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Gerbiamas Redaktoriau,

Noriu Jums trumpai papasakoti apie šiandienius Šiaulius, kokius aš juos matau 
iš savo varpinės. Konkrečiau – apie tarpusavyje susijusius šio miesto tapatybės 
ir kultūros reikalus, o dar tiksliau – apie tai, kaip tie reikalai klostosi pastarai
siais metais.

Prisistatydamas pasakysiu, kad Šiauliuose gyvenu jau kiek ilgiau nei keturi 
dešimtmečiai, o ir iki tol – vaikystėje – dažnai juose svečiuodavausi, lankydamas 
neseniai miestiečiais tapusius senelius. Tada atvažiuodavau nuo Užvenčio pusės 
ir visada laukdavau įkvepiančio panoraminio Šiaulių ir jų apylinkių vaizdo, atsi
veriančio nuo Aukštelkės kalno. Patikdavo apačioje tolumoje išsipliekusio, vaikiš
ką vaizduotę įsiūbuojančio miesto įspūdis. Visa toji išraiškinga panorama buvo ir 
tebėra „centruojama“ horizonte boluojančio bažnyčios silueto, į kurį pavydėtinai 
tiesia linija veda plentas. Tik daug vėliau pagalvojau, kad už šį stebėtiną tiesumą, 
tiesiog topografinį-geometrinį tikslumą galbūt reikia dėkoti XIX a. inžinieriams, 
projektavusiems Sankt Peterburgo–Rygos–Tilžės kelią.

Ano meto kelių inžinierius prisiminiau, kadangi noriu Jums pacituoti vieną jų 
amžininką keliauninką, ką jis parašė važiuodamas pro Šiaulius: „Šiaulių miestas 
yra po Raseinių pirmas Žemaičiuose. Yra gana švarus, grįstas, turi daug mūro 
namų, o svarbiausia jo puošmena – tai grafo Zubovo rūmai su priestatais ir kalė
jimo pastatas. Šiaulių bažnyčia didelė, labai drąsios architektūros [...]. Yra tatai 
viena iš didingiausių (bet ne gražiausių) šventovių buvusiose Kęstučio žemėse“. 
Tai fragmentėlis iš 1842 m. išleistos Liudviko Adomo Jucevičiaus knygos Žemaičių 
žemės prisiminimai (Wspomnienia Żmudzi).

Šiuo pavyzdžiu galima puikiai iliustruoti miesto savasties kaitą. Žemaičių žemei 
skirtoje knygoje apie Šiaulius kalbama kaip apie Žemaičių miestą. Dabartinių 
Šiaulių jau seniai niekas ir niekaip nebesaisto, net nebeasocijuoja su žemaičiais ar 
Žemaitija. Tiesa, tebėra gyvas vien tik pasakojimas, neva viena iš dviejų pagrin
dinių miesto gatvių, Tilžės gatvė, einanti iš pietų į šiaurę, esanti simbolinė riba 
tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos, tačiau šis pasakojimas labai retai teprisimenamas, 
kultūriškai beveik negyvybingas.

Šiaulius mąstau ir – juose gyvendamas – matau, išjaučiu, išvaikštau, išfotogra
fuoju, išrašau kaip pilką, bet kartu tai vienur, tai kitur keistais traukos impulsais 
sutvinksintį miestą. Kartais jis man atrodo esąs absoliučiai anemiškas, visiškai 
joks, ne tik be kokio nors sãvo veido, bet ir be jokio charakteringesnio bruožo, į kurį 
dūręs pirštu galėčiau Jums pasakyti: štai, čia regimas tipiškas šiaulietiškumo 
įspaudas. Retesniais kartais jaučiu sunkiai paaiškinamą jo „sodrumą“ ir įvairybę, 
patiriamą klajojant po centrinę Šiaulių dalį ar po atskirus jų rajonus: Guberniją, 
Šimšę, Lieporius, Žaliūkes, Zoknius, Pabalius, Salduvę, Kalniuką ir kitus.

Žodžiu, toks keistas, stabilesnės regioninės ir kitokios tapatybės ieškantis, bet, 
mano supratimu, niekaip neatrandantis (gal ir neturintis?) miestas. Tarsi mėgina 
tituluotis Šiaurės Lietuvos sostine, bet dėl šio „titulo“ tenka pečiais ir alkūnėmis 

Laiškas redaktoriui
apie šiandienius šiaulius iš savo varpinės

Vigmantas Butkus

regimanto tamošaičio nuotrauka
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grumdytis su šiaurietiškais Biržais, kurių jau vien dėl istorinio ir kitokio Radvilų pilies 
svorio taip lengvai į šoną nepastumsi. Be to, neaiški pati Šiaurės Lietuvos, jos ribų ir net 
jos substancinės esmės apibrėžtis.

Belieka saulė. Ar gal Saulė? Ir nieko konkrečiau nereiškiantis „saulėsmiestiškumas“, 
suponuojamas irgi mažai ką reiškiančio Šiaulių kaip Saulės miesto įvardijimo. Teisybės 
dėlei reikia pasakyti, kad pastaraisiais metais už miesto įvaizdį atsakingi žmonės įdeda 
tikrai nemažai pastangų, kad visiems žinoma ir nuo laiko jau gerokai apzulusi embleminė 
frazė „Šiauliai – Saulės miestas“ būtų konceptualizuota, įgytų kryptingesnį, patrauklesnį, 
labiau apčiuopiamą turinį.

Tas turinys, viena vertus, intensyviai pildomas įvairių įvaizdžio strateguotojų siūlomais, 
kaip jie vadina, „sauliškumo atributais“: saulės, šviesos („#Šiauliai šviečia“), geltonos spal
vos ir panašiais ryškų savireklaminį atspaudą turinčiais, realiose ir virtualiose vietose 
pasirodančiais ženklais, simboliais ar tiesiog štrichais. Paprastai tai būna dizaino požiūriu 
madingi artefaktai, orientuoti į oficialią reprezentaciją, prisodrintą masiniam skoniui pa
tinkančių estetinių dirgiklių, tačiau neužkabinantys jokių gilesnių, ilgalaikiškesnių Šiaulių 
miesto tapatybės klodų.

Kita vertus, minėtą turinį kiek artikuliuočiau, glaudžiau ir gerokai kūrybiškiau, nors 
dar gerokai epizodiškai mėginama sieti su baltiškumu. Remiamasi, tikėtina, netoli Šiaulių 
vykusio Saulės mūšio kaip baltų vienybės simbolio oficialiu įteisinimu, pagal kurį mūšio 
diena – rugsėjo 22-oji – jau senokai laikoma miesto gimtadieniu, o vėliau Lietuvoje ir Latvi
joje paskelbta dar ir Baltų vienybės diena. Vis dėlto klausimas, kiek Šiauliuose ar apskritai 
šiaulietiškume, šiaulietiškoje savastyje yra baltiškumo ir kur mieste jo ieškoti, sutikite, 
skamba keistokai, galbūt net šiek tiek egzotiškai.

Kitas klausimas: ar buvo galima, tarkime, baltiškumą ar kokį kitą norimą tapatybišku
mą tiesiog su(si)konstruoti arba bent pradėti konstruoti, kaip prieš kelerius metus Šiaulių 
visuomenei siūlė čia svečiavęsis profesorius Alfredas Bumblauskas? Taip, kaip, pavyzdžiui, 
Žagarė jį rentė ir teberenčia iš liauno vyšnios medžio. Miestas, mano nuomone, tam turėjo 
nuostabiausią progą, bet ja apmaudžiai nepasinaudojo. Telšiai, galutinai įtvirtindami save 
kaip Žemaitijos centrą ir sostinę, šią progą maksimaliai išnaudojo, ir tuo gali įsitikinti bet 
kas, kas juos aplanko, o Šiauliai – ne.

Turiu omenyje jau keleri metai miestui teikiamus Europos Sąjungos struktūrinės pa
ramos fondų milijonus, dešimtis milijonų, už kuriuos buvo galima padaryti tapatybiškai 
orientuotą vientisą viešųjų miesto centro erdvių renovaciją – tam tereikėjo nuoseklios 
miesto identiteto koncepcijos, aiškios jos vizijos ir pakankamų kompetencijų visa tai ur
banistine-architektūrine prasme kokybiškai realizuoti. Vietoje to, manyčiau, padarytas ir 
tebedaromas elementarus „euroremontas“, po kurio miestas, suprantama, gražėja, darosi 
daug tvarkingesnis, tačiau akivaizdžiai... plokštėja ar – gal tinkamesnis žodis būtų – vien
matiškėja. Vienoje kitoje vietoje (pavyzdžiui, Aušros alėjoje, centrinėje aikštėje) po remonto 
regimas gyvas, autentiškas ir tikrai nebanalus dialogas su miesto istorija, su jo dominan
tėmis, o kone visose kitose vietose, deja, tik pakeičiamos požeminės komunikacijos, atnau
jinamos apšvietimo linijos ir perklojamos trinkelės.

Pastaruoju metu vis pasvarstau, kokias vizijas puoselėjo ir kokiomis lėšomis disponavo 
Antanas Tyzenhauzas, maždaug prieš pustrečio šimtmečio pradėjęs įgyvendinti Šiaulių 
rekonstrukciją, suformavusią iki pat šiol išlikusį urbanistinį miesto profilį? Pasvarstau, 
nes matau vieno kito vietinių viešųjų miunhauzenų ambicijas vaizduotis naujaisiais Šiau
lių tyzenhauzais, į vieną kamuolį neatveliamai suveliant spalvotų populistinių fantazijų ir 
pilkokos realybės plotmes.

Panašūs fantazijų ir tikrovės vėliniai būna labai intriguojantys, produktyvūs meno 
pasaulyje. Jeigu skaitėte pernai pasirodžiusį naująjį Rimanto Kmitos romaną Remyga, 
kuriame Atgimimo ir Nepriklausomybės pradžios laikų Šiauliai panardinami net į pože
minės upės pasaulį, suprasite, ką turiu galvoje. Beje, būtent Kmita ir abiem jo romanais 
išpuoselėta šiaulietiškoji šnekta turbūt akivaizdžiausiai parodė, kur būtų galima, o gal ir 
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reikėtų ieškoti gyvojo, tikrojo, lengvai atpažįstamo ir pripažįstamo šiaulietiškumo, šiaulie
tiškosios savasties nervo. Atsitęsiančio iš masinės popkultūros, iš šiaulietiškai kalbančių ir 
„kampuotai“ besielgiančių „Dviračio žinių“ personažo Pilypuko (Darius Balčiūnas), įvairių 
televizijos, radijo laidų personažo Saulėno (Mindaugas Stasiulis).

Akivaizdu, kad bent artimiausiais metais oficialieji miesto įvaizdžio formuotojai šia ar 
panašia kryptimi nesuks ir nieko sistemingiau joje neieškos, nes „ne unoras“. Lieka neofi
cialieji: rašytojo Kmitos broliai ir sesės menininkai, kultūrininkai šiauliečiai – asistemiški, 
spontaniški, drąsūs, gal net bravūriški jų kūrybos proveržiai. Pavyzdžiui, Saulės laikrodžio 
aikštės „Auksinio berniuko“ konkurencinei kaimynystei pasiūlę vilniškio Geležinio vilko 
oponentę ir kartu palikuonę Geležinę lapę, kuri netruko tapti vienu gyvybingiausių simbo
linių miesto akcentų.

Tik bėda, kad būtent kūrybinio spontaniškumo Šiauliuose, mano požiūriu, kuo toliau, 
tuo labiau ima stigti. Pietinia kronikose aprašytaisiais ir kiek vėlesniais laikais jis čia virė 
kunkuliavo, o dabartinę kultūrinę situaciją, naudodamasis ta pačia kulinarine metaforika, 
apibūdinčiau kaip beįsibėgėjantį susicukravimą. Daug kas nusistovėję ir gerokai sumono
toniškėję. Aiškiai per daug glianco. Yra tikrai labai gerų, talentingų, autentiškų ir įsime
nančių menininkų, puikių meno kolektyvų, yra profesionaliai, intensyviai ir šiuolaikiškai 
dirbančių kultūros, meno įstaigų, bet summa summarum per daug nuspėjamumo, net 
kažkokio inertiško rituališkumo. Netgi dabar madingos „netradicinės“ meninės iniciaty
vos – tarkime, sumiksuotų moderniosios lietuvių poezijos ir kokios senosios indoneziečių 
muzikos atlikimas gyvai kokioje ligoninės ar teismo fojė – dažniausiai atrodo taip, it būtų 
gimusios jau su vešloka barzda.

Viešame laiške, gerbiamasis Redaktoriau, man knieti tą barzdą truputį papešioti. Mat 
baigdamas ir tarsi apibendrindamas noriu pasidalyti į nuogąstavimą peraugančiu asmeni
niu pastebėjimu, kad Šiauliai sparčiai sensta. Ne tik sensta, bet ir darbininkiškėja. Drąsus 
kūrybinis spontaniškumas tokioje terpėje randasi sunkiai, o dar sunkiau yra priimamas, 
įsavinamas. Tai puikiai parodė tiek gausūs verksmai dėl skulptoriaus Gintauto Lukošai
čio „Verkiančios mergaitės“ biusto, laikinai stovėjusio miesto centre, tiek nepasitenkinimų 
choras dėl neįprastos modernios Justino Marcinkevičiaus Mindaugo interpretacijos Šiau
lių teatre, kurią pateikė jaunas režisierius iš Vokietijos Nikolas Darnstädtas, tiek įvairios 
kitokios aimanos.

Minėtą asmeninį pastebėjimą turbūt galėčiau paremti vardydamas statistinius duome
nis. Tačiau pasitenkinsiu pristatęs įspūdį, apimantį kurį nors mokslo metų sekmadienį, 
ypač po didesnių švenčių, iš geležinkelio stoties palydint paskutinius du tris traukinius į 
Vilnių. Veržli, kūrybinga, dinamiška jaunystė, kuri po metų kitų galėtų tapti ir taptų ak
tyvia savo, kartu ir Šiaulių savasties ieškotoja ar kūrėja, kol kas studijoms, o vėliau visam 
palieka miestą. Šiuo įspūdžiu ir baigiu subjektyvų šiaulietišką pasakojimą, linkėdamas 
Jums kuo geriausios kloties.

Šiauliai, 2021-ųjų vasaros pradžia
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ko nepasakė Hipokratas? 

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Apie medikus ir mediciną dabar kalba visi – ne tik 
svarstantys šios srities aktualijas ar dėstantys savo, 
kaip paciento, džiaugsmus ir nusivylimus. Pandemi
ja įvedė šią profesiją į populiarųjį diskursą it naują 
žvaigždę, bet viešo pristatymo nesurengė. O jo reikia, 
nes mūsų supratimas apie mediciną gerokai mistifi
kuotas – kas diskursą gal ir puošia, bet nei gydyti, nei 
gydytis, nei juo labiau formuoti racionalios sveikatos 
politikos nepadeda.

Iškilus klausimui apie medikų darbo sunkumus, atsa
komybę, krūvį, darbo sąlygas, atlyginimus, dažnai išgir
sime reakciją – juk jie davė Hipokrato priesaiką. Davė 
priesaiką, ir reikalas aiškus. Kas tai per priesaika, ku
rią davęs turi dirbti tomis sąlygomis, kokios yra? Gal 
veikia koks slaptasis ordinas, kuris, saugodamas Hipo
krato dvasią, žaibu nutrenkia priesaiką pažeidusį? 

Demokratinėje teisinėje valstybėje stipriausias su
saistantis dokumentas yra Konstitucija. Ant jos ranką 
padėję prisiekia Seimo nariai, Prezidentas, kiti aukš
to rango politikai. Ar Seimo nariui nusižengus teisei 
ar moralei teisėtai piktindamiesi sakytume – juk jis 
prisiekė ištikimybę Konstitucijai? Juolab sulaužius 
priesaiką Konstitucijai, egzistuoja mechanizmai, pri
verčiantys politikus patirti savo veiksmų pasekmes. 
Nors priesaika Konstitucijai yra reali ir neša pasekmes, 
bet kaip argumentas vertinant jos davėjus, žmonių ne
labai naudojama. 

Hipokrato priesaika neturi jokios teisinės išraiškos. 
Ji taip pat nėra susijusi su Bažnyčios tvirtinamais pasi
žadėjimais. Tai kultūrinis reiškinys, referuojantis į toli
mus medicinos profesijos standartus. Šiandien medicinos 
studijas baigę studentai neprivalo duoti prie
saikos. Jų darbą reglamentuoja licencija ir kiti 
teisės aktai, o nesureglamentuotus veiksmus 
labiausiai lemia asmeniniai sprendimai, kurie 
gali labai skirtis. Tad kodėl supratimas apie 
Hipokrato priesaiką toks paveikus visuomenė
je – ar mes tikrai taip gerbiame Antikos tradici
jas, ar mums patinka pats priesaikos turinys? 

Priesaikos tekstas nuo Hipokrato laikų yra 
smarkiai pakitęs. Bėgant amžiams keitėsi 
medicinos mokslas ir praktika, gydytojo ir 
paciento santykiai, tad ir priesaikos turinys 

buvo adaptuojamas. Čia atkreipsiu dėmesį į esminius 
priesaikos skirtumus, kuriuos nulemia ne medicinos 
kaita, o mediko profesijos visuomenėje skirtumai. 

Pradėkime nuo to, kad Hipokrato priesaika pasiekia 
mus iš V a. pr. Kr. Tais laikais „medicininiai santykiai“ 
apsiribojo gydytoju ir pacientu. Būtent apie juos ir yra 
Hipokrato priesaika (čia ir toliau remiuosi angliškais 
tekstų variantais). Be gydytojo ir paciento dar minimas 
mokytojas, kuris išmokė daktarą jo amato, ir kuriam šis 
lieka visą gyvenimą pasirengęs patarnauti. Pagrindinė 
Hipokrato priesaikos žinia – „nepakenk“. Gydytojas, pri
imdamas priesaiką, pasižada nekenkti pacientui. Neduo
ti jam nuodų, net jei šis prašytų, nepasinaudoti juo kūno 
malonumams ar kitiems savo tikslams, neišduoti jo pa
slapčių. Skirti pacientui gydymą, kuris būtų jam į naudą, 
kiek leidžia jo (gydytojo) galimybės ir supratimas. Išlyga 
apie galimybes ir supratimą (angl. ability and judge-
ment) išdėstyta ir pirmame priesaikos sakinyje, kai die
vų akivaizdoje pasižadama laikytis šios priesaikos „pagal 
savo galimybes ir supratimą“. Kaip matome, priesaikoje 
nėra jokio įžado ir netgi intencijos pagydyti visus pacien
tus ar gydyti juos bet kokia kaina ir priemonėmis.

Šiuolaikinė Pasaulio medikų asociacijos deklaracijos, 
1948 etc. Hipokrato priesaika prasideda teiginiu: „Visas 
mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai“. To
liau kalbama apie mediko pareigas, kurias prisiekiama 
atlikti nepaisant paciento amžiaus, tautybės, religijos, 
rasės ar socialinės priklausomybės. Sovietinėje Hipokra
to priesaikoje (1971) skamba tokie pasižadėjimai: „sąži
ningai dirbsiu ten, kur reikės visuomenei“, „būsiu visada 
pasiryžęs suteikti medicinos pagalbą, [...] išlaikyti ir stip-

rinti garbingas sovietinės medicinos tradici
jas, visuose darbuose vadovautis komunistine 
morale“ ir pan. Amerikos medikų asociacijos 
Hipokrato priesaika (1980) nurodo, kad gy
dytojas turi prisiimti atsakomybę ne tik prieš 
pacientą, bet ir visuomenę, kitus medicinos 
specialistus ir (!) save. Teikdamas medicininę 
pagalbą, išskyrus skubius atvejus, jis turi galė
ti pasirinkti, ką aptarnauti, su kuo asocijuotis, 
kokioje aplinkoje praktikuoti. 

Kaip matome, priklausomai nuo laiko ir 
visuomenės, kinta subjektas, kuriam gydy
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nustebimai

	

tojas įsipareigoja. Pradžioje juo buvo pacientas. Šiais 
laikais tai yra visuomenė ar net žmonija. Gydytojo pa-
reigos plečiasi. Be to, jis turi atsižvelgti į profesijos bro
lius ir seseris, laikytis tam tikros moralės. JAV prie
saika, kaip, matyt, ir galėtumėme tikėtis, išsaugo šiek 
tiek daugiau laisvės gydytojui, galimybę rinktis: ku
riam pacientui, kur ir kaip suteikti pagalbą, jei tai nėra 
skubus atvejis. Priminsiu, kad originaliojoje priesai
kos versijoje buvo kelis kartus pabrėžta, jog gydyto
jas laikosi priesaikos pagal savo galimybes ir supra
timą. Šia prasme gydytojas yra sprendžiantis asmuo 
ne tik dėl gydymo parinkimo (paslaugos turinio), bet 
ir dėl gydymo, kaip ekonominio veiksmo, sprendimų.

Ar šiais laikais dėl augančių pareigų ir mažesnio as
meninio pasirinkimo didėja ir gydytojo gaunamas ma
terialus ir moralinis atlygis? Apie tai priesaikose tie
siogiai nekalbama. Tačiau formuluotės apie gyvenimą, 
skirtą tarnauti žmonijai, akivaizdžiai nurodo, kad dėl 
atlygio derybų nebus – iš gydytojo tikimasi, jog jis dirbs 
tomis sąlygomis, kurios bus pasiūlytos. 

Tai, kad senoji Hipokrato priesaika apie atlyginimą 
gydytojui už darbą nutyli, nereiškia, kad jis dirbo už 
dyka, o pajamas gavo iš kitos veiklos ar buvo solida
riai bendruomenės šelpiamas. Tarp gydytojo ir paciento 
vyko laisvi mainai – pacientas mokėjo gydytojui pagal jų 
susitarimą – „galimybes ir supratimą“. Taigi tais laikais 
gydytojas priimdavo sprendimus ne tik dėl medicinos 
turinio, paslaugų organizavimo, bet ir kainos. Kitaip ta
riant, gydytojas atliko tas funkcijas konkretaus paciento 
atžvilgiu, kokias šiandien atlieka šūsnys reglamentuo
jančių teisės aktų, Sveikatos ministerija, savivaldybių 
sveikatos skyriai, akreditavimo tarnyba, sveikatos drau
dimo fondas, socialinio draudimo fondas ir ligonių kasos. 
Sakysite, bet ir medicina nebuvo tokio lygio – taip, bet aš 
dar nepaminėjau poliklinikų ir ligoninių administ racijų, 
profesinių sąjungų, medicinos aparatūros gamintojų, 
vaistų gamintojų, platintojų ir kontrolierių, laboratori
jų ir daug kitų šiandien įprastų sistemos dalyvių. O per 
slenkstį jau vieną koją įkėlę nauji šios srities veikimo 
būdai ir veikėjai – telemedicina, išmanieji įrenginiai, 
namų sąlygomis atliekami testai ir dirbtinai intelektuali 
visų jų integracija.

Viena vertus, visas šis priemonių ir veikėjų arsenalas 
stipriai padidina medicinos galimybes išgydyti tam tik-
ras ligas, greičiau atstatyti darbingumą, pagerinti gy
venimo kokybę ir prailginti gyvenimą. Kita vertus, nuo 
gydytojo-žmogaus reglamentais, gydymo algoritmais, 
sutikimo parašais, vaistais ir aparatūra atskirtas pa
cientas neretai jaučiasi vienas ir apleistas – gydytojui 
jis nebėra dėmesio centras ir santykių subjektas. Su
dėtingoje sveikatos apsaugos sistemoje pacientas tam
pa labiau objektu. Tai kelia jam kitokius sutrikimus, 
kančias ir ligas. Nepriklausomai nuo negalavimo po
būdžio, anksčiau ar vėliau sergančiajam prireikia tie

sioginio kontakto su tuo gydytoju, kuris turi nuomonę, 
pataria ir sprendžia. Manyčiau, kad būtent šis noras 
būti gydytojo dėmesio centre (nebūtinai suvoktas) ska
tina žmones gydytojams į chalato kišenę dėti vokelius, 
o žvelgiant kiek plačiau – juos ir dievinti, ir nusivylus 
koneveikti, ir mojuoti antikine Hipokrato priesaika.

Nuo atskiro mediko „galimybių ir supratimo“, taigi ir 
nuo klaidų, atsitraukusi medicina iškyla prieš mus kaip 
visagalė – ir formuoja lūkestį, kad visos ligos ir negalavi
mai bus išgydyti. Netgi suvokdami, kad iš principo esa
me mirtingi, mes neretai negalime patikėti, jog gydytojas 
padarė viską, ką galėjo, jei gydymas nebuvo sėkmingas. 
Tas suvokimas neabejotinai prisidėjo prie nusivylimo ir 
baimės Covid-19 pandemijos metu, kai atvejų, kuomet 
pacientui gydytojas padėti tiesiog negali, buvo daugybė.

Įdomu pastebėti, kad kartu su pacientu savo, kaip 
centrinio subjekto, pozicijas praranda ir gydytojas, tap
damas instrukcijų vykdytoju. Tai tam tikra prasme 
palengvina gydytojo darbą, tačiau vis mažiau leidžia 
veikti pagal savo gebėjimus ir supratimą. O mediko 
profesija savo esme nelabai gali būti atsieta nuo pras
mingumo ir pašaukimo dalykų. Jei gydytojo darbą ver
tinsime tik kaip tam tikros svarbios srities profesionalo, 
jo kaina gali pasidaryti tiesiog neįperkama – kiek reikia 
mokėti žmogui, kad jis kasdien matytų mirštančius, pri
siimtų atsakomybę už tai, kad žmogus išgyvens, nors iš 
anksto žinoma, kad visiems taip tikrai neatsitiks? Be to, 
kas sutiks dirbti nesiderėdamas dėl darbo sąlygų ne tik 
nelaimės, bet ir kasdienybės metu? Vis mažiau ir sutin
ka. Ši atsakomybės ir laisvės disproporcija yra esminė 
priežastis, kodėl medicinos srityje turime tiek problemų 
dėl darbo sąlygų ir visuotinį medikų trūkumą.

Nors apie grįžimą prie į pacientą orientuotos medici
nos jau kurį laiką kalba sveikatos politikos formuotojai, 
kol kas neaišku, kokiais būdais tą pacientocentrizmą 
planuojama realizuoti. Stebint dabartines tendencijas, 
greičiausiai tai bus daroma technologijų pagalba, kas 
vargiai padės pagerinti tiesioginį santykį tarp gydy
tojo ir paciento. Siekdami to ryšio pacientai pagalbos 
ir toliau ieškos kitur – pačiose įvairiausiose gyvenimo 
patarėjų sferose. 

Tad būtų visiems naudinga, jei egzistuotų tokia teisi
nė santykių forma, kuri leistų jiems susitikti: gydytojui, 
kuriam svarbiausias yra pacientas, ir pacientui, kuris 
supranta, kad gydytojas gydys pagal savo galimybes ir 
supratimą.

atitaisymas

2021 m. nr. 2 Nustebimų skiltyje dėl spec. redaktoriaus kaltės 
įsivėlė apmaudi klaida. p. 4, sk. 2, eil. 36 nuo viršaus vietoj „tai 
populiarus kelias“ turi būti: „tai nėra dažnas ir patrauklus bū-
das“. atsiprašome autorės ir skaitytojų.
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Klausimas apie meilės artimui suderinamumą su žmo
gaus laisvėmis nėra naivus ar paradoksalus. Artimo 
meilę galima įsivaizduoti itin skirtingai. Ji gali skatinti 
daryti įvairias išvadas, kokio platumo laisvės ir teisės 
žmogui suteiktinos. Gegužės 25 d. Seimas priėmė spren
dimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Pir
masis – rezoliucija „Dėl Baltarusijos įvykdyto valstybi
nio terorizmo akto prieš civilinį orlaivį FR 4978“, kur 
Lietuva kviečia tarptautines partneres imtis veiksmų 
dėl „Baltarusijos režimo keliamų grėsmių įvertinimo 
bei Ramano Pratasevičiaus, Sofijos Sapegos ir kitų dėl 
politinių motyvų Baltarusijos režimo sulaikytų ir nu
teistų žmonių išlaisvinimo“. Po to Seimas nepritarė 
Partnerystės įstatymo projekto ir jį lydinčių projektų 
pateikimui. Įstatymu siekta greta kitko reglamentuoti 
„partnerystės sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo 
pagrindus ir tvarką, partnerių tarpusavio turtines ir 
asmenines neturtines teises“. Abu sprendimai susiję su 
žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Pirmasis paliečia teises 
ir laisves, susijusias su pilietiniu veikimu, žodžio laisve, 
o antrasis – su gyvenimo būdu ir asmeniniais santy
kiais. Tačiau jie remiasi skirtinga artimo meilės samp-
rata. Rūpinamės, kad žmonės turėtų žodžio laisvę, pilie
tines teises, tačiau taip pat – ir kad nenukryptų nuo su 
žmogaus gerove ir jo laime siejamos gyvensenos.

Tą galima pailiustruoti remiantis klasikine pozityvios 
ir negatyvios laisvės perskyra, kurią ryškiau
siai atskleidė Isaiah Berlinas. Pozityvi laisvė yra 
laisvė save realizuoti, įgyvendinti savo gyvenimo 
tikslus. Ji drauge suprantama ir kaip pareiga  
realizuoti man kaip žmogui pritinkančius tiks
lus. Posakis „pasodinti medį, pastatyti namą, 
užauginti sūnų“ yra viena tokių žmogaus gyve
nimo tikslą išreiškiančių formulių. Šio priesako 
galime rimtai netraktuoti, tačiau esama kitų, 
kuriuos traktuoti ironiškai esama daug mažiau 
pagrindo. Antai savo gyvenimu prisidėti prie to, 
kad neišmirtų tauta, gimdant kuo daugiau vaikų. 
Jei esama tokių išskirtinių tikslų, tuomet mums 
aišku, kaip išreikšti savo artimo meilę. Mylėda
mi artimą tikrai stengsimės, kad jis šią prasmę 

ir laimę pasiektų, tai iš didelio rūpesčio jam nuolat pri
mintume. Stengtumės nustatyti tokias teisines taisyk-
les, kad žmonėms kuo mažiau pagundų būtų iš šio kelio 
nuklysti. Apgailestautume dėl tų, kurie jau nuklydę.

Viktoras Uspaskich kovą pareiškė, kad vyrai ir mo
terys turi „savo prigimtį šioje žemėje“. Moters paskirtis 
esanti gimdyti vaikus. Darančios karjerą moterys ne
laimingos, nes „neatlieka savo prigimtinių užduočių“. 
Tad jam esą gaila Dalios Grybauskaitės, kuri esanti ne
laimingiausia moteris. Uspaskicho pasakymas grįstas 
būtent tokia artimo meilės samprata. Jis manosi gerai 
žinąs, kokia žmogaus paskirtis žemėje, ir gaili tų, kurie 
to nesupranta, elgiasi kitaip ir gyvena nelaimingai, o ir 
kiti dėl jų kenčia. Jei toks žinantis žmogus turėtų realią 
galią valstybėje, jis galėtų sukurti visiems privalomas 
taisykles, numatančias bausmes už tokius nukrypimus. 
Noras, kad artimas žmogus kuo geriau realizuotų „tik-
rąjį save“, naudotųsi savo laisve, gali vesti prie autori
tarinių taisyklių ir prievartos dalies žmonių atžvilgiu. 
Tai paprastai vadinama pozityvios laisvės paradoksu.

Negatyvi laisvė siejama su pastangomis mažinti vals
tybės ir visuomenės nustatomas kliūtis žmogui veikti ir 
gyventi, kol jis nepažeidžia kitų žmonių norų veikti ir 
gyventi. Ja grįsta artimo meilė pasitikės žmogaus spren
dimais, tikslais ir siekiais. Šis pasitikėjimas tam tikra 
prasme taip pat paradoksalus, nes skatina leisti žmogui 

veikti, net jei tas veikimas atrodytų klaidingas 
ar net žalingas pačiam veikiančiajam. Rūpes
tis artimu ir jo autonomijos gerbimas čia gana 
paradoksaliai susijęs su jo galimais veiksmais, 
kurie griautų jo paties gyvenimą.

Šiuolaikinės demokratijos grįstos pirmiausia 
negatyvia laisve, net jei ir ne gryna forma. Lie
tuvos Respublikos Konstitucijoje teisės ir lais
vės suformuluotos remiantis negatyviai supran
tama laisve, tačiau esama ir pozityvios laisvės 
elementų. Teisės ir laisvės apibrėžtos gana tau
piai. Įvardytos teisės į gyvybę, nuosavybės tei
sė, teisė „turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai 
reikšti“, teisė laisvai pasirinkti religiją ir tikėji
mą, rinkimų teisė, teisė į teismo nešališkumą, 

ar meiLė artimui suderinama su 
žmogaus teisėmis ir Laisvėmis?

Tomas Daugirdas

KritiKa
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dar moka ir kitų žmonių uždirbtas išmokas, iš jo beveik 
nieko nereikalaudama. Tačiau sąžiningai dirbančiam, 
mokesčius mokančiam ir pilietiškai aktyviam homosek
sualui ji kelia reikalavimą keisti gyvenimo būdą. Prie
šingu atveju jis lieka savitame valstybiniame pogrindy
je ar užribyje. Nesukuriami teisiniai pagrindai, kurie 
tam gyvenimo būdui suteiktų teisinę formą. Visuome
nės dorove grįsta artimo meilė agresyvaus vyro smurtą 
žmonos ir vaikų atžvilgiu, verčiantį jų gyvenimą pra
garu, toleruoja labiau nei homoseksualų partnerystę. 
Nes šeima yra visuomenės pagrindas ir dorovinė nor
ma. Neratifikuota Stambulo konvencija greta nepriimto 
Part nerystės įstatymo projekto tai puikiai iliustruoja. 

Esame išėję iš sovietinės autoritarinės sistemos, ku
rioje žmogaus teisės ir laisvės buvo pajungtos politi
niams tikslams, remiantis pozityvios laisvės nuostata. 
Valstybė griežtai apibrėžė, kuris gyvenimo būdas priim
tinas, o kuris baustinas. Tai priklausė nuo darbinės ir 
reprodukcinės naudos, kurią žmogus galėjo duoti vals
tybei. Dirbantis, net jei ir alkoholikas, buvo toleruoja
mas, o benamiai persekiojami ir suimami. Pasitelkus 
kolektyvų ir visuomenės spaudimą kovota prieš šeimų 
iširimą, kad ir kokios disfunkcinės jos būtų. Homosek
sualūs santykiai bausti. Politinėmis ir teisinėmis prie
monėmis kontroliuotas žmonių asmeninis gyvenimas, 
prižiūrėti nukrypimai nuo standartizuotos normos. 

Atgimimo metais greitai buvo susigrąžintos iki tol 
ribotos žodžio ir kitos pilietinės bei politinės teisės ir 
laisvės, susijusios su pamatiniu demokratijos veikimu. 
Jomis remiantis buvo steigta ir Nepriklausomybė. Šian
dien neįsivaizduojame, kaip galima už pilietinį veikimą 
ar politines pažiūras bausti ir sodinti į kalėjimą. To
dėl labai nuoširdžiai palaikome ir Baltarusijos žmonių 
kovą už demokratiją. Piktinamės klastojamais rinki
mais, valstybės kontrole žiniasklaidai. Tačiau laisves, 
susijusias su žmogaus asmeninio gyvenimo, gyvensenos 
pasirinkimais esame linkę riboti. Manomės suvokian
tys, kas yra geras gyvenimas kiekvienam, ir linkstame 
bend rapiliečius saugoti nuo nukrypimų. Linktume ap
saugoti bendrapiliečius ir nuo to, kas mums atrodo kaip 
laisvė klysti, o kitus – nuo tos laisvės pavyzdžių. 

Kol kas susišnekėjimas tarp dviejų visuomenės pusių 
dėl skirtingų artimo meilės ir laisvės sampratų atrodo 
sunkiai įmanomas. Šias dvi pozicijas skiria ne tiek skir
tinga tolerancija, kiek skirtingas pasitikėjimas žmogu
mi. Vis dėlto pilietinių teisių ir laisvių įtvirtinimas tėra 
tik dalinis, jei negarantuotos ir asmeninės laisvės. Jei 
manome, kad žmogui suteikus kuo platesnę laisvę gy
venti, kaip jis supranta, grius pasaulis, Lietuva, o lietu
vių tauta pateks į neišbrendamą ydų liūną ir netrukus 
išnyks, ir tuo pretekstu tas laisves ribojame, – tuomet 
nebuvo prasmės skelbti Lietuvos nepriklausomybę ir 
visiems vargti kuriant demokratiją. Kokia prasmė kurti 
valstybę, jei ji nesiremia laisvu žmogumi?

įvairios socialinės ir ekonominės teisės. Nurodoma, kad 
niekas negali savavališkai kištis į žmogaus asmeninį 
ir šeimyninį gyvenimą. Nurodyti ir kiti su teisėmis ir 
laisvėmis susiję baziniai principai: kad naudodamasis 
savo teisėmis ir laisvėmis žmogus privalo „nevaržyti 
kitų žmonių teisių ir laisvių“. Tačiau kai kalbama apie 
apribojimus reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją, 
numatomas ir toks dalykas kaip „dorovės“ apsauga: „jei 
tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir oru
mui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstituci
nei santvarkai“.

Dorovė įprastai yra bendruomenės sutartas dalykas, 
susijęs ir su vienokiu ar kitokiu bendruomenės pagei
daujamu ir nepageidaujamu gyvenimo būdu. Dorovės 
paminėjimas Konstitucijoje taip pat rodo, kad mūsų 
valstybės pagrinde, nepaisant garantuojamų teisių ir 
laisvių, esama autoritarinio momento, kai kalbama 
apie žmogaus gyvenimo būdo pasirinkimus. Valstybė 
nežada būti neutrali žmogaus asmeninių pasirinkimų 
atžvilgiu. Ji palieka erdvės tokiai artimo meilei, kuri 
gali nepripažinti ir smerkti gyvenimo būdą, jei jis nea
titiktų bendros dorovės sampratos.

Diskusijose dėl Partnerystės įstatymo projekto daž
nai buvo akcentuojama, kad vienos žmogaus teisės ir 
laisvės yra svarbesnės nei kitos, tad ir valstybė turinti 
pirmiausia joms skirti dėmesį. Socialinių ir ekonominių 
žmogaus teisių būtinybė tarsi niekam nekelia abejonių. 
Antai filosofas Alvydas Jokubaitis interviu delfi.lt minė
jo, kad trys šimtai tūkstančių žmonių gyvena „žemiau 
skurdo ribos, bet socialistai ir liberalai rūpinasi mažes
nėmis grupėmis – galbūt homoseksualais, bet ne tais 
300 tūkst. skurstančiųjų“. Taip pat ir kitur sakė abejo
jąs, „ar mūsų visuomenėje nėra kitų klausimų, ar šitas 
klausimas nėra pritemptas ir per daug sureikšmintas“. 
Taip, be abejo, galvoja nemaža dalis visuomenės, net jei 
ir neformuluoja taip sklandžiai. Šitie argumentai atro
do bendrai įtikinantys. Tačiau gal Lietuvoje esama ir 
daugiau kaip 300 000 partnerystei pritariančių žmonių, 
įskaitant ir homoseksualus? Niekas lyg neskaičiavo. 
Ar tuomet skaičiai nusvertų? Veikiausiai ne, nes argu
mentas kitas. Lietuviška artimo meilė, ja grįsta teisių 
ir laisvių samprata – gana selektyvi ir negailestinga 
žmogaus gyvenimo pasirinkimams. 

Argumentas apie valstybės meilę ir dėmesį skurs
tančiajam ir intuityviai atrodo daug įtikinamesnis nei 
valstybės dėmesys ir rūpestis homoseksualu. Skurdas 
suvokiamas kaip doroviškai neutralus, o štai homo
seksualumas – ne. Nors tikrovėje gali būti priešingai. 
Kuris nors konkretus skurstantis žmogus gali būti pa
tekęs į šią situaciją dėl girtuoklystės ir tinginystės, t. y. 
dėl savo ydingos gyvensenos. Homoseksualų gyvenimo 
būdą linkstama pagal apibrėžimą traktuoti kaip ydingą 
ir doroviškai nepriimtiną. Visuomeninė dorovė besąly
giška artimo meile apgaubia tinginį skurdžių, kuriam 

kritika
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demokratija be epitetų: CarLas 
sCHmittas ir pandemijos Laikų Lietuva

Paulius Vijeikis

PolitiKa

Vos prieš pusantrų metų pandeminės kasdienybės atri
butai būtų neįsivaizduojami, o nebestebinančios ka
rantino priemonės galbūt net atrodytų neteisėtos. Kita 
vertus, politiškai tarsi gyvename įprastai – (bene) viską 
valdžia (tiek dabartinė, tiek ir praėjusios kadencijos) 
pandemijos akivaizdoje daro nesavavališkai, tautos var
du, dėl jos gerovės. Tačiau pandemijos suvaldymo prie
monės tarsi nedera prie to, ką laikome politiniu įpras
tumu, – prie liberalios politinės sistemos, kur asmens 
teisių suvaržymas ir jo gyvenimo administravimas mik-
ro lygmeniu iš esmės nepriimtinas, o diskusija laiko
ma absoliučia vertybe ir visų gerų sprendimų pamatu. 
Tad kaip paaiškinti šį pandeminės politinės realybės 
dvilypumą? Kas ištiko Lietuvos politinį gyvenimą? Ga
liausiai – ar šiuo metu vis dar gyvename liberaliojoje 
demokratijoje?

demokratija ir LiberaLusis 
parLamentarizmas pagaL  

CarLą sCHmittą

Rodos, po to, kai Vakarai laimėjo Šaltąjį karą, libe
ralizmo ir demokratijos sąvokos tapo nebeatskiriamos. 
Kalbant apie „demokratiją“ paprastai kalbama būtent 
apie liberaliąją demokratiją. Vis dėlto politikos ir po
litinės filosofijos rėmuose šis istorinių aplinkybių su
formuotas sąvokų diktatas nėra toks absoliutus. Tad 
pirmiausia reikėtų aiškiai atskirti liberalizmo ir demok-
ratijos sąvokas, suprasti jų netapatumą ir įtampas, itin 
suaktualėjančias išimtinėje situacijoje, o tą atlikti pa
deda Schmitto politinė teorija, šiame tekste tampanti 
analizės įrankiu. Nors Schmitto tikrai nelaikau idėjiniu 
autoritetu, tačiau vertinu jo liberaliosios demokratijos 
kritiką, kuri, mano įsitikinimu, gali padėti ir pačiai li
beraliajai demokratijai.

Schmittas teigia, kad demokratija, pati neturėda
ma pozityvaus turinio, gali sugyventi su įvairiomis 

idėjomis ar ideologijomis, kurios ją ribotų ir kreip
tų1. Pastarosioms susidėjimas su demokratija irgi 
naudingas legitimumo atžvilgiu2. Tad Schmittui de
mokratija yra tik tam tikra politinės sistemos forma, 
o tiksliau – valdžios savilegitimacijos būdas, pasireiš
kiantis nuolatiniu referavimu į tautą kaip suvereną,  
jos bendrąją valią.

Bendrosios valios koncepcija yra esminė demokrati
jai, bet pasirodo esanti problemiška bandant ją atidžiau 
nagrinėti. Tai metafizinis terminas, todėl matematinė 
balsų dauguma nėra tobulas bendrosios valios atitik-
muo – o tik yra su pastarąja sutapatinama kaip ma
žiausiai netobulas variantas. Pasak Schmitto, daugu
mos balsas nebūtinai parodo tautos bendrąją valią, kuri 
pagal apibrėžimą yra (ir turi būti) visada teisinga ir ge
ra3. Dauguma gali klysti. Schmittas teigia, kad bendro
ji tautos valia potencialiai gali būti geriausiai išreikš
ta mažumos ar net vieno žmogaus, jei jie identifikuoja 
savo poziciją su visos tautos. Tuomet valdžios – kokiu 
pagrindu ji bebūtų sudaryta ir veiktų – tapatinimasis 
su tauta ir leidžia valdymą įvardyti kaip demokratiją. 
Dėl to Schmittui diktatūra nėra demokratijos priešingy
bė4 – ji kaip tik gali būti demokratiška, gali demokratiją 
išgelbėti. Toks režimas vis dar demokratija, nes jo suve
renas – vis dar tauta, o suvereno valią vykdantis atsto
vas kiekvieną savo veiksmą legitimuoja tautos vardu, 
tapatina su jos valia, net jei tautos dalis tam tikriems 
sprendimams priešinasi. Valdžios ir tautos valios suta
patinimas apibrėžia demokratiją. 

Tai yra grynoji demokratija, demokratija be epite
tų – primityvi, brutali, neapibrėžta, bet Schmitto kri
terijais remiantis – visiškai legitimi. Kartu ji mums 
skamba nepriimtinai, nes yra konceptualiai atskirta 
nuo jai netapataus ir kai kuriais atžvilgiais konflik
tuojančio liberaliojo parlamentarizmo. Schmittui libe
raliojo parlamentarizmo pagrindinė institucija – par
lamentas – neužsiima tautos bendrosios valios raiška 

1 Carl schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge, 
London: the mit press, 62000, p. 24–25, 31.

2 Ibid., p. 30.
3 Carl schmitt, Politinė teologija I. Politinė teologija II, iš vokiečių kal-

bos vertė antanas gailius, vilnius: versus aureus, 2014, p. 66.
4 Carl schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, p. 26–28.
5 Ibid., p. 34.
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ar atstovavimu. Anot Schmitto, parlamento esmė yra 
viešoji skirtingų grupių diskusija5, kurioje argumentų 
galia siekiama rasti geriausią santykinę tiesą6, visai 
nebūtinai referuojant į tautą. 

