijį vadą“ Le-
niną, tačiau praktiškai visada ir visų mama buvo vadinama nele.
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sistema, kurią žmonija įstengė sugalvoti. SSRS – ko-
munizmo statytojų citadelė, o komunizmo priešininkai 
siekia ją sunaikinti; SSRS – visų nuskriaustųjų gynėja, 
komunistas – kovotojas už visuotinę gerovę, teisybę, 
teisingumą visur ir visada. Nors man gimus senelis 
jau buvo miręs, su šiuo naratyvu saistė tiek bendros 
giminės pažiūros, tiek ir išlikę neformalūs motinos ry-
šiai su vyresnės kartos aukščiausiojo ešelono valdžia. 
Iš vaikystės prisimenu apsilankymus Antano Snieč-
kaus (nors jis mirė 1974 m., kai man tebuvo penkeri), 
sovietinio generolo majoro Prano Petronio, Genriko Zi-
mano (kurį, beje, prisimenu labai ryškiai, kaip ir Snieč-
kaus našlę Mirą Bordonaitę) namuose. Turbūt visiš-
kai natūralu, kad tai buvo pirmasis žymaus komunisto 
anūko sugertas pasakojimas.

Antrasis – nacionalkomunistinis naratyvas, įtampa 
tarp lietuviškųjų komunistų ir Maskvos. Šie pasako-
jimai jau nebuvo vaikui taip lengvai prieinami, bet vis 
dėlto pasiekdavo ir mano ausis. Kartais jie buvo apta-
rinėjami namuose, kartais nugirsdavau atsitiktinai. 
Pirmas išgirstas pasakojimas – apie Michailą Suslovą, 
šeimos aplinkoje kaltinamą nuvarius senelį į kapus. Su-
prantama, jo ir Preikšo konfliktas buvo ne itin žymus 
aparatinių valdžios karų epizodas, bet mano giminėje 
tai buvo asmeniška ir reikšminga. O kadangi Suslo-
vas mirė tik 1982 m., konflikto atomazgos sulaukiau ir 
aš. 1961 m., per Preikšo šermenis, siaurame patikimų 
žmonių rate Galina Jackevičiūtė (aktorė, antroji Preik-
šo žmona), matyt, išliedama sielvartą dėl vyro mirties 
ir įtūžį kaltininko atžvilgiu, pažadėjo draugams: „Kai 
šitas Kaščėjus numirs, iškelsiu balių“. Praėjus daugiau 
nei dvidešimčiai metų, vėlų 1982 m. žiemos vakarą te-
lefono ragelyje ji išgirdo: „Nu, Galina, ruošk balių“. Vie-
nas iš senųjų, dar tarpukario komunistų pogrindininkų 
Stasys Filipavičius neužmiršo pažado, o ir Jackevičiūtė 
iškart suprato, kad kalba eina apie Suslovą. Ar įvyko 
tas balius, tuomet (pasakojimą išgirdau 1983 m.) nedrį-
sau paklausti – iš vaikystės kažkodėl Jackevičiūtės šiek 
tiek prisibijojau. Gal dėl išlavinto aktorės balso ir žemo 
tembro, gal dėl sovietmečio aplinkai nebūdingos, visa-
da orios laikysenos. Gilesnis emocinis ryšys tarp mūsų 
užsimezgė man dar paaugus.

Įsiminė ir nelinksmas pajuokavimas apie post mor-
tem Maskvos kerštą Sniečkui. Sniečkus labai vengęs 
eksteritorialumo – vietų Lietuvoje, kuriose dominuotų 
iš SSRS atvykęs kontingentas, – vengęs prijungti Kara-
liaučiaus sritį, priešinęsis Mažeikių gamyklos statybai. 
O labiausiai eksteritorinis darinys Lietuvoje, praktiškai 
nepavaldus Vilniui, – atominės elektrinės miestas – 
buvo pavadintas jo vardu. Mūsų aplinkoje sklido versi-
ja, kad toks miesto pavadinimas – kone pasityčiojimas 
iš paties Sniečkaus.

Tame pačiame nacionalkomunistiniame kontekste 
vis figūruodavo ir Motiejaus Šumausko pavardė. Viena 

istorija – apie pirmą naujojo LKP CK pirmojo sekreto-
riaus Petro Griškevičiaus, Sniečkaus įpėdinio, medžiok
lę. Senoji karta buvo įpratusi medžioklėje ar pirtelėje 
savame, patikimų žmonių rate kalbėti paprastai – be 
vyniojimų į vatą, tiesiai šviesiai aptarinėti valdymo rei-
kalus, įskaitant įvairias įtampas su Maskva, chresto-
matinius nacionalkomunizmo klausimus ir pan. Antai 
Šumauskas kažkada po vienos medžioklės tarp savų 
pasakęs: „Vyrai, jie (suprask – Maskva) juk mus apga-
vo“. Ir štai, pirtelėje po medžioklės laukiama, kol pir-
mas čierką pakels ir tostą pasakys „pirmasis“ asmuo. 
„Sėdim, laukiam, ką pasakys. Pagal tai bus aišku, ko 
tikėtis“, – pasakojo Šumauskas. Griškevičius pakėlė 
taurelę ir rėžė: „Pirmą kviečiu išgerti už mūsų lyderį, 
Generalinį TSKP sekretorių, draugą Brežnevą“. Šu-
mauskui tada viskas pasidarė aišku – ne savas.

Tokie pasakojimai vis skambėdavo mūsų aplinkoje, 
tiesa, dažniausiai pusbalsiu ir atsargiai. Gal būtent dėl 
to jie man, dar vaikui, taip įstrigo – kaip paslaptis, kaip 
tam tikros ezoterinės žinios (buvau smalsus vaikas, 
ir viskas, ko negalima buvo perskaityti laikraščiuose 
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nelė preikšaitė, kazys preikšas ir Galina jackevičiūtė. 1956. 
palanga. nuotraukos iš teksto autoriaus archyvo
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ar knygose, atrodė vertinga). O žinutė šiuose pasakoji-
muose dažniausiai būdavo ta pati – Maskvos ir Lietu-
vos (net tos „Tarybų Lietuvos“) interesai gali būti skir-
tingi ar net priešingi. Tą sustiprino ir šeimos legendos, 
susijusios su senelio asmeniu – visi buvo įsitikinę, kad 
būtent Sus lovo pastan-
gomis Preikšas buvo pa-
verstas atpirkimo ožiu, 
kai Mask voje kilo nepa-
sitenkinimas dėl atsta-
tytos Trakų pilies.

Trečiasis naratyvas, 
emociškai, suprantama, 
svarbesnis ir artimesnis 
už pirmuosius du – sene-
lio-komunisto, komunis-
tųrevoliucionierių gimi-
nės pasakojimas. Tiesa, 
ne nuo senelio prasideda 
maištingos giminės isto-
rija – anot šeimos pada-
vimų, užsispyrimo ir at-
kaklumo, elgiantis taip, 
kaip laikai esant teisin-
ga, giminėje būta nuo 
seno. Mano prosenelė 
Anelė Preikšienė, dar gerokai prieš visų pervartų pra-
džią, po trimetės dukters, įkritusios tarp malūno girnų, 
žūties pareiškė: „Jei Dievas tai leidžia, tai man nereikia 
tokio Dievo“. Per likusius 50 gyvenimo metų į jokią baž-
nyčią ji taip ir neįkėlė kojos.

Neturtinga bežemių valstiečių šeima buvo ideali tiks-
linė auditorija bolševikų propagandai. Idėjinė komu-
nistinė fazė šiai valstiečių šeimai prasidėjo Pirmojo 
pasaulinio karo metu, pasitraukus į Rusiją. Pavirusi 
tame revoliucijų bei „darbininkų ir kareivių sovietų“ 
katile, 1918 m. vasarą Preikšų šeima į Lietuvą grįžo 
visiškai subolševikėjusi. Vyresnis senelio brolis Pranas 
įsijungė į raudonąjį žemaičių pulką, o paauglys Kazys 
jam padėjo kaip beįstengdamas. Raudonajai Armijai 
traukiantis iš Lietuvos, broliai pasidalino – Pranas pa-
sitraukė kovoti „už teisingą reikalą“ Rusijoje, kur il-
gainiui tapo Irkutsko srities Taišeto rajono administra-
ciniu vadovu, o Kazys liko Lietuvoje su šeima, kurios 
be vyriškų rankų broliai sutarė nepalikti (tėvas staiga  
mirė 1917 m.).

Kaziui Preikšui likus Lietuvoje, toliau viskas vyko pa-
gal gana tipinį to meto ardomosios komunistų veiklos 
šabloną: bolševikinė veikla ir propaganda, pogrindis, 
suėmimai, konspiraciniai butai ir pavardės, kelionės 
į SSRS ir atgal. 1936 m. Maskvoje gimė mano mama, 
o 1937 m. pradžioje senelis iš SSRS išvyko į Ispanijos 
pilietinį karą. 1939 m. grįžęs iš Ispanijos, jis sužino, 
kad vyresnysis brolis Pranas sušaudytas didžiųjų va-

lymų metu, o brolio žmona nuteista kalėti lageriuose. 
Paradoksalu, bet sprendimas palikti žmoną su kelių 
mėnesių dukrele ir belstis į kitą Europos kraštą kariau-
ti – greičiausiai išgelbėjo Kazio Preikšo šeimos gyvybes. 
Stalininio teroro taikiniais buvo ir senieji komunistai, 
ir užsienietiškos kilmės asmenys – Preikšai čia atitiko 
abu punktus. Maždaug tuo pat metu suimamas (o ne-
trukus – nukankinamas ir sušaudomas) Zigmas Alek-
saAngarietis, žmogus, kurį Preikšas laikė savo mokyto-
ju – dar viena sunkinanti aplinkybė jo biografijoje.

Grįžęs į SSRS, Preikšas gavo dar vieną užduotį – vyk-
ti į Lietuvą ir perduoti Sniečkui įsakymą grįžti į Mask
vą. Veikiausiai Sniečkaus laukė Angariečio likimas, bet 
du seni pogrindininkai rado išeitį. Sniečkus seneliui 
pasakęs: „Kazy, tu manęs nesutikai, todėl nurodymo 
neperdavei“. Elegantiškas savo paprastumu manevras, 
apsaugojęs tiek adresato galvą, tiek kurjerį nuo atsako-
mybės už nurodymo neįvykdymą. Ir štai šiuo laikotar-
piu, 1939–1940 m., man atrodo, būta kažkokio lūžio. 
Kai visi artimiausi bendraminčiai, nuo brolio iki Anga-
riečio, imami persekioti ir naikinti, turbūt neįmanoma 
nereaguoti. Apie gilius Preikšo emocinius išgyvenimus 
tuo metu pasakojo visi, kas jį tuomet pažinojo. Tačiau 
visiškai neaišku, ar buvo kažkokių permąstymų, su-
pratimų, susivokimų. Nežinau aš, nežino ir artimieji, 
kurių pasvarstymus šia tema esu girdėjęs. Pavyzdžiui, 
Jackevičiūtė kažkada prasitarė, kad iki pat vyro mirties 
nebuvo tikra, ar jis ja pasitiki, ar mano, kad ji – sau-
gumo organų priskirta jį stebėti. Kas buvo stipriausia 
motyvacija Preikšui ir toliau išlikti komunistų greto-
se – baimė, apatija, atsakomybė už šeimą, už giminę, ar 
susitaikymas su mintimi, kad statant šviesų rytojų pa-
sitaiko skaudžių klaidų? Šis klausimas, matyt, visiems 
laikams išliks spėlionių ir spekuliacijų objektu.

Mano supratimu, Preikšo veiklą po to lūžio momento 
yra lengviau įvertinti vienu sakiniu, negu suprasti ir 
paaiškinti. O įvertinimas yra gana paprastas, viena-
reikšmis ir kategoriškas – tai žmogus, nusikaltęs žmo-
niškumui. Ko vertas vien jo parašas po 1951 m. rugsėjo 
29 d. LSSR Ministrų Tarybos nutarimu dėl operacijos 
„Osen“ organizavimo, kuriuo vadovaujantis iš Lietu-
vos į Krasnojarsko kraštą ištremta daugiau nei 20 000 
žmonių, iš kurių ketvirtadalį sudarė vaikai. Tiesa, vie-
šai turbūt nežinomas faktas, kad neilgai trukus, be-
rods 1952 m., Preikšas ėmė sunkiai valdyti dešiniąją 
ranką – jam net teko mokytis rašyti kaire ranka. Kiek
vienas pagal savo tikėjimą galime spręsti, ar tai buvo 
Dievo bausmė, ar aiški pasąmonės reakcija atlikus ne-
dovanotiną veiksmą, ar tiesiog fiziologija ir medicinos 
netobulumas.

Tačiau surišti vėlesnius jo veiksmus į vientisą, nuo-
seklią giją yra daug sudėtingiau. Todėl aš tiesiog išvar-
dysiu tai, kas yra žinoma. Reikia pasakyti, kad ne visus 
šiuos dalykus aš žinojau sovietmečiu (pavyzdžiui, apie 
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prano preikšo portretinė 
nuotrauka, dovanota broliui 
kaziui preikšui. 1927. 
Leningradas
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tą parašą ant trėmimų įsakymo), bet jie buvo žinomi 
arba nujaučiami šeimoje, tad turėjo įtakos ir aptaria-
mam „senelio naratyvui“. 1942 m., LKP CK deleguotas, 
Preikšas dalyvavo organizuojant „lietuviškąją“ 16ąją 
šaulių diviziją. Namuose pasakota, kad jis labai sielojo-
si, jog neparuoštas dalinys buvo mestas į mūšius, o dau-
guma žmonių, su kuriais jam teko bendrauti, buvo pra-
žudyti. 1944 m. vasarą, antrosios okupacijos pradžioje, 
jis priešinosi teiktiems ir svarstytiems siūlymams iš-
tremti visus lietuvius iš Lietuvos. Pokario metais dar 
dalyvavo organizuojant pirmąją sovietinę Dainų šventę 
(įdomu ir tai, kad jis visiškai nuoširdžiai mėgo dainų 
šventes), ždanovietiškame Lietuvos rašytojų puolime, 
Trijų Kryžių paminklo sprogdinime ir Vilniaus arkika-
tedros skulptūrų sunaikinime.

Greta absoliučiai normatyvinės stalininio režimo 
funkcionieriaus veiklos, esama ir gerokai prieštaringes-
nių gijų. Viena jų – visiškai nesisteminė pažintis ir ant
roji santuoka su „klasiniu priešu“. Jackevičiūtės tėvas 
Pranas Jackevičius (1877–1938) buvo bajoras, Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas, Nepriklausomybės kovų da-
lyvis. Pirmasis jos vyras Pranas Morkus (1893–1946) 

tarpukariu buvo gana aukšto rango valdininkas, poe-
tas, žuvęs Šiaurės Dvinos Velsko lageryje. Jackevičiūtė 
pasakojo, kad 1946 m. ji pati buvo sovietų saugumo su-
imta ir verčiama pasirašyti bendradarbiavimo pasiža-
dėjimą. Raginimai buvę nedviprasmiški: „Arba jūs su 
mumis bendradarbiaujat, arba niekada nebepamatysit 
savo vaikų“. Išlaikyta MGB rūmuose visą naktį, ji neat-
laikė grasinimų ir paryčiais pasirašė sutikimą. Grįžusi 
namo ir kiek atsitokėjusi, nutarė ieškoti užtarimo. Anot 
jos pasakojimo, sprendimas kreiptis pagalbos į Preikšą 
buvo blaivaus išskaičiavimo („tas nepadės, dėl ano – 
nežinau, o šitas – turbūt gali“) ir moteriškos intuicijos 
(„jaučiau, kad su juo galima kalbėtis“) rezultatas. „Pa-

žiūrėsim, ateikit rytoj“, – jai buvo atsakyta. Kitą dieną 
Preikšas atėjusiai prašytojai nieko netaręs grąžino jos 
pasirašytą pasižadėjimą. Neilgai trukus šitaip drama-
tiškai prasidėjusi pažintis virto santuoka.

Chruščiovinio „atšilimo“ laikais Preikšas dirbo stali-
nizmo represijų aukų reabilitacijos komisijoje. Ir nors 
šių laikų tyrimuose esu matęs negatyvių jo veiklos toje 
komisijoje vertinimų, anot giminės pasakojimų, jis net 
ir namie sukdavęs galvą, kaip kuo didesniam skaičiui 
žmonių suteikti leidimą grįžti į Lietuvą.

1961 m. Preikšui staiga mirus, mano mama valdžios 
atstovų buvo primygtinai pakviesta apžiūrėti jo kūną: 
„Tu girdėsi įvairių gandų, kad jį pašalino, nušovė ir pa-
našiai – reikia, kad pati įsitikintum, jog jokių išorinių 
pažeidimų nėra“. Gandų iš tiesų būta, ir įvairių – kai 
kurie iš jų po poros dešimtmečių pasiekė net mane. Net 
išeivijoje, žurnale Į laisvę rašyta:

Kokius vargus tenka „savanoriškai“ prisiimti bolše-
vikų pavergtos Lietuvos mokslininkams, geriausiai 
paliudija Lietuvos Mokslų Akademijos darbų temos, 
dažniausiai primestos iš Maskvos per Akademiją 

Nauk SSSR. [...] Apie tai patikimam asmeniui prane-
šė neseniai miręs Kazys Preikšas, buvęs vadinamo-
sios ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas, senas 
komunistas, bet nusivylęs Maskvos kišimusi į visus 
Lietuvos reikalus. Jis prieš keletą metų slapta į Vaka-
rus pasiuntęs žinią apie Maskvos pastangas Lietuvoje 
įvesti rusiškas raides – graždanką. Toji žinia Maskvo-
je sukėlusi daug triukšmo. Dabar aiškėja, kad Ka-
zys Preikšas artimiesiems palikęs savo komunistinį 
testamentą su A. Sniečkaus, J. Paleckio, G. Zimano, 
J. Žiugždos ir visos eilės senųjų ir naujųjų komunistų 
labai neigiama charakteristika. Jis patikimiesiems 
palikęs ir neparsidavusiems lietuviams Salomėjos 
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kazys preikšas (alias pranas jankus, kazys dubovas, stepas, andrius) po arešto. 1931. Lietuvos žvalgybos institucijų nuotraukos



18 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  3

Nėries eilėraščių, kurių nepatikėjęs A. Venclovai, ruo-
šusiam ir pagal Maskvos įsakymus dariusiam S. Nėrį 
komuniste.2

Glausčiausiai giminės naratyvą man išdėstė teta Re-
gina Preikšaitė (jaunesnės Preikšo sesers Julijos duk
ra). Kažkurio paaugliško gimtadienio proga ji atsiuntė 
man maždaug tokį palinkėjimą: tavo giminė dėl tiesos ir 
teisingumo nebojo sėdėti kalėjimuose, tad ir tau linkiu 
užaugti doru, šviesiu, teisingu ir išmintingu kovotoju. 
Šiame palinkėjime kiek paradoksaliai atrodo pozityvių, 
gana bendražmogiškų vertybių ir komunistinio kon-
teksto junginys. Kaip parodė tolesnė įvykių raida – kon-
tekstas nubyrėjo, o vertybės – išliko.

Galbūt atrodys paradoksalu, tačiau šeimoje funkcio-
navo ir dar vienas – patriotinis naratyvas. Dar labiau 
paradoksalu, kad įsimintiniausią patriotizmo pamo-
ką man davė Preikšo jaunesnioji sesuo Julija – kone 
vienintelė iš tiesų kietasprandė, nepalenkiama, seno, 
kone stalininio raugo komunistė, su kuria teko daugiau 
bendrauti. „Teta Julija“, kaip ją vadino mama, visada 
noriai bendravo su manimi, brolio anūku. Norai no-
rais, bet šešių dešimčių metų amžiaus skirtumas darė 
savo – temų pokalbiams neturėjome daug, ir vienintelė 
gyvesnė tema buvo sportas – Julija sekė visus lietuviško 

sporto įvykius, nepraleisdavo nė vienos su sportu susi-
jusios radijo transliacijos. Vieno tokio pokalbio metu aš, 
gal septynmetis, atsainiai pareplikavau, kad nesido-
miu silpnu lietuvišku futbolu (anuomet Žalgiris žaidė 
žemiausioje SSRS lygoje), ir sulaukiau visai netikėtos 
reakcijos. Jei esate matę, kaip įsiunta žemaičiai, tas ar-
chetipinis mažakalbis žemaitis – buvo būtent taip. Man 
toliau bepostringaujant apie Kijevo Dinamo ir Maskvos 
Torpedo pasiekimus, tetos Julijos veidas išbalo. Ji nu-
tilo ir sustingo, o man baigus pasakojimą (o gal ir ne-
baigus, nebepamenu), pratrūko atgal: „Kaziuk, ir tavo 
senelis, ir aš visą gyvenime kovojom, kad Lietuvai būtų 
geriau – ir tu privalai! Nesvarbu, gerai ar blogai lietu-
viams sektųsi, tu turi, tu privalai norėti ir siekti, kad čia 
būtų geriau“. Nepamenu, ar apsiverkė tas septynmetis, 
ar ne – bet tai buvo pamoka visam gyvenimui.

Galbūt įgudusiai akiai šie pasakojimai pasirodys ne 
taip ir toli nuo nacionalkomunistinio naratyvo, o prie-
kabusis skaitytojas sakys, kad jų esmė – kone ta pati. 
Nesiveldamas į šiek tiek scholastika dvelkiančias dis-
kusijas apie nacionalkomunizmo atmainas ir žodyninės 
„patriotizmo“ reikšmės aspektus, tokiam skaitytojui at-
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sakyčiau šitaip: vaiko suvokta žinutė buvo „Tavo Tėvy-
nė – Lietuva“, o ne „Naš adres – ne dom i ne ulica, naš 
adres – Sovetskij Sojuz“3.

Būta ir daugiau panašių pasakojimų apie Lietuvos 
svarbą – pavyzdžiui, mama pasakojo, kaip 1944 m., so-
vietams artėjant prie Lietuvos, ji, būdama septynmetė, 
prisiklausiusi, kaip sunku bus atkovoti Baltarusiją, sto-
vėjo prie didžiulio karo veiks-
mų žemėlapio ir suko galvą 
(net rado būdą!), kaip greičiau 
išvaduoti Lietuvą, apeinant 
Baltarusiją. Suprantama, ji 
nenutuokė, koks tas „išvada-
vimas“ būtų, bet dėmesio ver-
ta tai, kad jai, per septynerius 
gyvenimo metus praleidusiai 
Lietuvoje vos pusmetį (tarp 
pirmos okupacijos ir Vokie-
tijos–SSRS karo pradžios), – 
Lietuva jau rūpėjo.

Kitas panašus pasakojimas 
buvo apie tai, kaip 1948 m. se-
nelis sielojosi, kad Lietuvoje 
yra mažiausiai aukštąjį išsila-
vinimą turinčių žmonių iš visų 
sovietinių respublikų (įskai-
tant, suprantama, net ir eg-
zotiškąsias Kirgiziją, Turkmė-
niją ir pan.). Preikšas suko 
galvą, kaip greitai tokių išug-
dyti ir užsiauginti. Čia svarbu tai, kad specialistų atsive-
žimo „iš plačiosios Tėvynės“ variantas buvo atmetamas. 
Šis pasakojimas ypatingas dar ir tuo, kad nors girdėjau 
jį vaikystėje, man jis įgijo reikšmę daug vėliau, kai su-
pratau, kur ta visa išsilavinusi Lietuvos dalis pasidėjo...

Trumpai tariant, tokie didaktiniai ar emociškai ryš-
kūs kalbėjimai ir formavo tą patriotinį naratyvą. Na, 
o patriotinio naratyvo komunistiniame kontekste pa-
aiškinimui gana netikėtai galima pasitelkti kalbinius 
niuansus. Laikantis požiūrio, kad „Tarybų Lietuva“ 
yra šiek tiek svarbiau, nei „plačioji tarybinė tėvynė“, 
ilgainiui nutinka prasmių slinktis: žodžiai „tarybinė“, 
„Tarybų“ – yra viso labo objekto atributas (savybė ar 
net priklausymo požymis), o objektas, kuris iš tikrųjų 
yra svarbus, yra „Lietuva“. Šią slinktį stiprino tiek mo-
kyklinė lietuviška aplinka (legendinė Vilniaus Salomei-
ka!), tiek nuo vaikystės sportu pramušta galva, sporto 
renginių atmosfera ir sirgalių bendrija.

Keistieji sovietiniai naratyvai. Visi aukščiau išvardy-
ti naratyvai yra daugiau mažiau sisteminiai ir sutelpa 
didžiojo ideologinio pasakojimo rėmuose – nesakysiu 
gi, kad girdėdamas pasakojimus apie tai, kaip senelis 
sielojosi dėl mažo išsilavinusių žmonių skaičiaus, susi-
vokiau ir ėmiau galvoti, kaip čia sugriovus tą sovietinę 

santvarką. Ne, tačiau jie būdavo perteikiami gyvąja 
žmonių kalba, o žmonės – anaiptol ne robotai: tuose pa-
sakojimuose kartais atsirasdavo spragų, kurias vaikiš-
kas smalsumas netrukdavo pastebėti.

Pavyzdžiui, močiutė pasakojo, kaip senelis, grįžęs iš 
Ispanijos karo, 1939 m. rūpinosi NKVD suimto Anga-
riečio likimu. Bandė jį išgelbėti įkalbinėdamas atsa-

kingus asmenis neskubėti: „Palaukit, gi tuoj įeisim į 
Lietuvą, galėsit pasikelti visus lietuviškus archyvus, 
pamatysit, kad jis doras ir sąžiningas komunistas“. Na-
tūralus vaiko klausimas: „Bobule, o kaip jie žinojo, kad 
įeis į Lietuvą, Lietuvoj gi revoliucija įvyko?“ Nelauktas 
klausimas, į kurį atsakyti sisteminio pasakojimo apie 
Tarybų valdžios atkūrimą Lietuvoje rėmuose gana keb
lu, tad ir atsakymas buvo gana miglotas: „Nuu... Nu-
matė“. Man taip ir liko anuomet nesuprantama, kaip 
galima numatyti revoliucinių masių pakilimą, valdžios 
krizę, revoliuciją... Kitas panašus paslydimas nutiko po-
kalbyje su močiute apie Vokietijos–SSRS karo pradžią.

– O tai kaip čia nutiko, kad fašistai taip sėkmingai 
puolė iš pradžių?

– Na, buvome prastai pasiruošę.
– Taigi karas Europoje jau vyko, nejaugi niekas ne-

numatė, kad užpuls ir mus?
– Kad bus karas su Vokietija – lyg ir numanoma 

buvo, bet, žinai, anuometinė karinė doktrina buvo, 
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antanas sniečkus, michailas suslovas, justas paleckis ir kazys preikšas 
Lssr dainų šventėje. 1960. vilnius

3„mūsų adresas – ne namas ir ne gatvė, mūsų adresas – sovietų 
sąjunga“ (rus.). plačiai anuomet skambėjusios propagandinės dainos 
 žodžiai.
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kad kariausim priešo teritorijoje, o savojoje – net že-
mėlapių nebuvo.

– Kaip tai priešo teritorijoje? Nejaugi planavo pulti 
Vokietiją?

– Nu ne... Kitaip ten buvo, sudėtingiau.

Tas „sudėtingiau“ irgi ilgam išliko mįslingas. Gana 
tipinis reiškinys, kai vaikas jaučia, kad jam suaugusieji 
nesako visos tiesos – taip nutiko ir su šiais dogmatinių 
pasakojimų subyrėjimais. Laikui bėgant tokie pokalbiai 
tapo reikšmingu mano minėtos pažiūrų erozijos katali-
zatoriumi.

Dar vienas naratyvas, kurį derėtų išskirti – nacizmo 
ir stalinizmo baisumų pasakojimas. Suprantama, tai 
nebuvo dominuojanti ar apskritai dažnai aptariama 
tema – gal tik Prano Preikšo ir Angariečio žūtys, užė-
jus pokalbio temai, buvo minimos. Tačiau gal būtent dėl 
temos retumo, spontaniškai pokalbiuose nugirsti pasa-
kojimai rodėsi svarbūs ir reikšmingi. Mano supratimą 
apie Holokaustą turbūt visam gyvenimui suformavo dvi 
svečiuose prie stalo nugirstos istorijos. Viena – apie pa-
auglę, besislepiančią šulinyje ir girdinčią jos ieškančių 

„policajų“ balsus – čia kažkur žydelka slapstosi. Beje, 
šią istoriją pasakojęs žmogus (o ta žydaitė buvo jo karą 
išgyvenusi teta) visiškai nuoširdžiai bijojo Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo: „Tu ką, Kazy, nesupranti? 
Jeigu tavo draugai ateis į valdžią, mus visus iššaudys“. 
Šis pokalbis, tiksliau, gana jausmingas ginčas, vyko 

dar prieš Atgimimą. Mano tyliam ir labai asmeniniam 
džiaugsmui, kartu ir pasididžiavimui Atkurtąja Lietu-
va, šis žmogus su šeima iki šiol saugiai ir sėkmingai čia 
gyvena. Antrasis pasakojimas – moters pabėgimo iš geto 
istorija. Pamačiusi iki galo neuždarytus geto vartus, ji, 
pavargusi nuo gyvenimo sąlygų, ryžosi bandyti išeiti, 
pagalvojusi, kad gyva vis tiek neišeis, o jeigu šaus – tai 
šaus. Vartus saugojęs vaikinas, pamatęs ją einant prie 
vartų, demonstratyviai nusisuko – ir netrukdė išsprukti 
iš geto. Perėjusi mišką, ji buvo priglausta ir iki karo pa-
baigos slepiama pirmoje prieitoje troboje. Įsiminė kaž-
kokia potekstė išgelbėtos moters liūdesyje, kad po karo 
jai nepavyko susirasti savo gelbėtojų – jau vėliau mama 
paaiškino, kad jie turbūt buvo ištremti pokario metais.

Ne vien patys pasakojimai darė įspūdį, bet ir gyvo 
žmogaus gyvi jausmai, kurių kupinos būdavo tos is-
torijos. Kartais sukrėsdavo pasakojimo paprastumas, 
antai teta Kazimira, kaip ją vadinom, sunaikinto Prano 
Preikšo našlė ir Gulago kalinė, kažkada pajuokavo:

– Tryda ne visada blogai...
– Kaip suprasti, ne visada blogai?

– Na, lageryje, kai kažkam 
užeidavo tryda, būdavo kaip 
ir šventė...

– ???
– Tryda – reiškia, nesuvirš-

kintas maistas. Kad nemirtu-
me badu, eidavom iš paskos ir 
išrinkdavom maisto likučius. 

Ar galima papasakoti apie 
Stalino lagerius išsamiau ir 
įtaigiau, nei šis trumpas juo-
dojo humoro persunktas obs-
ceninis pasakojimas, ypač 
vaikui? Jį girdėjus, sruogiš-
kas Dievų miško sarkazmas 
atrodė visiškai natūralus ir 
autentiškas.

Paveikslas būtų nepilnas be 
paminėjimo, kad kitas mano 
senelis – tėvo tėvas – taip pat 
atsėdėjo Stalino lageriuose. 
Tad skaičiuoti mėgstančiam 
vaikui neišvengiamai turėjo 
kilti klausimas: kodėl komu-
nistinė šeima labiau nuken-

tėjo nuo stalinizmo nei nuo nacizmo? Tikėtina, kad šie 
negausūs, tačiau vaiko vaizduotei labai paveikūs pa-
sakojimai ir suformavo giluminį, intuityvų pajautimą, 
jog nacių ir Stalino režimai yra lygiaverčiai, o bandan-
tys ginčyti jų tapatumą yra nesąžiningi arba nenori 
būti sąžiningi.

kazys preikšas

kazys preikšas kalba Lssr i spartakiados atidaryme žalgirio stadione. 1956. vilnius
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Kaip jau sakiau, beveik visi šie pasakojimai vienaip 
ar kitaip tilpdavo didžiojo sovietinio naratyvo rėmuose. 
Tačiau mane pasiekdavo ir kitos, nesisteminės istorijos, 
pavienių nuogirdų pynė, o dar svarbiau – tų nuogirdų 
nuotaika. Nuogirdos ir mane, ir namus vis pasiekda-
vo, o tą daugiausia lėmė dvi 
priežastys. Pirma – gana mar-
gas šeimos pažįstamų ratas. 
Tiek mamos studijos Maskvos 
universitete, tiek tuometinio 
Vilniaus jaunimo (kad ir sis-
teminio) aplinka – sąlygojo 
bend ravimą su labai įvairia 
publika, kur politinės pažiūros 
anaiptol nebuvo svarbus daly-
kas. Mama, pasakodama apie 
septintą dešimtmetį, vis juok-
davosi, kad saugumas, jeigu 
ją stebėjo (o turbūt stebėjo), 
turėjo išprotėti: vieną savait-
galį į svečius iš Maskvos atva-
žiuoja SSRS maršalo sūnus, 
kitą – jugoslavų disidentas, 
traukiniu keliavęs į Maskvą 
ir be leidimo išlipęs Vilniu-
je, o naujametiniame baliuje 
apsilanko tuo metu Vilniu-
je viešėjęs Josifas Brodskis.

Antra priežastis, dėl kurios mane pasiekdavo ir kito-
kios istorijos – vaikiškas smalsumas. Gana greit namiš-
kių buvo pastebėta, kad šeimos pažįstamų rate yra žmo-
nių, kurių klausausi išsižiojęs. Jiems viešint pas mus, 
ar mums – pas juos, ar tiesiog susitikus viešoje vietoje, 
aš kaipmat prisistatydavau, atidėjęs visus savo užsiė-
mimus, ir dalyvaudavau pokalbyje klausytojo teisėmis 
tol, kol manęs kokia nors dingstimi neišprašydavo. Ne-
trukus man buvo paaiškinta ir labai svarbi taisyklė: to, 
ką išgirsti namuose, niekam nepasakok – nei mokyklo-
je, nei kieme. Į naivoką klausimą „kodėl?“ buvo atsa-
kyta aptakiai, bet logiškai: kiti žmonės gali nesuprasti. 
Arba tu ne taip supratęs papasakosi ir draugams ar 
mums gali iškilti nepatogumų, problemų.

Kažkurį 1977 m. spalio vakarą į svečius visas švytė-
damas užėjo scenaristas Pranas Morkus, Jackevičiūtės 
sūnus iš pirmosios jos santuokos, nuo maždaug 1948 m. 
augęs kartu su mama Preikšo namuose. Morkus ėmė 
pasakoti apie „demonstraciją“ – garsiąsias 1977 m. fut-
bolo riaušes Vilniuje. Kokia didžiulė buvo minia, kaip 
ji tamsų vakarą suplūdo prospektu į Katedros aikštę, 
kaip kažkas išsitraukė SSRS konstituciją (ką tik pri-
imtą, 1977 m. spalio 7 d.) ir padegė ją aikštės vidury-
je, kaip minia ėmė skirstytis tik pamačiusi atvažiuo-
jant pilnus karių vidaus kariuomenės sunkvežimius. 
Man kilo klausimas, kodėl reikėjo deginti konstituciją. 

Mama gana ramiai paaiškino, kad ten parašyta viena, 
o realiame gyvenime – truputį kas kita, konstitucija per 
daug deklaratyvi ir tuščia. Apskritai atsainumas ir ne-
pasitikėjimas tuo, kas sakoma per televiziją ar rašoma 
spaudoje, buvo įprastas dalykas ir mano namuose. Gal 

tik to gyvenimo ir žinių neatitikimo priežasčių paaiški-
nimai buvo mažiau kritiški nei, tarkim, dabar.

Dar kiek kurioziška, kad turbūt esu jauniausias žmo-
gus, sudalyvavęs Helsinkio grupės pasitarimuose. Rei-
kalas buvo toks: bene tais pačiais 1977 m., švenčiant 
Tomo Venclovos dukros gimtadienį, vaikams netikėtai 
buvo uždrausta net artintis prie vieno iš kambarių. 
Iš esmės, paraleliai vyko du susibūrimai: gimtadienio 
šventimas vaikams bei tėvams – ir kažkoks kitas. Ne-
būčiau vaikas, jei užsimiršęs ar užsižiopsojęs nebūčiau 
į tą kambarį įsiveržęs. Ten pamačiau kelis žmones rim-
tais veidais kažką aptarinėjančius. Mama tame susibū-
rime nedalyvavo, bet labai šiltai pasisveikino su Eitanu 
Finkelšteinu (tą pasisveikinimą įsiminiau dėl vardo 
keistumo). Žinoma, anuomet neįtariau, kas ten vyko, 
tik daug vėliau, studijų metais, sužinojęs apie Helsinkio 
grupės veiklą ir jos narius, pagaliau susipratau, kodėl, 
pavyzdžiui, Viktoro Petkaus veidas ir povyza man atro-
dė tokia pažįstama iš vaikystės laikų.

Išvardijau įsimintiniausius, bet tų pokalbių ir pasa-
kojimų būta gerokai daugiau, pačių įvairiausių – nuo 
įsistemintos lietuviškos inteligentijos virtuvinio politi-
kavimo iki sionistiškai nusiteikusių žydų pasipiktinimo 
sovietiniu melu apie Izraelį. Visi kartu jie gulė į vie-
ną bendrą stalčių, kuriame pamažu formavosi suprati-
mas – sistema yra neteisinga. Įtampos tarp išvardytų 
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julija preikšaitė, kazimira preikšienė ir nelė preikšaitė kazio preikšo 70-ųjų
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naratyvų, kad ir ne itin reflektuojamos, anksčiau ar vė-
liau turėjo išsispręsti. Tos tektoninės plokštės negalėjo 
amžinai stumti viena kitą.

Kertiniu momentu turbūt tapo 1980–1981 m. Lenki-
jos įvykiai – „Solidarumo“ protestas ir užgniaužimas. 
Tų įvykių eigą sekiau gana įdėmiai – buvo natūraliai 
smalsu, gerokai įdomiau už kasmetinę kovą su derliaus 
nuėmimu ar eilinius pavasarinio plenumo sprendimų 
vykdymo svarstymus. Be to, ir namų aplinkos reakci-
ja signalizavo, kad reikalas yra svarbus. Išgirdęs, kad 
Lenkijoje įvesta karo padėtis, jau netvėriau savo kaily-
je. Sovietinė žiniasklaida, nors ir reguliariai, bet šykš-
čiai pranešinėdavo apie padėtį Lenkijoje, o šiuokart 
man norėjosi daugiau informacijos. „Mama, o ar galima 
kažkiek daugiau sužinoti – kas ten šiuo metu vyksta?“ 
Klausimas – vaikiškai natūralus, karo padėtis šaunia-
jame socialistinės gerovės lageryje buvo kažkas visiškai 
negirdėta. „Mmm... Nelabai yra kaip sužinoti, gal reik-

tų „balsus“ paklausyti...“, – atsakė. Ir čia nusišypsojo 
naujoko sėkmė: pokalbis vyko be kelių minučių šeštą 
vakaro, porą minučių pasukiojęs Spidola radijo imtuvo 
rankenėles, išgirdau: „Kalba Amerikos balsas iš Vašing-
tono“. Žinoma, pirmuoju žinių numeriu ėjo pranešimas 
apie Lenkiją. „Švedijos naujienų agentūra praneša, kad, 
šalies žvalgybos duomenimis, Sovietų kariuomenė nėra 
pervesta į karinę parengtį“, – išgirdau mane suglumi-
nusį sakinį.

– Ėėė, mama, o kodėl jie domisi kas vyksta TSRS 
kariuomenėje – juk viskas vyksta Lenkijoje?“

– Na, kai panašūs įvykiai nutiko Čekoslovakijoje 
1968aisiais, TSRS su sąjungininkais įvedė savo ka-
riuomenę ir padėjo susitvarkyti.

– O tai ką, jau buvo kažkada kažkas panašaus? 
– Taip, ir 1968aisiais, ir dar anksčiau Vengrijoje.

Ne tiek pačios naujienos kažką pakeitė, kiek tądien iš-
girstas laisvojo pasaulio balsas – atsivėrė visiškai nauja 
informacinė erdvė. Netrukus radijo klausymas tapo re-
guliariu vakaro užsiėmimu, kuriam reikėjo ne tik smal-
sumo, bet ir kantrybės – Vilniaus centre pro sovietinių 
„glušilkių“ (žargoninis radijo trukdžių sistemos pavadi-
nimas) burzgimą kasdien gaudyti žinias. Kad viduje ne-
sprogčiau nuo informacijos gausos, ėmiau konspektuoti 
pagrindines žinias – ir jas reguliariai tą patį vakarą ra-
portuoti namie. Kartą į svečius užėjus Morkui ir kalbai 
pasisukus apie kažkokį įvykį, nutariau sužibėti: iš savo 
kambario atsitempiau porą storų sąsiuvinių ir ėmiau 
ieškoti užrašuose tikslios informacijos aptariamu klau-
simu. „Kas čia?“ – paklausė Pranas. „A, jis čia susiraši-
nėja, ką per balsus išgirdo“, – paaiškino mama. „Sžeč’ 
nemedlenno!“4 – žaibiškai sureagavo Morkus. „Ne iš-
mesti, o būtent sudeginti! Nele, tu ką, jeigu kažkas ras?“ 
Na, kad nelabai gerai, jei kažkas ras, tai supratau net 
aš, bet mama, rodos, daug geriau suprato, kuo tai gali 
grėsti asmeniui net ir Preikšaitės pavarde – ir po poros 
dienų sąsiuvinių nebeliko.

Ta gyvų ir įvairių žinių erdvė mane akivaizdžiai pa-
kerėjo – tiek, kad septintoje ar aštuntoje klasėje kurp-
dami privalomą politiniamideologiniam auklėjimui 
„politinės informacijos valandėlę“, su keliais bendra-
minčiais klasiokais nutarėme pasielgti principingai: 
tą valandėlę parengti nesinaudojant jokiais sovietiniais 
žinių pranešimais. Taip ir padarėm. Suprantama, buvo-
me apdairūs ir atsargūs, jokių „antitarybinių“ žinučių 
mūsų informacijoje nebuvo. Bet jautėmės labai tvirti 
ir užsispyrę. Apskritai šitai mūsų bendraminčių kom-
panijai nusišypsojo nemenka sėkmė. Tarpusavyje mes 
prisikalbėdavome ir daug rimtesnių dalykų, nei ši pa-
pasakota špyga kišenėje – mums viskas pasibaigė be 

kazys preikšas

kazys preikšas Jr. paminklo kaziui preikšui Sr. atidarymo 
iškilmėse. 1978. šiauliai 4 sudeginti tučtuojau! (rus.).
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pasekmių tik todėl, kad tarp mūsų neatsirado nė vieno 
stukačiaus, o tėvai, kažkokiu būdu suuodę apie mūsų 
itin laisvamaniškas šnekas, viską užkardė greituoju ir 
rūsčiuoju būdu, mums nespėjus prisidirbti.

Panašiai mane veikė ir skaitymas. Sovietinės istori-
nės knygos man keldavo keistą susierzinimą, tartum 
žvelgtum pro akvariumo stiklą – viską matai, bet ne-
gali pajusti ar pačiupinėti. Žvelgiant retrospektyviai, 
visa tai nesunku paaiškinti: kad ir vaikas ar paauglys, 
kad ir nežinodamas tikrosios istorijos, aš pajusdavau 
manipuliacijas ir nenuoseklumus tekste. Todėl knygos, 
netikėtai pasakojančios tai, kas buvo oficialiai maskuo-
jama, buvo svarbios.

Gana tiksliai tą teisybių ieškojimo kelią nusako ke-
lios anuomet įtaką padariusios knygos: Juozo Baltušio 
Tėvų ir brolių takais apie jo kelionę į Ameriką ir Su kuo 
valgyta druska antras tomas, kuriame aprašoma rašy-
tojo jaunystė tarpukario Kaune, tarpukariniai Vairo 
metiniai rinkiniai, gauti trišalių (ir tėvų sankcionuo-
tų) mainų dėka iš klasioko, Šapokos Lietuvos istorija, 
kažkurios suaugusiųjų vakaronės metu įduota į dan-
tis nuobodžiaujančiam paaugliui. Šiuo atveju kurioziš-
kai atsipirko neišlavintas humoro jausmas: iš pradžių 
šeimininkas man pasiūlė Fazilio Iskandero apsakymų 
rinkinį, bet pamatęs, kad manęs toks pasiūlymas nesu-
žavėjo, sumurmėjo: „Nepagauni tu švelnios abchazie-
tiškos ironijos...“, ėmė kuistis kažkokiame stalčiuje ir 
po kelių minučių įdavė man Šapoką. Baltušio knygose, 
nors ir pasūdytose politiškai teisingais intarpais bei 
vertinimais, atradau, kad tiek „imperialistinėje“ Ame-
rikoje, tiek tarpukario „buržuazinėje nacionalistinėje“ 
Lietuvoje egzistavo gana padoriai funkcionuojančios 
visuomenės, kai kuriais aspektais akivaizdžiai gyves-
nės ir sveikesnės už sovietinio sąstingio erą. Vairas 
suteikė galimybę dar atidžiau pažvelgti į anuometinę 
Lietuvą, ten virusias diskusijas, visuomenei aktualius 
klausimus ir tekstus. O viename iš žurnalo numerių 
atradau tam tikra prasme kertinį tekstą: tai buvo labai 
ramus, santūrus analitinis straipsnis „Komunizmas ir 
fašizmas“, lyginantis abiejų sistemų ypatybes – ir ran-
dantis panašumų.

Galiausiai tą nebylų naratyvų karą užbaigė viena 
knyga, tapusi vyšnia ant torto ir coup de grâce viename. 
Pusseserės (Preikšo sesers Julijos anūkės – irgi Julijos) 
vyro Gedimino Blažio knygų lentynoje atradau Vakaruo-
se išleistą SSRS–Vokietijos 1939–1941 m. diplomatijos 
dokumentų rinkinį. Ne ilgiau minutės užtrukau skaity-
damas knygos turinį, ir dar porą minučių – Molotovo
Ribbentropo pakto slaptuosius protokolus. Ant kaktos 
iššokusiomis akimis skaičiau, mintyse perduodamas 
linkėjimų močiutės pasakojimui apie bandymus išgelbė-
ti Angarietį (va, kodėl žinojo, kad ateis į Lietuvą), ir dar 
Šapokai: tai kaip čia gaunasi, 1918 m. komunistai į val-

džią atėjo išorinės jėgos padedami, ir 1940 m. tas pats?
Štai tokiu būdu išsisprendė ta naratyvų debesies kova 

ir baigėsi mano komunistinių pažiūrų erozija. Sunku 
pasakyti, ar sovietiniai naratyvai neatlaikė patriotinio 
naratyvo konkurencijos, ar tiesiog komunistinis naraty-
vas, pačiai sistemai stingstant ir yrant, natūraliai su-
byrėjo. Man atrodo, esminis akcentas slypi kitur. Šios 
erozijos baigtis parodo tokį mechanizmą: komunistinio 
naratyvo klestėjimui būtinos buvo dvi sąlygos – netiesa 
ir baimė. Nesant vienai, iškart slopdavo ir antra – ideo-
loginiai konstruktai, netekę atramų, griūdavo. Augda-
mas tikrų komunistų, pogrindininkų giminėje sąstingio 
metais aš nepatyriau, kas yra tikra sovietinės sistemos 
baimė (išskyrus buitinį atsargumą KGB atžvilgiu) – ir 
to pakako, kad tiesos ieškojimas niekais paverstų visą 
sovietinę propagandą.