Kitas svarbus liberaliojo parlamentarizmo aspektas 
Schmittui yra galių balansas, pirmiausia – valdžios pa
dalijimas skirtingoms institucijoms (konstitucija)7. Įdo
mu tai, kad Schmittui atrodė, jog galių padalijimas yra 
priešingas demokratijai, nes tautos bendroji valia yra 
absoliuti ir vieninga8, o visos galios sutelkimas viename 
organe prieštarauja liberalizmui. Tokį valdžios sutelki
mą liberalizmas laiko diktatūra, tad būtent liberaliz
mui (o ne demokratijai) šis yra nesutaikoma priešybė9. 
Kritikuodamas liberalizmą Schmittas taip pat pastebi, 
kad pastarasis dėl stipraus individualizmo elemento 
yra linkęs į politiškumo (kurį filosofas supranta kaip 
priešo-draugo perskyrą) neigimą. Karas liberalizmui 
yra problemiškas, jį norima matyti kaip diskusiją ar 
konkurenciją10.

Tad, remiantis Schmittu, liberalusis parlamentariz
mas nėra tapatus demokratijai, nes nereferuoja ir savo 
politiniais instrumentais nesitapatina su tauta ir jos va
lia, o kartais netgi akivaizdžiai prieštarauja demokra
tijai; atmeta egzistencinį politiškumą ir tautos valios 
vieningumo prielaidą.

išimties probLema

Vienas esminių liberaliojo parlamentarizmo ir demok-
ratijos skirtumų – nevienodas santykis su išimtimi, šiuo 
atveju – pandemija. Schmittui suverenas esąs tas, kuris 
įvardija susidariusią išimtinę situaciją valstybėje ir taip 
suspenduoja universalių teisės normų galiojimą, per 
save sugrąžina decizionistinį ir personalinį valdymo po
būdį, dominavusį ankstesnėse istorinėse erose11. Tautos 
suverenitetas Schmittui, panašu, yra savotiška iliuzija, 
nes tauta kaip subjektas yra per daug neapibrėžta. Vis 
dėlto demokratijos suverenas – aptartu valdžios valios 
tapatinimosi su tauta būdu – gali įgyti konkretų ir as
meninį pobūdį; vyriausybės pavidalu valingai veikti 
išim tinėje situacijoje, kurią pats ir paskelbė. Šis me
chanizmas veikia nuolat, bet išimties situacija ypatinga 
tuo, kad suverenitetu įgaliota disponuoti valdžia tą daro 
daug mažiau ribojama ir valdo labiau asmeniškai.

Minėtas suvereniteto raiškos ribų sumenkimas ir jo 
didesnis įgalinimas per konkrečius asmenis sietinas 
būtent su liberalizmo suspendavimu. Schmittas tvir
tina, kad išimtinės situacijos koncepcijos pašalinimas 
iš teisės filosofijos sietinas su liberalizmu. Iš Apšvietos 

ir gamtos mokslų perimtas racionalizmas ir universa
lizmas sunkiai suderintinas su nuo kažkokio žmogaus 
valios priklausančiu sprendimu, kai normatyvinės tei
sės veikimas yra suspenduojamas12. Tad liberalizmas – 
o kartu ir Schmitto intelektualinio oponento Hanso Kel
seno tipo teisinis pozityvizmas – atmeta teisines išimtis 

kaip neįmanomus stebuklus. Tuomet asmeninis suvere
no įgaliotinio pasirodymas ir valingas veikimas libera
liajame parlamentarizme yra nepriimtina diktatūra.

Taigi pagal Schmittą išimtinė situacija yra egzisten
cinė grėsmė liberaliajam parlamentarizmui, kuris ne
turi autentiško suvereno, o sąjungoje su demokratija 
jį įgauna, bet griežtai riboja: leidžia reikštis retoriškai 
arba ribotoje sprendimų erdvėje, nepaneigiant teisinių 
dėsnių. Krizės metu liberalizmas dažniausiai neturi 
įrankių skubiai atsakyti į gyvybės ir mirties klausimus. 

antanas mončys. eskizas. XX a. septintas dešimtmetis.  
gyčio skudžinsko nuotrauka. amnm

6 Ibid., p. 46.
7 Ibid., p. 39–41.
8 Ibid., p. 36.
9 Carl schmitt, The Concept of the Political, Chicago, London: the 

university of Chicago press, 32007, p. 75.

10 Ibid., p. 70–72.
11 Carl schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, p. 43; Carl 

schmitt, Politinė teologija I. Politinė teologija II, p. 30.
12 Ibid., p. 37, 43.
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Išimtinė situacija ir joje išsilaisvinęs demokratijos su
verenas tuomet savo pačiu buvimu paneigia liberaliojo 
parlamentarizmo konstituciją. Ypatingoje situacijoje 
Schmittui nebėra laiko diskusijoms, o galių ar nuomo
nių balansas galėtų trukdyti priimti sprendimą, kuris 
galbūt vėliau atrodytų labai netobulas ar net blogas – 
bet tai bent šioks toks sprendimas. Apskritai visa išim
tinė situacija gali įgyti liberalizmui nepakeliamą poli
tiškumo krūvį, kur konkurentas tampa mirtinu priešu, 
o tarpusavio varžymasis – atviru karu. Iškyla savotiška 
diktatūra, kuri atmeta liberalizmą, bet iš esmės gali 
būti grynai demokratiška, net jei tautos dauguma ar 
dalis nenorėtų pripažinti išimties ir jos reikalavimų. 
Žinoma, didelis pavojus yra nežinia, kur suvereno įga
liotinis, žygiuodamas su bendros valios vėliava ranko
se, sustos ir, laikui atėjus, atsitrauks. Tokia yra grynoji 
demokratija arba demokratija be epitetų.

pandemija kaip išimtis

Pandemija teisei tapo neįmanoma išimtimi – stebuk-
lu jos specifinėje, „deistinėje“ teologijoje. Šis stebuklas 
žmones tarsi sugrąžino į praeitį, į nuolatinę kovą su 
gamta. Iš šios praeities žmonija manė amžiams ištrū
kusi ir galinti atsipūsti žmogaus sukurtų beasmenių 
jėgų tvarkomoje realybėje, kur niekam nereikia nešti 
lemtingo sprendimo atsakomybės – ar susitaikyti su 
kito asmens priimtu sprendimu.

Liberaliajai demokratijai susidūrus su išimtine pa
dėtimi (pandemija) liberalusis-parlamentinis sistemos 
aspektas tampa problemiškas ir yra nejučia suspen
duojamas, nors parlamentinė diskusija yra liberaliojo 
parlamentarizmo šerdis. Virusas nuo pat pandemijos 
pradžios sutrikdė parlamentarizmo įgyvendinimą Lie
tuvoje. 2020 m. pavasarį Seimo diskusija net patiems 
parlamentarams ėmė atrodyti kaip prabanga, bet ne 
kaip konstitucinės sistemos esminė dalis. Tą liudija pa
ankstinta vos prasidėjusios Seimo pavasario sesijos per
trauka, raginimai susilaikyti nuo nebūtino dalyvavimo 
įstatymo svarstymo etape posėdžių salėje. Tokiu būdu 
parlamentas tarsi neteko savo esmės – diskutuojant 
tiek, kiek reikia, rasti geriausią nuomonę ir ją paversti 
įstatymu. Nors Seimas, deja, niekada nepasižymėjo ko
kybiška diskusija – čia ji vidutiniškai trunka vos kelias 
minutes, priimama daugybė mažareikšmių įstatymų 
pakeitimų – bet pandemijos metu jis turėjo pripažinti, 
kad išimties padėtyje visų pusių racionalių argumentų 
išdėstymas yra antraeilis dalykas. Tik įsibėgėjus ant-
rajam karantinui – po rinkimų pasikeitus parlamento 
daugumai ir raginant konstitucinės teisės ekspertams, 
rodosi, suprasta, kad būtinai reikia Statute įteisinti 
nuotolinius posėdžius, kad diskusija galėtų tęstis net 
Seimo nariams nesirenkant tarp asmeninės sveikatos 
ir priesaikos vykdymo.

Po pertraukos 2020 m. pavasarį į darbą grįžęs Seimas 
nelabai turėjo ką pasakyti tautai bene vieninteliu tuo
met rūpėjusiu – viruso suvaldymo – klausimu. Iš dalies 
tai gal ir gerai ar net suprantama – geriau patylėti, 
negu kalbėti apie dalykus, kurių neišmanai. Bet verta 
pastebėti, kad pirmosios viruso bangos metu apie Sei
mo darbą informacijos žiniasklaidoje gerokai sumažėjo. 
Seimas susidariusioje sudėtingoje situacijoje tikriausiai 
neatrodė relevantiška institucija – jis negalėjo pasiūlyti 
nei ekspertizės, nei greito veikimo – tik nuomonę. Rei
kėjo ryžtingos bendros valios veikti – ir ji net ne visad 
buvo pilnai užtikrinta, suformuluota remiantis eksper
tų rekomendacijomis.

Pirmosios – ir turbūt baisiausios, nors ir ne didžiau
sios – bangos metu įprastai pakankamai matomą par
lamentinę opoziciją iš viso vargiai teko matyti, o kai ji 
teikdavo alternatyvius siūlymus kovai su pandemija, 
valdantieji priekaištaudavo dėl neva trukdymo suvaldy

pauLius vijeikis

antanas mončys. eskizas. 1966. gyčio skudžinsko nuotrauka. amnm
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ti pandemiją vaikantis savanaudiškų politinių interesų. 
Opozicijai atlikti savo darbą anuomet buvo itin sudėtin
ga – krizinėje situacijoje kritiką valdžiai lengva pavaiz
duoti kaip „valstybės išdavystę“. Praėjusios kadencijos 
opozicija, atrodo, nebuvo linkusi taip rizikuoti, o dabar 
kritika valdžiai vėl tapo įprasta – kiek pripratome prie 
krizės. Seimo devalvavimą liudija ir tai, kad anuometi
nė dauguma svarstė netgi nukelti 2020 m. Seimo rinki
mus. Nors neabejotinai suprantama tokio įvykio rizika 
visuomenės sveikatai, bet vien šios prob lemos iškilimas 
liudija išimtinės situacijos nulemtą prioritetų pasikei
timą. Net ir Konstitucinis Teismas pandemijos metu 
buvo (ir iki pat 2021 m. gegužės liko) nepilnos sudėties, 
nes parlamentas du kartus per pandemiją užvilkino 
naujų teisėjų paskyrimą. 

Tiek 2020 m. pavasarį, tiek antrosios pandemijos ban
gos metu visas visuomenės dėmesys teko įstatymų vyk
dytojui – Sauliaus Skvernelio ir (panašiu mastu) Ingri
dos Šimonytės vyriausybėms. Ypatingomis sąlygomis 
tai nėra neįprasta – tokiais atvejais pasikeičia netgi pats 
taisyklių kūrimo procesas13. Daugumą sprendimų vy
riausybė (ypač Skvernelio), panašu, priėmė iš esmės 
nesitardama su kitais valdžios organais. Pandemijos 
valdymas buvo paverstas vien ministrų kabineto atsa
komybe. Prezidentas, pavyzdžiui, buvo kritikuojamas – 
kai visuomenei jo labiausiai reikėjo, šis dingo iš viešu
mos; o kai pagaliau ėmė reikštis pandemijos temomis 
(ypač atėjus Šimonytės vyriausybei) – jo pasisakymai 
nelaikomi rimtais, be kita ko ir dėl to, kad ne visada dera 
su vyriausybės pozicija. Nuo pandemijos pradžios viruso 
klausimas imtas spręsti konkrečiais, o kartais net itin 
specifiškais vyriausybės įsakymais, o ne tiesiog remian
tis universalaus įstatymo raide, ko dažniausiai pakakda
vo įprastomis sąlygomis. Kitaip (Schmitto terminais) ta
riant – vyriausybė prisiėmė klasikinį suvereno vaidmenį.

Kai kurie vyriausybės sprendimai dabar atrodo netgi 
antikonstituciniai, pavyzdžiui, Skvernelio ministrų kabi
neto sukurtas, neilgai gyvavęs prievartinis atvykusiųjų 
iš užsienio apgyvendinimas iš anksto numatytame vieš
butyje. Vis dėlto tikriausiai galima sutarti, kad tuomet 
šis sprendimas beveik niekam neatrodė absurdiškas – 
veikiau atvirkščiai. Išimtinė karantino situacija suteikė 
vyriausybei kreditą veikti taip, kaip atrodė teisinga tuo 
metu. Ypatingu laiku bet koks sprendimas atrodė geras, 
palyginti su gąsdinančia nesprendimo galimybe. 

Tad bent jau pandemijos valdymo rėmuose visų trijų 
valdžios šakų galios iš pradžių buvo sutelktos vyriau
sybėje. Tai prieštarauja liberalizmo konstitucijos samp-
ratai, kurios esmė dažniausiai suprantama būtent kaip 

valdžių atskyrimas ir galios apribojimas. Kita vertus, 
lygiai toks pat grėsmingas, tik menkiau pastebimas, 
gali būti įgaliojimų neįgyvendinimas – abu jie iš tikrų
jų graso konstitucinei tvarkai. Tą parodo Viktoro Or
bano oportunizmas pandemijos metu iš vienos pusės 
ir Donaldo Trumpo politiškai suinteresuotas neveiks
numas – iš kitos14. Lietuvoje šis klausimas iškilo tik 
2020 m. vasarą, situacijai kiek aprimus ir susimąsčius – 
ar viskas vyko teisėtai ir teisingai, ar nereikėjo daugiau 
konsultuotis su Seimu, teisininkais, mokslininkais. 

Sustojusi ekonomika ir apribota ūkinė veikla, judė
jimo ir bendravimo ribojimai (liberalizmo sąlygomis 
laikomi laisvės suvaržymu ir įvairovės slopinimu, dik
tatūra) tapo būtina sąlyga suvaldyti pandemiją. Nors 
asmens duomenų apsauga pastaruoju metu priimama 
vis rimčiau, pandemijos metu ji tapo antraeiliu dalyku – 
iškilo poreikis atskleisti savo kontaktus, maršrutus, re
gistruotis kavinėse (neklausiant, kaip tie duomenys 
tvarkomi) ir pan. Priemonės, kurių ėmėsi vyriausybė 
(iš pradžių Skvernelio, vėliau – Šimonytės) suvaldyti 
virusą, nors ir ne tobulos, buvo ir yra būtinos. Šioje iš
imtinėje situacijoje aktyvus ir tikras suvereniteto vyk
dytojas – gyvybiškai reikalingas, nes abstraktūs įsta
tymai nesuponuoja adekvačių ir reikalingų specifinių 
sprendimų, o šiaip jau vertingos ir prasmingos disku
sijos tikslas taip pat neatitinka situacijos reikalavimų. 
Tikram parlamento veikimui būtina sąlyga galima lai
kyti tai, ką Leo Straussas sakė apie filosofiją – reikia 
būti išsprendus gyvybės ir mirties dilemas15. Virusui 
turėjo būti paskelbtas karas, kuriam būtini (net ir ne 
visada geri) sprendimai, nes sprendžiamas egzistenci
nis klausimas. Visgi visa ši situacija nesuderinama su 
liberaliuoju parlamentarizmu. Tad jis yra suspenduo-
jamas, nes jam toks suverenus vyriausybės veikimas ir 
diskusijos įšaldymas būtų tiesiog nepakeliama dikta
tūra. Alternatyvos neatrodo geriau – JAV, kur svarbios 
politinės (ir tautinės) tapatybės dalies – libertarizmo – 
nebuvo įmanoma net suspenduoti, o pati viruso grėsmė 
buvo tik dar vienas karštų politinių debatų objektas; 
arba Švedija, kur pandemijos valdymas realiai buvo pa
tikėtas individualių piliečių asmeninei atsakomybei, – 
kone visuotinai pripažįstami kaip nenusisekę kovos su 
virusu pavyzdžiai.

grynoji demokratija

Kitaip yra su demokratija, kuriai išimtinė situacija 
ir suvereno materializacija tiesiog pakeičia esminio jos 
bruožo – bendrosios valios – raiškos būdą; leidžia pasi

demokratija be epitetų: CarLas sCHmittas ir pandemijos Laikų Lietuva

13 moshe Halbertal, „emergency, democracy, and public discour-
se“, in: Democracy in Times of Pandemic: Different Futures Imagined, 
edited by miguel poiares maduro and paul W. kahn, Cambridge: Cam-
bridge university press, 2020, p. 38–53.

14 kim Lane scheppele, david pozen, „executive overreach and 

underreach in the pandemic“, in: Democracy in Times of Pandemic, 
p. 117.

15 Leo strauss, „reason and revelation“, in: Carl Schmitt and Leo 
Strauss: The Hidden Dialogue, edited by Heinrich meier, Chicago: uni-
versity of Chicago press, 22006, p. 147.
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reikšti grynąja savo forma, nes liberalusis parlamenta
rizmas, iki tol kreipęs ir racionalizavęs demokratiją, lai
kinai įšaldomas. Grynajai demokratijai išimtinė padėtis 
nebūtinai kelia grėsmę. Tai, kad vyriausybė pandemi
jos metu veikia viena ir su niekuo nesitardama, o vie
šos diskusijos patraukiamos į antrą planą, remiantis 
Schmit tu, nepaneigia demokratijos esmės. Vykdomo
sios valdžios veikimas per įsakymus ir nutarimus – o ne 
atsargus ir tikslus samprotavimas, remiantis įstaty
mais – ne tik netrukdo bendrosios valios buvimui, bet 
potencialiai gali būtent ją atitikti.

Pandemijos pradžioje, 2020 m. kovą, vyriausybė ka
rantino ribojimus įvedė kreipdamasi į tautą per minist
rą pirmininką. Po spalio rinkimų griežtindama suvar
žymus Šimonytė darė tą patį. Vyriausybės veiksmų 
tapatinimas su tautos bendrąja valia tęsiasi visos kovos 
su virusu metu, nes būtent iš čia ji gauna legitimumą 
veikti kaip suvereno atstovas.

Čia itin svarbu tai, kad žmonių nepasitenkinimas 
kai kuriais karantino suvaržymais neturi jokios dides
nės reikšmės bendrosios valios tapatumui. Vyriausybė 
elgėsi ir elgiasi taip, kaip įsivaizduoja esant geriausia 
tautai – tokiu atveju ji teisi ir bausdama karantino ne
silaikančius asmenis, net jei jie su tuo nesutinka. Kaip 
įtikinamai parodo Schmitto intelektualinis sekėjas Pau
las W. Kahnas kalbėdamas apie pandemijos valdymo 
pagrindimą – rūpestis (bendra)piliečiais ir savo inte
resų aukojimas dėl kitų yra būtinas tikrai, legitimiai 
ir „neišprotėjusiai“ demokratijai, net jei matematinė 
dauguma ar formaliai suprantamos teisės tam prieš
tarautų16. Klaidinančios informacijos ribojimas ir itin 
atkaklus kiek įmanoma tikslesnės informacijos nuo
latinis, centralizuotas transliavimas, siekiant paveikti 
viešąją nuomonę, šiuo atveju yra demokratijos išlikimo 
reikalavimas, o ne manipuliacija. Turbūt dėl to konspi
racijos teorijos, bent jau Lietuvoje, dar niekada nebuvo 
tokia aktuali tema, o kartu – dar niekada nebuvo taip 
problemiška varžyti jų sklaidą.

Tvarkydamasi su pandemija vyriausybė numato ats
tovaujamo suvereno vienybę ir homogeniškumą, ma
žiau paiso individualių asmenų poreikių – ir tai visiš
kai atitinka demokratijos prielaidas, kaip jas supranta 
Schmittas. To pavyzdys galėtų būti kai kuriais atvejais 
iš pirmo žvilgsnio neracionalūs apribojimai – negalėji
mas išvykti apsipirkti į artimiausią parduotuvę, kad ir 
visai šalia namų, bet jau kitame rajone; prievolė net pa
skiepytiems ar persirgusiems virusu nešioti kaukes ir 
nebendrauti su kitu namų ūkiu; būtinybė nešioti kaukę 
esant vienam miške. Paskiro individo atveju tai – nesu
prantami ribojimai, tačiau kolektyviniu požiūriu – de

mokratinis solidarumas, kadangi atskiriems atvejams 
nagrinėti laiko nėra. Vyriausybė nesielgia nedemokra
tiškai ir skatindama tautos narius aukoti asmeninius 
interesus ar net elgtis herojiškai dėl bendrojo gėrio kare 
su egzistenciniu priešu, kokiu viešumoje buvo paverstas 
COVID-19.

Tam tikra prasme (ir labai ribotai), remiantis Schmit
tu, tokią santvarką galima laikyti diktatūra, bet ji nėra 
priešinga demokratijai. Demokratijai priešinga yra ne
bent tironija, kur valdoma dėl savęs ir net nebandoma 
identifikuotis su tautos valia, arba tai daroma visai ne
įtikinamai, turint kitą suvereną. Šiuo atveju geras pa
vyzdys – Baltarusija, kurią pagal Schmitto kriterijus, 
atrodytų, irgi būtų galima vadinti demokratija. Bet kad 
taip vis dėlto nėra įrodo tai, jog šalies prezidentas igno
ravo viruso grėsmę ir tokiu būdu kenkė tautai. Baltaru
sijos lyderis yra tironas, nes nereferuoja į bendrąją tau
tos valią, veikiau save patį laiko suverenu. Sutapimas 
tai ar ne, bet būtent išimtinėmis pandemijos sąlygomis 
baltarusių tauta pagaliau sukilo prieš tironą. Opozicijos 
lyderiai įtikinamiau ir pagrįsčiau atspindėjo jos bendrą 
valią ir pasiūlė tam tikrus sprendimus.

Tad akivaizdu, kad demokratijai išimtinė pandemijos 
padėtis ir iškylanti suvereno materializacija per vykdo
mosios valdžios atstovus – vyriausybę – nekenkia ir jos 
nepaneigia. Galima sakyti, kad ji tiesiog demokratiją 
padaro gryna, be epitetų, ir savotiškai išlaisvina ją nuo 
liberaliojo parlamentarizmo – su visais to privalumais 
ir, be abejo, – trūkumais bei pavojais.

sugrįžimas į vienareikšmį  
poLitinį įprastumą

Pandemija suspendavo liberalųjį parlamentarizmą – 
ir iš liberaliosios demokratijos gauta demokratija be 
epitetų. Todėl tai išties nevienareikšmiškai įprasti lai
kai. Bet kartu tai yra tik laikina išimtinės padėties 
situacija. Jei ši padėtis užsitęstų per ilgai, tai jau ne
bebūtų išimtis; imtų formuotis naujas teisinis įpras
tumas. Išimtis yra sąlyginai trumpas laiko tarpas, 
kuriame veikia suverenas arba, demokratijos atveju, –  
jo atstovas.

Savo prigimtimi gana primityvi demokratija, kaip ją 
supranta Schmittas, tvariai egzistuoti be ją kreipiančio 
papildomo principo negali. Tam kadaise ji ir turėjo su
sijungti su liberalizmu. Grynoji demokratija praktišku
mo sumetimais tuoj pat įgauna „diktatūrinę“ išraišką, 
kuri gali tęstis tol, kol geba įtikinamai identifikuotis su 
tautos bendrąja valia. Antraip ji tampa nepateisina
ma demokratijos tironija, veikiančia sau ir dėl savęs. 
Pasibaigus šiai fazei, demokratija vėl susijungia su li
beraliuoju parlamentarizmu, kuris ją racionalizuoja ir 
suvaržo proto reikalavimais, pats iš demokratijos sem
damasis legitimumo.

pauLius vijeikis

16 paul W. kahn, „democracy and the obligations of Care: a demos 
Worthy of sacrifice“, in: Democracy in Times of Pandemic, p. 196–
208.
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demokratija be epitetų: CarLas sCHmittas ir pandemijos Laikų Lietuva

Lygiai taip pat nutiks ir su pandemijos išimties išgry
ninta demokratija Lietuvoje. Vakcinacija, tikėkimės, 
palaipsniui sugrąžins mus kiek arčiau ikipandeminės 
kasdienybės – žmogus vėl atgaus ramybę ir laikinai su
tramdys gamtos stichiją. Tiesą sakant, ir be skiepų jau 
buvo apsiprasta su viruso egzistavimu – pradžia buvo 
baisiausia, todėl ir anuometė vyriausybė galėjo ir turėjo 
elgtis taip, kaip kitai vyriausybei jau nebuvo priimtina. 
Tai paaiškintina ne vien skirtinga valdymo filosofija ir 
nevienodomis valdančiųjų ideologijomis, bet labiausiai 
tuo, kad pandeminė išimtis vis mažiau ima atrodyti 
kaip išimtis (nors dar tikrai tokia lieka). Galiausiai, be
asmeniai „gamtamoksliniai įstatymai“, kuriuos reikia 
tik skaityti ir tinkamai taikyti, bus vėl pilnai pakanka
mi, o suverenas – tauta – vėl įgis savo abstrakčią, ne
apčiuopiamą formą: jos suverenitetą vykdantis atstovas 
bus apribotas. Pandemijos pabaiga sugrąžins į sostą 
laikinai suspenduotą liberalųjį parlamentarizmą – į jo 
teisėtą vietą šalia grynosios demokratijos. Taip bus iki 
kitos išimtinės situacijos, kai suverenas vėl privalės 
susikoncentruoti viename taške ir materializuotis, kad 
priimtų sprendimus gyvybės ir mirties galvosūkyje.

Galiausiai reikia pažymėti, kad Schmitto aprašytoji 
demokratija yra gana primityvi ir nejautri asmeniui. 

Tai karo meto demokratija. Tokia demokratija kartais 
yra reikalinga, bet tuo pat metu ji potencialiai pavojin
ga ir nemaloni – ji remiasi vien nepatikrintinu suvereno 
galių vykdytojų geranoriškumu, gali lengvai pasiduoti 
iracionalioms tariamos ar tikros bendros tautos valios 
aistroms, pridaryti žalos pačiai tautai. Demokratija be 
epitetų yra tik trumpos išimties būtinų reikalavimų 
atsakymas, bet ne įprasto gyvenimo santvarka. Demo-
k ratijai ši „diktatūra“ – kurios raiška pandemijos metu 
Lietuvoje nebent tik labai mažo lygio – gal ir nėra prie
šingybė, bet joje gyventi nuolatos veikiausiai niekas 
nenorėtų.

Ne be priežasties demokratija mėgsta epitetus, tarp 
jų – ir mums įprastą „liberalioji“. O grynosios demokra
tijos pandemijos laikų Lietuvoje raiška ir suvereno at
stovo veikla anksčiau ar vėliau sukontroliavus virusą 
bus (ar bent turėtų būti) gerai kritiškai permąstyta ir 
įvertinta iš vienareikšmiškai įprasto politinio gyvenimo 
perspektyvos. Juk pandemija padeda ne tik konceptua
liai atskirti demokratiją ir liberalųjį parlamentarizmą, 
kartu parodydama tiek vieno, tiek kito privalumus ir 
trūkumus, bet ir atidengia – o tai svarbiausia – trapų ir 
aplinkai jautrų abiejų balansą, kurio delikatumą reikia 
prisiminti ateičiai.

Nerija Putinaitė

SKAMBANTIS MOLIS 
Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus 
trilogija kaip sovietinio lietuviškumo 
ramsčiai 

Itin plačiai prigijęs yra manymas, kad per 50 sovietų okupaci-
jos metų buvo tiesiogiai engiama (lietuvių) tauta, (nesėkmin-
gai) mėginant ją paversti (tik) liaudimi. Tokiu atveju nuose-
klu manyti, kad tautinės kultūros formos anuomet reiškusios 
jei ne pasipriešinimą sovietizmui, tai bent rimtą atsparą jam. 

Ir štai jums prašom: Nerija Putinaitė šioje paradig minį istorijos supratimo lūžį atnešančioje 
knygoje nuplėšia tyrus lietuvių liaudies drabužėlius nuo Lietuvos ansamblio, dainų švenčių, 
Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos ir net Rumšiškių muziejaus. Visa tai buvę pagal 
sumanymą ir paskirtį tautiškumo sovietizacija, susovietintas lietuviškumas. Oi, tai bus aslužėj 
ruimužio! 

Nerijus Šepetys  
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Tremtinių prisiminimai savaime prašosi būti skaitomi 
kaip pasakojimai apie kančią, buvimą mirties akivaiz
doje, išgyvenimą ir tautiečių atstūmimą. Nors kiekvie
no kančios ir mirties artumo išgyvenimo būta indivi-
dualaus, pasakojant šiai patirčiai suteikiamos prasmės, 
susiejančios gyvenimo epizodus į rišlų pasakojimą. 
Tremtinių rastas būdas papasakoti rodo jų gyvenimą 
kaip prasmingą, nepaisant patirčių, kurių kiekviena 
atskirai galėtų liudyti beprasmiškumą ir nesuvokia
mumą to, kas patiriama. Kai kurie tremtiniai patys 
nurodo išgyvenę, kad papasakotų apie sovietų valdžios 
neteisingumą, kad neliktų užmiršti vardai suaugusių
jų ir vaikų, prievarta perkeltų gyventi nežmoniškomis 
sąlygomis, ir mirusiųjų. Ir ypač įdomios atrodo tuose 
pasakojimuose aptinkamos atramos, nepaisant kančių 
ir mirties situacijų, suteikdavusios tremtiniams pras
mės pojūtį. 

Yra įprasta individualias tremtinių istorijas įterpti į 
daug platesnę tautinės ar kitos bendruomenės istoriją. 
Vieda Skultans, analizuodama latvių tremtinių pasa
kojimus, juose atranda „lemties“ (liktenis) motyvą. Jis 
esąs būdingas latviškajam folklorui, ir Latvijos istorija 
bendrai suprantama kaip vadavimasis iš žiaurios lem
ties1. Latvių kaip bendruomenės savivoka atsispindi ir 
individualiuose latvių pasakojimuose aiškinant ištiku
sias negandas: „Lemtis“ leidžianti tremtiniams pasiaiš
kinti, kas vyksta, ir imtis tam tikrų elgesio strategijų. 

Latviai tremtį suvokia kaip lemtą aukštesnio proto 
logikos, kurią tremtiniai realizuoja – klajoja po pasaulį, 
kad grįžtų stipresni, išmintingesni ir gyventų laimin
gai2. Lietuvos tremtinių pasakojimuose tokio ryškaus 
lemties motyvo nesama. Tačiau matyti labai ryškių kitų.

Šiame straipsnyje aptarsime vieną kolektyvinių pras
mių sistemų, susiejančių individualius lietuvių tremti
nių pasakojimus apie kančią ir mirtį. Tai yra „tėvynės“ 

tėvynė tremtinių prisiminimuose
sutaikanti šventa gyvųjų ir mirusiųjų lietuvių žemė

Nerija Putinaitė

(ar Lietuvos) sąvoka. Savo kančias ir nelaimes lietuviai 
tremtiniai aiškina kaip prievartinį atplėšimą nuo tėvy
nės ir iškėlimą į žemę, kuri yra nesvetinga gyviems ir 
nepriima jų net mirusių. Dvasinės, fizinės ir net ant
gamtinės harmonijos atstatymą jie sieja vien su grįži
mu į tėvynę. Net ir mirusieji turi atgulti į „savą“ šventą 
tėvynės žemę, kad jų kaulai galėtų ramiai ilsėtis.

Tėvynės kaip šventos žemės sąvokos prasmė – daug 
universalesnė. Anthony D. Smithas su teritorijos ar tė
vynės žemės sakralumu sieja vieną iš keturių tautas 
grindžiančių mitų grupių – etnoso kilmės (kiti – bendrų 
protėvių, aukso amžiaus ir tautos žlugimo ir atgimimo 
mitai)3. Tautinės tapatybės jausmą palaiko keturi pa
matiniai tautiškumo matmenys, „šventieji nacijos pa
grindai“: bendruomenė, teritorija, istorija ir likimas4. 

Anot Smitho, kad apsibrėžtų ir įsitvirtintų tarp kitų 
tautų, tautai svarbu susisieti su konkrečia teritorija. 
Ji jei ne fiziškai, tai bent simboliškai yra tautos tėvynė 
ir „namai“; tai sava „tėvynė“, istorinė teritorija, kuri, 
žmonių supratimu, jiems priklauso5. Tautai tėvynė 
esanti „šventa teritorija“. Joje svarbios ir konkrečios 
vietovės – „mūsų protėvių“ kapai, žuvusių patriotų ant
kapiniai paminklai, verčiantys mąstyti apie „mūsų pra
eities“ ir „mūsų tėvynės“ šventumą6.

„Tėvynė“ lietuvių tremtinių prisiminimuose pirmiau
sia ir reiškia tautai reikšmingą teritoriją, kuri yra vie
na pagrindinių atramų tautinei savivokai ir jausenai. 
Kita vertus, tremtinių prisiminimuose „tėvynė“ sutei
kia prasminį raktą aiškinant individualiai patiriamas 
kančias, buvimą mirties akivaizdoje ir nepritapimą prie 

atmiNtis

straipsnis parengtas vykdant mokslinių tyrimų projektą ,,mirties 
politika sovietinėje Lietuvoje: prasmės, ritualai, simboliai, jaus-
mai“ (reg. nr. p-Lip-20-54), kurį finansuoja Lietuvos mokslo ta-
ryba pagal valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 
metų programą.

1 vieda skultans, The Testimony of Lives: Narrative and Memory in 
Post-Soviet Latvia, London, new york: routledge, 1998, p. 43, 61.

2 inese treimane; cit. iš: viktorija jonkutė, Kolektyvinė atmintis 
XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinė-
je spaudoje, daktaro disertacija, vilniaus universitetas, 2020, p. 135, 
in: https://doi.org/10.15388/vu.thesis.76https://orcid.org/0000-0003-
0242-175X.

3 anthony d. smith, Myths and Memories of the Nation, oxford: ox-
ford university press, 1999, p. 62–68.

4 anthony d. smith, The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, 
Covenant, and Republic, malden, etc.: blackwell publishing, 2008, 
p. 40–46.

5 anthony d. smith, Myths and Memories of the Nation, p. 64, 219.
6 anthony d. smith, The Cultural Foundations of Nations, p. 43.
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tremtiniai sovietmečiu:  
nepripažintas neteisingumas, 

nutyLėtos patirtys

Masinės tremtys sovietų naujai aneksuotose vakarų 
teritorijose buvo politinės priemonės, kurių Stalinas 
ėmėsi siekdamas pagreitinti kolektyvizaciją, industria-
lizaciją, galbūt – norėdamas užkirsti kelią galimiems 
politiniams neramumams ar net valydamas būsimo 
užnugario teritorijas prieš planuojamą karą Europoje. 
Tremtiniai ir lagerių kaliniai pirmiausia buvo neapmo
kama ar menkai apmokama, jokių teisių neturinti ir 
griežtomis bausmėmis motyvuojama darbo jėga. 

Stalino mirtis buvo reikšmingas įvykis, po kurio pa
sikeitė oficialus santykis su trėmimais, tremtiniams 
palengva leista išvykti iš tremties vietų. 

Nikita Chruščiovas 1956 m.10 žymiojoje slaptoje kal
boje „Apie asmens kultą ir jo pasekmes“ stalinines re
presijas pirmiausia siejo su kitaminčiais komunistais, 
aktyvistais, kariškiais ir kitais kadrais. Vis dėlto jis mi
nėjo „masinius areštus ir tūkstančių žmonių trėmimus“, 
taip pat – „ištisas tautas“, prieš kurias vykdytos repre
sijos, moteris, vaikus, senius11. Kalba reiškė bendrą sta
lininių represijų neteisingumo pripažinimą, bet nebuvo 
paskelbta viešai, nebuvo diskutuota. Toks partijos poli
tikos posūkis vis dėlto reiškė, kad tremtiniams ir politi
niams kaliniams atsirado galimybė būti reabilituotiems 
ir grįžti į tėvynę. Sovietų Sąjungoje vyko tam tikras rea-
bilitacijos procesas, net jei klausimai apie teisingumo 
atstatymą, kaltųjų identifikavimą nebuvo keliami.

Vis dėlto Stalino kulto ženklai ir pasekmės buvo nai
kinamos palengva. Lietuvos SSR Stalino kultas nu
nyko, nebandant kritiškiau vertinti režimo palikimo, 
nekalbėta apie nusikaltimų įvardijimą, aukų reabilita
vimą, faktai apie represijas ir aukas nebuvo atvaizduoti 
grožinėje ar istorinėje literatūroje. LSSR vadovybei sta
lininis režimas buvo priimtinas, nes jis leido prievartinį 
socialinį pokytį12. Apie trėmimus Lietuvoje nebuvo vie
šai kalbama, tremtinių kančios ir mirties patirtys nuty
limos, tremtiniai buvo matomi jei ne kaip nusikaltėliai, 
tai bent kaip „kaltieji“. 

Lietuvos komunistinių lyderių kalbose ir net prisimi
nimuose nuorodos į Stalino asmenybės kultą retos, jose 

tėvynė tremtinių prisiminimuose

kitų tautiečių. „Tėvynės“ kaip šventos gyvųjų ir miru
siųjų žemės simbolis pateikia ir atsakymą, kaip sutai
kyti sovietinio režimo suskaldytą ir degradavusią tautą, 
kad ji galėtų būti pamatyta kaip vienis, nepaisant gau
sių vidinių perskyrų ir konfliktų7.

Straipsnyje atskleidžiama tokios tėvynės sąvokos 
svarba individualiems tremtinių pasakojimams. Trem
tiniai praranda tėvynę ir į ją grįžta, nusivilia tautiečiais, 
bet ryšys su tėvyne ir tauta kaip savitai įsivaizduojama 
bendruomene išlieka. Daugiausia buvo analizuoti trem
tinių prisiminimų rinkiniai, publikuoti 1988–1992 m.8, 
nors pasitelkta ir keletas vėliau publikuotų prisimini
mų. Iš viso pasiremta 78 pasakojimais. Didesnė dalis jų 
parašyta žmonių, ištremtų 1941 m. birželį, patekusių į 
nežmoniškiausias tremties sąlygas, patyrusių artimųjų 
mirtis, išgyvenusių mirties akivaizdą. Šios aplinkybės 
ir socialinė kilmė (tremiami buvo mokytojai, intelektua-
lai, valstybės tarnautojai, politiniai veikėjai) veikiausiai 
ir lėmė jų motyvaciją kitiems papasakoti apie savo pa
tirtas kančias. 

Prisiminimų visuma leidžia išskirti penkis ryškiau
sius etapus, su kuriais siejami asmeniniai patyrimai. 
Pasakojimai dažniausiai prasideda NKVD pareigūnų 
beldimu į duris naktį, reikalavimu susidėti daiktus, 
vėliau visa šeima išvežama į geležinkelio stotį. Iš čia po 
dienos ar dviejų krovininiai traukiniai su tremtiniais 
pajuda į rytus, prisimenamas šokas ir žeminančios 
kelionės sąlygos, pirmosios mirtys. Trečia, dauguma 
1941 m. tremtinių apgyvendinami Pietų Sibire, o dalis 
jų po metų iškeliami į tolimąją šiaurę, kur badauja, sun
kiai dirba, beveik miršta, patiria kitų kančių9. Ketvirta, 
tremtiniai grįžta į tėvynę, kurioje yra nepageidaujami 
ir atstumti. Penkta, jie su džiaugsmu pasitinka tautos 
atgimimą. Pasakojimų išsamumas yra skirtingas, kai 
kuriuose pasakojama apie pirmus tris epizodus, kituo
se – apie visus.

Šiame straipsnyje analizuojami trys tremtinių pasa
kojami epizodai, nes juose ryškiausiai pasirodo „tėvy
nė“, per juos išryškėja jai suteikiamos prasmės: gyveni
mas tremtyje, grįžimas į Lietuvą ir atgimimas. Nemaža 
dalis prisiminimų rašyti būtent atgimimo metais, tad 
atgimimas neretai veikia kaip bendras asmeninio pa
sakojimo fonas.

7 Ibid., p. 46.
8 žr. Leiskit į tėvynę: Tremtinių atsiminimai, sudarė kęstutis pukelis, 

kaunas: šviesa, 1989; Amžino įšalo žemėje, vyresniam mokykliniam 
amžiui, sudarė aldona žemaitytė, vilnius: vyturys, 1989; Ešelonų bro-
liai, sudarė albina venskevičienė, vilnius: vyturys, 1991; Ešelonų sesės, 
sudarė albina venskevičienė, vilnius: vyturys, 1994; Kryžius šiaurėje, 
sudarė eugenijus ignatavičius, vilnius: vyturys, 1992; Tremties keliais, 
sudarė Leopoldas stanevičius, vilnius: mintis, 1992.

9 žr. tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2003-12-17 išvados „1941 m. birže-
lio 14–18 d. trėmimai“, pagrįstos arvydo anušausko istoriniu tyrimu: 
https://www.komisija.lt/tyrimai/ii-pirmoji-sovietine-okupacija-1940-

1941-m/1-sovietinio-rezimo-nusikaltimai/1-3-masiniai-gyventoju-tre-
mimai.

10 Никита Хрущёв, „О культе личности и его последствиях: 
Доклад первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущёвa Н. С. XX сьезду 
Коммунистической партии Советского Союза“, 1956-02-25, in: 
Известия ЦК КПСС, 1989, nr. 3, p. 128–170, žr. https://elar.urfu.ru/
bitstream/10995/213/2/hruchev.pdf.

11 Ibid., p. 133, 152.
12 regina Laukaitytė, „stalino asmens kulto adaptacija ir demontavi-

mas Lietuvoje 1944–1961 m.“, in: Stalininis režimas Lietuvoje 1944–
1953, sudarė regina Laukaitytė, vilnius: Lietuvos istorijos instituto lei-
dykla, 2014, p. 172.
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išimtinai smerktos tik represijos prieš partijos akty
vistus. Pavyzdžiui, Ministrų Tarybos pirmininkas Mo
tiejus Šumauskas privačiame pokalbyje užsiminė apie 
Stalino represuotus komunistus ketvirtame dešimtme
tyje: „visi jie buvo iki kaulo čiulpų ištikimi revoliucijai, 
dori ir taurūs žmonės“13. 

Tuo tarpu tremtinių nekaltumas buvo pripažįstamas 
tik paskirais išimtiniais atvejais. Tam nustatyti veikė 
specialios komisijos prie Ministrų Tarybos ir Aukščiau

siosios Tarybos prezidiumo, pastarajai vadovavo Justas 
Paleckis14. 

Reabilituojant individualiai, netiesiogiai buvo for
muojamas ir palaikomas bendras požiūris į masinius 
trėmimus kaip teisingą atsaką į vienokią ar kitokią 
priešišką veiklą. Tai lydėjo kliūtys, sudaromos grįžu
siems tremtiniams įsiregistruoti ir įsidarbinti. Toks 
santykis su masinių tremčių aukomis aiškintinas kon
krečiai sovietų Lietuvos administracijos pozicija15. Pir
ma, vietinė administracija pati aktyviai buvo prisidėjusi 
prie trėmimų, antra, baimintasi, kad grįžę tremtiniai 
reikalaus nusavinto turto grąžinimo, trečia, projektuo
ta juos tapsiant aktyvia antisovietiškai nusiteikusia 

grupe. Pripažinti masines tremtis LSSR administracija 
galėjo vien pasmerkdama savo pačios vykdytą neteisin
gumą, ko, akivaizdu, nenorėjo daryti.

Tik 1958 m. visi norėję grįžti į Lietuvą tremtiniai ga
lėjo tai padaryti. Nemaža buvo grįžusių jau anksčiau 
nelegaliai, kurie individualiai stengėsi legalizuotis tė
vynėje16. Gaudami leidimą grįžti, tremtiniai turėjo pa
sirašyti sutikimą, kad nereikš pretenzijų dėl Lietuvoje 
juos tremiant nusavinto turto. Sugrįžę jie susidūrė su 

įvairaus lygio administracinėmis kliū
timis įsiregistruojant, gaunant darbą 
ar darant karjerą.

Tremtiniai buvo reabilituoti tik 
1988 m. spalį, Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumui priėmus specialų 
įsaką, kuriuo asmenų iškeldinimas 
1941–1952 m. pripažintas kaip „ne
teisėtas ir nepagrįstas“, o tai patyrę 
asmenys – reabilituotais17. Iki to laiko 
sovietų valdžia Lietuvoje ne tik nepri
pažino masinių trėmimų neteisingu
mo, tačiau kūrė ir palaikė tremtinių 
„kaltumo“ vaizdinį. Antai Justas Pa
leckis prisiminimuose užsimena apie 
1941 m. masines represijas kaip apie 
„neišvengiamą priemonę“ prieš tuos, 
„iš kurių tarpo hitlerininkai verbavo 
savo talkininkus“. Taip tebuvo vien 
izoliuojami „buvusių fašistinių ir kitų 
reakcinių partijų vadovai, aktyvūs 
kontrrevoliucionieriai, taip pat žmo
nės, atsakingi už smetoninės vyriau
sybės smurto veiksmus prieš darbi
ninkų klasę, prieš liaudį“18. Pokariu 

vykusi klasių kova, kai atsiradęs gana didelis skaičius 
„priešiškai nusiteikusiųjų, patekusių į antitarybinės 
agitacijos įtaką elementų“ arba taip elgtis priverstų 
banditų teroro19. 

Masinėje kultūroje, pirmiausia kine, esama pasakoji
mų apie grįžusiuosius iš tremties ar lagerio. Jie rodomi 
kaip vienu ar kitu atžvilgiu kalti: prisidėję prie žydų žu
dymo karo metais ar palaikę „banditus“ pokariu. 1962 m. 
filme Svetimi (rež. Marijonas Giedrys) už kolaboravimą 
su „banditais“ nuteistas tėvas grįžta iš lagerio ir niekaip 
neatranda santykio su dukra, įsitraukusia į socializmo 
statybą su kitais komjaunuoliais. Kuriant filmą scena
rijaus cenzoriai baiminosi, kad pagrindinis personažas 

nerija putinaitė

antanas mončys. didysis švilpis. 1985. terakota. kęstučio stoškaus nuotrauka. amnm

13 algis samajauskas, Ąžuolai nebijo vėtrų: Atsiminimai apie Motiejų 
Šumauską, vilnius: gairės, 2005, p. 136.