Būtent dėl šio rezultato, kai, rodos, idealiomis labo-
ratorinėmis sąlygomis vaikui įdiegta komunistinių pa-
žiūrų sistema neatlaikė natūralaus tiesos ieškojimo 
iššūkio, aš ir laikausi nuomonės, kad doras, sąžiningas 
ir protingas komunistas XX a. pabaigoje neturėjo kito 
pasirinkimo, išskyrus tapti antikomunistu. Kaip tame 
vėlyvojo sovietmečio anekdote – iš žodžių „sąžiningas“, 
„protingas“ ir „komunistas“ kartu sujungti galima tik du.

Nors mama kiek sunkiau išgyveno aptariamą pažiū-
rų virsmą (tam įtakos turėjo ir artimesnis ryšys – daug 
sunkiau pripažinti tėvo, o ne senelio klaidas ir nusikal-
timus), bet aš nesiimu spręsti, kas geriau simbolizuoja 
tikrąjį bolševiko kelią: ar Kominterno agentų dukra, 
gimusi Maskvoje, užaugusi M. K. Čiurlionio gatvės par-
tinės grietinėlės name, o 1991 m. Sausio 13osios naktį 
atskubėjusi saugoti Aukščiausiosios Tarybos, ar Komin-
terno agentų anūkas, augęs ir augintas seneliorevoliu-
cionieriaus pavyzdžiu, bet aktyviai dalyvavęs Sąjūdžio 
veikloje, ir 1991 m. Sausio 13osios naktį lygiai taip pat 
bėgęs prie Aukščiausiosios Tarybos. O gal tiesiog maiš-
tininkų giminės genas pasirodė esąs stipresnis?

Atsižvelgdamas į tai, kad mano prisiminimuose gali-
ma rasti užuominų apie tam tikrą partinės nomenkla-
tūros rūpinimąsi lietuviškais reikalais, labiausiai neno-
rėčiau, kad šis tekstas būtų panaudotas politinėms ar 
pseudopolitinėms „ir tada dirbome Lietuvai“ manipulia-
cijoms. Sovietinė sistema buvo nacionalinės ir politinės 
priespaudos sistema. Jokie kolaboravimo su ja niuansai 
ar aspektai neturėtų to fakto nusverti. Šis tekstas aps-
kritai nebūtų atsiradęs, jei nebūčiau suvokęs vienos so-
vietmečio istorijos tyrimų problemos: dokumentuojama 
buvo ne visada tai, kas vyko, ne visada taip, kaip vyko, 
ir apskritai ne visada ir ne viskas. Tikėdamas, kad as-
meniniai liudijimai kartais gali pasitarnauti istorijos 
pažinimui (kaip sovietmečiu jie man padėjo susivokti 
anuometiniame politiniame gyvenime), ir papasakojau 
šią istoriją. !
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Vytautas Volungevičius

istorija

Profesoriaus Edvardo Gudavičiaus atminimui

Net ir gausiausiai faktų prisotinta istoriografija vargiai 
galėtų išvengti istorinių abstrakcijų, taigi didesnės ar 
mažesnės aprėpties apibendrinimų. Sąmoningai ar ne, 
eksplicitiškai ar implicitiškai, šios abstrakcijos iškyla 
tarsi milžiniški teiginių ir interpretacijų telkiniai apie 
vieną ar kitą reiškinį, procesą, epochą. Kaip tos abstrak-
cijos funkcionuoja, ką jos reiškia, koks jų santykis su 
konkrečiais vienetiniais teiginiais – atskiras ir keblus 
istorikos klausimas. Vienos jų tampa visuotinai priim-
tinomis ir nugula į beveik neginčijamą praeities suvoki-
mo matricą (Viduramžiai, Ankstyvieji Naujieji amžiai, 
Apšvieta, Modernybė), kitos (Feodalizmas, Konfesio-
nalizacija, Absoliutizmas) funkcionuoja įvairiais lyg
menimis (vadovėliniu, monografiniu), tačiau tarp isto-
rikų jau keletą dešimtmečių susilaukia aštrios kritikos. 
Todėl suprantama, kad šios ar daugybė kitų abstrakcijų 
yra keičiamos, tikslinamos, įgauna predikatų (trumpie-
ji Viduramžiai, sovietinė Modernybė), žyminčių laiko ir 
erdvės, turinio ir formos, įtakos ir recepcijos modalumus 
ir taip ad infinitum. Deja, bet turbūt visos šios paminė-
tos ir dar vėliau minimos istorinės abstrakcijos tėra 
tik išraiškingesnės ar blankesnės istoricizmo formos.

Šiame kiek pretenzingame ir todėl ne per skaidriau-
siame tekste siekiama bendrais bruožais aptarti vieno 
komplikuoto, ginčytino, bet užtat iš pirminių šaltinių 
iškylančio žodžio barbaricum – ir jo atsinešamo vie-
nalaikio, laike kitusio ir erdvėje įvairuojančio vaizdi-
nio – problematiką. Priešingai nei minėtos istorinės 
abstrakcijos, barbaricum, barbarybė, neturi aiškių 
chronologinių ar erdvinių ribų. Tiksliau, jos koordinatės 
įvairuoja priklausomai nuo konkrečios istoriografinės 
tradicijos. Tekste aptariamas europinis barbaricum, 
gentinės visuomenės chronotopas kaip Europos istorijos 
mąstymo ir matymo perspektyva bei galimybė atrasti 
Lietuvos ir baltiškojo arealo vietą jame. Barbaricum ap-
tariamas kaip kultūrinė kategorija, kurios pokytis laike 
ir erdvėje priklausė nuo mūsų įsivaizduojamo civilizaci-

nio centro ir jos santykio su periferija. Kartu bandoma 
bendrais bruožais nužymėti Lietuvos (siaurąja prasme) 
ir rytinio Baltijos jūros pakraščio priklausomybę europi-
niam barbaricum. Siekiama parodyti, kad barbaricum 
ir jo likutinė vertė, reliktai ir nuosėdos yra netolygiai 
pasklidusios tarp kitos kilmės kultūrinių sluoksnių bei 
jų tikrenybių.

europinio barbaricum idėja

Istoriko užmojis priklauso nuo jo žvilgsnio, kurį [čia] 
galima nusakyti dvejopai. Pirmiausia, romaniškos ir 
germaniškos tautos priešais jį iškyla kaip visuma, at-
siskirianti nuo trijų panašių sąvokų: visuotinės krikš-
čionybės sąvokos, kuri aprėptų netgi armėnus; vienti-
sos Europos sąvokos, nes turkai yra aziatai, o Rusijos 
imperija užgriebia visą šiaurinę Aziją ir todėl nega-
lėtų būti nuodugniai suprasta neįsigilinus į Azijos 
sąlygų visumą; galų gale, panašiausios, lotyniškosios 
krikščionybės sąvokos, mat šiai priklausančios slaviš-
kos, lat viškos ir vengriškos etnijos pasižymi savita ir 
ypatinga prigimtimi ir čia nebus aptariamos1.

Taip nusakydamas savo pirmosios stambios knygos 
apie romanų ir germanų tautas sumanymą, medžiagą 
ir formą, XIX a. trečiame dešimtmetyje rašė Leopoldas 
von Ranke (1795–1886). Šioje trumpoje ištraukoje įam-
žinta bent keletas ano laiko ir, labai tikėtina, ne tik mo-
dernaus istorijos mokslo tėvo turėtų kultūrinių nuosta-
tų, vertybinių įsitikinimų. Apsiribosiu konstatuodamas 
porą dalykų, aktualesnių mano tekste plėtojamų idėjų 
požiūriu. Viena vertus, istorikas yra daugiau ar ma-
žiau laisvas savo apsibrėžimuose, kurdamas vienokios 
ar kitokios apimties istorinius individus. Antra vertus, 
su šia principine nuostata gana darniai dera išlyga apie 
slaviškų, baltiškų (mums norėtųsi, kad būtų parašyta 
litauische, bet Ranke rašo lettische) ir finougriškų gen-
čių savitumą. Tikėtina, kad čia bus suveikusi (nebū-
tinai autoriui tą reflektuojant) hegeliškoji istorinių ir 
neistorinių tautų samprata, kai tautos, nesukūrusios 
valstybės, matomos kaip nevisaverčiai (neistoriniai) 
etnosai. Svarbiausia čia yra tai, kad Ranke kontinen-
tinę Europą mato nesibaigiančią ties Prūsija, Europos 

1 Leopold von ranke, Geschichten der romanischen und germani
schen Völker von 1494 bis 1514, Leipzig: duncker und Humblot, 1885 
(1824), p. v.
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istorijos periferijoje įžvelgdamas neistorinius etnosus 
(Stämme), paskendusius didžiųjų XIX a. tautų (impe-
rijų) masyvuose.

Po pusantro šimtmečio iš Memellando, Šilutės apy-
linkių, šiandienių Saugų kilęs vokiečių istorikas Rein-
hardas Wenskus (1916–2002), nemažai laiko paskyręs 
ankstyvosios prūsų ir Prūsijos istorijos tyrimams, jau 
po kurio laiko nuo savo bene didžiausio darbo Genčių 
formavimasis ir gentinė sąranga pasirodymo2, iškėlė 
klausimą, kas istoriografijoje turima omenyje, varto-
jant žodį germaniškas, kai teigiama, kad Europos Vi-
duramžiai yra Antikos, krikščionybės ir germaniškumo 
sintezė? Jis suabejojo įsigalėjusia holistine germaniš-
kumo samprata tardamas, kad nuo Tacito veikalo Ger-
mania iš girių ir miškų, pelkių ir šlapynių ūkų tarsi 
vientisas barbariško pasaulio masyvas iškylanti Ger-
manija anaiptol nebuvo tokia vientisa ir vienalytė. Šiai 
Germania, taigi transalpinei Europai priklausė ne tik 
germanai ar keltai, bet ir slavai bei baltai. Ir visos šios 
gentys, priklausomai nuo jų santykio (ryšių ir kontak-
tų) su centru (civilizacija), vienaip ar kitaip, daugiau 
ar mažiau aprašomi ar bent jau paminimi Tacito. Tad 
Tacito Germania pirmaisiais amžiais po Kristaus aprė-
pia ženkliai daugiau nei germanų apgyventą teritoriją. 
Siekiant suprasti ir pažinti jos visumą ir kiekvieną gen-
tį, istoriniam tyrimui būtina pasitelkti antropologiškai 
orientuotą etnosociologiją.

Iš esmės šios Wenskaus idėjos keletą dešimtmečių 
liko be atgarsio, nelyginant bekraščio barbarų pasaulio 
čiabuvio šauksmas tyruose. Ir tikrai ne todėl, kad dau-
giatomiame Altertumskunde senojo germanų pasaulio 
žinyne3, kurio vienas pirmųjų sumanytojų ir redaktorių 
buvo pats Wenskus, – šalia germanų, keltų ir skandina-
vų nebūtų radęsi vietos slavams ir baltams. Kaip tik čia 
joms – slavų ir baltų gentims – vietos pagaliau atsirado. 
Bet todėl, jog šios gentys, tiksliau, jų masyvai, neturėjo 
savo skriejimo trajektorijos ikikriščioniškame ar tik pa-
krikštytų genčių (VI–IX a.) europiniame barbaricumo 
kosme. Ir visgi bent jau enciklopediniu požiūriu slavų ir 
baltų arealai pateko į germaniškojo pasaulio periferiją – 
pirmiausia tokiu mastu, kokiu šios gausios, įvairialypės 
gentys atsidūrė jo įtakos ir interesų lauke. Laikantis 
įprastų mokslinių konvencijų, toks germaniškasis pa-
saulis neišsitektų įprastuose vadovėliniuose chrono-
loginiuose rėmuose. Jo chronotopas – įvairios I–XII a. 
Europos gentys nuo germanų, keltų ir skandinavų iki 

slavų, baltų ir finougrų. Žongliruojant binarinėmis ka-
tegorijomis, šis pasaulis įsivaizduotinas kaip gentinis, 
oralinis, pagoniškas (politeistiškas).

Lenkų medievistas Karolis Modzelewskis (1937–
2019) buvo bene vienas pirmųjų, jei ne pirmasis, kuris 
po Wenskaus transalpinės barbariškos Europos deger-
manizacinio manifesto pareiškė, kad visa tai, kas ply-
tėjo į šiaurę nuo Alpių ir į Rytus nuo Reino, romėnams 
buvo barbaricum, kurio būta labai spalvingo: nuo keltų 
ir germanų iki slavų, finougrų bei baltų; ir visos šios 
gentys skirtingu metu ir įvairiomis istorinėmis aplin-
kybėmis atsidūrė Romos akiratyje. Negana to, apriboti 
Euro pos kultūros ištakas Viduržemio jūros civilizaci-
jos ir krikščionybės palikimu būtų nedovanotinas su-
paprastinimas, selektyviai kuriantis tariamo Europos 
kultūros vientisumo vaizdinį4. Pasak Modzelewskio, į 
kanoninio5 Europos kultūrinio vaizdinio audinį būti-
na įtraukti europinį barbaricum, kuris nėra kažkur be 
pėdsakų, taigi ir visų minėtų antlaikiškuose ūkuose pa-
skendusių genčių palikimą.

Apsiribojant germanų ir slavų gentiniais arealais, 
į Modzelewskio Barbarų Europos masyvą sugulė Taci-
to Germania ir Helmoldo iš Bosau Chronica Slavorum, 
kurias skiria daugiau nei tūkstantmetis, Leges barba-
rorum (VI–IX a.) ir Правда русская (XI–XII a.). Pasak 
Modzelewskio, nepaisant jų vargiai aprėpiamo nuoto-
lio laike, lyginant šiuos šaltinius peršasi išvada, kad ir 
vienur, ir kitur susiduriame su panašia antropologine 
situacija, iššūkiais ir atsaku. Šią išvadą jis prieina kal-
bėdamas apie tris pamatinius gentinės visuomenės seg
mentus: giminę, gentį, kaimynystę, kuriuos apjungia 
kolektyvizmas kaip pati barbarinės visuomenės menta-
liteto šerdis. Skaitytojui čia gali kilti pagunda susidaryti 
vientisą europinio barbaricum vaizdą – ir dargi vargiai 
aprėpiamoje erdvėje nuo Reino iki Dniepro! Tačiau toli 
gražu taip nėra ir pats Modzelewskis nuo tokio panger-
manizmo vienareikšmiškai atsiriboja. Turimi mintyje 
tik archaiškos gentinės – germanų ir slavų – socialinės 
tvarkos pamatai. Negali būti nė kalbos, kad kada nors 
būta monolitinio kontinentinio barbaricum.

sLinktys

Barbaricum ir visi jos vediniai yra keista, sudėtingos tra-
dicijos kategorija, pastaraisiais dešimtmečiais susilau-
kianti vis ryžtingesnės akademinės kritikos ir atmetimo. 

2 reinhard Wenskus, Stammesbildung und Verfassung: Das Werden 
der frühmittelalterlichen gentes, köln – Graz: böhlau, 1961; reinhard 
Wenskus, „probleme der germanisch-deutschen verfassungs- und so-
zialgeschichte im Lichte der ethnosoziologie“, in: Historische Forschun-
gen für Walter Schlesinger, hrsg. von Helmut beumann, köln – Wien: 
böhlau verlag, 1974, p. 20–21.

3 Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, t. 35, hrsg. von 
Herbert jankuhn, Heinrich beck, Hans kuhn, kurt ranke und reinhard 

Wenskus, berlin – new york: de Gruyter, 1973–2007.
4 karol modzelewski, Barbarų Europa, iš lenkų kalbos vertė vytautas 

dekšnys, vilnius: mintis, 2007, p. 6–7.
5 plg. rémi brague, Ekscentriškoji Europos tapatybė, iš prancūzų kal-

bos vertė regina matuzevičiūtė ir kristina kazakevičiūtė, vilnius: aidai, 
2001; Gerard delanty, Europos išradimas: Idėja, tapatumas, realybė, iš 
anglų kalbos vertė almantas samalavičius, vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2002.
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Suprantama, pirmiausia tai pasakytina apie vokietkal-
bę istoriografiją, mat prancūzakalbėje ar anglosaksiš-
koje humanitarikoje čia didelės problemos nematoma.

Ši kategorija yra paslanki ir todėl universali. Ji pri-
klauso asimetriškų opozicinių sąvokų (helėnai – barba-
rai), eliminuojančių abipusį pripažinimą (iš savos tapa-
tybės įvardijimo seka kito apibrėžimas) ir vienu ar kitu 
aspektu totalizuojančių ir suabsoliutinančių tikrovę, 
grupei6. Žodžio istorijos ištakos – antikinėje Graikijoje, 
kai taip vadintos svetimos senojo Viduržemio pasaulio 
ar toliau pasklidusios tautos, nesuprantančios graikų 
kalbos ir nesuprantamai kalbančios. Kaip daugybė kitų 
sąvokų, žodis buvo perimtas ir prigijo Romos lotyniško-
je terpėje. Nuo III a. barbaricum ir jo vediniai naudoti 
įvardyti erdvei anapus Romos imperijos limes (Amianas 
Marcelinas, IV a.), taigi visoms į šiaurę nuo Alpių ir į 
rytus nuo Reino pasklidusioms gentims. Be abejonės, 
pirmiausia toms, su kuriomis nuo pirmųjų amžių po 
Kristaus gimimo buvo susiduriama tiesiogiai.

Tačiau sulig cis ir transalpinės Europos priešstata 
barbaricumo slinktis erdvėje nepasibaigė. Savo užuo-
mazgomis ji tiesiogiai susijusi su civilizacinio centro 
pokyčiais. Bizantiją čia teks palikti nuošalyje, jai loty-
niškoji Europa ir pirmaisiais jos radimosi amžiais, ir 
vėliau, nepaisant Karolio Didžiojo ambicijų (o gal kaip 
tik dėl jų), išliko barbariška. V–VI a. sandūroje Vakarų 
Europoje prasidėjusi christianizacija ir politinių dari-
nių formavimasis turėjo lemtingos įtakos barbaricum 
suvokimui. Barbarais dabar tapo pagoniškos gentys, 
besipriešinusios krikšto priėmimui. Vykstant Mero-
vingų valstybės christianizacijai, pastebėtini tam tikri 
semantiniai pokyčiai. Nuo VII a. pagonims įvardyti vis 
dažniau taikomas gentiles. Nuo Karolio Didžiojo laikų 
(VIII a. vidurio) suaktyvėjus vidinei politinei integraci-
jai, christianizacijos misijoms (šv. Bonifacijus, šv. Liud-
geris) bei išorinei ekspansijai, buvo atrasti nauji barba-
rai (fryzai, danai, saksai), kiek vėliau, jau Otonų laikais, 
panašiai nutiko ir su slavais7. Freizingo vyskupas Oto-
nas Freizingietis (1112–1158) lenkus vadino barbarais, 
o lenkų kronikininkas Galas Anonimas (1118) tokiais 
laikė baltus. Taip tarsi buvo pasislinkta nuo antikinio 
pasaulio barbarų suvokimo (helėnai – barbarai) iki vi-
duramžiškos krikščionys – pagonys priešstatos. Bendra 
tai, kad ir viena, ir kita žymėjo kultūrines dichotomijas.

Tačiau svarbiausia – ne šios binarinės schemos, iš-
vedamos iš atsikartojančių ar naujai pasirodančių kitą 

apibūdinančių žodžių (gens, gentiles, pagani, sarraceni, 
barbaras ac feras nationes, more barbarico). Su laiku 
visi jie tapo štampais, slepiančiais turinį, kuris savo 
laiku menkai kam terūpėjo. Vis dėlto vargu, ar visus 
tokius įvardijimus tiktų paaiškinti vien per interprae-
tatio romana schemą, tarsi iš antikinės lotyniškosios 
katalikiška virstanti Europa, ypač jos išsilavinusioji 
dvasininkija, būtų sukūrusi įvariausių ikikrikščioniškų 
genčių kultūros ir religijos vientisumo ir homogenišku-
mo iliuziją, pradedant VI–IX a. germanais, per X–XII a. 
slavus ir baigiant XIII–XIV a. baltais. Žinoma, apskri-
tai niveliacijos būta, nes krikščionių menkai tesidomėta 
laukiniais, netašytais, neartikuliuotais barbarais, tik 
toli gražu ne viskas buvo rašytinių šaltinių kartotės, 
įsitvirtinę topos. Empirinis turinys – struktūrinis ir 
vienkartinis, regioninis ir lokalus, institutai ir ritualai, 
materialieji ir dvasiniai reliktai buvo barbariškumo 
conditio sine qua non ir gali tapti daugiau ar mažiau 
apčiuopiami ir identifikuojami. Kas turėta omenyje sa-
kant barbaricum? Pasitelkime mums artimus ir neblo-
gai žinomus pavyzdžius.

baLtiškasis barbaricum

Baltiškojo barbaricum esminė ir banaliausia proble-
ma ta, kad iki pat XI a. apie rytinį Baltijos jūros pa-
kraštį esama vos kelių lakoniškų šaltinių užuominų 
(Kasiodoras, Jordanas, Vulfstanas, Bavarų Geografas). 
Žinoma, archeologams tai nėra problema, todėl baltiš-
kasis barbaricum atrastas ir įkomponuotas į bendrą 
I tūkstantmečio pirmos pusės Europos barbariškų gen-
čių vaizdinį8. Jungiamoji grandis su pasaulio centru ir 
kitomis barbarų gentimis yra ne kas kita kaip gintaras. 
Istorikai su archeologijos artefaktais dirba vangiai arba 
nenoriai. Prisiminkime – jei tik buvo įmanoma pamirš-
ti – Marcą Blochą: istorikas tiria žmogų ir jo pėdsakus 
laike! Tad Lietuvos istoriografijoje barbaricum ne tik 
kaip istorinė abstrakcija, bet ir kaip euristinė kategori-
ja, didžiąja dalimi kvalifikuojama paviršutiniškai, yra 
fragmentiškas, kaip ir vienetiniai jos šaltiniai. Geriau-
siu atveju ji funkcionuoja implicitiškai, kaip dalykas, 
apie kurį nėra ką daug pasakyti. Juk anuomet jokia 
valstybe nė nekvepėjo! Barbaricum ir nėra valstybės 
terpė, nors joje ir randasi tai, kas medievistikoje suvo-
kiama kaip vienokios ar kitokios apimties Viduram-
žių politinis kūnas. Kokią ilgalaikę įtaką barbariškasis 

6 reinhart koselleck, „zur historisch-politischen semantik asymmet-
rischer Gegenbegriffe“, in: reinhart koselleck, Vergange Zukunft: Zur 
Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am main: suhrkamp, 1979, 
p. 211–259; plg. arno borst, „barbaren, Geschichte eines europäischen 
schlagworts“, in: arno borst, Barbaren, Ketzer und Artisten: Welten des 
mittelalters, münchen: piper, 1988, p. 19–31.

7 bruno dumézil, „Le moyen Âge ou l’éloignement de la barbarie“, 
in: Les Barbares, sous la direction de bruno dumézil, paris: puF, 2016, 

p. 75–78.
8 audronė bliujienė, „the backcountry balts (aesti) and the ‘nor-

thern Gold’ in Late antiquity and the early middle ages“, in: Neglected 
Barbarians, edited by Florin curta, (ser. Studies in Early Middle Ages, 
32), turnhout: brepols, p. 13–30; rasa banytė-rowell, „baltų ryšiai su 
kitais barbariškosios europos gyventojais“, in: Lietuvos istorija, t. 2: Ge-
ležies amžius, ats. redaktorius Gintautas zabiela, vilnius: Lietuvos isto-
rijos instituto leidykla, 2007, p. 114–129.

vytautas voLunGevičius
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substratas turėjo LDK visuomenei? Jis juk niekur neiš-
nyko kaip dūmas, neblaškomas vėjo. Juk ankstyvoji Lie-
tuvos valstybė, tarsi Chlodvigo laikų Frankų karalystė, 
tebebuvo barbariška! Ar būta tik iš ūkuose paskendusių 
upių slėnių ataidinčio skambančio molio?

Čia prasminga paminėti keletą vardų, be kurių šian-
dienė Lietuvos humanitarika būtų neįsivaizduojama. 
Savo įžvalgomis jie priartėjo prie to, kas šiame tekste 
vadinama barbaricum ir išplėtojo tyrimus esminių iki-
krikščioniškų ar tik pakrikštytų baltų visuomenių gyve-
nimo sričių: materialybės, dvasinio pasaulio ir kalbos.

Lietuvos istoriografijoje turbūt vienas pirmųjų tokių 
titanų buvo Edvardas Gudavičius, atsispyręs nuo bene 
mažiausiai ideologine tuščiakalbe atmieštos marksis-
tinės teorijos ir intelektinę vertę iki šiol išsaugojusios 
sovietmečio istoriografijos (Aleksandro Neusichino me-
dievistikos mokyklos, kurios mokinys, beje, buvo ir Aro-

nas Gurevičius9) apie baltus ir jų vietą barbarų Europo-
je. Gudavičius atkreipė dėmesį į grubiausius kasdienio 
gyvenimo materialinius dalykus, IX–XI a. užfiksuotus 
trumpalaikių keliautojų, stebėtojų ir misionierių ar jau 
XII–XIII a. rytiniame Baltijos jūros pakraštyje bepra-
dėjusių įsikurti krikščionių kolonizatorių. Gentinės vi-
suomenės žemės naudojimo ir priklausomybės specifika 
(stambiosios žemės nuosavybės plėtros ribojimas), laips-
niška alodizacija, baltų alodo (odalio) raida ir netolygu-
mai, turinys ir įvairavimai, disponavimo žeme ribojimai 
ir paveldėjimo įvairavimai – visa tai tarsi antlaikiškos 
ikikrikščioniškos epochos baltų visuomenių reiškiniai, 
(re)konstruojami vienu ypu pasitelkiant baltiškuosius 
IX–XV a. šaltinius, žvelgiant į Cezario ir Tacito germa-
nų aprašymus ar vėlesnių laikų leges barbarorum bei 
Viduramžių Skandinavijos bei Vakarų Europos agra-
rinę ir socialinę istoriją10. Toks sugretinimas bei lygini-

barbaricum

9 aronas Gurevičius mato barbaricum kaip chronotopą, nesibaigiantį 
su oficialiu krikštu: Арон Гуревич, „Что есть время?“, in: Арон Гуревич, 
Избранные труды: Средневековый мир, Санкт-Петербург: Издательство 
Санкт-Петербургского университета, 2007, p. 87–100.

10 edvardas Gudavičius, „baltų alodo raida“, in: edvardas Gudavi-
čius, Lietuvos europėjimo keliais: Istorinės studijos, sudarė alfredas 
bumblauskas ir rimvydas petrauskas, vilnius: aidai, 2002, p. 87–99; 
edvardas Gudavičius, „baltų alodo paveldėjimas ir disponavimas juo“, 

povilas ričardas vaitiekūnas. mardasavas. 1985. popierius, pieštukas
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mas laike ir erdvėje nutolusių ikikrikščioniškų gentinių 
visuomenių, šiuo atveju – žemės ir jos disponavimo for-
mų, išplaukia iš prielaidos, kad bent jau pirmame tūks-
tantmetyje ir į šiaurę nuo Alpių, ir rytiniame Baltijos 
jūros pakraštyje pasklidusios gentys mutatis mutandis 
priklausė bent jau panašiam gentinės visuomenės ma-
terialinių (žemės) santykių arealui. Ir tai liudija ne tik 
šaltiniai ir jų interpretacijos apie juodą žemę – to laiko 
didžiausią turtą ir vargą. Juk ne viskas po saule buvo 
tik juodos žemės dirbimas ir rūpesčiai dėl jos.

Su gamtos ciklais ir astronominiais ciklais sietų ant-
gamtinių jėgų veikimas, kas skirtingomis formomis ir 
įvairiausiu mastu skleidėsi ant tos pačios žemės, čia ir 
dabar, nutrinant ribą tarp sacrum ir profanum. Kalbė-
damas apie archajinius lietuvių (baltų) religijos ir mito-
logijos vaizdinius Gintaras Beresnevičius svarstė, kad 

Romos laikais keltai, germanai, baltai ir slavai galėję 
sudaryti vieną didelį religinį masyvą, kurio likutinė ver-
tė įvairiomis baltų religijos ir mitologijos nuoskalomis 
buvo užfiksuota XIII–XIV a. šaltiniuose11. Kulto vietų 
(šventviečių) struktūra, religinių ritualų pobūdis (miru-
siųjų deginimo paprotys, plg. su 802 m. Karolio Didžiojo 
„draudimu“ saksams) visose transalpinėse keltų, germa-
nų, baltų ir slavų gentyse turėjo bendrų bruožų. Nema-
žai panašumų galima aptikti ir tūkstantmetį išsitęsusio-
je transalpinės Europos christianizacijoje – vyksmuose 
tarp tradicinių senųjų kultų praktikuotojų ir krikščionių 
misionierių – ką vargu ar galima paaiškinti vien raštin-
gų misionierių stereotipais ir kalkėmis apie pagonis12. 
Būtent šis į šiaurę nuo Alpių itin skirtingai susiklosty-
davęs sakytinės ir rašto kultūrų susidūrimas esmingai 
sieja nuolat čia minimus Europos gentinius arealus.

vytautas voLunGevičius

povilas ričardas vaitiekūnas. mardasavas. 1983. popierius, pieštukas

in: ibid., p. 100–111; edvardas Gudavičius, „aukščiausia žemės nuo-
savybė „barbarinėje“ Lietuvoje“, in: ibid., p. 112–123. žinoma, įvairius 
gentinės visuomenės niuansus akcentuoja jau ir lenkų istorikas Henry-
kas Łowmiańskis (1898–1984).

11 Gintaras beresnevičius, Lietuvių religija ir mitologija: Sisteminė stu-
dija, vilnius: tyto alba, 2008, p. 9–10.

12 robert barlett, „From paganism to christianity in medieval euro-
pe“, in: Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandi-
navia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200, edited by nora berend, 
cambridge: cambridge university press, 2007, p. 47–72; plg. Henryk 
Łowmiański, Religia słowian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa: pań-
stwowe wydawnictwo naukowe, 1979, p. 263–318.
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Vytauto Ališausko darbai, kuriuos jis, kaip reta Lie-
tuvos humanitarinei minčiai, išvengdamas nuvalkiotų 
ir menkai referentiškų istoriografinių klišių, grakščiai 
įvardija kaip sakytinio ir rašytinio kultūros ir mąstymo 
modelių susidūrimą13, šių eilučių autoriaus įsitikinimu, 
bent jau iš dalies priskirtini prie svarstymų apie euro-
pinę barbaricum erdvę, kurios dydis atvirkščiai propor-
cingai kito christianizacijos plėtrai. Ir čia, konkrečiai 
atsigręžiant į Ališausko baltiškosios ir lietuviškosios 
erdvės tyrimus (X–XV a.), kartu turint mintyje plates-
nius europinius tolius (VI–XII a. germanai ir slavai), 
konstatuotinas universalus, iš esmės visoms šioms gen-
tinėms visuomenėms būdingas momentas. Sakytinio, 
gyvo žodžio raiška ir funkcionavimas pagoniškoje LDK 
(ir ne tik) yra užfiksuojama tik pačios rašto kultūros. 
Tik rašytinis žodis yra sakytinės kultūros užčiuopimo 
ir pažinimo laidas su visomis iš to kylančiomis iškraipy-
mų, supaprastinimų ir niveliacijų rizikomis, tačiau šis 
skirtingų civilizacinių matricų susidūrimas matomas 
ne kaip apokaliptinis kolapsas, o veikiau kaip ilgalaikė 
abipusė sąveika, laipsniškas, vis intensyvesnis rašto 
skverbimosi į sakytinio žodžio valdas procesas. Turbūt 
tokią ar bent panašią skirtingų kultūrų ir jų reiškinių 
sąveiką būtų galima numanyti kalbant apie daugy-
bę skirtingos kilmės universalių socialinių institutų 
(pavyzdžiui, wergeld – išpirka už žmogų priklausomai 
nuo jo socialinio statuso; almenda – bendrai konkrečios 
bendruomenės naudojamos žemės naudmenos; įeigos 
teisė – teisė naudotis svetimoje žemėje esančiomis naud
menomis: pievomis, drevėmis, upėmis, ežerais; primo-
genitūros nebuvimas; aklamacija (?) ar vienbalsiškumo 
principas), kurie ne vieną šimtmetį koegzistavo, o kai 
kurie ir koegzistuoja iki šiol. Kiekvienas jų turėjo ne-
retai sunkiai identifikuojamą kilmę, raidą ir nebūtinai 
buvo išstumiamas naujai besirandančių.

Laikas

Tad bene fundamentaliausias klausimas išlieka tas 
pats: kas suvoktina ir nusakytina kaip barbariška, kas 
interpretuotina kaip barbarų visuomenės turinys? Juk 
daugybė reiškinių vargiai gali būti identifikuoti laike, 
susieti su konkrečia visuomene. Taigi visa ta pilkoji 
zona, likutinė vertė, užfiksuota visiškai kitokio mąstymo 
ir kultūrinės tradicijos šaltinių, reliktai ir nuoskalos... 
Šias likutines vertes, jas maskuojančias, blukinančias 
ar naikinančias įtakas, skirtingų kultūrinių tradicijų 

(tikėjimų) susidūrime besirandančias įtampas esmingai 
iliustruoja vienas istoriografijos istorijos epizodas, tam 
tikra prasme besitęsiantis nuo XIX a. vokiškosios isto-
rinės teisės mokyklos (historische Rechtsschule).

XIX a. jau minėti leges barbarorum tapo tikru lobynu 
(teisės) istorikams ieškant germanų genčių pirmapra-
džių gyvenimo formų (teisinių normų, socialinių institu-
tų, antlaikiškų tradicijų). Tačiau ne viskas auksas, kas 
auksu žiba. Tie patys vokiečių teisės istorikai atkaps-
tė, kad VI–IX a. barbarų teisynuose, priklausomai nuo 
konkrečios genties ir užrašymo laiko (pavyzdžiui, bur-
gundų ir bavarų ar tiuringų ir saksų), daugiau ar ma-
žiau esama vadinamosios vulgariosios romėniškosios 
teisės – degradavusių, nunykusių jos normų – nuosė-
dų14. Bene didžiausią smūgį pirmapradės germaniško-
sios senovės stabams ar autentiškiems reliktams su-
davė žemyną VI a. palikusių ir Britanijoje prieglobstį 
suradusių saksų ir anglų genčių palikuonis, Britanijos 
salyno anglosaksiško periodo istorikas Patrickas Wor-
maldas, pasak kurio, pirmuosiuose barbarų teisynuose 
reikia ieškoti ne senosios germaniškosios sąrangos tik-
renybių, bet besirandančios kokybiškai naujos politinės 
struktūros ir jos steigiamų naujovių (verbum regis), tai-
gi tam tikra prasme idealybės (kaip viskas turi būti) ir 
vargu, ar dalis to, kas anksčiau istorikų buvo matoma 
kaip autentiška germaniška senovė, tokia iš tiesų yra15. 
Vien šis pavyzdys, išsirutuliojantis iš kelių bendrama-
čių šaltinių, parodo komplikuotos (istorinės) tikrovės 
mozaiką (palimpsestą), kuriame persidengia bent ke-
letas skirtingos kilmės ir trukmės kultūrinių sluoksnių 
(romėniškas, germaniškas, verbum regis), jų socialinės 
tikrenybės, idealybė ir tikrovė. Tikėtina, kad barbari-
cum tėra tik vienas jų ir, nepaisant sąlyginai ankstyvų 
šaltinių, nebūtinai pats išraiškingiausias.

Ta pačia proga probėgšmais primintina, jog XIII–
XIV a. rytiniame Baltijos jūros pakraštyje buvo atitin-
kamai surašyti livoniškoji žemės teisė (landt recht, bur 
recht) ir Prūsų teisynas (Iura prutenorum)16. Juose gali-
ma aptikti ne tik pagoniškosios ir krikščioniškosios, bet 
ir germaniškosios (?) kultūros pėdsakų. Tad ir šie teisy-
nai skleidžiasi kaip nebendramačių tradicijų saugyklos, 
kuriose glūdi skirtingos kilmės ir trukmės istorinės tik
renybės. Čia ir esti visas barbaricum žavesys, nes jis 
pradeda laipsniškai blukti, kai yra užfiksuojamas.

Išties istorikai pernelyg mažai dėmesio skiria laiko, 
skirtingos reiškinių kilmės ir trukmės (tvermės) klau-
simams. Dažnai istoriko laikas yra suprimityvintas, li-

barbaricum

13 vytautas ališauskas, Sakymas ir rašymas: Kultūros modelių tvermė 
ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vilnius: aidai, 2009.

14 Hermann nehlsen, Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter: 
Germanisches und römisches Recht in den germanischen Rechtsauf-
zeichnungen, t. i: Ostgoten, Westgoten, Franken, Langobarden, Göt-
tingen – Frankfurt – zürich: musterschmidt, 1972.

15 patrick Wormald, „Lex scripta and verbum Regis: Legislation and 

Germanic kingship from euric to cnut“, in: Early Medieval Kingship, 
edited by peter sawyer and ian Wood, Leeds: university of Leeds, 
1977, p. 105–108.

16 „die altlivländischen bauerrechte“, in: Mitteilungen aus der liv-
ländischen Geschichte, t. 23, hrsg. von Leonid arbusow, riga: nico-
lai kymmels buchhandlung, 1924–1926, p. 1–141; Владимир Пашуто, 
Помезания, Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1955.
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nijinis (progresyvistinis) su banaliai griežtais pradžios 
ir pabaigos riboženkliais. Tai padeda išspręsti daugy-
bę problemų. Kalbėjimas apie laiką, skirtingas įvai-
rių vienalaikių reiškinių trukmes reikalauja metafo-
rų, kalbos figūratyvumo, kuris tarsi neišvengiamas, 
kai siekiama pasakyti ką nors prasmingo apie laiką, 
o juk istorikas pats, retai kada tai sąmoningai suvok-
damas, kalba apie laiką. Pasak vokiečių istoriko Rein-
harto Kosellecko (1923–2006), istoriografija gal išlikti 
mokslu tik su sąlyga, jei ji išplėtos istorinių laikų (isto-
rinio laiko) teoriją. Tvermė ir kaita, stabilumas ir poky-
tis, ilgalaikiškumas ir nykimas gali būti apčiuopiami 
tik metaforiškai (erdviškai) ir tik per pačias empiriškai 
identifikuojamas tikrenybes: reiškinius, įvykius, relik-
tus, pasižyminčius skirtinga kilme ir trukme bei vienas 
kitam neretai prieštaringus, vienalaikiškai persiden-
giančius laike (Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen). 
Šį persidengimo fenomeną Koselleckas pavadino laiko 
sluoksniais (Zeitschichten), daugybiniu temporališku-
mu17, o Fernandas Braudelis – geologiniu stratigrafiš-
kumu. Būtent todėl bet kokia linijinė chronologija ir 
įprasta periodizacija yra tik orientacinė, instrumentinė, 
taigi didaktiška.

Iliustravimui čia visai tinka nurodyti į Gudavičiaus 
svarstymus apie dar XVI a. Lietuvoje aptinkamą ar-
chajišką normą/paprotį, ateinantį iš baltų laikų, riboti 
laisvą disponavimą alodu (Juliusz Bardach) ar įvairias 
Pirmojo Lietuvos Statuto teisines normas. Tačiau bene 
išraiškingiausiai šį daugybinį temporališkumą liudija 
Ališausko ir su jo ankstesniais darbais susijęs funda-
mentalus baltiškųjų reliktų istorinių šaltinių leidinys18. 
Baltiškosios religijos ir mitologijos reliktai, didžiąja da-
limi užfiksuoti bažnytiniuose šaltiniuose, XIV–XVIII a. 
šaltiniuose pasirodo kaip vargiai laike lokalizuotini 
įvairių liaudiškų prietarų, tikėjimų ir tradicijų blyks-
niai. Be abejonės, pats jis savo matomą aprėptį įvardijo 
kitaip, ne taip barbariškai, bet galima numanyti, kad 
kalbama apie labai panašios kilmės istorinių tikreny-
bių tvermę ir kaitą.

epiLoGas

Istoriografijoje susiklostė tradicija transalpinio bar-
baricum pradžią sieti su pirmaisiais amžiais po Kris-
taus suaktyvėjusiais kontaktais tarp Romos ir įvairių 

genčių apgyventų plačių erdvių anapus limes. Iš anti-
kinio pasaulio perspektyvos baltiškasis barbaricum glū-
dėjo visiškoje transalpinio barbaricum periferijoje. Jo 
ankstyvieji atgarsiai rašytinių šaltinių pavidalu ataidi 
vos girdimai. Kylant krikščioniškajai Europai, su kiek
vienu amžiumi barbaricum erdvė vis traukėsi, buvo 
atrandami vis nauji barbarai ir baltiškoji periferija pa-
teko į christianizacijos misijų akiratį.

Priklausomai nuo laiko ir erdvės koordinačių, barba-
riškosios ir krikščioniškosios kultūrų (ir ne tik) susidū-
rimo ir sąveikos įtampoje radosi skirtingos kilmės reiš-
kinių samplaikos. Turinys, priskirtinas barbaricum, 
ikikrikščioniškoms ar tik pakrikštytoms visuomenėms 
yra išblukęs ir užgožtas kitos kilmės ir trukmės reiški-
nių, tačiau materialinių, dvasinių ir mentalinių tikre-
nybių lygmenyse yra identifikuojamas ir parodomas jo 
europinis universalumas ir baltiškasis išskirtinumas 
(Gudavičius, Beresnevičius, Ališauskas).

Gal kai kam susidarė įspūdis, kad visa tai tik molinės 
ar bent jau medinės baltiškosios lamentacijos, aprau-
dojimas piliakalnių ir pilkapių (sic!) šešėliuose amžinai 
prarastos baltiškosios Atlantidos. Tačiau tai yra iškėli-
mas idėjos, kad barbaricum, šis ne itin korektiškas, bet 
kuo neutraliau naudojamas žodis bei vaizdinys būtų 
suvokiamas kaip visuma (transalpinė ikikrikščioniška 
Europa), kaip ir daugelis kitų daugiau ar mažiau pa-
grįstų istorinių abstrakcijų. Patinka mums tai ar ne, tos 
barbariškosios (istorinės) tikrovės palikimas materiali-
niu, dvasiniu ar mentaliniu pavidalais tebefunkcionavo 
krikščioniškomis tapusiose visuomenėse ir jų tikreny-
bių knibždėte knibžda XII–XVI a. rytinio Baltijos jūros 
pakraščio ir Lietuvos istorijos šaltiniuose.

Barbariškosios (sakytinės, gentinės, ikikrikščioniš-
kosios) kultūrinės tradicijos atgarsiai ataidi ir iki mūsų 
dienų, jų galima aptikti mūsų socialiniuose bei teisi-
niuose institutuose (Modzelewski) ar savimonėje ir kū-
ryboje (Ališauskas). Todėl idėja, kad istoriografija yra 
kognityvinis mokslas, tiriantis žmogiškąją patirtį (Jo-
hannes Fried)19, yra ne tokia jau nepamąstoma. Juk 
įvairios kilmės ir skirtingos trukmės reliktai ir nuoska-
los aptinkamos ne tik istoriniuose šaltiniuose. Jos ne-
jučia, įvairiomis formomis (institutų, ritualų, praktikų) 
nusėda pernelyg daug apie tai negalvojant ir yra neju-
čia perduodamos iš kartos į kartą, taip formuodamos 
žmogaus pasaulėžiūros ir mąstymo konfigūraciją.

vytautas voLunGevičius

	

17 reinhart koselleck, „Über die theoriebedürftigkeit der Geschichts-
wissenschaft“, in: reinhart koselleck, Zeitschichten: Studien zur Histo-
rik, Frankfurt am main: suhrkamp, 2003, p. 302–306; apie kosellecko 
laiko sampratą žr. Helge jordheim, „against periodization: koselleck’s 
theory of multiple temporalities“, in: History and Theory, 2012, t. 51, 
nr. 2, p. 151–171.

18 Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje (XIV–XVIII a.), sudarė ir parengė vytautas ališauskas, vilnius: 
Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016.

19 johannes Fried, Die Aktualität des Mittelalters: Gegen die Überheb
lichkeit unserer Wissensgesellschaft, stuttgart: jan thorbecke, 2002.
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itaLė aukštadvaryje: pamiršta Xvi a. 
meiLės ir sieLvarto istorija?

Živilė Nedzinskaitė

Personalia

Senoji Lietuvos istorija vis dar slepia daug nepapasako-
tų ar pamirštų istorijų. Ypač apie moteris. Apie vyrus 
byloja jų kariniai žygdarbiai ar žygiai, politinės karje-
ros peripetijos, turtai, domėjimasis mokslais ar menais. 
O moterys? Ne didvyrės, ne mecenatės, ne vienuolynų 
vyresniosios ar šiaip maištautojos dažnai taip ir lieka 
istorijos statistėmis. Nenuostabu, nes dokumentų ir 
patikimų istorinių šaltinių iš XVI–XVII a. apie moteris 

(jei jos ne karalienės ar magnatų žmonos bei dukterys) 
negausu, o kartais ir visai nelikę. Retai, bet pasitaiko, 
kad istorinių šaltinių spragas bent iš dalies užpildo ir 
naujų netikėtų žinių suteikia grožiniai kūriniai. Vieną 
tokį pristatysime ir aptarsime plačiau. Tai 1603 m. Vil-
niuje Jono Karcano spaustuvėje pasirodęs Jono Kimba-
ro kūrinys Funebria1, skirtas prieš metus mirusios LDK 
lauko raštininko Teodoro Lackio žmonos Izabelės Bo-
narelli metinėms2. Kadangi kūrinio atsiradimo istorija 
verta ne mažesnio dėmesio nei jis pats, pradėkime nuo 
jo užsakovo – LDK rotmistro Teodoro Lackio. 

Mąż SłAWNy I pAMIęCI GODNy – 
žinomas-nežinomas Ldk bajoras

„Garsus ir vertas atminimo vyras“ – taip Teodorą 
Lackį (1554–1610) apibūdina Baltramiejus Paprockis 
veikale Lenkų bajorijos herbai3, o išsamiausiai šios as-
menybės gyvenimu ir darbais domėjęsis istorikas Da-
rius Antanavičius jį pavadino „žinomunežinomu LDK 
bajoru“4. Žinomas, nes jo biogramą rasime ir Bostono 
Lietuvių enciklopedijoje, ir Lenkų biografijų žodyne5. 
Nežinomas, nes pateikiamos žinios tikrai negausios, 

straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos remiamą 
2019–2021 m. mokslininkų grupių projektą „Lietuvos ir italijos 
kultūriniai ryšiai: 1603 m. kimbaro kūrinys ir jo kontekstai“ (su-
tarties nr. s-mip-19-47).