14 alain blum, emilia koustova, „a soviet story: mass deportation, 
isolation, return“, in: Narratives of Exile and Identity: Soviet Deporta-
tion Memoirs from the Baltic States, edited by violeta davoliūtė, to-
mas balkelis, budapest, new york: Central european university press, 
2018, p. 37–38.

15 violeta davoliūtė, „„We are all deportees“: the trauma of displa-

cement and the Consolidation of national identity during the popular 
movement in Lithuania“, in: Narratives of Exile and Identity, p. 136.

16 alain blum, emilia koustova, op. cit., p. 38.
17 žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/6e09a4d06d8211

e5b316b7e07d98304b?jfwid=bnp209jzp.
18 justas paleckis, Dviejuose pasauliuose: Atsiminimai, vilnius: vaga, 

1983, p. 397.
19 Ibid., p. 503.
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gali sukelti užuojautą, o ne siektąjį pasmerkimą20. Tėvo 
personažas yra pabrėžtinai atstumiantis dėl polinkio į 
pinigus, gobšumo, negebėjimo įvertinti pozityviųjų nau
jojo gyvenimo pusių, užuominų dėl prisidėjimo žudant ir 
plėšiant žydus. Pats Antanas Sniečkus vienoje kalbų fil
mą Svetimi pateikė kaip iliustraciją, kaip per dešimtmetį 
Lietuvoje pasikeitė žmonių pasaulėžiūra21. 

1968 m. filme Jausmai (rež. Algirdas Dausa, Alman
tas Grikevičius) vienas brolių grįžta atlikęs bausmę 
už pagalbą pokario partizanams, net jei ir priverstinę. 
1976 m. filme Sodybų tuštėjimo metas (rež. Almantas 
Grikevičius) prieškario inteligentas Gediminas 1940 m. 
negali priimti sovietų valdžios, nes ji panaikinusi Lie
tuvos suverenumą ir „niekuo nekaltus žmones sugrūdo 
į vagonus“. Vienintelė frazė apie trėmimus užkliuvo 
cenzūrai, ir jau rusiškoje, sąjunginiam vartotojui skir
toje versijoje ji pakeista į „kai kurie lietuviai neteko 
tėvynės“22. Filme esama ir kito kelių sekundžių epizo
do, kai į kaimo kiemą atsitiktinai užsuka tarybiniai ka
riai, ir juos pamačiusi sena moteris sušunka: „O Jėzau, 
veža“. Šie du trumpi epizodai savitai yra išskirtiniai, 
nes trėmimo faktas nėra ideologiškai interpretuotas.

Suprantama, ši tendencija buvo ne vien lietuviška 
specifika. Sąjunginis Riga Film Studio 1980–1981 m. 
serialas Ilga kelionė per kopas (rež. Aloizs Brenčs) iš 
septynių serijų vieną skyrė latvės Martos tremties te
mai. Marta buvo neteisingai nuteista dėl aktyvaus ko
laboravimo su naciais ir pokario partizanais, nes teis
mo metu nebuvo galima įrodyti priešingų aplinkybių. 
Tremties neteisingumas čia taip pat „išimtinis atvejis“. 
Tą įspūdį sustiprina Martos sutikta kita tremtinė Mai
ga, žiauri nacių kalėjimo prižiūrėtoja. 

Tremtinių kaip „kaltųjų“ statusas Lietuvos SSR, ne
paisant didelio skaičiaus sugrįžusiųjų iš tremties ar la
gerių lėmė, kad jų asmeninės kančios ir mirties patirtys 
nebuvo viešai žinomos. Joms viešai rastis kelio neatvėrė 
ir į lietuvių kalbą išversta Aleksandro Solženicyno Viena 
Ivano Denisovičiaus diena23. Lietuvių tremtinių ar lagerio 
kalinių prisiminimai nebuvo publikuojami ar aptariami.

Gorbačiovinė perestrojkos politika atvėrė kelius vie
šinti dešimtmečiais nutylėtas tremties patirtis. Sovietų 
Rusijoje prisiminimai apie stalininį terorą, represijas, 
įskaitant ir ištremtųjų ar buvusiųjų lageriuose, viešai 

pradėti publikuoti ir aptarinėti dar 1987 m. Tais metais 
pasirodė ir du ryškūs kūriniai apie stalinines represi
jas: Anatolijaus Rybakovo Arbato vaikai ir Anatolijaus 
Pristavkino Snaudė naktį aukso debesėlis (apie Šiaurės 
Kaukazo tautų masines tremtis). Abu kūriniai netru
kus buvo ekranizuoti. SSKP CK politbiuras 1987 m. 
rugsėjo 28 d. priėmė nutarimą papildomai „tirti medžia
gą“, susijusią su ketvirto-penkto dešimtmečių ir šešto 
dešimtmečio pradžios represijomis.

Lietuvos SSR šie procesai vėlavo. Pirmas žingsnis buvo 
Justino Marcinkevičiaus straipsnis su Dalios Grinkevi
čiūtės prisiminimų fragmentais apie tremtį24. Galiausiai 
Rašytojų sąjungos oficiozas Pergalė 1988 m. rugpjūtį 
išspausdino pilnus Grinkevičiūtės prisiminimus Lietu-
viai prie Laptevų jūros25. Sukrečianti asmeninė istorija 
reiškė oficialaus tremtinių patirties viešo priėmimo ir 
legitimavimo pradžią. Politinių tremtinių ir kalinių atsi
minimų fragmentai nuo 1989 m. gausiai skelbiami perio-
diniuose leidiniuose26, jau 1989 m. pasirodė jų rinkiniai, 
spausdinti ir 50 000 egzempliorių tiražu27. Per penkioli
ka metų buvo paskelbti keli šimtai prisiminimų28. Trem
tinių atsiminimai atskleidė iki tol nutylėtą ir nepripa
žintą nemažos dalies lietuvių patirtį, konfliktavusią 
su sovietmečiu susiformavusia kolektyvine atmintimi.

prarasta tėvynė:  
kančia, mirtis ir emoCinė priebėga

Prisiminimuose tremties kančia ir mirties grėsmė 
tiesiogiai siejama su svetingos ir lietuvius globojančios 
tėvynės prarastimi. Nuo tėvynės atplėštas žmogus pa
tenka į aplinką, prie kurios jis tegali iš dalies pritapti, 
ar pritapti negali visai.

Pasakojama apie kraštutinę kančią Sibire: nuolatinis 
šaltis, badas, sekinantis darbas, mylimųjų netektis, vi
siškas fizinis išsekimas. Visos žmonių pastangos buvo 
nukreiptos „gyventi ir išlikti“29. Visa tai lydi nežmoniš
kas, be atjautos ir rūpesčio gyvenviečių viršininkų elge
sys tremtinių atžvilgiu. 

Negalimybė fiziškai ištrūkti iš esamos situacijos ska
tino ieškoti emocinių ir dvasinių atramų. Prarastos tė
vynės vaizdai, realūs ir supoetinti, stipriai idealizuoti ir 
sustebuklinti tremtiniams reiškė „emocinę užuovėją“30, 

tėvynė tremtinių prisiminimuose

20 anna mikonis, Lina kaminskaitė-jančorienė, Kinas sovietų Lietu-
voje: Sistema, filmai, režisieriai, vilnius: vilniaus dailės akademijos lei-
dykla, 2015, p. 165.

21 antanas sniečkus, Su Lenino vėliava: Straipsniai, kalbos ir prane-
šimai, t. 1: 1927–1969, vilnius: mintis, 1977, p. 212.

22 anna mikonis, Lina kaminskaitė-jančorienė, op. cit., p. 381–383.
23 aleksandras solženicynas, Viena Ivano Denisovičiaus diena, iš 

rusų kalbos vertė antanas pakalnis, vilnius: valstybinė grožinės litera-
tūros leidykla, 1963.

24 žr. justinas marcinkevičius, „reabilituota – 1970 metais“, in: Lite-
ratūra ir menas, 1988-05-28.

25 dalia grinkevičiūtė, „Lietuviai prie Laptevų jūros“, in: Pergalė, 
1988, nr. 8, p. 151–159.

26 apie tai žr. saulė matulevičienė, „dokumentinė literatūra: pokario 
ir tremties prisiminimai“, in: Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002), 
sudarė giedrius viliūnas, vilnius: alma littera, 2003, p. 323.

27 žr. Leiskit į tėvynę; tais metais išleista ir Amžino įšalo žemėje. 
28 matulevičienė skaičiuoja, kad 1988–2002 m. tremties ir pokario 

rezistencijos atsiminimų knygų ir knygelių išleista per 500 (žr. saulė 
matulevičienė, op. cit., p. 320). reikia turėti galvoje, kad kai kuriose 
knygose surinkta po keliolika ar keliasdešimt prisiminimų.

29 Leiskit į tėvynę, p. 58.
30 taip, kaip sąvoką vartoja William m. reddy, The Navigation of Fe-

eling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge: Cambrid-
ge university press, 2001.



18 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  4

leidžiančią bent trumpam ištrūkti iš nepakeliamos rea-
lybės. Kai dėl gamtos sąlygų tremtiniai nebuvo verčia
mi dirbti, susirinkę drauge jie „kalbėdavo vis apie Lie
tuvą“, dažnai dainuodavo dainą „Leiskit į Tėvynę“: „Kur 
tik sueiname, ten vis pokalbiai apie Tėvynę“31. Nebuvę 
nė minutės, kad nebūtų pagalvoję apie Lietuvą: „Ilgė
jomės jos kaip saulės ir troškome jos kaip oro“32. Jau
nimas sekmadieniais taip pat svajojęs, kad nieko nesą 
„brangesnio ir šventesnio už gimtąją žemę. [...] Ir jūsų 
druskos, naftos, anglies ir kitų gamtos turtų nereikia. 
Mes turime savo Tėvynę. Mes kaip paukščiai, išmesti iš 
lizdo, negalime gyventi be jos“33.

Tėvynės praradimas sukelia ilgesį, tačiau drauge jos 
prisiminimas teikia stiprybės. Antanina Garmutė pasa
koja, kad net ir atsidūrus lengvesnėse nei karo pradžios 
tremtinių sąlygose, ją kankinęs laisvės, tėvynės ilge
sys: „Nenusakomas žodžiais. Neišreiškiamas jausmais. 
Nesuvokiamas protu!“ Tėvynę praradęs žmogus esąs 
„vargšų vargšas ir bedalių bedalis“, nes negalįs į ją at
siremti, tarsi pakibęs ore34. Moteris prisimena: „būdavo, 
jau rytą keliesi, o mintys jau ir sukosi apie Lietuvą, ko
kia tu brangi esi, Tėvyne, tiktai tas gali gerai suprasti, 
kas buvo jau kartą jos netekęs“35.

Kita vertus, tėvynės vaizdinys, su gyvenimu Lietuvo
je siejami kasdienybės epizodai, atskiri tėvynės vaizdai 
yra vienas stipriausių prisiminimuose minimų stipry
bės ir išgyvenimo šaltinių: „visada širdį šildė jausmas, 
kad be galo toli, kaip nepasiekiama svajonė yra mūsų 
Lietuva“36. Susirgus ir gulint barake „mintys lyg pava
sarį paukščiai skrenda į pasiilgtą Tėvynę“37.

Tėvynė prisiminimuose yra pažadėtoji žemė, laimės 
šalis, labai stipriai kontrastuojanti su patiriama gyve
nimo realybe. Tėvynė yra sava žemė, į kurią visi trem
tiniai tikisi grįžti, gyvi ar mirę. Tėvynė prisimenama ir 
pasakojama kaip gamta, medžiai, kvapai, pievos, net 
ir Lietuvos saulė. Sibiro gamta buvusi graži, bet tai 
„svetimas grožis“, kuris dar labiau primindavo Tėvynę, 
sukeldavo jos ilgesį. Pamatyti medžiai Sibire prime
na tėvynės medžius, ir juos pamačius „gera pasidarė 
krūtinėje“38. 

Prisimenama tėvynė ir kaip tam tikras ramybės ir pil
natvės išgyvenimas. Maldose neranda sielos ramybės, 
džiaugiasi „Lietuvą susapnavę“: „Svajoju Lietuvoj po 

išpažinties ir gilios atgailos rasti sielos nusiraminimą 
ir džiaugsmą“39. Prisimenamos vaikų sueigos per Už
gavėnes Lietuvoje: „Dabar tai panašu į gražų ir tolimą 
sapną. Ir tėviškės kvapas, ir brangūs žmonės, kurių gal 
niekada nebepamatysiu, ir mokyklos suolas“40. 

Suaugusiems tremtiniams Lietuva „atrodė lyg tolima 
svajonė, lyg sapnas“41. Juo labiau vaikai, apie Lietuvą 
sužinoję iš suaugusiųjų, ją įsivaizdavo kaip stebuklų 
šalį. Neturint jos fizinės patirties, apie ją įsivaizduoja
ma ir fantazuojama42. Kai leisgyviam gulinčiam barake 
būdavo šalta, svajodavo „apie Lietuvos saulutę“43. Va
žiuojant namo vaikas įsivaizduoja Lietuvą kaip kraš
tą, kur „viskas žaliuoja, daug sodų, o ant medžių auga 
bandelės“. Mergaitė prieš grįžtant įsivaizduoja, kad „tai 
dideli vartai, pro kuriuos įvažiuosime į Lietuvą, o vė
liau jie užsidarys, palikdami kitoje pusėje tą gyvenimo 
dalį, apie kurią mama uždraudė ne tik kalbėti, bet ir 
galvoti“44. Kita mergaitė vis svajoja apie Lietuvą, nors 
neprisimena, kokia ji: „Mane labai domino, kaip at
rodo soduose žydinčios obelys, nors neprisiminiau nei 
obuolio skonio, nei kaip jis atrodo, o mačiau juos tik 
paveikslėliuose“45.

Tremtiniai, nors jiems taip tvirtinama, atsisako su
tikti, kad jų tremties vieta esanti nauja tėvynė: „Tėvy
nės negalima lyginti su kokiu nors žvejybos punktu“46. 
Tremtis juk tik laikina gyvenimo stotelė, kad ir kiek ji 
tęstųsi. Ir tas tikėjimas taip pat veikia kaip emocinė 
priebėga: „Nebuvo nė vieno, kuris netikėtų, jog ateis lai
kas ir grįšime į tėvynę“47. Tremtiniai nenorėjo nė girdėti 
viršininkų pasakymų, kad jie čia „pereseleny na vseg
da“, aiškino, kad čia niekada neliks: „Tikėjimas ateitimi, 
karštos laisvės svajonės padėjo išlikti. Kitaip dėl neda
lios daugelis būtų nusiskandinę gilioje Parbigo upėje“48. 

Išnešiota tėvynės svajonė veikia ir realų santykį su 
Lietuva. Jau nebūdamas tremtiniu, bet dar negalėda
mas grįžti į Lietuvą, Vladas trumpam sugrįžta atosto
gų. Jis stebi gamtą, kuri „pasidabinusi rausvai auksi
nėmis spalvomis, tokia miela mano sielai ir jausmams. 
Kokia Tu graži, Tėvyne mano, Lietuva!“, kelias dienas 
„ištisas valandas“ vaikšto po gimtinės pievas ir laukus, 
„vaikystėje eitais takais ir bėgiotais takeliais“49.

Poetizuotas, romantizuotas tėvynės vaizdinys padėjo 
tremtiniams ištverti nepakeliamas tremties sąlygas, 
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31 Leiskit į tėvynę, p. 73, 86, 129, 226.
32 Ešelonų sesės, p. 70.
33 Amžino įšalo žemėje, p. 69.
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nepalūžti ne vien fiziškai, bet ir dvasiškai. Pasakojimai 
apie tėvynę, prisiminimai apie ją tremtyje palaikė ryšį 
tarp tremtinių kaip savitos tautinės bendrijos. Tėvynė 
yra prarastoji šventa žemė, su kurios atgavimu yra sie
jama ir asmeninės patirties bei lūkesčių išsipildymas.

grįžimas į tėvynę:  
„svetimi“ tautinėje bendrijoje

Tremtinių grįžimas į Lietuvą yra lydimas jų nusivy
limo, išgyvenamos „naujos tremties“, nes juos atstumia 
Lietuvoje likę tautiečiai. Jų patirtis atskleidžia konflik
tą lietuviškoje tautinėje bendrijoje. Tautą vienijusios 
bendrybės ir bendra patirtis nebeegzistuoja, tauta kaip 
bendrija degradavusi. Tremtinių asmeninė patirtis juos 
skatina reliatyvizuoti ryšį tarp konkretaus individo pri
klausymo tautinei bendrijai ir jo išskirtinio „artimumo“ 
ar savumo50. Esama daug rusų ar kitų tautybių žmonių, 
kurie lietuviui artimesni ir savesni už dažną lietuvį. 

Pastebėtina, kad tremtinių prisiminimuose tėvynė 
beveik nėra ar labai silpnai tėra siejama su „tauta“ kaip 
etnine žmonių bendrija. Tėvynė labai retai pasirodo 
kaip vieta, kurioje pirmiausia gyvena artimi žmonės – 
prarasti mieli šeimos nariai, su kuriais sieja stiprus 
emocinis ryšys, ar emociškai artima tautinė bendruo
menė, „lietuviai“. Tremtinių patirtis parodė, kad žmo
nių gerumas ar net artimumas neturi tautybės.

Tėvynės svajonių vaizdinys dūžta grįžus ir pama
čius prisigėrusį žmogų: „Nejaugi mano išsvajotoj Tė
vynėj, šventumo aureole apgaubtoj protėvių žemėj, yra 
girtuoklių?“51 Grįžimas į tėvynę lydimas nuolatinių nu
sivylimų, susidūrus su juos svetimais laikiusių tautie
čių požiūriu.

Tremtiniai mini keleriopą tautiečių atstūmimą: iš 
vietinės administracijos, paprastų žmonių ir net pa
čių artimiausiųjų pusės. Pirmiausia, po Stalino mirties 
ir politinio pokyčio tremtiniai tikėjosi reabilitacijos ir 
greito grįžimo į Lietuvą. Tačiau negalėjo grįžti negavę 
Lietuvos SSR vyriausybės leidimo, kurio laukti tekda
vo ilgai52. Moteris prisimena, kad ant jos vyro prašymų 
grįžti mirgėjusios rezoliucijos „Litovskaja vlast protiv 
vašego vozvraščienija na rodinu“53. Tai skatinę abejoti, 
ar pavyks pritapti tėvynėje ir kaip bus galima gyventi 

su tokiais „broliais lietuviais“. 1958 m. imami išleisti 
kare dalyvavę tremtiniai, tačiau jų šeimos narių neiš
leidžia, o ir vyrams reikėję pasirašyti, kad jie gyvensią 
ne Lietuvoje. Ir tik 1964 m. išleidę be jokių sąlygų dėl 
gyvenamosios vietos54.

Antra, net ir gavę leidimą grįžti į tėvynę, čia parvyku
sieji susidūrė su kliūtimis, sukurtomis biurokratų, nuo 
kurių priklausė jų priregistravimas ir įsidarbinimas. 
Kildavo sunkumų ir vaikus registruojant į mokyklą. 
Tremtiniai jautė priešiškumą ir iš visuomenės pusės. 

Prisimenama nuvilianti tėvynės tikrovė: „Žodį „trem
tinė“, išrėžtą tiesiai į akis, pirmą kartą išgirdau jau 
Lietuvoje“, „niekas čia mūsų nelaukė“, „[t]ai buvo tarsi 
naujas ištrėmimas“, „[s]avo krašte buvome diskrimi
nuojami: skriaudė, tyčiojosi, nepripažino jokių nuopel
nų“. Tėvynė pasitikusi it kokia „pamotė“55. 

Ieškojusi paprasto darbo, moteris gauna atsakymus: 
„kadangi jūs buvote išvežta į Sibirą, tai į darbą priimti 
negalime!“, „ištremtųjų nepriima“56. Pastangos gauti 
darbą ar net kad vaikus priimtų į mokyklą įvardijamos 
kaip „kryžiaus keliai“57. Atnešę dokumentus darbin
tis išgirsta: „su jūsų dokumentais nepriimam“58, „my 
takich ne beriom!“59 Aukštojoje mokykloje dėstytojai, 
„daugiausiai lietuviai staliniečiai, tokius kaip aš išdavi
kais vadino (žiūrėdami kaip reaguosim)“60. Diskrimina
cija jaučiama nuolat: „Visas mano gyvenimas gimtinėje 
iki Lietuvos atgimimo buvo tarsi paženklintosios“61. 
Buvusiems tremtiniams dažniausiai po vargų pavyks
ta įsidarbinti ar įveikti kitas kliūtis, bet tai paprastai 
lemia atsitiktinumas: sutiktas geras žmogus ar koks 
ankstesnis pažįstamas, kuris užjaučia.

Atstūmimą tremtiniai jautė ir iš visuomenės pusės. 
Įvairūs „patriotai“ klijavo etiketes „ne tik buvusiems 
tremtiniams, bet ir jų vaikams“, „nedaug kas užjautė 
grįžusius“. Būdavo vadinami „ne mūs žmogus“62. Trem
tiniai troško grįžti „į tą brangią Tėvynę, o radome visur 
nepasitikėjimą, baimę. Sibire buvome lygūs tarp lygių, 
o čia jaučiausi tarsi „raupsuotoji“63. Buvę kolegos apsi
metė „nepažįstą“, tai stiprino išmestumo iš gyvenimo 
jausmą64. Kai kurios tremtinių šeimos liko Sibire, kai 
išsiaiškino, „kad Lietuvoje nelaukiami“65.

Atstūmimo priežastis tremtiniai siejo su stalinizmo 
idėjų ir nuostatų gajumu Lietuvoje: „Nors stalinizmo 

tėvynė tremtinių prisiminimuose
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klaidos buvo pasmerktos, bet stalinistai dar viešpata
vo iškėlę galvas“66. Jie jautė, kad Stalino kultas ir jo 
sukeltos neteisybės taip ir nebuvo pasmerktos, Stalino 
pakalikai „tapo personaliniais pensininkais, juos visi 
gerbia“67. Masinių tremčių vykdytojai taip ir nebuvo 
viešai įvardyti, neteisingumas – neatstatytas: „Štai ten 
gyvena mus įdavę. Jie gyvena pasiturinčiai, visi sveiki 
ir valdžioje, turi plačias pažintis – „blatą“, o mes, kurie 
priešinomės, iš tremties grįžome be sveikatos, nete
kę namų“68.

Trečia, bene skaudžiausia tremtinių atstūmimo pa
tirtis yra artimų žmonių atstūmimas. Kai kada grįžus 
nepavyksta užmegzti asmeninio ryšio net su pačiais ar
timiausiais. Moteris grįžta ir nebeatstato ryšio su gimi
nėmis ir net su sūnumi: „radau visai kitą, nepažįstamą 
žmogų. Neberasdavau bendros kalbos nei su motina, 
nei su dėde. Kažkoks kamuolys atsirasdavo krūtinėje. 
Mama mano pasakojimus laikė pasakomis...“69 Prisime
nama ne viena istorija apie Lietuvoje vaikus palikusias 
mamas: „Kiek vėliau tokios motinos patirdavo skaus
mo, kai jų, sugrįžusių Lietuvon, nepripažindavo vaikai. 
Gėdydavosi tremtinės motinos...“70

Vieną grįžusią tremtinę išnaudojo giminaičiai: „reikė
jo prižiūrėti vaikus, tvarkyti namus, mokytis naktimis. 
[...] Giminaičiai malonūs, kol nepaliečiama jų kišenė ir 
ramybė“71. Nepriimta giminaičių, mergina išvažiavo at
gal į Sibirą72. Esama istorijų, kai giminaičiai grįžusiems 
padėdavę, nors tai toli gražu netapo taisykle. Nusivylęs 
gyvenimu tėvynėje vyras „su sielvartu“ rengiasi grįžti į 
Sibirą, bet pagelbsti svainis ir sesuo73.

Atstumtumas tėvynėje iš tautiečių pusės, jautimasis 
svetimu tautinėje bendruomenėje tremtinių prisimini
muose kontrastuoja su Sibire ar net Lietuvoje sutiktais 
gerais ir užjaučiančiais kitų tautybių žmonėmis. Pri
klausymas tautinei bendrijai negarantuoja žmogaus 
gerumo, artimumo, solidarumo ar žmogiškumo. Tremti
niai sutinka gerų ir blogų rusų, gerų ir blogų lietuvių.

Net ir vežant į Sibirą minimas koks nors geras rusų 
kareivis ir sutikti žmonės, kurie padeda išgyventi74. Si
bire neretai solidarumas ir pagalba nebuvo grįsti nacio
naliniu bendrumu. Pareigūnais tapę lietuviai „lietuvius 
spaudžia labiau negu rusai“ ar kitaip blogai elgėsi su tau
tiečiais75. Paprasti rusai, suomiai ar kitų tautybių atsto

vai parodydavo daug atjautos ir net išgelbėdavo gyvybes.
Rusai ir kitų tautybių žmonės vertinami kaip artimi 

tremtiniams nelaimėmis, beteisiškumu, kai „Visa Rosi
ja dabar katorgoj“76. Jaučiamas istorinio bendro likimo 
solidarumas: „Baisus komunistų jungas slegia ne tik 
mus, bet ir pačią rusų tautą!“77 Rusai vadinami „var
go broliais ir sesėmis“, kuriems norima nusilenkti, nes 
jie palikę geriausius prisiminimus78. Moteris tremties 
pabaigoje apsistoja Sibire rusų šeimoje: jie nuoširdūs, 
užjautė ir ramino, patys skambindavo į saugumą, pra
šydami jai leidimo grįžti į Tėvynę79. Geologai ekspedici
joje įdarbino tremtinę ir „mūru stojo ginti manęs! Nepa
žįstami, svetimi“80. Nelegaliai į Lietuvą grįžusį tremtinį 
nežinodamas, bet veikiausiai nujausdamas jo biografiją, 
įdarbino viršininkas rusas Kuzminas, „senas bolševi
kas“: „Už jo pečių mes sėdėjom kaip Dievo užanty, nes 
jis buvo labai geras žmogus“81.

Tremtiniai mini, kad jų gebėjimus rusai Sibire verti
nę daug labiau nei tautiečiai grįžus į tėvynę: „savi, lie
tuviai, elgėsi kaip su kitos rasės žmonėmis, o Bykove 
ir Jakutske mūsų žmonėms buvo rodomas didžiausias 
pasitikėjimas, buvo skiriami aukštesnėms pareigoms, 
įvertinami“82; „Skaudu, kad svetur tave gerbė, o tėvynėje 
tau drebia purvą į sielą... Rusijoje nė vienas vietinis gy
ventojas man neprikišo, jog aš blogas vien dėl to, kad esu 
tremtinys“83. Sunkiai rasdami kalbą su bendraamžiais 
Lietuvoje, kuriems „buvo sunku suprasti mane, man 
juos“, net ir tuokiasi su tremtiniais, kurių panaši patirtis84.

Tremtiniai prisimena ir daug blogų, žiaurių, sava
naudiškų rusų, viršininkų ar prižiūrėtojų, kurie visai 
nerodė žmogiškumo. Pasakoja ir apie daug atvejų, kai 
tremtyje gelbėdavę būtent tautiečiai. „Gerieji lietuviai“ 
padėdavo nusipirkti duonos85, o nuvažiavę į artimiausią 
miestą su reikalais, dirbti ar dėl ligos, dažnai apsisto
davo lietuvių šeimose. Nusilpus vaikui, „aplankęs visai 
nepažįstamas žmogus agronomas lietuvis, paskui su
rinko iš žmonių pinigų, jai davė“86. Tai išgelbėjo vaikui 
gyvybę. Vėlesniais tremties metais į lietuvio šermenis 
„visuomet susirinkdavo visi čia gyvenantys lietuviai 
tremtiniai“87. Tėvynę tremtiniai taip pat prisimindavo 
bendruose susibūrimuose, ir tai guosdavo.

Kito žmogaus vertę tremtiniai nustato ne pagal jo 
tautinį artimumą, o pagal užuojautą ir žmogiškumą. 

nerija putinaitė

66 Leiskit į tėvynę, p. 270.
67 Amžino įšalo žemėje, p. 138.
68 Pakelės medžiai, p. 30.
69 stasė striškienė, op. cit., p. 223.
70 Tremties keliais, p. 210.
71 stasė striškienė, op. cit., p. 223.
72 Leiskit į tėvynę, p. 117.
73 Ešelonų broliai, p. 90.
74 Pakelės medžiai, p. 21.
75 Leiskit į tėvynę, p. 229, 104.
76 Ibid., p. 98, 200.
77 vladas vyšniūnas, Šiaurės eskizai, sudarė Liudvikas gadeikis, vil-

nius: periodika, 1990, p. 67.
78 Tremties keliais, p. 324.
79 Leiskit į tėvynę, p. 256.
80 Amžino įšalo žemėje, p. 80.
81 Ešelonų broliai, p. 93.
82 stasė striškienė, op. cit., p. 319.
83 Tremties keliais, p. 323.
84 stasys žižys, Jaunystę atidavėm tėvynei: Prisiminimai, poezija, do-

kumentika, ukmergė: s. žižys, 1998, p. 65.
85 elžbieta ribokienė, op. cit., p. 19.
86 Leiskit į tėvynę, p. 19.
87 vladas šarka, op. cit., p. 237.



21naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  4

Atsiminimuose „mes“ nėra konstruojama tautiniu pa
grindu ar per tautinius skirtumus. Kentėjimo ir mirties 
patirtys formuoja tam tikrą transnacionalinę kenčian
čiųjų bendruomenę. Tautinė bendruomenė jos atžvilgiu 
yra silpna, nevienijama bendros patirties, nėra stipres
nio emocinio pagrindo prie jos prisirišti.

Grįžę į tėvynę tremtiniai aptinka tautą tokioje būklė
je, kurią Smithas įvardija kaip „nuosmukį“, kai anks
tesnės vertybės nebegalioja ir nėra aiškios kolektyvinės 
tapatybės idėjos, „iš kurios kiekviena ir bet kuri indi
viduali tapatybė semiasi gyvybės ir prasmės“, randasi 
„asmeninės tremties ir bendruomenės betiksliškumo“ 
jausmas88. Iki pat atgimimo tremtiniai Lietuvoje gyve
no kaip svetimieji, atstumtieji, kurių patirties didžioji 
lietuvių dalis nenorėjo girdėti ir jos pripažinti.

tautos susitaikymo pagrindas:  
tėvynė – mirusių protėvių žemė

Grįžę į tėvynę tremtiniai iš pirmo žvilgsnio susiduria 
su praktine situacija, kuri visiškai prasilenkia su poe
tiniu tėvynės įvaizdžiu, teikusiu jiems 
paguodą tremtyje. Ryšys su tėvyne 
neveda per tautinę bendriją, kuri yra 
subyrėjusi. Ryšys su tėvyne atstato
mas stiprinant tėvynės kaip šventos 
žemės, visų lietuvių gyvenimo tikslo, 
vaizdinius. Tai yra labiau mirusiųjų 
nei gyvųjų žemė.

Atstumti tautiečių, tremtiniai išgy
vena labai stiprų ryšį su tėvyne: „Iš
rauti su šaknimis, pakirptais sparnais, 
per vargus ir kančias mes sugebėjo
me vėl prigyti savo gimtoj žemelėj tik 
todėl, kad ją labai mylėjome...“89 Pa
leistas iš lagerio vyras svarsto, „gal ir 
nelaukia niekas čia manęs. Bet dabar 
man nusispjaut į jų nuomonę, aš jau 
namuose“90. Sibire tegyveną „mielie
ji jakutai“, o lietuvis esąs reikalingas 
„savo tautai, savo Tėvynei“, o ne „sve
timoje žemėje tarp svetimų?“91 Kai vy
rui siūlo likti Sibire sakydami, kad tėvynėje niekas ne
laukia, šis reaguoja: „čia man žemė svetima“92.

Tėvynės žemės net ir išorinis pavidalas, jos gamta 
teikia lietuviui harmonijos ir pilnatvės jausmą. Visai 
kitokia Sibiro žemė, kurioje nematyti žemės, žolės ar 
medžių: „Trokštame savo žaliosios žemės“93. Grįžus tė

vynės artumas teikia paguodą moteriai net mirus vyrui, 
likus be namų, nes esama „prie savųjų, kur kiekvienas 
medelis, kiekvienas takelis taip mielas širdžiai“94. 

Buvimas tėvynėje suteikia amžinybės jausmą: „nebe
liko pačių artimųjų, todėl tėviškė atrodo kaip kapai, ir 
tik ežeras nepaliaujamu šnarėjimu kviečia gyventi, ant 
sudegusios praeities pelenų kurti naują gyvenimą“95. 
Tėvynės žemė matoma kaip amžina, nepaisant besi
keičiančių kartų, jų nesutarimų ir patiriamų kančių, 
priima gyvuosius ir mirusiuosius. Lietuvis siekia grįžti 
į tėvynę, kad miręs galėtų su ja susijungti. Mirtis ir at
gulimas tėvynės žemėje simboliškai ir reiškia galutinai 
atstatytą ryšį su ja.

Tremtiniai svajojo sugrįžti numirti ir būti palaidoti 
tėvynėje, o ne likti svetimoje Sibiro žemėje, nepriiman
čioje nei gyvųjų, nei mirusiųjų. Vaikas Sibire tebijo vie
no dalyko, kad „neteks grįžti į Lietuvą, teks pasilikti čia 
amžinai“96. Privežus vyrą prie barako, jam dingteli, kad 
čia teks kaulus palikti, „ir šiurpas nukrato mane“97.

Vyras tremtyje nusprendžia nusižudyti. Jis kreipiasi 
į Dievą mesdamas kaltinimą abejingumu ir pateikia 

vienintelį galutinį prašymą: „Jei esi teisingas, nevaryk 
mano sielos nei į pragarą, nei į skaistyklą, nei į dangų, 
o leisk jai sugrįžti į Lietuvą ir ištirpti gimtoje žemėje!“98 
Dvi „senyvos moterėlės“ bėga iš lagerio, nes „numirti 
Lietuvoje troško“99. Leidžiamasi į apmąstymus: „Baisu 
būtų pasilikti gulėti ant nykaus kalnelio, kai kiti lietuviai 

tėvynė tremtinių prisiminimuose
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išvažiuos namo“100. Prisimenama, kad tremtiniai labai 
mėgę dainą „Ir vieno tetrokštu, o Viešpatie geras, leisk 
mirti Tėvynės laukuos“ ir troškę būti palaidoti „šventoje 
Lietuvos žemelėje“101. Tremtiniai net pavydėję pokariu 
žuvusiems partizanams, nes žūtis miške – „savoje tėvy
nėje ir už tėvynę, užkas Lietuvos žemėje“102. Tremiama 
moteris pasiėmė saują tėvynės žemės, „relikviją“, kurios 
kitos tremtinės pavydi. Moteris prisako: „į karstą įdė
sit, ir bus man kaip namie...“103 Mirus tėvui, nevilties 
apimta dukra jam priekaištaudama dėl mirties šaukia: 
„tu taip norėjai grįžti, tėveli, tu nematysi Lietuvos!“104

Sibiro žemė nepriima mirusiųjų, yra jiems svetima. 
Lede iškirsti kapai netrukus išplaunami: „net kaulai ra
miai ilsėtis negali. Kur yra amžinas įšalas – ten laidoja 
negiliai“105. Tolimojoje šiaurėje mirusieji laidojami į le
dines duobes, kurias „jūra, pamažu plaudama, negailes
tingai griauna, kapai virsta į vandenį kartu su karstais 
ir palaikais...“106 Artimųjų kapai nuolat ỹra, „amžino 
įšalo žemė nesuteikia ramybės net mirusiems“107. 

Sibire net ir įrengtos kapinės nėra mirusiesiems 
tinkamos, jos niūrios ir apleistos, „vasarą jose ganosi 
karvės“108, „trinasi priemiesčio gyventojų ožkos, kapstosi 
starai“109. Tokia palaidojimų ir kapinių būklė vertinama 
kaip „kapų išniekinimas“110, nors vietiniams tai neatro
do nenormalu. Laidojimo „ceremonijos“, ypač masiškai 
mirštant pirmiesiems tremtiniams, taip pat neprime
na žmogui pritinkančio laidojimo. Mirusieji kraunami į 
krūvas, kuriose ir praguli ilgą laiką. Karstai kalami iš 
senų tvoros lentų ar laidojama visai be karsto.

Grįžti į tėvynės žemę bent po mirties tampa didžiau
sia tremtinių svajone ir jų artimųjų misija. Išvažiuoda
mi į Lietuvą tremtiniai aplanko savo artimuosius ap
leistose kapinėse, atsisveikina ir pažada: „Ir Tu sugrįši 
į savo Tėvynę“111. Mintis, kad bus palaidota tėvynėje, 
buvusiai tremtinei sunkumuose suteikia paguodos ir 
prasmės ruošiantis „paskutinei kelionei“112. 

Grįžusieji į tėvynę jaučia, kad turi įvykdyti tam tik rą 
skolą mirusiems Sibire: juos parvežti ir palaidoti į tėvy
nę. Tai simboliškai suvokiama ne vien kaip jų troškimo 
įgyvendinimas: „Mamytė labai norėjo nors numirti grįžti 
į Lietuvą“113, bet ir kaip įsitikinimas, kad tik atsidūrę tė
vynėje jų palaikai galės ilsėtis ramybėje, bus atstatytas 
tremties nutrauktas būtinas lietuvio ir tėvynės ryšys.

Dar prieš prasidedant Atgimimui buvę tremtiniai 

grįžta į Sibirą prie artimųjų kapų. Moteris paima mai
šelį smėlio nuo mamos kapo, gauna leidimą Lietuvoje 
kapinėse netikram kapui: „užkasiau smėlį, supyliau 
kauburėlį jos garbei Lietuvoje“114. Vėliau pastato ir pa
minklą. Vyras nuveža Lietuvos žemės ant mirusio tėvo 
kapo, jį pažymi metaliniu kryželiu115. Minimi atvejai, 
kai palaikai pervežami į Lietuvą „pusiau slapta“116.

Tik prasidėjus atgimimui, 1988 m. kuriantis tremti
nių ir politinių kalinių organizacijoms, pradėtos organi
zuoti individualios ir valstybės remiamos ekspedicijos 
tremtinių palaikams iš Sibiro parvežti. Negalint par
vežti visų mirusiųjų Sibire, simboliškai buvo užmezga
mas ir įtvirtinamas jų ir tėvynės ryšys laidojimo vietose 
statant kryžius. 1989 m. liepos pabaigoje buvo sureng
tos ypač iškilmingos tremtinių palaikų, atskraidintų į 
Kėdainių karinį oro uostą, sutiktuvės. Tai išaugo į tau
tiniais ženklais pažymėtas visos tautos iškilmes.

Net jei amžininkai šias ekspedicijas vertino kaip ne
krokulto išraišką, tremtiniams tai buvo gana natūralus, 
iš jų patirties kylantis dalykas. Kiekvienas tremtinys 
svajojo grįžti į Lietuvą, „taip pat ir mūsų tėvas. Mes tik 
vykdom jo valią“117, „Sibiro kankiniai čia buvo tik laiki
nai užkasti, jie nebuvo užmiršti, laukė mūsų, kad pasi
imtume juos į Tėvynę“118.

Tėvynės kaip šventosios mirusių protėvių žemės vaiz
diniai yra tremtinių ryšio su Lietuva raktas, kaip jaus
tis „savais“ nepaisant bendruomenės atstūmimo. Tai 
yra raktas į tai, ką galima pavadinti tremtinių siūlomu 
nacionalinio susitaikymo pasakojimu. Tėvynės žemė 
neatstumia nė vieno, kuris jaučia jai artimumą. Galu
tinė žmogaus gyvenimo prasmė po visų kančių yra pa
siekiama atgulus į tėvynės žemę. Moteris, papasakojusi 
apie patirtas kančias, mamos mirtį, tėvynėje gyvenan
čius privilegijuotus personalinius pensininkus, kitiems 
sukėlusius daug skriaudų, baigia raginimu: „Nereikia 
pykčio, nereikia keršto. Turėdami tokią gražią Tėviškę 
su jos ežerais, miškais, kloniais ir kalneliais, privalome 
prisidėti prie jos gražėjimo, prie jos atsinaujinimo“119. 
Išlikimu ir sugrįžimu besidžiaugianti kita moteris pri
siminimus baigia amžinybės tėvynėje vaizdiniu: „Ateis 
laikas – manęs nebus, čia stovės kiti, gal ne tokie liūdni 
ir ne tiek likimo ir piktų žmonių nuskriausti“120. 

Tėvynės kaip šventos mirusiųjų (ir gyvųjų) žemės pa
sakojimas suteikia pagrindą susitaikymo pasakojimui. 

nerija putinaitė

100 Ešelonų sesės, p. 367.
101 Ibid., p. 479.
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105 Amžino įšalo žemėje, p. 92.
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Tėvynės žemė yra svetinga labai skirtingiems suskilu
sios nacijos žmonėms: budeliams ir aukoms, kentėju
siems nuo okupacijos ir gavusiems iš jos naudos. Kad 
ir tokiems skirtingiems, ji visiems vienodai yra sava. 
Ji susieja gyvuosius ir mirusiuosius į bendriją, neutra
lizuoja gyvųjų patirtas kančias ir neteisybes, palaiko 
kolektyvinę tautos egzistenciją. Galutinis tautos susi
taikymas įvyksta per mirtį visiems, laimingiems ir nu
skriaustiems, sugrįžus į tėvynės žemę. 

tautos atsinaujinimas: 
universaLizuota kančia ir nepriimtas 

susitaikymo siūLymas

Tremtinių prisiminimai stipriai kontrastavo su per 
sovietinį laikotarpį suformuota kolektyvine atmintimi. 
Jie jai metė iššūkį. Be to, juose neretai labai atvirai pa
sakojama apie individualią kančią ir mirtį. Visuomenės 
pokytis, tremtinių ir kitų žmonių grupių liudijimų atsi
radimas reiškė, kad būtina nauja kolektyvinė atmintis, 
suteikianti pagrindą apjungti skirtingas sovietines pa
tirtis. Tremtiniai, kaip parodyta, prisiminimuose siūlė 
savitą kelią tokiai atminčiai kurti, išryškindami tėvy
nės kaip šventosios gyvųjų ir mirusiųjų žemės simboli
ką. Tačiau atgimstant tautai tremtinių siūlomas kelias 
nebuvo priimtas. Jų kančios ir mirties patirtys buvo 
pasitelktos konstruojant politiniams ir bendruomenės 
tikslams daug parankesnį pasakojimą apie visos tautos 
kančią sovietmečiu.

Kuriant tokį pasakojimą tremtinių prisiminimai pir
miausia suprasti ir pasitelkti kaip liudijimai apie kan
čią, kurią sukėlė sovietų režimas ir okupacija. Kančia 
tapo universalizuota, susieta su kiekvieno sovietmečio 
ir okupacijos paliesto tautiečio patirtimi. Tremtiniai 
kentėjo ir paliko sukrečiantį liudijimą. Tačiau kentėjo 
ir iš Lietuvos į Vakarus pasitraukę išeiviai. Kentėjo ir 
likusieji tarybų Lietuvoje. Universalizavus kančią, net 
ir sovietinės nomenklatūros atstovai galėjo imti jaustis 
viduje kentėję ar patyrę sąžinės kančių, kad turėję per
sekioti savo tautiečius121. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 1989 m. kaip naujos 
epochos pranašas atvyksta į Lietuvą. Jis susitinka su 
tremtiniais. Čia kalbama apie Lietuvos nueitą Golgotos 
kryžiaus kelią, dviejų tremčių susitikimą122. Jo vizitas 
tarsi simbolizavo skirtingų Lietuvų, tremties Lietuvos, 
išeivių Lietuvos ir pasilikusios Lietuvos susijungimą ir 
susitaikymą. 

Šventos vienijančios žemės sąvoka ar net simbolis, 
sekant Smitho idėja, tebuvo viena tautą galinčių vie
nyti atramų. Jos nepakako kuriant emociškai paveikų, 
visiems ir kiekvienam prasmingą tautinį pasakojimą. 
Kenčiančios tautos vaizdinys palietė bent tris iš keturių 
pamatinių tautiškumo matmenų: bendruomenės, teri
torijos, istorijos ir likimo123. 

Kaip pastebėjo Neringa Klumbytė, kentėjimo, kanki
nystės, pasipriešinimo ir aukojimosi kategorijos, susie
tos su tautos praeitimi ir dabartimi, Atgimimo laiko
tarpiu mobilizavo individualias jausenas, padėjo grįsti 
teisę į nepriklausomybę: sovietai buvo okupantai, kalti 
dėl lietuvių kančių124. Sovietmetis imtas plačiai suprasti 
kaip okupacija, sukėlusi visai tautai kančią, o tremtinių 
gyvenimai – kraštutinės tos pačios bendros kančios pa
tirtys. Visos tautos viktimizacijos, remiantis tremtinių 
pasakojimais, procesai vyko ir kitose Baltijos šalyse. Jie 
reiškė, kad išgyvenusieji kančią ir mirtį liudytojai tapo 
nedideliu epizodu labai plačios aprėpties istorijoje apie 
tautą kaip auką125.

Kančios sąsaja su okupacija kaip prievarta leido stip-
riai išplėsti ir pačią tremties sąvoką, ją paverčiant tam 
tikra abstrakcija. Violeta Davoliūtė analizavo Atgimi
mo laikotarpiu atsiradusią metaforą „mes visi esame 
tremtiniai“, kai tremties sąvoka buvo universalizuota, 
aiškinta ne vien kaip tiesioginė tremtis, bet ir kaip at
plėšimas nuo žemės, kalbos ir kultūros126. Į ją įtraukta 
ir Lietuvos SSR gyvenusios kartos, paliestos moder
nizacijos ir industrializacijos, masiškai persikėlusios 
iš kaimo į miestą, dėl to patyrusios kultūrinę traumą, 
patirtis. 

Tremties, kančios universalizacija kuriantis tauti
niam pasakojimui buvo svarbi, nes sucementavo tauti
nę atmintį, individualias patirtis susiejo su kolektyviniu 
pasakojimu. Savo patirtis įvardyti kaip vidinę kančią ar 
tremtį galėjo veikiausiai kiekvienas sovietmečiu gyve
nęs lietuvis, nepatyręs realios tremties ar kančią suke
liančių persekiojimų. Kiekvienas galėjo pasijausti ne 
vien nukentėjusiu, bet ir tam tikru rezistentu. 

Bendro tautinio pasakojimo kūrimas, prasidėjęs At
gimimo laikotarpiu, marginalizavo tremtinių kančios 
ir mirties patirtį, neutralizavo jos išskirtinumą. Juo 
labiau tapo nebepastebimi prasmės ir simboliai, kurie 
tremtiniams leido išgyventi kančią, nuo jos atsiriboti 
ir rasti atspirtį kaip tam tikro kolektyvo individams. 
Šis straipsnis ir yra skirtas bent kiek sumažinti tokią 
užmarštį.

tėvynė tremtinių prisiminimuose

121 žr. mano analizę apie justino marcinkevičiaus Mindaugo simbo-
linius įvaizdžius: nerija putinaitė, Skambantis molis: Dainų šventės ir 
Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai, 
vilnius: naujasis židinys-aidai, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 
2019, p. 281–310.

122 Filme Bernardas Brazdžionis. Sugrįžimas (rež. algirdas tarvydas), 
1997; žr. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10591/dokumentinis-fil-
mas-bernardas-brazdzionis-sugrizimas.

123 anthony d. smith, The Cultural Foundations of Nations, p. 40–46.
124 neringa klumbytė, „ethnographic note on nation: narratives and 

symbols of the early post-socialist nationalism in Lithuania“, in: Dialec-
tical Anthropology, 2003, t.  27, nr. 3–4, p. 286.

125 aro velmet, „breaking the silence? Contradiction and Consisten-
cy in representing victimhood in baltic museums of occupations“, in: 
Narratives of Exile and Identity, p. 194.

126 violeta davoliūtė, op. cit., p. 121.
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Šią publikaciją galima laikyti kiek pavėluotu reikšmingų 
pastarųjų metų sukakčių paminėjimu. Prieš porą metų 
pasaulis šventė Bauhauzo mokyklos, tapusios tarptau
tiniu brandu, įkūrimo šimtmetį, o 2020 m. Lietuvoje 
paminėti Lietuvos žydų istorijos metai. Apie lietuviškus 
akcentus žymiojoje Bauhauzo mo
kykloje žinome nedaug. 2019 m. dė
mesio sulaukė „vienintelis Lietuvos 
bauhauzininkas (Bauhäusler)“ Vla
das Švipas1, o 2020 m. Nacionalinė
je dailės galerijoje pristačius parodą 
„Moï Ver: Moišė Ravivas-Vorobeiči
kas. Modernybės montažai“ sužino
jome, kad žymusis fotografas, gimęs 
Vilniuje, 1927 m. taip pat trumpai 
studijavo Bauhauzo mokykloje Vo
kietijoje. Būtent ši naujiena ir pa
skatino atidžiau pavartyti šios įs
taigos studentų sąrašus.

1928 m. žiemos semestrui į naujai 
pastatytą Bauhauzo mokyklos (Sta-
atliches Bauhaus) kompleksą Desau 
mieste atvyko du nauji studentai – 
devyniolikos ir dvidešimties metų 
žydų kilmės jaunuoliai iš Vilniaus 
Isaakas Butkowas (1909–1938) ir 
Moišė Bahelferis (1908–1995). Dar 
iki išvykdami į Desau, jaunuoliai spėjo dalyvauti besi
kuriančios Jung Vilne grupės veikloje kartu su tokiais 
žymiais kūrėjais kaip Zalmanas Reizenas, Avromas 
Sutzkeveris, Šmerelis Kačerginskis, tačiau didesnio 
pėdsako Vilniaus žydų kultūriniame gyvenime nepali
ko – tam sutrukdė išvykimas į Vokietiją.

dviejų bauHauzininkų pėdsakais 
sekant

Robertas Motuzas

Pirmieji metai nebuvo lengvi, trūko lėšų viskam, net 
maistui. Taupydami lėšas, abu studentai iš Vilniaus 
gyveno kartu viename nuomojamame kambaryje. Stu
dijų pradžia Bauhauzo mokykloje buvo skiriama stu
dentų galvų „išvalymui“ nuo konvenciškų, tradicinių 

ir akademinių suvaržymų bei pa
siruošimui perimti netradicinius 
mokymo principus2. Tam padėjo 
parengiamieji įvadiniai kursai, pa
mažu tapę savotiškomis priėmimo į 
Bauhauzo bendruomenę apeigomis, 
ritualu – Vorkurs, kuriems pirmuo
sius metus (du semestrus) paskyrė 
ir Butkowas su Bahelferiu (tiesa, 
pastarojo tikroji pavardė – Bagelfe
ryches, tačiau mokyklos dokumen
tuose jis prisistatinėjo Bahelferiu). 

Po Vorkurs Butkowas du semest-
rus skyrė studijoms dailidžių dirb
tuvėse3, tuo tarpu Bahelferis nuo 
trečiojo semestro pradėjo gilintis į 
reklamos ir spaudos studijas, taip 
pat pas Joostą Schmidtą mokėsi 
skulptūros4. Greta savo pagrindinės 
specializacijos, Bahelferis turėjo ga
limybę pasimokyti ir dailės pas itin 
žymius dėstytojus: Vasilijų Kandins

kį, Josefą Albersą, Paulį Klee ir kt.5 Viename ankstyvų
jų Bahelferio kūrinių Blaue Häuser labiausiai atsispindi 
būtent Klee įtaka – sunkiai apibrėžiamas stilius, turintis 
ekspresionizmo, abstrakcionizmo ir siurrealizmo bruožų. 

Bauhauzo, kaip universalaus dizaino mokyklos, kryp
tis turėjo itin atitikti Bahelferio lūkesčius. 1928 m. 

Kultūros istorija

3 burckhard kieselbach, „isaak butkow“, in: https://www.bauhaus-
kooperation.com/knowledge/the-bauhaus/people/students/isaak-but-
kow, (2020-10-25).

4 zeugnis für m. bahelfer, brief vom 26.9.1930, in: Bauhaus 5, Schen-
kungen Von Moses Bahelfer, Werner Drews, Jean Leppien, Albert Ment-
zel, Jean Weinfield, Leipzig: galerie am sachenplatz, 1981, p. 50.

5 brief vom 23.3.1931, in: Bauhaus 5, p. 51; „moses bahalfer“, in: 
https://www.grandtourofmodernism.com/magazine/the-bauhaus/the-
bauhaus/people/students/moses-bahelfer, (2020-10-25).

1 marija drėmaitė, „Lietuvis bauhauze: architekto vlado švipo stu-
dijos ir kūrybinė veikla“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2019, nr. 3, p. 25–
34; marija drėmaitė, robertas motuzas, „vladas švipas – Walter gro-
pius: laiškai, 1948–1953 m.“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2019, t. 43, 
p. 122–147.

2 rainer k. Wick, „dreimal vorkurs: itten, moholy-nagy, albers“, 
in: http://www.bauhaus-imaginista.org/articles/5176/three-preliminary-
courses-itten-moholy-nagy-albers/de?0bbf55ceffc3073699d40c945ad
a9faf=7bab96ccd6bd00fee30f271206bfed7b, (2020-12-18).

isaako butkowo portretas. 1929. 
etel Fodor-mittag nuotrauka. 
Iš bauhauskooperation.com
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nių skirtumų ir „sukurti naują ateities statinį, kuris į 
vienį sujungtų architektūrą, skulptūrą ir tapybą ir ku
ris vieną dieną, palytėtas milijono darbininkų rankų, 
galėtų stiebtis į dangų tarsi krištolinis naujojo tikėjimo 
simbolis“11. Šios idėjos, panašu, buvo itin artimos But

kowui, kuris neretai apibūdinamas kaip pagrindinis 
komunistinio judėjimo Bauhauzo mokykloje variklis12. 
Užbėgant įvykiams už akių galima paminėti, kad šios 
pažiūros lems tragišką architekto gyvenimo baigtį.

Aptariamuoju laikotarpiu vis labiau populiarėjanti 
Vokietijos nacionalsocialistų partija Butkowui pridarė 
nemažai rūpesčių. Gabus studentas buvo priverstas vis 
dažniau slapstytis, išvykti iš mokyklos patalpų, o ga
liausiai – apskritai palikti mokyklą. Vienas iš bandy
mų sugrįžti į mokyklos aplinką baigėsi suėmimu ir še
šių savaičių areštu13. Spaudimas Bauhauzo mokyklai 
ir studentų persekiojimas itin suaktyvėjo, kai 1931 m. 
Desau miesto taryboje nacionalsocialistų partija gavo 
daugiausia balsų – tai lėmė, kad labiau politiškai akty
vūs studentai, tokie kaip Butkowas, nedelsdami turėjo 
išvykti iš miesto ar net šalies.

dviejų bauHauzininkų pėdsakais sekant

Bauhauzo vairą perėmęs Hannesas Meyeris mokyklą 
suskirstė į keturis skyrius arba į tai, ką dabar mums 
įprasta vadinti fakultetais: statybos (termino „architek
tūra“ atsisakyta dėl orientacijos į masinę produkciją), 
reklamos, medžio ir metalo produkcijos bei tekstilės6. 
Taigi architektūra mokyklos programoje nedominavo, 
o Bahelferis, kurį domino tapyba, grafika, fotografija 
ir apskritai vizualieji menai, galėjo atsiskleisti rekla
mos skyriuje.

Tuo tarpu Butkowas nuo 1930 m. vasaros semestro 
pradėjo studijas statybos skyriuje. Su Meyerio atėjimu 
architektūros studijos vis labiau įgijo inžinerinę pa
kraipą, buvo akcentuota, kad projektuojant itin svarbu 
atsižvelgti į patalpų akustiką, natūralų apšvietimą, ter
moizoliaciją, todėl studentams nemažai laiko teko pra
leisti ir statybų aikštelėse, semiantis praktinių žinių. 
Butkowas netruko sulaukti pripažinimo: kaip vienas 
geriausių studentų jis sulaukė galimybės pasireikšti 
prie didelio Hugo Junkerso, vieno iš stambiausių Bau
hauzo mecenatų, vystomo gyvenamųjų namų komplek
so projekto – jam patikėta suprojektuoti teatrą ir kino 
salę. Nors projektinė medžiaga neišliko, tačiau esminiai 
sprendiniai yra žinomi. Jaunasis architektas planavo 
pasitelkti Junkerso plačiai gamintas plieno konstruk
cijas, o fasadus puošti šviesiomis plytomis7. Imponuoja 
Butkowo suplanuoti sprendimai kino salėje. Tuo metu 
kino salės buvo gana pavojingos: neretai kino juostos 
projektoriuose užsiliepsnodavo, kildavo didžiuliai gais
rai, nusinešdavę ne vieną gyvybę8. Todėl Butkowas, 
projektuodamas kino salės interjero detales, numatė, 
kad kėdės bus iš lengvų tuščiavidurių plieno konstruk
cijų, o salės erdvės – pažymėtos specialiais spalviniais 
sprendiniais, padėsiančiais greičiau evakuotis ekstre
malios situacijos metu.

Net iš negausių šaltinių aiškiai matyti, kad abiejų 
studentų rezultatai buvo itin geri. Jau po dvejų metų 
studijų Bahelferis gavo mokyklos vadovo Mieso van 
der Rohe’s laišką su patvirtinimu, kad dėl stropumo, 
įgūdžių ir įgytų tipografijos, reklaminės grafikos bei 
kitų žinių jis gali savarankiškai dirbti reklamos srity
je9. Visgi Bahelferis nutarė savarankiškos praktikos dar 
nepradėti ir jau kitais metais buvo priimtas toliau tęsti 
studijas toje pačioje reklamos srityje10.

Ne paslaptis, kad Bauhauzo mokykla nuo pat savo 
pirmųjų žingsnių turėjo aiškiai išreikštą kairiųjų poli
tinių pažiūrų kryptį, identitetą. Dar 1919 m. Walterio 
Gropiuso Bauhauzo manifeste kviesta atsisakyti klasi

6 kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History, Lon-
don: thames and Hudson, 2007, p. 129.

7 burckhard kieselbach, „isaak butkow“.
8 Liam irwin, „the Calamitous burning“: the dromcollogher disaster 

of 1926“, in: North Munster Antiquarian Journal, 2013, t. 53, in: https://
www.academia.edu/16335963/dromcollogher_Cinema_Fire_1926, 
(2020-11-13).

9 zeugnis für m. bahelfer, brief vom 26.9.1930, p. 50.

10 brief vom 23.3.1931, p. 51.
11 kenneth Frampton, Moderniosios architektūros kilmė ir pagrin-

dai, iš anglų kalbos vertė skaistė kozulaitė, vilnius: technika, 2018, 
p. 138.

12 burckhard kieselbach, „isaak butkow“.
13 peter Hahn, Bauhaus Berlin: Auflösung Dessau 1932, Schließung 

Berlin 1933, Bauhäusler und Drittes Reich, berlin: bauhaus-archiv, 
1985, p. 56.

moišės bahelferio portretas. apie 1929. 
nežinomo autoriaus nuotrauka. iš berlin-weimar.com
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Nesiliaujantys persekiojimai Veimaro Respubliko
je vertė galvoti apie saugesnio prieglobsčio paieškas. 
Turbūt nesunku nuspėti, kad komunistinėmis idėjomis 
susižavėjusio jauno architekto galvoje bene ideali vieta 
savo kūrybinių ir politinių idėjų realizavimui atrodė 
Sovietų Sąjunga. Paskatinti ieškoti prieglobsčio SSRS 
galėjo ir ten veikusi vadinamoji Raudonoji Bauhauzo 
brigada (Rote Bauhausbrigade), kuriai vadovavo buvęs 
mokyklos vadovas ir dėstytojas Meyeris. Kaip prisime
na vienas iš šios grupės narių Konradas Püschelis, So

vietų Sąjunga, baigiantis pirmajam penkmečio planui, 
buvo itin suinteresuota pritraukti kvalifikuotų specia
listų, padėsiančių plėsti šalies industrializaciją, ir ypač 
plačiai afišavo Bauhauzo dėstytojų (Ernsto Mayaus, 
Hinnerko Scheperio ir kt.) atvykimą14. Tad neilgai tru
kus, nesunkiai gavęs politinio emigranto statusą, But
kowas atvyko į Maskvą.

Tiesa, prie Raudonosios Bauhauzo brigados Butko
was neprisijungė, nors tiek architektas, tiek minėta 
grupė žinojo apie vieni kitų veiklą15. Šiandien ši aplin
kybė apsunkina istoriko darbą – glaudžių ryšių su šia 
Bauhauzo atstovų grupe, kurios veikla gausiai doku
mentuota, nebuvimas ženkliai mažina galimybes susi
pažinti su Butkowo veiklos ir gyvenimo epizodais Sovie
tų Sąjungoje. Vienintelis žinomas ir patvirtintas faktas, 
kad architektas dirbo prie Maskvos-Volgos kanalo sta
tybų, kurios tęsėsi nuo 1932 iki 1937 m. Tačiau sieti ar
chitektą su kuria nors iš Sovietų Sąjungos planavimo, 
statybos ar panašios srities struktūra būtų sudėtinga, 
nes šį projektą tiesiogiai įgyvendino Jungtinė valstybi
nė politinė valdyba (Объединённое государственное 
политическое управление, OGPU), kuri nuo 1934 m. 
tapo pavaldi geriau žinomai organizacijai – NKVD.

Vis dėlto iš fragmentiškų žinių šaltiniuose ir istori
nio konteksto galima bent įsivaizduoti, kaip jautėsi bu
vęs Bauhauzo studentas (absolventu taip ir netapęs), 
dirbdamas prie tokio politiškai angažuoto projekto kaip 
Maskvos-Volgos kanalo statybos. Visų pirma, kanalas 
buvo tipinis socrealizmo, vis labiau įsigalėjusio ketvir
tojo dešimtmečio vidurio Sovietų Sąjungoje, pavyzdys. 
Uostai, prieplaukos, pylimai – viskas gausiai apstatyta 
Lenino, Stalino ir „darbo žmonių“ skulptūromis, laivų 
terminalai, imituojantys renesanso įkvėptą palazzo sti
lių su atviromis galerijomis, baliustradomis, majolikos 
(it. maiolica) apdaila ir t. t. Kita vertus, ciniška būtų 
kalbėti apie saviraiškos laisvės suvaržymus ir architek
tūrinių idealų atsisakymą, kai architektui turėjo būti 
žinoma, kad jo sprendimus įgyvendina apie 200 000 
Dmitlago (Dmitrovo mieste įsteigtos priverstinio darbo 
stovyklos) kalinių, kurių sąlygos nedaug kuo skyrėsi 
nuo tų, kurias Butkowui būtų tekę patirti Vokietijoje, 
jei būtų ten pasilikęs. 

Tragiška lemtis komunistuojantį Butkową pasitiko 
ne Vokietijoje, o būtent SSRS – jis tapo eiline stalininių 
valymų auka. 1937 m. rugsėjo 27 d. architektas buvo 
apkaltintas šnipinėjimu nacistinei Vokietijai, suimtas, 
o 1938 m. spalį mirė nuo kankinimų. Butkowas palai
dotas Butovo poligono kapinėse16.

Panašu, kad Butkowo bičiulis Bahelferis aiškiai iš
reikštų sentimentų komunistinei ideologijai neturėjo, 
o tai leido, neįsivėlus į konfliktus su nacionalsocialis
tine Desau miesto valdžia, sulaukti studijų pabaigos. 
Nepaisant gesinamos Bauhauzo įtakos, 1932 m. sausį 
išgyventas šviesesnis akademinis momentas – Bahel
feriui įteiktas Bauhauzo diplomas su pagyrimu17. Nors 

sity, new york, ny, 2016, in: https://academiccommons.columbia.edu/
doi/10.7916/d89s1r24, (2020-11-13).

16 ulla plener, natalia mussienko, Verurteilt zur Höchststrafe: Tod 
durch Erschießen. Todesopfer aus Deutschland im Großen Terror der 
Sowjetunion 1937/38, berlin: karl dietz verlag, 2006, p. 28.

17 peter Hahn, Bauhaus Berlin, p. 36.

moišė bahelferis. mėlyni namai (blaue Häuser). 1929. 
Iš bauhauskooperation.com

14 konrad püschel, Die Tätigkeit der Gruppe Hannes Meyer in der 
UdSSR in den Jahren 1930 bis 1937, in: https://e-pub.uni-weimar.de/
opus4/frontdoor/deliver/index/docid/878/file/pueschel_pdfa.pdf, 
(2020-11-27).

15 daniel talesnik, The Itinerant Red Bauhaus, or the Third Emigrati-
on, phd thesis in architectural History and theory, Columbia univer-
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1932-ieji buvo akademinio kelio pabaiga, šie metai jo 
asmeniniame gyvenime žymėjo naują pradžią – Bahel
feris vedė bendrakursę Gitel (Ginette) Gold. Netrukus 
gimęs sūnus Amosas vertė ieškoti saugesnės vietos nei 
politiškai užsiliepsnojusi, antisemitizmo apimta Vokie
tija. Daugelis Bauhauzo studentų, ypač žydų kilmės, 
patraukė į, kaip tada manyta, saugesnes kaimynines 
šalis – Bahelferis kartu su dešimtimis kitų bauhauzi
ninkų pasirinko Prancūziją ir apsigyveno Paryžiuje.

Per tuos metus, kol karo veiksmai apėmė visą Euro
pą, Bahelferio gyvenime nebuvo didelio kūrybinio pro
veržio. Pereita prie praktiškesnių darbų nei tapyba: jis 
dirbo iliustratoriumi literatūros žurnale La Nouvelle 
Revue française, iliustravo vaikiškas knygas, taip pat – 
fotografu L’Agence VU18. Dauguma išlikusių Bahelferio 
dailės kūrinių, pasižyminčių ekspresionizmo, abstrak
cionizmo ar siurrealizmo bruožais, – iš studijų laiko
tarpio. Galima tik spėlioti, ar menininkas šios veik-
los netęsė dėl to, kad nesulaukė plataus pripažinimo, 
ar kūrybinis palikimas tiesiog pražuvo sudėtingomis 
Antrojo pasaulinio karo sąlygomis, kai ne kartą teko 
skubiai keisti gyvenamąją vietą, slapstytis. Tiesa, nuo 
modernaus meno, jei ne kūrybine, tai bent jau interesų 
prasme, neleido nutolti Paryžiuje įsikūrę buvę Bauhau
zo studentai, abstrakčiojo meno atstovai Jeanas Leppie
nas ir Jeanas Weinfeldas, su kuriais Bahelferis buvo 
užmezgęs glaudžius ryšius19.

Prasidėjus karo veiksmams tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos, vokiškai kalbanti imigrantų dalis buvo Pran
cūzijos dalinių internuota, tačiau prancūzų kariuome
nė priešinosi neilgai ir jau 1940 m. didžioji šalies dalis 
buvo okupuota, įsteigiant Philippe’o Pétaino vadovauja
mą Viši vyriausybę. Jos kolaboracinė politika imigran

18 Lutz schöbe, Bauhaus: Fotografie aus der Sammlung der Stiftung 
Bauhaus Dessau, Fratelli alinari, Firenze / stiftung bauhaus dessau, 
2004, p. 188.

19 „moses bageL (born moshe bahelfer)“, in: https://ecoledeparis.
org/moses-bagel, (2020-10-25).

mieso van der rohe’s laiškas moišei bahelferiui 
(Bauhaus 5, Schenkungen Von Moses Bahelfer, Werner Drews, 

Jean Leppien, Albert Mentzel, Jean Weinfield, Leipzig: 
galerie am sachenplatz, 1981, p. 50)

mieso van der rohe’s laiškas moišei bahelferiui 
(Bauhaus 5, Schenkungen Von Moses Bahelfer, Werner Drews, 

Jean Leppien, Albert Mentzel, Jean Weinfield, Leipzig: 
galerie am sachenplatz, 1981, p. 51)

nuotrauka iš isaako butkowo bylos. 1937 (?). maskva. 
Iš p8.inetstar.ru
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tams nežadėjo nieko gera, todėl žydų kilmės meninin
kai, likę Prancūzijoje, buvo priversti trauktis į pogrindį, 
prisidengti kitomis tapatybėmis, kai kurie įsitraukė į 
pasipriešinimą – rengė ir iliustravo skrajutes, padirbi
nėjo dokumentus20, – tokių darbų ėmėsi ir į Tulūzą per
sikėlęs Bahelferis. 

Po karo Bahelfe
ris kur kas aktyviau 
įsitraukė į žydų kul
tūrinį gyvenimą Pa-
ryžiuje. Kaip pastebi 
Davidas Weinbergas, 
žydų situacija Pran
cūzijoje po Antrojo 
pasaulinio karo buvo 
unikali: palyginti su 
kitomis Europos ša
limis, išgyvenusių 
žydų skaičius buvo 
itin didelis, o okupa
cijos metai žymėjo 
aktyvią žydų kovą su 
nacių režimu bei ar
timą bendradarbia
vimą su prancūzais 

pasipriešinimo laikotarpiu. Todėl Prancūzijos atkūri
mo darbuose žydų bendruomenė užėmė svarbią vietą21.  
Žydų bendruomenė suprato, kad šalia tokių karo atneš
tų sunkumų, kaip nuosavybės, verslų, artimųjų prara
dimas, buvo svarbu užtikrinti tinkamą karo sukeltų 
traumų reabilitaciją, o tam reikšmingai pasitarnauti 
turėjo kultūra, tad nenuostabu, kad bendras kultūrinis 
gyvenimas itin suaktyvėjo. Tai matyti ir fragmentiškuo
se, mus pasiekusiuose Bahelferio biografijos faktuose: 
po Antrojo pasaulinio karo menininkas aktyviai įsitrau
kė į žydų kultūrinę veiklą, iliustravo žydų kultūrinius 
žurnalus Presse Nouvelle, Droit et Liberté, La Semaine 
Juive, A Nouveau, žydų teatro leidinius22. 1946 m. kar
tu su savo studijų draugu Weinfeldu jis sukūrė vieną 
pirmųjų Holokausto temą nagrinėjančių filmų We live 
again (Nous continuons, Mir lebn do)23. Pastebėtina, 
kad iš buvusių LDK žemių kilusių žydų bendruomenė 
emigracijoje aktyviai formavo ir tautinį tapatumą, kurį 
kūrė ir puoselėjo, prisimindama savo kultūrinę metro
poliją – Vilnių. Būtent vilnietiškumas, o ne lenkiškumas 
ar lietuviškumas, pasireiškė ir Bahelferio veikloje, ku
ris po Prancūzijos išsivadavimo prisidėjo prie Vilniaus 
žydų asociacijos Prancūzijoje leistų leidinių, 1947 m. lei
dybai paruošė Kačerginskio Dos gezang fun vilner geto. 
Kaip pastebima, leidinio meninę vertę didino būtent 

išskirtinis dizainas, tipografi
jos ir kaligrafijos elementai24. 
Vis dėlto ilgainiui Bahelferis 
ir vėl atitolo nuo žydų kultū
rinės veiklos.

Net dvidešimt vienerius me
tus Bahelferis paskyrė darbui 
srityje, kuri ir buvo įrašyta jo 
Bauhauzo diplome, – rekla
mai. Nuo 1947 m. jis tapo žy
mios filmų korporacijos 20th 
Century reklamos studijos va
dovu25. Po Antrojo pasaulinio 
karo suklestėjusi Amerikos 
kino industrija atrado karo 
nuskurdintos Vakarų Euro
pos rinkas ir ten sėkmingai 
investavo, pritraukė tokius 
vietos specialistus, kaip ir šios 
publikacijos herojus.

Tik į profesinės karjeros pa
baigą Bahelferis vėl atrado ta

robertas motuzas

gitel ir moišė bahelferiai. (Bauhaus 5, 
Schenkungen Von Moses Bahelfer, 
Werner Drews, Jean Leppien, Albert 
Mentzel, Jean Weinfield, Leipzig: 
galerie am sachenplatz, 1981, p. 55)

studentai bauhauzo pastato terasoje, už valgyklos. iš kairės į dešinę: moišė bahelferis, 
Hilde reiss, nežinomas asmuo, jean Weinfeld, selman selmanagic, nežinomas asmuo. 1931. 
desau. stiftung bauhaus dessau. iš artsandculture.google.com

20 ines rotermund-reynard, Echoes of Exile: Moscow Archives and 
the Arts in Paris 1933–1945, berlin: de gruyter, 2014, p. 26.

21 seán Hand, steven t. katz, Post-Holocaust France and the Jews, 
1945–1955, new york university press, 2015, p. 36.

22 „moses bageL (born moshe bahelfer)“; Frithjof trapp, bärbel 
schra der, dieter Wenk, ingrid maaß, Biographisches Lexikon der The-
aterkünstler, berlin: de gruyter, 1998, p. 40.

23 anke blümm, „polish students at the bauhaus? a survey“, in: mał-
gorzata Leyko (ed.), The New Man, Łódz, 2021, (rengiama).

24 bret Werb, Yiddish Songs of the Shoah: A Source Study Based on 
the Collections of Shmerke Kaczerginski, ph. d. university of California, 
Los angeles, 2014, p. 80, in: https://escholarship.org/uc/item/6x72f9t5, 
(2020-11-13).

25 „moses bahelfer“.
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pybą: vieną semestrą ją dėstė žymiojoje Paryžiaus École 
des Beaux-Arts, nutapė savo vėlyvuosius kūrinius, ku
rie pasižymėjo tiek Bauhauzo periodo reminiscencijo
mis, tiek prasiveržiančiais neoromantizmo elementais, 
tiek siurrealizmo tradicijų derinimu26.

Gyvenimiškąją kelionę Bahelferis baigė sulaukęs aš
tuoniasdešimt septynerių savo namuose Paryžiuje. Lyg 
monumentas šiai kūrybingai asmenybei Père Lachaise 
kapinėse tebestovi unikalaus dizaino antkapinis pa
minklas.

Šių dviejų Vilniuje gimusių litvakų pakilios, op ti - 
mistiškos ir kartu didžiulių sukrėtimų palies tos gy- 
venimo istorijos įdomiai įprasmina teksto pra džioje mi

nėtas sukaktis. Buvo itin įdomu žingsniuoti, o kartais 
dėl menkai išlikusių atminties pėdsakų – netgi šuo
liuoti dviejų Vilniaus litvakų pramintais gyveni mo ta
kais. Nors jie nesulaukė didžiulio tarptautinio pripaži
nimo ar šlovės, tačiau jų kūrybinė veikla, įsiliejimas į 
svarbius tarptautinius meno procesus vienaip ar kitaip 
išplečia litvakų kultūrinio arealo ribas. Šių eilučių au
torius dėl objektyvių priežasčių (jidiš kalbos nemokė
jimas, privertos archyvų ir bibliotekų durys27), tačiau 
su džiaugsmu, paliko trūkstamus potėpius šių asme
nybių biografiniuose portretuose ateityje atskleisti ir 
kitiems, norintiems į šias asmenybes pažvelgti iš naujų 
žiūros taškų.

dviejų bauHauzininkų pėdsakais sekant

26 Lutz schöbe, Bauhaus, p. 188. vėlyvosios kūrybos pavyzdžių ga-
lima rasti adresu: https://www.1stdibs.com/creators/moses-bagel-ba-
helfer/art. 

27 dėkoju magdeburgo kultūros istorijos muziejaus ir drezdeno 
meno bibliotekoms už atsiųstą leidinį su moišei bahelferiui adresuotais 
laiškais ir kai kuriais jo kūriniais, kurių Lietuvoje nebūtų pavykę surasti.

moišės bahelferio ir moišės ravivo-vorobeičiko plakatas, 
skirtas atminimo vakarui kankiniams iš vilniaus atminti – Leil 

Azkarah L’Kedoshei Vilna. 1947. iš kestenbaum.net

moišės bahelferio sukurta bauhauzo reklama (bauhaus tapeten) 
nr. 5. projektas spausdinimo plokščių gamybai. 1930. 
Iš bauhauskooperation.com

!
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Esi didžiausias ir ištikimiausias Antano Mončio (1921-
06-08 – 1993-07-10) kūrybos žinovas Lietuvoje. Prisidė-
jai prie Mončio muziejaus kūrimo Palangoje, 2003 m. 
parengei jo kūrybos albumą, 2016 m. kuravai Mončio, 
Turbilio ir brolių Martelių parodą Vilniuje. Sovietmečiu 
Mončys buvo tik šiek tiek girdėta pavardė ir ją gaubian-
tis mitas. Kaip ir kada susipažinai su jo kūryba? Kada 
susitikai su pačiu menininku? 

Gerai atsimenu pirmąjį mūsų susitikimą, nesunku į 
tą laiką sugrįžti. Pasimatėme 1989 m. pabaigoje Vilniu
je, kai Mončys lankėsi Lietuvoje. Atgimimo metais ne 
vienas lietuvis iš Lietuvos jau susirašinėjo su Antanu, 

kai kurie dailininkai, pavyzdžiui, Algimantas Švažas, 
dar iki Nepriklausomybės atkūrimo buvo su juo susi
tikę ir bendravę Paryžiuje. Keli Mončio kūriniai buvo 
eksponuoti 1988 m. lietuvių išeivijos dailininkų paro
doje Vilniuje, po to – 1989 m. Pasaulio žemaičių dailės 
pirmojoje parodoje Klaipėdoje. Taigi buvau girdėjęs pa

antano mončio jėga ir šveLnumas

Viktorą Liutkų kalbina Giedrė Jankevičiūtė

vardę, matęs kelis darbus, jais susidomėjęs. Menotyri
nis smalsumas stūmė mane ieškoti ryšių su Mončiu, 
labai norėjau su juo pasikalbėti. Rūpėjo išgirsti apie 
jo dailės studijas, paryžietišką aplinką, bendravimą 
su kitais po karo į Paryžių nublokštais lietuviais daili
ninkais – Vytautu Kasiuliu, Pranu Gailiumi, Žibuntu 
Mikšiu. Kaip tik su kolegomis vadovaujant Ingridai 
Korsakaitei Istorijos instituto Menotyros skyriuje, po 
to Kultūros tyrimų institute, rengėme Lietuvių išeivi-
jos dailės istoriją, rinkome medžiagą šiai knygai, kuri 
išėjo 2003 m. Skulptūros skyrių rašė Elona Lubytė, bet 
Mončys ir man labai rūpėjo. Atvykęs į Vilnių dailinin
kas apsistojo pas sesers Birutės sūnų Šeškinėje. Aš gy
venau netoliese, pasiprašiau į svečius. Žemaitiškai pa
sirokavome iki vėlumos. Iš pat pradžių jis man padarė 
šilto, jaukaus, mažakalbio ir ramaus žmogaus įspūdį. 
Jokios pozos, susireikšminimo à la „aš iš Paryžiaus“, 
mintys nesujauktos, gilios, be jokių papuošalų, mandry
bių. Parodė atsivežtą Oskaro Milašiaus knygą Lietuviš-
kos pasakos prancūzų kalba, visą pripieštą fantastinių 
būtybių. Man tai padarė stiprų įspūdį. Sakė: „Skaitau 
prieš užmigdamas, jei kas sudomina, iškart nusipiešiu“. 
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus planuoja išleisti 
šios knygos faksimilę. Po mūsų susitikimo parašiau 
apie Mončį straipsnį žurnalui Kultūros barai („Žemai
tiją galima rasti ir Paryžiuje“, in: Kultūros barai, 1990, 
nr. 4, p. 23–27). 

Mūsų bendravimas nenutrūko. Keitėmės laiškais. 
Viena pirmųjų mano veiklų toliau skleidžiant Mončio 
kūrybą gimtojoje šalyje – menininko Lietuvai dova
notų kūrinių pargabenimas 1992 m.; pirmiau iš Wad
gasseno, Saaro krašte, Vokietijoje, vėliau iš Paryžiaus. 
Tuometinis kultūros ir švietimo ministras Darius Kuo
lys gavo Mončio laišką su dovanojamų kūrinių sąrašu, 
aš tuo metu dirbau ministerijos dailės skyriuje, tad 
ant laiško atsirado man lemtinga ministro rezoliucija: 
„Organizuoti parvežimą...“ Saaro krašte skulptorius 
bemaž dešimtmetį vadovavo vadinamosioms „vasaros 
akademijoms“ (Saarländische Sommerakademie) – va
saros kursams, kurių metu sukurtas medžio ir akmens 
skulptūras saugojo jį globojusios vietinės verslininkės 
ir mokinės Anneliese Riewer sodyboje. Ypač įsiminiau 
ant rąją išvyką – į Paryžių. Ten Mončio kūrinius reikėjo 

antanui Mončiui – 100

antanas mončys savo dirbtuvėje sevro g. paryžiuje. 1962. 
algimanto kezio nuotrauka
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surinkti iš įvairių saugojimo vietų. Susipažinau su daili
ninko sūnumi – aktoriumi Jeanu-Christophe’u. Dėkoju 
Apvaizdai, kad tuomet pavyko sėkmingai įveikti Lietu
vos blokadą ir parvežti skulptūras, paveikslus. Reikėjo 
užsienio valiutos, dėl to beldžiausi ir prisibeldžiau į tuo
metinės finansų ministrės Elvyros Kunevičienės kabi
neto duris, laimingai prasmukome pro muitines, nepa
siklydome Europos keliuose, juk jokių GPSų, mobilaus 
ryšio nebuvo. Stebuklas, kad atlaikė saliarka kūrena
mas Parodų rūmų mėlynas autobusiukas, kuris stebino 
Europos miestus dūmų kamuoliais ir variklio garsais. 
Na, o linksmiausias nuotykis atsitiko Lenkijos pasieny
je, kai muitininkai grįžtančius į Lietuvą mus sustabdė 
ir ėmė tikrinti krovinį. Ilgai vartaliojo Mončio asamblia
žinę skulptūrą „Maršalas“, padarytą iš arklio žandikau
lio, medžio stiebų, apkabinėtų geležiukais, svastikomis, 
pjautuvais ir kūjais, svareliais ir rožančiais, skaptuotas 
„grandines“, „griaučius“. Žiūrėjo, žiūrėjo, kol pagaliau 
nusprendė: „To sztuka ludowa“ („Tai liaudies menas“). 
Suprask – nevertinga, dokumentų nereikia, keliaukit. 
Valio, Mončys įveikė sienas ir muitines!

Skulptoriaus dovanotų kūrinių dėka pirmąkart at
sidūriau Vakaruose, patekau į Paryžių. Radęs laisvą 
valandą, tuojau bėgau į Pompidou centrą. Nepamiršta
mas įspūdis, kaip ir Saint-Denis rajonas naktį. Mončys 
gyveno Montparnase, Vaugirard gatvėje, vienoje ilgiau
sių šiame rajone, o gal net visame mieste, jo butas gal 
ketvirtame aukšte, be galo kuklus, atrodė kaip inkilas. 
Jame praleidau keturias dienas. Vėl kalbėjomės, tik šį 
kartą jau dominavo politiniai įvykiai, Nepriklausomybė, 
Lietuvos ryšiai su Prancūzija, virš mūsų stalelio kabėjo 
1990 m. spalio mėn. įvykusio Vytauto Landsbergio su
sitikimo su kompozitoriumi Olivier Messiaenu nuotrau
ka, iš disko klausėmės banginių ūbavimo. Vėliau supra
tau, kodėl dailininkas taip mėgo šiuos įrašus: panašu į jo 
paties lipdytų švilpių garsus. Nė neįtariau, kad liga jau 
smarkiai spaudžia Mončį žemyn, nors mačiau, kad jis 
sunkiai vaikščioja, judesiai tapo lėti, neužtikrinti. Bet 
humoro jam nestigo. Patyriau ir dar vieną skulptoriaus 
būdo savybę – vaišingumą, ypatingą norą neįkyriai 
patarnauti, pamaloninti. Mane ir vairuotojus kasdien 
vaišindavo kokiu nors savo gamybos originaliu patie
kalu. Buvo egzotikai ir fantazijai pasidavęs kulinaras.

Dar viena mano ryšio su Mončiu linija – jo parodų 
kuravimas, muziejaus Palangoje atsiradimas, knyga, 
straipsnių rašymas. Atsimenu pirmosios parvežtų kūri
nių ekspozicijos įspūdį Vilniaus Šiuolaikinio meno cent-
re. Parodą įrengė Gražina Pajarskaitė: buvo originalu, 
nematyta, jauku ir didinga. Vėliau paroda perkelta į 
Kauną, Klaipėdą. Daug vargo ir trikdžių buvo steigiant 
ir įrengiant Palangoje Antano Mončio namus-muziejų, 
pabiro įvairiausi mėgėjiški siūlymai, keisčiausios, ne
protingos idėjos. Bet smagu, kad pavyko įtikinti tuome
tinius miesto vadovus neišskirstyti dovanotų kūrinių po 

sanatorijas, bibliotekas, viešbučius. Tada jiems jau būtų 
buvę „amen“. Muziejaus atidarymas 1999 m. tapo šven
te dailininko artimiesiems ir gausiam būriui nuoširdžių 
pagalbininkų, rėmėjų Lietuvoje ir užsienyje. Vadovau
ti ėmėsi Mončio dukterėčia, dėdės kūrybos puoselėtoja 
Loreta Birutė Turauskaitė, muziejaus veikla plėtėsi, 

atsirado leidiniai, konferencijos, dokumentiniai filmai, 
švilpių muzikos įrašai ir virtualus jų pristatymas. Mon
čio kūrinių parodos surengtos Danijoje, Vokietijoje, Suo
mijoje. Buvo įkurtas Antano Mončio paramos fondas. 
Dabar jau daug kas rieda savo vėžėmis, galima ramiai 
rašyti atsiminimus. Bet nuo pat muziejaus atidarymo 
Mončio kūrybos gerbėjai galvoja, kad reikia Palango
je greta mėlynai nudažyto dabartinio medinio pastato 
statyti modernišką, šiuolaikinę ekspozicijų salę, įrengti 
tinkamas patalpas kūrinių eksponavimui ir saugojimui, 
gausiam archyvui, edukacijai. Juk per porą dešimtme
čių muziejų papildė kelios dešimtys dailininko kūrinių, 
dovanotų skulptoriaus šeimos, bičiulių, mokinių, ko
lekcionierių, į Palangą atvežtas didžiulis Mončio foto 
archyvas, dokumentai, knygos. Miestas daug išloštų, 
turėdamas Mončio darbų kolekciją ir šiuolaikines pa
rodines erdves.

antano mončio jėga ir šveLnumas

antanas mončys. javų pjovėja. 1956. medis, 
polichromija, granitinis cokolis. tomo kapočiaus 

nuotrauka. jean-Christophe mončys kolekcija
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tamas darnus ritmas. Be staigių kirčių, aštrių kam
pų. Skulptūros sugėrusios Mončio charakterio jauku
mą, vidinę ramybę ir saiką. Dar viena savybė ryški jo 
skulptūrose – jos „vešlios“, gajos, skleidžiančios gyvybės 
ir vaisingumo idėją, ne viena gali vertikalią poziciją 
pakeisti į horizontalią. Pumpuro, žiedo, vaisiaus, me
džio ataugų formos gaivino jo vaizduotę ir siūlė meni
nius sprendimus. Čia, manau, slypi giluminis Mončio 
ryšys su gamta, jos vitališkumu. Pagaliau jo kūriniai 
priderinti prie žmogaus buvimo šalia, bendravimo, jų 
masteliai „žmogiški“, neslegiantys arti stovinčio žiū
rovo. Pats autorius ragindavo žiūrovus skulptūras  
paliesti, paglostyti.

Papasakok apie keliones po Mončio ir jo bičiulio archi-
tekto Franciso Turbilio, uošvio skulptoriaus Jano Mar-
telio ir jo brolio dvynio, irgi skulptoriaus Joëlio vietas.

Tai buvo kelionės pagal Mončio biografijos ir kūrybos 
vietų žemėlapį: Paryžius – Suasonas – Laonas – Vandė
ja. Kelionė prasidėjo 2015 m. ruošiant parodą „Antanas 
Mončys ir jo aplinka“ tuometiniame Vytauto Kasiulio 
dailės muziejuje Vilniuje. Lydimas Lietuvos kultūros 
atašė Prancūzijoje Rasos Balčikonytės, aplankiau Su
asono muziejų Šiaurės Prancūzijoje, kurio rinkinyje 

Ar Mončio biografiją, asmens savybes galėtumei susie-
ti su jo kūryba? Jei taip, tai kaip?

Žinoma, tokį ryšį galima rasti. Ne „kulinarinės“, o me
ninės egzotikos ir fantazijos netrūksta jo skulptūrose, 
jis gebėjo sukurti pokšto, linksmumo, žaidimo, netikė
tumo akcentus. Mokėjo rasti intrigą, kokios nors deta
lės ypatingą asociaciją, neatsitiktinai daug jo skulptūrų 
gali būti įvairiai aranžuojamos, keičiamos pozicijos. Su 
humoru neužsižaisdavo, neperkraudavo, kaip ir kalbo
je, buvo taupus. Dar du asmens bruožai, manau, yra 
įspausti į jo kūrinius: jėga ir švelnumas. Dvi pusės, bet 
neatskirtos, ne prieštaraujančios, o papildančios viena 
kitą. Prancūzų valstiečiai stebėdavosi Mončio jėga, kai 
matydavo jį tempiantį maišus Le Mollino ūkio talkose 
Vandėjoje. Jėgos ir energijos prisirpę jo išskaptuotų 
„grandinių“ formos, švino darbų paviršiai. Būdamas 
fiziškai stiprus, su skulptūros medžiaga elgdavosi at
sargiai, vengė grubios deformacijos. O nuotraukose ma
tau, kaip gražiai jis priglaudžia prie savęs vaikus, kokiu 
atsargiu ir patikimu judesiu pakelia juos nuo žemės! 
Nežinau, ar jis kada prarasdavo savitvardą, gal galėjo 
pasibarti, bet grubus, storžieviškas, atžagarus tikrai 
nebuvo. Ir jo kūriniai – ramūs, jie neerzina. Elegantiš
ka, judri ir švelni yra Mončio piešinių linija, tapybos, 
akvarelių ir koliažų vaizduose banguoja nenutrūks

viktorą Liutkų kaLbina giedrė jankevičiūtė

antanas mončys. vandens nešėja. 1977. medis. 
kęstučio stoškaus nuotrauka. amnm

antanas mončys groja savo nulipdytu švilpiu. 1987. iliustracija iš 
Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos vaizdų archyvo
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saugoma Mončio skulptūra „Žvejys“. Apžiūrėjau gau
sią savo kraštiečio darbų kolekciją jo ilgamečio draugo 
Franciso Turbilio dukters Nathalie namuose tame pat 
mieste. Nathalie namų kieme svečius pasitinka Mončio 
medinė „Sėdinti moteris“ (1958), ten stovi ir daugiau nei 
dviejų metrų aukščio metalinė įspūdinga „Pabudusi mo
teris“ (1962), kuri, manau, verta geriausių pasaulio mu
ziejų ekspozicijų. Interjerą puošia du Mončio vitražai, jo 
gaminti baldai, skulptūros, jis suprojektavo ir padarė 
net durų rankenas. Nauja patirtis – netoliese esančio 
Laono Šv. Marcelino bažnytėlėje pamatytos Mončio su
kurtos Kryžiaus kelio stotys, jo statulos „Šv. Juozapas“ 
ir „Kelių madona“ (1951–1952). Tai pirmieji Mončio 
atlikti užsakymai viešosioms erdvėms, gauti tarpinin
kaujant Turbiliui. Pagal profesiją Turbilis buvo archi
tektas ir interjerų dizaineris. Jie su Mončiu artimai 
draugavo. Turbilis jam parūpino ne vieną užsakymą. 
Jis ir pats kūrė, buvo visai neblogas tapytojas, suren
gė su Mončiu tris parodas. Grįžęs iš Laono ir Sua sono 
į Paryžių, po poros dienų aš jau laikiau rankose Kry
žiaus kelio stočių akvarelinius ir guašo piešinius su 
Kristaus veidu ir galėjau pamatyti idėjos pradžią. Beje, 
Laono bažnytėlėje 1952 m. įvyko pirmoji Mončio asme
ninė kūrybos paroda. Taigi kelionės vietos susipynė 
su žvilgsniu į dailininko kūrybos vidų, ėjau jo meninių  
ieškojimų pėdsakais.