1 pilnas kūrinio pavadinimas: Funebria in exequias illustris matronae 
dominae Isabellae Bonarellae de Rovere, coniugis laudatissimae illustris 
viri d[omi]ni Theodori Laczki, Magni Ducatus Lithuaniae stipendiorum 
diribitori, pentacosiarchoque serenissimae poloniae et Sueciae maies-
tatis, a Ioanne Kimbar scripta (Geduliniai kūriniai, [sukurti] šviesiosios 
ponios, ponios Izabelės Bonarelli de Rovere, šlovingiausiosios šviesiojo 
vyro, pono Teodoro Lackio, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko 
raštininko ir šviesiausiosios Lenkijos bei Švedijos [karališkosios] dideny-
bės rotmistro, žmonos laidotuvėms, parašyti Jono Kimbaro). toliau jį 
vadinsime tiesiog Funebria.

2 vienintelis, bent jau kol kas, žinomas šio kūrinio egzempliorius 
saugomas Lietuvos mokslų akademijos vrublevskių bibliotekoje. už 
galimybę publikuoti jo vaizdus nuoširdžiai dėkojame bibliotekos di-
rektoriui sigitui narbutui.

3 bartłomiej paprocki, Herby rycerstwa polskiego […], w krakowie, 
1584, p. 671.

4 darius antanavičius, „Lietuvos bajoro dešimtmetis Livonijos karas“ 
(1610 m.) ir jo autorius, vilnius: žara, 2006, p. 28.

5 Lietuvių enciklopedija, t. 14, bostonas: Lietuvių enciklopedijos lei-
dykla, p. 31; stanisław Herbst, „Lacki teodor“, in: polski Słownik Biog
raficzny, t. 16, Wrocław [i in.]: zakład narodowy im. ossolińskich, 
1971, p. 407–408.

jono kimbaro Funebria (1603) antraštinis lapas
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o kartais ir prieštaringos. Teodoro gyvenimas, jo darbai, 
pareigos ir kita veikla metų ir net mėnesių tikslumu ap-
rašyti minėto istoriko monografijoje6, todėl paminėsime 
tik tuos faktus, kurie vienaip ar kitaip susiję su mūsų 
norima papasakoti istorija.

Neabejotinai svarbi Teodoro kilmė. Jis buvo senos ir 
garsios rusų bojarinų giminės palikuonis. Teodoro se-
nelis Ivanas Vasiljevičius buvo talentingas karvedys ir, 

beje, 1517 m. sumušė LDK pajėgas prie Opočkos, tačiau 
po politinių peripetijų mirus Vosyliui III jis su sūnumi 
1534 m. pabėgo į Lietuvą ir tuomet jau dalyvavo karo 
veiksmuose prieš Rusiją. Kampanija nebuvo sėkminga, 
todėl karvedys buvo priverstas likti Lietuvoje. Gal todėl, 
kad politinis perbėgėlis į Lietuvą atvyko ne tuščiomis 
(be, matyt, svarbių žinių, jis dar atsivežė ir ypač vertin-
gos kartografinės medžiagos, kuria remdamasis vokie-
tis Antanas Wiedas 1635 m. Vilniuje parengė, o 1642 m. 
Antverpene išleido pirmąjį Rusijos žemėlapį, dažnai 
vadinamą WiedoLackio vardu), jis buvo apdovanotas 
valdomis, tarp kurių ir Aukštadvaris, vėliau tapsiantis 
pagrindine šeimos dvarviete. Nors Lackiai LDK buvo 
homines novi, tačiau jau Ivano Vasiljevičiaus sūnus 
Ivanas Ivanovičius Lackis gana sėkmingai kilo karjeros 
laiptais. Tikriausiai dėl to, kad kaip ir tėvas pasižymė-
jo kario ir karvedžio savybėmis, ėmė tarnauti Lietuvos 
politinio elito grietinėlei – karaliui Žygimantui Augus-
tui bei Vilniaus vaivadai ir LDK kancleriui Mikalojui 
Radvilai Rudajam. Už gerą tarnybą Ivanas Ivanovičius 
Lackis gavo Palenkės girininko pareigas, taip pat am-
žinos nuosavybės teise jam leista valdyti Aukštadvarį, 

Žaludką, Berestovicą, Očižą ir Boločą7. Iš savo tėvo ir 
senelio kariūno dvasią bei gabumus bus paveldėjęs ir 
vienas iš dviejų Ivano Ivanovičiaus sūnų – Teodoras. 
Vis dėlto apie jo vaikystę ir jaunystę, t. y. pirmuosius 
25 metus, žinoma mažai. Istorijos scenoje šis veikėjas 
pasirodo ir visu gražumu suspindi ne Lietuvoje, o Ita-
lijoje! Vadovavęs paskutinio Slucko kunigaikščio Jono 
Simono Olelkavičiaus kelionei (1580–1582) į Italiją8, 
jis čia kuriam laikui ir liko. O pasilikęs pelnė riterių 
turnyrų liūto šlovę – garsėjo fizine jėga ir meistrišku 
gink lų valdymu. Apie šiuos Teodoro gabumus užsime-
na ne vienas šaltinis. Štai Romoje per riterių turnyrą jis 
laimėjo kvintanos rungtį (besirungiantis raitelis turėjo 
kuo stipriau suduoti į besisukantį skydą (kvintaną), 
kad šis imtų suktis aplink savo ašį; laimėdavo tas, ku-
ris priversdavo kvintaną apsisukti daugiausia kartų)9, 
o Venecijoje pats vienas plikomis rankomis parvertęs 
žemėn jį puolusį bulių ir, lyg to būtų maža, sulaužęs 
jam sprandą10. Dar jis galėjęs be didelių pastangų su-
traukyti storiausias virves, sėkmingai kaudavęsis su 
keletu vienu metu puolančių priešininkų, įtempdavęs 
totorių lankus (o tai išvis mažai kam pavykdavę), su-
stabdydavęs lekiančius keturkinkius ar šešiakinkius 
vežimus11. Negana to, Lackis aktyviai dalyvavo gar-
siausio to meto lenkų alchemiko Mykolo Sendzivojaus 
(Michał Sędziwój, 1566–1636) bandymuose Bolonijoje 
ir Romoje mėginant varį paversti sidabru. Tiesa, Bolo-
nijoje šis eksperimentas neva pavykęs, o Romoje – ne12. 
Be išvardytų gana keistų ano meto bajorui užsiėmimų 
šitas barbarų krašto ponaitis buvo neįtikėtinai galantiš-
kas, postringavo keliomis kalbomis tarsi retorikos pro-
fesorius, kaligrafiškai rašė, domėjosi teatru ir menais... 
Žodžiu, tikrai galėjo sužavėti, o gal ir sudaužyti ne vie-
nos Italijos gražuolės širdį. Tačiau panašu, kad ir pats 
uolusis Marso bei Paladės tarnas neišvengė vėjavaikio 
Amoro strėlių. Kas gi buvo toji, kuriai pavyko sutram-
dyti šį ekscentrišką galiūną?

LARGA MANuS SupERuM CONTuLIT OMNE 
bonum13 – nuotaka iš itaLijos

Deja, apie šią istoriją byloja tik pliki faktai. 1582 m. 
rudenį Italijos mieste Novelaroje14 Teodoras susižadėjo 
su gana garsios giminės atžala – Izabele Bonarelli del-

živiLė nedzinskaitė

6 darius antanavičius, op. cit., p. 28–62.
7 Ibid., p. 29.
8 Ibid., p. 34–35.
9 Macieja Rywockiego księgi peregrynackie (1584–1587), wydał jan 

czubek, t. 12, (ser. Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w pol s  ce), 
kraków: nakładem akademii umiejętności, skład główny w księgarni 
spółki Wydawniczej polskiej, 1910, p. 236–237.

10 Fastigium triplex familiae, virtutis, honoris in gentilitiis illustrissimi 
domini d. Ioannis Alphonsi Lacki, generalis Samogitiae capitanei [...] 
dicatum per Casimirum pac [...], [vilnae]: typis academicis societatis 
iesu, 1644, p. c[2]v.

11 Ibid.
12 ryszard bugaj, „nieznany polski traktat alchemiczny michała 

sędziwoja“, in: przegląd Historyczny, 1965, t. 56, d. 2, p. 284–295; 
rafał t. prinke, „antemurale alchimiae: patrons, readers, and practi-
tioners of alchemy in the polish-Lithuanian commonwealth“, in: Early 
Science and Medicine, 2012, nr. 17, p. 540.

13 „dievas gėrybių visų davė dosninga ranka.“
14 novelara (it. Novellara) – tuo metu buvo nykštukinė valstybė-

miestas, priklausęs Gonzagų – vienos galingiausių italų aristokratijos 
giminių – šakai.

Lackių herbas iš Herbarz polski Kaspara Niesieckiego SJ (1841, p. 2)
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la Rovere (1567–1602), kuri buvo už tuo metu 28erių 
metų jaunikį 13 metų jaunesnė15. Po dvejų metų, t. y. 
1584 m. rugpjūčio 18 d., ten pat įvyko ir vestuvės16. Pa-
stebėtina, kad tuo metu mišrios santuokos didikų ar 
bajorų tarpe dažniausiai buvo sudaromos su Lenkijos 
giminių atstovais ar atstovėmis, taip pat vokiečių kil-
mės šeimų, kilusių iš Prūsijos ir Livonijos, atžalomis17, 
tad ši santuoka visais požiūriais yra išimtis18. Kokios 
aplinkybės lėmė, kad kilminga, sena ir žinoma Italijos 
giminė sutiko išleisti savo dukrą už tolimos šalies19, 
esančios kažkur pasaulio krašte20, didiko, tikrai neži-
nome. Labiausiai tikėtina, kad tai lėmė po politinių pe-
ripetijų21 kiek pašlijusi gausios šeimos galvos Pietro 
Bonarelli finansinė padėtis. Tačiau šią santuoką galėjo 
nulemti ir mums nežinomos aplinkybės, gal net ypač 
retas anais laikais vedybų pagrindas – meilė. Tikra yra 
tik tai, kad tiek Lackis, tiek Bonarelli šeima įvykdė tuo 
metu įprastas su vestuvėmis susijusias finansines pro-
cedūras. Bonarelli šeima išmokėjo Teodorui nuotakos 
kraitį – 32 000 auksinių grynais, o Lackis užtikrino šį 
turtą savo žemės valdomis: jis žmonai iš pradžių kaip 
dovį užrašė Žaludką ir Čemerus, o vėliau iki gyvos gal-
vos valdyti paskyrė jam priklausiusias valdas: Nosovą, 
Aukštadvarį, Očižą ir Boločą22. Kurį laiką po vestuvių 
šeima praleido Italijoje. Tačiau vedybos nepririšo Teo-
doro prie namų. Atvirkščiai, po 1586 m. jis keliavo po 
Prancūziją, Šventosios Romos imperiją, Nyderlandus, 
lankėsi Maltos saloje23.

Ką tuo metu, kai vyro nebuvo šalia, veikė jaunoji Teo-
doro žmona (tikėtina, buvo likusi tėvų namuose Novela-
roje?), mums žinomi šaltiniai neužsimena. Kada tiksliai 
šeima grįžta į Lietuvą, taip pat keblu nustatyti. Žinome, 
kad 1588 m. Lackiai susilaukė pirmagimio Jono Alfon-
so, kuris buvo pakrikštytas Novelaroje 1588 m. kovo 
20 d.24 Beveik po metų (1589 m. vasario 20 d.) ten pat 

pakrikštytas ir antras sūnus Petras Eduardas Ipoli-
tas25. Tad labiausiai tikėtina, kad sutuoktiniai į Lietuvą 
išsiruošė tik po antrojo sūnaus gimimo. Kelionė tikrai 
turėjo būti ilga, todėl jai reikėjo kruopščiai pasiruošti. 
Su sutuoktiniais ir dviem (?) vaikais taip pat keliavo 
nemenkas būrys Izabelės tarnų ir dvariškių, be kurių 
ji niekaip nebūtų galėjusi išsiversti tolimame ir nepa-
žįstamame krašte. 1589 m. liepos pabaigoje Lackiai 
jau buvo Vilniuje26. Maždaug tuo metu Lackis, ko gero, 
buvo pristatytas valdovui Zigmantui III Vazai ir grei-
tai tapo jo dvarioniu. Pradėjęs tarnybą valdovo dvare, 
Teodoras ėmė gauti iš valdovo svarbių užduočių (pa-
vyzdžiui, beveik nieko tikra nežinoma apie jo kelionę į 
Italiją 1591 m., tik tiek, kad vykta buvo valdovo pavedi-
mu). Po šio Lackio karjeros posūkio prasidėjo jam ypač 
aktyvus laikotarpis, jį blaškęs su politinėmis misijomis 
ir užduotimis po įvairias Europos valstybes27. 1600 m. 
rudenį prasidėjo Livonijos karas, kuris iš esmės pakei-
tė Lackio gyvenimą. Nors buvo karaliaus dvarionis, ta-
čiau dėl LDK vyravusios klientūrinės sistemos ypatybių 
Lackiui be įtakingiausių giminių palaikymo buvo gana 
sunku kopti karjeros laiptais. Vienintelė proga išgar-
sėti ir pasižymėti – karo tarnyba. Kaip tik tokią gali-
mybę ir suteikė prasidėjęs karas, kuriame Lackis pra-
leis dešimt paskutinių savo gyvenimo metų. Įvairiausi 
karo veiksmai, kuriuose aktyviai dalyvaus Lackis, tęsis 
iki 1609 m.28

Bet grįžkime prie Teodoro žmonos Izabelės. Ką, 
1589 m. atvykusi ir apsigyvenusi Lietuvoje, veikia ji, 
kai vyras visa galva pasinėręs į karo ir administravimo 
rūpesčius? Žinios šiuo požiūriu mažiau nei minimalios. 
Gali būti, kad kartais ji lydi vyrą į svarbias iškilmes29, 
gal net rūpinasi nuosavybe Vilniuje30, tačiau labiausiai 
tikėtina, kad ponia Lackienė leidžia laiką giminės dvare 
Aukštadvaryje31: gimdo vaikus, prižiūri namus ir ūkį. 
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15 Įdomu tai, kad itališkieji šaltiniai apie izabelę bonarelli gana prieš-
taringi ir netikslūs, t. y. patvirtina banalią tiesą – moteris didžiojoje vyrų 
istorijoje buvo tik antraeilės veikėjos; plačiau žr. stefano m. Lanza, „isa-
bella bonarelli della rovere: racconto di un’identità contesa“, in: Senoji 
Lietuvos literatūra, 2020, kn. 50, p. 138–152.

16 darius antanavičius, op. cit., p. 35–36.
17 raimonda ragauskienė, „Xvi a. didikų radvilų lenkų kilmės žmo-

nos“, in: Istorija, 2012, nr. 87, p. 6.
18 štai radvilos su italų kilmės atstove susigiminiavo tik Xvii a. – 

1642 m. bresto vaivada aleksandras Liudvikas radvila trečią kartą vedė 
Luk reciją mariją iš strozzi giminės (Ibid., p. 8).

19 italai aktyviau kurtis Lietuvoje ėmė Xvi a., dauguma jų buvo me-
nininkai ir amatininkai; plačiau žr. darius baronas, „italų pėdsakai 
Lietuvoje Xvi a. antrojoje pusėje: integracijos būdai ir raida“, in: Lie-
tuva–Italija: šimtmečių ryšiai, vilnius: nacionalinis muziejus Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės rūmai, 2016, p. 300–314.

20 moreno bonda, „rašyti, skaityti ir pažinti naujaisiais laikais: Lie-
tuva senųjų italijos valstybių istoriografijoje“, in: Lietuva–Italija: šimt
mečių ryšiai, p. 203–224.

21 pietro buvo urbino kunigaikščio Guidubaldo ii dvariškis ir pareigū-
nas, tačiau po jo mirties pateko į sūnaus nemalonę (mat kaltintas pinigų 
išeikvojimu) ir buvo priverstas bėgti. iš pradžių jis prisiglaudė Feraroje, 
o nuo 1575 m. apsigyveno novelaroje. šiuo požiūriu bonarelli giminės 

istorija kiek primena ir bėglių Lackių; plačiau žr. maria Gabriella baril-
li, „pietro bonarelli esule a novellara (1574–1594)“, in: pesaro città e 
contà, 2010, nr. 8, p. 37–55.

22 darius antanavičius, op. cit., p. 36.
23 Laurencijus bojeris, Karolomachija, iš lotynų kalbos vertė bene-

diktas kazlauskas, vilnius: vaga, 1992, p. 106–107; Fastigium triplex, 
p. d[1].

24 šiuos ir kitus konkrečius faktus, susijusius su bonarelli gimine, žo-
džiu pateikė šios šeimos istoriją tirianti italų mokslininkė maria Gab-
riella barilli, remdamasi Gonzagų giminės archyvo novelaroje doku-
mentais.

25 it. pietro Edoardo Ippolito. deja, krikšto įrašas yra vienintelė žinia 
apie antrąjį Lackių sūnų. spėtina, kad jis greitai pasimirė.

26 darius antanavičius, op. cit., p. 41.
27 Ibid., p. 40–46.
28 Ibid., p. 47–91.
29 1592 m. vasarą Lackis dalyvavo žygimanto iii ir onos Habsburgai-

tės vestuvių iškilmėse krokuvoje; plačiau žr. Reinholdi Heidensteinii, 
secretarii regii, rerum polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri 
XII, Francofurti ad moenum: typis ioannis andreae, 1672, p. 297.

30 darius antanavičius, op. cit., p. 44.
31 dvaro vieta tiksliai nėra žinoma, manoma, kad ji galėjo būti ant da-

bartinio piliakalnio ar šalia jo; žr. vytautas daugudis, „aukštadvario pi-
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Galbūt bendrauja su iš Italijos ją atlydėjusiais dvariš-
kiais ar kitais apylinkių bajorais, skaito ar muzikuoja32. 
Galbūt ją pralinksmina ir prablaško retai į namus užsu-
kančio vyro laiškai. Juk Teodoras puikiai valdo plunks-
ną33, tad, koresponduodamas su politiniais veikėjais, 
tikriausiai nepamiršta ir žmonos34? Deja, patvirtintų 
žinių apie Lackio laiškus Izabelei neturime35. Atsitik-
tinai ar ne, tačiau nuolatos valstybės ir karo reikalais 
užsiėmęs Teodoras 1602 m. birželio 25 d. buvo Aukšta-
dvaryje36. Kaip tik tą dieną, sulaukusi 35 metų, ponia 
Izabelė BonarelliLackienė paliko šį pasaulį. Našlaitis 
liko 14metis sūnus Jonas Alfonsas.

To meto didikų ir net bajorų laidotuvių apeigos išsi-
skyrė iškilmingumu, teatrališkomis procesijomis, baž-
nyčių puošyba, mišių gausa, pamokslais ir eilėmis37. 
Tikėtina, kad ir Lackienės laidotuvės turėjo būti pana-
šios, tačiau liudijimų, kokios jos buvo iš tikrųjų, kas jose 
dalyvavo, ir žinių apie kitas šio liūdno įvykio aplinky-
bes neliko. Galbūt didelių iškilmių ir nebuvo, nes vyks-
tant karui Livonijoje Teodoras turėjo tuoj po laidotuvių 
vykti į tarnybą? Apsispręsti reikėjo dar ir dėl laidojimo 
vietos. Lackio tėvas ir senelis, kurie buvo stačiatikiai, 
jų valia buvo palaidoti Vilniuje Švč. Trejybės cerkvėje. 
Teodoras ir jo žmona buvo katalikai. Aukštadvaryje, 
Lackių tėvonijoje ir pagrindiniame šeimos dvare, tuo 
metu buvo tik medinė Šv. Dominyko bažnytėlė. Tikė-
tina, kad kaip tik amžinam Izabelės poilsiui vietoj jos 
ar šalia buvo pastatyta koplyčia, vėliau tapusi ir visos 
šeimos mauzoliejumi38.

Laikas negailestingai ištrynė Lackių giminės dvaro ir 
mauzoliejaus Aukštadvaryje pėdsakus39. Tačiau Izabe-
lės Bonarelli atminimą liudijantis paminklas vis dėlto 

liko – praėjus metams po jos mirties buvo išspausdin-
tas kūrinys Funebria, be kurio nežinotume nei tikslios 
Lackienės mirties datos, nei kitų su šia šeima susijusių 
aplinkybių ir detalių. Kūrinys aiškiai buvo užsakytas 
Lackienės mirties metinėms, tačiau kas paskatino naš-
lį taip pagerbti žmonos atminimą ir išleisti tikrai ne-
mažą pinigų sumą, galime tik spėlioti. Gal pagarba jos 
aukštai kilmei ir apgailestavimas, kad neskyrė žmonai 
pakankamai laiko? Gal pareiga likusiems Italijoje jos 
giminaičiams ir noras pasipuikuoti prieš kitus didikus? 
O galgi tikra ir nuoširdi meilė? Bet galėjo būti ir taip, 
kad visi šie jausmai paskatino įdomaus gedulinio kūri-
nio atsiradimą.

NE uLLA TEMpORIS INIuRIA 
OBLITERARET40 – jono kimbaro FuNEBRIA

Teodoro Lackio užsakytas kūrinys žmonos laidotu-
vėms buvo išspausdintas 1603 m. Vilniuje Jono Kar-
cano spaustuvėje po gegužės 15 d.41 Kūrinio autoriumi 
įvardytas Jonas Kimbaras, kurio pavardės nerasime 
LDK lotynišką literatūrą tiriančių mokslininkų darbuo-
se. Nors žinių apie jį likę labai nedaug, tačiau mokslus 
Kimbaras buvo krimtęs ne tik Lietuvoje, bet ir Graco 
universitete, kuriame 1600 m. gynė filosofijos magistro 
tezes, vadovaujamas žymaus to meto filosofo ir teologo 
Petro Pázmány (Péter Pázmány, Petrus Pazmanus, 
1570–1637)42. Grįžęs į Lietuvą jis tapo Teodoro dvariš-
kiu ir gavo svarbią užduotį – sukurti mirusią patrono 
žmoną, kurią tikriausiai ir asmeniškai pažinojo, pager-
biantį veikalą.

Kimbaro kūrinio struktūra visiškai atitinka to meto 

liakalnis ir gyvenvietė“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 2, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 226–227.

32 apie izabelės išsilavinimą žinių neturime, tačiau to meto italijoje 
merginų edukacijai buvo skiriama nemažai dėmesio. dažniausiai jos 
buvo mokomos lotynų kalbos, istorijos, literatūros, dainavimo, šokio, 
kartais gaudavo šiek tiek medicinos ir net filosofijos žinių; plačiau žr. 
daniele cerrato, „Letture ed educazione delle donne nell’italia medie-
vale“, in: Mas igualdad: Redes para la igualdad: congreso internacional 
de La asociacion universitaria de estudios de Las mujeres (audem), 
editora milagro martín clavijo, 2012, p. 185–195; Monaca, moglie, ser-
va, cortigiana: Vita e immagine delle donne tra Rinascimento e Contro-
riforma, a cura di sara F. matthews-Grieco, Firenze: morgana, 2001.

33 jis laikomas galimu lotyniško kūrinio Equitis Lituani de bello Livo-
nico per decennium gesto (1610) autoriumi; plačiau žr. darius antana-
vičius, op. cit., p. 63–98.

34 iš to laiko žinomi ne vieno didiko laiškai sutuoktinėms. kaip pa-
vyzdys galėtų būti jono karolio chodkevičiaus laiškai žmonai sofijai; 
plačiau žr. Korrespondencye Jana Karola Chodkiewicza poprzedzone 
opisem rękopisów z Archiwum Radziwiłłowskiego, znajdujących się w 
Bibliotece Ordynacyi Krasińskich połączonej z Muzeum Konstantego 
Świdzińskiego, opracował i opisał Władysław chomętowski, Warsza-
wa: w drukarni jana jaworskiego, 1875.

35 vienintelė užuomina apie izabelės laiškus vyrui minima tik Fune
b ria, p. b3v: „be to, kai artindavosi kokia nors [bažnytinė] iškilmė, kad 
ir kur tuo metu būdavo vyras, [izabelė] uoliai laiškais jį kviesdavo sku-
bėti namo joje dalyvauti“.

36 vis dėlto šį faktą liudija vien Funebria, p. c1v: „supratusi artinan-

tis mirtį, ėmė prašyti savo sutuoktinio, kurį visada labiausiai gerbė, pa-
kviesti kokį nors nuodėmklausį iš jėzaus draugijos, kad galėtų atlikti 
jam išpažintį“.

37 juliusz a. chrościcki, pompa funebris: Z dziejów kultury staropols-
kiej, Warszawa: państwowe Wydawnictwo naukowe, 1974, p. 51–52; 
mindaugas paknys, Mirtis LDK kultūroje XVI–XVII a., vilnius: aidai, 
2008, p. 80–99.

38 1610 m. aukštadvaryje buvo palaidotas ir teodoras, o jo ir izabelės 
sūnus jonas alfonsas 1629 m. savo lėšomis sklype, kur jau stovėjo mūri-
nė šeimos koplyčia su Lackių palaikais, pradėjo statyti mūrinę bažnyčią 
ir įsteigė dominikonų vienuolyną (baigtas 1667 m.). jonas alfonsas taip 
pat palaidotas aukštadvaryje: vienuolyne jam buvo pastatyta antkapi-
nė lenta; plačiau žr. kazys misius, romualdas šinkūnas, Lietuvos kata-
likų bažnyčios, vilnius: pradai, 1993, p. 81–82; [szymon starowolski], 
Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum Simone 
Starovolscio [...] collectore, cracoviae: in officina viduae et haeredum 
Francisci caesarii, s. r. m. typog., 1655, p. 306.

39 bažnyčia ir vienuolynas ypač nukentėjo po 1831 ir 1863 m. suki-
limų, po antrojo pasaulinio karo pastatai smarkiai apgriauti, fundato-
rių palaidojimai sunaikinti; žr. kazys misius, romualdas šinkūnas, op. 
cit., p. 82.

40 „kad bėgantis laikas nenugramzdintų užmarštin.“
41 tokia data minima kūrinio dedikacijoje; žr. Funebria, p. a2v.
42 plačiau žr. darius antanavičius, op. cit., p. 70–71; živilė nedzins-

kaitė, „jono kimbaro Funebria (1603): atsiradimo aplinkybės, autorius, 
kūrinys“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2020, kn. 50, p. 160–162.

živiLė nedzinskaitė



35naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  3

gedulinių kūrinių sąrangą43. Ją sudaro: (1) herbas su 
herbiniu eilėraščiu – In stemmata illustris et nobilissi-
mae familiae Bonarellorum (A1v); (2) dedikacija – krei-
pimasis į keturis mirusiosios brolius – Perillustribus 
comitibus domino Guidobaldo, domino Iulio, domino 
Antonio, domino Prospero Bonarellis de Rovere (A2r–v); 
(3) laidotuvių kalba – Oratio funebris in laudem illus-
tris heroinae dominae I[sabellae] B[onarellae] de Rovere 
(A3r–C3r); (4) 8 eilėraščių ciklas (C3v–D4r). Visa kū-
rinio struktūra ir turinys jau išsamiai aptarti44, todėl 
skaitytojo dėmesį atkreipsime tik į keletą svarbiausių 
šio kūrinio bruožų.

Pirmiausia į herbą. Kaip ir dera proginiams kūri-
niams, kitoje antraštinio lapo pusėje yra mirusiosios 
herbas ir jį iliustruojantis ar paaiškinantis herbinis ei-
lėraštis. Labai gaila, kad puikiai išlikęs Jono Kimbaro 
kūrinio egzempliorius turi vieną vienintelį defektą – 
nuplėštą vietą, kurioje atspausdintas herbinis eilėraš-
tis. Tradiciškai jame buvo glaustai suformuluojama ir 

pristatoma pagrindinė visame kūrinyje įvairiomis for-
momis toliau plėtojama mintis. Paprastai autorius išsi-
rinkdavo vieną iš jungtiniame herbe pavaizduotų figū-
rų. Labai tikėtina, kad taip buvo ir šiuo atveju.

Po herbo spausdinama dedikacija įdomi tuo, kad kū-
rinio autorius kreipiasi ne į užsakovą ar geradarį (tokių 
dedikacijų LDK kūriniuose daugiausia), bet į mirusio-
sios brolius. Tai, ko gero, išimtis iš visos LDK laidotuvių 
kūrybos. Kodėl autorius kreipiasi į mirusiosios brolius? 
Priežasčių gali būti kelios. Pats autorius nurodo, kad 
kūrinys Izabelės broliams turėtų būti brangus dėl jų 
meilės seseriai ir dėl draugystės su jo ponu Lackiu45. 
Galbūt kūrinio užsakovas, mirusiosios vyras Teodoras 
Lackis, pageidavo tokios dedikacijos norėdamas pagerb-
ti žmonos giminės vyriją. Izabelės broliai Bonarelliai 
buvo Italijos didikai ir net literatūrinio pasaulio atsto-
vai, du iš jų – Guidubaldo Bonarelli della Rovere (1563–
1608) ir Prospero Bonarelli (1582–1659) – buvo žymūs 
XVII a. poetai ir dramaturgai. Tad galbūt kreipimasis į 

43 rasa jurgelėnaitė, Lotyniškoji laidotuvių poezija: XVI amžiaus pa-
baigos Vilniaus akademijos tekstų retorinė analizė, vilnius: Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 137.

44 plačiau žr. živilė nedzinskaitė, op. cit., p. 153–191.

45 Funebria, p. a2r–v: „nors jis [kūrinys], kaip ir mano gabumai, yra 
nedidelis, viliuosi, bus mielas šviesiosioms jūsų malonybėms ir dėl 
ypatingos jų meilės brangiausiajai seseriai, ir dėl tvirčiausios draugys-
tės su mano ponu“. 

itaLė aukštadvaryje: pamiršta Xvi a. meiLės ir sieLvarto istorija?

izabelės bonarelli herbas ir kūrinio dedikacija keturiems jos broliams (Funebria, p. av–a2r)
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juos buvo pagarbos ir bendro liūdesio ženklas. Taip pat 
tikėtina, kad rengdamas šį kūrinį žmonos metinėms 
Lackis laukė, o gal ir sulaukė į apeigas atvykstančių 
Izabelės giminaičių iš Italijos. Tokiu atveju kreipimasis 
į mirusiosios brolius būtų buvęs ypač svarbus.

Gedulinė kalba – Oratio funebris – didžiąją kūrinio 
dalį užimantis tekstas. Jos paskirtis – sutaikyti arti-
muosius su netektimi, numalšinti liūdesį, o kartu ir 
skleisti religines tiesas, gilinti tikėjimą46. Dažniausiai 
kalbą sudarydavo kelios dalys: įžanga (exordium), mi-
rusiojo pagyrimas (laudatio), jo apraudojimas (complo-
ratio), likusių artimųjų guodimas (consolatio) ir pabaiga 
(conclusio). Funebria autorius, nors kiek ir varijuoda-
mas, iš esmės laikosi šios schemos. Norėdamas pagerb-
ti velionę Kimbaras pasitelkia visą tradicinį laudacinių 
galimybių arsenalą, suformuotą dar senųjų oratorių: 
„O giriamas ar smerkiamas koks nors [asmuo] remian-
tis tuo, kas yra iki jo, jame ir po jo. Iki jo – tai kilmė ir 
tėvynė, tėvai ir giminaičiai; jame – tai vardas, išsila-

vinimas, išsiauklėjimas, kūno grožis, poelgiai, po jo – 
tai pasitraukimas iš gyvenimo, mirusįjį lydintis geras 
vardas“47. Laikydamasis šios schemos autorius išgiria 
Izabelės tėvynę Italiją, išaukština giminės protėvius 
ir jų žygius, išvardija tėvų nuopelnus. Tuomet perei-
nama prie pačios velionės savybių. Sužinome, kad Iza-
belė buvo verta garsiųjų savo protėvių ir paveldėjo iš 
jų visa, kas geriausia. Mat nuo pat mažumės ji buvo 
didžiai dievobaiminga, vėliau, patikėta mokytojams ir 
auklėtojams, jų padedama dar labiau puoselėjo dorybes. 
Prieš skaitytojo akis kyla iš įmantrių sakinių supintas 
idealus jaunos moters paveikslas: dora, kukli, maldin-
ga, rūpestinga, atidžiai atliekanti jai pavestus darbus, 
nešvaistanti laiko niekams, niekinanti turtus ir malo-
numų vaikymąsi, teisinga, protinga, įžvalgi, ori... Ta-
čiau svarbiausia, visas išvardytas dorybes karūnuojan-
ti – ypatingas santykis su Dievu: „Ji [Izabelė] buvo taip 
pasišventusi Dievo garbinimui ir šventoms maldoms, 
kad ištisas valandas ir didesnę dienos bei nakties dalį 

46 viktorija vaitkevičiūtė, LDK katalikiškas Baroko pamokslas: Tarp 
ars vivendi ir ars moriendi, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas, 2008, p. 45–46.

47 Rhetores Latini minores ex codicibus maximam partem primum 

adhibitis, emendabat carolus Halm, Lipsiae: in aedibus b. G. teubne-
ri, 1863, p. 567.

48 Funebria, p. b2v.

živiLė nedzinskaitė

Gedulinė kalba – oratio funebris (Funebria, p. a3r)
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skirdavo šventiems pokalbiams su tuo Dangiškuoju 
Tėvu“48. Nepriekaištingomis dorybėmis ir grožiu mer-
gina traukė ne vieno vyro širdį, tačiau, pažymi kalbos 
autorius, ne veltui Dievas ją susiejo būtent su Teodoru. 
Idealioji nuotaka virto idealia žmona. Aiškėja, kad jau-
noji Izabelė labiausiai pasižymėjo virtus ir fides (dory-
be ir religingumu), o ištekėjusi ponia minima dar ir dėl 
prudentia (išminties). Nepamirštama paminėti, kaip 
puikiai Izabelė auklėjo vaikus, rūpindamasi ne tik jų 
kūnu, bet ypač siela; kaip išmintingai vadovavo visai 
šeimynai, stengdamasi, kad ji laikytųsi Bažnyčios mo-
kymo, vengtų dykinėjimo ir uoliai triūstų; niekad nepy-
ko ir stengėsi būti visiems tarsi motina. Dar priduria-
ma, kad ir pati buvo kukli, darbšti, geriausias pavyzdys 
kitoms moterims ir merginoms. Žodžiu, tik nuo ponios 
priklausė, kad namuose vyrautų santaika, darna, su-
tarimas ir klestėjimas. Visas ilgai vardytas ponios sa-
vybes apibendrina toks sakinys: „per visą gyvenimą jai 
rūpėjo, regis, vien štai kas: nemarius dalykus statyti 
pirm marių, naudingus – pirm teikiančių malonumą, 
garbingus – pirm naudingų, šventus – pirm garbingų, 
taip pat kad protas vadovautų jausmams, dvasia – kū-
nui, o šiems abiems – Gerasis Didysis Dievas“49. Todėl 
ir iš gyvenimo, sako autorius, Izabelė pasitraukia oriai, 
kaip priklauso gerai krikščionei: prašo vyro pakviesti 
nuodėmklausį iš Jėzaus Draugijos, kuriam atlieka iš-
pažintį, o dvare buvęs kunigas tuo metu laiko šv. Mi-
šias. Dar meldžia vyro pasirūpinti atžalomis, tarnais ir 
tarnaitėmis. O vaikams prisako: „tegu labiausiai [jiems] 
rūpi dorumas ir geras vardas; viską darydami lai žiū-
ri, ko reikalauja garbingumas, orumas, Respublikos 
nauda, Bažnyčios nutarimai“50. Izabelė palieka gyveni-
mą apsupta vyro ir vaikų, duodama jiems paskutinius 
priesakus, tardama Dievo ir Jo Motinos vardą. Kad 
skaitytojui nebūtų nuobodu klausantis vien liaupsių 
mirusiai poniai, į pagiriamąjį tekstą nuolatos įterpiami 
comploratio elementai – aimanos ir liūdesys žiūrint į ge-
dinčius vyrą ir sūnų. Consolatio sudaro guodžiamosios 
frazės apie amžinąjį gyvenimą. Štai viena iš jų: „čia [t. y. 
žemėje, šiame pasaulyje] [Izabelė] buvo pakeleivė, ten 
[t. y. dausose, rojuje] yra nuolatinė gyventoja, čia gimė, 
kad mirtų, ten yra gyva ir mažiausiai ko baiminasi – tai 
tironės mirties; čia patyrė daug karčių dalykų, ten jai 
skirta džiaugtis amžinomis linksmybėmis“51.

Kalba baigiama tarsi pačios Izabelės tariamais žo-
džiais. Ji kaip pamokslininkas pateikia priesakus, kaip 
reikia gyventi, kad nebūtų baisu mirti: „Nei kilmė, nei 
grakšti išvaizda, nei gabumai, nei žydintis amžius ne-
pajėgus atsispirti žiauriausios lemties galybei: kai jums 

reikės palikti prabangą, dvaro svitas, smagybes, links-
mybes, prabangius bei puošnius drabužius ir visa kita, 
daug duosite, kad nebūtumėte jų įgiję“52.

Vis dėlto literatūriniu požiūriu pati įdomiausia yra 
paskutinė, iš 8 eilėraščių sudaryta dalis. Pirmieji du – 
ypač jautrus liūdinčio sūnaus ir motinos dialogas. Sū-
nus aprauda motinos netektį ir kaltina Mirtį, kuriai 
atstovauja MoirosParkos. Našlaičio kaltinimai vis per-
traukiami atodūsių ir ašarų, apmąstymų, kad visų gy-
venimo siūlas bus nutrauktas, nepaisant įgytų turtų, 
garsios giminės, pamaldumo, išminties ar dorybių. Pa-
skutinis posmas – paskutinis sūnaus atsisveikinimas 
su motina:

Mama, jau pas dangaus įnamius priimta,
tarp dangaus šviesulių tujen dabar švieti!
Man brangesnė ir ùž pãtį mane, bet jau

atimta – lik sveika, sudie!53

Motina girdi raudantį sūnų ir jam atsako prašydama 
nelieti ašarų dėl jos mirties, nedūsauti, nesielvartauti 
ir nešaukti jos atgal:

Veltui leidi save skausmams kankinti,
veltui skundais kvieti mane sugrįžti:
nevalia tau, šiukštu, velionės kviesti
grįžti žemėn, kurią ji jau paliko;
nevalia po mirties nė man, velionei,
grįžti žemėn, kurią aš jau palikus, –
net jei leistų kas grįžt, nebenorėčiau
vėl gyvenimo šio bėdų patirti!

Į mirusiosios lūpas dedamos amžinosios tiesos ir lai-
dotuvių poezijoje dažnai vartoti topai. Vienas populia-
riausių – žmogaus gyvenimo lyginimas su laivo kelione 
per audringą jūrą, o mirties – su palaimingu ramybės 
uostu. Mirusi motina tarsi koks Antikos filosofas54 aiš-
kina sūnui apie gyvenimo ir mirties prasmę:

Kol tu gyvas, plauki grėsminga jūra;
kol tu gyvas, grėsliu keliu keliauji.
Po mirties patenki uostan ramybės,
po mirties jau esi prie trokšto tikslo.
Kelia išgąstį man ir jūros audros,
baimę kelio slidaus pavojai kelia.
Ramuma pasiektam sulaiko uoste,
kelio galas čionai mane gaivina –
glaudžia uoste mane dangus maloniai,
kelią baigt įžvalgiai čia Dievas skyrė.

49 Ibid., p. cr.
50 Ibid., p. c2r.
51 Ibid., p. c2v.
52 Ibid., p. c3r.
53 Funebria eilėraščius iš lotynų kalbos vertė sigitas narbutas.

54 Lucius anaeus seneca, Epistulae morales ad Lucilium, XiX, ii: „in 
freto viximus, moriamur in porto“ („praleidę gyvenimą jūroje, mirkime 
uoste“; žr. Lucijus anėjus seneka, Laiškai Lucilijui, vertė dalia dilytė, 
vilnius: metodika, 2011, p. 57).

itaLė aukštadvaryje: pamiršta Xvi a. meiLės ir sieLvarto istorija?
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Šiame eilėraštyje supinti du ypač populiarūs topai: 
gyvenimas kaip audringa jūra ir pavojingas kelias. Jo 
priešprieša – ramus uostas ir kito gyvenimo tikslas, 
riba. Peržengusi slenkstį iš šio į kitą pasaulį mirusioji 
nerodo jokio noro sugrįžti ir tvirtina, kad už žemiškojo 
gyvenimo pavojus jai daug mielesnė pagaliau atrasta 
Dangaus ir Dievo teikiama ramybė. Tikriausiai neatsi-
tiktinai ir eilėraščio pradžioje, ir cituotose eilutėse ypač 
dažni tiek atskirų žodžių, tiek frazių pakartojimai (re-
petitiones), kurie yra ne tik viena iš stiliaus priemonių, 
bet ir pabrėžia sakomų dalykų svarbą, sudaro lyg iš 
kito pasaulio atsklindančio jau vos girdimo balso įspūdį. 
Eilė raštis baigiamas motinos pamokymais ir priesakais 
sūnui, tarsi moraliniu testamentu: nepamiršti tikėjimo, 
gerbti tėvą, šlovinti giminės vardą, vengti ydų. Iš pirmo 
žvilgsnio nesudėtingos kompozicijos eilėraštis kupinas 
gyvenimo vilties: motina prašo sūnaus neverkti ir ne-
sielvartauti, nes palikusi šį pasaulį ji pagaliau rado 
ramybės uostą, tačiau sūnui jo keliasgyvenimas – dar 

prieš akis, todėl jis, laikydamasis gimdytojos 
priesakų, turi juo garbingai eiti. Iš tiesų šios 
Kimbaro parašytos ir į motinos lūpas įdėtos 
eilės buvo pranašiškos. Jonas Alfonsas su 
kaupu išpildė tėvų lūkesčius – garsėjo kaip 
išsilavinęs, pamaldus, drąsus, užėmė svar-
bias valstybines pareigas.

Tikimės, kad skaitytojas pajuto Kimbaro 
eilių skonį ir atsivers jas jau greitai pasiro-
dysiančioje pilnoje šio kūrinio publikacijoje. 
Tačiau reikia paminėti dar vieną, tik Kim-
baro eilėse užfiksuotą faktą – mirusius tris 
mažamečius Teodoro ir Izabelės vaikus. Jo-
kių dokumentinių šaltinių, kuriuose būtų 
duomenų apie kitus be Jono Alfonso Lackių 
vaikus, neliko. Tačiau šis – literatūrinis – 
leidžia bent jau daryti prielaidą, kad šeimą 
bus ištikusi tikrai didelė nelaimė. Štai oratio 
funebris pabaigoje vaizduojama, kaip Izabe-
lė iš mirties patalo duoda priesakus liekan-
tiems našlaičiais vaikams. Jeigu nelaikytu-
me šių priesakų vien literatūrine išmone, 
skirta tik labiau sujaudinti klausytojus, ga-
lėtume manyti, kad motinai mirus visi ke-
turi Lackių vaikai dar buvo gyvi. Poezijos 
dalyje mirusių vaikų motyvas gerokai daž-
nesnis: jis nuskamba į likusio vienintelio sū-
naus lūpas įdėtuose žodžiuose (Quid fratres 
memorem? – Ar man brolius minėt?), vieno-
je iš epigramų (Quatternam sobolem, ma-
ter, post fata relinquis – Keturias atžalas tu, 
motinėle, pasaulin išleidai), jiems skirta ir 
paskutinė kūrinio epigrama, taip ir pavadin-
ta –  „Mirusiems vaikams“:

Reikia lelijėles su roželėm šiai urnai auginti –
slepias roželių joje su lelijėlėm tiek daug!

Tos roželės – Lackių, Bonarelių – tos lelijėlės.
Pafas vienų ir kitų jiems pavydėjo labai,

nors Hesperidžių, taip pat Alkinojo pribloškiantys
turtai

ir net Charičių gėlė auga šitam sode! –
Tai – sesutė viena ir jos šešiametis brolelis,

ir dar sesutė kita – puošmenos tikros Lackių:
mirus, tačiau tuo pačiu nugalėjus Viktorija mirtį,

dar – Izabelė graži ir, Benediktai, dar tu.
Mielas praeivi, kuris tai skaitai, kad želmenys augtų,

ašarom šias roželes, lelijėles sudrėkink!

Mirę vaikai – Viktorija, Izabelė ir Benediktas (dvynu-
kai?) – lyginami su rožėmis ir lelijomis, kurios kalasi iš 
urnos, o praeivio prašoma ašaromis šias gėles palaisty-
ti ir taip pagerbti vaikus. Nežinia, kaip buvo iš tikrųjų, 
tačiau šie poetiniai tekstai leidžia daryti prielaidą, kad 

živiLė nedzinskaitė

epigrama Mirusiems vaikams – Liberis defunctis (Funebria, p. d3v)
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55 „kelias į dangų yra audringas [t. y. kupinas pavojų].“

!

trys vaikai motinai mirus dar buvo gyvi, tačiau pasi-
mirė (visi kartu ar vienas po kito?) iki jos metinių. Gal-
būt jų mirtį lėmė taip dažnai anuomet mažamečiams 
ypač pavojinga kokia nors užkrečiama liga. Vienintelis 
Jonas Alfonsas galėjo išvengti ligos tik todėl, kad tuo 
metu jau turėjo mokytis Vilniaus akademijoje ir nebuvo 
namuose. Gal nuo tos pačios ligos pasimirė ir motina, 
nors tekste Izabelės mirties priežastis neįvardyta. Kad 

ir kaip buvo, bet kaip tik ši epigrama užbaigia poetinį 
ciklą – prie mirusios motinos prisijungia ir trys maža-
mečiai vaikai. 

VIA AD SupEROS EST VIOLENTA55 –  
meiLės ir sieLvarto paminkLas

Baigdami galėtume konstatuoti, kad su jam skirta 
užduotimi Kimbaras tikrai susidorojo – parašė ne tik 
visas retorikos mokslo taisykles atitinkantį kūrinį, ro-
dantį autoriaus erudiciją, gebėjimą išmoningai pinti 
įmant rius sakinius, demonstruoti laudacinių priemo-
nių galimybes, prisodrinti tekstą antikinių aliuzijų, pa-
vyzdžių ir topų, istorinių įvykių ir detalių, bet ir sieti 
skirtingas kultūras bei pasaulėžiūras, pateikti jautrių 
realaus gyvenimo detalių, kurti gražų velionės paveiks-
lą jų artimųjų paguodai. Tad Funebria organiškai įsilie-
ja į dar gana negausų LDK XVI a. pabaigos – XVII a. 
pradžios laidotuvių kūrinių korpusą. Maža to, kūri-
nys liudija įdomius LietuvosItalijos kultūrinius ryšius, 
mini svarbias giminės istorijos detales, pasižymi ypa-
tingu teksto jautrumu, emocionalumu, dėmesiu asme 
ninei istorijai.