Vandėja, o konkrečiai – Le Mollin vietovė buvo ki
tas taškas. Ten atsiradau 2016 m. pavasarį. Tai brolių 
dvynių, garsių XX a. pirmos pusės ir vidurio skulpto
rių Jano ir Joëlio Martelių (abu gimė ir mirė tais pa
čiais metais: 1896 ir 1966 m.) dvarvietė netoli Atlanto 
vandenyno, įsiterpusi tarp pelkių ir miško. Didžiulis 
šiek tiek aptvarkytas parkas, ūkio pastatai, graži pie
va, kurioje stovi Martelių skulptūrų autorinės karto
tės, gyvenamojo namo sparne išsaugota Joëlio studi
ja. Janas Martelis buvo Mončio uošvis, jo pirmosios 
žmonos Florence tėvas. Uošvio ir jo brolio skulptūros, 
meninė aplinka, bendravimas, galimybė stebėti kūry
bos procesą, be abejo, nusėdo į imlaus žemaičio galvą, 
leido pajusti prancūziško modernizmo „virtuvės“ kva
pą. Beje, šioje dvarvietėje Mončys atšoko ir vestuvių 
puotą. Le Mollino gyvenamojo namo vidus pats atro
do kaip muziejus, jame, be Martelių kūrinių, kabo ir 
keletas įdomių jų giminaičio tapytojo, skulptoriaus ir 
dizainerio Jeano Burkhalterio (1895–1982) paveikslų; 
šis dailininkas taip pat lankydavosi Vandėjoje. Mončio 
kūrinių Le Mollino sodyboje saugoma keliolika: skulp
tūros, plakatai, koliažai, akvarelės. Tos išvykos metu 
su dailininko sūnumi Jeanu-Christophe’u kaimyno ga
raže suradome dar vieną Antano skulptūrą – „grandi
nių“ stiliumi sukurtą „Ožį“. Jis buvo parvežtas į Lie
tuvą ir po restauracijos atsidūrė Nacionalinės dailės 
galerijos ekspozicijoje. Apžiūrėjome ir Mončio „vasa
ros akademijų“ vietą Vandėjoje, kur valstiečio fermoje 

jis vadovaudavo skulptūros kursams, dalyvaudavo sū
naus režisuojamuose vaidinimuose, pūsdavo švilpius,  
skaitydavo.

Na, ir pagaliau tolimiausias kelionės taškas – Atlan
to pakrantės kurortas Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Čia 
pastatyta bronzinė Mončio skulptūra „Gaidys“ (1957). 
Kurį laiką, tvarkant miestą, ji buvo dingusi, vėliau su
rasta ir 2011 m. atstatyta prie pėsčiųjų tilto. 2020 m. 
Palangos ir Saint-Gilles-Croix-de-Vie savivaldybės pa
sirašė bendradarbiavimo sutartį, todėl galime ateity

je tikėtis daugiau ryšių su Mončiui svarbia Vandėja. 
Ta proga paminėčiau ir dar vieną Lietuvos dailei įdomų 
faktą. Rašydamas knygą apie avangardistą Vytautą 
Kairiūkštį aptikau, kad 1925 m. ir jis yra lankęsis šio
se vietose: pabuvojo netoli vienas kito esančiuose Les 
Sables-d’Olonne ir Croix-de-Vie miesteliuose, fotogra
favo pakrantes, uostus su žvejų laivais, molais ir bangų 
mūša. 1967 m. Croix-de-Vie miestelis buvo sujungtas 
su Saint-Gilles-sur-Vie, junginys pavadintas Saint-Gil
les-Croix-de-Vie. Kairiūkštį į šią Vandėjos dalį galėjo 
atvilioti gamta, platūs smėlio pliažai ir balneologinės 
gydyklos. Šiandien Les Sables-d’Olonne pirmiausia ži
nomas kaip pasaulinių regatų „Vendée Globe“ – vieno 
žmogaus valdomos jachtos kelionės aplink pasaulį star
to ir finišo vieta. 

Suprantu tavo entuziazmą, bet vis dėlto papasakok, 
kaip kilo mintis prieš keletą metų parodyti Vilniuje 
Mončio aplinką. Juk tai labai brangus ir komplikuo-
tas projektas. Vien Martelių kūrinių, kurie priskiriami 
prancūzų art deco klasikai, draudimas kainuoja didžiu-
les sumas?

Po kelionių Mončio kūrybos vietomis, žvilgsnio į jo ar
timiausią aplinką, natūraliai atėjo klausimas: o kaip ji 

antano mončio jėga ir šveLnumas

vandėjoje, vasaros akademijos metu, perė fermoje. čia antanas 
mončys dirbo skulptūros kursų mokytoju. 1991
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atrodytų, surinkus į krūvą labiausiai su lietuviu bend-
ravusių menininkų kūrinius? Prieš ketvertą metų Vy
tauto Kasiulio dailės muziejuje veikusi paroda „An
tanas Mončys ir jo aplinka: Janas ir Joëlis Marteliai, 
Francisas Turbilis“ ir buvo mano atsakymas į šį klausi
mą. Tie, kurie ją aplankė, perskaitė parodos anotacijas, 
pasižiūrėjo rodytus filmus, dalyvavo edukacijoje, įsigijo 
išsamų katalogą, manau, suprato, kaip užsimezga me
nininkų ir kūrinių stilistiniai ryšiai, motyvų sąšaukos, 
kaip, nežiūrint tautinių ar kultūrinių skirtumų, daili
ninkus užvaldo panašios idėjos. Lietuvio skulptoriaus 
prancūziškoji aplinka buvo labai gyva, kupina intelekto 
ir aukštos meninės prabos meno kūrinių, aktyvios min
ties ir veiklos, įkvepiančio bendravimo. Bičiuliai nuolat 
rinkdavosi studijose, soduose, galerijose, puikiai leido 
laiką linksmoje kompanijoje, bet kartu keitėsi meninė
mis idėjomis ir kūrė. Laikui bėgant, Mončys susipažino 
ir bendravo su ne vienu Prancūzijos intelektualu, ko
lekcionieriumi, knygų leidėju. Buvo kviečiamas į tapy
tojo kubisto Albert’o Gleizes’o našlės, tapytojos ir poe

tės Juliette Roche salonus, kuriuose rinkdavosi poetai, 
muzikai, dailininkai, susibičiuliavo su André Silvaire’u, 
Oskaro Milašiaus knygų leidėju, bendravo ir nuvykda
vo svečiuotis pas Algirdą Julių Greimą į La Chaussée 
vietovę, lankydavosi pas Nepriklausomos Lietuvos di
plomatą Antaną Liutkų jo garsiojoje „Villa America“ 
Villefranche, miestelyje netoli Nicos... Iš tų susitikimų 
atsirado ne vienas Mončio kūrinys – skulptūra, kny
gos viršelis, piešinys, antkapinis paminklas. Jo bičiuliu 
tapo ir žinomas belgų kolekcionierius Jeanas Grimaras, 
biržos makleris, kasmet pirkdavęs po vieną lietuvio 
skulptūrą.

Galime tik įsivaizduoti, kokį įspūdį jam paliko Jano 
ir Joëlio Martelių namai su studija, pastatyti pagal jų 
bičiulio, pasaulinio garso architekto Roberto Mallet-Ste
venso projektą. Namas tebestovi elegantiškame moder
nizmo architektūros Paryžiaus kvartale, šio architekto 
vardu pavadintoje gatvėje. Deja, lankytojai tegali pasi
gėrėti tik jo išore, nors tai viena lituanistinių Prancū
zijos sostinės vietų. XX a. šešto dešimtmečio viduryje – 
septintame dešimtmetyje Martelių studijoje rinkdavosi 
ir repetavo Mončio vadovaujamas Prancūzijos lietuvių 
šokių kolektyvas, ratelius suko Caroline ir Arūnas Pa
liuliai, Ugnė Karvelis, Perkūnas Liutkus, Ričardas Bač
kis, Žiba ir Petras Klimai, iš JAV ir Kanados atvykę lie
tuviai studentai. Žinoma, viskam vadovavo Antanas su 
sužadėtine, vėliau žmona Florence Martel. Ne be Mar
telių kūrybos pavyzdžio atsirado Mončio animalistika, 
rankos, pjovėjo motyvai, susidomėjimas taikomosios pa
skirties skulptūra. Lietuvis kūrė savaip, nekartojo art 
deco formalių bruožų. Broliai Marteliai ypač išgarsėjo 
per 1925 m. įvykusią Tarptautinę dekoratyviosios dai
lės parodą Paryžiuje, kur Transporto ir turizmo pavil
jono sode pastatė keturis iš cemento išlietus 4,5 metro 
aukščio medžius. Vėl tenka prisiminti kitą mano herojų 
avangardistą Kairiūkštį, kuris lankėsi šioje parodoje ir, 
neabejoju, kad tuos „medžius“ matė. Minėtajai Vilniaus 
parodai man pavyko gauti šių medžių baltai dažytą me
dinį projektą – retą išskirtinės vertės eksponatą! Šalia 
buvo pristatyta ir Martelių art deco skulptūros klasika: 
„Gaidys“ (1927), „Polo žaidėjas“ (1929), „Trejybė“ (1930), 
„Moters aktas“ (1931) ir kt., ją papildė piešiniai – tikri 
virtuoziško ritmo, judesio, linijos pavyzdžiai. Rodėme ir 
du filmus apie brolių kūrybą.

Turbūt nustebinsiu pasakydamas, kad visą unikalią 
brolių Martelių kūrinių kolekciją, Turbilio paveikslus ir 
skulptūras man pavyko atsivežti be draudimo! Neklau
siau skolintojų, kodėl jie sutinka išleisti kelionėn tokias 
vertybes, neturėdami rankose draudimo poliso. Rizika 
didelė. Man pasirodė, kad prancūzai labai pasitiki tuo, 
ką mes čia, Lietuvoje, su Mončio palikimu darome, kaip 
jį saugome, populiariname. Nathalie Turbil, tėvo pali
kimo saugotoja, beje, pagal specialybę teisininkė, spe
cialiai buvo atvykusi apžiūrėti Kasiulio muziejaus, ap

viktorą Liutkų kaLbina giedrė jankevičiūtė

antano mončio skulptūra „gaidys“, 1957 (atkurta 2011). 
saint-gilles-Croix-de-vie, prancūzija. iliustracija iš Lietuvos 
dailininkų sąjungos leidyklos vaizdų archyvo
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antano mončio jėga ir šveLnumas

antano mončio kūrinių paroda šiuolaikinio meno centre vilniuje. 1992. gintauto trimako nuotrauka. iliustracija iš Lietuvos dailininkų 
sąjungos leidyklos vaizdų archyvo

lankė ir Mončio namus-muziejų Palangoje. Jai pakako 
įrašyti į skolinamų kūrinių sąrašus jų vertę. 

 
Jei tau pasiūlytų rašyti naują knygą apie Mončį, ką 

akcentuotumei?

Pradžioje pasakysiu kelis sakinius apie ankstesniąją, 
išleistą 2003 m. Rašydamas ją, daug ko tiesiog nebu
vau matęs, nežinojau, neturėjau rankose, daug kūrinių 
tuomet buvo neprieinami. Juk Mončio palikimas iš
barstytas po Prancūziją, Vokietiją, JAV, Belgiją, Italiją 
ir kitus kraštus. Archyvas tuomet dar nebuvo atvežtas 
į Lietuvą, fotomedžiaga ribota, rašytinis palikimas ne
paviešintas. Todėl ir rezultatas, reikia prisipažinti, išėjo 
pusėtinas. Guodžia, kad padaryta pradžia, o po to buvo 
išleista nemažai literatūros apie Mončį, jo koresponden
cijos rinkinys. 

Šiandien aplinkybės ir galimybės visiškai kitokios. 
Per prabėgusį laiką pamačiau ir pačiupinėjau dukart 
daugiau nei anuomet, pradėjęs rašyti Mončio mono
grafiją. Vis dėlto vienas tokio darbo tikrai nesiimčiau. 
Kviesčiausi į pagalbą 2–3 kolegas, kuriems Mončio pali
kimas atrodo įdomus, sukelia stiprių minčių ir emocijų, 
o labiausiai – užduoda dalykinių klausimų apie XX a. 
moderniosios skulptūros stilistines samplaikas, jos ry
šius su gamta ir kartu „šiukšlių menu“, siūlantis kūri

nius aptarti filosofijos, literatūros, teatro, etnokultūros 
idėjų ir teorijų kontekste. Į naująją knygą įtraukčiau 
tai, ko trūko prieš 20 metų: taikomąją dailę ar, tiks
liau, dizainą (juvelyriką, lauko iškabas, durų rankenas, 
groteles, šviestuvus, židinio įrankius, baldus ir pan.), 
vitražus, Mončio sukurtus antkapius, mano galva, iš
skirtinius išeivių skulptūroje. Panagrinėčiau, kas Mon
čio meninėje kūryboje galėjo atsirasti iš jo bendravimo 
su Greimu, kaip išsivystė šv. Pranciškaus Asyžiečio 
skulptūros, kurią užsakė vienuoliai broliai pranciško
nai iš JAV, formos idėja („Tos temos man užtektų vi
sam gyvenimui“, – rašė Mončys), labiau pasidomėčiau, 
kokie, be skulptūros ir piešimo, buvo menininko laisva
laikio pomėgiai. Ypač svarbi dabar man atrodo Mončio 
tarptautinė aplinka, XX a. šešto – septinto dešimtme
čio Paryžiaus, apskritai europinės dailės kontekstas. 
Kas kartu su juo mokėsi Zadkine’o studijoje, kurio
je jis atsidūrė 1950 m.? Kokių savybių turi kubizmo, 
siurrealizmo, biomorfinio meno, art deco apraiškos ir 
samplaikos jo darbuose? Elona Lubytė, rašydama apie 
Mončio kūrybą Išeivijos dailės istorijoje užvedė ant ne 
vieno galimo meninių ryšių pėdsako. 2008 m. magist-
rinį darbą apie Mončio kūrybą Sorbonos universitete 
apsigynė Mathilde Desvages, tad dalis jos tyrimų nau
jojoje knygoje taip pat gali būti panaudota. Verta paty
rinėti parodų, kuriose Mončys dalyvavo su modernio
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sios dailės įžymybėmis Hansu Arpu, Henri Laurensu, 
Henry Moore’u, Alexanderiu Calderiu, Maxu Ernstu ir 
kitais, turinį ir rezonansą. Nėra išsamiau apžvelgti ir 
Mončio atlikti privatūs užsakymai, kurių jis turėjo ne 
vieną, jų būta įvairių ir įspūdingų. Atkreipčiau dėmesį į 
Viduramžių katedrų skulptūras, antkapius, chimeras, 
iš kurių Mončys pasimokė veidų ir figūrų tipažų. Juk 

negalėjo apie jas negalvoti, kai pats skaptavo chimeras 
Metzo katedrai, kai dirbo Laone, kur stovi įspūdinga 
ankstyvosios gotikos katedra, pagaliau kai įeidavo į 
Paryžiaus katedrą ir Viduramžių bažnyčias! Mončys – 
neišsemiamas, visiems užteks darbo.

2021-uosius LR Seimas paskelbė Antano Mončio me-
tais. Gal jau yra kokių ženklų, kaip ši menininko gimi-
mo 100-mečio sukaktis bus pažymėta, ką numatoma 
nuveikti Mončio labui ir garbei? Sakai, kad „Mončys – 
neišsemiamas“, tai ką gi nauja pamatysime, perskaity-
sime, išgirsime?

Pernai Palangos miesto savivaldybės taryba erdvei 
priešais Mončio namus-muziejų suteikė skulptoriaus 
vardą. Jau yra pagerbimo pradžia. Pati vieta, be abejo, 
bus sutvarkyta, neprošal įkurdinti joje ir kokią Mončio 
skulptūrą. Nenoriu atskleisti visų veiklų ir iniciaty
vų, daugelio žmonių sumanymų. Bet savo turiu teisę 
paminėti: tai Mončio kūrybos paroda „Veidai ir dva
sios“ Lietuvos diasporos dailės muziejuje – čia noriu 
pristatyti iki šiol mūsų salėse nerodytą dailininko pa
likimą iš Vokietijos. Aišku, nežinia, kokiomis sąlygo
mis metų pabaigoje veiks muziejai, ar galės vykti edu
kaciniai užsiėmimai. Bet, kaip mėgo sakyti Mončys,  
„bus gerai...“

viktorą Liutkų kaLbina giedrė jankevičiūtė

antanas mončys savo bute, vaugirard g. paryžiuje. 1993. 
k. aleknavičiaus nuotrauka. iliustracija iš Lietuvos dailininkų 
sąjungos leidyklos vaizdų archyvo

!

SLAPTIeJI 
VILNIAuS KLuBO 
užRAŠAI 
esė rinkinys 

Sudarytojas Laurynas Peluritis

Nauja knyga apie Vilnių? Per paskutinį dešimtmetį jų atsirado bent 
dešimt... Vis dėlto ji kitokia – tai šiame mieste gyvenančių filosofų, 
rašytojų, architektų ir tiesiog miesto stebėtojų tekstai, provokuo-
jantys klausti – kuo Vilnius mus taip pririšo? Ko mes šiandien iš jo 
norime? Ir kokį jį vis dar mylėsime, net jei jis keisis? Kas apskritai 
yra Vilnius, mūsų Vilnius? Ši knyga radosi kaip Vilniaus klubo su-
manytas bandymas sučiupti laiką, kuris bando pabėgti – dabartį ir 
netolimą praeitį, taip pat prisiliesti prie artimos ateities – su viltimi 
ir tikėjimu.
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iš susitikimų

Vytautas Toleikis

atsimiNimai

kuLtūrtrėgeris vinCas kisarauskas

Kultūrtrėgeriu Vincas Kisarauskas yra pats save pa
vadinęs.

– Ai, mes ne vien dailininkai, mes tokie kultūrtrėge
riai esam!

Aš jį tokį labiausiai ir pažinojau. Plačiašakį, niekaip 
nenusigenėjantį, o ir nugenėti niekam nėra pavykę. Net 
komunistams. Žinojau, kad jo aplinkos žmonės, draugai 
dažnokai Kisarauską vadino Kisa, bet aš su žmona nie
kada taip nesakydavome. Kisarauskas, ir viskas. Būtų 
labai jau snobiška, jeigu mes, varlės, geltonsnapiai stu
dentai, tik pradedantys mokytojai, būtume ėmę su juo 
kisintis ar tujintis.

O buvo taip, kad po Danieliaus dažnų lankymųsi „pas 
studentus“ ir net vienos išvykos į Barvus, Vincui Kisa
rauskui nervai neatlaikė – pats užsigeidė pažiūrėti, kas 
čia jo sūnų tvirkina. Pasikvietė abu su Violeta į savo gal 
dviejų kambarių butą, kuris buvo tuometiniame Rau
donosios Armijos (dabar – Savanorių) prospekte. Ne be 
reikalo Danielius mokėsi Vilniaus 21-ojoje vidurinėje, 
nuo namų buvo arčiausiai. Kaip mums patiko jų bu
tas, ypač man! Tiek visko prikrautas: knygų, paveiks
lų, visokiausių meno albumų. Kažką varčiau, kažką 
kalbėjau. Padovanojo ta proga dvi savo rankomis rištas 
knygeles – meno kūrinius su ekslibrisais. Užrašė dedi
kaciją: „Šis egzempliorius yra VYTAUTO TOLEIKIO 
per šios knygelės autoriaus malonę!“ Dar pasirašo, ir 
data – 1987.II.15. Ant kitos identiškos knygutės, bet 
su kitais ekslibrisais, analogiškas, tik kiek kitoks at
spaudas ir užrašas: „ŠIS EGZEMPLIORIUS YRA V. 
KISARAUSKO, kurs MALONIAI JĄ DEDIKUOJA VY
TAUTUI TOLEIKIUI Vilniuje 1987 II 15“, ir parašas. 
Viskas rašoma su plona Redis plunksna, juodu atra
mentu. Rašalą atramentu mėgdavo vadinti pats daili
ninkas. Ir mane suvisam išmokė žaisti žodžiais – kul
tūrinėmis asociacijomis. Beje, sukūrė ir atspaudė mano 
bibliotekai ekslibrisus. Labai džiaugiausi šia dovana, į 
pačias svarbiausias knygas teklijavau.

Pastebėjau, kad dauguma Kisarausko knygų su au
tografais, net plokštelės. Paaiškino, kad to jį išmokęs 
menotyrininkas, muziejininkas Paulius Galaunė. Bet 
svarbu, kad prie įrašo būtų ir data, ir vieta užrašytos. 

Pats pasisiūlė sumedžioti man autografus nuo savo bi
čiulių, bibliografo Domo Kauno ir kolegės menotyrinin
kės Danutės Jedzinskienės – kaip tik buvo išėjusi jos 
monografija apie Kazį Šimonį. Kaip mes džiaugėmės! 
Pasirodo, autografai gaunami ne vien per autorinius va
karus. Vėliau, po gerų metų, su abiem knygų autoriais 
ir pats susipažinau. Kaunas net pakonsultavo, kaip 
evangelikų liuteronų kapinaites aprašyti. Ta proga Ki
sarauskas man davė paskaityti spausdinimo mašinėle 
rašytą Vytauto Šilo ir Henriko Samboros knygelę apie 
Mažąją Lietuvą, padovanojo tokią pat, tik gražiai įrištą 
Jono Jakšto knygelę Šilutė. Bet įdomiausia knyga buvo 
paskolinta paskaityti – paties Kisarausko knygelė apie 
Rusnę. Su daugybe nuotraukų, piešinių ir įrašų, savo
tiškų impresijų ar įdomesnių, poetiškesnių įrašų nuo 
Skirvytės kapinaičių. Knyga-dienoraštis apie Rusnės 
kapines nebuvo rašyta pagal Domo Kauno aiškias ins
trukcijas. Labiausiai Kisarauskui rūpėjo kapinių grožis, 
ypač žavėjo kalvystės meistrų darbai ar įrašai ant kry
žių. Pamenu, kaip Kisarauskas iš atminties citavo:

– Na kur tu dar rasi tokį pasakymą – „šišion ilsisi 
kūno sąnareliai“! – mat dirbdamas dėstytoju Čiurlionio 
meno mokykloje, vasaromis ne kartą atlikdavo su vai
kais piešimo praktikas, dažnai ir Mažojoje Lietuvoje ar 
Žemaitijoje. Kartą besikalbant su Kisarausku man tur
būt iš pasąmonės, vaikystėje namuose įdiegtų stereoti
pų išlindo frazė, kad lietuvninkai vis tik yra vokiečiai, 
bent mano kaime save tokiais laikė.

– Kokie jie tau vokiečiai! Gryniausi lietuviai, į pavar
des atidžiau pasidairyk kapinėse, ir viskas bus aišku! – 
sugėdino mane visam laikui.

Du dalykai, ne tik mano bičiuliavimasis su jo sūnu
mi Danieliumi, kaip dabar spėju, Kisarauską domino. 
Pirma, kad nuo vaikystės niekieno neskatintas kau
piau asmeninę biblioteką. Taigi, kaip ir jis, aš taip pat 
buvau bibliofilas. Tik aš visiškas mėgėjas, toks liaudies 
iniciatyvų egzotiškas egzempliorius. Antra, kad kilęs 
iš buvusio Klaipėdos krašto. Pagal Vincą Kisarauską – 
Mažosios Lietuvos – knygų žemės. Matydavau, kad Ki
sarauskas kaip joks kitas mano pažįstamas žmogus yra 
labai užimtas, visada skubantis, taupantis laiką. Visgi 
tą vasarą ryžosi kelionei į mano tėviškę – Barvus. Aišku, 
pasiėmė visą amuniciją: fotoaparatą, popieriaus, dažų, 
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pieštukų. Nemaža kompanija tuomet sugužėjo. Aš su 
Violeta, Kisarauskas, jo dukra Aistė. Po pietų dar atva
žiavo Violetos draugės Rita Janušaitytė ir Jolanta Bazy
tė iš Kaišiadorių, prisijungė tėviškėje Šventojoje atosto
gaujantis mano studijų bičiulis Rimantas Glinskis. Tik 
truputį atsipūtė, kažko užkando, tuoj Aistę už pakarpos, 
ir prie upelio. Žiūriu, jau į kitą Tenenio pusę perbridę, 

akvareles lieja. Po pietų visa šutvė išlinguojame į Nor
kaičių karališkąją girininkiją pažiūrėti. Mes einame su 
Kisarausku šnekučiuodamiesi priekyje, prieš akis kone 
penki kilometrai. Einame greitai, uodegoje likę vos spė
ja. Pakeliui įpusėjus pušynui, pasukame kairėn, Lašų 
kaimo kapinaites noriu parodyti. Tuoj Kisarauskas nuo 
antkapių užrašų ėmė trintes daryti, ir mane pamokė. Ir 
viską daro skubėdamas. Pasiekėme ir girininkiją. Už
sukome į eigulių kapines. O Kisarauskas kaip pašėlęs 
viską fotografuoja, spėdamas tai mūrijimo stilių, tai sto
go gegnių grožį pakomentuoti. Ir viską pamatydavo. Aš 
tiek kartų buvau toje girininkijoje, vadinasi, buvau kaip 
užlipintomis akimis! Grįžtame kiek lėčiau, einame kaip 
tik vėl dviese, bet pačiame gale. Įžengiame į Barvų kai
mą, belieka pereiti kokį kilometrą keliuku per didelį ru
gių lauką. Truputį temsta, rūkas pažemiais nusileidęs. 
Kad įniks Jolanta su Rita lietuviškas dainas linguoti! 

Gražiai susidainavusios, dviem balsais, taip tiko prie to 
vakaro. Jaučiu, kad ir Kisarauskui patinka.

– Va girdi, kaip dviem balsais dainuoja. Kaip du bal
sai sueina į vieną. Tas pats ir su tapyba. Tapyba yra 
šaltos ir šiltos spalvos dermė.

Grįžtame namo. Ilgas vakarojimas ir malonūs pašne
kesiai. Kisarauskas nuėjo „liuliukų“ anksčiau.

Dar prieš išėjimą į girininkiją buvau pradėjęs kaimo 
bernelio Vytauto Toleikio bibliotekos aprodymą su vi
sais artefaktais. Pradėjau nuo viškaus1. Mat ten buvo 
apie 500 mano „nurašytų“ knygų – buvau daugiausiai 
iš makulatūros nurašytų knygų prisižiurkinęs, pasirodė 
po keletos metų kaip bevertės. Bet ne Kisarauskui! Mat 
nemažai knygų buvo iš Minties leidyklos. Kisarauskas 
atrado ne vieną savo pieštą viršelį, kurio nebeturėjo nė 
vieno pavyzdžio. O čia viskas sukrauta. Kaip jis linksmai 
tuos viršelius nusidraskė! Tik krapšt, ir lieka brošiūrėlė 
apie paršelių auginimą be viršelio, kaip galva be skalpo.

Knygų lentynos buvo taip vadinamoje mano buveinėje, 
kaip sakydavo mamaitė, „Vytuka gale“. Ten Kisarauską 
ir apnakvinome. Mamaitė pasakojo, kad kai važiavusi 
pusę keturių prie karvių, tai dar šviesa tebedegė, gir
dėjusi, „kad uns kam kuoki žiurki dar tebrabieja“. O iš 
tiesų Kisarauskas karpėsi knygų antspaudus, o jų buvo 
daug, ir visų laikmečių. Nuo Stalino iki Brežnevo laikų. 
Beje, tą kartą, vartydamas mano XIX a. pabaigos vokie
čių klasikų raštų tomus, mane pamokė, kaip atpažinti 
kokybišką knygos įrišimą. Viską iškart ir pademonstra
vo. Čiupo neišpasakytai dailų Heinės tomelį, pakėlė ties 
krūtine ir suspaudė tarp delnų. Tuomet neskubėdamas 
dešinės rankos delnu spusteli į viršų, kairės kiek į apa
čią. Knyga ramiai juda, kaip armonika. Čia kokybiškas 
įrišimas. Pamėginkite su kokių 1989 ar 1990 leidimo 
metų knyga taip pažaisti, tuoj įluš, subyrės. Atvažiavo 
tuomet su dovanėle – padovanojo danišką taip pat ran
komis įrištą Klauso Rödelio knygutę Vincas Kisaraus-
kas – su straipsneliu apie jį ir gražiausiais savo ekslibri
sų pavyzdžiais. Užrašė kaip visuomet labai kaligrafiškai, 
pakankamai konceptualiai: „Mieliems lietuvninkams 
Violetai ir Vytautui Toleikiams 1987-ųjų vasarai prisi
minti – šios knygos kaltininkas... parašas... 87.08.13“.

Barvuose laikiau didesniąją dalį bibliotekos. Buvo ten 
ir krūvelė knygų iš serijos Šiuolaikiniai lietuvių daili-
ninkai. Tarp jų ir knygelė apie Kisarauską. Rytojaus 
dieną kišu pasirašyt, pats gi išmokė. Užrašė vėl savo 
žaismingu stiliumi: „Gražios viešnagės Barvų kaime, 
senoje troboje pas mielus Vyto Toleikio tėvelius, pas 
jį patį ir jo pačią Violetą proga ir dedikuoju mieliems 
„und“ gerbiamiems Violetai „und“ Vytui Toleikiams – 
V. Kisa -------- 87 08 14 Barvai“. Naudojo Kisarauskas 
ir žodį mišuginas, troleibusus pravardžiavo dėžėmis. 
Buvau porą mėnesių įpratinęs arbatos vienkartinius 
pakelius vadinti makniaukomis, bet paskui persigalvojo 
nustatęs, kad tai slavizmas.

vytautas toLeikis

1 palėpėje (žemaitiškai).

knygos „šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai. vincas kisarauskas“ 
antraštinis puslapis (vilnius: vaga, 1981). iš autoriaus archyvo 
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Po pietų Kisarauską vienas palydžiu į autobusų stote
lę. Kas be ko, pamiškėje pastebi Mažuosiuose Barvuose 
įdomų ikikarinį raudonų plytų pastatą. Tuoj vieną kitą 
nuotrauką pliauktš papliaukšt. Moterėlės, stovėjusios 
prie durų, kad ners išsigandusios į vidų. Kertame miš
kelį, ir jau Žemaitkiemio stotelė. Jaunimėlis dar kele
tui dienų likosi. Beje, mano papa su Kisarausku pasi
šnekėjo, be kita ko, ir apie mane. Tėvas man perdavė, 
kad Kisarauskui atrodą, jog aš esąs gabus, daug žinąs, 
bet per daug lendąs į religiją. O čia kaip ir nėra jokios 
perspektyvos. Tikiu, kad taip galėjo būti, kad taip galėjo 
sakyti. Kisarauskas buvo vienas iš laisviausių žmonių, 
kokius teko tuo laiku pažinoti. Šalia Irenos Veisaitės, 
Prano Morkaus. Apie kunigus nekalbu, čia kita dainelė. 
Bet jis nelindo atvirai į politiką, neturėjo artimų ryšių 
su kunigais. Bent jau aš negirdėjau. Tai yra – vengė 
sovietus provokuoti. Jį išleisdavo į socialistinio lagerio 
šalis, buvo Danijoje, net Nepale. Mums net arbatos puo
delius iš ten padovanojo. Bet su savo estetika buvo abso
liučiai laisvas menininkas, niekas jam negalėjo aiškin
ti, kaip tapyti. Net įžūlusis režisierius Juozas Miltinis 
negalėjo jam kamandinti. Negana to – daug papildomų 
hobių, kuriuos net sunku nuo profesionalios veiklos at
skirti. Dauguma susiję su knyga. Ekslibrisai, knygos 
ženklai, kultūros istorija. Ir tuose hobiuose jis labai 
laisvai plaukiojo, suko ten, kur širdis labiausiai traukė.

Kartą buvome Karolio Požėlos 
(dabar – Alberto Goštauto) gatvės 
namo jaukiai įrengtoje palėpė
je Kisarauskų dirbtuvėse, šventė 
savo gimtadienį. Mačiau penkias
dešimtmečio proga jam padarytą 
mechaninį žaislą – viskas susieta 
labiausiai su knygų spausdinimu, 
ekslibrisais. Domėjosi Kisarauskas 
ir mistika, kas be ko. Darydavo atsi
palaidavimui tais laikais populiarią 
„gėlelę“, kaip pats sakydavo, „pra
timus“. Ir Barvuose būdamas. Net 
mamaitė pasigavo. Kai dieną eida
vo į pisinyčią2 pasnausti, sakydavo: 
„Einu pratimų daryti!“ Ir aš taip pat 
dieną pamėgau daryti pratimus.

Kisarauską aplankydavo ir dai
lininkai, meno kolekcininkai iš už
sienio. Pasakojo, kaip kartą vokietis jo darbą brangiai 
nupirko. Net buvo užsiminęs, kad mums galįs suorga
nizuoti iškvietimą į Čekoslovakiją.

Beje, jo žmona Saulė Kisarauskienė yra pasakojusi 
ir savo išstūmimo iš viešojo gyvenimo istoriją. Kaip ją 
pjudė dėl Eduardo Mieželaičio poezijos rinkinio Aviaes-

kizai iliustracijų. Kad Mieželaitis jos neužstojęs, nors 
jau buvo Lenino premijos laureatas, nebūtų niekuo ri
zikavęs. Pasakojo Saulė ir apie jos žuvusius darbus, 
kuriuos saugojo tose dirbtuvėse. Buvęs kiauras stogas, 
ir kaip tyčia užėjusi baisi liūtis, jų nebuvę Vilniuje. Grį
žusi rado apie 80 procentų drobių pavirtusių spalvota 
tešla. Visuomet kalbėdama apie planus ironiškai nusi
šypsodavo, bent jau tais laikais.

Būta išvykų į Kisarauskų sodybą Barteliuose. Archa
jiškas Dzūkijos gatvinis kaimas. Pirmąjį kartą atvykus 
net išsivedė po apylinkes pagoglinėti. Parodė legen
domis apipintą akmenį, atseit prieš tėvų valią pabėgę 
mylimieji. Pasakojo, kad kaimynystėje gyvenąs rašy
tojas Juozas Aputis. Labai mėgstantis medžio darbus. 
Niekada nebaigiantis savo medinio namo remonto – vis 
ką nors sugalvojąs tobulinti. Kartą po kažkokios talkos 
dzūkeliai prisiminę ir Aputį, sako, kad ir tą pijoką reikė
tų pakviesti į nubaigtuves. Nežinoję, kad su literatūros 
klasiku šalimais gyvena. Kisarauskų sodyba jau buvo 
įrengta, ypač iš vidaus kvepėjo šviežia pušimi. Išoriškai 
lyg ir palikta kone viskas, buvo net virbais pinta dzū
kiška tvorelė išlikusi, seni varteliai. Kisarauskas man 
sakė, kad visų pirma nusipirkus sodybą reikia žiūrėti, 
ar nekiauras stogas. Čia namo esminė dalis. Jeigu sto
gas kiauras, namas supūva per kokius ketverius me
tus. Nebuvo man tuo metu ta nemokama konsultacija 

aktua lu. Tėvai dar buvo judrūs, vasaras leisdavome 
Barvuose. Kartą Barteliuose buvome su Jonu Morku
mi, kartą vėliau Rimantas Glinskis prisijungė. Šiek tiek 
būdavo simbolinių darbų, bet daugiausia – dykaduonių 
šnekos, arbatos gėrimai. Kartą Kisarauskas man su 
Glinskiu pasiūlė tokią spintelę nudažyti. Tepėme tepė
me kone kelias valandas, ir vis tiek neįtiko. Kisaraus
kas dar kartą perdažė, nepatiko likę penzelių dryžiai. 
Bet neužsišiko, pabambėjo, greitai pamiršo.

iš susitikimų

2 taip mamaitė vadindavo savo miegamąjį barvuose. negaliu to žo-
džio cenzūruoti, būtų nepadoru.

vinco kisarausko ekslibrisas, skirtas vytautui toleikiui. 1986–1987.  iš autoriaus archyvo 
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Važiuodavome į Bartelius traukinuku, sutarę dėl lai
ko. Kartu ir grįždavome į Vilnių. Kisarauskai mėgo 
virti grybų sriubą, pamenu šnekas apie radiaciją, buvo 
po Černobylio sprogimo. Tada pirmą kartą pamačiau 
garsiuosius Kisarausko dienoraščius. Jis nusipirkdavo 
kokią milžinišką nebefunkcionalią knygą, dažniausiai 
prancūzišką arba vokišką. Ir ant jos ramiausiai rašy
davo plona Redis plunksna savas mintis, impresijas, 
nupiešdavo ar net ką priklijuodavo. Pamenu, kaip Ki
sarauskienė šypsodamasi apibendrino:

– Va, jei koks menotyrininkas studentas gaus darbą iš 
Kisarausko rašyti, va tas tai turės darbo šifruoti!

Iš tiesų, aš nelabai įskaičiau. Tą kartą jis rašė ant 
prancūziško artilerijos žinyno, pilno skaičių eilučių.

O 1987 m. rugpjūčio 23 d. kaip tik praleidome Bar
teliuose. Aš su Violeta ir Jonas Morkus su Danieliumi. 
Pamenu, kad tuo laiku, kai turėjo būti mitingas, mes 
grybavome. Buvo šiltas ir saulėtas, bet jau rudenėjan
tis, nugeltusių lapų prikritęs miškas. Ar nenorėjo taip 
apsaugoti nuo dalyvavimo mitinge – visus traukė bent 
iš tolo pažiūrėti, net aš planavau. Bet Kisarauskui atsa
kyti man buvo ne pagal jėgas – pernelyg jį gerbiau, kad 
pradėčiau laužytis dėl kvietimo savaitgaliui.

Su tuo gerbimu net vienas puskomfūzis yra buvęs. 
Rugsėjo pradžioje, kažkurį savaitgalį Kisarauskas pa
siūlė nulėkti į Minską. Anksti ryte važiavo labai pato
gus traukinukas, vakare vėlai grįždavo. Vėl susidarė 
nemaža kompanija: Kisarauskas su Aiste, aš su Violeta 
ir Rimantas. Gal ir Danielius buvo. Apsistojome pas jo 
bičiulį dailininką, malonų apyamžį vyruką. Su ūsiukais, 
ilgokais, bet dar ne žilais ir nekrentančiais ant pečių 
plaukais. Ir valgį ten susiorganizavome. Paskui jis mus 
nulakino į dailės muziejų. Pamenu, buvau nepatenkin
tas, kad jie turi daug didelių didikų Radvilų portretų. 
Pavydėjau. Nuvežė tas dailininkas savo žiguliuku mus į 
plokštelių parduotuvę. Priekyje sėdėjo Kisarauskas. Pa
menu, kaip dailininkas Kisarauskui ramiu veidu pasa
kojosi, kaip tapo fiktyvias ikonas. Kad svarbiausia rasti 
kokį kuo labiau sutrūnijusios lentos XIX a. paveikslą ar 
labai seną lentą ir ją užpiešti, sėkmė garantuota. Jau 
keletą užsieniečiams prakalęs. Plokštelių parduotuvė
je aš su Rimantu vos nepamišome. Buvo tokia daugybė 
klasikinės muzikos plokštelių! Bachas, Hendelis, begalė. 
Rytų Vokietijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, gal net Ven
grijos firmų plokštelės. Aš čiupau Liszto šv. Elžbietos gy
venimą, dar kažką. Su Rimantu užsipirkome tiesiog po 
glėbį. Baltarusis traukia mane per dantį:

– O kodėl Josifo Kobzono3 neperkate? Nuostabus dai
nininkas!

Violeta su Aiste rado kažkokią parduotuvėlę, kur buvo 
spalvotų šlifuotų akmenėlių, dar kažką radome. Grįžo
me apsipirkę, apsikultūrinę į Vilnių jau sutemus. Grei
tai išsilakstome kas sau, nes troleibusai kone paskuti
niai. Matau, kaip Rimantas atsilabina su Kisarausku, 

o mes nespėjame. Ajajai, negražu, galvojame. Grįžtame 
namo, taip nesmagu, net nepadėkojome, o tokia buvo iš
vyka! Galiausiai čiumpu telefoną, skambinu, atsipraši
nėju, dėkoju. Kisarauskas primena, kad jau vėlu, ir pa
deda ragelį. Likau kaip šūdą kandęs. Bet nieko.

Susitikdavome ir taip kur netikėtai gatvėje. Nešiojo
si tokį rusvą sakvojažą, be jo gatvėje Kisarausko nesu 
matęs. Kartą man sušmugeliavo parduodant lietuviš
ką maldaknygę. Turėjau retą egzempliorių, Vitenber
ge 1918 m. leistą, nedidelio formato, katalikams skirtą 
maldaknygę. Patikino, kad Knygų rūmai tokios neturi, 
galėčiau ją parduoti per antikvariatą. Viską paaiškino, 
pamokė, kaip derėtis. Gavau ar ne 25 rublius, tam me
tui dideli pinigai, ypač mokytojui.

Labiausiai su Kisarausku šnekėdavome apie knygas 
ir Klaipėdos kraštą. Ta tema niekada neišsisemdavo. 
Pavyzdžiui, kartą įsikalbėjome, kaip kaupėme savo bi
bliotekėles studijų laikais. Nelaikysi gi visų prisipirktų 
knygų studentiškame bendrabutyje! Kiekvieną kartą, 
grįždami į gimtuosius kaimus, tempdavome didžiausius 
sakvojažus su knygomis. Kad ir kaip būdavo sunku, nė 
vienos įsigytos knygos asmeninei bibliotekai Vilniuje 
nepalikdavome. Susigrūsdavome visas. Eidavome nuo 
autobusų stotelės įsiręžę tuos savo trejetą kilometrų per 
pažliugusius kelius. O paskui džiaugdavomės pas tėvus 
namuose išdėliotomis knygomis, prie jau esančiųjų de
rindavome, kur kuri naujakurė gyvens. Koks tai neiš
pasakytas malonumas, džiaugsmas akimis glostyti savo 
didėjančios bibliotekos knygų nugarėles!

daktaras vinCas rastenis

Jis buvo ne bet koks daktaras, o kaip vadindavo tais 
laikais, moterų daktaras. Jeigu dar tiksliau, ginekolo
gas-onkologas. Docentė Aldona Vaitiekūnienė mums su 
Violeta pasakojo, kad jos dukrai Aušrei labai padėjęs. 
Visi kalbėjo, kad Vilniuje jis bene geriausias šios srities 
specialistas. Susipažinau su daktaru Rasteniu, aišku, ne 
ginekologiniame kabinete. Draugauti pradėjome nuo at
eitininkų atsikūrimo pradžios. Jis buvo atkuriamojo ko
miteto valdybos pirmininkas, aš narys, ateitininkų kuopų 
perėtojas. Man kiek neįprasta buvo, kad ateitininkams 
nevadovauja na, jei jau ne teologas, tai bent humanitaras.

Nedidelis, smailėjančia siaura nosyte. Minoriškų, ne
didelių, neišraiškingų, bet gudrių akių, nešiojo akinius 
stambiais juodais rėmais. Pliktelėjęs, savo proto buveinės 
nuogumą slėpdavo po kupeta plaukų, iš abiejų pusių su
versdamas ant galvos centro. Panašiai kaip Lukašenka. 
Visada su kostiumu, visada su šlipsu. Juodi nuvaksuoti 
bačiukai. Taip sakau, mat koja buvo nedidelė. Neypatin
gai ilgi pirštai, veikiau stiprūs. Per posėdžius esu net kar
tą pagalvojęs – kiek putyčių tos rankelės yra kalbinusios! 
Nevengė į gyvenimo aktualijas žvelgti gydytojo akimis. 
Per konferencijas, seminarus patyliukais pakviesdavo:

vytautas toLeikis
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– Ar nenori nusišlapinti? – Man patikdavo solidariai 
su daktaru pačiurkšti.

Kai nervindavosi, mėgdavo trepsėti koja. Buvo turbūt 
iš prigimimo diktatorius. Bet koks paradoksas – idea
lesnio ateitininkų vado atsikūrimo laikotarpiui ir būti 
negalėjo! Kitose organizacijose posėdžiai vykdavo iki 
išnaktų, niekas nemokėdavo trumpai ir dalykiškai kal

bėti, netaupydavo nei savo, nei kitų laiko. Pas daktarą 
tokie triukai nepraeidavo. Punktualu, pagal reglamen
tą. Nori koks nors jausmingas katalikas pasipasakoti, 
kaip jam Šventoji Dvasia apsireiškusi, tirta visas iš ne
kantrumo, o daktaras, rodydamas rankele į nekantrųjį, 
ramiai teištaria:

– Palaukite, dabar mes svarstome tą klausimą, pas
kui kitą, tada suteiksim ir jums žodį.

Kol tas laikas ateina, tam ir entuziazmas atvėsta kal
bėti, ar pats pamiršta, ką taip svarbaus norėjęs pranešti.

Buvo Rastenis slapukas, nors pats paslaptis, pletke
lius žinoti norėdavo. Negali pykti, buvo turėjęs reikalų 
su Katalikų Bažnyčios Kronikos žmonėmis, pripratęs 
prie konspiracijos. Pirma nueina pas vyskupą Julijoną 
Steponavičių, pasitaria su tuometiniu Kauno kunigų 
seminarijos rektoriumi Sigitu Tamkevičiumi, dar kur į 
Vyriausybę nukulniuoja, kažką susitaria, kažko nesusi
taria, bet mes patys paskutiniai tesužinome.