Vis dėlto nepalieka mintis, kad už kūrinio autoriaus 
tarsi šešėlis stovi jo užsakovas – LDK etmono Jono Ka-
rolio Chodkevičiaus rotmistras Teodoras Lackis. Kažko-
dėl atrodo, kad mūšiuose ir žygiuose užgrūdintas karys 
su giliu liūdesiu lenkia galvą prieš nepermaldaujamas 
likimo deives, apgaili ne laiku mirusią žmoną ir paskui 
ją iškeliavusius vaikus. Stovėdamas prie jų kapo, jis 
ne tik aprauda savo artimuosius – kartu jis atsisveiki-
na su jaunyste, su prisiminimais ir neišsipildžiusiomis 
viltimis. Teodoras daugiau nevedė, o po keleto metų 
amžino poilsio atgulė ten pat Aukštadvaryje, prie savo 
artimųjų. Lackių dvarą ir mauzoliejų nušlavė per Lie-
tuvą praūžę karai, tačiau stipresnis už akmenį pasirodė 
besąs žodis. Liko Funebria – ne tik vienintelis pamink
las Izabelei BonarelliLackienei ir trims mažamečiams 
Lackių vaikams, bet ir paminklas tikrai meilei bei ne-
sumeluotam sielvartui.

itaLė aukštadvaryje: pamiršta Xvi a. meiLės ir sieLvarto istorija?

jono alfonso Lackio herbas iš Fastigium triplex (1644, p. av)
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Pačiame Vilniaus centre, šalia Rotušės esančiame Ka-
zio Varnelio namuosemuziejuje esu buvusi bent dešim-
tį kartų. Viena, su draugais, pažįstamais. Man patinka 
stebėti, kaip kinta pirmą kartą čia atėjusiųjų nuotai-
kos, kai pradėjus nuo vizualiai nuobodokų pirmųjų sa-
lių, einant gilyn ir aukštyn taip pat kyla ir ūpas, akys 
plečiasi, šypsenos platėja. Veiduose randasi nuostaba, 
kuri kulminaciją pasiekia pakilus į menininko studiją. 
Tuomet, kai rodos jau viskas apžiūrėta ir jėgų nebėra, 
dar einame į tikrąjį labirinto centrą – biblioteką. Visada 
sakau, šis muziejus – tai teatras.

Esame pratę į muziejus eiti žiūrėti eksponatų, tačiau 
čia ne mažiau svarbi visuma: eksponatai, jų išdėstymo 
ritmas, erdvės tarp jų, judant atsiveriantys bendri salių 
vaizdai. Visas šis muziejus – tai menininko ir kolekci-
ninko Kazio Varnelio (1917–2010) kūrinys. Būdamas 
gyvas jis čia vis ką nors keisdavo ar koreguodavo, o po 

jo mirties kiekviena permaina čia laikytina meno kū-
rinio keitimu. Menininko iš savų ir svetimų meno kū-
rinių bei baldų sudėliotos kompozicijos atrodo klusniai 
sustingę. Negaliu įsivaizduoti, kad užgesus šviesoms 
jie išdrįstų sujudėti. Frederico Remingtono kaubojus, 
čia vadinamas laukinių arklių dresuotoju, su nirčiu 

koLekcininko vienatvės saLės

Aistė Paulina Virbickaitė

žirgu rungiasi neišleisdamas nė vieno garso, šalimais 
esantis atletiškas karys, žinomas kaip Borgezės gladia
torius, jau nebegali atitraukti akių nuo atstumo tarp 
savo rankos ir jos šešėlio ant sienos, François Josepho 
Bosio marmurinė nepažįstamoji užsisvajojusi žvelgia 
tolyn niekam nemalonėdama pranešti, ką gi ji ten mato 
(jei atvirai, manau, kad prakalbusi ji nieko įdomaus ne-
pasakytų). Vynuogių kekę (greičiau – šaką) ant peties 
elegantiškai užsimetusi daili ir jauna, vos dviejų šimtų 
metų amžiaus mergina kiekvienam vidurnaktį prie jos 
besiartinančiam vaiduokliui akimis parodo, kad šaka 
gali būti panaudota kaip šaltasis ginklas.

Tikiu, kad tamsiomis sekmadienio naktimis ten užsu-
ka vaiduoklių. Muziejus užima dvi istorines valdas: Ma-
žosios gildijos ir Masalskių arba Pirklio namus. Šimt
mečius, gal net nuo XIV a. pabaigos, čia buvo vienas 
svarbiausių miesto prekybos centrų – veikė krautu-

vės, sandėliai, smuklės, gyveno vietiniai ir 
atvykstantys pirkliai, didikai. Čia eita užsi-
dirbti, ieškoti reikiamos prekės, įkalti alaus 
ar degtinės, sugraužti kokią sūdytą žuvį ar 
ką rimčiau pavalgyti, atšvęsti vykusį sandorį 
ar apgailėti praradimus. Patalpų savininkai, 
darbininkai ir lankytojai nuolat keitėsi, kaip 
ir jų mados, kalbos, pinigai. Žinoma, kad jie 
čia grįžta – į savo nusikaltimų, atradimų, 
vilčių vietas. Tik vietoje įprastinio prekybi-
nio chaoso randa švarutėlaites visiškai tylias 
erdves ir meno kūrinius. Kaip smalsu, ką 
kalbasi iš XVIII a. atklydę vaiduokliai apie 
optinio meno paveikslus? Ar pyksta, kad tai 
jau tikrai ne menas? Ar įtaria čia esant kokių 
burtų ir stengiasi apeiti ratu? Ar, priešingai, 
susėdę ratu aplink negali atitraukti akių?

Nemažiau smalsu, kaip čia jaučiasi visi tie 
meno kūriniai. Ar triumfuoja, kad privertė 
žmogų visus juos surinkti ir ilgam palikti 

ramybėje saugioje vietoje? O gal nedidelis ir šaltas Vil-
niaus miestas ir tie keli atklystantys lankytojai visai 
neįėjo į jų planus, gal jie tikėjosi tapsią daug didesnės 
ir žinomesnės kolekcijos dalimi? Ir apskritai – ar meno 
kūriniai priverčia žmogų juos pirkti ir paskui visą gy-
venimą saugoti, ar žmogus vis neduoda jiems ramybės 

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyveniMas

kazys varnelis su kurso draugais studijoje kauno meno mokykloje. 1939. Lnm
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pirkdamas, parduodamas, keisdamas, vežiodamas iš 
vietos į vietą? Gal ne kolekcininkas kolekcionuoja, o kū-
riniai nori susirinkti, jų pasirinktas žmogus tėra prie-
monė, auka, kuri verčiama dirbti, abejoti, nerimauti ir 
nuolat rūpintis, kad išpildytų jų įgeidžius. Na, ir svar-
biausias klausimas, apie kurį galvojau pastaruosius 
kartus lankydamasi šiame muziejuje: ar kolekcininkai 
būna laimingi?

stiLinGas varneLio nuosekLumas

Kazio Varnelio trauka menui ir kolekcionavimui su-
dygo anksti, dar Alsėdžiuose. Būdamas devyniolikos 
jis vyksta į Kauną, kur studijuoja meno mokykloje ir 
padeda rinkti kraštotyrinę medžiagą. Sprendžiant iš 
nuotraukų, jis jau tada buvo rimtas, pats rimčiausias 
iš draugų 1939 m. fotografijoje: kiek įsitempęs, bet su 
dailiu kostiumu ir šukuosena, kurios nekeis visą gyve-
nimą. „Jei visuomet būtų pavasaris, būtų fain“, – užrašė 
anuomet kitoje pusėje.

1941 m. baigia mokslus ir neužilgo paskiriamas va-
dovauti Bažnytinio meno muziejui, o 1943 m. išvyks-
ta į Vieną gilinti tapybos žinių ir įgūdžių, tačiau ga-
vęs diplomą, į Lietuvą jau negrįžta – gyvena 
įvairiuose Vokietijos miestuose, užsidirba 
dažniausiai bažnyčioms skirtais kūrybiniais 
darbais. 1949 m. persikelia į JAV. Apsigy-
vena Čikagoje, kur mikliai susiranda darbą 
bažnytinio meno studijoje. Jau po metų jis 
atidaro savo dirbtuves, kuriose vykdo įvai-
rius bažnytinius užsakymus, dažniausiai 
gaunamus iš lietuvių bendruomenės. Tuo 
pat metu susiranda žmoną, nusiperka trijų 
aukštų namą šalia parko ir būdamas pen-
kiasdešimties uždaro pelningą verslą ir atsi-
deda kūrybai. Jo paveikslai turi pasisekimą, 
kviečiamas dalyvauti parodose, dėstyti Či-
kagos meno institute, kuris 1973 m. suteiks 
jam profesoriaus vardą. Kūrinius perka Niu-
jorko Guggenheimo muziejus, Čikagos šiuo-
laikinio meno muziejus, Detroito dailės mu-
ziejus, privatūs kolekcininkai.

Nuotraukoje Varnelis stovi savo namuo-
se ant gauruoto shaggy stiliaus kilimo, tarp 
italų dizaino minkštų baldų komplekto ir 
savo paveikslo ant baltos sienos. Stovi tie-
siai, susikišęs rankas į languotų kelnių kiše-
nes, švarko kišenėje – tamsi fantazija, o po 
kaklu – taškuotas kaklaraištis. Sakytum, 
ekscentriškas milijonierius arba sėkmingas 
menininkas, tik labai rimtas.

Nieko nežinodama nei apie Varnelį, nei 
apie Vilniuje atsidariusį jo muziejų, kažkada 
dešimtojo dešimtmečio pabaigoje pastebėjau 

ir įsiminiau jį knygyne – apie daugelį ten parduodamų 
meno albumų tuo metu galėjau tik pasvajoti, tad į vyrą, 
beperkantį nemažą krūvą solidžių leidinių žvelgiau su 
pavydu, ir tuo pat metu – pagarbiai. Jis išsiskyrė iš to 
meto vilniečių savo išvaizda ir ramiai oria laikysena, 
natūraliu rimtumu. Ne tiek ir daug žmonių turi įgimtą 
stilių, ant kurio natūraliai susiveria visas gyvenimas, 
ne atvirkščiai. Varnelis jį tikrai turėjo. Ir tai ne tik lai-
kysena, šukuosena ar kostiumai – stebėtinai nuosekli 
visa jo veikla: tiek kolekcio navimas, tiek menas.

Nėra jokio atsitiktinumo tame, kad studijuodamas 
Kauno mokykloje dėstytoją Justiną Vienožinskį jis iš-
keitė į tapyboje racionalesnį, į aiškesnes formas links-
tantį Stasį Ušinską. Varnelio kūrybai visada buvo sveti-
mas prakaitas, aistringi sielos šauksmai, ašaros ir visas 
kitas ekspresionizmas. Jau ankstyvuosiuose figūriniuo-
se paveiksluose, taip pat ir bažnytinių užsakymų eski-
zuose, svarbi aukštyn kylančių linijų elegancija, atski-
ros formos grožis ir bendras ritmas. Jei optinio meno 
principai nebūtų buvę suformuluoti anksčiau, Varneliui 
būtų tekę pačiam juos surasti: tos pačios aiškios formos, 
ritmas, žaidimas paviršiumi. Niekieno reikalas, kas sle-
piasi paveikslo ir jo autoriaus gilumoje.

koLekcininko vienatvės saLės

bažnytinio meno muziejaus ekspozicija kaune. 1941–1943. Lnm
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aistė pauLina virbickaitė

Optinis menas perima ir savaip pratęsia 
Marcelio Duchampo idėją, kad meno kūri-
nys tokiu tampa tik tada, kai jo kūrime da-
lyvauja žiūrovas. Šiuo atveju žiūrovo akyse 
linijos pradeda mirgėti, judėti, suktis, formos 
įsigaubia arba išsigaubia – kiekvienas šiuos 
paveikslus mato savaip, neretai juos jaučia 
visu kūnu. Tokį meną kuriantis menininkas 
to ir siekia, jis nejaučia poreikio ant drobės 
ištėkšti savo emocijų ar gilių vidinio pasaulio 
virpesių. Jis kuria plokštumą, kuri atgims 
tada, kai į ją bus žiūrima. Čia neturi virpėti 
ranka, neturi jaustis žmogaus alsavimo, jis 
tikslus, todėl – vėsokas. Rimtas, kaip ir Var-
nelis, jo paveikslai, ir jo muziejus.

menas, Gyvenimas, mirtis

Kiekvienas, džiaugsmingai čiulbantis apie 
tai, kaip smagu būti meno kolekcininku, tu-
rėtų praleisti naktį ant apytikriai metro plo-
čio lovelės nedideliame ir, regis, gana šalta-
me Varnelio kambaryje su vaizdu į gretimo 
namo langus. Šalimais stalas su keliomis 
knygų krūvelėmis, spinta, kurios viduje irgi 
knygos, ant sienų – tėvo išdrožtas nukryžiuo-
tasis ir du nedideli paties tapyti paveikslai. 
Toliau – du panašiai santūrūs sutuoktinės 
Gabrielės Varnelienės kambariai: spinta, 
lova, ant stalo – knygos lietuvių, prancūzų, 
anglų kalbomis, iš Amerikos atsivežtas ne-
didelis televizorius. Kiek labiau ekspozicines 
erdves primena nebent judviejų svetainė že-
mesniame aukšte, į kurį veda statūs siauri 
laiptai. Čia pora kartais priimdavo savo as-
meninius svečius, tad didelis tamsaus rai-
žyto medžio stalas, didingos medinės kėdės 
ir sienas puošiantys meno kūriniai repre-
zentatyviai pasitempę. Netoliese esančioje 
paprastoje, sovietiniais baldais apstatytoje 
virtuvėje šeimininkų nėra nė ženk lo – maisto 
gaminimo jų laisvalaikio užsiėmimų sąraše 
nebuvo. Prioritetas namuose buvo knygos, jų 
skaitymas ir kolekcionavimas.

Rinkti ir saugoti knygas Varnelis pradėjo 
dar jaunystėje, bet tikrąjį medžioklės malo-
numą pajuto gyvendamas Vienoje, kur ne 
tik buvo įvairiausių puikių knygų, bet karo 
metu jas galima buvo ir įpirkti ar net mai-
nyti į lašinius. Sunkioje kelionėje į Ameri-
ką Varnelį lydėjo ir keturios dėžės leidinių – 
pats tas naujo gyvenimo pradžiai! Amerikoje 
kaupiamų artefaktų spektras dar padidė-
jo, šalia savų paveikslų pamažu rikiavosi ne 

kazys varnelis savo namų svetainėje. XX a. aštuntas dešimtmetis. 
jono dovydėno nuotrauka. Lnm

„villa virginia“ interjeras stokbridže. XX a. devintas-dešimtas dešimtmetis. 
jono dovydėno nuotrauka. Lnm
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koLekcininko vienatvės saLės

tik knygos ir žemėlapiai, bet ir seni paveikslai, baldai. 
Turbūt neatsitiktinai pirmasis nuosavas namas buvo 
didelis – net trijų aukštų reikėjo ne tiek buičiai, kiek 
kolekcijai, kurią jis visada rikiavo panašiai, kaip pir-
mąją savo sukurtą ekspoziciją Bažnytinio meno muzie-
juje Kaune – objektai dėstomi ritmingai, einant atsive-
ria įdomūs rakursai, derinant atsižvelgiama į visumą. 
Trečią kartą tą patį jis pakartojo, kai išėjęs į pensiją 
įsigijo prabangų aristokratų namą su dideliu gražiu 
sodu: stiuko lipdiniai, marmuro laiptai, iš Italijos at-
vežtos medinės lubos. Tiesa, savo kilmingus šeiminin-
kus praradęs namas buvo depresyviai apšepęs, kelis 
metus teko jį slaugyti ir operuoti, tik paskui jau imtis 
vizijos, kurią Varnelis pristatė laiške namą jam parda-
vusiai princesei: „Visas namas bus įrengtas kaip priva-
tus muziejus, kuris vieną dieną galėtų būti perduotas  
visuomenei“.

Namas kaip privatus muziejus! Svečiai aikčioja, gau-
nasi įspūdingos nuotraukos. O kaip jaučiasi patys šeimi-
ninkai? Man visada dvejopus jausmus kelia kolekcinin-
kų namai. Maži butai ar dideli namai visada prikimšti 
paveikslų ar skulptūrų, kuriuos vieniems pavyksta su-
derinti geriau, kitiems prasčiau, bet šeimininkai juose 
gyvena lyg ištikimi tarnai. Visada atsar-
giai, visada rūpestingai. Nepastumti, ne-
numesti, nenuskriausti. Nuolankiai kū-
riniams atiduoti šviesiausias, plačiausias 
namų erdves. Ir gerbti, ir mylėti! Tuo pat 
metu tie patys kūriniai vis įdėmiai žvel-
gia į tave, o pastebėję kūno nuovargio po-
žymius, vis dažniau klausia: „Kas toliau? 
Kaip mes gyvensime vėliau, ar jau sura-
dai, kas mumis rūpinsis, kada surasi?“

Idiliškai atrodantis gyvenimas Stokbri-
dže truko tik 20 metų. Kodėl? Greičiau-
siai, šeimininkui ten atšventus 70 metų 
jubiliejų, nerimastingi įnamių balsai vis 
garsėjo. Su amžiumi vis sunkesni ir la-
biau erzinantys darėsi buities rūpesčiai, 
niekada nesibaigiantys gyvenant tokiame 
name. Neabejoju, buvo svarstomi įvairūs 
variantai, buvo pokalbių ir derybų. Kaip 
sunku surasti patikimą vietą savo kolek-
cijai, savo memuaruose gana atvirai pasakoja Varneliui 
kolekcijos eksponavimo būdu ir mirties data artimas 
italas Giuseppe Panza (1923–2010), kuris apie 20 metų 
ieškojo, kur galėtų palikti savo pasaulinio lygio kolek-
ciją, o po visų nesusikalbėjimų ir nusivylimų instaliavo 
ją savo vaikystės namuose. Panašiai pasielgė ir Varne-

lis – po 7 metų susirašinėjimų ir derybų grįžo į savo jau-
nystės namus, į Lietuvą. Kartu su Varneliais atkeliavo 
ir per gyvenimą sukaupti: grafikos rinkiniai, senosios 
kartografijos kolekcija su svarbiausiais senaisiais Lie-
tuvos žemėlapiais, Vakarų Europos tapybos kolekcija, 
XVIII–XIX a. Vakarų skulptūros kolekcija, keramikos 
rinkinys (italų majolikos kolekcija), Rytų meno kolekci-
ja, turtingas baldų rinkinys, apimantis nuo Renesanso 
iki XX a. Bauhauzo mokyklos baldų, bibliofilinė knygų 
kolekcija, kurią sudaro apie 9000 XVII–XX a. leidinių – 
puošnių meno albumų, mažo tiražo rankų darbo knygų, 
daug retų lituanistikos knygų, paties Varnelio sukurti 
paveikslai ir keletas skulptūrų.

Varnelis pats išsirinko erdves savo muziejui ir na-
mams, pats dėliojo ir perdėliojo ekspozicijos objektus. 
Kol leido sveikata, pats kartais vesdavo ekskursijas, 
šiek tiek tapė, mėgino „patobulinti“ senus savo paveiks-
lus, bet rankų virpėjimas išduodavo vis dažniau, tad ga-
liausiai tiesiog likdavo savo nedideliame kambaryje, su 
knygomis ir sapnais. Galime tik tikėtis, kad naktimis 
miego netrukdydavo nei Vilniaus vaiduokliai, nei min-
tys, kad reikėjo viską daryti kitaip. Tikiuosi, jis supra-
to, kad mums paliko daugiau nei originaliai eksponuoti 

meno kūriniai. Į kiekvieną muziejaus kampelį jis įpynė 
istoriją apie žmogaus pašaukimą ir vienatvę, neišven-
giamą net gyvenant tarp meno kūrinių pačiame miesto 
centre. Svarstydami, ar Varnelio paveiksluose formos 
įgaubtos, ar vis tik išgaubtos, taip pat galime pamėginti 
nujausti, ar visa tai – sėkmės, ar liūdesio istorija. !

kazio varnelio studija vilniuje. Lnm
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spartos moterŲ pasakymai

Plutarchas

klasika

arGiLeonidė

Argileonidė1, Brasido motina, mirus jos sūnui ir ke-
liems iš į Spartą atvykusių amfipoliečių atėjus pas ją, 
paklausė, ar gražiai ir kaip dera spartiečiui mirė jos 
sūnus. Aniems jį giriant ir sakant jį žygdarbiais pra-
nokstant visus spartiečius, ši pasakė: „O svečiai, pui-
kus buvo mano vaikas, bet Sparta turi daug už jį ge-
resnių vyrų“.

GorGa

1. Gorga, karaliaus Kleomeno duktė, kai jį Aristago-
ras Miletietis kvietė padėti jonėnams kare prieš [Persi-
jos] karalių, žadėdamas daugybę pinigų ir pridėdamas 
vis daugiau kas kartą jam atsisakant, tarė: „Prašalai-
tis tave pražudys, tėve, jei kuo greičiau neišvysi jo iš 
namų“.

2. Κada tėvas jai paliepė duoti kažkam grūdų kaip 
atlygį ir paaiškino: „Nes jis išmokė mane daryti gerą 
vyną“, – ji tarė: „Bet, tėve, ne tik vyno bus išgerta dau-
giau, bet ir geriantys bus trapesni ir silpnesni“.

3. Pamačiusi, kad Aristagorą apauna vienas iš vergų, 
pasakė: „Tėve, šitas svetimšalis neturi rankų“.

4. Kai kažkoks svetimšalis tarsi netyčia bandė ją ap-

kabinti, jį atstūmusi pasakė: „Ar dar nedingsi iš čia? 
Juk tu nepajėgi net to, kas dera moteriai“.

5. Paklausta kažkokios atėnietės: „Kodėl jūs, spartie-
tės, vienintelės valdote vyrus?“, – atsakė: „Nes vienin-
telės gimdome vyrus“.

6. Ragindama į Termopilus išvykstantį vyrą Leonidą 
pasirodyti vertu Spartos, paklausė, ką jai daryti, o šis 
tarė: „Už gero ištekėti ir gerus gimdyti“.

Girtiadė

1. Girtiadė, kai jos anūkas Akrotatas kažkokiose peš-
tynėse su vaikais buvo smarkiai sumuštas ir atnešus 
jį namo atrodė tarsi miręs, verkiant namiškiams ir pa-
žįstamiems, pasakė: „Ar nenutilsite? Juk parodė kokio 
kraujo buvo“, – ir pridėjo, kad geri žmonės turi ne šauk-
ti, o gydyti.

2. Kai iš Kretos atvyko pasiuntinys ir pranešė apie 
Akrotato mirtį, ji pasakė: „Argi nebuvo lemta, kad išėjęs 
į kovą su priešais arba pats kris nuo jų, arba juos nuga-
labys? Maloniau girdėti, kad žuvo kaip vertas ir manęs, 
ir polio, ir protėvių, negu kad nugyveno jam skirtą laiką 
kaip bailys“.

pLutarcHas (apie 45–125 m. po kr.) – graikų istorikas ir fi-
losofas, gyvenęs romos imperijos valdomoje Graikijoje. jo 
gyvenimo metais vyravo romos galybės ir sąlyginio politinio 
stabilumo užtikrinta taika, leidusi laiką skirti kūrybinei veiklai, 
o ne derinti kūrybą su karyba. didžiąją dalį gyvenimo Graikijos 
provincijoje praleidęs plutarchas paliko nemenką veikalų kor-
pusą, sudarytą iš dviejų dalių: Biografijų ir Moralinių traktatų. 
Biografijos, populiaresnis plutarcho kūrinys, susideda iš dau-
giau nei keturiasdešimties žymių graikų ir romėnų vyrų biogra-
fijų, išdėstytų poromis, kurios pačios sudarytos iš greta dedamų 
graiko ir romėno biografijų bei jas lyginant (pvz., alkibijado ir 
korijolano ar tesėjo ir romulo). kita plutarcho veikalų grupė – 
Moraliniai traktatai – nėra vieninga tematiškai ar žanro prasme, 
tačiau patogiai aprėpia visus plutarcho kūrinius, kurių negalime 
priskirti Biografijoms. tarp gausybės Moralinių traktatų tekstų 
rasime ir Karalių ir karvedžių pasakymus bei Spartiečių pasaky-

mus (gr. Ἀποφθέγματα Λακωνικά), o šalia jų įspraudžiami žan-
ru ir tema giminingi Spartos moterų pasakymai (gr. Λακαινῶν 
ἀποφθέγματα), kurie čia ir pateikiami. Spartos moterų pasa-
kymai pagal vardus išdėstyti alfabetine tvarka, jų sukūrimą ga-
lėtume aiškinti bent keliomis priežastimis: a) plutarchas rinko 
pasakymus tam, kad juos panaudotų kituose savo darbuose; 
b) plutarchas daug dėmesio skyrė spartai, nors ji tokia, kokią ją 
žinome mes, plutarcho gyvenimo metu jau neegzistavo; c) ly-
ginant su likusia Graikija, moterys spartoje buvo išskirtinai lais-
vos ir todėl vertos plutarcho plunksnos. pasakymų žanras yra 
didaktinis ir pedagoginis, tad matydami, kaip plutarchas vaiz-
duoja spartos moteris, matome, kokios doros moterys ir turėtų 
būti. bent jau plutarcho akimis. iš senosios graikų kalbos (plu-
tarque, Œuvres morales, tome iii: traités 15 et 16, texte établi 
et traduit par François Fuhrmann, paris: Les belles Lettres, 1988) 
vertė Mikas Danilevičius.

1 kai kuriose redakcijose sutinkamas vardo variantas – archileonidė.
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spartos moterŲ pasakymai

damatriadė

Damatrija2 išgirdusi, kad jos sūnus yra bailys ir jos 
nevertas, sugrįžusį užmušė. Jai atminti skirtas įrašas 
yra toks: „Nusižengusį įstatymams Damatrijų nužudė 
motina, / spartietė spartietį“.

nežinomŲ moterŲ pasakymai

1. Kita spartietė iš mūšio pabėgusį sūnų užmušė kaip 
nevertą tėvynės, pasakiusi: „Ne mano atžala“. Šiai at-
minti skirtas įrašas toks: „Išnyk per tamsą, prastoji 
atžala, dėl kurios pykstu, / Eurotas teka ne bailiems el-
niams. / Bevertis jaunikli, prastoji rūšie, išeik į Hadą, / 
Išnyk: nepagimdžiau neverto Spartos“.

2. Kita sužinojusi, kad sūnus krito rikiuotėje, pasakė: 
„Bailiai tebūna apverkiami, bet aš tave, vaike, be ašarų / 
[ir linksma]3 laidoju, ir kaip savo, ir kaip Spartos sūnų“.

3. Kažkuri, išgirdusi, kad sūnus išsigelbėjo ir pabėgo 
nuo priešų, jam rašo: „Tave dergia nešlovė – 
arba dabar ją nusiplauk, arba negrįžk“.

4. Kita, kai sūnūs pabėgo iš kovos ir atėjo 
pas ją, sakė: „Kur lekiate, bėgliai, bjaurūs 
vergai? Ar nersite ten, iš kur išlindote?“, – ir 
pasikėlusi drabužius parodė jiems.

5. Viena pamačiusi ateinantį sūnų pasi-
teiravo, kaip laikosi tėvynė. Jis atsakęs: 
„Visi žuvo“. Tarusi „O tave pasiuntė pranešti 
mums blogą žinią?“ paėmė čerpę, paleido į jį 
ir užmušė.

6. Kai kažkas pasakojo motinai apie kilnią 
brolio mirtį, ji tarė: „Ar ne gėda netekti tokios 
kelionės su juo?“

7. Viena išsiuntusi penkis sūnus į karą sto-
vėjo miesto prieigose, laukdama kaip baigsis 
mūšis. Kai kažkoks atvykėlis jai pasiklau-
sus pranešė, kad visi sūnūs yra žuvę, pasakė: 
„Bet klausiau ne šito, bjaurus verge, o kaip 
laikosi tėvynė“. Pranešus, kad laimėjo, pasa-
kė: „Tuomet džiaugsmingai priimu ir sūnų 
mirtį“.

8. Viena laidojo sūnų, kai prie jos priėjo 
prasčiokė senė ir pasakė: „O moterie, nėra 
laimės, liūd nas tavo likimas“. O ši atsakė: „Jį 
dėl to ir pagimdžiau, kad žūtų dėl Spartos: tai 
man ir teko“.

9. Vienai jonėnei besigiriant dėl to, kad 
kažkuris iš jos [nuaustų] apsiaustų buvo itin 
puošnus, spartietė, parodžiusi keturis pavyz-
dingiausius sūnus, pasakė: „Tokie turi būti 

puikios moters darbai, kuriais reikia didžiuotis ir girtis“.
10. Kita išgirdusi apie sūnų, kad nedorai gyvenąs 

svetur, parašė: „Tave dergia nešlovė – atsikratyk jos, 
arba nebūk“.

11. Panašiai ir pabėgėliai iš Chijo atvykę į Spar-
tą itin kaltino Pedaritą. Juos pasikvietusi jo moti-
na Teleutija išklausė kaltinimus. Nutarusi, kad sū-
nus yra neteisus, pasiuntė žinią: „Motina Pedaritui. 
Arba pasitaisyk, arba lik ten, atsisakęs išsigelbėjimo  
Spartoje“.

12. Kita už nusikaltimą teisiamam sūnui pasakė: 
„Vaike, išsivaduok arba nuo kaltės, arba nuo gyvenimo“.

13. Kita, lydėdama šlubą sūnų į mūšį, pasakė: „Vaike, 
sulig kiekvienu žingsniu prisimink būti šaunus“.

14. Kita, kai jos sūnus grįžo iš mūšio, sužeistas į koją 
ir kęsdamas didelį skausmą, pasakė: „Jei atsiminsi koks 
buvai šaunus, vaike, ir skausmo nejausi, ir baimės“.

15. Kare sužeistas ir negalintis paeiti spartietis judėjo 
keturiomis. Jam gėdijantis juoką sukeliančios negalios 

2 pasakymo antraštėje ir pačiame pasakyme pateikiami 
vardo variantai nesutampa.

3 kai kuriose redakcijose ir linksma praleidžiama.
povilas ričardas vaitiekūnas. motina su vaiku. 1968. popierius, rašalas
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motina tarė: „Juk daug geriau, vaike, didžiuotis savo 
narsa, negu gėdytis dėl pusgalviško juoko“.

16. Kita įduodama sūnui skydą ir jį drąsindama tarė: 
„Vaike, arba su juo, arba ant jo“.

17. Kita išeinančiam į karą sūnui paduodama skydą 
tarė: „Jį tėvas visuomet saugojo tau – tad ir tu jį išsau-
gok, arba nebūk“.

18. Kita sūnui, sakančiam, kad turi trumpą kardą, 
pasakė: „Ženk žingsnį pirmyn“.

19. Kita išgirdusi, kad jos sūnus mūšy-
je narsiai kovojo ir žuvo, tarė: „Mat buvo 
mano“. O sužinojusi, kad kitas pabūgęs mū-
šio liko gyvas, pasakė: „Mat buvo ne mano“.

20. Kita išgirdusi, kad sūnus yra žuvęs 
mūšyje būtent ten, kur ir buvo pastatytas 
rikiuotėje, tarė: „Patraukite jį, teužima jo 
vietą rikiuotėje brolis“.

21. Kita dalyvaudama šventinėje eiseno-
je išgirdo, kad sūnus nugalėjo mūšyje, bet 
miršta nuo gausybės gautų žaizdų. Taigi ne-
nusiėmė vainiko, bet išdidžiai pasakė šalia 
buvusiems: „Nepalyginti gražiau, mielosios, 
yra numirti nugalėjus mūšyje, nei gyventi 
laimėjus Olimpiadoje“.

22. Vienam pasakojant sesei apie kilnią jos 
sūnaus mirtį, ana pasakė: „Kiek dėl jo džiau-
giuosi, tiek pat ir dėl tavęs gedžiu, kad pra-
radai šlovingą kelionę kartu su juo“.

23. Kažkas pasiuntė žinią spartietei – ar ne-
susigundytų jo vilionėmis. O ši atsakė: „Vai-
kystėje išmokau paklusti tėvui, taip ir dariau, 
o tapusi žmona – vyrui. Taigi jei man siūlo 
tai, kas teisinga, pirma teišdėsto tai jam“.

24. Vargšė mergina, paklausta kokį kraitį 
duoda vedančiam, atsakė: „Įgimtą dorybę“.

25. Spartietė, paklausta ar buvo prisigreti-
nusi prie savo vyro, atsakė: „Ne aš, bet vyras 
prie manęs“.

26. Kažkuri slapta praradusi mergystę 
ir gimdydama negyvą kūdikį taip išsilaikė 
neišleidusi nė garso, kad to nepastebėjo nei 
tėvas nei kiti aplinkiniai – mat jos padoru-
mas, susidūręs su nešlove, pergalėjo didžiu-
lius skausmus.

27. Spartietė, parduodama į vergiją ir 
klausiama, ką moka, pasakė: „Βūti ištikima“.

28. Kita, paimta į nelaisvę ir klausiama to paties at-
sakė: „Gerai valdyti namus“.

29. Viena, kai jos kažkas paklausė, ar bus gerà, jei ją 
nupirks, pasakė: „Ir jei nenupirksi“.

30. Kita parduodama į vergiją, šaukliui paklausus 
ką moka, atsakė: „Būti laisva“. Kai nusipirkęs jai įsakė 
padaryti tai, kas nedera laisvajai, ji pasakiusi: „Verksi, 
troškęs sau tokio turto“, – ir nusižudė.

pLutarcHas

	

povilas ričardas vaitiekūnas. motina su vaiku. 1968. popierius, rašalas
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iš išorės

Kad Vilnius yra (ir jau seniai) daugiakultūris mies-
tas, turbūt niekas neabejoja, o tokį, kuris tuo abejoja ir 
mano, kad Vilniuje viskas turi būti grynai lietuviška, 
smagiai šaržavo Herkus Kunčius romane Lietuvis Vil-
niuje. Bet Vilnius kartu yra ir paribio miestas, ir turbūt 
jokia kita Europos valstybės sostinė nebuvo atsidūrusi 
dviejų ir net daugiau valstybių ginčijamoje teritorijo-
je. Kai Europos istorijos tyrinėtojai kalba apie paribio 
miestus, neretai mini Gdanską, Triestą, Lvovą, Vilnių 
(bet anie nėra ir niekada nebuvo sostinės). Ir dabar 
Lietuvos žemėlapyje aiškiai matome, kad Vilnius yra 
Lietuvos rytiniame pakraštyje – ne tik Lietuvos, bet ir 
Europos Sąjungos. Gana nepatogi padėtis, šiuo požiūriu 
kur kas tinkamiau atrodytų Kaunas. Retai kur Euro-
poje sostinė yra atsidūrusi tokioje valstybės nuošalėje, 
išskyrus tuos atvejus, kai sostinė prie jūros (Helsinkis, 
Talinas ir t. t.). 

Šiek tiek panaši Berlyno padėtis, ir priežastis, kodėl 
šiuodu miestai daug nutolę į rytus nuo valstybės geogra-
finio centro, iš esmės yra ta pati: praeities Drang nach Os-
ten. Kai Berlynas tapo Vokietijos sostine, vokiečių užim-
tų rytinių žemių ribos buvo pasistūmėjusios daug toliau 
negu dabar. Tas pats ir su Vilniumi – LDK ribos anuo-
met buvo saugios (ir toli) rytuose, o nesaugios vakaruose.

Gerokai vėlesniais amžiais negu tapo sostine, Vilnius 
pasidarė paribio miestu, ilgą laiką nebūdamas sostine. 
Ir galiausiai tapo visai išskirtiniu, netipišku Lietuvos 
miestu, gana ilgai gyvavusiu beveik be lietuvių. Dabar 
kai kurie senieji Vilniaus lietuviai, turintys gilias vil-
nietiškas giminės šaknis (tokių tėra saujelė), didžiuoja-
si, kad yra vieninteliai tikri vilniečiai. Iš tikrųjų jie yra 
egzotiški aborigenai. Tokie neatrodo tik dėl to, kad su-
siliejo su daugumos mase. Tikrieji vilniečiai dabar yra 
tie, kurie antra arba trečia karta nuo žagrės (tiesa, dar 
reikia pridurti gerą pulką buvusių kauniečių). Jie su-
daro ne tik daugumą miesto gyventojų, bet ir Vilniaus 
kultūrinio bei kitokio elito pagrindą.

Józefas Mackiewiczius romane Kelias į niekur rašė: 
„išsamiai apibūdinti [Vilniaus] krašto žmones užtruktų 
tiek pat ilgai, kaip ir išvardyti visus jo augalus, žvėris 
arba upes ir ežerus“ (vertė Leonardas Vilkas). Tautinė 

sostinė paribyje

Laimantas Jonušys

įvairovė neišnyko, nors ir kitaip susiskirstė, bet prieš-
karinis Vilnius išnyko negrįžtamai – kiti čia apsigyveno 
žmonės. Kažin ar po karo universitete liko bent vienas 
dėstytojas, dirbęs iki 1939 m.

Alfonsas NykaNiliūnas, prieš karą pradėjęs studi-
juoti Kaune, vėliau persikėlė į atgautą Vilnių. Šiuodu 
miestus jis sugretino negailestingai maždaug taip: kaip 
galima lyginti Rusijos imperijos provincijos garnizono 
miestą su didžiųjų kunigaikščių sostine? 

Tačiau kaip tik tuo laikotarpiu Kaunas laimėjo dvi-
gubą galimybę pakilti iš provincijos miesto iki europie-
tiško modelio. Pirma, jis tapo laikinąja sostine, kuri 
tarpukariu de facto pasidarė nuolatine, todėl jo statybai 
ir gražinimui susitelkė tiek valstybinės, tiek privačios 
lėšos: iškilo daug gero architektūros lygio pastatų – slė-
nyje valstybinių, Žaliakalnyje ir kitur privačių. Antra 
Kauno laimė buvo ta, kad per Antrąjį pasaulinį karą 
vokiečiai iš jo pasitraukė be kovos, nes jų kariuomenei 
grėsė apsuptis. Todėl Kaune labai mažai kas buvo su-
griauta.

Tai yra vienas iš tų istorijos paradoksų, kai nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera, ir dar viena Lietuvos sėkmės 
istorija. Kai Lietuva neteko Vilniaus, tai buvo skaudus 
blogis, bet dėl to suklestėjo Kaunas, o dabar Lietuva gy-
vuoja su abiem šiais miestais.

Sovietų Sąjunga sugrąžino Lietuvai Vilnių anaiptol 
ne tam, kad jis taptų nepriklausomos Lietuvos sostine, 
o tik tam, kad būtų „LTSR“ sostine, – be abejo, sovietai 
norėjo, kad Vilnius būtų valdomas ne iš Varšuvos, o iš 
Maskvos. Ir vėl istorija galiausiai sumaišė okupantų 
neva laiminčias kortas.

Lietuvą lydėjo sėkmė – jau banalu sakyti, kad tarpu-
kariu nebuvo nė vienos dienos, kai Lietuvai priklausė 
ir Vilnius, ir Klaipėda. Dabartinė Estijos, Latvijos ir 
Lenkijos teritorija yra mažesnė negu buvo prieš karą 
(Lenkijos – smarkiai). Lietuva dabar turi didesnį plotą 
negu tada. 

Tai, kaip etniniai lietuviai (re)kolonizavo Vilnių, yra 
dar viena sėkmės istorija, šis procesas tebevyksta iki 
šiol. Pokario dešimtmečiais dauguma naujųjų vilniečių 
buvo atsidūrę sau nepažįstamoje žemėje. Nors kai ku-
riuos lenkiškus vietovardžius stengtasi atlietuvinti dar 
tarpukariu, kai Vilnius Lietuvai nepriklausė, ši veikla 

slaptieji vilniaus klubo užrašai
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buvo slidi. Pilaitė yra vertinys iš lenkiško Zameczek, 
Santariškės – iš Zgoda. Tauro kalnas buvo pavadintas 
visai ne pagal laukinį jautį.

Įsivaizduoju, kad ėmę keltis į Vilnių lietuviai tyrinė-
jo nepažįstamą aplinką ir pasigavo visokių atradimo 
džiaugsmų. Pirmą pokario dešimtmetį slėgė materia
liniai nepritekliai ir stalinizmo perteklius, bet lietu-
viai, (kaip toliau įsivaizduoju) pirmiausia apsižvalgę 
savo artimiausioje aplinkoje ir pasigrožėję Senamiesčio 
bažnyčių bokštais, kurie, pasak Mikalojaus Vorobjovo, 
„grakštūs ir puošnūs, kaip simboliai tikėjimo, paauksin-
to minkšta meno šviesa“, vėliau išsiruošė į tolimesnes 
apylinkes ir vasarą rado pliažinių vietų: pirmiausia prie 
Neries, kur iki šiol nelabai aišku, ar tai Valakampiai 
ar Valakupiai, paskui sužinojo esant Žaliuosius eže-
rus, bet važiuodavo tik prie Balsio ežero (ir jį vis tiek 
vadino daugiskaita – Žaliaisiais), o jau daug vėliau – 
prie vakarinio ežero už miesto, vadinamo tai Gilužiu, 
tai Gėluže.

Bet Vilnius Lietuvos kontekste išskirtinis ne tik savo 
demografija ir politine istorija. Taip pat ir reljefu. Nuo 
Trijų Kryžių kalno atsiveria vaizdas į vakaruose išsi-
driekusį miestą, bet ir jis nėra lygumoje, o rytuose, ypač 
Rokantiškėse, yra didelės kalvos ir slėniai, kur aukščių 
skirtumai, ko gero, didesni nei bet kur kitur Lietuvoje.

Nors gal ir ne visai teisinga Lietuvą vadinti lygumų 
kraštu, nes visuose keturiuose etnografiniuose regio-
nuose esama nemažų kalvynų (net ir Suvalkijoje – prie 
Vištyčio), bet didžioji dauguma Lietuvos miestų įsikūrę 
lygiose vietose. Vilnius šiuo atžvilgiu visai „nelietuviš-
kas“. Ir Rokantiškių kapinės kalvotos, tai suteikia gro-
žio. Visos senosios kapinės yra gražios – ne tik Rokan-
tiškių, bet ir Rasų, Bernardinų, Saulės, Saltoniškių, 
Viršuliškių. Jos gražios tuo, kad ten daug medžių. Lie-
pynės kapinės – plyno lauko nykybė, Kairėnų (Baniš-
kių) kapines gelbsti tai, kad jos apsuptos miško.

Kai sakome „gražus miestas“, į tą grožį įtraukiame 
savo subjektyvią regą. Man atrodo, kad kalvotas mies-
tas jau savaime gauna vieną papildomą grožio balą, 
nes nuo kalvų atsiveria panoraminiai vaizdai. Kaunas 
šiuo atžvilgiu panašus į Vilnių – aukšti upės krantai 
atveria vaizdus. Kiti Lietuvos didesni miestai yra ly-
gumose, ir jie nėra prie didelių upių. Nors, pavyzdžiui, 
Varšuva ir Ryga taip pat prie didelių upių, bet tai lygu-
mų miestai.

iš vidaus

Kaip ir gana daug mano kartos žmonių, Vilniuje apsi-
gyvenau tapęs studentu. Mokyklos laikais čia vis trum-
pai apsilankydavau, kartais ir pernakvodavau pas tetos 
šeimą. Pro buto langą ketvirtame aukšte Antakalnyje 
matėsi gana nauji daugiaaukščiai, ir tai man atrodė 
kaip įspūdingo didmiesčio vaizdas.

Tuometinėje Černiachovskio (dabar Kudirkos) aikš-
tėje ties prospektu buvo akmeninis parapetas, ant jo 
sėdėdavo ilgaplaukiai hipiai (ar bent tie, kas pas mus 
lyg ir atitiko Vakarų hipių įvaizdį). Kaip aš jiems pa-
vydėdavau – man tai atrodė nuostabesnio gyvenimo 
apraiška. Kaip ir tada, kai mane, išlaikiusį stojamuo-
sius egzaminus, tėtis nusivedė pavakare į „Dainavos“ 
restoraną pavalgyti, ta didelė erdvė dar buvo apytuštė, 
o prie vieno stalo jau rinkosi gana jauna kompanija, 
kažkoks barzdotas vyras, gražios merginos, jie netru-
kus jau pilstėsi į taures vyno butelį, ir man, provincijos 
vaikui, tai atrodė kaip magiškai viliojantis bohemiškas  
gyvenimas.

Vėliau daugelyje miestų esu pastebėjęs, kad pirmas 
apsilankymas sukuria topografiškai ribotą miesto įvaiz-
dį, jo vėlesnis prisiminimas atrodo kurioziškai redukuo-
tas. Bet tas pirminis, kaip vėliau paaiškėdavo, gana 
klaidingas įvaizdis, dvelkdavo pirmaprade magija. Kai 
kadaise pirmą kartą atsidūriau Tauro kalno papėdėje, 
vaizdavausi, kad į kalną kylanti dabartinė Kudirkos 
gatvė automobilius kelia iš tikrojo Vilniaus į kažkokį 
aukštutinį priemiestį.

O jau daug vėliau, žvelgdamas nuo Tauro kalno į pla-
čią miesto panoramą (nors ten vaizdas ne toks žavus 
kaip nuo Trijų Kryžių kalno, nes čia Senamiesčio nesi-
mato) ir gegužę leisdamasis laiptais, šalia kurių baltai 
žydėjo alyvos, pagalvojau, kad likimas man lėmė gyven-
ti tokiame gražiame mieste – būtent lėmė, nes tai, tiesą 
sakant, nebuvo mano pasirinkimas: kitų realių gerų 
variantų nelabai turėjau.

Ankstyvoje jaunystėje bent porą kartų naktį teko pės-
čiomis pėdinti iš centro į savo Lazdynus: pamenu, kaip, 
jau beveik pakilus iki Lazdynų, taip pat gegužę, užliejo 
žydinčių ievų aromatas.

O daug anksčiau, vėlgi man tik įstojus į universitetą 
ir dar neįsivaizdavus, kad ateityje gyvensiu Lazdynuo-
se, tetėnas sumanė pavežioti mane automobiliu po Vil-
nių, ir, jau pradėjus temti, nuo Lazdynų tilto priekyje 
ant miškingų kalvų atsivėrė tie daugiaaukščiai, jau pra-
dėję žibėti langų šviesomis, ir tai atrodė kaip fantastiš-
kas, išgalvotas vaizdas. Tai, kas vėliau daugybę kartų 
regėjosi tik kaip kasdieniška banalybė.

Apsigyvenęs Vilniuje, mažai domėjausi miesto praei
timi ar architektūra, tik klaidžiodavau jo gatvėmis, kar-
tais apgraibomis: kreivos senamiesčio gatvelės atrodė 
klaidžios. Sovietmečiu nebuvo skatinama domėtis Vil-
niaus praeitimi (juolab lenkiškąja). Todėl aštuonias-
dešimtinių metų antroje pusėje man akis atvėrė sėk
mingai į rankas patekusios knygos: Czesławo Miłoszo 
Rodzinna Europa ir Mikalojaus Vorobjovo Vilniaus me-
nas, romantiškai bylojęs: „bokštų ir varpinių lieknas 
miškas iškyla viršum jo [miesto] tarytum koks regimas 
simbolis, tarytum koks sursum corda“. O Miłoszas mi-
nėjo, kad Vilniuje yra keturiasdešimt bažnyčių, veikiau 
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buvo anuomet, kai jis čia gyveno, bet aš, klajodamas 
mieste, tokio skaičiaus neįsivaizdavau.