Nemėgo vėluojančių. Jau žymiai vėliau, po suvažiavi
mo išrinkus pirmininku JAV lietuvį Arvydą Žygą, posė
džiai vykdavo ir Vilniuje, tik ne kas kartą. Rastenis tuo 

metu buvo sendraugių, aš – moksleivių pirmininkas. 
Arvydas kartais pavėluodavo po valandą, net daugiau. 
Kad ir koks šventas žmogus buvo, tai jį nervino. Šiam 
pasirodžius, mesdavo kandžią repliką. Gal garbės ir no
rėjo, prasprūsdavo kartais. Kai dėl ateitininkų patalpų 
buvo susitikęs su Algirdu Brazausku, visgi ne kartą 
apie tai mums pasakojo per posėdžius. Kuriam galui? 

Nei čia mums įdomu, nei čia ką, kad daktaras sėdėjo 
kažkam ant kelių. Vis tiek nei tas patalpas duos, nei 
Ateitininkų rūmus Kaune atgausime...

Kartą važiuojame dviese su daktaru į Antalieptę, pas 
kunigą Algirdą Dauknį. Vairavo jis pats, savo aštuntu
ką žigulį. Pakeliui užsukame pas vieną kunigėlį, pas 
kitą. Į Madagaskaro kaimą, vyskupo Mečislovo Reinio 
tėviškę. Stebiuosi, iš kur daktaras tiek kunigų pažįstąs. 
Kažką numykia, nors žinojau, kad buvo metęs kunigų 
seminariją. Vėliau žadėjo apie save pasipasakoti, bet 
persigalvojo, o gal pamiršo žmogus. Įsikalbame apie 
komunistus, saugumiečius.

– Aš tai saugumiečius, visus stribus šaudyčiau! – sako 
rimtu veidu. Bet kartu ir šypsosi.

– Kaip tai? – neslepiu nustebimo, nors aišku, kad nei 
čia šaudytų, nei čia ką, bet pasidavęs jo įsismaginimui, 
ir aš atseit tikslinuosi:

– Savo rankomis?
– Taip, tikrai šaudyčiau šitą brudą! – dar rimčiau at

3 tarybinės epochos vienas populiariausių konjunktūros dainininkų.

iš susitikimų

klauso rödelio knygelės apie vincą kisarauską antraštinis atvartas. danija. 1975. iš autoriaus archyvo 
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sako, ir vėl šypsosi. Taip ir nudardėjome iki Antalieptės, 
širdeles atsiverdami.

Beje, Rastenis skeptiškai žiūrėjo į mano tuo metu 
atrastą semitofiliją. Jam vis dar tebeatrodė, kad kone 
visi kagėbistai yra žydai. Kai kalbėdavo telefonu, sa
kydavo, kad Boria4 klausosi. Darbe esą net tokį Borią 
Santariškių telefono skydinėje nutvėrę. Žinojo, kad ar
timai draugauju su Veisaite, bet ironizuoti apie žydelius 
prie manęs liežuvis neapsivoždavo. Nemėgo daktaras ir 
lenkų. Yra sakęs, kad jeigu ne Piłsudskis, mes dabar ir 
Gardiną, ir Lydą turėtume. Tad mano šnekos, kad vie
ną iš ateitininkų principų, tautiškumą, reikėtų laisviau 
interpretuoti arba net keisti pilietiškumu, daktarui ne
atrodė aktualios. Nors argumentuodavau, kad turime 
daug vaikų iš mišrių šeimų arba kad lietuviškose mo
kyklose mokosi katalikai lenkai arba rusakalbiai. Bet 
kai į ateitininkų egzaminų istorinės dalies klausimus 
įtraukiau klausimą apie tautos kaltės jausmą, netie
siogiai apeliuodamas į lietuvių dalyvavimą Holokauste, 
daktaras scenos neiškėlė ir nesikabinėjo.

Kartą pokalbiui pakrypus apie artėjantį ateitinin
kų atkuriamąjį suvažiavimą, imame „dalintis“ valdžią. 
Tiksliau, svarstome, kas bus pirmininkas. Gal Žygas, 
gal daktaras Rastenis, paguodžiu, bet taip pat tvirtu 
balsu išpranašauju, kad Saulius Galadauskas trokšta 
būti ateitininkų vadu, šik ir nejunt5! Dar kartą paskai
tykite jo interviu čikagiškių Ateityje. Jis ten kaip prana
šas pavaizduotas.

– Sauliukas? Nu netikiu, negali būti.
Mano pranašystė išsipildė. Pasiekėme vietą. Anta

lieptėje buvo tikras alasas. Suvažiavimas akivaizdžiai 
artėjo. O įvyko jis tuo metu iš Pionierių rūmų į Jaunimo 
rūmus perkrikštytose patalpose6. Viskam pirmininkavo 
Rastenis. Mačiau, kad mažutis nori būti pirmininku, ir 
matome, kad jo diktatoriško tono net prisibijoma. Pil
dosi mano pranašystė, siūlo, ar ne Arvydas Juozaitis, 
Galadauską. Daktaras ima trepsėti kojele, neramiai 
aplink stalelį vaikščioti. Bet netikėtai išrenkamas Žy
gas, įtampa atslūgsta, tik daktaro šiek tiek gaila. Aiš
ku, jeigu ne jo kieta rankelė, jis gal būtų turėjęs šansų 
patapti pirmininku. Bet ir vilniečiai būtų buvę prieš. 
Kartą organizavau jo susitikimą su studentais ateiti
ninkais, tai tie po susitikimo vos nenusprendė išsivaikš
čioti! Tik pažadėjus daugiau neberengti susitikimų su 
daktaru, sutiko ir toliau veikti ateitininkų vardu, ne
kurti naujų organizacijų. Ir kai Dalia Čiočytė pristatė 
pirmąjį atkuriamo žurnalo Ateitis numerį, o šis Raste
niui ir vyskupams nepatikęs, tai daktaras taip grubiai 
su ja kalbėjo, užuot bent padėkojęs, kad ši iš posėdžio 
išėjo kaip žemę pardavusi. Ką ten pardavusi – be vei

do. Taigi, perfrazuojant klasiką Juozą Baltušį, atsirūgo 
varguolių skriaudos ir ašaros.

Dar gerokai prieš suvažiavimą pasiguodžiu, kad mano 
žmona negaluojanti, gali būti kažkokios moteriškos li
gos. Nuvažiuojame kartu į Santariškes. Violetą pasi
čiumpa daktaras, aš nekantriai laukiu. Po kiek laiko 
išeina vienas, Violeta matyt rengiasi ar klauso seselės 
instrukcijų.

– Tai ten yra mažas vaikiukas, būsi tėvas, sveikinu! – 
ir tiesia man ranką iki ausų šypsodamasis. O akys jo 
tokios linksmos linksmos, lyg pats būtų ką tik pastojęs. 
Niekada daugiau nebemačiau jo tokių linksmų akių. 
Po kokių trejetos metų kažko daktaras pas mus užeina. 
Kaip visuomet su savo pilkšvu kostiumu, šlipsuotas. 
Ir Ieva atbindzena pažiūrėti, koks čia dėdė įvainojo. 
Daktaras stebisi, kad vaikas nebijo, kad tokia jau didelė. 
Ištiesia ranką ir atsargiai kaip kokį Kycių Mojsejevičių7 
glosto per galvą. Ši nesitraukia, nebijo dėdės nors tu ką!

– Kokia komunikabili mergaitė! – neslėpdamas nuos
tabos pasidžiaugia svečias. Palieka dėžutę saldainių, 
sėdame aptarti reikalų. O išsireiškimas „komunikabili 
mergaitė“ ligi šiol išliko Toleikių žodyne.

Apskritai Rastenis buvo geros širdies, mokėdavo ir 
pagirti, ir pasidžiaugti, visada linkęs padėti. Tik ne visi 
tai pastebėdavo, nepagaudavo, nesuprasdavo jo replikų. 
Kai man kelio girnelė pradėjo skaudėti ir ėmiau raišti, 
iškart pasikvietė pas save. Pats pravedžiojo per dakta
rus, pats prašė padėti savo kolegų. Niekada daugiau 
gyvenime nebūsiu taip greitai daktarų apšokinėtas. 
Pastebėjo ir mano ateitininkišką uolumą, gebėjimą pri
vilioti jaunimą į organizaciją.

– Tu kaip koks voras, atsargiai pini tinklą, prieini, at
sitrauki, vėl prieini prie muselės, o tada tik kapt, ir yra 
naujų ateitininkų.

Net mano eiseną išsinagrinėjęs taip apibūdino:
– Tavo eisena kaip agresoriaus, kario. Eini linguoda

mas ir dešine koja mini tvirčiau, tarsi tuoj spirsi.
Jo namuose esu buvęs gal tik kartą. Gyveno jis Lazdy

nuose, rodos antrame aukšte, prie pat Neries. Ir žmoną 
jo mačiau. Liepė arbatos atnešti. Papasakojo, kaip kar
tą buvusi tokia situacija, kad į jo namus (sovietų laikais) 
užvežę bene kelis šimtus egzempliorių knygų, ar ne Ric
ci Jėzus. Mačiau tą knygą – labai dikta. Aišku, pogrin
dyje išspausdintų. Neturėję tuo momentu kur paslėpti. 
Kelias dienas gyvenęs kaip ant adatų. Jaukūs, tradici
niai, sovietmečiu prakutusio vilniečio namai. O arbata 
buvo juoda, įpilta plokštėjančiame baltame, mažomis 
rožytėmis papuoštame porcelianiniame puodelyje. Ma
čiau, kaip nuo jos elegantiškai kilo vingiuojantis garas. 
Ir dabar tebematau.

vytautas toLeikis

!

4 vyresniosios kartos lietuvių inteligentų tarpe buvo paplitusi nuo-
monė, kad populiariausias žydų vardas borisas.

5 žemaitiškas posakis, naudojamas pasakymui, kad žmogus ko nors 
taip nori, kad net nuslėpti nesugeba, kūno kalba išsiduoda.

6 atkuriamasis Lietuvos ateitininkų suvažiavimas vyko 1989 m. lap-
kričio 25–26 d.

7 toleikių sužmogėjęs ilgaamžis katinas.
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Muziejai kaip žmonės. Su savais charakteriais, unika
lia istorija, nuoskaudomis ir džiaugsmais. Dideli, maži, 
turtingi ir, na, nelabai. Veiklūs ir nepakenčiantys bet 
kokio šurmulio. Vieni sėkmingi, kurių spindinčios šyp
senos taip ir traukia žmones, kiti tik norėtų tokie būti. 
Yra gyvenimo nustekentų, kurie jau nebepakelia akių į 
užsukusį svečią, yra visada pareigingai pasitempusių, 
kad ir kas dėtųsi giliai viduje.

Palangoje esantis Antano Mončio namai-muziejus – 
iš tylesnių, iš pirmo žvilgsnio atrodo net besikuklinan
tis. Languotos medvilnės marškinių visos sagos užseg
tos, balsas ramus, kaip ir laikysena. Nečiups už skverno 
praeinantiems, užsukusius priims santūriai draugiš
kai. Tačiau sugebėjusių susidraugauti lauks kiekvieną 
kartą ir leis išsikalbėti ar tiesiog pabūti, paskui, žiūrėk, 
pradės ir juokauti, kviesti žaisti. Kalbu apie muziejų, 
tačiau įsivaizduoju Antaną Mončį, kokį susikūriau iš jo 
kūrinių, fotografijų ir jam dedikuotų knygų: Tomo Sa
kalausko Ketvirtoji dimensija (1998), Viktoro Liutkaus 
sudaryto albumo Antanas Mončys (2003) ir Danutės 
Zovienės sudarytos Per toli gyvenu: Antano Mončio su-
sirašinėjimai (2015). Regis, žmonėms patinka apie jį 
pasakoti. Suprantu, kodėl.

prabanga daryti tai, ką nori

Antanas Mončys (1921–1993) gimė Mončių kaime, 
Kretingos apskrityje. Senose nuotraukose – mielas 
berniukas, paskui ir jaunuolis: kiek besibanguojantys 
plaukučiai, daili nosytė, klasikinės lūpos, svajingos 
akys ir ramus, bet dėmesingas žvilgsnis. Gana pasitu
rinti šeima, šviesūs tėvai, nė karto nelupę savo vaikų, 
skatinę juos mokytis ir ieškoti, kas gyvenime traukia. 
Antaną traukė ne mokslai, o pasaulio stebėjimas ir visa 
ko meistravimas, drožinėjimas, piešimas. Baigęs Kre
tingos gimnaziją, jau karo metu stojo mokytis archi
tektūros Kauno Vytauto Didžiojo universitete, tačiau 
studijų nebaigė, nes grįžtant rusams suprato – reikia 
bėgti. Vokietijoje šalia visų pabėgėlio vargų gavo ir do
vanų – supratimą, kad nori tapti būtent skulptoriumi. 
Studijavo Freiburgo dailės ir amatų mokykloje, o gavęs 
skulptoriaus diplomą, pelnė Prancūzijos valstybės sti

muziejus su CHarakteriu
antano mončio namai-muziejus palangoje

Aistė Paulina Virbickaitė

pendiją studijoms Paryžiuje tęsti. Ši sėkmė paskatino 
atsisakyti planų emigruoti į Ameriką, juk prieš akis – 
pats Paryžius! Laiške jau Amerikoje gyvenančiam kla
sės draugui rašė: „Aš tikiu, kad mes sugrįšim dar kada 
į Lietuvą. Jūs atsivešite dolerių, aš savo dalią – bus ir 
tas, ir tas reikalinga“.

Paryžius jo atžvilgiu nebuvo blogai nusiteikęs, grei
čiau – išsiblaškęs, dėl ko ant didelio miesto negali labai 
pykti. Pamažu, šalia bičiulių lietuvių, ėmė rastis drau
gai prancūzai, darbų užsakymai, parodos, vedybos su 
Prancūzijos skulptoriaus Jano Martelio dukra Florence, 
santuoką lydėjo sūnaus gimimas, o su antrąja žmona 
Margrit Haller von Hallerstein vėliau susilauks sūnaus 

Muziejų sapnai ir Kasdienis gyveniMas

antano mončio namų-muziejaus ekspozicijos fragmentas. 
Centre – „begalinis“. 1970. medis. 

kęstučio stoškaus nuotrauka. amnm
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ir dukters. „Aš pasirinkau neištaigų gyvenimą, kad ga
lėčiau daryti, ką noriu“, – sakė jis biografui Tomui Sa
kalauskui. O norėjo jis dirbti, tai ir darė nuolat, be atos
togų: užsakymus bažnyčioms, privatiems asmenims ir 
tiesiog skulptūras, sau. Iš molio, akmens, medžio, kar
tais metalo. Taip pat piešė, kūrė koliažus, kartais net 
papuošalus. Mončys netapo Paryžiaus žvaigžde, tačiau 
visą gyvenimą užsiėmė tik menu ir meno dėstymu, iš ko 

turtų nesusikrovė, tačiau ir neskurdo. Juk daryti tai, ką 
nori – tokia prabanga, ypač jei senatvėje to nesigaili.

Lietuvoje jį prisimename ir nuotraukose ar filmuose 
dažniau matome kaip pagyvenusį žmogų – čia jis sugrį
žo būdamas 68-erių, 1989 m. Apkabino mamą, paben
dravo su artimaisiais, apžiūrėjo laukus, kur kadaise 
stovėjo gimtoji sodyba. Eidamas Palangos gatve sese
riai pasakė, kad jei jau jo muziejus bus, tai turėtų būti 
kažkur čia. Vilnius ir Kaunas, sakė, ir taip visko per 
daug turi. Ir buvo visiškai teisus, negali ginčytis. Gaila 
tik, kad pats Mončys savo muziejaus atidarymo nesu
laukė. Padovanoti jo darbai išvyko į Lietuvą, o jį patį 
nuo kelionės sulaikė vis prastėjanti sveikata, kuri taip 
ir nepasitaisė – menininkas mirė 1993 m., Paryžiaus li
goninėje. Muziejus Palangoje atsidarė po šešerių metų, 
1999-aisiais.

trumpa muziejaus biograFija

Antano Mončio namų-muziejaus krikštatėviu galima 
vadinti semiotiką Algirdą Julių Greimą. Tai jis Mončio 
seseriai Birutei pakuždėjo, kad ji turėtų kažkaip paska
tinti brolį padovanoti kūrinius Lietuvai, gal ir pats pas
kui čia persikraustyti – panašiai kaip tai tuo pat metu 
padarė Kazys Varnelis. Tiesa, pirminė mintis buvo apie 
kitą kurortą – Druskininkus, kuris tuomet atrodė gero
kai kultūringesnis nei dešimto dešimtmečio Palanga. 
Mončys darbus dovanoti Lietuvai sutiko lengvai, tačiau 

nusprendė, kad jo muziejui labiau tiktų Palanga. Maž
daug šioje vietoje estafetę perėmė Loreta.

Muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė taip 
pat yra ir Mončio dukterėčia. Ji šiuo muziejumi rū
pinosi dar iki jam atsirandant. Paklausta, ar to meto 
Palangos savivaldybė džiaugėsi pasiūlymu ir talkino jo 
atsiradimui, trumpai nusijuokia, tuomet sako: „Vis tik 
administracijoje buvo keli žmonės, kurie tuo metu sakė: 

mes čia to meno nesuprantame, tačiau jūs darykit, kur
kit muziejų“. Dovanų nori visi. Įsipareigojimai – kitas 
reikalas. Bet vis tik, tarpininkaujant tuo metu aktyviai 
muziejaus idėją palaikiusiai Kultūros ministerijai ir 
atskiriems išeiviams, įtikinėjusiems visus Lietuvoje, 
kad tokio muziejaus reikia, galiausiai jam buvo skirta 
viešbučio „Jūratė“ biblioteka – tuomet jau mažai kam 
reikalingas pastatas netoli parko ir jūros. Toliau sekė 
pinigų paieškos – miestui ir valstybei vis kartojant, kad 
pinigų nėra, finansinės pagalbos įsikūrimui teko prašyti 
ir privačių asmenų.

Kaip bibliotekos patalpas paversti į muziejų sugalvojo 
čia lubas atvėrusi architektė Gražina Pajarskaitė, vė
liau jos darbus perėmė klaipėdietis architektas Petras 
Lapė, kuris suteikė muziejui tą žavingą mėlyną spalvą, 
lietuvių tapytojų ceruliumu vadinamą, kitaip – Ceru-
leum blue, kurios pavadinimas kilęs iš lotyniško žodžio 
caelum – dangus. Medinis pastatas apsisiautė gilaus 
mėlyno dangaus spalva, naujais plaučiais įkvėpė pa
jūrio oro ir priėmė vidun Mončio skulptūras. Iš turimų 
kūrinių nuolatinę muziejaus ekspoziciją formavo dar 
viena mūsų žvaigždė – architektas Valdas Ozarinskas. 
Konceptuali jo kūryba nedraugavo su modernizmo dva
siomis, jis neslėpė, kad nemėgsta medžio, tačiau ekspo
ziciją kūrė su meile – jo paties rankomis kurti netgi ten 
esantys stalai.

Kiek kartų beateitum į tą muziejų, pakilus laiptais 
ištinka nuostaba. Kaip šiltą vasaros vakarą panirus į 

aistė pauLina virbiCkaitė

kaukė ir švilpiai iš antano mončio namų-muziejaus kolekcijos. amnm
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muziejus su CHarakteriu

ežero vandenį – lyg ir žinai, kas bus, bet visada nustem
bi nuo kūną apėmusio pojūčio. Peržengus slenkstį atsi
duri kitame pasaulyje, kur tave sutinka dienos šviesos 
glostomi mediniai jo gyventojai ir, žinoma, garso take
lis – atlikėjo Donato Bielkausko (Donio) muzika, atlikta 
grojant Mončio sukurtais moliniais švilpiais.

Nuolatinė muziejaus ekspozicija telpa į tris sales: di
džiąją ir dvi mažesnes, šonines. Pirmoji – didžiausia, ji 
ir įspūdingiausia. Šviesa pro stogą krenta ant stalo, prie 
kurio galima prisėsti ir pavartyti su Mončiu susijusius 
leidinius (verta peržiūrėti Loretos Birutės Turauskai
tės sudarytą Antano Mončio bloknotą Rankos (2010)), 
ir ant skirtingų laikotarpių ir dydžių skulptūrų, kurios 
žvelgia į tave taip pat smalsiai, kaip ir tu į jas. Kažin, 
ar tos skulptūros nori mus paglostyti? Nes jas liesti la
bai norisi – pirštų galiukais, ir delnais. Norisi pajusti 
natūralias ir skulptoriaus kalto paliktas medžio faktū
ras, rankos judesiu pamėginti atkartoti neretai sudė
tingą konstrukciją. Menininkas tai puikiai žinojo, žino 
ir muziejus, todėl – galima! Kaip ir vaikščioti tarp jų, 
uosti medžio kvapą, stebėti natūraliai kintančius še
šėlius. Susirasti tą, su kuria tą dieną labiausiai norisi 
bendrauti.

Gal sujaudins didžiuliai medžio griaučiai, gal – masy
vios kabančios grandinės, gal užburs susiviję „Žonglie
riaus“ kilpos, o gal dėmesio pareikalaus ekstravagan
tiškas „Maršalas“ (1980), toks senas dalgis, apsikarstęs 
pseudomedaliais ir nacistine bei sovietine simbolika, 
toje vietoje kur žmogaus klynas – styro kažkoks kau
las. Man atrodo, jį tyčia pastatė salės pakraštyje, kad 
pernelyg neįsijaustų ir nesiimtų viskam čia vadovauti. 
Dabar jis tik seniokiškai spigiu balsu laido nešvankius 
juokelius ir apkalbinėja lankytojus. Jam iš kitos salės 
pritaria akmeninis dantytas „Jonas“, o griaučiai ir kau
kolės springsta žmogui negirdimu skulptūrų juoku. Bet 
gal atėjus kitą dieną jų visai nesigirdės, saulės spindu
lys netikėtai kris tiesiai ant nedidelio, beveik abstrak
taus „Nukryžiuotojo“ iš kaulo, gintaro ir malachito, ir 
stebėdamasis negalėsi suprasti, kodėl iki šiol jo niekada 
šiame muziejuje nepastebėjai.

Kairėje pusėje esančioje salėje dėmesį traukia „Paukš
tė“ (1974) – iš vieno medžio masyvo išskobta masyvi ir 
tuo pat metu elegantiška skulptūra, į kurios vidų nori
si sušnabždėti paslaptį arba tiesiog stebėti, kaip juda 
silueto linija ir keičiasi medžio faktūros. Dešinėje sa
lėje svarbu nepraeiti pro skulptūrą „Motina“ (1970). 
Tai pirmoji (iš čia ir jos pavadinimas) Mončio sukurta 
perkomponuojama skulptūra. Šių skulptūrų pradžia – 
vaikystėje. Ant verpstės dedamas pakulas ar vilną pri
segdavo mediniu segtuku, kuris dažnai būdavo pagra
žintas iš to paties medžio gabalo išdrožinėta grandinėle. 
Vaikystėje pamėgino tokį patį padaryti, pavyko, vėl 
prisiminė antroje gyvenimo pusėje. Jį domino medžio 
atjungimas nuo medžio, bet taip, kad minimalus susi

jungimas išliktų. Paskui kilo mintis kurti kompozicijas, 
kurių kiekviena grandis turėtų savarankišką formą ir 
kad tos visos formos sudarytų visumą. Tokias skulptū
ras sunku padaryti, tačiau pavykus, jas galima statyti 
įvairiais būdais, komponuojant improvizuoti. Tad žvel
giant į puspenkto metro ilgio „Motiną“, galima stebėtis 
meistriškumu, leidusiu iš senos liepos kamieno išskobti 
tokią sudėtingą struktūrą ir pamėginti mintyse ją per
komponuoti savaip.

Jei muziejus rinktų publikos numylėtinius, favoritais 
greičiausiai taptų kaukės ir švilpiai. Juose – fantazija, 
sąmojis, žaismingumas. Iš įvairių buityje rastų objek
tų kuriamos kaukės – nuostabi kūrybiškumo pamoka, 
o švilpiai vertingi ne tik įdomiomis formomis, bet ir 
subtiliais garsais. Pradėjęs nuo iššūkio sukurti papras
tą vaikystės švilpuką, vėliau menininkas savo užduotį 
pasunkino ieškodamas išskirtinio garso arba, pavyz
džiui, galimybės vienu švilpiu groti vienu metu dviem 
ar trims žmonėms. Gyvas būdamas su savo kaukėmis 
ir švilpiais kartais atlikdavo keistus pasirodymus, ku

antanas mončys. pamokslininkas. 1983. medis. 
kęstučio stoškaus nuotrauka. amnm
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aistė pauLina virbiCkaitė

riuos šiandien nedvejodami vadintume performansais, 
kviesdavo prisijungti ir svečius. Ne, šiandien nei kau
kės pasimatuoti, nei švilpiu pagroti patiems nepavyks, 
tačiau jų garsų galima pasiklausyti ausinėse.

skuLptoriaus šveLnumas

Antanas Mončys nesistengė šlietis prie krypties ar sti
liaus. Jis darė savo, jei kas suprasdavo – džiaugdavosi, 

jei ne – tai tegu eina šalin, sakydavo. Laiške draugams 
rašė: „Aš pats nežinau, kokiai aš krypčiai priklausau, 
nes jos man visai nerūpi ir savęs nemanau suvaržyti 
kokių nors srovelių tendencijomis, bet vis tiek tikriau
siai priklausau 20-ojo amžiaus epochai, nes gi nuo savęs 
nepabėgsi. Esu gana modernus: ir į kiną nueinu, ir coca-
colą geriu, ir dviračiu moku važiuoti...“

Mončys yra toks tikras menininkas-modernistas, ir 
vis dėlto yra vienas ryškus skirtumas nuo mūsų įsi
vaizduojamo XX a. menui pasišventusio, užsispyrusio 
idealisto. Jis buvo šeimos žmogus. Vaikai jam rūpėjo ne 
mažiau nei skulptūros. Jis buvo tas, kuris namuose ga
mina maistą ir plauna indus, tvarko kambarius ir veda 
vaikus į mokyklą. Po skyrybų su pirmąja žmona, sūnus 
panorėjo gyventi su tėvu. Pasakojama, kad Mončys at
sisakęs gero pasiūlymo metams vykti į Ameriką dėsty
ti, nes reikėjo rūpintis sūnumi. Po skyrybų su antrąja 
žmona vaikai kiekvieną dieną užsukdavo pas tėvą – pa
būti ir papietauti. Moterų menininkių tai nenustebins, 
tačiau XX a. vakarietiškame, taip pat ir lietuviškame 
kontekste toks skulptoriaus šeimyniškumas labai retas. 
Sprendžiant iš laiškų, jo senatvė buvo sunki dėl sveika
tos, bet ne vieniša – tai tokia premija, gaunama už viso 
gyvenimo nuopelnus.

Biografija nebūtinai atsispindi kūryboje. Tačiau žvel
giant į Mončio kūrinius juntamas jo santūrus švelnu
mas, vietomis – žaismingumas. Kalbėdamas apie savo 
santykį su medžiaga sakė: „Aš su ja nekovoju, kaip kar
tais kas nors pasako. Aš su ja glamonėjuos“. Mončio 
darbus galima vadinti monumentaliai elegantiškais, 
augančiais, galingos jėgos pilnais, galima sakyti tie
siog – sexy, visi epitetai kalba iš esmės apie tą patį – 
meilę darbui ir gyvenimui.

Mončio muziejus panašus į patį Antaną Mončį. Gimęs 
iš meilės, užsispyrusiai pergyvenęs sunkesnius laikus, 
nemėgstantis perdėto viešumo, tačiau su ramia šiluma 
įsileidžiantis norinčius draugauti. Šią vasarą, meninin
ko 100-ojo gimtadienio proga, priešais muziejų pagaliau 
tvarkoma aplinka – įrengiamas Antano Mončio skve
ras. Galbūt tai reiškia, kad net kurortas pagaliau jam 
pajuto draugiškus jausmus ir į muziejų su skulptūromis 
pasiglamonėti žvilgsniu ir pirštų galiukais vis dažniau 
užsuks nauji muziejaus draugai. !

antanas mončys. afganas. 1979. medis. kęstučio stoškaus 
nuotrauka. amnm



47naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  4

I

– tai pradėsi ar ne?
– gerai, mielai, okei, tik palauk, paimsiu įrankius – 

popieriaus, papkutę1, stalčiuose kažkur besimėtan
čias antikvarines Kniga učiota ir Pisma trudiaščichsia, 
dar pieštuką „Koh-i-Noor“ ir pirštus tepantį parkerį; 
sužvejosiu skriestuvą adatinėmis kojelėmis, logaritmi
nę liniuotę, kompasą – kas žino, gal jų irgi prireiks, 
ir pradėkim –

pradėkim nuo ko? nuo ko pradėti beveik pusės šimto 
tavo metų šitam mieste inventorizaciją? (pusės šimto, 
po paraliais!) – matyt, nuo tolimo, pradinio, archeti
pinio, nuo to, kas pirmiausia blyksteli atminty gavus 
Aukštosios Redakcijos siūlymą parašyti apie Vilnių, 
spragtelėjus pirštais, taip taip, jo, aha, –

nuo gėlėta cerata uždengto stalo virtuvėje, stalo prie 
didelio lango, ant kurio kabo nerta dienos užuolaida, 
irgi gėliški ornamentai, siaura juosta per apatinį lango 
ketvirtadalį, pridengianti nuo pašalinių, suteikianti pri
vatumo, nors ir labai sąlyginio, lango uždaryto ir užkli
juoto, jeigu ruduo ar žiema, arba praverto, jeigu vasara, 
stalo, ant kurio stovi šis tas prašmatnaus – ąsotis su 
svarainių gėrimu, jeigu ruduo, arba rabarbarų sunka, 
jeigu vasara, o gal giros trilitrinis, stalo prie lango, pro 
kurį matosi kas? – močiutės slyvos šakos, už jų mašinų 
aikštelės asfaltas, dujų trasos žymeklis – juodas stulpe
lis, ant kurio mergaitės kabina gumą, šaligatviai, kili
mų mušykla, gretimo namo siena –

šita virtuvė blokiniam penkiaaukšty, šitas langas, už 
kurio –

II

– viskas atvira. Be galo ir be krašto. Ar, kaip kitam 
posaky – iš tuščio į kiaurą.

Kas esat matę tarybinių mikrorajonų maketus, žinot, 
kad jų projektavimas buvo toks žaidimas kaladėlėmis, 
kurio esminė sąlyga ir pagrindas – plyna erdvė, kiek 
norint besitęsianti į vieną ar į kitą pusę.

Tačiau skirtingai nei planuotojams, gyventojams toji 
erdvės begalybė nežadino didingų jausmų, minčių apie 
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laisvę ar absoliutą, kurias paprastai kelia atviros jūros 
vaizdas ar į perspektyvą tolstanti alėja. Tiesą sakant, 
perspektyvų nelabai ir buvo: į centrą vedusios Dzer
žinskio gatvės perspektyvine nepavadinsi. Nelabai ir 
horizontų: gyvenk tu nors ir paskutiniam aukšte, vis 
tiek šalia stovės tokio pat aukščio blokas. O mes gyve
nom pirmame.

Dar šita erdvė turėjo nemalonią savybę kartotis. Kar
tojosi viskas, dideli elementai ir maži elementai – langai, 
kambariai, namai, kiemų kvadratai, šaligatvio plytelės, 
žaidimų aikštelės. Parduotuvės ir mokyklos. Taip pat ir 
mašinos, baldai, daiktai, drabužiai... Tiesą sakant, be
galybė tik taip ir reiškėsi – per nuolatinį pasikartojimą. 
Apimdavo įtarimas, kad tai kažkoks akių dūmimas ar 
užsikirtimas. Tavo kiemas buvo toks pats kaip ir kaimy
ninis, o tas – toks pats kaip trečias. Tai kodėl tavo kie
mas buvo tavo? Kur jis baigėsi, kur prasidėjo kitas?

Tiesa, galiausiai kiemų grandinė vis dėlto nutrūkda
vo, ir prasidėdavo laukas ar miškas. Bet buvo akivaiz
du, kad šita riba laikina, kad anksčiau ar vėliau čia 
privažiuos sunkvežimių, ekskavatorių ir kranų, kurie 
išvalys vietą ir primėtys betoninių dėžių. Dažnai tas jau 
ir vykdavo – ištisi ruožai, kaip devynaukščių ansamblis 
iškart už mūsų namo, metų metus vegetuodavo tai iš
sijudinančios, tai vėl nurimstančios socialistinės staty
bos būvyje.

Galų gale net ir išvažiavus iš miesto Raudonosios 
armijos prospektu jis po kurio laiko vėl apaugdavo to
kiais pačiais mikrorajonais – nesvarbu, Kaune, Alytuje 
ar Panevėžyje.

Vaikai kieme, besikapstantys smėlio dėžėje ar besilei
džiantys nuo čiuožyklos, to nesuprato. Bet ir jie negalėjo 
nejausti mamų nerimo, kad šitam tikrąja žodžio prasme 
pereinamajam kieme nesaugu, kad pavojus gali ateiti iš 
visų pusių, nejausti jų baimių, jog vaikai staiga ims ir 
pradings. Ir ne vien dėl piktos žmogaus valios, o tiesiog 
šiaip, netyčia: patekę į kitą korio akutę, jie nepastebė
tų, kad ji ne ta.

Todėl nenuostabu, kad tikrieji mikrorajonų čiabu

slaptieji vilniaus Klubo užrašai

1 tekste vartojami aprašomoje aplinkoje paplitę šnekamosios kalbos 
žodžiai. nematau būtinybės juos stigmatizuoti kursyvu.
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viai – paaugliai – ribas, tvoras ir panašius dalykus lai
kė anomalija. Ar tai būtų Giedraičių gatvės privačių 
namų tvoros, (nenu)saugojusios sodus, ar „Kibirkšties“ 
gamyk los tvora, už kurios – prestižinės triubkės šaudy
tis džiovintais žirniais, ar kepyklos tvora palei konvejerį 
su šiltais, dar neaplietais glajumi meduoliais, ar, pa
tiems drąsiausiems ir vikriausiems – tvora aerouosto, 
kur senuose lėktuvų ratuose tarsi auksas smėlyje glū
dėjo bombikių magnis. Nekildavo noro įveikti tik vieną 
tvorą, palei kurią eidavom į Jaunųjų technikų stotį – 
Šiaurės miestelio kareivinių tvorą.

Panašiai ir laiptinės. Bet kas į bet kurią galėjo įeiti, 
pakilti iki viršutinio aukšto, o kartais ir aukščiau – per 
liuką ant stogo. Galėjo laiptinėje sėdėti, žaisti kortomis, 
užkandžiauti ir išgerti, net miegoti (ne tik tipinis chro
nius, pritrūkęs jėgų pasikelti iki savo aukšto ar neįleis
tas šeimynykščių, bet ir idėjiniai bastūnai, kaip kad, 
pasakojama, Rimas Burokas). Nepulsiu tvirtint, kad tai 
neišprovokuodavo koliojimųsi ir skandalų, bet – galėjo. 
Tik šiek tiek rimtesnė užkarda buvo buto durys, kad ir 
kiek jas muštų dermatinu ar iš vidaus statytų antras. 
Mūsiškės apskritai laikėsi ant garbės žodžio, ir likome 
neapvogti tikriausiai tik todėl, kad namie visą laiką kas 
nors būdavo, visų pirma močiutė.

Ne ką menkiau atvirybė reiškėsi akustinėje srityje: 
nesandarūs langai, popierinės sienos, įstatymiškai dek-
retuota ankštuma (kiek ten kv.m. vienam asmeniui, 
devyni?). Mūsų miegamajame virš lovų buvo rozetės 
lizdas. Nežinau, ar pats sugalvojau, ar kas pasakė, bet 
buvau patikėjęs, kad elektra rozetėje veikia kaip garso 
stiprintuvas. Mat jei vakare kamštį užmynęs kaimynas 
imdavo auklėti žmoną, pro ją girdėdavosi visi grėsmin
gų intonacijų niuansai (tikriausiai šitai man įvarė neu
rotišką jautrumą naktiniams garsams). Prireikus gar
siasklaidos priemonėmis tapdavo ir centrinio šildymo 
radiatoriai: į juos belsdavo protestuodami prieš triukš
mą, duodami signalą „varom į kiemą“, ir t. t.

Pasakojama, kad kai Pilaitėje gyvenusiam filosofui – 
tam pačiam, kuris blokinius daugiabučius pakrikštijo 
„žmogidėmis“ – užeidavo juoda melancholija, ją išduo
davo tos pačios frazės kartojimas: „Vis pučia. Vis pučia 
ir pučia visur“. Sakyčiau, radikalu, bet atpažįstama, 
įskaitant ir beasmenę formą (kas pučia?).

III

Vis dėlto ne taip jau visai. Monotonija nebuvo visiškai 
monolitinė; žvilgsnis ir ranka, smalsumas ir priprati
mas joje atrasdavo įtrūkių, raukšlių, asimetrijų. Imkim, 
pavyzdžiui, tokį elementorišką dalyką kaip padiezdai. 
Gretimam 144 name jie buvo su suoliukais, o mūsų, 
šiaip jau niekuo nuo ano nesiskiriančiame – be suoliu
kų. Įsivaizduojat, kiek tai keičia bendravimo plotmėj? 
O pagaliau pastatytų devynaukščių laiptinės turėjo bal

tus frontonus per visą aukštį, nevienodai išpjaustytais 
kvadračiukais primenančiais perfokortas, ant kurių pa
vyzdžius disertacijai apie beasmenius veiksmažodžius 
rašydavosi motina.

Tarp šaligatvio plytelių gyveno skruzdės, ne vienam 
keldavusios norą atkeršyti už skausmą, kadaise sukeltą 
jų giminaičių. Ant plytelių mėtėsi bykai ir degtukai, ku
riuos susirinkęs galėjai stoti į kryžmines laužtynes (kie
no degtukas drūtesnis). Mėtėsi ir cigarečių pakeliai, iš 
kurių labiausiai medžiojamas buvo „Kosmosas“. Miesto 
legenda bylojo: jei nuplėšęs pakelio dangtelio šoną rasi 
raudonus (ar juodus) skaičiukus, gausi tiek „Kosmoso“ 
pakelių (ar kitokių gėrybių), kad maža nepasirodys. 
Juodžemio plotai tarp šaligatvių tiko žaisti „žemę“ – pri
vačiasavininkišką, kontrrevoliucinį žaidimą!

Daugelio vietų švelnioji pusė atsiskleisdavo tik tam 
tikru metu. Žiemą kalvos prie Giedraičių gatvės virs
davo slidinėjimo trasomis. Mašinų stovėjimo aikštelė – 
chokėjaus arena, kaip ir keliskart plotas tarp medžių, 
kaimynui iš antro aukšto su šlanga papylus vandens.

Matot, pas mus dauguma buvo kaimynai, kitokių ne
labai –

Šermukšniai ir kita augmenija, kurią atkakliai sodino 
keletas jaunimo sveiko gyvenimo priešininkų, vasarą 
pasitarnaudavo kaip futbolo vartų štangos. Kilimų mu
šykla buvo pirmasis krepšinio stovas. Vandens kolonėlė 
Giedraičių pusėje papildydavo ištuštėjusias ablivalkes. 
O ant šaligatvio bordiūro kiekvieną pavakarę (berods 
17:45) bendruomeniškiausiam kiemo ritualui rikiuo
davosi šiukšlių kibirai su savininkais ir savininkėmis. 
Skardi šiukšlinyčios sirena prilygo iškilmes skelbian
čiam trimitui, o šiukšles spaudžiantis presas iš mašinos 
galo – geriečio galiūno raumenims.

Tam tikru momentu net mūsų namų stačiakampiai 
gretasieniai nusimesdavo pilką rūbą, kaip nerašė tary
biniai klasikai. Sutemus kambariuose įsižiebdavo švie
sos, kurios buvo baltos ir gelsvos, ir auksinės; jas sklei
dė skirtingi šaltiniai – ragus primenantys dvišakiai 
šviestuvai, trišakiai šviestuvai, keturšakiai šviestuvai, 
pseudobarokinės liustros su plastmasinėmis krištolo 
imitacijomis. Pasitaikydavo plieskiančių plikų lempu
čių ant laido, bet kiečiausiai pasielgė tas iš 148-ojo, savo 
kambarį apšvietęs mėlyna lempute. Atrodė originaliai 
ir makabriškai. Pavydėjau: iš kur jis tokią parovė? Tik-
riausiai dirbo elektriku.

Šviesoje išryškėdavo kambariai – naktines užuolai
das iškart užtraukdavo ne visi. Ir prasidėdavo interje
rų reviu. Pasimatydavo Lentvario kilimai, kuriuos kai 
kas Vidurio Azijos papročiu kabindavo ant sienos, jų 
geometriniai ornamentai, primenantys naujųjų rajonų 
struktūrą, dėžutė dėžutėje, miniatiūrinis didelio pasau
lio atspindys kaip Magritte’o paveiksluose...

Arba, pavyzdžiui, medžiai. Be klevų ir, rodos, liepų 
mūsų kieme augo kriaušės ir obelys. Dauguma jų dėl 
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amžiaus ir nuolatinio karstymosi buvo nevaisingos, ta
čiau keletas dar atsivesdavo vaisių. Įsivaizduojat? Ziks
niausia buvo prie 144-ojo augusi ilgšė, kurios derliui 
nuimti reikėdavo surinkti specialią didžiausių padau
žų ir aukštalipių komandą. Turbūt dėl to jos kriaušės 
buvo tokios saldžios – spėdavo prinokti, nepasiekiamos 
nekantruoliams.

 Šitie vaismedžiai išliko iš priešistorės, iš sodybų, ka
daise stovėjusių palei kelią į Kalvarijas ir Verkius. Pas 
mus tai buvo vieninteliai archainio klodo ženklai, bet 
kitoje Dzeržinskynės pusėje, ypač arčiau trimpirmos, 
galėjai aptikti nenugriautų medinių namukų. Kartais 
ir su visais kaimiškais reikaliukais – daržovių lysvėmis, 
vištomis ir gaidžiais – jie buvo keisti inkliuzai, chaoso 
sėklos kvadratiniame-lizdiniame užstatyme. Kai kurie 
išsilaikė iki šiandien, versdami spėlioti, kaip tais ūmiais 
laikais išvengė likimo – ar dėl ypatingo savininkų užsis
pyrimo, ar dėl apsukrumo, ar buvo palikti kaip muzie
jaus po atviru dangumi eksponatai? Ir kaip tas žemelės 
dirbimas, kaip gyvenimas trobelėje ėjosi daugiabučių 
titanikų paunksmėje?

Šiaip ar taip, be medžių būtų buvę gerokai liūdniau. 
Nebūtų egzistavęs ir kiemo šaikos štabas, kurio aukš
čiausiose ir sunkiausiai įlipamose šakose bazavosi 
vyriausi vadai, o pirmajame kamieno išsišakojime – 
jaunieji nariai kaip Visma ir jūsų nuolankus tarnas. 
Ir apskritai tarybinė urbanistika ir parkai – nesuderi
nami dalykai. Juk negalime parkais laikyti natūraliai 
augusių pušynėlių, kuriuos tarsi atsilikusius dalinius, 
aplenkė ir apsupo blokinių užpuolikų pajėgos. Girdėjau 
aiškinant, kad tai atseit skandinaviškas stilius, bet iš 
tikrųjų – kam jie rūpėjo, kas norėjo skirti „kapitalinių 
įdėjimų“ tokiam buržuaziniam išmislui kaip parkai? 
Dar jeigu būtų centras, koks nors paminklas ar par
tijos komitetas, bet miegamuosiuose rajonuose... tad 
parkų vaidmenį turėjo atlikti tie vargšai pušynai, šal
tuoju laiku sunkiai įžengiami, o didžiąją metų dalį – 
prišnerkšti.

Bet Dzeržinskynėje ir tokių nebuvo. Vis dėlto močiutė 
suvedė mane su vieta, kuri, kaip dabar suprantu, tapo 
savotišku parko pakaitalu. Gražiais rytais mudu išsi
ruošdavome tolimon kelionėn, pro permanentinės staty
bos devynaukščius vedusion į karinį poligoną. Iš abiejų 
pusių jį rėmino supilti šlaitai (vėliau čia radosi aikštelė 
besimokantiems vairuoti, o dabar stovi eksSiemenso 
krepšinio arena ir parkingas). Kelių stadionų dydžio 
plynėje būta metalinių konstrukcijų laipiojimui, buo
mų, ilgų griovių, apkasų, išmūrytų bunkerių ir pan. 
Nors poligonas priklausė SA, jo smarkiai nesaugojo. 
Šiaip ar taip, priešpiet mudu su močiute ten patekda
vome be vargo. Kadangi kiek užmato akys, būdavome 
vienintelės gyvos dūšios, ir nieks netrukdė mėtyti su
rastą apvalų akmenį, ridentis nuo šlaitų ar valgyt bu
terbrodus, močiutei atrodė pagrįsta pavadinti tai „mūsų 
valdomis“. 

Nuo „mūsų valdų“ prasideda daugiaserijinis filmas, 
kurio epizoduose vaidina tokios ir panašios vietos – sta
tybvietės, gamyklos, sandėliai, laužynai. Iki Nepriklau
somybės spėjau geriau susipažint su keletu. Rodos 8-ojoj 
ATĮ su kolega Zalatoriumi atlikom praktiką, ardydami 
kažkokią didžiai tepalingą detalę (beje, ten pirmą kar

antanas mončys. eskizas. XX a. septintas dešimtmetis. 
gyčio skudžinsko nuotrauka. amnm
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tą išvydau fufaikom apsivilkusią darbo liaudį). Ryškiau 
prisimenu kitą miesto galą, geležinkelio ruožą Kirti
muose, netoli čigonų taboro – ten, vadovaujami karinio 
mokytojo, kasėme griovį kabeliams. Buvo nuostabu: 
retkarčiais praūžiantys lėktuvai, formuojamų sąstatų 
bildesys, nesuprantamos garsiakalbio komandos, pana
šesnės į skundus, kapeikos už iškastą metrą –

Ir kai šiandien besibastydamas po miestą atsiduriu 
Savanorių prospekto gale, Kirtimuose ar paskutines 
dienas skaičiuojančioje Markučių pramoninėje zonoje, 
nebėgu iš jų papūtęs lūpas. Tai yra mano Vilniaus dalis, 
mano parkas, kad ir pramonės. Nelabai žalias ir pūkuo
tas, bet turintis savotiško žavesio, morbid charm.