Maždaug tuo metu, kai Ričardas Gavelis rašė Vil-
niaus pokerį, Valdas Papievis kūrė apysaką Geležiniai 
paukščiai, kur Vilnius taip pat yra esminė dominantė. 
Šios aplinkos nepažinęs žmogus galėtų padaryti išvadą, 
kad juodu rašė apie skirtingus miestus. Vilniaus poke-
rio miestas nejaukus, kartais grėslus, jo dvasia pažeista 
sovietinio režimo iškraipymų.

Tačiau Valdo Papievio Vilnius taip pat yra perdėm sa-
vitas. Tai – iš provincijos atvykusio jaunuolio Vilniaus 
įspūdis, bet Vilnių yra aprašęs ne vienas nauju vilniečiu 
tapęs lietuvių rašytojas, ir kiekvienas iš esmės kitaip. 
Štai kaip Papievis Vilniaus vaizdą aptraukia baltinan-
čios žiemos įspūdžiais:

[...] iš vakaro dar lyg ir norėjo lynoti, o rytą prabudę 
pamatė tą pagaliau sulauktą baltumą, slystantį baž-
nyčių varpinių bokštais, užklojusį kreivus senamies-
čio stogus, dengiantį aplink miestą besidriekiančius 
negyvus laukus. Žiema buvo šalta ir speiguota: sustin-
gusios dundančios gatvės, vakarais spingsinčios blau-
siomis apledėjusių langų 
šviesomis, apšerkšniję me-
džiai ir aukštyn rūkstan-
tys fabrikų kaminai, pra-
našaujantys dar didesnius 
šalčius. Brėkšdavo, brėkš-
davo, o taip iki galo ir ne-
prašvisdavo – diena dar 
nespėdavo išsirist iš anos 
nakties sutemų, kai jau vėl 
pradėdavo temti, prieblan-
doj skendintis miestas atro-
dė toks apleistas ir tuščias.

Įspūdingu Vilniaus rašyto-
ju tapo Jurgis Kunčinas, su-
kūręs savitą anų laikų apše-
pusio Užupio vaizdą ir savaip 
prasiskverbęs į Žvėryną.

Dabar Vilnius tapo visai ki-
tokiu miestu, negu buvo so-
vietmečiu. Anuomet kai ku-
rios apgriuvusio senamiesčio 
vietos buvo virtusios landy-
nėmis. Studijų laikais Uni-
versiteto gatvėje, kažkur ties 
Alumnatu, kartą su kažkokia 
kompanija užėjome į apleistą 
kambarį beveik be baldų, kur, 
regis neformaliai glaudėsi vy-
resnis nepritapėlis studentas 
pravarde Šekspyras.

Turbūt nekeista, kad anų metų vilniečiai pamilo Vil-
nių tokį, kokiame jaunystėje įsigyveno sovietmečiu, ir 
visos naujos architektūros bei miestovaizdžio permai-
nos jiems pasidarė nepriimtinos.

Vilnių vaizdavo įžymūs šio krašto lenkų rašytojai 
Tadeuszas Konwickis ir Józefas Mackiewiczius. Juos 
skaitydami pamatome, kad tarpukariu ir dar vėliau 
traukiniai buvo esminė trumpojo susisiekimo priemo-
nė – Konwickiui ir jo personažams iš Pavilnio, o Mackie-
wicziui, regis, iš Juodšilių. Konwickio romanas Meilės 
įvykių kronika prasideda kelione traukiniu, vėliau dar 
ne kartą čia šmėkščioja traukiniai, geležinkelio stotelė. 
Minimi tolimųjų reisų ir greitieji traukiniai, tik man 
neaišku, kur jie galėjo skubėti. Lenkijos užimta Lietu-
vos teritorija tuo metu buvo į šiaurę iškištas liežuvis, 
įsiterpęs tarp Lietuvos ir sovietinės Baltarusijos, atsi-
rėmęs į Latvijos rytinį pakraštį. Žinoma, per Daugpilį 
buvo galima važiuoti tolyn į šiaurę, iki Leningrado arba 
ir Maskvos, nors kažin ar daug kas trisdešimtiniais me-
tais važiavo tokiais maršrutais. 

Sovietmečiu Vilniaus, kaip ir kitų miestų, geležinkelio 
stotis buvo tapusi klajoklių ir paraščių paklydėlių prie-
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glauda. Ten laukimo salėje (kas dabar tokioje ilgam ap-
sistoja?) su didelėmis drobinėmis terbomis kiurksodavo 
įvairiatautė liaudis, tarp šių charakterių sliūkindavo 
vietiniai padugnės, kišenvagiai, girtuokliai, čigonai ir, 
žinoma, milicininkai, taip pat ir neuniformuoti.

Buvo gana nepatraukli irštva, kurią daugelis padorių 
piliečių, keliaujančių vietiniais (ir ne vietiniais) trauki-
niais daug gausiau negu dabar, stengdavosi paskubo-
mis praeiti. Išskyrus tuos atvejus, kai išlydint draugą, 
o gal ir šiaip, norėdavosi pasisėdėti antrame aukšte 
esančiame restorane, o ypač prie baro. Ten būdavo ir 
tolimųjų reisų keleivių, – kartą toks sovietų karininkas 
moldavas man aiškino, kad jis didžiuojasi prisišliejęs 
prie Rusijos, nes tai „velikij narod“ (didinga tauta).

Kai 1983 m. su standartine turistų grupe pirmą kartą 
išvažiavau į „artimąjį“ užsienį, iš traukinio išlipus Pra-

hoje, toji stotis atrodė nuostabiai švari, tvarkinga, vos 
ne kaip koncertų salės vestibiulis. Kaip greitai viskas 
pasikeitė. Kai XX a. pačioje pabaigoje gyvenau Praho-
je, renovuota Vilniaus geležinkelio stotis pasirodė jau 
švaresnė už Prahos.

keLiai Į viLniŲ

Šiais laikais į Vilnių dažniausiai važiuojame ne ge-
ležinkeliu, o automobilių keliais. Tad pažvelkime, kaip 
atvažiuojame.

Pirmiausia į Vilnių artėjame iš Kauno pusės. Atvyks-
tame autostrada, kuri pritaikyta greito susisiekimo pa-
togumui, todėl tai yra kelias, kuris nepaiso aplinkinio 
kraštovaizdžio, tad juo važiuodamas kraštovaizdį matai 
tarsi iš izoliuotos kapsulės. Apie tai kadaise rašė Regi-
mantas Tamošaitis: kai važiuoji keliu, kuris vingiuoja 
prisitaikydamas prie kraštovaizdžio, važiuodamas tame 
kraštovaizdyje gyveni. Važiuodamas autostrada, esi 
tarsi atskirtas neregimos stiklo sienos, nepriklausomas 
nuo aplinkos. Dažnu atveju, artėdamas prie Vilniaus 
(ar kito didelio miesto), pamatai išdygusius urbanisti-

kos ženklus: logistikos anga-
rus, pakelės kebabinę. Ir čia 
dar viena ypatybė: nors pats 
Vilnius labai kalvotas, visos 
prieigos prie jo yra lygumoje. 
Jau nutolus nuo Grigiškių, 
reikia pasirinkti: ar sukti į 
dešinę, paskui vėl į dešinę, 
palįsti po autostrada ir va-
žiuoti į Vilnių pro Gariūnus. 
Tą variantą kol kas atidėsi-
me, tad važiuojame tiesiai, 
per mišką, kuris nevilioja, ir 
tada leidžiamės ilga pakalne. 
Tai gana senas kelias iš Kau-
no, todėl apsinešęs daugybės 
keleivių sielų dulkėmis, bet 
daug senesnis yra kairėje už 
miško juostos – akmeninis 
grindinys, dabar tinkamas 
tik pėsčiųjų žygiams. Nusi-
leidę patenkame į Savanorių 
prospekto pramoninęsandė-
linę dalį – galbūt seniausią 
Vilniaus didžiulį pramoninį 
rajoną, suklestėjusį soviet
mečiu. Kaip ir visos tokios 
vietos, ji yra akivaizdžiai ne-
patraukli: vis kas, kas prak-
tiškai labai naudinga ir 
rei  kalinga, būna negražu, – 
gražios esti rekrea cijos, dy-
kinėjimo vietos.

Tai mums nepatinka, tada bandome atvykti į Vilnių 
iš panašios, bet kitokios krypties – nuo Trakų, Alytaus, 
Druskininkų. Už Trakų Vokės leidžiamės į Vokės upe-
lio slėnį, gana išvaizdų ir gamtišką, apžėlusį medžiais 
bei krūmais, bet, nuo jo pakilus aukštyn, iš abiejų pusių 

Laimantas jonušys
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mus vėlgi pasitinka pramoninėsandėlinė zona, naujes-
nė, bet taip pat neišvaizdi. O tada sukame į dešinę ir vėl 
į dešinę po estakada, o toliau važiuojame vadinamąja 
Kirtimų gatve per Panerių mišką – šis čia ir vėl nepa-
trauklus, tai nėra tokia vieta, kuri galėtų vilioti sustoti 
ir pasinerti tarp medžių, čia tik tranzitinis kelias, ku-
riuo reikia kuo greičiau prašvilpti ir jį užmiršti. Bet štai 
Gariūnai ir vėl leidimasis į Neries slėnį su atsiveriančia 
plačia panorama ir grynai funkciniu Gariūnų tiltu, ku-
riuo niekas neina pasivaikščioti. Taip pat pravažiuotina 
nesustojant.

Nuo Šalčininkų. Tai gana senas kelias, dailiai apso-
dintas medžiais, nors, žinoma, arčiau Vilniaus praside-
da logistikos angarai, atsiranda sovietmečio baltų plytų 
dviaukščių daugiabučių, bet jau priemiestyje vaizdas 
pagražėja, nes su senais mediniais namais medžių ūks-
mėse, o tada Liepkalnio gatve žemyn į Vilniaus slėnį...

Nuo Minsko (Medininkų). Šiuo šiaip jau nevažiuo-
jame, nes juk neatvykstame iš Minsko... O ir šiaip jis 
neįdomus, gana nykus su plyname lauke iškilusiais in-
dustrinių paslaugų angarais, tai yra susvetimėjusi auto
strada, panaši į atvykimą nuo Kauno ir Ukmergės.

Nuo Šumsko. Šiuo turėtumėme važiuoti nė kiek ne 
dažniau kaip nuo Minsko. Bet jis Juoduoju keliu veda į 
Vilnių per Pavilnį – seną ir vaizdingą priemiestį, gyven-
tą ir aprašytą Konwickio, ten akmenimis grįstu serpan-
tinu galima nusileisti į Vilnios slėnio Žemutinį Pavilnį, 
kur eina senas geležinkelis.

Nuo Naujosios Vilnios Stepono Batoro gatve. Vis ne-
apsisprendžiu, ar Naująją Vilnią laikyti Vilniaus miesto 
dalimi, tad šį praleisime.

Nemenčinės plentu. Kadangi jis eina nelabai toli nuo 
Neries ir priklauso upės slėniui, tai yra vienintelis ke-
lias į Vilnių, nuo kurio nesileidžiama nuo aukštumos į 
gilią žemumą. Ir tai yra vienintelis beveik kurortinis ke-
lias, nes eina per pušyną, slepiantį vasarnamius. Prie-
šingai nei minėti pakelės miškai atvažiuojant Kirtimų 
ar Savanorių gatvėmis, šis yra svetingas. Vasarojimo 
kelias, juolab kad vienoje jo pusėje yra Balžio ir Tapelių 
ežerai, o kitoje – Turniškės ir Valakampiai su pliažais.

Molėtų plentu. Tai tas atvejis, kai, per laukus priar-
tėjus prie didmiesčio, pirmiausia įvažiuojama į mišką. 
Apskritai miškas ir Vilnius yra nedaloma simbiozė. Pa-
menu dar sovietmečiu išgirstą vieno rusų rašytojo pa-
sakymą apie Vilnių: tai miestas, į kurį ateina miškas. 
Molėtų plento miškas nei kviečiantis, nei atstumiantis, 
kažkoks per daug tvarkingas.

Nuo Ukmergės. Čia susidaro įspūdis, kad daug dan-
gaus – atvykstant iš plačių Aukštaitijos lygumų. Vil-
niaus prieigos šiais laikais pasikeitė nevienodai – šioji 
bene labiausiai. Čia, kaip ir kai kuriuose jau minėtuose 
keliuose, nemažai ūkinių statinių, bet jie jau XXI am-
žiaus, su moderniu firminių automobilių servisų bliz-
gesiu ir pan. Ir, žinoma, su naujais sugrūstais daugia-
aukščiais.

Nuo Sudervės per Pilaitę. Įdomu, kad šiuo keliu į Vil-
nių neatvykstama iš jokio didesnio miesto, išvis iš jo-
kio miesto. Tačiau eismo gausu: grįžtama iš Rastinėnų 
sodų, iš Karveliškių kapinių, bet ypač iš naujų indivi-
dualių namų, chaotiškai išsibarsčiusių ne tik čia, bet ir 
aplink visą Vilnių. !
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2020 m. lapkričio viduryje, annus hor-
ribilis artėjant link kalendorinės pa-
baigos, Lietuvos leidyklų sąrašą papil-
dė rara avis – leidykla Rara. Ją įkūrė 
knygyno „Eureka!“ angliškojo asorti-
mento kuratorius Benas Arvydas Gri-
gas, nauja veikla turiningai papildęs 
pastaraisiais metais aktyviai veikian-
čių ir įdomius skaitinius pasiūlančių 
mažųjų leidėjų, tokių kaip Apostrofa, 
Hubris, Odilė, Phi knygos gretas.

Savo internetiniuose namuose lei-
dykla prisistato kaip siekianti „atrasti 
neįprastus, autentiškus, reto gerumo 
kūrinius ir pristatyti juos lietuvių au-
ditorijai. Rara ieško literatūros, kuri 
pakyli, sudrebina, virpina širdį arba 
krutina smegenis“. Kitaip tariant, 
naujos nedidukės leidyklos išskirtinu-
mas – (kol kas) tik verstinė literatūra, 
ta, kuri pirmiausia užkabina paties 
leidėjo širdį, ir kurios kiti leidybinio 
lauko žaidėjai nesiima leisti dėl nišinio 
skonio – literatūrinio gurmaniškumo, 
reikalaujančio lėto ir įdėmaus skai-
tymo arba pasidavimo 
netikėtiems tekstinės 
tikrovės įtrūkiams.

Pusmetį veikianti 
lei dykla jau išleido sep-
tynias knygas, iš kurių 
pirmosios dvi, nužymė-
jusios veiklos pradžią, 
įtrauktos į Lietuvos 
li teratūros vertėjų są
jungos skelbiamus me
tų verstinių knygų są-

Apie rara avis – leidyklą ir 
kelias jos knygas

JūrAtė ČEršKutė 

rašus. Į 2020 m. išleistų šiuolaikinės 
grožinės literatūros vertimų sąrašą 
įtrauktas Césario Airos romanas Vie-
nas keliaujančio dailininko gyvenimo 
nutikimas, kurį iš ispanų kalbos vertė 
Aistė Kučinskienė. Į literatūros klasi-
kos vertimų sąrašą pakliuvo Vladimiro 
Nabokovo Pninas, kurį iš anglų kalbos 
vertė Laimantas Jonušys.

toks pirmųjų knygų pasirinkimas, 
anot paties leidėjo, nebuvo sąmoningai 
suplanuotas, kita vertus, pasirinktieji 
Nabokovo ir Airos kūriniai „visai gerai 
atspindi mano sritį: Nabokovas – klasi-
kinę literatūrą ir spragas, Aira – šiuo-
laikinę literatūrą ir nišas“1. Galvojant 
apie verstinių knygų sąrašus, spėčiau, 
kad didžiausia intriga laukia kitą-
met – vien jau iš šiemet pasirodžiusių 
keturių knygų akivaizdu, kad Rara 
pati sau susikurs nemenką konkuren-
ciją dėl vietų geriausių verstinių knygų 
sąrašuose. Žvalgant ne juos, o kiekvie-
nos Raros išleistos knygos pabaigoje 
pateikiamą esamų ir būsimų leidyklos 

knygų sąrašą, atrodo, 
kad 2021 m. skaitytojų 
iš viso laukia vienuo-
lika knygų, veik kas 
mėnesį po naują, o tai, 
praktiškai vieno žmo-
gaus leidyklai, didelis 
skaičius.

Naujos leidyklos at-
siradimas džiugina ir 
skaidrina gyvenamus 
keistus laikus ne tik 

savo literatūrine atranka, bet ir Rara 
leidybine koncepcija, kuri pirmiausia 
yra asmeninė leidėjo ir smalsaus skai-
tytojo Beno Arvydo Grigo laikysena: 
„tai, ką ketinu versti ir leisti, būtent 
ir yra mano, kaip skaitytojo, meilės ir 
preferencijos“2.

Rara yra pirmoji leidykla Lietuvoje, 
numeruojanti savo knygas ir taip ku-
rianti unikalią literatūrinę kolekciją, 
kurią kaupti siūlo ir savo skaitytojui. 
Ji bene viena pirmųjų pasiūlė ir savo 
knygų prenumeratą. Visos iki šiol pub
likuotos knygos yra ne pačios didžiau-
sios apimties, su mažais viršijimais, iki 
200 puslapių. Apimtis puikiai pritinka 
prie pasirinkto vis dar Lietuvoje reto 
grožinės literatūros formato – minkštų 
viršelių ir orientacijos į kišeninį forma-
tą, kad knygą būtų patogu nešiotis ir 
esant laisvo laiko properšai paskaityti. 
Įsidėmėtinas ir Raros knygų dizainas, 
jį kuria knygų dailininkas Linas Spur-
ga jaunesnysis. Leidinių maketas, for-
matas, viršelių spalvos – viskas liudija 
pagarbą tekstui ir skaitytojui, nesivai-
kant pigių, dėmesį gaudančių triukų. 
Minėtinos išsamios, gerai parašytos, 
arti literatūros esančios knygų anota-
cijos, vengiančios reklaminių šūkių, ir 
tikrai girtinas kiekvienos knygos pa-
baigoje esantis atskiras puslapis „Apie 
autorių / apie autorę“. Jis reikalingas, 
nes Rara pasirinko iššūkį į mūsų kul-
tūrą atvesti daug naujų ir dar nevers-
tų autorių – eksperimentuojančių su 
literatūrine struktūra, kalba, siuže-
tu, kuriančių kokybišką, kartais gal 
ir literatūriškai snobišką, bet įsimin-
tiną literatūrą, taip ilgai buvusią už 
lietuvių kalbos sienos. reziumuojant 
visus išvardijimus, paėmus į rankas 

1 „naują leidyklą įkūręs Benas arvydas 
Grigas: nežadu išleisti knygos jos neskaitęs 
ir ja netikėdamas“, in: https://www.15min.
lt/kultura/naujiena/literatura/nauja-leidykla-
ikures-benas-arvydas-grigas-nezadu-isleisti-
knygos-jos-neskaites-ir-ja-netikedamas-286-
1418868?copied.

2 Ibid.
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Rarą knygą, tikrai justi, kad į ją įdėta 
nuoširdaus, o ne projektinio dėmesio ir 
meilės – toks knygų išglostymas nuo 
popieriaus, šrifto iki viršelio ir pagal-
binių puslapių prieš atiduodant į skai-
tytojo rankas yra išskirtinė mažųjų 
leidyklų savybė.

Metų sandūroje mano socialinių tink
lų bendrija buvo kupina Raros ir jos 
knygų rekomendacijų – pirmiausia tai 
darė ištikimi ir pastovūs Eurekos kny-
gyno lankytojai, vėliau žinia išplito ir 
į kitus burbulus. Kiek prisimenu, sau-
sio šalčiams spaudžiant, daugiausia 
rekomendacijų sulaukė pirmąkart lie-
tuviškai publikuojamo Angolos rašy-
tojo José Eduardo Agualusos romanas 
Bendroji užmaršties teorija (iš portu-
galų kalbos vertė Paulius Stasiūnas). 
Dėmesį patraukęs dėl teksto poetikos, 
užmaršties kaip išgyvenimo, susitai-
kymo su likimu ir savimi strategijos, 
įtaigiai išplėtotos svetimkūnių meta-
forikos ir romano pagrindinės herojės 
Liudos sąmoningo atsiskyrimo nuo 
pasaulio – jis pandemijos kasdienybė-
je, kad ir metaforiškas, bet regėjosi iki 
skausmo pažįstamas, kaip ir baimių 
persmelkimai. Iš skirtingų veikėjų 
perspektyvų sudurstytas ir kartais 
poezijos pertraukiamas tekstas pasa-
koja, kaip Angolos istoriją kūrė skir-
tingi žmonės, kaip asmeninius likimus 
lemia subtili atsitiktinumo architek-
tūra, prie kurios prisideda netikėčiau-
siais būdais veikiančios atmintis ir 
užmarštis.

šis Agualusos romanas, po meta-
forų sluoksniu pasakojantis apie An-
golos pilietinį karą, trukusį 27 metus 
ir nusinešusį pusę milijono gyvybių, 
vis dėlto nėra toks smurtingas, nors ir 
galėtų toks būti, palyginti su vasario 
pabaigoje išleistu meksikiečių rašyto-
jos Fernandos Melchor romanu Ura-
ganų sezonas (iš ispanų kalbos vertė 
Eglė Naujokaitytė). 2017 m. Meksiko-
je išleistą romaną pasaulyje išgarsino 
pernai pasirodęs vertimas į anglų kal-
bą, kuris lėmė romano skaitomumą ir 
matomumą – Uraganų sezonas buvo 
trumpajame International Booker Pri-
ze ir ilgajame National Book Award for 
Translated Literature sąrašuose.

tai gan britkios vaizdinijos, žmonių 
vidinių juodumų ir iš jų kylančių smur-
to ir mačizmo (Melchor atskleidžia, 
kaip jis būdingas ir moterims; mote-
rų smurto prieš moteris linija romane 
žiauri) pertvinkęs pasakojimas, įkvėp-
tas tikro aistros nusikaltimo, įvykdyto 
2012 m. Verakruse. Ilgus metus tiria-
mąja žurnalistika užsiėmusi Melchor 
pabūgo vykti į įvykio vietą apklausti 
liudininkų, tad tariamą apklausos 
schemą ji sukūrė savo romane, kuria-
me, įkvėpta trumano Capote’s Šaltu 
krauju, savitai sužaidė ryūnosuke 
Akutagawos rašiomonine pasakojimo 
schema, kuriai būdingas nesutam-
pantis įvykių variantiškumas ir atvira 
pabaiga. Istorija, kaip ir pridera, pra-
sideda nuo lavono – drėkinimo kanale 
randamas raganos kūnas – siekis išsi-
aiškinti, kas ją nužudė, veda skaityto-
ją per atskirus romano skyrius, kurie 
yra skirtingų veikėjų gyvenimų išklo-
tinės ir įvykių versijos, besipinančios 
į sunkiai išpainiojamą smurto, skur-
do, sekso ir kvaišalų kupiną mazgą. 
Kurdama liūdną ir šiurpią La Matosos 
miestelio gyventojų istoriją, Melchor 
Meksikos tikrovės tirštumą perkelia 
į kalbinį lygmenį – kalba čia sodri, 
tiršta ir tanki, be dialogų ir tiesioginės 
kalbos, kupina gašlumo, nešvankybių 
ir šnekamosios kasdienybės, neduo-
danti atokvėpio skaitytojui, įnėrusiam 
į herojų vidinius pasaulius ir garsiai 
neišsakomas mintis.

šis keistas transformuotos tikrovės 
ir kalbinės vaizdinijos duetas yra savo-
tiška Uraganų sezono šerdis, subtiliai 
fiksuota ir romano epigrafuose: „Jis 
taip pat atsisakė vaidmens / šioj kome-
dijoj kasdienėje; / Jo vieton galop stos 
kiti, / Jo esybė jau bus niekieno: / už-
gimsta grožybė klaiki“ iš W. B. Yeat so 
Velykų ir „Kai kurie čia aprašomi įvy-
kiai tikri. Visi veikėjai – pramanyti“ 
iš Jorge Ibargüengoitia Mirusių. tik
rų įvykių ir klaikios grožybės mišinį 
deramai „pakūrena“ raganos figūra, 
atspindinti burtų, ritualų, tikėjimo 
antgamtiniais reiškiniais mastą, tokį 
didžiulį, ypač Meksikos provincijose, 
lemtą „vargo, nepritekliaus ir neišpru-
simo“. romano veikėjų istorijos prime-

na betikslių ir beprasmių gyvenimų 
išklotines, kurių lemtingi persikloji-
mai formuluoja retorinį klausimą: ar 
galima pradėti naują gyvenimą ir iš-
trūkti iš savo pragarų?

Melchor savo kūryba suteikia balsą 
skurdo ir smurto paveiktiems žmo-
nėms, stengdamasi parodyti, ką reiš-
kia gyventi subyrėjusioje šeimoje, šaly-
je, kurioje nėra tau vietos, ir pasaulyje, 
kuris skęsta. tokia negandų triada 
būdinga visiems Uraganų sezono he-
rojams, ir geresniems, ir blogesniems 
cabron ir cabrona, tačiau ryškiausiai 
išsiskleidžia Luismio paveiksle, kuris 
kupinas tramdomo įniršio ir gyvenimo 
nemokant „nieko kito kaip kruštis ir 
būti krušamam“. tai sunkiai valdomų 
prigimtinių instinktų knyga, primi-
tyvumo ir skausmo siūlais prisirišusi 
prie tikrovės, grynaisiais pavidalais 
iliustruojanti Eros ir thanatos neiš-
skiriamumą. Per visą romaną ieško-
tas raganos lobis galiausiai paaiškėja 
buvęs ne auksas ir ne deimantai, „tik 
veriantis skausmas, niekaip neišsi-
sklaidantis“. Būtent todėl šis romanas 
yra tragiškas pasakojimas apie neiš-
mylėtuosius – augusius ir gyvenusius 
su seksu ir smurtu, bet be meilės ir 
šilumos.

Pastarosios, meteorologiniu aspek-
tu, trūko ir balandžio 26ąją – tądien, 
kai baiginėjau šią apžvalgą, o Rara 
skaitytojams pristatė savo septintąją 
knygą ir antrąją jau minėto argenti-
niečių rašytojo Césario Airos. turiu 
prisipažinti, kad taupūs, bet tapybiški 
Airos tekstai man asmeniškai yra vie-
nas įdomiausių pastarųjų metų litera-
tūrinių nutikimų ir atradimų. Pažintis 
su jo kūryba prasidėjo nuo Vieno ke-
liaujančio dailininko gyvenimo nutiki-
mo – sufikcinto pasakojimo apie XIX a. 
pirmos pusės vokiečių tapytojo Johan-
no Moritzo rugendas ekspediciją į Lo-
tynų Ameriką ir kelionę mistiškomis 
Argentinos platybėmis ir tuštumomis. 
šį savotišką kelio romaną netikėtai 
perkerta neįprastas rugendą ištikęs 
nutikimas, kuris pasuka hiperrealis-
tinį Airos pasakojimą į siurrealistinius 
pasažus. Skaitant šį tekstą įdomu ste-
bėti, kaip Aira reflektuoja anuometines 
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Alexanderio von Humboldto teorijas ir 
tuometį meno ir tikrovės santykį, kaip 
romanas, pasakojantis apie realisti-
nę peizažinę tapybą, diskutuoja ir su 
XIX a. realistine literatūra, ją subtiliai 
atkartodamas.

Perskaičiusi šią nedidukę 99 pusla-
pių knygelę, ilgam pasinėriau į Airos 
literatūrinį pasaulį, originaliai deri-
nantį hiperrealizmą ir siurrealizmą. 
Ne mažiau intriguojanti pasirodė ir 
paties rašytojo laikysena – veik vi-
suose skaitytuose pokalbiuose Aira 
pabrėžia, kad yra rara avis, vienas tų 
keistų ir retų rašytojų, kuriam neabe-
jotinai buvo lemta būti rašytoju, nes 
tikrai patinka rašyti ir jis tuo mėgau-
jasi. „rašymas yra mano laisvė, kur 
negaunu jokių nurodymų, net iš sa-
vęs“, – sako rašytojas, kiekvieną rytą 
dešimtą valandą su rašaliniu parkeriu 
ir bloknotu einantis į artimiausią ka-
vinę, kur užsisako espreso ir rašo, ne 
daugiau nei valandą ir ne daugiau nei 
vieną puslapį. Grįžęs namo tą puslapį 
perrašo kompiuteriu ir atsispausdina, 
palikdamas jį sau, o pats eina gyventi 
gyvenimo. taip kasdien parašydamas 
po puslapį per metus rašytojas parašo 
du tris romanus, mat jie visi yra trum-
pi (Airai priklauso garsi frazė: „Kuo 
storesnė knyga, tuo mažiau joje lite-
ratūros“) ir būtent jų apimtis lemia tą 
įsimintiną kūrybinį skaičių – net pats 
autorius nesuskaičiuoja, ar jau parašęs 
80, 100 ar 120 romanų. Kita vertus, 
gal konkretus skaičius ir nesvarbu, kai 
Aira moka įtikinti, kad kiekviena isto-
rija pati savaime yra knyga.

Antroji Airos knyga lietuviškai – 
1987 m. vasario 13 d. baigtas rašyti ir 
1990 m. išleistas romanas Vaiduokliai 
(iš ispanų kalbos vertė Alma Naujo-
kaitienė). tai vienos dienos, gruodžio 
31osios, istorija, vykstanti Buenos 

Airėse, Chosė Bonifasijo gatvės 2161 
name, kuris vis dar nebaigtas statyti 
ir kuriame gyvena sargo čiliečio raulio 
Vinjaso šeima (subtili imigrantiška li-
nija, ryškinanti čiliečių skirtumus nuo 
argentiniečių). šventinės dienos šur-
mulyje statybvietėje lankosi būsimų 
butų savininkai, bandydami įsivaiz-
duoti čia būsimą laimingą gyvenimą. 
Jiems išvykus stoja tvanki siesta, kuri 
yra ideali erdvė skaitytojui susipažin-
ti su svarbiausiais romano veikėjais – 
rauliu, jo žmona Eliza, jos nesantuoki-
ne dukra Patre ir keturiais mažyliais: 
Chuanu Sebastianu, Blanka Izabele, 
Ernestu ir Žaklina. Ir, žinoma, vai
duok liais. Jų pasirodymas romano 
scenoje netikėtas, bet Airai būdingas – 
visiškai realistiniame vis dar stato-
mo namo peizaže lyg iš niekur nieko 
prasklendžia vienas kitas vaiduoklis, 
kurių karščiui kylant ir savo tirštu-
mu prislegiant aplinką vis daugėja. 
Vakarėjant daugėja ir Vinjaso šeimos 
svečių, pamažėle ima įsisiūbuoti tiek 
jų, tiek vaiduoklių naujametiniai va-
karėliai, o artėjant metų virsmui, tai 
didžiajai vidurnakčio šventei, istorija 
netikėtai padaro salto.

šiame romane, kaip įprasta Airos 
kūrybai, nėra pirmojo asmens pasa-
kojimo, jis rašytojui atrodo pernelyg 
paprastas, tad pasirenkamas trečiojo 
asmens kalbėjimas, apsaugantis nuo 
prikišamo psichologizavimo ir rodan-
tis skirtingų veikėjų perspektyvas. 
Įdomiausia jų – paauglės Patrės, į ku-
rios sapnus Aira sudeda realizmo ir 
siurrealizmo sampynas, enciklopediš-
kus pasažus ir pirmąsias gyvenimo 
refleksijas. Patrės figūra nužymi trapų 
perėjimą iš vaikų į suaugusiųjų pasau-
lį, kurio sklandžiam įveikimui reikia 
vyresniųjų dėmesio ir palaikymo, ne 
moralais ir komentarais, o gebėjimu 

„pasikalbėti ir duoti atsakymų, kurių 
jai šitaip reikėjo“.

Savo veikėjus įkurdindamas ne-
baigtame statyti name, Aira sukuria 
sceną egzistencijos teatrui, per kurio 
plazdančias formas ir sklandančius 
vaiduoklius priartėjama prie gyve-
nimo vertikalaus ir horizontalaus 
išsluoksniavimo, per architektūrinę 
priešpriešą ùžbaigta vs. neùžbaigta 
aptariamas perėjimas nuo laiko prie 
erdvės, taip galiausiai prisikasant prie 
bene svarbiausio romano klausimo: 
„O gal architektūra, kuriai būdingas 
neužbaigtumas, yra literatūra?“ Vaiz-
duotės chimerų lengvai kamuojama 
Patrė turi unikalų pojūtį, kad tikrovė 
yra visur, todėl ji netrunka suprasti, 
jog menas, kuriame „beveik išnyksta 
tikrovės apribojimai, kuriame tarp 
to, kas užbaigta, ir to, kas neužbaig-
ta, nėra skirtumo, kuris tampa realiu 
menu akimirksniu, be jokių vaiduok
lių“, yra ne kas kita, o literatūra.

taigi simboliška, kad Raros knyga 
007, Airos romanas Vaiduokliai yra 
tarsi slaptasis literatūros agentas, 
dar kartą primenantis, kas yra lite-
ratūra ir kaip joje skleidžiasi subtilūs 
bei daugiasluoksniai meno ir tikrovės 
santykiai. Simboliška ir tai, kad Airos 
kūrybą Lietuvoje leidžia maža leidyk
la, mat rašytojas nesyk yra tvirtinęs, 
jog mėgsta mažus leidėjus, kurie ne-
užsiima didiesiems būdinga reklami-
ne prostitucija, nes knyga nesiūlo pati 
savęs skaitytojui, o ragina ją atrasti. 
Baigdama šį tekstą, aš, be abejo, ra-
ginu atrasti Rara leidyklą ir jos lei-
džiamas knygas, kurios gryniausiais 
pavidalais išmoningai narsto literatū-
rinę problematiką, taip išvengiant tų 
varginančių madingų temų, ideologi-
nių problemų ir kitų bestselerinėms 
knygoms būdingų negalavimų. !
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Nesibaigiantis susižavėjimas, sumišęs 
su silpnu, bet niekaip nenutylančiu 
pavydo balseliu, kažkur tyliai viduje 
cypiančiu – kaip ji taip galėjo? Iš kur 
tiek idėjų, kurios nesibaigė visą gyve-
nimą, lyg kažkur šalia ji būtų turėjusi 
tik jai vienai prieinamą naujų minčių 
šulinį, o šalia – dar ir energijos fonta-
ną, kad įstengtų tas mintis paversti 
realybe? Iš kur atsparumas ir gyvy-
bingumas, lydėjęs su maža dukra per 
Atlantą, vertęs degti plyteles ir kurti 
mozaikas, keisti gyvenimą, kalbą ir 
keistis pačiai – ir tame pasikeitime vėl 
rasti naujų idėjų ir skleisti jas naujose 

aplinkose, vis plečiantis kontekstams? 
Išties, žiūrint ir skaitant belieka kartą 
įkvėpti ir sau pasakyti, kad taip, kai 
kurie gyvenimai yra didesni už kitus.

Įeikite gilyn, ir spinduliai 
perskros miglą

JurGItA LuDAVIČIENė

Plytelės, mozaikos ir vandenynas, 
ir dar daugybė kitų dalykų sudaro tą 
už kitus didesnį gyvenimą, kurį nugy-
veno Aleksandra Kasuba – meninin-
kė, vizio nierė (kad ir kaip pretenzin-
gai skambėtų šis žodis, bet šįkart jis 
čia tinka), erdvių kūrėja ir valdytoja, 
eksperimentatorė, tekstų kūrėja – čia 
galėtų rikiuotis dar bent dešimt jos 
apibūdinimų, bet pabandysiu juos pa-
skirstyti tolesniame tekste, nekoncent
ruodama visų į vieną vietą, nes tai jau 
panašėtų į litaniją, kuri (taip jaučiu) 
autorei anaiptol nebūtų prie širdies. 
toji neįtikėtinos energijos ir kūrybiš-

kumo biografija, septynių dešimtme-
čių kūrybinis palikimas maketais, 
eskizais, video ir mozaikomis netelpa 
nei į Nacionalinę dailės galeriją, kur 

vyksta Kasubos paroda „Formuojant 
ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos 
aplinkos“, nei į parodą lydintį to paties 
pavadinimo katalogąknygą, kuria-
me – tekstai apie autorę, tekstai apie 
jos gyvenimo kontekstus, inspiracijas 
ir aplinkas, ir galiausiai – jos pačios 
tekstai. Visa tai, tiek paroda, tiek kny-
ga – parodos kuratorės ir katalogo su-
darytojos Elonos Lubytės aštuonerių 
metų trukmės darbo, tiesiant komuni-
kacijos tiltus ir plečiant su menininke 
susijusius kontekstus, vaisius.

Jau sakiau, kad Aleksandra Kasuba 
niekur netelpa – ne tik į realią parodų 
salę ir popierinius, materialius kny-
gos puslapius. Ji netelpa ir galvoje, ir 
nežinia, nuo kurio taško pradėti pasa-
koti, nuo kurio siūlelio austi tą jos gy-
venimo ir kūrybos gobeleną. Kadaise, 
dar 1990 m. skaičiau straipsnį Krantų 
žurnale apie Aleksandrą, tuo metu ra-
šytą kaip Kašubienę, padariusį man, 
tuometinei VDA pirmakursei, įspūdį – 
ten, Amerikoje, lietuvė daro erdvines 
instaliacijas. Oho. tada 2008 m. pasi-
rodė knyga Algirdo Juliaus Greimo ir 
Aleksandros Kašubienės laiškai (1988–
1992). Paskui NDG 2013–2014 m. įgy-
vendino aplinką „Spektro užuomina“, 
dalyvaujant pačiai autorei – taip atgijo 
1975 m. instaliacija. taip po truputį 
viena žymiausių išeivijos menininkių 
grįžo į Lietuvą, nors iš tiesų visuomet 
buvo į ją atsigręžusi, tegul ir neišeina 
sakyti – niekuomet nebuvo iš tikrųjų 
išėjusi. Bendravo su Lietuvoje likusiais 
tėvais ir broliu, su JAV lietuvių bend
ruomene, su naujųjų laikų – atkurtos 
Nepriklausomybės metų išeiviais, VDA 
skulptūros katedros studentei Onai 
Juciūtei skyrė vienkartinę Vytauto 
Kašubos vardo stipendiją ir taip toliau. 
Jau nekalbant apie tuos paskutinius 
intensyvaus susirašinėjimo su parodos 
kuratore metus ir darbų dovanojimą 
Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui.

Gal dėl to jos meninio ir konceptua
laus didumo paroda konstruojama 
pa gal tai, kas patikimiausia ir į ką 
lengviausia atsiremti – biografinį na-
ratyvą; NDG sienos nuosekliai apauga 
artefaktais, kūriniais, fotografijomis, 
video ir tekstais, palaipsniui visko gau-
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Parodos „Formuojant ateitį. Erdvinės aleksandros Kasubos aplinkos“ fragmentai. 
nacionalinė dailės galerija, Vilnius. 2021. Gintarės Grigėnaitės nuotraukos
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sėja, projektai sudėtingėja ir įgyja vis 
didesnį mastą, iš plokštumos autorė 
eina (tiksliau – veržliai šauna) į erdvę, 
nuo sienų atsiplėšia ir į salę iššoka 
maketai, ir viskas tarsi bičių spiečius 
sukasi aplink vieną realiai įgyvendintą 
tampriojo audinio erdvinę konstrukci-
ją, baltą ir lengvai peršviečiamą, tarsi 
koks tekstilinis labirintas ar tipi sto-
vinčią salės centre. taip nuo biografijos 
nesunku pereiti prie meno, nuo teorijos, 
datų ir dokumentacijos – prie patyrimo.

Viskas prasideda nuo Ginkūnų dva-
ro, priklausiusio grafams Zubovams, 
kuriame buhalteriu dirbo Jonas Fle-
džinskas, vedęs Aleksandrą Zubovai-
tę. Dvare vaikus prižiūrėjo guvernan-
tės, kalbama buvo vokiškai, angliškai, 
rusiškai ir lenkiškai – kai niekas 
neįtarė, kad anglų kalba už Atlanto 
vienai iš dukterų taps pagrindine. 
Prasideda nuo nuotraukų ir akvare-
lių, kurias Aleksandra liejo Vilniaus 
dailės akademijoje – ir gobeleno su ti-
piškais tuometiniais lietuvių liaudies 
motyvais. Viskas kruopštu, užtikrin-

ta ir kuklu, ir niekas nepranašauja to 
visai jau greitai būsiančio proveržio 
į erdves. Bet iš pradžių buvo sutari-
mas su skulptorium ir dėstytoju Vy-
tautu Kašuba sujungti gyvenimus ir 
pasitraukti į Vakarus. Niekas niekur 
nedingsta ir, žiūrint retrospektyviai, 
viskas siejasi; ir 1947aisiais atsidūrus 
Naujajame Džersyje, jaunoji Kašubų 
šeima mažoje dovanų gautoje kerami-
nėje krosnelėje dega plyteles baldų du-
relėms ir stalviršiams – o ant gretimos 
NDG sienos, visai netoli eksponuoja-
mos vietinio molio plytos iš Ginkūnų 
dvaro plytinės. tačiau jau visai greitai 
tos keraminės plytelės virsta grupinių 
parodų eksponatais, šeima persikelia į 
Niujorką, atsiveria naujos galimybės 
ir įsiplieskia meninis gyvenimas. Po-
kalbiai Four O’Clock Forum – legen-
dinė vieta skulptorės Louise Nevelson 
studijoje, kurią inicijavo tapytojas ir 
grafikas Willas Barnetas, vedęs Eleną 
ČiurlytęCiurlys, Kasubos pažįstamą 
iš jaunystės laikų; laimingas atsitik-
tinumassusitikimas, leidęs klausytis 

Jacksono Pollocko, Willemo de Koo-
ningo ir kitų tuometinių žvaigždžių 
ten, kur virė gyvenimas ir diskusijos 
apie naujausius meninius įvykius. 
Į tą gyvenimą ji pasinėrė visa galva 
ir greitai pati tapo jo dalimi. Dar vie-
nas svarbus gyvenimo susitikimas – 
Paulas J. Smithas, Menų ir dizaino 
muziejaus (buv. šiuolaikinių amatų 
muziejus / Amerikos amatų muziejus) 
direktorius, susipažinęs su Aleksand
ros kūryba 1957 m., žavėjęsis ja, kvie-
tęs dalyvauti muziejaus rengiamose 
parodose ir ženkliai prisidėjęs prie 
jos kūrybos sklaidos tuometiniame 
šiuolaikinių amatų kontekste. Būtent 
Niujorko šiuolaikinių amatų muzie-
jaus kvietimu ji pirmą kartą dvimates 
linijas pavertė trimatėmis kontemplia-
cijai skirtomis erdvėmis.

tačiau prieš tai buvo mozaikos iš 
pjaustyto skaldyto stiklo, marmuro 
ir iš Kvinso laikotarpio prie Atlanto 
vandenyno surinktų akmenėlių, vaikš-
tant pakrante su vaikais. Viena tokių 
mozaikų, eksponuojama NDG, beveik 
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graudžiai ir kartu nepaprastai tvirtai 
demonstruoja menininkės valią kurti 
bet kokiomis sąlygomis. Mozaikos iš 
akmenėlių greitai virto profesionaliais, 
akį užburiančiais skaldyto marmuro 
reljefais, pastarieji persikėlė į galeri-

nes erdves, tapdami architektūrinių 
užsakymų priežastimis. Ekspozicijoje 
galima sekti, kaip mozaikos praranda 
spalvas ir virsta monochrominėmis, 
pagrindinė raiškos priemonė – nebe 
spalvos ir jų tarpusavio santykiai, 
o reljefas, priverčiantis akį sekti aukš-
tesnius ir žemesnius balto ar juodo 
marmuro kvadratėlius. Keistu būdu 
spalvų dingimas anaiptol nesumaži-
na reljefų gyvybingumo – jie tokie pat 
kvėpuojantys, monochromiškumas 
dar labiau prikausto žvilgsnį ir užbu-
ria savo bangavimu.

Visgi mozaikų paviršiaus vibravimo 
nebepakako, ir Aleksandra Kasuba ėjo 
sąmonės plėtimo link, vis giliau pasi-
nerdama į architektūrinės erdvės ir 
erdvinių aplinkų poveikio žmogui ty-
rimus. 1970aisiais ji Paulo J. Smitho 
kuruojamoje šiuolaikinių amatų mu-
ziejaus parodoje pirmą kartą dirbo su 
tampriuoju audiniu. taip prasidėjo ir 
niekuomet jau nebepasibaigė jos gy-

venimo romanas su erdve. Nebūdama 
architektė ir niekada savęs tokia neva-
dinusi, ji konstravo erdvesbuveines, 
skirtas susikaupimui ir meditacijai, 
nusiraminimui ir dvasiniam komfor-
tui. Aplinkas. „Mano supratimu, aplin-

ka yra fizinė vieta greta mūsų, kuri 
generuoja tam tikras energijas, tačiau 
iš tikrųjų energijas generuoja jos vidu-
je esantys objektai. todėl kai kurios 
aplinkos yra stipresnės, kai kurios – 
ne tokios stiprios, kai kurios diktuoja 
tam tikrą elgesį, kitos diktuoja nuo-
taikas. Kai kurios primeta save indi-
vidui, ir jis arba nenori ten būti, arba 
jį ten traukia, nes jis reaguoja į aplin-
koje slypinčias energijas, į tą ypatingą 
aplinkybių sukurtą situaciją. tačiau iš 
esmės tai yra dalykai, kurie apibrėžia 
erdvę... konkrečią erdvę“1.

tos aplinkos ir tapo jos didžiausio 
domėjimosi objektu, savo ruožtu ra-
dusio atgarsį vis platesniuose sluoks-
niuose. XX a. septintame dešimtmety-
je įsisiautėjus meniniams sąjūdžiams 
ir hepeningams, architektai ir meni-
ninkai ėmė ieškoti minkštesnių gam-
tos formų ir alternatyvių erdvinių 
sprendimų. Čia paminėtinas ir „Eks-
perimentų mene ir technologijoje“ są-
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jūdis, įkvėptas kosmoso užkariavimų 
epochos. Nors Kasuba nepriklausė 
jokio tipo kontrkultūrai (anot parodos 
kuratorės, ji programiškai atsisakė 
būti siejama su hipių judėjimu), bet 
jos kuriamos erdvinės aplinkos taip 
pat atspindėjo tai, kas tuo metu rūpėjo 
daugeliui: lanksčios, nomadiškai mo-
bilios ir varijuojamos erdvinės struk-
tūros, išplėstos sensorinės patirtys, 
pojūčių technologijos ir sinestezija. No-
ras išeiti iš kampuotos erdvės, kurioje 
menininkė jautėsi suvaržyta, noras 
išlaisvinti sąmonę, noras duoti žmo-
gaus sielai pailsėti nuo mechanizuotos 
aplinkos. Kaip? Panaudojant audinį. 
Kokį audinį? Ir čia vėl neįmanoma 
nepaminėti kertinio buitinio momen-
to – tokio visiškai žemiško, nei su siela, 
nei su dvasinėmis materijomis nesusi-
jusio. Pirmasis aplinkos modelis buvo 
sukurtas iš Vytauto Kašubos marški-
nėlių, kuriuos Aleksandra sukarpė ir 
ištempė tarp dviejų diskų, apskrito ir 
kvadratinio, įstačiusi tarp jų pagalį. 
Modelis iš marškinėlių ir pagalio pa-
siteisino, ir erdvinės aplinkos, kuriose 
jau buvo naudojamas specialus tamp
rusis audinys, užvaldė Aleksandros 
butą, parodines ir viešąsias erdves.

Bandau įsivaizduoti tą baltą erdvę 
su savotiškomis ertmėmis ir tune-
liais, pavadintą Gyvenamąja aplinka, 
kurioje ji pati gyveno dvejus metus. 
Mastelis ir užmojai didėja: dalyvavi-
mas 1977 m. Filadelfijos universite-
tinio meno ir mokslo centro tekstilės 
ir mokslo koledžo programoje „Menas 
moksle“ ir 1983–1984 m. Nacionalinio 
meno fondo stipendija įgalina toliau 
galvoti, kaip sutvirtinti tampraus au-
dinio struktūras, o solo paroda „For-
muojant ateitį“ 1989 m. jau demons-
truoja, kad Kasubos mintis krypsta 
į galimybę statyti gyvenvietes iš su-
kietintų struktūrų. „tokios aplinkos 
neskatina destruktyvių jausmų. to-
kiose vietose niekas niekada nesigin-
čija. Žmonės išsipasakoja. Nėra jokių 
apribojimų, visi mūsų tabu papras-

1 aleksandros Kasubos interviu su jerilyn 
Berland, 1976. aleksandra Kasuba papers, cir-
ca 1900–2019, bulk 1960–2010, aaa si; cit. 
iš: inesa Brašiškė, „Erdvės formavimas: anks-

tyvieji eksperimentai“, in: Formuojant ateitį. 
Erdvinės Aleksandros Kašubos aplinkos / Sha-
ping the Future: Environments by Aleksand ra 
Kasuba: Parodos katalogas / Exhibition catalo-

gue, sudarytoja / editor Elona Lubytė, Vilnius: 
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus / The 
Lithua nian national Museum of art, 2020, 
p. 134.
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čiausiai išnyksta.“2 Visko tiek daug. 
Nes aplinkos iš tampriojo audinio – tai 
dar ne viskas, paraleliai ji kuria tai, 
ką tam tikra prasme galima būtų pa-
vadinti mozaikų tąsa – plytų reljefus 
viešosiose erdvėse. Vytenio Jankūno 
dokumentuotuose video galima maty-
ti reljefų žaismą su šviesa, kai plytų 
bangos iš plokščių virsta apimtinėmis, 
iškiliomis, judančiomis. Linkolno ligo-
ninės siena Bronkse, Vandens siena 
naujajame autobusų terminale, Am-
hersto stoties plytų siena Bafale, relje-
fas Leksingtono aveniu ir kiti jos kurti 
reljefai (vienas garsiausių – Pasaulio 
prekybos centre Niujorke, sunaikintas 
per rugsėjo 11ąją) parodo ne tik erd
vinį mąstymą, nepriekaištingą kom-
pozicijos pojūtį, bet ir gebėjimą valdyti 
ir įgyvendinti didelius projektus, ne 
eksperimentinius parodinius, o urba-
nistinius architektūrinius. Ir darbš-
tumą. Greta Jankūno videodokumen-
tacijos NDG eksponuojami ir plytinių 
reljefų modeliai, kur kiekviena plytelė 
atskirai išskaptuota iš balzos medžio. 

Ir tas kruopštumas bei darbštumas 
dabar žiūrint daro ne menkesnį įspū-
dį parodinėje erdvėje, nei anuomet, kai 
šie modeliai padėdavo autorei laimėti 
architektūrinius konkursus ir gauti 
užsakymus. tie du poliai – lanksčios, 
peršviečiamos audinio struktūros ir 
kietos, stabilios plytų reljefo sienos – 
tarsi įrėmina menininkės kūrybą. ta-
čiau, ko gero, tampriojo audeklo struk-
tūros ne taip jau toli nutolusios nuo 
stabilios, tvirtos architektūros – Kasu-
bos kūryboje tiek tai, kas laikina, tiek 
tai, kas pastovu, susiejama judėjimu ir 
apimtimis, nesvarbu, kad vienu atveju 
realiomis, kitu – iliuzinėmis.

Visko tiek daug. Gyvenimas toks 
pilnas. Simpoziumai, kūrybinės dirb-
tuvės, instaliacijos, tyrimai ir tekstai, 
kuriems į gyvenimo pabaigą Kasuba 
skyrė vis daugiau dėmesio. Namas pa-
gal jos pačios projektą Naujojoje Mek-
sikoje. Pripažinimas, kurio ryškiau-
sias blyksnis – Smithsonian institutui 
priklausantis Vašingtono apygardos 
Amerikos meno archyvo sprendimas 

perimti ir saugoti menininkės doku-
mentus. Ir grįžimas į Lietuvą kūrinių 
pavidalu, 2019 m. dovanojus Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui savo 
darbų kolekciją – tuo ir baigėsi fizinis 
gyvenimas, konstatavus, kad „jau ga-
lima giliai giliai atsikvėpti“ (iš laiško 
parodos kuratorei Elonai Lubytei). Vėl 
nepalieka kažkokio neįtikėtino skaid
rumo ir konstruktyvumo jausmas, 
sutvarkyto užbaigto gyvenimo. NDG 
visą šią pilnatvę atstovauja rūstokai 
nuo sienos žiūrintis keraminis auto-
portretas, tapybiškai persiliejančiomis 
raudona, juoda, pilka, melsvai žalsva, 
gelsva spalvomis alsuojanti „tėviškė“ 
ir vizionieriškas sapnuojantis žirgas. 
Jurgio Mačiūno atvirukas, sakantis, 
kad jokios kliūtys nesutrukdys jam 
atvykti į Kasubos instaliaciją, kurioje 
viskas buvo balta ir atidarymo metu 
liejosi putojantys gėrimai – balta puta, 
neabejotinai. Ir vienas video, kuriame 
jauna Aleksandra madonišku marmu-
riniu veidu rankoje atsainiai laiko ciga-
retę. Įeikite gilyn, – rašė ji, – „ĮEIKItE 
GILYN / Ir SPINDuLIAI / PErSKrOS 
MIGLĄ / SurAIKYS JūSŲ / šEšėLĮ / Ir 
šVIESOS / PALIEStA / APtEMS“3.

2 atsakymai jerilynai Berland. 1976, in: For-
muojant ateitį, p. 414.

3 aleksandra Kasuba, „Įrengimai sielai“, in: 
Ibid., p. 398.
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Mąsčiau apie Campo di Fiori 
Varšuvoj prie karuselės
Giedrą pavasarį, temstant,
Aidint muzikos trenksmui. 
Salves už geto mūrų
Stelbė melodijos trenksmas,
Skriejo krykšdamos poros
Į giedrą vakaro dangų.

Czesław Miłosz (1943)1

Varšuvos geto sukilimo metu, per 
1943iųjų Velykas greitosiomis para-
šytas Czesławo Miłoszo eilėraštis fik-
savo groteskišką vaizdą: vienoje geto 
sienų pusėje aidėjo šūviai ir beviltiška 
nužemintų geto žydų kova už išliki-
mą, kitoje – bandyta užmerkti akis 
prieš karo realybę ir imituoti kasdienį 
„normalų“ gyvenimą, linksminantis 
besisukančioje karuselėje. tačiau ka-
ruselės ir geto pasaulį žyminti siena 
nebuvo be skylių. Varšuvos geto žy-
dus žeidė pro langus matomos karu-
selės ir besilinksminančių varšuviečių 
vaizdas. Jis, vieno iš sukilimo vadų 
Mareko Edelmano teigimu, buvo jų 
„prakeikimas“2. tuo tarpu karuselės 
lankytojai negalėjo negirdėti sukilimo 

Sunkios parodos:  
Antrojo pasaulinio karo 

traumos ir trūkiai

AuDrIuS DAMBrAuSKAS

garsų, neužuosti degančio geto kvapo. 
Abi grupės dalijosi, buvo paženklintos 
Antrojo pasaulinio karo traumine pa-
tirtimi. Nežinia kokio gudruolio geto 
šešėlyje, ul. Bonifraterska pastatyta 
karuselė tapo vienu iš Antrojo pasau-
linio karo Lenkijoje simboliu, radusiu 
atgarsį ne vieno lenkų menininko 
darbuose, pavyzdžiui, žymiojo režisie-
riaus Andrzejaus Wajdos filmuose3. 
tuo įsitikinti Vilniaus miesto gyven-
tojai ir svečiai šiandien gali užsukę į 
MO muziejų, kuriame eksponuojamos 
dvi Antrojo pasaulinio karo ir pokario 
problematikai skirtos parodos. Vie-
na – lietuvių, kita – lenkų kuratorių, 
abi besiglaudžiančios po bendru pava-
dinimu – Sunkus amžius.

Pažintį su parodomis pradėsiu nuo 
apačios kildamas į viršų, t. y. pir-
ma apžvelgsiu antrajame muziejaus 
aukšte įsikūrusią mažąją parodą – 
dailėtyrininkės Giedrės Jankevičiūtės 
kuruojamą Sunkus amžius: Vilnius, 
1939–1949, nors lankytojas pradžios 
atskaitos tašku gali pasirinkti ir aukš-
čiau įsikūrusią lenkų menotyrininkės 

Andos rottenberg kuruojamą didžiąją 
parodą Sunkus amžius: Szapoczni-
kow – Wajda – Wróblewski. šiuo atve-
ju tai neturi didelio skirtumo, parodos 
papildo ir praplečia viena kitą naujais 
kontekstais, tad muziejaus lankytojas 
gali kilti ir nusileisti suktais muziejaus 
laiptais net kelis kartus, iš naujo per-
žvelgdamas jau matytos parodos eks-
ponatus su antrosios parodos papildytu 
žinių bagažu. Visai kaip... karuselėje. 

Prie mažosios parodos durų pasi-
tinkanti istoriko Nerijaus šepečio pa-
ruošta išsami 1939–1949 m. Vilniaus 
istorijos atkarpos laiko juosta užduoda 
parodos toną ir savotiškai atspindi jos 
problematiką. Veikiausiai sunku būtų 
ginčytis, kad šiandienos sostinės gy-
ventojai apie šį turbulentišką dešimt
metį, kai politinė valdžia mieste keitė-
si net šešis kartus ir buvo sugriautos 
tradicinės miesto bendruomenės, žino 
per mažai. trūksta populiaresnių ne 
tik politinius, bet ypač socialinius ir 
kultūrinius pokyčius mieste apibend
rinančių veikalų, netgi kūrinių. todėl 
visai nestebina, kad svarbiausiais šio 
laikotarpio miesto istorijos pažinimo 
šaltiniais tampa dar prieš tris dešimt
mečius rašyta reginos Žepkaitės stu-
dija apie lietuvių atgautą Vilnių 1939–
1940 m.4 ar tuo metu Vilniuje gyvenusio 
Józefo Mackiewicziaus asmenine pa-
tirtimi ir įspūdžiais paremti romanai 
bei atsiminimai5. O dar dažniau mies-
to istorija telieka skendėti tarpukario 
Lietuvos propagandai arti mose miglo-
se, kuriose miestas tik leng vai iš išorės 
aplenkėjęs, bet iš esmės tvirtas mono-
litinis lietuviškaitautinis darinys6.

Paroda Sunkus amžius: Vilnius, 
1939–1949 nuosekliai dekonstruoja 

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

1 Czesław Miłosz, „Campo di Fiori“, in: 
Czesław Miłosz, Rinktiniai eilėraščiai, iš len-
kų kalbos vertė Tomas Venclova, Vilnius: Bal-
tos lankos, 2011, p. 24–26.

2 Michał dąbrowski, Carousel by the Ghet-
to Walls – Unknown Photographer, in: https://
culture.pl/en/work/carousel-by-the-ghetto-
walls-unknown-artist. Panašūs motyvai dažni 
Holokaustą išgyvenusių žydų atsiminimuose. 
Pavyzdžiui, aušvice kalintas Primo Levi apra-
šo susidūrimą su laisvomis darbininkėmis che-
mijos laboratorijoje 1944 m. pabaigoje: „Tos 
merginos dainuoja, kaip dainuoja visos mer-
ginos visose pasaulio laboratorijose, ir mes 

pasijuntame be galo nelaimingi“ (Primo Levi, 
Jei tai žmogus, iš italų kalbos vertė Violeta 
Tauragienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidykla, 2003, p. 179).

3 Prie geto sienos stovinti karuselė matoma 
režisieriaus filmuose Karta (Pokolenie, 1955), 
Didžioji savaitė (Wielki tydzień, 1995).

4 Regina žepkaitė, Vilniaus istorijos atkar-
pa: 1939 m. spalio 27 – 1940 birželio 15 d., 
Vilnius: Mokslas, 1990.

5 józef Mackiewicz, Kelias į niekur, iš lenkų  
kalbos vertė Leonardas Vilkas, Vilnius: aidai, 
2009; józef Mackiewicz, Tiesa akių nebado, iš 
lenkų kalbos vertė jonas Malinauskas, Vilnius: 

naujasis židinys-aidai, 2015; józef Mackie-
wicz, Nereikia garsiai kalbėti, iš lenkų kalbos 
vertė aldona Baliulienė, Vilnius: Briedis, 2015.

6 apie Vilniaus įvaizdį tarpukario Lietu-
vos viešojoje erdvėje žr. dangiras Mačiulis, 
darius staliūnas, Vilnius – Lietuvos sostinė: 
Prob lema tautinės valstybės projekte (XIX a. 
pabaiga – 1940 m.), Vilnius: Lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2015. Ši problematika taip 
pat atsispindi šiuo metu Lietuvos meno paži-
nimo centre TaRTLE eksponuojamoje paro-
doje 1918–1945 / Kaunas – Vilnius.
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 Parodos „sunkus amžius: Vilnius, 1939–1949“ fragmentas. 2021. 
norbert Tukaj nuotrauka. MO muziejaus archyvas
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tokį miesto istorijos vaizdinį. Parodos 
pradžioje matome prieškariu skirtin-
gų tautybių – lenkų, lietuvių, žydų ir 
gudų – kurtus miesto paveikslus. Skir-
tingo braižo ir stiliaus darbus, atrodo, 
vienija pagrindinė mintis – Vilnius – 
tai savas, čia gyvenančių menininkų 
(ir ne tik) mylimas miestas. Paskutinė 
šioje darbų eilėje – 1940 m., jau lietuvių 
atgautame Vilniuje tapyto Ludomiro 
Sleńdzińskio (1889–1980) darbo De-
vocionalijų pardavėja, vaizduojančio 
Verbų sekmadienį šv. Onos bažnyčios 
prieigose, skaitmeninė reprodukcija. 
Paveikslas vis dar alsuoja idiliška ra-
mybe, nors šiandienos kūrinio stebė-
tojui (o, veikiausiai, ir autoriui anuo-
met) jau aišku, kad netrukus miestui 
itin reikės paveiksle nutapytų jo glo-
bėjų – šv. Kazimiero ir Aušros Vartų 
švč. Mergelės Marijos pagalbos. 

O toliau parodoje ir seka visa karo 
mėsmalė. Stebina drąsios, pasipriešin-
ti raginančios Jerzy Hoppeno (1891–
1969) grafikos alegorijos, ar atvirai 
antihitleriniai jo mokinio Stanisławo 
roliczo (1913–1997) darbai Statau 
naują Europą (1942), XX amžiaus 
chimera (1943). Vilniaus geto slėptu-
vėse išlikęs rachelės Suckever (1904–
1943/1944) pieštas pomirtinis muzikos 
mokytojo Jakovo Geršteino portretas. 
Gete, kur mirtis buvo kasdienybė, po-
mirtinis portretas tarsi sugrąžino au-
kai unikalumą, asmenybę. 

tarp karo laikotarpiu kurtų darbų 
išsiskiria šešiolika spalvingų Vlado 
Drėmos (1910–1995) ciklo Gedimino 
kalnas įvairiais metų laikais (1943) 
darbų. Jie kardinaliai skiriasi nuo 
niūrių, monochromiškų, karo aukas ir 
veiksmus tiesiogiai fiksuojančių roli
czo ir Suckever darbų, kurie parodoje 
„įrėmina“ Drėmos kūrinius. šešiolika 
parodoje eksponuojamų Gedimino kal-
no atvaizdų – tik nedidelė ciklo, kuris 
gali siekti net apie 100 darbų, dalis. 
Žvelgiant į juos nepaleidžia mintis, 
kad ryškūs linoraižiniai nėra papras-
čiausia spalvų studija, jog dar ir dar 
kartą fiksuodamas tą patį (keisdamas 

tik smulkmenas ir koloritą) Gedimino 
kalną autorius užsiiminėjo savotiška 
psichoterapija, užsimerkė prieš karo 
realybę, o Gedimino pilies vaizdas dai-
lininkui tapo stabilumo bokštu, kurio 
galima įsitverti aplink siaučiant karo 
sūkuriams. Siekis apsisaugoti, nepa-
stebėti ar šaltai ignoruoti karo pada-
rinius ir aplinkinių kančias – neretas 
motyvas to meto lietuvių egodokumen-
tuose. Pradedant Kazio Almeno apra-
šytais vaikystės atsiminimais, kuriuo-
se konstatuojama, jog kad ir kaip tėvai 
stengėsi, nuo karo žiaurumo vaizdų jie 
vaiko neapsaugojo, o karas jam buvo 
įdomus ar net „patiko“7; baigiant itin 
lakonišku, bet cinišku ir žiauriu Lie-
tuvių nacionalistų partijos generali-
nio sekretoriaus Zenono Blyno įrašu 
dienoraštyje: „[Kazys] Boruta pasi-
piktinęs šaudymais – žydų. Geriau lai 
šaudo žydus, nei lietuvius, manau!“8 
Parodoje nauju rakursu nušvitę Drė-
mos sukurti kone kasdien matomo Ge-
dimino kalno atspaudai šios apžvalgos 

autoriui tapo vienais įdomiausių eks-
ponatų, vėl iš atminties iššaukusiais 
nelemtą Varšuvos karuselės istoriją.

toliau parodoje nuosekliai pereina-

ma prie pokario kūrybos. Puikiai lie-
tuviams pažįstamo dailininko siurrea
listo Samuelio Bako (g. 1933) darbai 
apmąsto žydų bendruomenės sunaiki-
nimą Antrojo pasaulinio karo metais, 
tuo tarpu dar vienas Sleńdzińskio dar-
bas Vilnius (Oratorija) (1944) primena 
dažniau pamirštamą lenkų repatriaci-
jos iš Lietuvos pokariu temą. Būtent 
Holokaustas ir lenkų repatriacija tapo 
pagrindiniais Vilniaus „lietuvinimo“ 
faktoriais, nulėmusiais, kad šiandien 
matome būtent tokį miesto veidą. Pas-
tarajai temai atskleisti parodoje pa-
naudojamos ir asmeninės iš Vilniaus 
pasitraukusių ar čia likusių ir „sulie-
tuvėjusių“ lenkų dailininkų istorijos, 
jų asmens dokumentai. 

tarp minėtų asmens dokumentų 
eksponuojama ir parodos kuratorės 
Jankevičiūtės Lietuvos literatūros ir 
meno archyve (LLMA) atrasta 1945 m. 
sausį užvesta Valstybinio dailės insti-
tuto studento Andriejaus Vrublevskio 
asmens byla, leidusi mokslininkei pa-

tikslinti dailininko gimimo datą, kitus 
biografinius faktus. Būtent Vilniuje 
gimusio ir pokariu jį palikusio Andrie-
jaus Vrublevskio, tik vėl atvirtusio į 

8 Zenonas Blynas, Karo metų dienoraštis, 
1941–1944 m., parengė Gediminas Rudis, Vil-

7 Kazys Almenas, Anuomet, Vilnius: Ver-
sus, 2019, p. 21–48.

nius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007, 
p. 77, (1941-07-23 įrašas).
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Andrzejų Wróblewskį (1927–1957), 
kūryba tampa viena iš trijų kertinių 
didžiosios MO muziejaus parodos 
Sunkus amžius: Szapocznikow – Waj
da – Wróblewski dalių. Beje, atrodo 
simboliška, kad vos prieš kelerius me-

tus, tame pačiame LLMA Valstybinio 
dailės instituto fonde buvo rasta ir 
1946 m. spalį, jau Wróblewskiui pali-
kus Lietuvą, studijas atnaujinusio par-
tizano Juozo LukšosDaumanto byla9. 
Ji tarsi darkart parodo tiek lietuvėjan-
tį Vilniaus veidą, tiek ir tai, kad karo 
karuselė šalyje dar nesiruošė sustoti...

Kaip dužo Lietuvos karių, įžengusių 
į Vilnių 1939 m., išankstinės nuosta-
tos ir iliuzijos apie lietuviškai kalbantį 
ir lietuvių kultūros išsiilgusį Vilnių, 
taip dūžta ir panašūs išankstiniai į 
Sunkaus amžiaus parodą lankytojų 
atsinešti istoriniai mitai ir vaizdiniai. 
Paroda atlieka puikią šviečiamąją mi-
siją pasakodama apie miesto istoriją, 
tačiau mitų ir predispozicijų dekonst
rukcija nėra neskausmingas procesas. 
Gal todėl galima girdėti „tikrosios“ lie-
tuvių tautos istorijos gynėjų ir saugo-
tojų priekaištus, jog karo metų Vilniui 

skirtoje parodoje pritrūksta... lietuvių! 
Atmetus tuščius purkštavimus, visgi 
tenka pripažinti, kad rimčiausias tik
rai puikios parodos trūkumas ir yra 
tai, jog ji yra mažoji paroda. Atrodo, 
kad kai kuriems šepečio paruoštoje 

laiko juostoje išskirtiems miesto is-
torijos lūžiams (ypač 1939–1941 m. 
sovietiniamlietuviškamLSSr kis-
mui) pagrįsti ir iliustruoti parodoje 
pritrūksta eksponatų. šie lūžiai ryš-
kiau atsiskleidžia tik parodą lydinčių 
informacinių lentelių tekstuose, kurių 
suma tokiai nedidelei parodai atrodo 
neproporcingai ilga. tad džiaugiantis 
ir visiems rekomenduojant aplankyti 
parodą, taip pat norėtųsi palinkėti, jog 
ji būtų tik tarpinė stotelė – jog dar pa-
vyktų sulaukti gausesnės eksponatais 
ir jų formomis parodos versijos. 

Jei mažoji MO paroda labai nedi-
delėje erdvėje sukemša plačius ištisų 
tautinių miesto bendruomenių istori-
jos lūžius, tai didžioji didelėje erdvėje 
užsiima trijų žymių lenkų menininkų 
biografinėmis mikroistorijomis. Nag
rinėja, kaip Antrojo pasaulinio karo pa-
tirtys atsispindi trijų menininkų, karo 
metais išgyvenusių paauglystę, toles-
nėje kūryboje. Susipažįstant su šių me-
nininkų biografijomis, neišvengiamai 

kyla noras jų karo gyvenimus klasifi-
kuoti, kaip kadaise tai darė Ho lokaustą 
tyrinėjęs istorikas raulis Hibergas.

Lietuvos publikai, be abejo, labiau-
siai pažįstamas trijulės dėmuo – pa-
saulinio garso kino režisierius Wajda 
(1926–2016). Juolab parodos proga 
Lrt eteryje įvyko ir šiokia tokia re-
žisieriaus filmų retrospektyva. Waj
dos tėvas buvo nužudytas Katynėje 
1940 m., apie šias sovietų įvykdytas 
žudynes režisierius yra pastatęs filmą 
Katynė (Katyń, 2007). šis filmas – bene 
geriausiai Lietuvoje žinomas jo kūri-
nys, ne kartą čia rodytas, o ir minėtoje 
retrospektyvoje vėl pakartotas. Men-
kiau Lietuvoje žinomas faktas, kad 
pats režisierius nuo 1942 m. įsitraukė į 
lenkų pogrindžio pasipriešinimą, buvo 
Armia Krajowa narys. šiame konteks-
te daugelis jo filmų nušvinta kitokio-
mis spalvomis. Kitaip tariant, grįžtant 
prie minėtų dėžučių ir klasifikacijų, 
Wajda – tai pasipriešinimas. Mažosios 
parodos kontekste minėtas dailinin-
kas Wróblewskis – stebėtojas. Netgi 
labai tiesiogine prasme: karo metu, 
vokiečiams vykdant kratą šeimos na-
muose Vilniuje, paauglio Wróblewskio 
akyse nuo širdies smūgio miršta tė-
vas. Dailininko kelią pradėjęs Vilniuje, 
šiandien Wróblewskis yra vertinamas 
kaip vienas ryškiausių pokario Lenki-
jos dailininkų, savo siurrealistiniuose 
ar abstrakčiuose paveiksluose savitai 
nagrinėjęs karo ir atminties tematiką. 
Na, o Lenkijos žydei, skulptorei Ali-
nai Szapocznikow (1926–1973) tenka 
bene sunkiausias – aukos – vaidmuo. 
Išgyvenusi skirtingus getus ir koncent
racijos stovyklas, pokariu menininkė 
kūrė Lenkijoje ir Prancūzijoje, naudo-
dama neįprastas tuo metu skulptūroje 
medžiagas – poliesterį, poliuretaną ir 
pan., ji radikaliai permąstė skulptūrą. 
Būtent Szapocznikow sukurta nerū-
pestingos paauglės skulptūra Sunkus 
amžius (1956) – vaizduojanti paaug
lystę, kokios menininkė neturėjo – ir 
tapo parodos simboliu, atsispindinčiu 
parodos pavadinime. 

Kiek praplėstai Hilbergo klasifikaci-
jai užbaigti, atrodo, betrūksta tik bu-
delių. Kurgi kitur jų ieškoti, jei ne karą 

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

9 Į studijas įstojo prisidengęs juozo adomai-
čio slapyvardžiu.

Parodos „sunkus amžius: szapocznikow – Wajda – Wróblewski“ fragmentas.  
Centre – alinos szapocznikow skulptūra „sunkus amžius“ (Trudny wiek). 1956, išlieta 1986. 
Bronza. Lodzės dailės muziejus. 2021. norbert Tukaj nuotrauka. MO muziejaus archyvas
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Parodos „sunkus amžius: szapocznikow – Wajda – Wróblewski“ fragmentas. 2021. 
norbert Tukaj nuotrauka. MO muziejaus archyvas

išgyvenusių menininkų darbuose? ta-
čiau taip mąstantis parodos lankytojas 
gali likti nusivylęs. tiesmukų, dekla-
ratyvių manifestų parodoje nedaug. 
Bene ryškiausiai karo realijas atliepia 
Wróblewskio aštuonių paveikslų ciklo 
Sušaudymai (1949) darbai. tačiau ir 
čia lieka neaišku – kokią poziciją uži-
ma lankytojas, stebintis paveiksluose 
egzekucijai išrikiuotus žmones – ste-
bėtojo ar budelio? tik pirmajame Su-
šaudymų serijos paveiksle Sušaudytas 
žmogus (1949) išnyra budelio figūra, 
bet ir čia ne viskas taip paprasta. So-
vietmečiu paveikslas demonstruotas 
su neautorine paantrašte Sušaudy-
mas su gestapininku, tačiau vėlesnės 
paveiksle pavaizduoto budelio unifor-
mos analizės leidžia tvirtai teigti, jog 
paveiksle pavaizduotas ne vokiečių, 
o sovietų egzekutorius (to dalininko 
gyvenimo metais, žinoma, negalėta 
vie šai teigti).

Wróblewskio drobės, Wajdos filmai, 
Szapocznikow kūriniai subtiliai atlie-
pia ne tik karo metų sovietų ar nacių 
okupacijų kontekstus, tačiau ir plačius 
nusikaltimų žmogiškumui ar asmeni-
nių moralinių apsisprendimų klau-
simus. šių klausimų fone savotiškai 
atsiskleidžia dvipusių Wróblewskio 
paveikslų likimas – dailininkas nenu-
rodė, kurios dvipusių paveikslų pusės 
yra „gerosios“, tad po autoriaus mirties 
tai už jį nusprendė motina. Pavyzdžiui, 
galimai Vilnių vaizduojantį Geto likvi-
davimą (1949) priskyrė „išvirkštinei“ 
pusei, tuo tarpu nuosaikesnės tema-
tikos Šoferį (Mėlynasis šoferis) (1948) 
paskelbė „gerąja“ puse. Arba pokarinė 
Szapocznikow emigracija – išgyvenusi 
Holokaustą skulptorė buvo sukrėsta 
pokario Lenkijoje vis dar pasitaikančių 
antisemitinių pogromų ir valdžios ne-
veiksnumo prieš juos, todėl paliko šalį.

tiesa, susidaro įspūdis, kad Wajdos 
kūryba parodoje nugrimzta į antrą 
planą. Iš dalies dėl pačios kino kaip 
meno prigimties ir specifikos, salėje 
demonstruojamos trumpos filmų iš-
karpos nėra tokios paveikios kaip fil-
mo visuma, o įrėminti scenarijų lapai 
ir eskizai nublanksta prieš Wróblews-
kio ir Szapocznikow kūrinius. Nors 
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tikrai įdomu atpažinti kitų parodoje 
demonst ruojamų menininkų kūrinių 
motyvus Wajdos darbuose, visgi prieš 
einant į parodą rekomenduočiau susi-
pažinti su bent keliais klasikiniais jo 
karo ir pokario tematikos filmais Kar-
ta (Pokolenie, 1955), Kanalas (Kanał, 
1957), Pelenai ir deimantas (Popiół i 
diament, 1958), Eiklioji (Lotna, 1959) 
namuose, kitaip iš parodos gali likti 
tik Sunkus amžius: Szapocznikow – 
Wróblewski. Gaila, bet be Katynės 
minėta Lrt retrospektyva šia tema 
nelabai ką pasiūlė.

Vis dėlto parodos pradžioje kylantis 
noras klasifikuoti skirtingų meninin-
kų išgyvenimus į atskiras kategorijas 
pasirodo esąs nevykęs sumanymas. 
At virkščiai – paroda kviečia ieškoti 
jungiančių, bendražmogiškų patirčių 
ir technikų, siekiant suprasti ir su-
tramdyti paauglystėje patirtas karo 
traumas. Jei mažojoje parodoje kal-
bama apie totalitarinių režimų nai-
kinamas tradicines bendruomenes 

ir jų gyvenimo būdą, tai čia tas pats 
atsispindi asmeninėje menininkų kū-
ryboje – tiek Wróblewskio, tiek Sza-
pocznikow kūryboje gausu sulaužytų, 
deformuotų, dekonstruotų kūnų ir jų 
dalių. Net elementarų gipsinį kojos lie-
jinį Koja (1962) Szapocznikow pavadi-

na vieninteliu tikru savo autoportretu, 
taip lyg primindama, kad naciai žydus 
buvo dehumanizavę iki elementarios 
biologinės darbo jėgos. tuo tarpu as-
meniniai menininkų gyvenimo faktai 
tampa būdu platesniems istorijos na-
ratyvams prisiminti – antai parodoje 
trumpai paminimas Szapocznikow ne-
vaisingumas gali priminti apie nacių 
vykdytą sterilizacijos politiką. 

Skirtingas interpretacijas skatina ir 
tai, kad kitaip nei mažoji paroda, ši 
ekspozicija nėra perkrauta informa-
ciniu tekstu. tiesa, jei tai atrodo bau-
ginančiai, tai audiogidas pasiruošęs 
už rankutės mažais žingsneliais vesti 
lankytoją per parodą, gal net per daug 
prilaikydamas jo ranką: „Mėlyna – at-
šalusio kūno spalva“, – aiškina balsas 
ausinėse... Norisi tikėti, kad populia-
riomis, tačiau ne itin problematiško-
mis parodomis apie 90uosius užaugin-
tas platus lankytojų ratas šių „sunkių“ 
MO parodų neišsigąs, nuo muziejaus 
jos neatbaidys, o gal net dar paskatins 

labiau pasidomėti platesniais karo ir 
pokario istorijos kontekstais. Pabūsiu 
nepolitkorektiškas, bet kiek byloja 
mano trumpa atmintis, šis parodų tan-
demas yra vertingiausia, kas lig šiol 
buvo MO muziejuje išstatyta. !
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šių metų balandžio 6 d. mirė švei-
carų kilmės vokiškai rašęs teologas, 
kunigas, mąstytojas Hansas Kün-
gas (g. 1928). Jis priklausė ypatingai 
kartai. Kartai, išgyvenusiai kelias 
epochas, patyrusiai neįtikėtinas per-
mainas. reliatyvumo teorija, atominė 
bomba, išsilaipinimas Mėnulyje, žmo-
gaus genomo atradimas ir išmaniųjų 
telefonų era – visa tai pynėsi su poli-
tiniais įvykiais: parlamentinės demo-
kratijos krizė visoje Europoje, Antra-
sis pasaulinis karas, studentų riaušės 
1968aisiais, kolonijinės sistemos išar-
dymas, šaltasis karas ir komunizmo 
žlugimas, galiausiai rugsėjo 11oji, 
Brexitas ir trumpo prezidentavimas. 
Garsiausi tos kartos atstovai, išgy-
venę visus šiuos įvykius – karalienė 
Elžbieta II (g. 1926) ir popiežius eme-

In memoriam  
Hans Küng (1928–2021)
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ritas Josephas ratzingeris (g. 1927). 
Daugelis įsiminė šiųdviejų susitikimo 
2010 m. rugsėjo 16 d. Edinburge vaiz-
dus. Bet juk kalba dabar ne apie juos. 
Nors... ratzingeris, kitaip Benediktas 
XVI, balandžio 16 d. sulaukęs 94 metų, 
kiek neįprastai žanro reikalavimams 
atsidūrė kone visuose Küngo nekro-
loguose. Ir ne be reikalo. šiuolaikinis 
Plutarcho mėgdžiotojas galėtų parašy-
ti jų paralelinius gyvenimus, kuriuose 
sankirtos ir išsiskyrimo taškas būtų 
Vatikano II Susirinkimas, o abiejų 
bendras palydovas – Mozartas.

Bet grįžkime į pradžią. Hansas Kün-
gas gimė šveicarijoje, netoli Liucernos, 
kaip dabar sakytume, daugiavaikėje 
šeimoje. Iš septynių vaikų buvo vyriau-
sias, berniukai buvo du. tėvas prekiavo 
batais, motina kilusi iš ūkininko šeimos.

Anot paties Küngo, pašaukimą ku-
nigystei pajuto 11 metų. Paskui vis-
kas ėjo sklandžiai, net kiek rutiniškai. 
Gabus jaunuolis studijuoja Grigaliaus 
universitete, sulaukia pripažinimo. 
1954 m. jis įšventinamas kunigu 
šv. Pet ro bazilikoje. Paryžiaus Institut 
Catholique 1957 m. apsigina doktoratą 
apie šveicaro kalvinisto Karlo Bartho 
nuteisinimo teologiją. Išvados, kad 
katalikų ir garsiojo protestanto dok-
trinos iš esmės nėra nesuderinamos, 
sukelia ortodoksijos sergėtojų romoje 
nerimą. Savo ruožtu ratzingeris stu-
dijuoja Vokietijoje ir kunigu tampa 
kiek anksčiau – 1951 m., ankstėliau 
pradeda ir akademinę karjerą. Lygiai 
taip pat kunigas ratzingeris įtarinė-
jamas eretišku mąstymu. Jų padėtis 
staiga pakinta 1962 m. Abu kunigai 
atsinaujinimo srovės kaip ekspertai 
atnešami į Vatikano II visuotinį Baž-
nyčios susirinkimą (1962–1965). tuoj 
po susirinkimo naujoji teologų karta 
įkuria tarptautinį žurnalą Concilium. 
Küngas yra tarp jo steigėjų, ratzin-
geris tarp pastovių autorių. Küngas, 
impozantiškos išvaizdos lektorius ir 
puikus komunikatorius, susilaukia 
tarptautinio dėmesio, be kita ko, pa-
kviečiamas į Baltuosius rūmus – susi-
tikti su pirmu JAV prezidentu katali-
ku Johnu Kennedy.

Posusirinkiminė idilija tęsiasi neil-
gai. Prasideda Vakarų civilizacijai galą 
padaryti turėjusios studentų riaušės, 
raudonoji beprotybė, apėmusi Europos 
akademinius centrus, sukrečia ne vie-
ną intelektualą. Naujoje teologų kar-
toje prasideda nesutarimai – kaip gi iš 
tiesų skaityti „laiko ženklus“. Pamažu 
ji išsiskirsto, dalis Concilium steigė-
jų bei autorių, tarp jų ir ratzingeris, 
1972 m. pradeda leisti naują žurnalą 
Communio, turintį Bažnyčioje atverti 
dialogo tarp „modernistų“ ir „tradicio-
nalistų“ erdvę. Küngas tuo tarpu vis 
labiau ryškėja kaip povatikaninio at-
sinaujinimo radikaliojo sparno veidas. 
šiandienio žmogaus akimis žvelgiant 
nepakeliamo ilgumo jo knygos verčia-
mos į daugelį kalbų ir aptarinėjamos 
ne tik teologų ar kunigų, bet ir akty-
viųjų pasauliečių. Pirmiausia tai lyg ir 
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Hansas Küngas. 2015. Cns/Harald Oppitz nuotrauka, Kna
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trilogija: Bažnyčia (1967), Būti krikš-
čionimi (1974), Ar yra Dievas? Atsakas 
šiandienai (1978). šios knygos skirtos 
duoti naujus atsakymus į senus klau-
simus apie žmogaus egzistencijos ir 
krikščioniškojo tikėjimo prasmę. Daug 
kas jose tuo metu skambėjo kaip ra-
dikali tradicinių pažiūrų kritika. Vis 
dėlto daugiausia viešojo dėmesio su-
laukia jo knyga Neklystantis? (1971), 
kvestionuojanti popiežiaus neklysta-
mumo dogmą ir siūlanti naują Bažny-
čios neklystamumo sampratą.

Konfliktas su roma gilėjo, kol gar-
sus teologas ir viešasis intelektualas 
1979 m. neteko teisės dėstyti kaip ka-
talikų teologas. Išoriškai jį tai mažai 
paliečia. tiesa, jis turi palikti tiubin-
geno universiteto katalikų teologijos 
fakultetą, bet tuoj pat pradeda dirbti 
to paties universiteto Ekumeninių ty-
rimų cent re. Drauge Küngas tampa 
kone svarbiausiu krikščionybės ir Baž-
nyčios ekspertu bei Jono Pauliaus II 
kritiku sekuliarioje Vokietijos žiniask
laidoje. Jo aštrūs, kartais sąmoningai 
provokuojantys pasisakymai palydi 
kiekvieną bažnytinio gyvenimo įvykį. 
Naujos akademinės pareigos jį paska-
tina gilintis į pasaulio religijas, 1986 m. 
išeina jo knyga, skirta krikščionybės 
dialogui su islamu, hinduizmu ir bu-
dizmu. religijų dialogo klausimas 
veda prie minties apie universalią eti-
ką, kurią galėtų priimti skirtingos tau-
tos ir religijos. Išėjęs į pensiją, 1996 m. 
jis įsteigia Stiftung Weltethos / Global 
Ethic Foundation – Pasaulinės etikos 
fondą, skirtą skatinti tarpkultūriniams 
ir tarpreliginiams tyrimams, priside-
dantiems prie kultūrų ir religijų dia-
logo ir santaikos. Vienas iš negausių 
Küngo tekstų, išverstų į lietuvių kalbą, 
yra skirtas kaip tik šiai idėjai (Hans 
Küng, Helmut Schmidt (sud.), Pasau-
linė etika ir pasaulinė atsakomybė: dvi 
deklaracijos, Vilnius: Logos, 1999).

Laikas bėgo, pasaulis kito, ratzin-
geris 2005 m. buvo išrinktas vyriausiu 

Katalikų Bažnyčios ganytoju. Viena 
didžiausių jo pirmų metų sensacijų 
buvo susitikimas su Hansu Küngu. 
Sakoma, kad jis įvykęs pastarojo pra-
šymu. Sakoma, kad pranešimą apie 
jųdviejų pokalbį Benediktas XVI su-
rašęs asmeniškai. Kas buvo kalbama 
dviejų senų žmonių akis į akį – ne-
sužinosime. Oficialiai buvo pasakyta, 
kad temos buvusios religijų santaika 
ir mokslo bei tikėjimo dermė. Küngas 
paklaustas, kaip sekėsi pokalbis, atsa-
kė, kad abudu jie esą du seni kunigai, 
kuriems labai rūpi Bažnyčia, tad buvę 
ką kalbėti. Aišku, senasis kritikas liko 
sau ištikimas, dar ne kartą spėjęs pri-
kišti Benediktui konservatizmą. Vis 
dėlto susitikimas su popiežiumi buvo 
ženklas, kad Küngas nebėra toks 
gąsdinančiai svetimas kaip teologas 
ir kaip tikėjimo brolis. Daugelį šiek 
tiek sutrikdė ir net suerzino žinia, kad 
kardinolas Walteris Kasperis perdavė 
katalikų kunigui Hansui Küngui, jau 
esančiam mirties patale, popiežiaus 
Pranciškaus palaiminimą ir palaiky-
mo žodžius.

Po Vatikano II Susirinkimo teologija 
tapo svarbiu kultūros dėmeniu. teolo-
gų knygos galėjo tapti bestseleriais – 
tokiu tapo ir Küngo Būti krikščionimi, 
ir ratzingerio Krikščionybės įvadas, 
ir net populiariau parašytos Edwardo 
Schillebeeckxo knygos. Nežinia, ar jos 
buvo iš tikro skaitomos, bet jų idėjos 
sklido per aptarimus spaudoje, vie-
šas autorių paskaitas, galiausiai per 
romos pasmerkimus. Žvelgiant iš da-
bartinės perspektyvos, Küngo liestos 
temos nebėra tabu, daugelis jo teiginių 
atrodo veikiau kaip mėginimas naujai 
permąstyti ir dabarčiai aktualia kalba 
išsakyti tikėjimo dalykus. Galiausiai 
pasikeitė ir požiūris į akademinę teo-
logiją. Küngas ją visada suprato kaip 
tarnaujančią tikinčiųjų bendruomenei, 
tačiau pagrįstą tyrimų laisve. Bene-
diktas XVI ir jo įpėdinis Pranciškus 
faktiškai nustojo riboti teologines dis-

kusijas. Antra vertus, pasikeitė pats 
teologijos statusas visuomenėje. Vargu 
ar kas dabar ieško įkvėpimo ir palai-
kymo savo tikėjimui povatikaniniuo-
se foliantuose (nebent dar paskaito 
Krikščionybės įvadą). teologijos vietą 
viešajame diskurse užėmė kultūrinių 
karų pamfletai, nemažai daliai kata-
likų gerąją naujieną apie tai, kad Die-
vas Jėzuje yra su žmonėmis, pakeitė 
pamokslavimas apie „prigimtinį įsta-
tymą“, redukuotą į seksualumą, kitai 
daliai krikščionybė ėmė regėtis kaip 
socialiai atsakinga už šio pasaulio pa-
žangą. „tradicionalistiniai“ katalikai 
popiežiaus neklystamumo dogmą įgu-
do dekonstruoti net radikaliau negu 
velionis teologas, o jo keltas klausimas, 
kiek teologiškai pagrįstas kontracepci-
jos draudimas, liko prasmingas nebent 
moralinės teologijos doktorantams ir 
jų vadovams.

Jei Hansas Küngas šiuos poslinkius 
suprato, jam turėjo skaudėti širdį ne 
menkiau, negu tada, kai buvo pašalin-
tas iš bažnytinių teologų luomo. Ir ne 
menkiau, negu skaudėjo Benediktui 
XVI. Pasaulis po rugsėjo 11osios, po 
klonavimo ir genomo atradimo, po pa-
bėgėlių antplūdžio liko visiškai kitoks, 
negu buvo po Susirinkimo, netgi nebe 
toks, koks buvo po 1968ųjų krizės. 
Kitoks, dar iki galo neišryškėjęs yra 
ir organizuotos religijos bei asmeninio 
tikėjimo pobūdis ir statusas. Hanso 
Küngo, kaip ir daugelio to meto auto-
rių, veikalai, manding, netaps nauju 
įkvėpimu Bažnyčiai ir žmonijai. Bet 
istorija apie teologą, ieškojusį tiesos, 
galbūt kai kada pasidavusį ambici-
joms, nebijojusį konflikto, bet ir likusį 
ištikimą savo kunigiškam pašaukimui, 
kai nemažai jo aplinkos jį pametė – ši 
istorija liks kaip raiškus Bažnyčios gy-
venimo epizodas. Ar retrospektyviai 
žvelgdami Küngo gyvenimą Bažny-
čioje ir su Bažnyčia galime apibūdinti 
kaip liebender Streit? Dievas težino, jis 
jam dabar ir teisėjas. !
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Imdama į rankas tado Žvirinskio „dienoraštinį roma-
ną“ (romano, be abejo, nėra) žinojau, kad mizoandrija 
mano ir taip išankstinių nuostatų prigrūstoje sąmonė-
je negrius, o tik dar labiau sutvirtės. Net trys epigra-
fai, ir visi jie beprasmiai: perdėtas įmantrumas de-
monstruojant, kad mokamos kelios užsienio kalbos, 
bet tai tik sukuria eklektikos įspūdį (galioja ir knygos 
pavadinimui, ir jo šriftui). Pasakotojas ir pagrindinis 
veikėjas studijuoja farmaciją KMu, bet apie save daž-
nai kalba kaip apie mediką, kas gali pasirodyti kaip 
nepilnavertiškumo išraiška. Kadangi akivaizdu, kad 
pasakojimas autobiografiškas, gal net parengtas re-
miantis tik ru egodokumentu, nedaug jį modifikuojant 
(ar taip, ar ne – visiškai nieko nereiškia: tekstas turi 
veikti kaip literatūros kūrinys, nepriklausomai nuo 
technikos ir sukūrimo aplinkybių), ne nuodėmė pasa-
kotoją šiek tiek palyginti su autoriumi. Literatūroje au-
toriui taip pat ne itin sekasi, jeigu sėkmę matuosime 
premijomis, nominacijomis ar panašiu pripažinimu. 
Nors knygos leidžiamos reguliariai, jos įvairaus žan-
ro (poezija, proza, vertimai), nėra džiaugsmingo įver-
tinimo literatūros lauke. Gal toji raiška laikoma kiek 
diletantiška? Sunku atsakyti, nes recenzentai daž-

niausiai tyli arba rašo „aptarnaujančias“ recenzijas.
Iš karto pagirsiu: skaityti buvo visai įdomu. Net jei 

ir nesitapatinau su veikėjais, galvojau apie jų savivoką 
kaip apie fenomenus. Kadangi pasakoja dvidešimtme-
tis, tik itin naivus skaitytojas gali tikėti jo balsu ren-
čiamomis „pažiūromis į gyvenimą“. Kitiems gi aišku, 
kad čia daug pozos, kuri suvokiama kaip stilius. Ir gan 
daug gremėzdiško humoro, kuris turbūt buvo juokin-
gas XX a. paskutiniame dešimtmetyje. Ksenofobiją ga-
lima iš dalies pateisinti, mat veikėjas tarnavęs sovieti-
nėje armijoje: „Su vasario 16ąja mane, rytoj apmyšiu 
Keturis komunarus prie ruskių mokyklos“ (p. 16). Per-
sonažas turi svarbų bruožą – dvigubumą: save suvokia 
kaip farmacininkąkūrėją ir blaškosi mažiausiai tarp 
dviejų moterų (keista, kad vis sėkmingai išsisuka ne-
pričiuptas dėl neištikimybės). Jo pasaulis paprastas, 
lengvai paaiškinamas gamtos dėsniais, o jei kur neaiš-
ku – vadinasi, gamtos mįslė. 