Minėjau Magritte’ą. Dar giliau į vyzdį ankstyvoj jau
nystėj krito de Chirico paveikslai. Vienišas žmogus – 
ar tik žvilgsnis – tuščiose gatvėse, nejauki, iš rašto ir 
iš krašto išėjusi architektūra... Prie to lyg ir savaime 
šliejosi tokių kino režisierių kaip Buñuelis sap niški pa
sažai. Garso takeliai buvo įvairūs, bet arčiausiai esmės 
siekdavo bene Joy Division ir The Cure.

iv

Kam neužeitų noras – ką ten, troškimas – atsijungti 
nuo tos begalinės kartotės?

Tad tęsdamas asmeninių erdvių archeologiją, kiek-
viename gyvenimo tarpsnyje randu plynių priešybės – 
uždaros ir ankštos vietos pavidalus. Pradėkime nuo pri
oritetinės slėptuvės namie – po pusantrine tėvų lova. 
Lauke panašiausias į ją buvo plotas po balkonais, ypač 
po tuo keletu, kuriuos nuo pašalinių saugojo tankus 
krūmynas. Čia patekti galėjai tik dvilinkas, čia kartais 
atsiduodavo šlapimu, užtat buvo saugu ir, nepabijokim 
to žodžio, jauku. Neatsitiktinai kiemo mergaitės savo 
sek retus dažniausiai įrenginėdavo po balkonais.

Tuo pačiu metu ar kiek vėliau atradau tualeto pri
valumus. Ir ne aš vienas – kažkuriais metais jis buvo 
tapęs vyriškosios šeimos dalies skaitykla, kas sukė
lė bend ro pobūdžio nepatogumų. Knyga drauge su 
0,8 kv.m. dėžute gerai atribojo nuo išorinio pasaulio. 
Bet ką čia aiškinti, visi tą žino: pas ne vieną pažįstamą 
toje įstaigoje radau kultūrinės periodikos ir rinktinių 
knygų stirtas. Ar ne Leonardas Gutauskas sakėsi ten 
parašęs visą knygą?

Pats esu apdainavęs kitą ramią vietelę, sklepą. Irgi 
ne unikalus išradimas – žinau, kad, pavyzdžiui, Regi
mantas Adomaitis ten ruošdavosi vaidmenims. Tačiau 
mano gyvenime jis atsirado brandžiame amžiuje, kaip 
prabanga. Rimtai, nes Dzeržinskynės sandėliukas buvo 
žemėjanti skylė po laiptais, kur vos išeidavo apsisuk
ti, ką ir kalbėti apie išsvajoto varstoto pastatymą. Be 
to, mūsų laiptinės rūsius periodiškai užpildavo užsi
kimšusi kanalizacija. Santechnikų brokas ir aukščiau 
gyvenančių kaimynų įprotis visokias bjaurastis mesti 

į klozetą (dvigubai asocialus įprotis, atskiriantis nuo 
šiukšlių nešėjų kasdienės draugijos). Koridoriuje, ve
dančiame gilyn į smirdančią tamsą, matėsi kelios ant 
plytų pamestos lentos, kurias galėjai vaizduotis esant 
laivo tilteliu, bet tik tiek.

Dar vieną tarybinių laikų vyrijos priebėgą – gara
žą – pažinau per vėlai ir per trumpai, kad būtų reikš
mingas. Jis man daugiausia susijęs su tragikomiškais 
nutikimais 90-inių pradžioje, kai su bičiuliu nemigom 
per naktelę, plaudami ir valydami užsispyrusį Audi 
80 karbiuratorių. Kitą rytą išaiškėjo, kad šuo pakas
tas saugiklių skyrelyje. Vis dėlto galiu pasigirti, kad 
keletą metų netoli Neries turėjau metalinį garažą, tą 
greit istorija tapsiantį mažosios Vilniaus architektūros 
egzempliorių. Dėl to man suprantami pasakojimai, ku
rių veikėjai, tėvai ar dėdės, mintinai žino kiekvienos iš 
miriado garaže sudėtų dalių ir detalių vietą, ir randa 
reikiamą nežiūrėdami, vienu rankos judesiu. Kaip ki
taip, juk sãva.

Augant traukėsi visos erdvės. Tarkim, virtuvė, kurią 
pirmieji prisiminimai piešia aukštą ir plačią tartum 
salę. Arba svetainė, o tiksliau – daugiafunkcis kam
barys, kur stovėjo knygų ir plokštelių lentynos, garso 
aparatūra, pianinas, televizorius, tėvo darbo stalas ir 
sofkutė. Žinoma, ankščiausi jie tapdavo tada, kai pri
sigrūsdavo žmonių. O jie – nesvarbu, giminės, draugai 
ar pažįstami – visad prisigrūsdavo iki ribos, ir ne var
dan Gineso rekordų knygos, o paprastais ir maloniais 
tikslais – kad valgytų gertų rūkytų. O visų pirma – kad 
šnekėtųsi.

Gal neradęs kito kelio išeiti, gal paklusdamas intymu
mo refleksui, vietą pasiskyriau po stalu, kur baliavotojų 
blauzdos sudarydavo savotišką širmą.

Apskritai kiek kūniško kontakto anuomet būta! Pa
vyzdžiui, kai rytiniame troleibuse, sutrombuotas taip, 
kad nebereikia laikytis, per pusę dar tamsaus miesto 
linguoji į treniruotę Statybininkų rūmuose; kai stovi ei
lėje prie deficito, prie bilietų į užsieninį kiną („Vaiką su
spausit, vaiką suspausit!“, – be perstojo šaukė močiutė, 
stiklinėse „Lietuvos“ kasose kartu su manim stumda
masi prie langelio. Nežinau, ar ji naudojosi tėvo metodu, 
kuris neseniai išėjo iš kalbos – brautis palei sieną, kur 
pasipriešinimas mažesnis, ar užteko to kovos šūksnio, 
bet kasą pasiekėme laiku, langeliui dar neužsidarius). 
Kūno atmintyje tai negalėjo pranykti be pėdsakų. Ar ne 
dėl šios priežasties tokio populiarumo tarp bendraam
žių susilaukia į tambūrus panašūs ir, cituojant vieną 
Vilniuje viešėjusį britą, „kito žmogaus intymumo patir
tį“ atgaminantys barai?

Bet fainiausi susigrūdimai vykdavo virtuvėj ir sve
tainėj. Baisiai pasiilgstu tų balių. Kokios nors progos iš 
tuometinio kalendoriaus. Arba ir be progos. Ruošos, sta
lo dengimo, laukimo, jaudulio. Nesibaigiančių anekdotų 
ir istorijų. Užstalės pokštų ir triukų, tarkim, cigaretės 

Laurynas katkus
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dūmų, išleidžiamų pro ausį (beje, moters). Džiaugsmo 
ir smagumo, ligi šėlo.

Suprantu, kad matau tai iš vaikiškos idealizuotos  
perspektyvos. Kad atvirumas buvo suaugusių būdas 
trumpam pamiršti sistemos uždarumą.

Vis tiek – šviesiausi prisiminimai, ypač šitą karanti
ninę žiemą...

v

Atsiriboti nuo plokštumų ir „bedievių tiesių“, kaip 
sakė architektas Hundertwasseris, viešpatijos. Bet 
buvo ir kita išeitis. Juk ne tik kūną veikia erdvė, bet ir 
atvirkščiai. Judėdamas jis erdvę keičia, daro atranką, 
pažymi ar įsivaizduoja tikslą.

Taigi ilgos, tįstančios erdvės, keliai ar tuneliai, per 
kuriuos judama – tikriau sakant, bėgama, sprunkant 
arba vejantis.

Kaip sakyta, kiemas buvo vėjų pagairė. Reikėjo jį su
siaurinti, ir tam geriausiai pasitarnaudavo strėlyčių žai
dimas. Pamenat: eini slėptis paėmęs kreidą, ir kas tam 
tikrą skaičių žingsnių ant šaligatvio arba sienos pieši 
strėlę, rodančią ėjimo kryptį. Pamėtęs pėdas, nupaišai 
kryžmę – atseit, ieškok visose keturiose pasaulio pusė
se – ir slepiesi, bet ne daugiau kaip už šimto žingsnių. Ki
tas, suskaičiavęs iki šimto, turi kuo sparčiau sekti paskui 
strėlytes ir rasti pasislėpusįjį. Žaidimas vykdavo sklan
džiai, jei nepasipainiodavo ženklų iš ankstesnių žaidimų; 
tokiu atveju viskas susimakliavodavo ir galiausiai sla
pukas, netekęs kantrybės, išlįsdavo į šviesą ir sakydavo 
kažką panašaus į: „Ė, čiuras“ ar „Nebežaidžiu“.

Vis dėlto klasikinė tokių judėjimų scena buvo pas
tatas – mokykla su savo tipiniais tūriais, koridoriais 
ir laiptais. „Vada“ dažniausiai prasidėdavo viename 
aukšte, vieno amžiaus klasių mokiniams skirtoje zo
noje, bet retai kada ja apsiribodavo. Mokyklos centrinė 
dalis buvo paranki dėl variantų gausos – pavojui arti
nantis iš vieno šono, galėjai sprukti į kitą, kilti aukštyn 
ar leistis žemyn. Aišku, ilgai nemąstydavai, sprendimui 
turėdavai daugiausia kelias sekundes. Kita vertus, ten 
dažnai maišydavosi stabdžiai, t. y. mokytojai. Galinis 
koridorius priešingoje pusėje, pavyzdžiui, trečiame, dič
kių aukšte leido tikėtis, kad išliksi neaptiktas iki pat 
skambučio. Tačiau priešingu atveju slėptuvė virsdavo 
spąstais, o tapimas vada – neišvengiamu.

Mokytojų namai, kuriuose vykdavo „Ąžuoliuko“ re
peticijos, perkėlė gaudynes į kitą lygį. Būtų užtekę 
vien repeticijų salės, triaukščių choro pastolių, suda
riusių puikius tunelius. Bet ten buvo šitiek kerčių ir 
užkaborių, šitokių koridorių – ilgų, netaisyklingų, klai
džių ir dar klaidesnių! Kiek jais varinėjau, iki galo taip 

ir neišsiaiškinau, kur kuris nuveda ir kur baigiasi.
Ir jau į visiškai bonusinį levelį pakliuvau „Ąžuoliukui“ 

repetuojant Operoje, kur įspūdingos apimties erdvės 
buvo išklotos kilimais ir išmuštos minkštais audiniais. 
Jokių traumų, nieko, jei pargriūni ar susimūriji į kam
pą. Vien dėl šito apsimokėjo lankyti chorą (kuriame, 
beje, mano karjera baigėsi po Operos: visą savaitę mitus 
sausais bufeto kepiniais, lemiamu momentu sustreika
vo pilvas ir Moters dienai skirtame grand koncerte su
dalyvauti nepavyko).

Šokdamas maždaug per dešimtmetį į priekį, pana
šų impulsą atpažįstu pamėgtame studentavimo užsi
ėmime – trainiojimuose po pereinamus senamiesčio ir 
kitų centrinių kvartalų kiemus. Aišku, tempas buvo 
lėtesnis, gerokai lėtesnis, vyksmo vieta – jau vien tik 
istorinis miestas, ir į priekį ginė nebe atsivejantis vada. 
Su bendrakursiais, ypač su viceministru dalindavomės 
maršrutais, leidžiančiais įveikti tam tikrą atkarpą nė 
žingsnio nežengus „viešu“ gatvių tinklu, o tiktai tarpu
vartėm, skersgatviais, kiemais, kurių tada nė negalvo
ta užtverti. Kai kurie nyriai atstumą sutrumpindavo, 
kai kurie – prailgindavo, o vienas kitas išeidavo išties 
įspūdingas2.

Nuodugniausiai susipažinau su Universiteto komp-
leksu – ir kiemais, ir pastatais, žinia, dar klaidesniais 
už išorę. Tam tikrų gudrybių dėka pavyko pasidirbinti 
vartų iš Pilgatvio pusės raktus. Planas buvo nekaltas 
ir būdingas: pasibaigus paskaitoms, užsidarius kate
droms ir skaitykloms, įsigauti vidun ir praleisti ten 
naktį. Dėl nebeatgaminamų priežasčių jis liko neįgy
vendintas, bet ką dabar, rankų negrąžysim.

Ar senamiesčio kiemuose ir gatvėse jaučiausi kaip 
mito herojus labirinte? Mįslės, paslapties pojūtis daž
nai lydėdavo. Taip pat, be abejo – smalsumas, nuotykis. 
Bet minčių apie tykantį minotaurą ar baziliską nekil
davo, grėsmės nejausdavau (bet kokiu atveju, ji nebuvo 
palyginama su apimančia einant pro rusakalbę mon
tanų mokyklą Dzeržinskynėje). Jei reikėtų nusakyti 
anuometinę būseną, rinkčiausi tokį vaizdinį: verčiamų 
puslapių, storo žodyno ar enciklopedijos puslapių. Arba 
Czesławo Miłoszo eilutę: „per kambarius, šilkams šla
mant, vieną, antrą, dešimtą, bėgau nesulaikytas, nes 
tikėjau gale duris esant“.

Matyt, tai reiškė, kad prisijaukinau ir miesto širdį – 
apgriuvusią ir nudrengtą, jei ne apskritai avarinę, su 
kaimiškais patogumais. Vėl tas morbid charm (kuris, 
kiek girdėjau, imponuodavo ir pradėjusiems lankytis 
pasaulio turistams). Tačiau nepaisant visko, nepaisant 
bastymųsi, pokylių ir pasimatymų, Senamiestyje gy
venti niekada nesvajojau; viršų paėmė, taip sakant, ar
chitektūrinė kilmė3.

makro ir mikro

parodyti praėjimus kiemais, kuriais esą garsėjantis vilnius. 
3 nors gal ir ne visai, nes mano idealas, įkvėptas visų pirma šeimos 

2 jie, matyt, sklido iš lūpų į lūpas, o gal pateko ir į miesto gidus, nes 
dar po dešimtmečio, 2000-iniais iš danų žurnalisto išgirdau prašymą 
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vi

Metas sulėtinti ir šitos esė tempą. Kokius teiginius 
noriu pristatyti ją skaitančiam?

Pirma: lengva puoselėti meilę senajam Vilniui, jo 
lipdytoms, anot Petro Repšio, gatvėms, jo grakštiems 
bokštams ir daugiatautės praeities sluoksniams. Juo 
labiau kad šaunių tyrinėtojų, gidų pastangomis apie jį 
žinome daugiau nei bet kada anksčiau, ir ne tik apie di
džiąsias akimirkas, bet ir apie kasdienybę.

Jis iš tiesų puikus, ir mane ima įtūžis, kai matau jį 
bjaurojančius gargarus, kičines rekonstrukcijas – ar, 
pavyzdžiui, kad Pilgatvis iki šiol nepadarytas pėsčiųjų 
zona (2021-aisiais!). Kita vertus, centras jau seniai nėra 
visas Vilnius. Tad kalbėti apie miestą apsiribojant iki
tarybine dalimi yra nekorektiška, kad ir kokiais kilniais 
sumetimais tas būtų daroma. Nevalia ignoruoti fakto, 
kad šiandien ne tik dauguma vilniečių, bet ir dauguma 
miesto senbuvių gyvena mikrorajonuose. Turiu galvo
je senbuvius kaip bent antros kartos vilniečius, ir kaip 
kvartalo senbuvius, turinčius su juo susijusių atsimini
mų, išgyvenimų, tam tikrus įpročius, gyvenimo stilių. 
Senamiestį, Užupį, Žvėryną ar Naujamiestį iš esmės pa
keitė ir tebekeičia po Nepriklausomybės įsisiūbavusi vi
dinė imigracija4 (tas pats pasakytina apie kolektyvinius 
sodus ir artimiausius priemiesčius, kurie kada nors su
lauks savojo dainiaus). Maža to, nesunku nuspėti, kad 
„prestižinių“ kvartalų gyventojai į juos atsikėlė daugiau
sia iš tarybinių mikrorajonų, Vilniaus ar kitų miestų.

Todėl jų suformuota „erdvės poetika“, kaip pasakytų 
Bachelardas, veikia viso miesto tikrovę.

Galime užsiimti intriguojančiais svarstymais, kaip 
antai – ar dramatiškas gestas, polinkis operuoti opozi
cijomis (anot Miłoszo, „prieštaravimų spiralės, į liepsną 
panašios“), būdingas ne vienam vilniečiui, tikriausiai 
ir šiam tekstui, pareina iš barokinio centro – ar iš suta
rybinto funkcionalizmo (beje, barokinis ir klasicistinis 
miestas greta blokinių kvartalų – irgi pakankamai ra
dikali priešprieša)?

Arba: kaip pokomunistinei visuomenei būdingas re
liatyvizmas, „visi savaip teisūs, viskas priklauso nuo 
aplinkybių“ mąstysena susijusi su nesibaigiančiame 
ornamente savo vietos nerandančių, vėjų nešiojamų 
patirtimi?

Bet sunku nuginčyti, kad viena iš esminių Vilniaus 
temų iki pat šių dienų yra atsiribojimo ir privačios erd-
vės tema. Ta linkme keitėsi ir mikrorajonai: atsirado 
grotos ant balkonų, plastikiniai langai, įstiklinti balko
nai, individualūs remontai ir rekonstrukcijos (neseniai 
per karatininius pasibastymus tarp Naujininkų ir Sa

vanorių akį patraukė butas antrame ar trečiame sili
kato aukšte, lyg niekur nieko apsišiltinęs ir ištinkavęs 
savo išorinę sieną, ir negalėjau negalvoti apie Romoj 
matytą barokinę lango inkrustaciją). Atsirado rakina

Laurynas katkus

antanas mončys. eskizas. XX a. septintas dešimtmetis. 
gyčio skudžinsko nuotrauka. amnm

draugo gučo įstabaus buto žvėryne, buvo XiX a. apartamentai – erd-
vūs, aukštomis lubomis, su žebriūnišku vidiniu kiemu ir daugybe me-
džių aplinkui.

4 dėl jos iš senųjų kvartalų sparčiai nyksta tuteišiški originalai, 

apie kuriuos galima pasiskaityti pas kunčiną ar tą patį gutauską (su 
aprašytais žydais ir lenkais man, deja, beveik neteko susidurti). va-
dinasi, dingsta ir jų gyvenimo būdas, tradicijos, kurios teikė vilniui 
tarp-tautinės, kosmopolitinės dvasios – tikros, ne įsivaizduojamos. 
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mos laiptinės durys, telefonspynės, kai kur ir grotuo
tos durys atskirų aukštų koridoriuose, išsiskleidė ir vėl 
pranyko satelitai, atsirado begalinė šviestuvų įvairovė, 
telikų plokštės vietoj senųjų dėžių ar knygų lentynų, iš
griovus vidines sienas – erdvesnės virtuvės-valgomieji, 
kirpyklos ir parduotuvėlės su laiptais tiesiai iš lauko, 
automobilių perteklius parkinguose, jų plėtimasis vejų 
sąskaita... Tarybinės sūpynės ir gaubliai dabar kelia at
radimo nuostabą ir susitikimo su praeitimi jaudulį. Prie 
jų ir kai kur pastatytų naujų atrakcionų vis dar rasi vai
kų su mamom, močiutėm arba auklėm, bet po kiemus 
nesitrainioja paauglių gaujos – juos susiurbė kompai.

Bet liūdniausia, kad ant sienų niekas nebekabina 
Lentvario kilimų.

Šie pokyčiai vyko stichiškai ir mikrolygmenyje; ta
čiau atrodo, kad visa kita, kas siekia giliau ir reika
lauja sąmoningos pozicijos, liko nepasikeitę, šiaip ar 
taip, neįgavę aiškesnio pavidalo. Ir čia neturiu omeny 
renovacijos, kuri, be abejo, labai reikalinga ir gėdingai 
vėluoja (jau prieš dešimtmetį Rytų Lenkijoje važiavau 
pro baigtas kvartalines renovacijas; apie Rytų Berlyną 
apskritai patylėkim). Man regis, dominuojantis santy
kis su mikrorajonų dabartim yra įsivaizdavimas, jog tai, 
anot Nijolės Miliauskaitės, „namai, kuriuose negyven
sim“ – laikinas prieglobstis, nevertas dėmesio ir rūpes
čio, išskyrus pačią artimiausią aplinką (įsivaizdavimas, 
kurį pastiprina už gryną pinigą pateikiamos plėtristų 
rožinės svajonės, neva tarybinės statybos tuoj tuoj bus 
nugriautos ir jas pakeis neregėta šiuolaikybė, prabanga 
ir stilius). Kitas variantas, dėl suprantamų priežasčių 
retesnis – tai pasitenkinimas, kad pagaliau ištrūkai iš 
tos zonos ir gali užmiršti ją ir ten likusius lūzerius.

Pataisykit mane, jei klystu – nors temos pirmeiviai 
žurnale, regis, teigia panašiai. Atšiaurus miestas (Gied-
rė Kazlauskaitė); miestas nustekentomis viešosiomis 
erdvėmis, miestas be the common (Viktoras Bachmet-
jevas). Dar pridurkime vieną ypatybę – darboholikų 
miestas, kur viena gyventojų grupė, inteligentija5 pluša 
iš Pareigos Kultūrai, o kita, verslo sektorius ar viduri
nė klasė, aria dėl Tvoros/Sienos ir Jaukaus Interjero. 
Neketinu šaipytis iš inteligentijos pareigos jausmo – jo 
dėka turim kur kas gyvesnį kultūrinį gyvenimą nei pa
gal viską galėtume tikėtis. Tačiau lygiai taip akivaizdu, 
kad nepalankiose sąlygose nepaprastai išauga konser
vatyvios fiksacijos (mūsų terminais kalbant, amžinos 
kartotės) pavojus.

Atitinkamai ir verslo sektoriaus troškimas, pats sa
vaime visiškai teisėtas, dėl nekilnojamo turto obsesi
jos, kainų burbulų ir t. t. ima tolti, virsta žaltvyksle ir 
miražu. Jo vaikymasis neįvertinus jėgų gresia anks

tyvu nusialinimu ir nupušimu. Arba dar liūdnesniais 
dalykais.

Pataisykit mane, jei –
O jeigu pasirenkama ekonominė svajonės versija, tai, 

praėjus įkurtuvių džiaugsmams sąlyginiame Perkūn
kiemyje, tenka pripažinti, kad jis nebaisiai skiriasi nuo 
ankstesnės registracijos vietos6.

Tai ką tada? – Atkristi į tebetvyrančią virš miesto 
būseną, kurią psichologai vadina apatija, katekizmas – 
akedija, o vienas pažįstamas – „Blogiau būti negali, ta
čiau nieko nepakeisi“? Grįžti į dvasinį įšalą, prie drung-
nų 90-inių radiatorių?

Ar pasidrąsinti (pasineuroprogramuoti), užčiaupti 
„negatyvą“ skleidžiančius, padidinti mitokūros depar
tamento biudžetą?

O gal pažiūrėti pro langą? Ar net – viešpatie su vieš
pačiukais – išeiti pro duris?

vii

Nepasakysiu nieko iš kojų verčiančio: tai, kas miestą 
daro miestu, kas neatpažintą gyvenamąjį objektą pa
verčia kvartalu, yra žmonių ryšiai, jų tankis ir įvairovė. 
Priėjus prie šios temos, vilniečio galvoje bene pirmiau
sia atsiranda žodis „bendruomenės“. Tai rodo, kad per 
paskutinius dešimtmečius jos nuveikė tiek, jog tapo 
įprastu reiškiniu – nors ilgą laiką buvo kitaip. Dabar 
bendruomenės įsisteigusios visur, net ir stereotipiškai 
urlaganų ganykla laikomuose Naujininkuose. O kad ne 
apie visas vienodai žinome, dar nebūtinai reiškia, kad 
jos mažiau aktyvios – galbūt žinią jos skleidžia tik savo 
veikimo zonoje.

Šiaip ar taip, žymiausia ir seniausia mūsų mieste yra 
Užupio bendruomenė. Jos pavyzdys lyg ir prieštarauja 
mano tezei apie ponepriklausomybines pervartas cent-
re, bet pasigilinus matyti, kad ji pradėjo formuotis dar 
tarybiniais laikais per Dailės instituto (ir universiteto) 
kaimynystę, palaipsnį dailininkų ir kitų menininkų 
telkimąsi, o pagreitį įgavo 90-iniais, kai į kvartalą at
sikėlė dabartinės Užupio respublikos branduolys. Užu
piečių šventės, meniniai ir kultūriniai renginiai, vėliau 
vis smarkiau – plėtros ir paveldosaugos rūpesčiai, tapo 
bendruomeninės savimonės ir veiklų matrica, nuo ku
rios atsispyrė kitų kvartalų bendruomenės (bent jau šių 
eilučių autorius įkvėpimo savo kukliems mėginimams 
sėmėsi iš ten). Dar pridėkime kulinariją ir ekologinius 
reikalus, ir turėsime daugmaž pilną vaizdą.

Taigi kūrybingi naujakuriai, apšilę kojas, gali pada
ryti puikių dalykų. Bet turbūt pats didžiausias bend-
ruomenių nuopelnas – jos duoda pavyzdį, kas yra bend-

makro ir mikro

5 „inteligentija“ čia naudojama ne kaip vertinamoji, o kaip neutrali 
sąvoka – tai yra ne misijos, o visuomenės sluoksnio apibūdinimas. 

6 tai be kita ko rodo, kad mikrorajono problemos nėra jau tokios iš-

skirtinai tarybinės. juk, žinia, procesas prasidėjo supuvusiuose vaka-
ruose, nuo bauhauzo, Le Corbusier ir pan.
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ruomeniškumas apskritai. Tai yra, kas randasi fizinio 
ar idealaus (interesų, profesijų, pomėgių) artumo pa
grindu, bet kuriama ne vien dėl naudos ar šlovės, kas 
yra atvira, prieš nieką nenukreipta – šiaip ar taip, 
daugiau nei gera kaimynystė. Man visad atrodė, kad 
bendruomenių aktyvistų nebepersekioja dvilypė bėda, 
kamuojanti šiandieninę inteligentiją – nedrąsa užimti 
individualią poziciją, taigi ir angažuotis konkrečiam 
veikimui, o tuo pat metu – savo ratui nepriklausančių 
ignoravimas. Kaip primena Robertas Frostas, cituoja
mas Brodskio, bendrauti – tai būti atlaidžiam. Taigi 
galima sakyti, kad savo srityje, savu būdu jie pateisina 
Vilniaus – gailestingo miesto vardą.

Čia reikėtų pasergėjimo. Nepiešiu neišvengiamai sto
siančio šviesaus bendruomenių rytojaus. Šitoj srity pro
gresas nėra dėsnis, nes priklauso nuo kiekvieno asme
ninio pasirinkimo ir įsipareigojimo. Negalime atmesti, 
kad daugumos aktyvumas taip ir neišeis iš feisbuko. 
Arba kad Užupio žvaigždė užges, energija išblės. Jau 
dabar matyti reali problema: kaip karnavališkus žai
dimus, ironiją ir saviironiją, kuriais persmelkti Respu
blikos ritualai, supras monmartriško kvartalo įvaizdžio 
atvilioti stiliaus vergai? O naujojo Paupio atsikėlėliai, 
kurių vieną ženklią dalį, tikėtina, sudarys „kayra?“ ti
pai, į visus nesuprantamus dalykus reaguojantys agre
sija, kitą – naujosios „woke“ sąmonės atstovai, kiekvie
ną pokštą įtariantys kokia nors diskriminacija ar fobija?

Bet gal seniesiems užupiečiams, kaip tam Hrabalo 
alinių filosofui, pavyks juos perauklėti?

Kad ir kaip ten būtų, esu įsitikinęs, kad sluoksnis, 
kuriam priklausau – inteligentija – telksis mikrorajo
nuose. Manau, kad ilgainiui į juos sugrįš ir tie, kurie 
pereinamuoju laikotarpiu įsikėlė į miesto centrą – per
nelyg didelis pinigų ir glamūro spaudimas7. Kultūrinės 
įstaigos senamiestyje tikriausiai liks (nors ir tai 100 
proc. negarantuota, kaip matėme iš kai kurių savival
dybės liberalų iniciatyvų), bet gyvenimas ir bendravi
mas vyks ne ten. Jaunimas, studentija kitokio varianto 
net neįsivaizduoja.

Apie mikrorajonus jau nemažai prirašiau, todėl kad 
nesikartočiau, keletas kontrolinių klausimų iš klausi
mų skyrelio:

Negi vienintelė viešoji erdvė juose liks prekybcentriai 
(prieš kuriuos, dievaži, nieko neturiu)?

Negi bendruomenių raida sustos dėl tinkamo vietų 
trūkumo, kitas funkcijas nei miegamoji eliminavusio 
plano (nors kirpyklos ir parduotuvėlės sugebėjo rasti 
išeitį)?

Ir: ar miesto veidas liks nusėtas tais pokomunistiniais 
šlakais, kad ir kaip juos vadintum – klanais, tūsais ar 
burbulais? Visom tom „vientulystės genijaus“, „teisių
jų savitarpio adoracijos“ ir „paskutiniųjų lietuvių“ lo-
žėmis?

Kiek esu stebėjęs šiuos darinius branduoliais nuo vie
no iki keliasdešimties žmonių, susidariau įspūdį, kad 
galioja toks dėsningumas – kuo geriau jiems einasi (ar 
atrodo, kad einasi), tuo jie uždaresni.

Vadinasi, atsivėrimo sąlyga yra krizė, pajusta ir įsi
sąmoninta krizė.

Tad paskutinis klausimas: ar dabartinė pandemija ir 
karantinas, palietę kiekvieno gyvenimą, bus būtent to
kia permainas skatinanti krizė?

viii

Ne, priešpaskutinis. Paskutinis toks – kaip pabaigti, 
kuria nepanaudota citata iš citatų skyrelio?

Ar šita, visų pirma dėl pavadinimo:
– Ein schönes Protokol! (Werneris Herzogas, „Kiek-

vienas už save ir Dievas prieš visus“)
Ar šita:
– Aš esu Kūrinijos Inspektorius, esaties Tikrintojas; 

šio pasaulio rimtis teikia man palaimą. (Paulis Clau
delis)

Ar vis dėlto šita:
– Kas ten guli prie upės – ilgas, plonas ir pilkas? (Ark-

lio galia, „Antakalnis“)

7 Likti centre jie galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų atsižvelgta į vieno 
vilniečio siūlymą regionų plėtros labui perkelti glamūrinę grietinėlę į 
kitą miestą. variantas: nuolatinis glamūrininkų, televizininkų ir influen-

cerių kilnojimas iš vienos šalies vietos į kitą. neabejotina, kad norinčių 
priimti netrūktų, o ir abipusės naudos – kiek siužetų, kiek medžiagos 
soctinklams ir bvp auginančių kūrybinių industrijų! 

Laurynas katkus

!
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aPžVaLGa

„Galbūt nėra tokių su pilnatve išgy-
ventų mūsų vaikystės dienų kaip tos, 
kada mes lyg ir negyvenome, leisdami 
jas su mėgstama knyga.“ Tai pirmasis 
Marcelio Prousto esė Apie skaitymą, 
publikuotos 1905 m., sakinys. Po metų, 
1906 m., ji buvo išleista kaip pratarmė 
Prousto verstai anglų rašytojo, daili-
ninko ir meno kritiko Johno Ruskino 
knygai Sezamas ir lelijos. Tai tekstas 
iš laikų iki Prarasto laiko beieškant, 
kurį Proustas pradėjo rašyti 1909 m., 
o pirmasis romanas Svano pusėje buvo 
išleistas 1913 m. Iš prancūzų kalbos 
šią Prousto esė vertė Vytautas Bikul-
čius, šių metų gegužę išleido leidykla 
Hubris, serijoje Apie, kurioje publi-
kuojami neakademiniai įžvalgiausių 
pasaulio protų tekstai, galimi perskai-
tyti vienu ypu. Nors Prousto esė ne-
didukė, delninio formato 80 puslapių, 
visgi ją perskaityti vienu ypu nėra taip 
paprasta, o ir nerekomenduotina, nes 
linkėtina įklimpti ir mėgautis Prousto 
sakiniais (taip primenančiais jo gar-
siojo ciklo pasažus) ir 
grakščių argumentų 
polemika su Ruskinu 
dėl skaitymo sampra-
tos – Proustas subtiliai 
prieštarauja Ruskino 
plėtotai minčiai, kad 
skaitymas yra pokalbis 
su pačiais garbingiau-
siais žmonėmis, skaito-
mų knygų autoriais.

Visai neseniai, kai 

apie skaitymą:  
ne kodėl reikia, bet kaip

JūRaTė ČeRškuTė 

pati netikėtai diskusijos apie skaitymą 
metu buvau mygte mygama pažerti 
stebuklingų patarimų, kaip priversti 
skaityti tuos, kurie neskaito, pasigai-
lėjau, kad argumentacijai pritrūko 
prustiško vingraus minties grakštu-
mo. kaskart stodama į akistatą su 
tokiais tarsi paprastais klausimais – 
kodėl reikia skaityti, kaip įtikinti, kad 
verta skaityti, nuo ko pradėti, kokias 
knygas rinktis, kiek minučių per dieną 
reikia skaityti norint susikurti įprotį ir 
pan., – aš pajuntu visą praktinę profe-
sijos bejėgystę ir žinių nepritaikymo 
menkystę. Niekada nemokėjau dera-
mai atsakyti į tokius klausimus, nes 
nežinau, kaip neskaityti, nes augdama 
tarp knygų visąlaik skaičiau (šeimoje 
juokaujama, kad gimiau skaitydama, 
o mokykliniais laikais man praradus 
laiko nuojautą bibliotekoje, kur mėgs-
tamiausia veikla buvo žvalgyti tvar-
kingai paeiliui visas lentynas, ta pati 
šeima jau ruošėsi policiją kviesti, nes 
gi pradingo vaikas). Natūralu, kad tu-

rėdama tokį skaitytojos 
DNR aš nemoku atsa-
kyti į tuos klausimus 
taip, kad atsakymai pa-
tenkintų ir mokytojas, 
ir bibliotekininkes, ir 
pačius neskaitančiuo-
sius (kaži, ar įmanomi 
tokie trims skirtingoms 
šalims įtinkantys atsa-
kymai?). Galiausiai, ne
ketinu ir apsimetinėti, 

kad žaviuosi jaunąja karta – aš jos 
nepažįstu, jaučiuosi jai tolima, o tokie 
reti susidūrimai, kaip kad diskutuo-
jant apie skaitymą, įvaro dar daugiau 
nerimo tiek man, tiek, tikiu, ir jiems.

apie savo bejėgystę užsiminiau neat-
sitiktinai, nes klausydama gan aršaus 
šešiolikmečių neigimo, kaip skaity-
mas migdo, kaip sunku susikaupti, ir 
apskritai, gaila brangų laiką tokiems 
niekams kaip knygos švaistyti, čia 
pat girdėjau ir kitą pusę, kėlusią man 
nuostabos antakį kitu kraštutinumu – 
skaityti tik tas knygas, „iš kurių gali-
ma ką nors išsinešti“. šis išsinešti buvo 
vienas raktinių diskusijos žodžių, vi-
siškai netikėtai atskleidęs pragmatinį 
poreikį – gauti iš literatūros naudos 
iškart, nes kitu atveju jokios prasmės 
skaityti. (ar tik aš viena stebiuosi šiuo 
kone korporatyviniu mąstymu ir efek-
tyvumo siekiu?) kai pabandžiau pa-
sidomėti, ar skaito savo malonumui 
ir poilsiui, pavyzdžiui, detektyvinę 
literatūrą, uoliųjų skaitytojų flangas 
atšovė, kad ne, nes iš tokių knygų gi 
nėra nieko naudingo išsinešti, į ką man 
beliko sureaguoti juoku, kad gal jau 
metas liautis čia viską nešiojus. (Min-
tyse dar pagalvojau, o kiek gracingo 
snobizmo ir taiklių charakteristikų esu 
išsinešusi būtent iš agathos Christie ir 
arthuro Conan Doyle‘io.) Geriausias 
knygos, kaip ir bet kokio kito meno, po-
veikis yra praktiškai neišmatuojamas, 
neapčiuopiamas, ištinkantis netikėtai, 
pasivejantis gerokai vėliau po patyri-
mo – ar galima to išmokyti į tikslą, 
siekių išpildymus ir pragmatiškumą 
orientuotuosius?

Prisimindama diskusiją, kuri buvo 
lengvai nejauki visiems dalyviams, 
vis nepaliauju galvoti, kad per mažai 
kalbame apie patį skaitymo procesą 
ir jo malonumą (ar turime papras-
tiems skaitytojams tinkantį šių temų 
žodyną?), per mažai kalbame apie 
mėgavimąsi literatūra, apie tai, kad 
skaitymas aprėpia ne tik literatūrą, 
bet ir mūsų gyvenimą, mus pačius su 
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visomis unikaliomis patirtimis, kurias 
bendraudami nuolat turime įskaityti. 
apskritai per mažai dėmesio literatū-
riškumui, kuris į šoną nustumtas vis 
labiau įsigalinčio, perfrazuojant al-
fonsą andriuškevičių, meninių tekstų 
skaitymo kaip dokumentinių.

Žinoma, didžioji dalis neskaitančių-
jų ir tuo besididžiuojančiųjų yra mo-
kyklinės literatūros programos aukos, 
daugybę metų vienodai primenančios, 
kaip ten viskas nuobodu ir senovė, ir 
kodėl man ją XXI a. reikia skaityti. 
(Labai patiko argumentas: kodėl, jei 
jūs kamavotės su visokiais Kupreliais, 
tai reikia ir mums kankintis?) Į šį 
amžiną ginčą nesivelsiu, yra už mane 
daugiau ir geriau išmanančiųjų, aš pa-
siliksiu prie savo patirties ir galvojimo, 
kad trūkstame daug ko, bet ir tekstų, 
paprastai ir lengvai, bet ne prastai kal-
bančių ne tik apie tai, kodėl reikia, bet 
ir kaip reikia skaityti. Būtent šią išva-
dą išsinešiau sau iš minėtos diskusi-
jos, po kurios savo bejėgystę malšinau 
Proustu, laiku nukeliančiu į laimingą 
vaikystę, kurioje gal ir negyvenau, 
nuolat laiką leisdama su skaitomomis 
knygomis.

O gal aš apskritai, pasirinkusi skai-
tymą darbu ir darbo įrankiu, negyve-
nu? Taip sau pagalvojau tiesmukokai 
susidūrusi su paauglišku neigimu ir 
amžiui privaloma konfrontacija. Tai 
suteikė galimybę dar kartą patirti, 
kaip iškart matyti, kas skaito, o kas 
ne, ir kartu išryškino svarbų asmeni-
nį nusiteikimą – man neįdomu meto-
dikos ir būdai, kaip ką nors paakinti 
skaityti ar kodėl verta tai daryti – tam 
yra šios srities ir tyrimų specialistai. 
Man įdomiau – kaip. kaip mokyti 
skaityti, kaip kalbėti apie skaitymą su 
ne savo profesinio cecho bendruome-
ne – o kalbėti reikia, nes jei nekalbės 
profesionalūs skaitytojai, tada kal-
bės jau ir taip eterį gožiantys neretai 
tik emocinį, jausminį ir instinktyvų 
knygos lygmenį fiksuojantys buksta-
grameriai ir visų sričių influenceriai, 
gebantys čia pat apie knygą, čia pat 
apie silkę ir šampūną. (Ir kaip tokia-
me kontekste neprisiminti aktoriaus 
Dainiaus kazlausko: priminkit, o tai 

kas turi vaidinti televizijos serialuose, 
jei ne aktoriai?)

kai prieš penkerius metus be jokios 
kalbėjimo apie skaitymą patirties, bet 
užtat su daktaro diplomu, stojau mo-
deruoti knygų klubo ir pirmąsyk akis 
akin susidūriau su tais „paprastučiais“ 
skaitymo klausimais, supratau, kad 
turiu literatūros ir kalbėjimo apie ją 
mokytis iš naujo, padėti į šoną visas 
teo rijas, rimtuosius žinojimus ir ban-
dyti kuo paprasčiau, nebūtinai tiesiau-
siu, bet kuo aiškesniu keliu skirtingų 
profesijų ir patirčių žmones mokyti 
skaitymo atradimų ir malonumų. Per 
šią jau penkmetį trunkančią kelionę 
pirmiausia pasitvirtinau, kad mokyk
la, nekaltinant nieko, bet gaila ir deja, 
moko ne skaityti, o egzaminą išlaikyti, 
po kurio daug kam sugrįžti jei ne prie 
skaitymo, tai bent jau prie lietuvių lite-
ratūros yra pakankamai sunku. Tačiau 
yra ir geroji žinia: parodžiusi, kaip pati 
skaitau, kaip skirtinguose tekstuose 
atrasti jų skaitymo kodus, į ką skaitant 
kreipti dėmesį ir kaip kiek įmanoma 
geriau skaityti, dabar jau traukiuosi į 
pašalę ir džiaugiuosi pasiekimais, tuo 
skaitymo kokybės augimo šuoliu, kuris 
liudija, kad diskusijos jau galėtų lais-
viausiai vykti ir be manęs.

atsakymus kodėl reikia skaityti ne-
sunkiai galima išgūglinti, net ir juo-
kais įrašius kaip skaityti, o kodėl verta 
atidžiai ir įdėmiai skaityti, neatsaky-
čiau geriau už Thomasą C. Fosterį: 
literatūra taps prasmingesnė ir teiks 
daugiau malonumo. štai, ir vėl tas 
malonumas, apie kurį dar bus kalbos. 
Fosterį miniu neatsitiktinai – šių metų 
balandį leidykla Kitos knygos išleido jo 
knygą Skaityk literatūrą kaip profeso
rius: Gyvas ir smagus skaitymo tarp 
eilučių vadovas, kurią iš anglų kalbos 
išvertė Laimantas Jonušys. Per pas-
tarąjį dešimtmetį tai viena pirmųjų 
(verstinių) skaitymą aptariančių ir 
populiarinančių knygų. Ir nors jo „pa-
trauklus“, tiksliau, kiek atbaidantis 
rinkodarinis pavadinimas ir paantraš-
tė profesionalą verčia raukytis, kaip ir 
pirmieji skyriai, vis dėlto įsivažiavus 
į nekomplikuotą, kiek pataikaujamai 
smagų toną, knyga gera ir gerai net 

neprašyta atsako į tuos klausimus ko
dėl ir kaip. Savo įžvalgomis ir ilgamete 
dėstymo patirtimi Fosteris siekia eilinį 
skaitytoją, dėmesį telkiantį tik į siu-
žetą ir į skaitomą kūrinį reaguojan-
tį emociniu lygmeniu, išmokyti kelti 
klausimus, atpažinti simbolius ir mo-
delius. kitaip tariant, moko atidaus 
skaitymo gramatikos ir pagaviai pa-
sakodamas skirtingiausias literatūri-
nes istorijas leidžia skaitytojui galvoje 
susikloti pamatinę skaitymo schemą, 
išmoko neperkrautai, nors kartais 
gal kiek ir palengvintai, bet teisingai 
vartoti bent minimalią teorinę infor-
maciją, tą „normų ir modelių, kodų ir 
taisyklių kompleksą, kurį išmokstame 
pritaikyti rašto kūriniui. Visos kalbos 
turi gramatiką – taisyklių sistemą, re-
guliuojančią vartoseną bei reikšmes, 
tai turi ir literatūros kalba“ (p. 23).

kad jau šiame tekste mane užnešė 
ant išsinešimo, tai linkėčiau visiems 
Fosterio bestselerinio skaitymo vado-
vėlio skaitytojams išsinešti bent dvi 
mintis. Pirmoji, kuriai visąlaik bu-
vau, esu ir, tikiuosi, būsiu ištikima: 
„kiek vienas kūrinys, mums tiesiog jį 
skaitant, moko mus, kaip jį skaityti“ 
(p. 252; pridurčiau: ir neretai pasiūlo 
tinkamiausias teorines prieigas. Ir kad 
jūs įsivaizduotumėt, kaip žmonės skai-
tydami tekstą nemoka skaityti teksto! 
Bet tai akivaizdžiai matyti ir iš mūsų 
viešųjų diskusijų, pasisakymų, ką ten 
iš knygų klubų). antroji, primenanti, 
kad neįmanoma išsinešti neįsinešus: 
„skaitymas yra visiškai kontaktinis 
sportas – bloškiamės į žodžių bangą 
visais savo intelekto, vaizduotės ir 
jausmų ištekliais“ (p. 103).

Fosterio knygos, parodančios kaip 
skaityti ir mokančios skaitytoją daly-
vauti kuriant literatūrines reikšmes, 
skaitymą deramai pratęsia, o ir išpil-
do mažoji Prousto esė, atskleidžianti, 
ko kupinas kalbėjimas apie skaitymą, 
kas vyksta skaitant – kaip ir kur nu-
klysta mintys ir kaip kuriasi skaitytojo 
išmintis. Prousto santykis su Ruskino 
tekstais yra skaitymo teikiamų pri-
valumo ir skaitymo kaip draugystės 
pavyzdys. Galiausiai, kaip ir būdin-
ga Proustui, net ir kalbėdamas apie 
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skaitymą jis neišvengiamai kalba 
apie atmintį ir užmarštį, apie praeitį 
ir dabartį, jų persidengimus skaitant: 
„kiek sykių skaitydamas Dieviškąją 
komediją, Shakespeare’ą, patirdavau 
įspūdį, kad mano akivaizdoje į dabartį 
įsiterpia dalelė praeities“ (p. 75).