1990ieji sutapo su mano pačios vaikyste, gerai at-
simenu, ką žmonės valgydavo ir apytiksliai – buitinį 
foną, bet būtų kažkaip gėda visa tai dokumentuoti kar-
tu su emociniu santykiu, tarsi tai turėtų didelę reikš-
mę. tai yra savaip dokumentavę (ypač laiškuose, kas 
buvo svarbi komunikacijos priemonė) nemažai ūkinio 
sukirpimo žmonių, bet toji buitis savaime juk nėra įdo-
mi. Nors gal įdomi – tokiems patiems ūkinio akiračio 
skaitytojams?.. Kainų fiksavimas reikšmingas nebent 
socialiniam tyrimui, kaip ir už ką tuo metu pragyveno 
studentai. Galimas daiktas, toks ir būdavo statistinio 
studento gyvenimas – mokslai, bend ravimas tarpusa-
vyje, pinigų prasimanymas, alkoholis, lošimai, seksas. 
Nors studijavau vėliau, kažkas panašaus vyko ir mano 
aplinkoje. Vidutinybių problemos, kurių intrigas pa-
kurstydavo skurdūs socialiniai ryšiai ir pažinčių ieško-
jimas, jei užgriūdavo koks sudėtingesnis reikalas.

Nors jaunatviškas nihilizmas reiškiamas žodžiais 
„pochui“, „nachui“, „pizdiec“ ir „blet“, pasakotojo tikrai 
nekankina depresija. Jis nori leisti ir pardavinėti laik
raštį Smegenų Porno, daryti radijo laidą, tapyti, rašy-
ti. Energija veržiasi per kraštus. Maža to, giliai širdyje 
laiko save rašytoju, tik kol kas neturi rašytojui būdingo 
ontologinio mąstymo – pasakoja vien tik apie buitį ir 
santykius, retkarčiais įterpdamas ir liaudiško politika-
vimo (vis dėlto vaizduojami 1990–1991 m.): „Sovietija 
žmonėms įgrisusi iki gyvo kaulo. Bet. Kad ir kokia būtų 
santvarka, viską lems pinigai. Buvai plika subine prie 
sovietų, toks liksi ir po Nepriklausomybės paskelbimo“ 
(p. 22). Savo kūrybos vertinimams jautrus (p. 108), kiti 
žmonės suvokiami ir reikalingi kaip jo gabumų pripa-
žinėjai: „Vieną numerį gal nuneščiau Daivai kaip prie-
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dą prie gėlių ir saldainių“ (p. 82). rašytojo ambicija iš-
reikšta aiškiai: „Mąstau, kad ir pats norėčiau rašyti ne 
vien „Smegenų Porno“ nesąmones, bet ir rimtą literatū-
rą“ (p. 94). Ir vis dėlto ji nėra įsisąmoninta, nes nuolat 
blaškomasi tarp pragmatiško poreikio prasigyventi ir 
nelabai tiksliai nutuokiamos rašytojystės kaip šlovės: 
„Dabar toks banditynas, kad bet kas gali pralobti. Bet 
ar tikrai to noriu? Hm... gal vis dėlto labiau noriu iš-
garsėti. tiesiog kad paneigčiau šizofreniko man mestą 
pažadą: „You will never be famous“ (p. 127). tik ar tik
rai kiekvienas pagrindinio veikėjo kvėptelėjimas toks 
svarbus? Ką pasakė, ką padarė, ką pagalvojo? Ar pats 
pasakotojas toks reikšmingas? Gal verčiau jo dienoraš-
čiai būtų likę stalčiuje?

Žvirinskio knygoje į akis krenta nuolatinis aplinkos 
seksualizavimas, charakteringas dvidešimtmečių am-
žiaus grupei. Nors gal kaip tik to ir siekiama – „auten-
tiško“ intymaus gyvenimo įspūdžio. Kai kurie epizodai 
išties iškalbingi, jie tiksliai atskleidžia gariūnmečio ly-
čių galios svertus: „Jėskit, kol dirbat, o ne vuokit!“ – 
stūgavo ji. „Ach tu, pyzda!“ – užriko ant jos kursiokas 
Barzdukas, turintis ne kokią reputaciją. Paėmęs alaus 
butelį, vožė į biliardo stalo kraštą ir užsimojo šviežiai 
pagaminta „rozačka“. Bobelė išbalo ir dingo daug grei-
čiau nei pasirodė“ (p. 80). 

Knyga pasidaro visai įdomi, jei skaitoma feministi-
nės kritikos rakursu. Veikėjas nemoka bendrauti su 
žmonėmis, kalbėtis apie santykius – merginama patai-
kaujant, kalbamasi, atrodo, apie mažai ką. Savimeilė 
pateisinima – o kaipgi kitaip veikėjas išgyventų? Pa-
gal tuo metu galiojusius šeimos papročius studentės 
iš bendraamžių tikėjosi kuo operatyvesnių vedybų ir 
vaikų. Patys jaunuoliai to trokšdavo turbūt retai. Kai 
kurie epizodai idealiai atspindi berniukų auklėjimą: 
„Suformavo šūdiną Vyriausybę, su Prunskiene prieša-
ky. Nepatinka man jos varlės snukis. Nors kursiokas 
Barzdukas rėkia, kad ji dabar – geriausias galimas pa-
sirinkimas. Koks ten pasirinkimas? Va aš – tai tikrai 
geriausias, cha!“ (p. 35). Jeigu tai reikia laikyti ironija... 

Kęstučio šapokos knygoje Pušis, kuri juokėsi irgi rašo-
ma apie „bohemišką“ studentų gyvenimą, bet ten būties 
absurdiškumai regimi kažkaip juokingai, kurio ziškomis 
situacijomis mėgaujamasi, o žmonės neniekinami, bent 
jau taip tiesiogiai. romano ten irgi nėra, bet humoras 
kiek aukštesnės prabos. Žvirinskio veikėjai linkę stebė-
ti aplinkinių moralę (p. 88) ir, įsitikinę, kad nė vienas 
nesielgia nepriekaištingai, ir patys nesilaiko moralinių 
skrupulų. toks dairymasis į kaimynus gerai apibūdina 
valstietiškąją jauseną (nepaisant fakto, kad veiksmas 
vyksta mieste). Pasakotoją netrunki suvokti kaip pi-
žoną, kuris į mediumą ateina su kostiumu – vadinasi, 
apie didelį skurdą kiek pameluota. Per radijo laidą jis 

juokauja apygirtėmis nešvankybėmis, bet stebisi, kodėl 
jo mergina už tai negiria. Kriterijai sugulovėms egois-
tiški: „Labai nemėgstu cielkų“ (p. 165), bet ir pati žiū-
ra į pasaulį kraštutinai savanaudiška – juk renkasi jis, 
o ne jį. „Be ilgų kalbų pridaviau jai sėklos bandinius ir 
išėjau. „Bendrausim šeimom!“ – pažadėjo ji man. „Ap-
sišik kniūpsčia“, – pamaniau. Net vardo jos neprisimi-
niau. O ir kam?“ (p. 79). turbūt bandoma mėgdžioti 
kietąjį Charlesą Bukowskį, kas šiaip jau nėra blogai, 
nes, be tomo Arūno rudoko, daugiau mėginimų gimto-
joje literatūroje nežinau. Beje, autorius veikiausiai net 
nežino, kad minimas laikraštis 20 kapeikų buvo gėjų 
leidinys. Nors pasakotojui nesvetimos ir homoerotiškos 
fantazijos: „Kaip sakoma, aplankė dvigubas malonu-
mas – like with a chick with a dick“ (p. 127). Jam nuo-
lat gaila savo merginos (p. 37), o man gaila pasakoto-
jo. Kodėl? Gamtos mįslė. Gal dėl pernelyg nuoširdžiai 
išreikšto santykio su aplinka: „tiesa, Sonatai jau nu-
pirkau sidabrinį pakabukąkryželį. toks jis man prie 
bajerio pasirodė. Viliuosi, kad jai patiks. O jei nepatiks, 
galės komise prastumti. Lengviausia su mūsų kale: nu-
perki kilogramą kepeninės dešros, tai būna laimingiau-
sia pasaulyje собака. tik paskiau labai smarkiai per-
džia“ (p. 95–96). 

Visai norėčiau perskaityti to meto Sonatos dienoraš-
čius, jei tokie egzistuotų. tik, jaučiu, ji neturi tiek pa-
giežos... Ir veikiausiai turi išminties jaunystės dieno-
raščių, net jei ir „meniškai“ paturbintų, neskelbti.

Kaip ir daugumą to meto studentų, pasakotoją mo-
ralizuoja tėvai, nes patys jį didžiąja dalimi ir išlaiko 
(savarankiškai užsidirbama tik iš dalies). šis aspek-
tas irgi sociologiškai įdomus. Veikėjas išdidus, ne visa-
da ima tėvų duotus pinigus (šis kodeksas tebegaliojo ir 
mano studijų laikais – nors tėvai pagal įstatymus tu-
rėtų išlaikyti studijuojančius vaikus, pats „išlaikytinio“ 
faktas liaudyje visuotinai buvo laikomas kiek gėdin-
gu). Priešingai negu ramūnas Čičelis („1990ųjų Zeit-
geist: literatūra kaip laiko mašina“, in: Naujoji Romu-
va, 2021, nr. 1, p. 78–79), filosofijos knygoje neradau, 
bet aptikau schemą, kaip sovietinėje armijoje išmoktos 
„poniatkės“ taikomos kasdienybėje: „Prisimink, kad vi-
sada atsiras už tave gudresnis ir geresnis, todėl būti-
nas nuolatinis praktinis pasiruošimas. Mūšis laimimas 
genialiu sprendimu, o karas – patirtimi ir ištverme“ 
(p. 189). Laisvoji rinka, ypač kalbant apie santykius.

Į pabaigą darosi nuobodu: pasakotojui vis labiau duria 
šoną, ir, nors jis reziduoja „Medkėje“, neišaiškėja jokia 
medicininė simptomo priežastis. Kažkaip pasroviui nu-
teka ir meilės reikalai. Kaip „romano“, atomazga silp
na. Gal veikėjas numirė?.. O gal vedė (juk tai ir reiškia 
mirtį)?.. Bent jau tikrai netapo menininkumaištininku, 
spjovusiu į gerbūvį ir išėjusiu gyventi su kalba.

K n y G ų  a i d a i
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Gintaras Grajauskas dažnai įvardijamas skambiai, 
bet teisingai – gyvasis klasikas. taip pokalbio su po-
etu įžangą pradeda ir Virginija Cibarauskė, sudariu-
si Kaip viskas buvo rinktinę. Literatūrologė, kritikė 
svariai įvardija tokio apibūdinimo pagrįstumą: „tai 
patvirtina ir viena po kitos pasirodžiusios net dvi ei-
lėraščių rinktinės, ir literatūriniai apdovanojimai, ir 
tai, kad G. Grajausko pavardę tiek rašytojai, tiek poe-
zijos mylėtojai nuolat mini paklausti apie mėgstamiau-
sius, labiausiai įkvėpusius autorius“ („Poetas turi nu-
jausti, ko verti jo tekstai“: Gintarą Grajauską kalbina 
Virginija Cibarauskė, in: Metai, 2021, nr. 2, in: https://
www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1354808/gintarasgra-
jauskaspoetasturinujaustikovertijotekstai). Viena 
iš priežasčių, kodėl recenzijos autorė ėmėsi analizuo-
ti rinktinę, ir buvo siekis pamatyti, kaip susiformavo 
„gyvojo klasiko“ poetika, kaip keitėsi kūrybinis braižas. 
Itin norėjosi apčiuopti augimą, atsiskleidžiantį per lai-
ko patik rintas distancijas, išryškinti svarbiausius Gra-
jausko poezijos ypatumus.

Pirmas pastebėjimas – rinktinė sudaryta išties pro-
fesionaliai ir dėkingai – nuo Tatuiruotės iki Eilėraščių 
savo kailiu, nuo 1993 iki 2008 m., nuo tradicinio rimuo-
to ketureilio iki verlibro, nuo poetinio bliuzo ir džiazo 
iki garsiųjų daiktiškųjų istorijų, nuo mažiau žinomų 
iki žymiausių eilėraščių. toks įvairus sąrangos princi-
pas leidžia išvysti poetinę raidą, kūrybinius posūkius. 
Grajausko atveju – tai artėjimas link vadinamojo daik-

tiškumo, istorijos pasakojimo, vyraujančios percepcijos 
ir dalies refleksijos – žmogaus, reiškinio, daikto pama-
tymo ir suvokimo, analizės, akylos (savi)stebėsenos ir 
nuosaikiosios distancijos steigties. Įvadiniame rinkti-
nės straipsnyje esminius Grajausko poetikos bruožus 
įvardija ir Cibarauskė: „Grajauskas sistemingai atsisa-
ko ir kitų „aukštosios poezijos“ struktūrų bei veiksenų: 
lyrinius poetizmus keičia šnekamosios kalbos leksika, 
metaforas – prozai labiau būdinga metonimija, pateti-
ką – ironija, lyrinę išpažintį – pasakojimas, hiperbolę – 
daikto ar reiškinio svarbą sumažinanti litotė“ (p. 14).

Iš tiesų jau nuo pirmųjų rinktinėje spausdinamų eilė
raščių ryškėja nemetaforiškas kalbėjimas („ne metafo-
ra: praviros durys kaip daiktas, / realios lengvai iden-
tifikuojamos durys“, p. 44), Cibarauskės pastebėta ir 
įvardyta prozopopėjos reikšmė, pastanga vengti nudė-
vėtų poetizmų. tai su taiklia ironijos doze čiuopia pats 
Grajausko eilėraščių subjektas: „jei parašyčiau: šyp-
sausi pro ašaras / arba mano širdis teberauda / todėl 
nerašau tik šypsausi“ („Parašyti eilėraštį“, p. 32). Visa 
tai auga ir stiprėja su naujų poeto rinktinių pasirody-
mu, kai prieš poetinio kelio vidurį susiformuoja daik-
tiškasis istorijų eilėraštis. šių istorijų subjektai labai 
įvairūs – nuo mitinių, literatūrinių personažų iki kas-
dienės buities herojų ar net objektų („žalio lapo istorija“, 
p. 79). O vis dėlto Grajausko eilėraščių veikėjas – ma-
žasis žmogus ar rečiau objektas (mažojo žmogaus ter-
miną vartojau ir rašydama Enrikos Striogaitės knygos 
Žmonės recenziją) – mito laikas čia susilydo su dabarti-
mi, aukštosios inspiracijos ir kontekstai su plika realy-
be, aukštosios literatūros diskursą keičia pop kultūros 
intertekstai: „štai į savąją žemę grįžau, o gal nebuvau 
net išėjęs – / tie patys veidai, tie patys vergai ir skalbė-
jos, / Išsiilgę bičiuliai, vaikai, jie vis lenda ir lenda, / Kol 
supranti, jog tai – ne Itakė. tai Disneilendas“ („Odisėjo 
sugrįžimas“, p. 56). Odisėjas poetine prasme čia lygus 
pijokėliui, o zekas – Mesijui. Apskritai Grajausko ku-
riamas subjektas tiki, kad mažųjų žmonių ir objektų 
istorijas pasakoti yra reikalinga – taip skleidžiasi kas-
dienybės nuotykio ir literatūros, mito intertekstų gro-
žis, kai visa jau įvykę, bet dar esti nepamatytų kampų, 
rakursų, įstabių buitiškosios būties inkliuzų („Minkšto 
sniego eilėraštis“). Ir tikima, kad šias istorijas pasakoti 
verta – „kai pagalvoji, tai jau būta / visokiausių istorijų, 
ir išties / argi neverta buvo / sakysim ta, kurioje taip il-
gai / žiūrima į sieną tuščiam / kambary / [...] ir, žinoma, 
ta, paprasčiausioji, / ta, kur dabar, kurios / užrašyti ne-
spėjai / argi neverta buvo“ („Istorijos“, p. 86). Žinoma, 
pasakojama ne be reikalingų ironijos smeigučių, kurios 
paaštrina, pagyvina metonimiško eilėraščio audinį.

Ypatingas Grajausko poetikos bruožas – ironiškasis, 
bet švelnus nuvainikavimas, buities inertiškumo de-
maskavimas, demitologizacija, tikriausiai neišvengia-
mai, bet be patoso kuriant jau savąjį mitą. Pasitelkiami 
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Eligijus Raila

LiEtuvystės mozė 
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija 

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

Norbertas Černiauskas
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gausūs mitologiniai, religiniai įvaizdžiai transformuo-
jami ir pajungiami savitai eilėraščio logikai – niekam 
nepataikaujant, nieko primygtinai nedeklaruojant, 
tiesiog stebint, įvardijant subjektų būsenas, iš jų ky-
lančius ironiškus, o kartu jautrius alogiškumus, iner-
cijas. Apčiuopiamas poreikis naujai interpretuoti, su-
vokti, prie esamo gyvenamojo pasaulio ir žmogaus 
priartinti mitą, šventybę, atveriant, apnuoginant pa-
čią egzistenciją, būties išraiškas („tvanas“, „šv. Anta-
no gundymas“, „Kaimo bažnyčių palėpės“, „Mesijas“, 
„Nutylėtasis Jobas“, „Prieš nukryžiavimą buvo mur-
mėjimas“ ir kt.). Nebijoma (nesiekiama) papiktinti ar 
šokiruoti, greičiau įtikrovinti, fiksuoti santykio kismą, 
jo poreikį. Kaip ir su nudėvėtais poetizmais – juos kei-
čiant gyvuoju santykiu, priartinimu, jau minėtu bu-
vusios šventybės sampratos nuvainikavimu ir naujos 
kūryba: „et, tas Kristus. Anksčiau, tiesa, / neblogai pa-
šnekėdavo, bet dabar / jau visai suprastėjo, senatvėj. / 
mes jam visai neberūpim. Anksčiau tai / vandenį vers-
davo vynu, teisybė. / užsispyrė, nebeverčia“ (p. 202).

 Mažųjų žmonių ir objektų istorijų kūrimo prasme 
itin išsiskiria „Pintos kėdės eilėraščiai“ – čia jautriai 
fiksuojama subjektų vienatvė, prasilenkimai, nuotoliai: 
„jis buvo mažas berniukas / verkdavo tamsoje / sakyda-
vo tėve / kam mane apleidai“ (II, p. 88); „bet visa kita, 
ko jis / besigriebtų, neturi jokios prasmės. / Ir neverta 
būtų tikėtis ko nors / daugiau, veltui visi mūsų veiks-
mai / ir pastangos, nesulauksi“ (VIII, p. 94).

O vis dėlto atsiveriama ir graudulingam pasaulio, ir 
žmogaus grožiui: „toks yra guodžiantis, liūdnas / nevil-
tingas pasaulio grožis“ („Kiaurai laižantis“, p. 99), „bet 
vis tiek, kaip ten bebūtų, žmonės yra / geri, kad ir apyk
vailiai, ir tu ne kitoks“ („Ir nušnypštė urduliu visas 
piktumas“, p. 117). Galima teigti, kad Grajausko eilė
raščiuose aktualizuojamos patirtys – nuo buitinio gy-
venimo lygmens iki poezijos skaitymų. Nors kuriama 

poetinė distancija, leidžianti įsikūnyti į skirtingus vei-
kėjus, kaip pradinis eilėraščio akstinas atpažįstamos ir 
paties autoriaus patirtys, inspiracijos – pasiruošimas 
koncertui („Paskutinysis kryžiaus žygis“), Knygų mugė 
(„Du garsūs rašytojai susitinka knygų mugėje“). Ypa-
tingai ryškios ironiškos poetinės tapatybės traktuotės, 
regimos eilėraščiuose „Poezijos skaitymai II“, „Poetas“, 
„Kuo gali būti poetai“, „Du garsūs rašytojai susitinka 
knygų mugėje“. Siekiama įtekstinti savojo laikmečio 
poetines tapatybes, įvardyti didžiausias kūrėjo baimes 
(„Du garsūs rašytojai susitinka knygų mugėje“), de-
maskuoti stereotipinį senąjį poeto vaizdinį skaitytojų 
akyse („Poetas“), fiksuoti sudėtingą Nepriklausomy-
bės laikotarpio tapatybės lūžį („Kuo gali būti poetai“): 
„profesionaliais girtuokliais, geltonosios / spaudos žur-
nalistais, reklamos agentais, / scenos darbininkais, ku-
nigais ir pastoriais, / ūkininkais, alfonsais, naktiniais 
sargais, / politikos apžvalgininkais, / nebegeriančiais 
alkoholikais [...] ogi beveik viskuo: kuo tik negali / būti 
poetai šioj poetų šaly“ (p. 210).

Paskutinis šioje recenzijoje akcentuojamas dalykas – 
smūginės, kartu ir netikėtos, ir dėsningos eilėraščio 
esmei pabaigos – nuo lakoniškų trumpų „ne pabaigų“ 
(kaip ir „ne poezijos“), nededant taško, iki stiprių eilė-
raščio esmių reziumė: „liūdnas šuniukų gyvenimas, / 
o kad ir tavo ne ką linksmesnis, / bet atėjus laikui, ir 
nemokėdamas / šoksi savo mirčiai, šoksi kaip geras“ 
(„Aš nešoku“, p. 115).

Visai pabaigoje norisi pasakyti – gyvas šis klasikas, 
oi, koks gyvas. Gyva, veikianti, aktuali ir jo poezija. re-
komendacija ir eilėraščiams, ir pačiam rinktinės rikia-
vimo principui. Nemenkas pliusas – ir galimybė klau-
sytis paties autoriaus įskaitytų tekstų iš prie rinktinės 
pridėtų kompaktinių diskų. Grajausko poetines istori-
jas pasakoti, jų klausytis išties verta. !
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Pirmą kartą su Linos Simutytės tekstais susipažinau 
skaitymuose tuometiniame Lietuvos edukologijos uni-
versitete. Gausioje skaitytojų jūroje autorė išsiskyrė 
savitu balsu, teksto sklandumu, pasaulietiškumu, uni-
versalumu. Autorės tekstai turėjo užjūrio prieskonį, 
kalba, stilius lengvai hipnotizavo ir įtraukė. Jau anuo-
met, pirmąkart išgirdusi autorės tekstus, pajutau jos 
kūrybinį potencialą.

Vasario mėnesį Simutytės Miesto šventė buvo įver-
tinta Jurgos Ivanauskaitės premija. Autorė visuomet 
buvo ir dabar yra aktyvi kultūros lauko dalyvė: per-
formansų atlikėja, scenaristė, prozininkė, kino kalbos 
ir kūrybinio rašymo dėstytoja. Kinematografiškumas, 
persikeliantis į prozos puslapius, irgi suteikia autorei 
savitą balsą. Kinas ir literatūra glaudžiai koreliuoja 
tarpusavyje, kurdami vientisą dermę debiutinėje apsa-
kymų rinktinėje.

Kinematografiškumas literatūroje – gana dažnas 
reiškinys. Jis gali būti išreiškiamas ir filmų vaizdiniais, 
persikeliančiais į literatūrinius kūrinius. tokią metodi-
ką taikė Lietuvos rašytojų sąjungos rengiamo konkur-
so „Pirmoji knyga“ laimėtojas Vladas rožėnas. Jo pro-
zoje galima atpažinti tam tikrus fragmentus, nuorodas 
į filmus Bartonas Finkas, Antikristas. šio autoriaus ro-
mane kinematografiniai įvaizdžiai – stipriausioji dalis, 

tačiau jie, deja, nesukuria darnos su likusiomis teks-
to dalimis.

Simutytė geba ne tik išlaikyti kinematografiškumą 
kaip prozos stiprybę, tačiau greta šių epizodų kuria 
lygiavertį kokybišką prozos tekstą. Priešingai rožėno 
atvejui, jai pasiseka išlaikyti vientisumą. rožėnas vaiz-
dinius skolinasi iš kino filmų režisierių, o scenaristės 
patirties turinti Simutytė kuria nuosavus vaizdinius. 
Jie teikia tekstui įtaigumo: „Senelė nurenka pustuštes 
lėkštes. Matau kaip tolsta nepraryti, pomidorų pada-
že mirkstantys mėsos gabalėliai, kaip iškeliauja taurės 
ir peiliai atšipusiais ašmenimis. Vos juntamai niežti 
šnerves, bet neišsiduodu. Mamos vyras rūko šlykštų ta-
baką ir spjaudosi ant šaligatvio. Mamos vyro bevardis 
pirštas neišsitiesia. Jo batai smailais galais sutraiško 
nuorūką. Sutraiško ją kaip negyvenamą sraigės kiau-
tą, kaip utėlę ar greičiausią sausumos gyvybės formą – 
Kalifornijos erkę. tačiau net sutraiškyta erkė išlieka 
prisiplojusi prie asfalto, o aš galiu ją pakelti ir užuosti. 
Jos priplotas kūnas dusliai kalba apie nueitų kilomet
rų skaičių“ (p. 7–8). Skaitant autorės tekstą aktyvuo-
jami jutiminiai pojūčiai: tiek vaizdiniai, tiek kvapai ir 
skoniai atkeliauja iki receptorių. Nuostabu, kad debiu-
tuojanti autorė jau geba kurti aukšto lygmens įtaigą. 
Itin ryškius vaizdinius prozoje, pavyzdžiui, geba kur-
ti Artūras tereškinas („Nesibaigianti vasara“), tačiau 
jo atveju atrodo, kad kuriami fantaziją stimuliuojantys 
vaizdiniai, o Simutytė geba transformuoti juos į jutimą, 
jais kurdama apsakymų atmosferą.

Nors trumpoji proza (novelės, apsakymai) yra daž-
nas jaunų autorių pasirinkimas (šį žanrą pirmosioms 
knygoms rinkosi nemažas būrys PK konkurso laimė-
tojų: Saulius Vasiliauskas, Mindaugas Jonas urbonas 
ir pirmąją knygą neseniai leidusi Akvilė Kavaliauskai-
tė), ji dažnai nudegina jauno autoriaus pirštų galus. 
teksto taupumas tampa sunkiai atremiamu iššūkiu. 
Jis neleidžia paslėpti įvairių teksto ydų. Sklandus sa-
kinys ir natūralios teksto tėkmės pajauta lydi visus į 
rinktinę patekusius autorės tekstus. Vis dėlto apsaky-
mas – koncentruotas žanras, kurio trumpoje apimtyje 
autorius privalo apgyvendinti pagavią istoriją, sklan-
dų dėstymą ir paveikų pasakojimą, stilių. Dauguma Si-
mutytės tekstų šias sąlygas išpildo. Nors skaityti teks-
tus malonu, tačiau perskaičius lyg ir pritrūksta autorės 
žinojimo ar apsisprendimo, kokią žinią apsakymais ji 
nori duoti skaitytojui.

rinktinės apsakymuose svarbiausia pati istorija, pa-
sakojimas, ne idėja. Nors į tai žvelgčiau kaip į minusą, 
tačiau, be abejonės, žvelgiant į tokį pasirinkimą kaip į 
konceptualų, tai galima paversti ir kūrinio stiprybe. Juo-
lab kad pats pasakojimas yra įtaigus, talpus – aprėpian-
tis ne tik buities atvaizdavimą, bet ir būties klausimus.

rinktinės personažai – ribiniame pasaulyje gyvenan-
tys asmenys. Savižudžiai, schizofrenikai, disfunkcinių 

Lina simutytė,
MiEsTO ŠVEnTĖ: 
Apsakymai,
Kaunas: Kauko laiptai, 
2020, 180 p., 600 egz.

dailininkė živilė žvėrūna

Vaizdinių ir pojūčių 
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šeimų nariai, pamišėliai genijai, vienišiai. Ypatingai 
atmintyje įstrigo elektros genijaus Gofmano („Elektros 
energija“) istorija. šis apsakymas skiriasi nuo likusio 
rinkinio. Jame autorė žengia link mokslinės fantasti-
kos, o tai vis dar gana retas atvejis lietuvių literatūro-
je. Gofmanas, regintis peršviečiamą būtybę, konstruoja 
elektros kėdę. ši kėdė ypatinga – ji gydo, tad Gofmanas 
įgauna šlovę ir genijaus titulą. tačiau kėdė pražudo 
tai, kas brangiausia. Simutytė įtaigiai plėtoja charak-
terio virsmą, jos veikėjai nėra statiški, keičiasi ar net 
evoliucionuoja.

Būsenos dažnai perteikiamos vaizdiniais: „Durų skam-
butis išplėšė iš manęs snūduriavimą, akių obuoliuose 
nespėjus išnirti nei pro mašinos langus pralekiančių 
vaizdų skeveldroms, nei šokoladukų popierėliams iš 
degalinės, kuriuos suglamžiusi sugrūsdavau į prairu-
sios striukės kišenės gerklę“ (p. 106), „Pavargusi pade-
da galvą ant pagalvės, senas, gerai pažįstamas banko 
pastato jausmas atsigula šalia, kvėpuoja, juda ir pri-
mena, kaip viskas iš tiesų beprasmiška ir kokia ta be-
prasmybė vis dėlto graži, net jei lėktuvai krenta į jūrą 
ir niekada nebeišnyra, o balti rugsėjo pirmosios bateliai 
lieka drumzliname dugne šalia išsibarsčiusių sraigtų ir 
laidų, pažirusio stiklo ir išsilaksčiusių auksinių žuvelių 
sukeltų burbulų“ (p. 69).

Simutytės prozos tematika koreliuoja su Jurgos tu-
masonytės novelėmis rinktinėje Undinės, tačiau abi 
autorės turi atskirą balsą. Simutytės teksto kūrime 
itin daug šaltos, racionalios logikos. Juntama Antano 
škėmos įtaka autorės kūrybai: nemažai sąmonės srau-
to elementų, ar net vaizdinių iš Baltos drobulės. škėma 
nebuvo tipinis lietuvių kūrėjas, Simutytei taip pat sun-
ku klijuoti tradicinės lietuviškos prozos etiketę. Sma-
gu matyti nykstančią keistą takoskyrą tarp Lietuvoje 
ir užsienyje kurtų kūrinių.

Apsakymų pasakotojai skirtingi. Dalis jų kalba iš 
vyro ar vaikino perspektyvos, dalis – moterų ir mergai-
čių. Visgi kiek liūdina tai, kad pasakotojų mąstymas ir 
manieros ganėtinai panašios. Labiausiai kalbiškai ski-
riasi „Krioklys, Niagara“. šį apsakymą išskirčiau kaip 
silpniausią. Jame labiausiai juntamas eksperimentavi-
mas. Gajus šokiravimo elementas – kaip taisyklė, vis 
pasitaikantis jaunų kūrėjų tekstuose. Nieko nepraras-
tume minėtą apsakymą pašalinę iš rinktinės.

Autorės prozoje susipina popkultūros, moksliniai, li-
teratūriniai elementai. Čia minima ir Black Sabbath, 
Maxima, Nickas Cave’as, Berenikės garbanos, škėmos 
Balta drobulė knygoje apsigyvena tartum atskiras vei-
kėjas. Autorė atranda raktą jungti šiuos skirtingus 
motyvus į vienį, neapkraudama teksto, nesuteikdama 
jam banalumo. tokia jungtis ne visuomet pasiteisina. 
„Žudant Dzeusą“ mėginti jungti popkultūros ir Antikos 

elementai sukūrė keistą, gličią atmosferą. šiuo atveju 
kiekvienas įvaizdis apgalvotas, atspindintis laikmetį.

Nors Miesto šventė apima šiandienos laiką, ji netam-
pa tik liudijimu. Aktualumas neapsiriboja tik tam tik
ru laikmečiu, jo detalėmis ar gyvenamo laiko apmąs-
tymu. Dabartį atspindinčios detalės nėra itin svarbios, 
jos papildo tekstą, tačiau čia atlieka šalutinį vaidme-
nį. Apsakymuose kalbama apie amžinuosius dalykus: 
santykiai tarp vyro ir moters, mamos ir vaikų, brolio 
ir sesers, draugų. Svarbi vienišumo ir atskirties bū-
sena: „Jaučiausi ypatingas, nes turėjau išskirtinę są-
vybę – sugebėjau vienas būti nostalgiškuose ūkuose. 
Laukti traukinių, bet ne žmonių, pasitinkančių kelei-
vius“ (p. 47). Dauguma veikėjų – atstumtieji, ieškantys 
draugystės ir pripažinimo.

Visi subjektai rinkinyje – sužeisti. Dalį jų skaitytojas 
stebės iš šalies, su dalimi galės susitapatinti. rinkinyje 
gausu universalių patirčių, ryškus polinkis į egzisten-
cializmą. Veikėjai išgyvena brandą, atranda lytiškumą 
ir su juo eksperimentuoja, kenčia dėl santykių šeimoje 
ir su aplinkiniais, stengiasi atrasti santykį su kitu žmo-
gumi. Apsakymo „Islands“ subjektė artumo ieško per 
jungiantį elementą – ugnį, kuri suartina du skirtingus 
žmones. Vieno elemento negana, o vienišumas įsišakni-
jęs, jo pašalinti nebegalima: „We can never be closer so-
mehow, – dainuoja Bonnie, o aš galvoju, kad tai tiesa, 
nes artumo iliuzijos, kaip ir visiško susitapatinimo su 
kitu žmogumi, neleido patirti net žinojimas, kad mums 
mylintis, Nikita dar arčiau negalėjo būti net fiziškai“ 
(p. 112). Psichologiškai sužaloti veikėjai negeba kurti 
artumo ryšio. Autorė nagrinėja psichologiją ir žaidžia 
jos aspektais, ieško tam pagrindo.

Simutytės tekstuose gausu originalių įvaizdžių, tirš-
tumo: „Paryčiais, vos pradėjus švisti, ne vienas kaimy-
nas teigė matęs Feliksą dar tvyrančios nakties mėly-
numu prisodrintuose savo daržuose: graužiantį bulvių 
ūglius, kuriuos jis iškapstydavo iš vėsios žemės, pasi-
gardindamas pirmomis bazilikų šakelėmis; nurenginė-
jantį liturgiškai violetines baklažanų sutanas ir laižan-
tį sunokti nespėjusias, migla apsitraukusias juodųjų 
pomidorų kekes“ (p. 82–83), „Mama įspėdavo neglosty-
ti žolės, nes jos kailis gali įdurti“ (p. 82).

Linos Simutytės tekstai man išsiskiria universalu-
mu. Paprastai tariant, Maximą pakeitus į kurio kito 
prekybos centro pavadinimą, ją puikiai galima perkelti 
į JAV ar bet kurią Europos šalį. Jaunos autorės balsas 
neapsiriboja siauromis patirtimis, būdingomis vienam 
regionui, kaip neretai nutinka su lietuviška proza. Gal 
net keista, kad šios autorės knyga išleista nedideliam 
ratui žinomos leidyklos. Jos paveikumas perauga kny-
gos puslapius.

K n y G ų  a i d a i
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2009 m. visuomenei duris atvėręs Bažnytinio pavel-
do muziejus nuosekliai vykdo aktyvią tiek parodinę, 
tiek leidybinę veiklą, sakralinės dailės rinkinių popu-
liarinimą. užtenka paminėti tokias knygaskatalogus, 
kaip Jėga ir grožis Jo šventovėje..., Siuvinėtas dangus, 
Šilkas ir auksas ir t. t. Leidinys Dangaus miestas: Vil-
niaus vienuolynų palikimas Bažnytinio paveldo muzie-
juje, inicijuotas muziejaus veiklos dešimtmečio proga, 
yra dar viena dovana Lietuvos visuomenei. ši knyga, 
kurioje pateikiama Bažnytinio paveldo muziejuje su-
kaupta Vilniaus vienuolijoms priklausiusių eksponatų 
panorama, pasižymi tuo, kad vaizduojamosios ir taiko-
mosios dailės kūriniai atskleidžiami platesniame kon-
tekste: trumpose apybraižose papasakota net septynio-
likos vienuolijų istorija – jų plėtra Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje, įsikūrimas ir statybos Vilniuje bei jo 
priemiesčiuose, dvasingumo, veiklos specifika, užda-
rymų ir naikinimo istorija, pradedant nuo seniausiai 
įsikūrusių pranciškonų ir dominikonų vienuolijų ir 
nuosekliai sekant beveik visų Vilniuje veikusių vienuo-
lynų pėdsakais. Cituojant pačioje knygoje esančius žo-
džius, – „Skaitytojas regi žaizdotą, tačiau be galo gražų 
Lietuvos sostinės veidą“.

Knyga pirmiausiai patraukia savo aiškia ir logiška 
struktūra: pradžioje apžvelgiama bendra Vilniaus vie-
nuolijų raida, toliau glaustai pristatoma kiekvieno vie-

nuolyno istorija ir jam priklausę kūriniai: liturginiai 
indai, tekstilė, tapyba ir skulptūra. tekstus parengė 
puikūs savo srities žinovai, mokslininkai – menotyri-
ninkė Dalia Vasiliūnienė bei istorikai Liudas Jovaiša ir 
Martynas Jakulis.

Sintetinio pobūdžio, glausti, faktais ir nuorodomis 
neperkrauti, tačiau įdomiomis detalėmis paįvairinti 
tekstai pritaikyti plačiajai visuomenei, bet vertingos 
informacijos ras bei skaitymo malonumą patirs ir meno 
bei bažnyčios istorijos žinovai. Daliai Vilniaus vienuoli-
jų jau buvo skirtos rimtos atskiros studijos, taip pat ne-
maža dalis knygoje pateikiamų kūrinių ne kartą publi-
kuoti, yra žinomi, ypač specialistams, tačiau naujame 
kontekste jie vėl suaktualinami, atsiskleidžia netikė-
tais rakursais, lengvai peržvelgiami. Be abejo, leidinyje 
pateikiama ir naujos medžiagos, pavyzdžiui, skaityto-
jas supažindinamas su iki šiol menkai žinomomis re-
gulinių atgailos kanauninkų, šaričių bendruomenėmis 
bei jų paveldu ir kt.

Kaip teigia knygos rengėjai, vienas iš sunkiausių už-
davinių atrenkant kūrinius buvo ne jų gausa, o aiškus 
ir neabejotinas priskyrimas konkrečiam vienuolynui, 
kadangi sostinės, kaip ir visos Lietuvos, vienuolijos pa-
tyrė skaudžias netektis, didžiąja dalimi – negrįžtamai. 
Per įvairias negandas ir vietoves išblaškytas paveldas 
prarado ryšį su savo kilmės ir buvimo vieta, kurią sun-
ku atsekti be konkrečių paliudijimų – dokumentų, įra-
šų, dažnai tenka remtis hipotetinėmis prielaidomis. 
Dėl patikimų žinių stokos ir tebevykstančio vienuolijų 
paveldo tyrinėjimų proceso į knygą, pavyzdžiui, nepa-
teko nė vienas dailės kūrinys iš Vilniaus pijorų, rokitų, 
marijavičių vienuolijų, o ir daugelio kitų vienuolijų pa-
likimas skaičiuojamas ne dešimtimis vienetų.

tačiau minėti probleminiai aspektai yra savaime su-
prantami ir nė kiek nemenkina svaraus knygos turi-
nio – prieš skaitytojo akis atsiveria įspūdinga Dangaus 
miesto lobyno panorama. Leidiniui atidžiai atrinkti 
geriausi vienuolijų paveldą reprezentuojantys pavyz-
džiai. Prie kiekvieno eksponato metrikos pateikiamas 
trumpas kūrinio apibūdinimas. Skaitytojui nebūtina 
atidžiai skaityti kiekvieno aprašymo, jis gali stabtelti 
prie sudominusio kūrinio.

Sklaidant knygos puslapius matyti, kad gan gausiai 
išliko bernardinių vienuolijos, kuriai priklausiusiose 
patalpose dabar ir įsikūręs Bažnytinio paveldo mu-
ziejus, vertybių. Įdomūs XVII ir XVIII a. sukurti ante-
pedijai, puošę altorių stalų (mensų) priekinę dalį. Itin 
subtilus skonis vyravo XVII a., kai tamsiai raudoni 
(karmazino) aksomo atspalviai derinti su auksuotais 
ir sidabruotais siūlais siuvinėtais motyvais – Jėzaus 
ir Marijos monogramomis, priklaupusių angelų figūro-
mis. 1720–1730 m. bažnyčiai buvo parūpinti dar septy-
ni antepedijai su aplikacijomis tamsaus audinio fone – 
išskirtinio grožio yra „Apreiškimą“ vaizduojanti scena. 

danGaus MiEsTas: 
ViLniaus ViEnuOLynų 
PaLiKiMas BažnyTiniO 
PaVELdO MuziEjujE,
sudarytoja dalia 
Vasiliūnienė,
autoriai Martynas Jakulis, 
Liudas jovaiša, dalia 
Vasiliūnienė,
Vilnius: Bažnytinio paveldo 
muziejus, 2020, 355 p., 
500 egz.

dailininkas Gedas Čiuželis
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šv. Arkangelą Mykolą vaizduojantis paveikslas mena 
vienuolyne nuo XVII a. pabaigos veikusią to paties ti-
tulo broliją.

Kitos moterų vienuolijos – benediktinių – vertybių 
kontekste išskirtini relikvijoriai: minėtinas vienas 
gražiausių Lietuvoje išlikusių šv. Mauro, šv. Placido, 
šv. roko ir šv. Agnietės relikvijorių, sukurtas 1742 m., 
išpuoštas švelnių žalsvų ir melsvų spalvų juvelyriniais 
akmenimis, subtiliu augaliniu ornamentu. Saviti trys 
ant altorių pastatomi trikampės formos relikvijoriai 
(XVIII a. antras ketvirtis). Panašios formos pastatomų, 
puikia rokoko ornamentika puoštų relikvijorių išliko ir 
iš basųjų karmelitų šv. teresės Avilietės bažnyčios.

Akį džiugina ir regulinių Laterano kanauninkų, ba-
zilijonų, jėzuitų vertybės. Sąlyginę pastarosios vienuo-
lijos palikimo gausą lemia ir tai, kad jėzuitai kuravo ne 
vieną, o kelias Vilniaus bažnyčias. tarp jėzuitų vienuo-
lijai priklausiusių vertybių – liturginių indų ir tekstilės 
dirbiniai, keli paveikslai ir skulptūra – šnipiškių kop
lyčios Jėzus. ši 1855 m. datuojama statula (manoma, 
kad atlikta pagal ankstesnę, XVIII a. pradžioje sukur-
tą ir 1720 m. į koplytstulpį įkeltą skulptūrą) turi itin 
intriguojančią istoriją – tai garsusis Jėzus iš šnipiškių 
koplyčios, kuris buvo atrastas tik 2017 m. šv. rapo-
lo bažnyčios rūsyje. Ilgus metus koplytstulpis su kry-
žių nešančiu Jėzumi stovėjo šnipiškių priemiestyje 
prie šv. rapolo bažnyčios, kelyje į Verkių Kalvarijas. 
šiuo metu skulptūra eksponuojama naujoje parodoje 
„Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros var-
tų iki Kalvarijų“, kurią parengė Lietuvos nacionalinis 
dailės (toliau – LNDM) ir Bažnytinio paveldo muziejai 
(kuratorės rasa Adomaitienė, rūta Janonienė, Sigita 
MaslauskaitėMažylienė). Garsus ir šv. Kazimiero re-
likvijorius – sidabrinė statulėlė, kurią 1637 m. padova-
nojo Smolensko vaivados Aleksandro Gosievskio žmo-
na Ieva Pacaitė su dukra.

Vizičių vienuoliją puošė Simono Čechavičiaus pa-
veikslai, Bažnytinio paveldo muziejuje saugomi du – 
„šv. Evangelistas Jonas“, „šv. Juozapas“, reprodukuo-
tas atvaizdą išgarsinusiame Jono Kazimiero Vilčinskio 

Vilniaus albume. Vizitėms taip pat priklausė to pa-
ties dailininko tapytas paveikslas „švč. Mergelės Ma-
rijos Apsilankymas“, kabojęs didžiajame švč. Jėzaus 
širdies vizičių vienuolyno bažnyčios altoriuje (dabar 
LNDM nuosavybė). reikia paminėti, kad Čechavičiaus 
paveiks lai puošė ir įspūdingą benediktinių šv. Kotry-
nos bažnyčios altorių ansamblį, išlikę paveikslai šiuo 
metu taip pat yra LNDM nuosavybė, todėl šiame lei-
dinyje nepateikiami. šioje vietoje pastebimas nedide-
lis netolygumas – vizičių atvaizdas iš LNDM į knygą 
įtrauktas, tuo tarpu apie benediktinių šv. Kotrynos 
bažnyčios atvaizdus užsimenama tik fragmentiškai.

tai tik keletas kūrinių, pasakojimų ir atradimų iš 
knygos, kuriuos išskyrė šio teksto autorė, tačiau, kaip 
minėta, kiekvienas skaitytojas gali atrasti savo širdžiai 
mielą kūrinį ir jo istoriją.

Greta privalumų būtina paminėti ir knygos dizai-
ną, poligrafinę kokybę, leidinį puošiančias kokybiškas 
iliustracijas.

Vienuolijų paveldas sudaro labai ženklią išlikusio 
Lietuvos sakralinio meno palikimo dalį. Lietuvoje gan 
intensyviai vyksta vienuolijų tyrinėjimai, tačiau jie 
dau giausia skirti pavieniams kompleksams, vis dar 
trūksta šiuos tyrimus sintetinančių ir apibendrinančių 
kokybiškų leidinių, pritaikytų ne siauram specialistų 
ratui, o plačiajai visuomenei. Pirmas ir turbūt pasku-
tinis panašaus pobūdžio leidinys, apimantis vienuolijų 
istoriją ir meną, yra Lietuvos vienuolynų vadovas, iš-
leistas 1998 m., t. y. daugiau nei prieš dvidešimt metų. 
tad Dangaus miestas yra labai reikiama ir laukta stu-
dija, skirta sostinės paveldo, sukoncentruoto Bažnyti-
nio paveldo muziejuje, iškristalizavimui. Jo kokybę pa-
tvirtina ir tai, kad knyga pateko tarp Lietuvos dailės 
istorikų draugijos išrinktų geriausių 2020 m. taikomų-
jų mokslo leidinių. Panašaus leidinio reikėtų ir Kauno 
miestui, vienuolijų istoriją ir dailę visuomenei patrauk
liu formatu taip pat galima pateikti atskiromis vysku-
pijomis ir pan. Dangaus miestas yra puikus pavyzdys, 
galintis įkvėpti aktyvesnę kitų miestų, regionų vienuo-
lijų paveldo sklaidą.
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Žalsvas knygos viršelis su Times New Roman šrifto pa-
vadinimu nevilioja nerūpestingai pasklaidyti jos pus-
lapių. O pavadinimo ir skyrių formuluotės nežada lite-
ratūrinių malonumų. Bet tai visai ne kliūtis. Lietuvos 
istorijos instituto išleista Vitalijos Stravinskienės mo-
nografija Migracija: Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944–
1989 metais nukeliaus į dažno Vilniaus krašto istorija 
besidominčiojo lentyną. Ir net jeigu ta lentyna ir ne itin 
plati, tai didelė tikimybė, kad tai nebus pirmasis šios 
patyrusios istorikės darbas joje.

Jau po 2011 m. pasirodžiusios monografijos Tarp 
gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatria-
cija į Lenkiją (1944–1947, 1955–1959 m.) recenzentai 
beveik vienbalsiai sutarė dėl autorės svaraus vaid mens 
lietuviškoje XX a. Vilnijos istoriografijoje. Per vėliau se-
kusį dešimtmetį Stravinskienė toliau nuosek liai laikė-
si savo tyrimų krypties. Jai priklauso solidi dalis šiuo 
laikotarpiu Lietuvoje publikuotų mokslinių straips-
nių, skirtų naujausiųjų laikų rytų ir Pietryčių Lietu-
vos problematikai. Ypač tų, kuriuos lydi prasminiai 
žodžiai migracija ir demografija. Naujoje autorės mo-
nografijoje – komp leksiniame regiono migracinės isto-
rijos soviet mečiu tyrime – bandoma užpildyti, atrody-
tų, gausias šios srities istoriografijos spragas. Istorikė 

imasi, jos teigimu, anksčiau už tyrimų lauko ribų liku-
sių temų – sovietinių represijų regioninės ir iš dalies 
etninės specifikos, buvusių politinių kalinių ir tremti-
nių grįžimo į Lietuvą proceso, Lietuvos gyventojų mig
racijos krypčių į kitus sovietinius regionus ir sovietinės 
demografinės modernizacijos klausimų.

rengiant tyrimą buvo remtasi publikuotais doku-
mentų rinkiniais. Juose užfiksuoti migracinius pro-
cesus lėmę sprendimai ir jų rezultatus atspindintys 
visuotinių gyventojų surašymo duomenys, spaudos lei-
diniai ir migracinių procesų dalyvių ar stebėtojų prisi-
minimai. Vis dėlto reikšmingiausias šaltinis išliko Lie-
tuvos archyvuose saugoma medžiaga. tirtą medžiagą 
Stravinskienė skirsto į keturias grupes: 1) aukščiausių 
sovietinių partinių ir administracinių institucijų doku-
mentai; 2) specialių institucijų, atsakingų už tam tik
rų akcijų organizavimą ir įgyvendinimą, dokumentai; 
3) sovietinių saugumo struktūrų medžiaga; 4) statisti-
nė medžiaga. ši istorikės naudota migracinių sprendi-
mų priėmimo ir įgyvendinimo mechanizmų archyvinė 
medžiaga tarytum uždavė toną visam monografijoje 
dėstomam pasakojimui. retkarčiais skaitytojas gali 
pagauti save lyg patyrusį buhalterį skubriai braukiant 
drėgnu pirštu per pilkas lenteles užsimiršus, kad prieš 
akis regi konkrečių žmonių judėjimo konkrečioje erdvė-
je ir konkrečiame laike dramą.

Monografija skaidoma į dalis remiantis ne chrono-
logine, o tematine skyrių logika. Pristačiusi migraci-
jos tyrimų teorijas ir aptarusi rytų ir Pietryčių Lietu-
vos XX a. vidurio etninius ir demografinius bruožus, 
autorė imasi vienos iš platesnių tyrimo dalių, skirtos 
sovietinės migracijos politikai. Anot autorės, šią po-
litiką SSrS vadovybė derino su politiniais ar sociali-
niaisekonominiais pokyčiais šalyje, priklausomai nuo 
to meto realijų. Stravinskienė skiria du sąlyginius šio 
laikotarpio migracijos tarpsnius. 1944–1953 m. griež-
tos kontrolės ir judėjimo varžymų laikotarpį, kai dides-
nę įtaką darė politiniai veiksniai, pirmiausia Lietuvos 
respublikos sovietizavimas. Ir 1953–1989 m. sąlygiškos 
liberalizacijos laikotarpį, kai svarstyklės pasviro socia-
liniųekonominių tikslų naudai.

Pirmuoju etapu svarbiausias tampa 1944 m. rudenį 
pradėtas įgyvendinti ir labiausiai rytinę ir pietrytinę ša-
lies dalį apėmęs homogenizavimo planas, numatęs per 
trumpą laiką perkelti į Lenkiją buvusius jos piliečius 
(lenkus ir žydus) ir stipriai pagilinęs demografinę krizę 
regione. šią krizę Vilniaus mieste respublikos partinė 
administracinė valdžia pirmiausia ėmėsi spręsti pri-
verstinių bruožų įgijusia kitų Lietuvos regionų gyvento-
jų mobilizacija. Jai nepasiteisinus, 1946 m. buvo pereita 
prie lietuvių darbininkų verbavimo. šie valdžios planai 
apčiuopiamų rezultatų nedavė ir mieste darbo rankų 
trūkumą daugiausia sprendė intensyvi migracija iš kitų 
sovietinių respublikų. Kadangi Vilniaus krašto kaimuo-

Vitalija stravinskienė,
MiGRaCija: RyTų iR 
PiETRyČių LiETuVa 
1944–1989 METais,
Vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 
2020, 256 p., 250 egz.
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se demografiniai pokyčiai buvo mažesni nei pradžioje 
tikėtasi, tad ir čia organizuoto lietuvių apgyvendinimo 
rytų ir Pietryčių regione planai liko neįgyvendinti. Iš-
vykusių lenkų vietoje daugiausia įsikūrė įvairių tauty-
bių atvykėliai iš kitų LSSr vietų ir SSrS respublikų.

Kadangi, autorės skaičiavimu, nepaisant LSSr val-
džios planų, lietuvių Vilniaus mieste pradėjo daugėti 
tik pamažu ir daugiausia atvykstančiųjų mokytis ar 
studijuoti sąskaita, šią tyrimo dalį ji baigia turbūt vie-
nu problemiškiausių, kartu ir aktualiausių monografi-
joje keliamų klausimų.

Vis dėlto ar egzistavo Vilniaus ir jo krašto demografi-
nio lituanizavimo planas? remdamasi išlikusia istorine 
medžiaga Stravinskienė teigia, kad Vilniaus demogra-
finės problemos sovietmečiu pirmiausia vertintos ne tik 
ir ne tiek per lietuvių ir lenkų santykių, kiek per respub
likos interesų prizmę ir pirmiausia ūkinius interesus. 
Svarbiausia buvo darbininko socialinė kilmė ir politi-
nis patikimumas, o tautybė buvo tik antraeilis dalykas. 
LSSr valdžia, istorikės nuomone, specialių demografi-
nių lituanistinių akcijų neplanavo ir spręsdama ūkio, 
socialines ir kt. problemas tiesiog pasinaudojo lietuviais, 
kaip lengviausiai pasiekiamu demografiniu potencialu.

Išvada, kad laipsniškai vykusį sostinės lituanizaci-
jos procesą daugiausia stimuliavo bendri respublikos 
ekonominiaisocialiniai veiksniai, pavyzdžiui, įvairių 
institucijų koncentracija mieste, pramonės plėtra, prie-
vartinė žemės ūkio kolektyvizacija, vis dėlto nei patvir-
tina, nei paneigia forsuoto lituanizavimo plano egzista-
vimą, nes kalba apie lituanizacijos procesą nebe planų 
lygmenyje. taigi gana detaliai atskleidusi Vilniaus 
miesto tapimą iš daugiataučio miesto, kuriame vyravo 
lenkų tautybės žmonės, į daugiatautį rusiškailietuviš-
ką miestą, autorė palyginti kukliai atsako į pagrindinį 
išsikeltą klausimą apie patį lituanizacijos plano egzis-
tavimą. trumpa išvada: taip – tokių planų, ypač kai 
kurių LSSr partinės administracinės valdžios atstovų 
galvose, buvo. Ne, šių planų įgyvendinti nepavyko dėl 
objektyvių priežasčių.

Kita reikšmingą monografijos dalį užimanti tema 
yra priverstinės ir savanoriškos migracijos rytųvaka-
rų kryptimi procesai XX a. penktajamedevintajame 
dešimtmetyje. tai lentelių gausa ir plačiais horizontais 
išsiskiriantis skyrius. Jame daugiausia dėmesio ski-
riama migracijai iš Lietuvos: Vilniaus krašto gyvento-
jų trėmimai, migracija į Lenkiją, žydų išvykimas į Va-
karus ir regiono gyventojų darbo migracija. Pastaroji 
tema atskleista turtingiausiai. XX a. antroje pusėje So-
vietų Sąjunga ėmėsi milžiniškų ūkio projektų, kuriems 
įgyvendinti be didžiulių finansinių išteklių reikėjo ir 
daugybės tūkstančių darbininkų. Maskvos nurodymu 
pavieniai darbininkai ir visos šeimos iš Lietuvos buvo 
siunčiamos į Kazachstano ir rusijos nedirbamų žemės 
plotų (plėšinių) įsisavinimo programą, Karelijos ir Si-

biro miškų pramonę, BaikaloAmūro magistralės sta-
tybas. tiriamuoju laikotarpiu istorikės duomenimis iš 
Lietuvos į kitas SSrS vietoves bendrai buvo išsiųsta 
maždaug 75 000 gyventojų. Nors ši aukščiausios SSrS 
valdžios socialinėmis lengvatomis bei didesniu atlygi-
nimu skatinta migracija ir tapo kai kurių asmenų savo-
tišku verslu, vis dėlto jos tikslai nesiribojo vien ekono-
mika. Autorė pažymi, kad SSrS vadovybė, vykdydama 
grandiozinius ekonominius projektus, greta jų realiza-
vo ir savo politiniusideologinius siekius.

Monografijoje be išorinės pristatoma ir vidinė migra-
cija tarp Lietuvos kaimo ir miesto. Ją labiausiai ska-
tino žemės ūkio kolektyvizacija. Nuo kolūkių į rajonų 
centrus ar kitus miestus (daugiausia į Vilnių) bėgo visų 
Vilniaus krašto rajonų gyventojai. Kitas intensyvią 
mig raciją iš kaimų į miestus paskatinęs veiksnys buvo 
vienkiemių sistemos naikinimas. Nors dėl geografinių 
sąlygų palyginti su likusia Lietuvos dalimi jis čia vyk-
dytas lėčiau, vis dėlto tai neapsaugojo nuo retai apgy-
vendintų teritorijų formavimosi. 1972 m. duomenimis 
švenčionių, trakų ir Vilniaus rajonuose neliko 115 gy-
venamųjų vietovių. tačiau tyrime pažymima, kad su 
kaimynine Baltarusija besiribojusių LSSr rajonų padė-
tis buvo kiek kitokia. Baltarusijos kaimų gyventojai no-
riai kūrėsi rytų ir Pietryčių Lietuvoje, kur jie nesunkiai 
rasdavo vietos kolūkiuose, užimdami ištuštėjusias „per-
bėgėlių“ į miestą vietas. Darbas ir gyvenimas Lietuvoje 
jiems reiškė didesnę asmeninę laisvę (Baltarusijos kai-
mo gyventojai tik išvykdami į kitas respublikas gauda-
vo pasus), geresnę socialinę padėtį ir sąlyginai lengves-
nę integraciją dėl etniškaikultūriškai artimos aplinkos.

Apibendrinant šį ilgą laikotarpį ir plačią geografiją 
apimantį Vitalijos Stravinskienės darbą galime paste-
bėti, kad jo didžiausia vertybė yra ir jo didžiausias trū-
kumas. Monografija stebina migracinių procesų spektro 
platumu. Vis dėlto šis platumas daro neišvengiamą įta-
ką temų prioretizavimui. Daugiausia dėmesio skiriama 
didžiausias žmonių grupes išjudinusiems procesams ir 
skaitlingiausioms etninėms grupėms (lietuviams, len-
kams, rusams). tuo tarpu laikotarpį puikiai charakteri-
zuojantys, bet nedidelę asmenų grupę tiesiogiai palietę 
istoriniai įvykiai (pavyzdžiui, šeštajame dešimtmetyje 
organizuota „lietuvių grąžinimo į tėvynę“ akcija) plačiau 
neatskleidžiami. už tiriamojo lauko ribų lieka ir ne-
gausių etninių grupių, kurių Vilniaus krašte sovietme-
čio pabaigoje suskaičiuojama apie šimtą, istorija. Vie-
na iš labiausiai pasigendamų grupių turbūt yra romų 
bendruomenė. Vis dėlto monografijoje sutelkta 1944–
1989 m. apimanti rytų ir Pietryčių Lietuvos gyvento-
jų migracijos istorija veikia tarytum ideali paruoštukė. 
tad rašantys apie šį regioną, kuriems skaičiai nėra to-
kie svarbūs, kad imtų patys juos tirti, bet dėl elemen-
tariausių moksliškumo reikalavimų be jų neišsiverčia, 
gali iš anksto jai rezervuoti eilutę literatūros sąraše.

K n y G ų  a i d a i

!



76 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  3

K n y G ų  a i d a i

Dalyvaujant metinėse Lietuvos politologų asociacijos 
konferencijose, galima mesti sau iššūkį ir lenkti pirš-
tus, išgirdus apie tūlo statistinio Lietuvos rinkėjo nega-
lias. Skundžiamasi, kad ji(s) neturi partinės tapatybės, 
pamiršta kandidatų ir partijų rinkiminius pažadus, 
o svarbiausia – neskiria skirtingų valdžios institucijų 
funkcijų, tad greitai nusivilia ir kituose rinkimuose ne-
bedalyvauja arba į balsadėžę meta protesto balsą. Per-
skaičius Mums reikia vado? Prezidento institucija nuo 
Landsbergio iki Nausėdos, kyla mintis, kad Mažvydui 
Jastramskiui atsibodo į Lietuvos politinio lauko proble-
mas žvelgti pro politikos mokslų cecho langus. taigi iš-
leidęs naująją knygą, Jastramskis eina į žmones: apie 
prezidento instituciją rašo lengvai ir patraukliai, kar-
tais kandžiai, taip, kad šviečiamasis papildas pasiekia 
skaitytojo organizmą, jam pačiam nepastebint. Spren-
džiant iš kartojamo knygos tiražo ir plataus atgarsio 
socialinėse medijose, šis politologinio aktyvizmo bandy-
mas iš tiesų pavyko.

Mums reikia vado? žaidžia su skirtingais rašymo 
žanrais. Viena vertus, knyga atliepia klasikinę akade-
minio darbo struktūrą. Pirmajame skyriuje autorius 
pristato lyginamąjį kontekstą, prezidento instituci-
jos genezę nuo gimimo Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se XVIII a. antroje pusėje iki šiandienės prezidentinių, 
pusiauprezidentinių ir parlamentinių sistemų bei pre-

zidento vaidmens jose įvairovės. taip pat įvardijamas 
ir pagrindinis analitinis knygos įrankis – Alano Sia-
roffo skalė, išskirianti devynias svarbiausias konstitu-
cines ir realias prezidento galias. ši skalė leidžia tiek 
pamatuoti per pastaruosius 30 metų besikeitusią Lie-
tuvos prezidento institucijos galią, tiek palyginti Lie-
tuvos prezidento galias su kaimyninių ir kitų valsty 
bių vadovais.

Kita vertus, iš pirmo žvilgsnio sausą teoriją autorius 
puikiai derina su iliustratyvia Lietuvos „rinkimų kla-
sika“. Jastramskis rekonstruoja tokius sociopolitinius 
tropus kaip „nusipelnėme gyventi geriau“, „už Pet
rą, už Petrą balsuosim, visi balsuosim už Petrą“, taip 
pat apklausų pagalba įvertina „gražaus vyro“ veiksnį 
prezidento rinkimuose. Asmeninių pokalbių su aukš-
čiausias pareigas ėjusiais politikais ir ekspertais me-
džiaga ne tik pagrindžia knygos išvadas, bet ir nukelia 
skaitytoją į netikėtas vietas – pavyzdžiui, į pirmosios 
Valdo Adamkaus kadencijos turniškes, šalies vadovo 
rezidenciją, kurioje, maišant Manhattano kokteilius, 
aptariami valstybės reikalai ir dalijamasi gyvenimo 
tarpukario Lietuvoje ir JAV prisiminimais. Siekiant 
išlaikyti skaitytojų dėmesį, naudojami ir autobiografi-
nio pasakojimo elementai. Versdami knygos puslapius, 
susipažįstame ne tik su naujais prezidento institucijos 
etapais, bet ir su autoriaus asmeniniais prisilietimais 
prie didžiosios politikos: pirmąja sėkminga dvylika-
mečio rinkimų prognoze, mamos blynais, kuriuos be-
valgant už lango nusileidžia kandidatas į prezidentus 
rolandas Paksas, ar kate Pupa, įsiveržusia į tiesioginį 
Lrt eterį, skirtą pirmajam Gitano Nausėdos metiniam 
pranešimui aptarti. taigi priežastį skaityti knygą iki 
paskutinio puslapio tikrai ras kiekvienas – tiek politi-
kos mokslų studentas, tiek ir kačių mylėtojas.

Knygą sudaro aštuoni skyriai. Politologinį ekskursą, 
skirtą konstitucinės inžinerijos klausimams, t. y. ryšio 
tarp politinės sistemos architektūros ir prezidento ga-
lių, demokratijos kokybės aptarimą lydi septyni sky-
riai, skirti atkūrus šalies nepriklausomybę pareigas 
ėjusiems Lietuvos prezidentams ir jų indėliui, minkant 
prezidento institucijos molį, kitaip tariant, formuojant 
ateities lūkesčius apie tai, ką Prezidentas gali ir turi 
daryti. Žavu, kad net ir rašydamas plačiajai auditori-
jai autorius išlieka metodiškas. Kiekviename skyriuje, 
be kadencijų „matavimo“ Siaroffo galių termometru ir 
gausių anekdotinių intarpų (kaip antai, paralelių tarp 
Pakso ir Artūro Paulausko „Naujosios politikos“ koa-
licijos rietenų ir nenuspėjamų roso ir reičel santykių 
seriale Draugai), kiekvieno prezidento palikimui ke-
liamas ir platesnę reikšmę turintis teorinis klausimas. 
Pavyzdžiui, nagrinėjant Adamkaus pergalę 1998 m. 
pre zidento rinkimuose, klausiama – kodėl lietuviams 
taip patinka nepartiniai kandidatai, laimėję daugumą 
lig šiol vykusių prezidento rinkimų?

Mažvydas jastramskis,
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Spaudos ženklų rėmai neleidžia aptarti kiekvieno iš 
knygos skyrių atskirai. Nepaisant to, šios recenzijos 
autoriaus nuomone, svarbu išskirti du lig šiol nedaug 
tyrinėtus, Jastramskio pristatomus kontroversiškus 
Lietuvos prezidento institucijos epizodus. Pirmasis iš 
jų aptariamas antrajame skyriuje, skirtame 1992 m. 
Konstitucijai ir (daugiau nei) prezidentui Vytautui 
Landsbergiui. 2015 m. Seimui atsisakius Landsbergiui 
skirti Laisvės premiją, pasirodė ne vienas rezoliucijos 
projektas, kuriuo siekta įvertinti jo nuopelnus pirmai-
siais atkurtos nepriklausomybės metais ir pasiekti su-
sitarimą dėl vienokio ar kitokio Lansbergio kaip valsty-
bės vadovo statuso.

šiame kontekste Jastramskis konstruoja įdomų ar-
gumentą. Jei negalime rasti subjektyvaus politinio 
sprendimo, gal padėti gali objektyvių kriterijų nusista-
tymas? Žvelgdamas ne vien formalistiškai, bet ir ana-
lizuodamas realias Landsbergio galias 1990–1992 m., 
užsienio valstybių požiūrį į Lietuvos atstovavimą už-
sienyje ir asmeninių pokalbių su Dalia Grybauskaite 
ir Gitanu Nausėda medžiagą, Jastramskis prieina prie 
provokuojančios išvados: „Eidamas Lietuvos Aukščiau-
siosios tarybos pirmininko pareigas, Vytautas Lands-
bergis nebuvo tiesiog prezidentas. Jis buvo žymiai 
daugiau: ir Seimo pirmininkas, ir faktinis Lietuvos 
valstybės vadovas, ir vėlesnės prezidento institucijos 
prototipas“ (p. 93).

šių metų sausio 12 d. priimtoje specialioje rezoliuci-
joje dėl laisvės kovotojų pagerbimo, atsižvelgiant į opo-
zicijos prieštaravimus, tekstas, primenantis, kad „isto-
rinę pergalę laimėjo Lietuva, kuriai tuo metu vadovavo 
Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmi-
ninkas Vytautas Landsbergis“, buvo pakeistas, įvardi-
jant pastarąjį kaip „aukščiausią Lietuvos respublikos 
pareigūną“. Nesibaigiančių diskusijų kontekste įdomu, 
kada viešojoje erdvėje ir politikų debatuose garsiau gir-
dėsime Jastramskio pateikiamus argumentus, ypač ži-
nodami, kad jo siūlymai dėl sunkiai prognozuojamos 
Seimo rinkimų sistemos keitimo pirmojo atgarsio Sei-
me jau sulaukė.

Atskirai turėtų būti paminėtas ir knygos indėlis į 
„įdomiojo“ rolando Pakso atvejo rekonstravimą. tik
riausiai ne visi, ypač po 1990 m. gimę, skaitytojai pri-
simena vadinamojo PaksoGate’o ištakas. Prisipažinsiu, 
kad ir pats kiek nustebau, perskaitęs penktąjį ir šeštąjį 
knygos skyrius ir supratęs, kad Pakso politiniu krikš-
tatėviu buvo... Adamkus. 1999 m. iš ministro pirminin-
ko pareigų „išprašęs“ Gediminą Vagnorių, Adamkus šį 
postą užimti pakvietė kylančią konservatorių figūrą, 
lakūną mėgėją ir Vilniaus merą Paksą. Pastarasis čia 
neužsibuvo ir „Mažeikių naftos“ privatizacijos konteks-
te atsistatydino, bet netrukus, po 2000 m. Seimo rinki-
mų kartu su „Naujosios politikos“ koalicija vėl žengė į 
Lietuvos politikos avansceną, vėlgi palaikomas Adam-

kaus. Koalicijai išsilaikius vos septynis mėnesius, Pak-
sas vėl atsistatydino (kaip taikliai pastebi Jastramskis, 
„tai ilgainiui apskritai tapo šio politiko prekės ženklu“, 
p. 155). toliau sekę „linksmieji kalneliai“ tikriausiai 
daugeliui jau geriau žinomi: brangiausia Lietuvos is-
torijoje kampanija, pasižymėjusi „juodųjų technologijų“ 
naudojimu ir Jurijaus Borisovo parama, 2003 m. per-
galė prezidento rinkimuose, šiurkštūs Konstitucijos pa-
žeidimai ir sėkminga Seimo apkalta dėl sulaužytos pre-
zidento priesaikos.

Nepaisant to, kad vertindamas šio politinio veikėjo 
palikimą, Jastramskis dažnai perfrazuoja Andrių Ku-
bilių, kalbantį ne apie vyriausybės ar prezidento ins-
titucijos problemas, o apie asmenines „Pakso krizes“, 
manau, kad šio atvejo analizė aktuali ir kalbant apie 
struktūrinius procesus. Sėkmingai suveikęs „stabdžių 
ir atsvarų“ mechanizmas 2004 m. neleido Lietuvai už-
strigti pilkojoje nekonsoliduotos demokratijos zonoje. 
šiandien ne vienai Vidurio ir rytų Europos valstybei 
išgyvenant tam tikrą demokratinį sąstingį, o Vengrijai 
ir Lenkijai sparčiai judant autokratizacijos trajektori-
ja, Pakso atvejis atrodo kaip kritinė jungtis, kurios ati-
tikmenų verta ieškoti ir už Lietuvos ribų. Jastramskis 
knygoje mini 2007 m. vykusią nesėkmingą rumunijos 
prezidento traiano Basescu apkaltą, bet panašių de-
mokratijos vystymuisi svarbių epizodų ir staigių auto
kratiškų politikų iškilimų, bent pradžioje remiamų de-
mokratinių lyderių, mūsų regione ir už jo ribų apstu. 
Galbūt lyginamoji tokių kritinių momentų analizė ga-
lėtų tapti netikėta akademine šios knygos tąsa?

Paskutinysis knygos skyrius, skirtas pirmiesiems 
Nausėdos prezidentavimo metams, ją apibendrina ko
ne geriausiai. Nors ir prasideda ironišku pasažu apie 
pirmaisiais pandemijos mėnesiais dingusį preziden-
tą (ne Lietuvos, o Kamerūno prezidentą Paulį Biyą), 
jame puikiai iliustruojama, kaip mišrus mūsų valsty-
bės modelis „šviežią“ mandatą gavusį prezidentą ver-
čia balansuoti tarp pasyvaus arbitro ir aktyvaus poli-
tinio žaidimo dalyvio vaidmenų bei iš naujo kovoti dėl 
nuosavo braižo ir vietos Lietuvos politinėje sistemoje. 
Čia įdomiai suskamba 2018 m. politologės Jūratės Ka-
valiauskaitės porinkiminėje studijoje Ar galime prog
nozuoti Seimo rinkimus? padaryta išvada, kad „lietu-
viams, panašu, patinka stiprūs ir ryžtingi, bet kartu ir 
supratingi ir sugyvenami lyderiai“ (p. 204). taigi tiek 
institucinė Lietuvos valdžių sąranga, tiek pačių rinkė-
jų nuomonės tyrimai liudija, kad esame kompromisų ir 
mišrių politinių modelių šalis. Kaip knygoje Mums rei-
kia vado? parodo Mažvydas Jastramskis, šie kompro-
misai dažnai netenkina nė vienos iš politinių stovyk
lų ir net šalies prezidentus dažnai stato į nepatogias 
situa cijas. Kita vertus, jie verčia kalbėtis ir tartis bei 
lemia lėtą, bet užtikrintą mūsų šalies vystymąsi bran-
desnės demokratijos link.

K n y G ų  a i d a i
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KnyGų MuGĖ

XVI a. Lietuvos knygos lenkų kalba: 
Kontrolinis sąrašas. Mokslo studija. 
XVII–XVIII a. taisymai ir papildymai, 
parengė Jolanta Dapkievicz, redaga-
vo tomas Petreikis, Vilnius: Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblio-
teka, 2020, 192 p., 250 egz.

toks leidinys nūnai, trumpų ir efek-
tingų antraščių ar postų laikais, pa-
smerktas nepopuliarumui. Vis dėlto 
sensacijų raibuliai greit išsisklaido, 
o nuobodokų, tačiau pravarčių (tiesiog 
parankinių) darbų nauda metams bė-
gant tik ryškėja. tai ypač pasakytina 
apie bibliografus, kurių išpurentame 
viename ar kitame dirvos plotelyje, 
žiū, po kurio laiko ima stiebtis įvairaus 
plauko humanitarų daiginami, puo-
selėjami ir vaisius vedantys augalai. 
tikėtina, kad taip nutiks ir šio leidinio 
suartame ir išakėtame lauke. užtat 
matant dirvonuojančius XVIII a. lo-
tyniškosios ir XIX a. nelietuviakalbės 
lituanistikos bibliografijos sklypus, ap-
ima nerimas: ar Lietuvos mokslo poli-
tikoje, deklaruojančioje lituanistikos 
plėtros prioritetus, yra vietos strate-
giškai planuojamam ir finansuojamam 
fundamentaliam projektui – nacionali-
nės bibliografijos rengimui?

Liudas Jovaiša

Attenborough, David, Jonnie 
Hughes, Gyvenimas mūsų planetoje: 
Mano liudijimas ir ateities vizija, iš 
anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė, 
talinn: Helios, 2021, 264 p.

švelnus sero Davido Attenborough 
balsas, skambėjęs bene kas antrame 
gerame dokumentiniame filme apie 
gamtą, šioje knygoje prabyla suvokda-
mas, kad savo auditorijai kalba bene 
paskutinį kartą. Prabyla stebėtinai 
gaiviai. šiandien ekologinis diskursas 
tapęs labai politizuotu, kaltinančiu ir 
dažnai radikaliu – neretai ima rodytis, 
kad ekologinė nuodėmė pakeitė pri-
gimtinę nuodėmę ir šios jau nebenu-
plauna joks krikšto sakramentas. šitas 

pasakojimas toks nėra. Attenborough 
nesiplėšo marškinių dėl nusuktos viš-
tos galvos, nesiūlo leistis į filosofinę 
diskusiją apie žmogaus ir gyvūno pri-
gimtį bei teises. Knyga sudėta iš trijų 
dalių – paties autoriaus sąmoningai 
nugyvento laiko refleksiją (1937 m. – 
šiandiena) lydi trumpa ir apibendrinta 
pasaulio, kuriame žmonija gyvena ne-
ieškodama ekologinių sprendimų, vizi-
ja iki 2100 m.; toliau – klimato krizės 
sprendimo apmatai ir kryptys, kurios 
leistų stabilizuoti planetos išteklius ir 
suvaldyti galimus krizės padarinius. 
Visa knyga parašyta itin paprastu, bet 
elegantišku stiliumi, pagrįsta paprasta 
ir visiems priimtina prielaida, leidžian-
čia išvengti ideologinių ginčų: žmonijos 
išlikimas yra vertybė. Dėl tokios priei-
gos autorius jau ne kartą užsipultas 
ekologijos radikalų – nes ne veganas 
juk negali kalbėti apie ekologiją, tiesa?

Mantas Tamošaitis

Huizinga, Johan, Rytdienos šešė-
liuose: Mūsų laikų dvasinės negalios 
diagnozė, iš nyderlandų kalbos vertė 
Antanas Gailius, Vilnius: Gelmės, 
2020, 222 p., 800 egz.

Per pastaruosius porą metų spro-
gęs Huizingos bumas, regis, Lietuvoje 
pralaužė ledus: Huizinga – nebe tik 
medievistams aktualus istorikas, bet 
ir vienas didžiųjų XX a. pirmos pusės 
Europos protų. Rytdienos šešėliuose 
dėmesys nukreipiamas ne į praeitį, o į 
tuometinę (knyga pirmą kartą pasiro-
dė 1936 m.) dabartį: į Europą vis labiau 
kaustančią kultūrinę ir politinę krizę. 
Itin įdomu skaityti autoriaus mintis ir 
įžvalgas, kurių dar neslegia post fac-
tum žinojimas apie šios krizės trans-
formaciją į Antrąjį pasaulinį karą. Įdo-
mus (nors vietomis keistokas) ir leidėjų 
sprendimas knygą iliustruoti romual-
do Požerskio nuotraukomis. Skaitant 
mintys vis grįždavo prie naujosios Arū-
no Sverdiolo kultūros kritikos – kai ku-
rios abiejų mąstytojų išsakomos tezės, 

diagnozės kiek bauginančiai panašios. 
Kartu Huizinga istorikams primena, 
kad šie turėtų ne tik tirti praeitį, bet ir 
jausti atsakomybę už dabartį ir ateitį.

Antanas Terleckas

Katalikų žinynas 2021, Vilnius: Ka-
talikų pasaulio leidiniai, 2020, 346 p. 

Vienu atžvilgiu tiek visuotinė, tiek 
lokali Katalikų Bažnyčia yra turbūt 
išskirtinė – jos informaciniai leidiniai 
pateikia pilną jos struktūros ir statisti-
nį vaizdą. Leidžiami jau ne pirmą šimt
metį, laikui bėgant jie tampa unikaliu 
istorijos šaltiniu. štai ir šis žinynas, 
šalia parapijų ir dvasininkų sąrašų, 
pateikia įdomios statistikos apie Lie-
tuvą (pirmas skaičius – 2020, skaičius 
skliaustuose – 2017). Parapijų – 710 
(707); ne parapinių kulto vietų – 311 
(317); vyskupijoms priklausančių (die-
cezinių) kunigų – 687 (721); vienuolių 
vyrų – 143 (148), iš jų kunigų – 100 (95); 
kunigystei rengiasi – 48 (54) jaunuoliai.

Vytautas Ališauskas 

Melchor, Fernanda, Uraganų se
zo nas, iš ispanų kalbos vertė Eglė Nau-
jokaitytė, Vilnius: rara, 2021, 208 p., 
1000 egz.

Emocinis škvalas ir literatūrinis iššū-
kis skaitytojui. Brutalaus smurto, žudy-
nių, seksualinės prievartos, pedofilijos, 
homofobijos, mizoginijos čia tiek daug, 
kad klaviatūra nesusispaudo parašyti, 
jog knyga patiko. Pasakojimas įsiurbia 
į mažame La Matoso miestelyje įvyk-
dytos žmogžudystės liudininkų išgyve-
nimus, ištisais skyriais besitęsiančiais 
sakiniais sukurdamas paknopstomis 
bėgančios minties, ištisos tirados dusu-
lį. Intriga, kas nužudė raganą, išlieka 
iki pat pabaigos, tačiau nereiktų tikėtis 
detektyvui įprasto tyrimo. Aplinkybės 
atskleidžiamos užčiuopiant plačias 
socialines paribes – sužeistų žmonių 
skausmą ir iš to kylantį pyktį, priklau-
somybes lemiantį skurdą, mačizmą bei 
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nesulaikomą troškimą pritapti, rūpėti 
ir rūpintis. Siurrealumo žiupsnį paže-
ria magijos elementas, bet o kaipgi be 
jo Lotynų Amerikos literatūroje?

Eleonora Buožytė 

Nabokov, Vladimir, Pninas, iš ang
lų kalbos vertė Laimantas Jonušys, 
Vilnius: rara, 2020, 179 p., 1500 egz.

Profesionaliai išverstas Pninas – dar 
vienas spalvotas gabalėlis iš margos 
Vladimiro Nabokovo kūrybos mozai-
kos. Gražia menine kalba parašytas 
kūrinys su išradingai sudėliotu nara-
tyvu, skyrelis po skyrelio piešiamas 
spalvingas ir jautrus fikcinio realizmo 
paveikslas. Kažkiek autobiografiškas 
yra romane vaizduojamas rusų kalbos 
profesoriaus Pnino, emigravusio į JAV, 
paveikslas. Kad ir kaip pritaptų prie 
amerikietiškos aplinkos, jis čia lieka 
vienišas su savo ypatingu rusiškumu. 
Kilęs iš pasiturinčios Sankt Peterbur-
go šeimos, iš rusijos jis pabėgo spruk-
damas nuo rusiško bolševizmo, pažino 
europinį akademinį ir aukštuomenės 
gyvenimą – taip susiformavo tas jo se-
namadiškas žavesys, vienus traukęs, 
kitus atstūmęs Amerikoje. romanas, 
parašytas 1957 m., jau yra tapęs nea-
bejotina pasaulinės literatūros klasika.

Dalia Zabielaitė

Potter, David S., The Origin of Em-
pire: Rome from the Republic to Hadrian, 
London: Profile Books, 2019, 448 p. 

šis Antikos istorikas dažną skaity-
toją tikriausiai nustebins romos im-
perijos užuomazgas įžvelgdamas tarsi 
užprogramuotas dar III a. pr. Kr., kai 
romėnai pirmąkart žengė už Apeninų 
pusiasalio ribų ir persikėlė į Siciliją. Is-
torikas tezę argumentuoja nagrinėda-
mas ne tik kultūrinius, politinius ir so-
cialinius pokyčius romos respublikoje, 
bet daugiausia dėmesio skirdamas nuo 
III a. pr. Kr. vis stiprėjančiam biurokra-
tiniam valstybės valdymo aparatui ir jo 
plėtrai. Nuo Grakchų reformų ir I a. 
pr. Kr. diktatorių iki taiką atnešusio 
Augusto valdymo ir naujos mokestinės 
bei karinės sistemos kūrimo. Istorikas 

teigia, kad romos istorija pirmiausia 
yra pasakojimas, kaip respublikinė 
santvarka suaižėjo ir galiausiai pati 
nusprendė, kad tik vienvaldystė gali at-
statyti status quo. Su autoriumi galima 
nesutikti, galima jam prieštarauti, ta-
čiau jo įžvalgumas ir argumentų aišku-
mas verčia naujai apmąstyti priežastis, 
lėmusias romos imperijos atsiradimą.

Tomas Riklius

Snyder, Timothy, Our Malady: 
Lessons in Liberty and Solidarity, Lon-
don: the Bodley Head, 2020, 168 p.

Lietuvos skaitytojui gerai žinomas 
istorikas parašė dar vieną manifesto 
tipo knygelę, kurioje kviečia iš esmės 
permąstyti ir pertvarkyti JAV sveika-
tos apsaugos sistemą. Malady timothy 
Snyderiui įkūnija silpnumo, negerovės 
ir nuovargio reikšmes. taip ir galėtų 
būti verčiamas šio manifesto pavadi-
nimas: „Mūsų silpnybė“ ar „Mūsų nuo-
vargis“. Snyderį įkvėpė jo tiesioginis 
susidūrimas su JAV sveikatos rūpyba 
2019 m. pabaigoje. Esminė Snyderio 
tezė – teisė į sveikatos apsaugą yra vie-
na iš fundamentalių žmogaus teisių, 
tačiau ši teisė silpniausiam ir viduri-
niam JAV visuomenės sluoksniui nėra 
užtikrinama. Pasakojimo fabula suka-
si aplink asmeninę ligos istoriją (sic!) ir 
yra išplečiama į JAV sveikatos apsaugos 
problematiką. Ne itin sėkminga JAV 
kova su COVID19 Snyderiui atsklei-
dė tai, kad JAV visuomenėje gydytojų 
nėra klausomasi. Autorius kviečia dau-
giau girdėti pastaruosius, o mažiau – 
vadybininkus ir administratorius.

Teodoras Žukas 

Sverdiolas, Arūnas, Kultūra čia 
ir dabar: Penkios esė, Vilnius: Lietu-
vos kultūros tyrimų institutas, 2021, 
191 p., 400 egz.

Knygoje publikuojamos penkios 
kultūros kritikos esė, kuriose Arūnas 
Sverdiolas – vienas rimčiausių ir įdo-
miausių Lietuvos filosofų – nagrinėja 
Lietuvos viešojo gyvenimo problemas 
ir visuomenės anoniminės mąstysenos 
formas. tekstų tematika ir stilistika 

bus pažįstama tiems, kurie yra skaitę 
ankstesnes autoriaus kultūros kritikos 
refleksijas apie korius, kolbą, lėkštutėlę 
lėkštelę ir cinizmą pas mum. Sverdiolo 
požiūris į mūsų visuomenę giliai pesi-
mistinis, skaitant šią knygą gali susi-
daryti įspūdis, kad viskas jau praras-
ta. Kita vertus, šie tekstai gali suveikti 
kaip katalizatorius, kultūros žmonėms 
savalaikiškai primenantis, kad jie tu-
rėtų jausti atsakomybę už res publica, 
neužsidaryti vien siauruose rateliuose 
ir neleisti viešajam gyvenimui visiškai 
suvulgarėti. Imperatyvas tiesti tiltus 
tarp skirtingų korių, Sverdiolo sufor-
muluotas prieš daugiau nei 15 metų, 
šiandien gal net dar aktualesnis.

Simas Čelutka

Zygar, Michail, Imperija turi mir-
ti: Rusijos revoliucijos istorija veikėjų 
akimis 1900–1917, iš rusų kalbos vertė 
Dalia Saukaitytė, Vilnius: Kitos kny-
gos, 568 p., 2000 egz. 

tai galėjo būti labai gera knyga. Be-
veik kaip Stalino jaunystė ar Orlando 
Figeso darbai. tai milžiniškos apimties 
reportažas iš rusijos sostinės salonų – 
Geltonosios rusios kūrimas Mandžiū-
rijoje, puspročio Iliodoro pamokslai, 
Gapono liaudies išgelbėjimo projektas, 
barbitūratų apsirijusi imperatoriškoji 
pora, nuolat susierzinęs ir kiek kvank-
telėjęs Leninas, tik sau pačiam įdomus 
trockis. Itin ryškūs vidutinybių port
retai skleidžiasi nepamatuotų politi-
nių ambicijų ir be paliovos lėbaujančių 
menininkų intrigų fone. šis detalus 
pletkų srautas nuveda į didžiausią 
kliedesį – revoliuciją. tik ties knygos 
viduriu imi painiotis: Peterburgas ar 
Maskva? Carskoje Selo ar Kremlius? 
XX ar XXI a. rusija? Blogiausia, kad 
medžiaga visiškai užvaldo autorių ir 
skaitytojas pasijunta lyg sąmonės srau-
to nešamas į jau nuo pirmųjų puslapių 
numatytą tikslą – juk imperija turi 
mirti. Panašu, kad gydydamas rusus 
nuo istorinių traumų Zygaras kamuo-
jasi didžiausia: „man gaila suomių, bet 
aš už Vyborgo guberniją“ (p. 542).

Vladas Liepuonius

K n y G ų  M u G Ė
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neregėta abiejų Tautų Respublika

VALStYBINIS tAutOS FrONtAS

1. Bajoras Vladislovas Sicinskis savo 
elgesiu Abiejų tautų respublikos Sei-
me taip supykdė panevėžiečius, kad 
šie jį pažemino iki bulvių tešlon įvy-
nioto mėsos maltinuko su pomidorų 
padažu, marinuotais svogūnais ir ki-
tomis daržovėmis.

2. Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Steponas Batoras 
1579 m. Vilniuje įkūrė universitetą. Jo 
tolimas pusbrolis ulan Batoras Mon-
golijoje tais metais neįkūrė nieko.

3. LDK didikų Astikų giminė aplin-
kiniams kėlė tokį susižavėjimą, kad pa-
vydžiai buvo vadinama Fantastikais.

4. 1768 m. Bare sudarytos konfede-
racijos vos nesugriovė bendros sąskai-
tos apmokėjimo sunkumai.

5. XVIII a. pabaigoje pikti liežuviai 
Lietuvoje plakė: sako, kad Poniatovs-
kis iš tikrųjų buvo ne vyras, o kilminga 
rūmų ponia tovskis.

6. 1788–1792 m. veikęs Abiejų tautų 
respublikos Seimas vadinamas Ket
verių metų seimu. Didelio čia daikto – 
dabartinėje Lietuvoje visi seimai yra 
ket verių metų, jeigu ką.

7. Abiejų tautų respublika labai 
kentėjo nuo amžiaus (XVIII) vidurio 
krizės. Viskas pasibaigė priverstinė-
mis skyrybomis.

8. LDK didikų Pacų giminė labai bi-
jojo patekti į politinius spąstus.

9. Kai jaunas ir nepatyręs Zigman-
tas Vaza tapo Lenkijos karaliumi ir 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, žmo-

nės šnabždėjosi: „Juokiasi puodas, kad 
Vaza – valdovas“. Nesirimavo, bet bu
vo tiesa.

10. Barboros radvilaitės motiną Bar-
borą Kolą žmonės atmena kaip saldžią 
moteriškę, kuri neretai užsigazuodavo.

11. Apie Zebžydovskio rokošą žmo-
nės Lietuvoje mažai kalbėjo, nes sun-
kiai ištardavo Zebžydovskio pavardę.

12. Kai Abiejų tautų respublika 
1672 m. pralaimėjo Osmanų imperijai 
kovas dėl Podolės, tuometinis valdovas 
Mykolas Kaributas Višnioveckis suža-
lotus karius siūlė gydyti savo gamybos 
medicininiu tepalu. Geriau jau būtų 
nesiūlęs.

13. tado Kosciuškos garbei lietuviai 
nusprendė jo vardu pavadinti aukš-
čiausią šalies tašką. Kadangi kalnu 
tos vietos nelabai pavadinsi, pavadino 
sukilimu.

14. Istoriografijoje mažai žinomas 
faktas, kad Čartoriskiai buvo trans-
porto magnatai. Žmonės pas juos plūs-
davo įsigyti užsakomojo kinkinio, vadi-
namo „čartoriniu reisu“.

15. Antroje XVI a. pusėje radvilos 
labai norėjo kurį nors Lietuvos miestų 
pavadinti radvilnium. Planus sujau-
kė Vilniaus savivaldybės teisės sky-
rius, „dėl autorinių teisių pažeidimo“ 
atsiuntęs radviloms barokine kalba 
surašytą nurodymą pažeidimus nu-
traukti ir jų nebetęsti. 

16. Visi atsimena radvilas, tačiau 
istorijos verpetuose visiškai užsimir-
šo jų didžiausi priešai – didikai Ko-

loradvilos. Geltonaijuodas jų herbas 
dabar atsispindi tik krepšinio klubo 
šiaulių „šiauliai“ logotipe.

17. Vienas iš 1791 m. Gegužės 3io-
sios Konstitucijos autorių Kazimieras 
Nestoras Sapiega labai rūpinosi savo 
mityba ir turėjo idealų kūno masės 
indeksą.

18. Henrikas Valua iš kito galo yra 
aluaV sakirneH. Iš kurios pusės be-
skaitytum, Atr istorijoje tai neturėjo 
absoliučiai jokios reikšmės.

19. Iš visų Atr valdovų vardais pa-
vadintų alaus rūšių žmonės labiausiai 
mėgo „Augustą II Stiprųjį“ (nealkoho-
linį).

20. Kai XX a. pradžioje buvo nu-
spręsta sukurti filmą apie kurį nors 
vieną Atr istorinį įvykį, vienbalsiai 
buvo pasirinktas Nebylusis Seimas.

21. radomo konfederacija, sudaryta 
iš stambiųjų feodalų ir bajorų, buvo žy-
miai tvaresnis darinys, nei randomo 
konfederacija, sudaryta iš atsitiktinių 
personažų.

22. Kai mirė Elijahu Ben Salomo-
nas Zalmanas, žmonės braukė ašarą, 
tačiau vienas kitam padrąsinančiai 
kartojo: „Show must Gaon“.

23. Kai Kazimieras Simonavičius su-
sidurdavo su sunkumais kasdieniuose 
buities darbuose, žmona priekaištau-
davo: „Juk čia ne raketų mokslas!“

24. Nė vienas iš Geltonųjų Vande-
nų mūšio dalyvių vėliau nesigyrė, kur 
savo arklius girdė.

uŽsKLANDA
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