O jei dėl skaitymo malonumo, tai jis 
turi būti, kaip savo knygos paantraš-
te popsiškai ragina Fosteris, gyvas ir 
smagus, leidžiantis žaisti. Sutikime, 
to neretai darbinėje kasdienybėje pri-
stinga ir dažnas profesionalus skaity-
tojas. Tad gal ir teisi viena mergina, 
aršiausiai diskusijoje apie skaitymą 
besipiktinusi, kaip mokykloje, ypač 
literatūros pamokose, nėra smagybių, 
tik kančia. Tai išgirdusi pajutau visą 
besėlinančios senatvės svorį, nes nie-
kada iš mokyklos nesitikėjau jokių žai-
dimų ir cacku pacacku. Bet laikai jau 
kiti, papročiai irgi. kol gludinu šį teks-
tą, sužinau, kad tą geidautą „smagybę“ 

neskaitantiems mokiniams pasiūlė eg-
zamino užduočių kūrėjai. Laikiusieji 
šiųmetį mokyklinį brandos egzaminą, 
kurį neretai pasirenka menkiausią 
santykį su skaitymu ir literatūra turin-
tys, galėjo rašyti samprotavimo rašinį 
tema „ar literatūra padeda žmonėms 
suprasti save ir pasaulį?“ Su tema pa-
teikti ir nukreipiamieji klausimai: „ko 
ieškome skaitydami: pramogos, pagal-
bos, žinių ar ko kito?“, „ar skaitymas 
yra prasminga veikla?“, „ar skaitymo 
patirtys keičia mūsų požiūrius?“ ir 
nurodyti rekomenduojami pasirinkti 
autoriai: Vincas MykolaitisPutinas ir 
Justinas Marcinkevičius. ak, štai iš 
kur tie visi minčių išsinešimai ir nau-
dos poreikiai.

O jei rimčiau, tai manyčiau, kad 
atėjo metas kitokioms kalboms apie 
skaitymą, jo gramatikos mokymą(si). 
kad jau yra Proustas ir Fosteris 
(pastarasis tikrai galėtų būti skaito-

mas ir mokyklose, nors pavyzdžiai ir 
nemūsiškių programos autorių), tai 
neilgtrukus lietuviškais vertimais 
laukčiau bent jau alberto Manguelio, 
kad ir jo Skaitymo istorijos ar Skaity
tojas apie skaitymą, praverstų ir erico 
Purchase‘o Skaitymo ateitis, o kur dar 
visi neuromoksliniai tyrimai, atsklei-
džiantys, kas vyksta mūsų smegenyse 
skaitant – galbūt jie duotų tų geidau-
jamų atsakymų ir patarimų?

P. S. Dėliodama savąjį tekstą nuolat 
džiaugiausi, kad mokyklą baigiau nei 
per anksti, nei per vėlai, pačiu laiku – 
buvau išmokyta ir skaityti, ir tekstais 
mėgautis, ir niekada, kiek prisimenu, 
nezyzėme apie programų trūkumus 
ar apie laukiamas naudas, priešingai, 
nuosekliai dirbome savo darbelį, t. y. 
mokėmės, ir už tai buvome išmokyti 
atidaus skaitymo, vertinami už ana-
lizę ir interpretaciją, ir tik po to už 
nuomonę. !

Vilius Dranseika

gėris, grožis ir tiesa 

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

Visos šios kategorijos kiekvieną dieną išbandomos absurdu įvairiais jo 
raiškos būdais. Kitaip sakant, tuo, kas atrodo nepriimtina ar beprasmiška. 

Viena veikliausių ir žaviausių absurdo formų – humoras. Būtent humoras padeda pabėgti nuo prievolės ra-
cionalizuoti aplinką, apvilkti ją minėtų kategorijų rūbu. 

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

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

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

Paulius gritėnas
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Jūsų penkių dalių fotodokumentikos 
knyga Sibiro tremtys, skirta Lietuvai, 
buvo išleista pernai, per pandemijos 
įkarštį. Tai galbūt sutrukdė leidiniui 
sulaukti atitinkamo dėmesio, tačiau 
šiemet Lietuva mini 1941 m. trem
čių aštuoniasdešimtmetį, tad Sibiro 
tremtys yra tikras paminklas Lietu
vos žmonėms, ištremtiems į praktiškai 
negyvenamas teritorijas anapus polia
rinio rato. Kas jus paskatino imtis to
kios temos?

Tikrai buvo šiek tiek sudėtinga iš-
leisti knygą prasidėjus pandemijai, 
nes teko atšaukti daugybę renginių, 
bet net ir esant tokioms sudėtingoms 
aplinkybėms, leidinys sulaukė di-
džiulio dėmesio čia, Nyderlanduose, 
ir Belgijoje. Spaudoje pasirodė didelis 
straipsnis apie Sibiro tremtis, leidinys 
pateko į geriausių 2020 m. fotokny-
gų, išleistų Nyderlanduose, dešim-
tuką ir buvo apdovanotas Deutscher 
Fotobuchpreis sidabro medaliu. Su-
laukiau kvietimų dalyvauti įvairiose 
radijo laidose. Visa tai leido papasa-
koti tremtinių istorijas plačiajai audi
torijai, tad esu labai dėkinga už to 
kią galimybę.

Pirmą kartą apie Sibiro tremtis 
sužinojau rengdama Lietuvoje anks-

Mano darbas – perduoti 
istoriją

CLauDIa HeINeRMaNN kaLBINa RūTa TuMėNaITė

tesnę nuotraukų knygą Wolfskinder: 
Pokario istorija, 2015 m. pelniusią 
daugybę apdovanojimų. Joje pasa-
kojama apie antrojo pasaulinio karo 
našlaičius, pabėgusius iš karaliau-
čiaus į Lietuvą ieškoti maisto ir prie-
globsčio. Daugelį jų priglaudė lietuvių 
ūkininkai. Per pokalbius vilko vaikai 
dažnai minėdavo, kad juos priglaudę 

ūkininkai rizikavo atsidurti Sibire, 
jei sovietų valdžia sužinotų, kad jie 
slepia vokiečių vaikus. Viena mano 
kalbintų vilko vaikų kartu su sesute 
buvo ištremtos į Sibirą. Iki tol nieko 
nebuvau girdėjusi apie moterų ir vai-
kų trėmimus. Žinojau, kad Sovietų Są-
jungoje milijonai žmonių buvo išsiųsti 
į Gulago lagerius, bet nežinojau apie 
moterų ir vaikų trėmimus į atkam-
piausias vietoves, taip pat man stigo 
žinių apie deportacijų poveikį Baltijos 
valstybėms ir okupaciją apskritai. Pra-
dėjau skaityti Dalios Grinkevičiūtės 
atsiminimus, jos istorija mane sukrė-
tė. Tą akimirką aiškiai supratau, kad 
imsiuosi naujo fotoprojekto šia tema 
ir pradėjau rinkti medžiagą. šis isto-
rijos tarpsnis yra visiškai neatspindė-
tas Vakarų šalyse, tad nusprendžiau, 
kad privalome daugiau sužinoti apie  
jūsų istoriją.

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

Lietuvių tremtiniai su vietos gyventojais prie žuvų valyklos Tumato vietovėje 
šalia Laptevų jūros. 1947. LGGRTC

CLaudia HEinERMann (g. 1967 m. 
iserlohne, Vokietija) studijavo vaizduo-
jamąjį meną ir dokumentinę fotografiją 
Olandijoje, šiuo metu gyvena delfte ir 
yra laisvai samdoma fotografė. daugiau-
sia dėmesio skiria ilgalaikiams fotodo-
kumentikos projektams, tyrinėjantiems 

šiuolaikinės istorijos klausimus, tarp jų 
genocidą ir karo padarinius. Vykdė il-
galaikius projektus Bosnijoje, Rusijoje, 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje ir Ruandoje. yra išleidusi 
keturias fotografijų knygas ir prisidėju-
si prie daugybės leidinių nyderlanduo-

se bei kitose šalyse, jos darbų yra įsigi-
jusios įvairios kolekcijos bei muziejai. 
2020 m. išleista pirmoji trilogijos Si-
biro tremtys dalis, skirta Lietuvai (kny-
gos sklaida rūpinasi Kauno fotografijos  
galerija).
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Kaip pasirinkote pasakojimo būdą? 
Kas tapo jūsų atskaitos tašku? Kaip 
atradote „balsą“, per kurį pasakojote 
šių tremčių istorijas?

Pradėjusi rinkti medžiagą, pirmiau-
sia apsilankiau keliuose Vilniaus, 
Rygos ir Talino archyvuose, norėda-
ma įsitikinti, kokia medžiaga yra pa-
siekiama šia tema. Iš pradžių buvau 
sumaniusi vieną bendrą knygą apie 
trėmimus iš Baltijos valstybių į Si-
birą, bet mane užliejo tokia gausybė 
unikalios ir įdomios medžiagos, kad 
nusprendžiau rengti trilogiją: kiekvie-
nai šaliai atskira knyga ir skirtingas 
temos vystymo kampas.

Trijų tūkstančių Lietuvos moterų 
ir vaikų ištrėmimas į arkties regioną, 
prie Laptevų jūros, mane sukrėtė la-
biausiai. Jų istorijos iliustruoja, kad 
sovietų režimui žmogaus, netgi vaiko 
gyvybė neturėjo jokios vertės. Todėl 
nusprendžiau, kad Lietuvai skirta tri-
logijos dalis bus apie ištremtus vaikus. 
Parengiau interviu su šešiais tremti-
niais: Irena Valaityte, Nijole Lelkai-
te, Jonu Markausku, Viliumi kairiu, 
Jonu Puodžiumi† ir Vaidučiu kas-
peravičiumi†, kurie išgyveno tremtį 
prie Laptevų jūros. 1941 m. jų šeimos 
buvo deportuotos į altajaus regioną, 

o 1942 m. jie, kartu su trimis tūkstan-
čiais kitų lietuvių, buvo perkelti prie 
Lenos upės deltos. Tremtiniams buvo 
pavesta sukurti žuvininkystės pra-
monę už poliarinio rato, kur dešimt 
mėnesių per metus viešpatauja žie-
ma, o temperatūra nukrenta žemiau 
penkiasdešimt laipsnių. Tai buvo ab-
surdiškas uždavinys: tremtiniai buvo 
atvežti ir palikti be jokio būsto, šiltų 
drabužių, maisto ar techninės įran-
gos. Siaučiant pūgoms, jie turėjo pa-
sistatyti lūšneles plikomis rankomis. 
Mažiems vaikams teko kurstyti ugnį 
ir rinkti į krantą išplautas medienos 
nuolaužas, vyresni vaikai buvo prista-
tyti dirbti vaikų brigadose. Tremtiniai 
kentė nuolatinį alkį, juos alino skorbu-
tas ir daugybė kitokių ligų. Daugeliui 
tai reiškė mirties nuosprendį.

kartu su arnoldu Foku, vienu iš 
„Mi sija Sibiras“ va dovų, nuvykau į Si-
birą ieškodama šių istorijų pėdsakų, 
ten susitikau su tremtiniais, li ku siais 
gyventi al tajuje ir Jakuti joje, vietiniais 
tų laikų liudininkais, aplankiau lietu-
vių kapus. archyvuose radau nuotrau-
kų, žemėlapių ir piešinių. šios medžia-
gos pagalba galėjau susieti praeitį su 
dabartimi ir papasakoti pilną istoriją. 
Olandas grafikos dizaineris Sybrenas 
kuiperis, su kuriuo kartu rengėme 

knygą apie vilko vaikus, sukūrė ir 
šio leidinio dizainą. Rezultatas – 818 
puslapių fotodokumentikos knyga, su-
skirstyta į 5 tomus, kartu su rodykle ir 
atskiru vertimu į lietuvių kalbą.

Tremtinių, ypač iš 1941 m., atsimi
nimai yra tokie geliantys, kad kartais 
neįmanoma jų nė skaityti. Kaip jūs, 
kaip fotografė, prisijaukinote šią me
džiagą? Ko gero, tokį patį klausimą ga
lima užduoti gydytojui, kunigui, kariui 
ar kitos profesijos atstovui, kuriam ten
ka susidurti su žmogaus kančia, tačiau 
kaip jūs įžengėte į tą pasaulį?

apie tai galima daug kalbėti, bet 
visų pirma pasakysiu, kad istorijos, 
kurių klausiausi, įvyko praeityje. Tai 
iš esmės skiriasi nuo tokių profesijų 
kaip gydytojo, kuris susiduria su di-
džiule kančia čia ir dabar. Liudinin-
kai, su kuriais kalbėjausi, atlaikė 
tuos pasibaisėtinus išgyvenimus ir 
yra labai tvirti, stiprūs žmonės, bet 
vis tiek aš elgiuosi labai atsargiai. Po-
kalbių metu stengiuosi koncentruotis 
į emocinę liudininkų stiprybę. Labai 
atsargiai formuluoju klausimus, nes 
kapstymasis po kadaise traumavu-
sius prisiminimus gali labai prislėgti 
žmogų. Stengiuosi klausti visko, ko 
reikia istorijai papasakoti, bet tik 
tada, kai jaučiu, kad žmogus gali tą 
pakelti. kartais tenka aplankyti liu-
dininką kelis kartus, nes vienai die-
nai visko būna per daug. šios istorijos 
būna labai emocingos, kartais ašaros 
teka upeliais, taip pat ir man, bet ma-
nęs tai neatbaido, man niekada ne-
būna per sunku. aš labai vertinu tų 
žmonių pasitikėjimą ir jaučiu, kad iš 
to susitikimo gaunu kai ką neapsa-
komai brangaus, o mano pareiga yra 
perduoti tai, ką gavau, ir pasidalin-
ti su platesne auditorija. Tačiau po 
ilgų pokalbių mes visada grįžtame į 
dabartį, geriame kavą, valgome tortą 
ir juokiamės, ir tai vėl sukuria reika-
lingą atstumą nuo tų dalykų, apie ku 
riuos kalbėjomės.

Kai kuriose jūsų fotografijose Arkties 
kraštovaizdis įamžintas su visa savo 

Link arkties vandenyno veda užšalusi Lenos upė. Ten buvo ištremti lietuviai 
ir vietiniai gyventojai iš Čurapčos jakutijoje. žiemą ši upė naudojama kaip ledo kelias. 
Claudia Heinermann nuotrauka
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baugia didybe. Ar įmanoma žvelgti į 
tas žemes ir tiesiog žavėtis jų atšiauriu 
grožiu, negalvojant apie neapsakomas 
kančias, kurias ten patyrė tragiško li
kimo žmonės?

Man tai tikrai buvo įmanoma, aš ke-
liauju dabartyje ir leidžiu sau grožėtis 

kraštovaizdžiu. Mane lydi prabanga – 
šilti drabužiai, kažkur laukianti šilta 
vakarienė ir lova viešbutyje. Žvelgiant 
iš tokios perspektyvos, labai lengva 
sugerti į save atšiaurų tų kraštų gro-
žį. Tačiau tuo pat metu mano min-
tys sukasi ir apie mano darbo temą, 
apie tremtinių pėdsakus. Pavyzdžiui, 
keliaujant prie Lenos Stulpų, tenka 
važiuoti virš užšalusios Lenos upės. 

Stovėdama ant ledo ir fotografuodama 
mėginau įsivaizduoti, kaip turėjo jaus-
tis tremtiniai – be šiltų drabužių, pli-
komis rankomis kirsdami eketes lede 
ir visą dieną gaudydami žuvis, be pa-
liovos kęsdami alkį... arba mėginau 
įsivaizduoti, kaip jausčiausi, jei mano 
vaikai būtų ten, sušalę, išbadėję, o aš 

negalėčiau jų apsaugoti nuo to siaubo. 
Oro sąlygos ten labai nuožmios, šaltis, 
neįtikėtina Jakutijos tolybė, atšiaurus 
regionas, į kurį buvo nutremti žmonės, 
leido įsijausti į jų istorijas. Mano pa-
garba visiems tremtiniams dar labiau 
išaugo tą akimirką, kai stovėdama ant 
užšalusios Lenos ledo suvokiau, kad 
tai yra viskas, kiek galiu priartėti prie 
jų išgyvenimų.

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

Viena jūsų knygos dalių yra skirta 
Šimulionių šeimos likimui. Sovietų 
represijos palietė tris šeimos kartas, 
o paskutine auka tapo septyniolikme
tis sūnus Ignas, žuvęs prie TV bokšto 
Vilniuje 1991 m. sausio 13-osios naktį. 
Kaip atradote jų istoriją?

kai rinkau archyvinę medžiagą 
Okupacijos ir laisvės kovų muzieju-
je, Istorijos skyriaus vadovė Ramunė 
Draučiūnaitė parodė man daugybę 
tremtinių nuotraukų ir šimulionių 
šeimos albumą. Nuotraukos praside-
da nuo Nijolės Linkevičiūtėsšimulio-
nienės, kuriai buvo aštuoneri, kai ji 
1948 m. kartu su motina ir seneliais 
buvo ištremta į Igarką. Iš nuotraukų 

irena Valaitytė (g. 1928). Trylikametė irena kartu su motina ir broliu buvo ištremti į altajų sibire, vėliau prie Laptevų jūros arktyje. 
Claudia Heinermann nuotrauka / su mama ir broliu 1931 m. Privatus archyvas / 1989 m. irena grįžo prie Laptevų jūros ieškoti šeimos narių 

kapų. ji rado motinos kapą ir parvežė palaikus į Lietuvą. nuotraukoje irena stovi jurtos vietoje, kurioje anksčiau gyveno. 
nuotrauka iš Viliaus Kairio archyvo

Viliaus Kairio (g. 1953) tėvai buvo ištremti prie Laptevų jūros. Būdami tremtyje susituokė (1946), ten gimė Vilius ir du jo broliai. 
Claudia Heinermann nuotrauka / Vilius su mama Tit aruose  / 1989 m. Vilius su broliu alfonsu grįžo prie Laptevų jūros su ta pačia 

ekspedicija kaip ir irena. jie rado močiutės kapą ir palaikus parvežė į Lietuvą. nuotraukos iš Viliaus Kairio archyvo
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matyti, kaip tremtyje maža mergaitė 
užaugo ir tapo jauna moterimi. 1958 m. 
ji grįžta į Lietuvą, pradeda dirbti, su-
situokia su Rimantu šimulioniu, jiems 
gimsta sūnus Ignas. kitose nuotrauko-
se matome Igno vaikystę sovietinėje 
Lietuvoje. 1988 m. šeima įsitraukia 
į Sąjūdį, pilni vilties sulaukti nepri-
klausomybės. Tačiau šie lūkesčiai ši-
mulionių šeimai virto katastrofa, kai 
septyniolikmetis Ignas Sausio 13ąją 
žuvo prie televizijos bokšto. 1995 m. 
Nijolę ištiko insultas ir ji mirė.

šimulionių šeimos albume atsispindi 
visa XX a. antros pusės Lietuvos istori-
ja. Mane be galo sujaudino jų likimas, 

todėl panorau susitikti su Rimantu ir 
pasikalbėti. kai susitikome, Rimantui 
buvo labai sunku sugrįžti į praėjusius 
laikus, todėl esu dėkinga, kad jis neat-
sisakė pasidalinti skaudžiais prisimi-
nimais. Pagalvojau, kad apie jų šeimą 
turi sužinoti kuo daugiau žmonių. To-
dėl vieną iš penkių foto rinkinio kny-
gų paskyriau jų istorijai, nes ji labai 
asmeniškai ir emocingai atskleidžia 
tai, ką Lietuvai padarė penkiasdešimt 
sovietinės okupacijos metų.

Kokio atgarsio Sibiro tremtys sulau
kė Lietuvoje ir kitur? Kokių patyrėte 
reakcijų?

Man pasisekė, kad iki karantino pa
vyko surengti knygos pristatymus Na-
cionalinėje dailės galerijoje Vilniuje ir 
kauno fotografijos galerijoje. Man šis 
pristatymas buvo pats svarbiausias, 
nes galėjau parodyti tremčių liudinin-
kams savo darbo vaisius. Tai buvo la-
bai ypatinga ir jaudinanti akimirka, 
nes turėjau progą padėkoti jiems už 
tai, kad patikėjo man savo gyvenimo 
istoriją, ir padėkoti visiems, palaikiu-
siems mano sumanymą. kaip padėką 
nuo tremtinių gavau Dalios Grinke-
vičiūtės medalį. Negaliu nė apsakyti, 
koks svarbus man šis apdovanojimas.

kaip jau minėjau, dėl pandemijos 
teko atšaukti visus renginius Ny-
derlanduose, bet pirmas straipsnis 
didelio tiražo dienraštyje atstojo kny-
gos pristatymą, po jo gavau daugybę 
elektroninių laiškų nuo žmonių, ku-
rie perskaitė straipsnį arba nusipirko 
knygą. Dar kiti išgirdo mano interviu 
per radiją ir sužinojo apie knygą iš kitų 
šaltinių. Be galo nustebino, kad tiek 
daug žmonių rado laiko parašyti man 
ir pasidalinti mintimis. Reakcijos buvo 
vien teigiamos, žmonės dėkojo už ga-
limybę sužinoti tremčių istoriją, nes 
dauguma nieko apie tai nežinojo. Nors 
tema sudėtinga, bet susidomėjimas di-
džiulis. Neseniai gavau laišką iš JaV 
nuo vienos Minesotos mokytojos, kuri 
paprašė padovanoti knygą jų moky-
klai, nes jos mokiniai kaip tik mokosi 
šią temą, o mano knygos labai pras-
mingai papildytų įprastus vadovėlius. 
Mano manymu, mokytojos iniciatyva 

Rimantas Šimulionis. 
Claudia Heinermann nuotrauka

Keturiolikos lietuvių vaikų kapai altajuje. Claudia Heinermann nuotrauka altajaus peizažas. Claudia Heinermann nuotrauka

nijolė Linkevičiūtė-Šimulionienė ir ignas. 
Privatus archyvas
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yra tiesiog fantastiška, tad nusiunčiau 
jai savo knygas. Mokiniai keturias sa-
vaites gilinosi į šią temą, o paskutinę 
savaitę visus iš anksto parengtus klau-
simus uždavė man per Zoom susitiki-
mą, tad buvo nuostabu susisiekti su 
jaunais žmonėmis, esančiais taip toli 
nuo manęs. Tai viena ryškiausių aki-
mirkų, nes juk tam aš ir dirbu, kad per 
duočiau istoriją.

Ar Sibiro tremtys yra vienkartinis 
projektas, ar ketinate jį plėtoti kitomis 
kryptimis?

Tai bus trilogija, tad laukia antra ir 
trečia dalys, skirtos Latvijai ir estijai. 
Latvių tremties istorijos mane vėl nu-
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ves į šiaurės Sibirą, netoli Dudinkos, 
ši dalis bus paremta vieno tremtinio 
fotodienoraščiu. estijai skirta istori-
ja mane ves į kazachstaną ir šaltojo 
karo pradžią, šioje dalyje atskleisiu 
ryšį tarp Gulago lagerių ir Rusijos 
ato minio projekto. šalia šios trilogijos 
dar rengiu visiškai atskirą projektą 
apie genocidą Srebrenicoje. Tačiau 
Baltijos valstybės mane giliai palietė, 
čia jau truputį jaučiuosi lyg namuose, 
todėl neatmetu galimybės, kad atei-
tyje imsiuosi naujo sumanymo.

Sibiro tremtys liudija, kokį didį 
blogį geba padaryti žmogus. Ar šios 
pamokos tebėra svarbios net ir po 
80 metų?

Išgirsti praeities istorijas yra svarbu 
dėl daugelio priežasčių. Iš jų galima 
daug ko pasimokyti. Sibiro tremtys 
paliko gilią žaizdą tūkstančių šeimų 
gyvenime, taip pat ir visuomenėje. 
Liudytojų istorijos padeda suvokti tų 
žaizdų gylį. Norint deramai suprasti 
dabartį, turime pažinti praeitį. Tai, 
kad šiandien gyvename taikoje ir lais-
vėje, šiame pasaulyje nėra savaime su-
prantamas dalykas. Igno istorija yra 
pavyzdys, kad šiandieninės Lietuvos 
laisvė turėjo savo kainą, tad būtina 
to neužmiršti. Turime rūpintis savo 
laisve ir suvokti savo atsakomybę ją 
išlaikyti. Jei nenorime, kad totalita-
rinis režimas pasikartotų, privalome 
neužmiršti, ką jis sugeba.

jekaterina jefremova (g. 1932) 1942 m. su šeima buvo ištremta iš Čurapčos jakutijoje prie Laptevų jūros. 
ji prisimena, kad tėvai dirbo kartu su lietuviais, o ji kartais žaisdavo su lietuvių vaikais. Claudia Heinermann nuotrauka / 

Lietuvių vaikai ir vaikai iš Čurapčos Trofimovske, prie Laptevų jūros. LGGRTC

!
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2021 m. gegužės 6–7 d. vyko Vilniaus 
dailės akademijos Dailėtyros instituto 
organizuota konferencija „kaip pasa-
koti apie meną? Dailės istorija, kritika, 
tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“. ka-
dangi buvau viena iš jos organizatorių 
(kartu su aušra Trakšelyte ir Lina Mi-
chelkeviče), nepretenduoju į nešališką 
konferencijos recenziją, bet dalinuosi 
subjektyviais įspūdžiais.

Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai 
augant Lietuvos dailėtyros ambicijoms, 
natūraliai aktualizavosi disciplinos 
savirefleksijos būtinybė. užčiuopusios 
šią aktualiją, pakvietėme mokslinin-
kus ir tyrėjus analizuoti dailėtyros ir 
meno kritikos istoriją, dabartį ir pers-
pektyvas. Skatinome pažvelgti į Lie-
tuvos dailės istorijas, jų kūrėjus, pa-
sakojimo strategijas ir siekius, kitaip 
tariant, diskutuoti apie patį pasakoji-
mą. kėlėme klausimus: ar egzistuoja 
Lietuvos dailėtyros mokykla? kas ir 
kaip rašo mūsų dailės istorijas? kas 
disciplinuoja, o kas išlaisvina pasako-
jimus? kaip pasakojimą veikia vaiz-
duotė ir, atvirkščiai, kaip pasakojimas 
formuoja bei įkvepia vaizduotę? Į šiuos 
ir kitus klausimus atsakymų ieškojo 
19 konferencijos pranešėjų keturiose 
teminėse sesijose.

konferencija maloniai nustebino 
rekordiniu dalyvių skaičiumi: nuo-
tolinį renginį nuolat stebėjo virš 150 
dalyvių, o atskirų sesijų klausėsi net 
daugiau kaip 200 susidomėjusiųjų. 
šimtais skaičiuojama auditorija ne-
būdinga humanitarų konferencijoms, 
tad tokį aktyvumą priėmiau kaip 

savirefleksijos iššūkis:  
kaip šiuolaikinė Lietuvos 

dailėtyra mato save?

LauRa PeTRauSkaITė

itin aktualios tematikos atpažinimą.
konferenciją pradėjo plenarinis 

aleksandros aleksandravičiūtės pra-
nešimas, kuriame ji ėmėsi nelengvos 
užduoties aptarti bendriausią 1990–
2020 m. Lietuvos dailėtyros vaizdą ir 
išryškinti atskirus jos raidos etapus. 
Puikiai suvokdama tokio užmojo 
mastelį, profesorė įžvalgiai pasirinko 
konkretų aspektą: įvardyti etapinius 
menotyros leidinius. Toks anotuotas 
sąrašas išryškino per paskutinius 
trisdešimt metų dailėtyroje įvykusių 
transformacijų mastą (tyrimo objekto, 
prieigų, tyrėjų kompetencijos prasme), 
o ateityje pasitarnaus kaip atspirties 
taškas diskusijoms apie galimus ki-
tus nacionalinės menotyros pjūvius 
ir slenkstinius įvykius bei lemiamus 
žaidėjus. Įtariu, kad ne vienas pagal-
vojo, jog būtų buvę įdomu patirti, koks 
Lietuvos dailėtyros vaizdas atsiskleis-
tų per parodų istoriją, ar kad spalvin-
gumo ir provokatyvumo būtų įnešęs 
institucinis trijų dešimtmečių pjūvis.

Pirmosios sesijos „Didieji ir mažie-
ji naratyvai“ pranešimai prasmingai 
pratęsė minėtąją apžvalgą, parodyda-
mi, kad pamatai šiuolaikinei Lietu-
vos dailėtyros mokyklai buvo padėti 
XIX–XX a. antroji sesija aktualizavo 
pasakojimus apie šiuolaikinį meną 
ir ypač televizinės medijos vaidmenį 
juos kuriant bei legitimizuojant. Tarp 
pirmosios dienos pristatymų išsisky-
rė du pranešimai, leidę įsitikinti, kad 
Lietuvos dailėtyra veikia globaliame 
tyrimų kontekste ir puikiai jaučia jo 
pulsą. Giedrė Mickūnaitė pristatė 

LDk Viduramžių dailės pasakojimo 
konstravimo problemiškumą trūks-
tant artefaktų ir šaltinių, ir atkreipė 
dėmesį į kuratorinius slystelėjimus, 
kai muziejininkai kartu su plačiąja 
visuomene pasiduoda geismui turėti 
daugiau senosios dailės eksponatų ir 
kaip Viduramžių objektus pristato 
XIX a. produkciją. kartu mokslininkė 
nužymėjo LDk Viduramžių dailės ty-
rimų reikšmę europiniame kontekste: 
visas pasaulietinis bizantinis paveldas 
europoje yra sunaikintas per osma-
nų užkariavimus, todėl vien tai, kad 
Lietuvoje yra išlikę jo fragmentų, kad 
ir kokių smulkių, yra didžiulis įvykis 
bizantistikos studijose. konferencija 
patvirtino nenaują tiesą, kad Lietuvos 
tyrimus veikia pasaulinės idėjų ma-
dos. kaip pademonstravo erika Gri-
goravičienė, tokių populiarių autorių 
kaip Donna J. Haraway tekstai ne tik 
intensyviai skaitomi, bet ir kritiškai 
permąstomi, įvedant juos į vietinę apy-
vartą bei plečiant lietuvišką mokslinę 
terminiją. Lietuviškos menotyrinės 
kalbos ir jos tobulinimo klausimas be 
galo svarbus, nes, perfrazuojant filoso-
fą arūną Sverdiolą, originalus lietuviš-
kas menotyrinis mąstymas gali vykti 
tik gimtąja kalba.

Vieną įtaigiausių diskursų šioje kon-
ferencijoje kūrė trečioji sesija, ieškojusi 
atsakymų į klausimą – kaip parodos 
rašo meno istoriją? Sesijos praneši-
mai iš dalies kompensavo tai, ko dalis 
klausytojų pasigedo įvadiniame kon-
ferencijos pranešime, t. y. parodų ir 
jų katalogų išsamaus aptarimo ir jų 
vietos dailės istorijos kanono kūrime 
nusakymo. Be to, įtikinamai parodė, 
kad parodos yra bene pats paveikiau-
sias būdas pasakoti istorijas. Lolita 
Jab lonskienė atskleidė, kaip pastarųjų 
dviejų dešimtmečių parodos iš esmės 
„sukūrė“ naują menotyrinį objektą – 
Lietuvos dizainą. kitaip tariant, paro-
dė, kad kuratorystė turi galią išrasti, 
sukurti tai, ko anksčiau tarsi nebuvo, 
o taip pat kaip pasakojimai apie dizai-
ną veikia istorijos ir atminties santy-
kio režime. Giedrė Jankevičiūtė savo 
pranešime atkreipė dėmesį į pasyvios 
užmaršties užutekius ir pastangas iš jų 
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ištraukti ne tik nepatogų sovietmečio 
ir nacių okupacijos metų dailės pavel-
dą, bet ir apskritai nepatogią istoriją. 
Jos kuruotos parodos jau yra tapusios 
etapiniais dailės istorijos įvykiais, tad 
papildomos vertės pranešimui suteikė 
pastebėjimai apie egzistuojančius pa
rodų rengimo trūkumus Lietuvoje.

ketvirtoji sesija, kurioje apie tekstus 
ir pasakojimus kalbėjosi menininkai, 
atskleidė, kokius sudėtingus procesus 
išgyvena naujai gimstanti disciplina, 
šiuo atveju – meninis tyrimas, funkcio-
nuojantis įtampoje tarp meno ir moks-
lo, praktikos ir teorijos. Meno daktarai 
Vilniaus dailės akademijoje rengiami 
tik dešimtmetį, meninio tyrimo discip
lina labai jauna, tad gilesnė refleksi-
ja būtų pasitarnavusi tolesniam jos 
formavimuisi ir įsitvirtinimui. ši ga-
limybė buvo menkai išnaudota, nors 
jos svarbą įtikinamai pademonstravo 
antrąją konferencijos dieną pradėjęs 
plenarinis vizualumo studijų atstovės 
Natalijos arlauskaitės pranešimas. 
Mokslininkė labai taikliai įvardijo, 
kad sąlyginai jaunas, pasauliniu mas-
tu prieš trisdešimt metų pradėjęs for-
muotis vizualumo studijų projektas 
savo gyvybingumą išlaiko nuolatinės 
refleksijos gesto dėka: taip apibrėžia-
mi konkrečios tyrimų praktikos ribo-
tumai ir galimybės bei fundamentalios 
disciplinos vertybės.

Įdomiausios ir profesiškai naudin-
giausios būna tos konferencijos, kurio-
se sudera du dėmenys: intriguojantys, 
akiratį išplečiantys ir permąstyti savo 
tyrimo išeities taškus priverčiantys 
pranešimai ir sodri stimuliuojanti dis-
kusija po jų. Tad kėliau klausimą, kodėl 
diskusijos po šios konferencijos sesijų 
smarkiau neįsisiūbavo. kalbėdamasi 
su renginio dalyviais, įsivardijau bent 
keletą priežasčių, kurios nemaža pa-
sako apie nacionalinę dailėtyrą ir gal 
netgi Lietuvos visuomenę apskritai.

Pirma, nors ir sugrupuoti teminė-
mis sesijomis, pranešimai dažnai 
turėjo nedaug bendrų sąlyčio taškų, 
todėl rasti visiems konkrečios sesijos 
pranešimams bendrų probleminių 
klausimų ir išvystyti įtraukią diskusi-
ją buvo nemenkas iššūkis. Viena ver-

tus, tai paaiškinama tuo, kad Lietuvos 
dailėtyrininkų cechas yra nedidelis, 
o kiekvienas jos narys dažniausiai 
specializuojasi konkrečioje „siauroje“ 
srityje. Paprastai tokioje tematikoje 
dirba 2–3, o kartais apskritai vienas 
mokslininkas ir jis/ji yra vienintelis tos 
temos žinovas. Tokia situacija liudija 
apie tyrimų laisvę. Pasigėrėjimą kelia 
plati menotyros tyrimų chronologinė 
ir probleminė aprėptis. kita vertus, 
akivaizdi ir viena problema: Lietu-
voje, skirtingai nei kitose, didesnėse 
europos šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje 
ar Prancūzijoje, nesiformuoja tyrimų 
mokyklos. Bene vienintelė išimtis šioje 
vietoje būtų solidžia tradicija, specifi-
nės žinijos, prieigų ir metodų perima-
mumu, tyrimų tęstinumu pasižyminti 
sakralinės dailės tyrimų mokykla.

antra, mokslinio polilogo iššūkis. 
konferencijos metu buvo užduota 
smalsių, įžvalgių ir daugiasluoksnių 
klausimų, bet dalis dalyvių kažkodėl 
pasirinko klausti ne viešai, o parašy-
dami privačią žinutę konkrečiam pra-
nešėjui. Taip liko nuskriausti kiti ren-

ginio dalyviai, neišgirdę nei įdomaus 
klausimo, nei atsakymo. Panašiai, 
beje, vyksta ne tik nuotolinių, bet ir 
„kontaktinių“ konferencijų metu, kai 
įdomiausios įžvalgos neretai išsako-
mos ne viešai į mikrofoną, o neforma-
liai bendraujant per kavos pertraukas. 
Panašu, kad tai platesnio reiškinio – 
gilesnių diskusijų kultūros tradicijų 
nebuvimo ir nepasitikėjimo savo nuo-
mone – simptomas.

Trečia, diskusiją galbūt slopino ir 
netolygi pačių pranešimų mokslinė 
kokybė, kuri gana tiksliai atspindėjo 
esamą Lietuvos dailėtyros lauką su 
ryškiomis jo stiprybėmis ir kai kurio-
mis silpnybėmis.

Galvodama, ar savirefleksijos jude-
sys pasiteisino, esu nusiteikusi pozi-
tyviai. Į organizatorių užduotą klausi-
mą – ar egzistuoja Lietuvos dailėtyros 
mokykla? – pranešimų visuma atsakė 
teigiamai, o aleksandravičiūtė jos at-
siradimą susiejo su XX a. paskutiniu 
dešimtmečiu, kai pradėti sistemingai 
ruošti šios disciplinos mokslininkai 
(atsirado menotyros doktorantūros 
studijos), imti leisti periodiniai meno-
tyriniai leidiniai ir užmegzti reguliarūs 
tarptautiniai kontaktai. atsigręžimas į 
save paskatino gilesnę disciplinos savi-
žiną, leido užčiuopti reikšmingas slink-
tis bei transformacijas ir įvardyti, kaip 
funkcionuoja ir keičiasi dailėtyriniai 
pasakojimai. Stiprioji šios mokyklos 
pusė – ant solidaus šaltinių pagrin-
do konstruojami pasakojimai. Rečiau 
imamasi kurti platesnį laikotarpį ar 

problematiką apimančią sintezę, be-
siremiančią jau atliktais tyrimais. Vis 
dar neturime naujai, po tūkstantmečio 
lūžio parašytų Viduramžių dailės is-
torijos, XX a. dailės istorijos ir kitų iš 
savo kartos perspektyvos papasakotų 
didžiųjų naratyvų. Ir bene rečiausiai 
praktikuojama trečioji dailėtyros rū-
šis – naujausių teorinių ir metodologi-
nių veikalų interpretacija. !

živilė Miežytė. iliustracija Vda dailėtyros instituto konferencijos 
vizualinei komunikacijai. 2021
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šių metų gegužės 13–14 d. Vytau-
to Didžiojo universitetas organizavo 
tarptautinę mokslinę konferenciją 
„LDk didikų Pacų giminė ir Lietuvos 
Barokas“, dedikuotą LDk kanclerio 
kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) 
400osioms gimimo metinėms. Orga-
nizuojant konferenciją planuota, kad 
pirmosios dienos programa vyks kau-
ne, o antrąją dieną renginys persikels į 
Jiezno miestelį. Vis dėlto dėl karantino 
organizatoriams teko keisti formatą ir 
konferenciją perkelti į virtualią aplin-
ką. Įžanginį žodį konferencijoje tarusi 
Irena Buckley (VDu) teigė, kad mintis 
surengti konferenciją kilo Jiezno istori-
jos mylėtojams panorus paminėti Paco 
400 metų jubiliejų. konferencija jungė 
dvi tarpusavyje itin glaudžiai susi-
jusias temas – didikų Pacų istoriją 
ir Baroką. Giminės atstovų me-
cenuoti architektūros objektai ar 
didikų garbei kurti literatūros kū-
riniai buvo vieni ryškiausių Baro-
ko pavyzdžių LDk. konferencijoje 
pranešimus skaitė mokslininkai iš 
Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir 
Danijos.

Pirmąją konferencijos dieną kal-
bėta apie Pacų giminės heraldiką, 
matrimonialinę politiką, užimtas 
pareigybes, mecenatystės, archi-
tektūros istorijos klausimus. ant
rąją dieną vyko platesniems ba-
joriškosios kultūros klausimams 
skirta sekcija, kur pranešėjai kal-
bėjo apie LDk didikų lavinimąsi 
europoje, religingumą, Pacų gimi-
nei skirtus literatūros kūrinius.

konferenciją pradėjusi heraldi-
kos specialistė Gabrielė Jasiūnie-
nė (Lietuvos genealogijos ir he-
raldikos draugija, šiaulių aušros 

Pacai ir Lietuvos Barokas

RIČaRDaS JaRaMIČIuS

muziejus) aptarė įdomiausius Pacų 
giminės heraldikos šaltinius. Moks-
lininkė teigė, kad Pacų heraldikos 
tradicijoje herbas buvo svarbus rep
rezentacijos, didybės ir priklausymo 
giminei ženklas. Herbai simbolizavo 
socialinę padėtį, pareigybes, kilmės ir 
santuokos ryšius. Giminės heraldinis 
paveldas bene geriausiai atsispindi 
Pacų funduotų architektūros pasta-
tų interjere ir eksterjere. Pranešimas 
susisiejo ir su literatūros istorikės 
Reginos Jakubėnas (Vu) pranešimu, 
skirtu aptarti Pacų giminės atstovus 
XVIII a. lenkiškoje proginėje poezijoje. 
Pacų herbe vaizduojama lelija būda-
vo neretai naudojama ir kaip poetinis 
simbolis. Galima išskirti epitalamijus, 

kuriuose pasitelkiant poetines formas 
buvo išreiškiama besijungiančių šei-
mų herbų simbolika. Ištyrusi proginės 
poezijos pavyzdžius, Jakubėnas teigė, 
kad Pacų giminės vyrai buvo pristato-
mi kaip pavyzdiniai piliečiai, ištikimai 
tarnaujantys tėvynei, o moterų atveju 
akcentuotas pamaldumas, gerumas 
ir labdara.

Nemažas dėmesys buvo skirtas Pacų 
giminės atstovų karjeros klausimams. 
Istorikas andrei Liuby (Baltarusijos 
valstybinis universitetas) aptarė Jur-
gio ir Mikalojaus Pacų karjeras. Jis 
teigė, kad abu giminės atstovai dėl 
ryšių su valdovo dvaru, vedybų su su-
tuoktinėmis iš aukštesnį socialinį sta-
tusą užėmusių giminių ir nuosavybės 
plėtimo sugebėjo kilti karjeros laip-
tais. Tuo tarpu Wioletta Pawlikowska 
(Lenkijos mokslų akademija) išsamiai 
aptarė garsių Pacų giminės dvasinin-
kų karjeras.

Tiek Pacų giminės suklestėjimas, 
tiek ir nuosmukis turėjo savas prie-
žastis. šie klausimai paliesti antrojoje 
sekcijoje „Teismas ir karas Pacų gyve-
nime“. Istorikė andželika Polinkevi-
čiūtė (LII) išsamiai aptarė XVI a. Pacų 

giminės atstovų matrimonialinės 
politikos niuansus. Ji aiškinosi, 
ar sėkmingos vedybos galėjo tapti 
pamatu, padėjusiu Pacams tapti 
klestinčia gimine. anot istorikės, 
Pacai stengėsi atsakingai sudari-
nėti santuokas. Tokiu būdu giminė 
plėtė valdas ir didino savo įtaką. 
Po pastarojo pranešimo buvo ga-
lima išgirsti pristatymą apie visiš-
kai kitą Pacų istorijos etapą. Istori-
kas Domininkas Burba (VDu ša) 
pasakojo apie giminės teisminius 
procesus su Vilniaus vienuolynais 
XVIII a., kai Pacų didybė jau buvo 
gerokai išblėsusi. kaip teigė pra-
nešėjas, vienuolynai buvo vieni pa-
grindinių Pacų giminės kreditorių. 
Nenuostabu, kad neretu atveju fi-
nansinių įsipareigojimų nevykdy-
mo klausimai atsidurdavo teisme. 
Istoriko išvada – nors šie procesai 
rodė giminės ekonominį susilpnėji-
mą, tačiau tai dar nereiškė visiško 
finansinio paralyžiaus.
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Konferencijos „LdK didikų Pacų giminė ir 
Lietuvos Barokas“ plakatas. 2021
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Nepamiršti ir kariniai reikalai. karo 
istorikas Vidmantas airini (ku) apta-
rė LDk kariuomenės rotmistrų Myko-
lo kazimiero Paco ir kristupo Zigman-
to Paco karinę veiklą. anot pranešėjo, 
valstybei sunkiu metu abu Pacai rū-
pinosi efektyvia sunkiąja kavalerija, 
o tai labai padėjo karų metu. aktyvus 
didikų dalyvavimas kariniuose veiks-
muose ir glaudūs ryšiai su valdovu 
leisdavo tikėtis atlygio.

Didelis dėmesys trečiojoje konfe-
rencijos sekcijoje buvo skirtas Baroko 
architektūros ir meno mecenatystės 
klausimams. Sekciją atidarė Ruth 
Sargent Noyes (Danijos nacionalinis 
muziejus), kuri aptarė, kokiomis do-
vanomis, relikvijomis keisdavosi Pacų 
ir Medičių šeimos, kaip tai prisidėdavo 
prie Pacų giminės itališkojo naratyvo 
kūrimo.

keletas pranešimų buvo skirta Vil-
niaus bažnyčioms. Istorikė Zuzanna 
Rejewska (Varšuvos kardinolo Stefa-
no Wyszyńskio universitetas) prista-
tė Vilniaus augustinų eremitų švč. 
Mergelės Marijos Paguodos bažnyčią. 
Pranešime mokslininkė bažnyčią vaiz-
džiai vadino „baltąja Vilniaus Baroko 
varna“, nes ši vienabokštė šventovė 
pasižymi beveik visomis Baroko ar-
chitektūros savybėmis, tačiau neturi 
paties elementariausio – fasado su 
dviem bokštais. apie Vilniaus trinito-
rių bažnyčią kalbėjo architektūros is-
torikas karolis Guttmejeris (Polonikos 
institutas). Meno istorikė aušra Vasi-
liauskienė (VDu) aptarė kauno buvu-
sio bernardinių vienuolyno švč. Tre-
jybės bažnyčios altorių ikonografiją. 
Istorikė anna Sylwia Czyż (Varšuvos 
kardinolo Stefano Wyszyńskio univer-
sitetas) pristatė vieno iš paskutinių 
garsiųjų Pacų – Liudviko Mykolo Paco 
Varšuvos rūmų salių su vaizdais de-
koravimą. Įdomų lyginamąjį aspektą 

pasirinko istorikas Mindaugas Pak
nys (LkTI) – jis lygino dvi svarbiau-
sias dviejų Pacų fundacijas – Pažais-
lio vienuolyną ir Vilniaus antakalnio 
šv. apaštalų Pet ro ir Povilo bažnyčios 
ansamblius, parodydamas jų skirtu-
mus ir panašumus, akcentuodamas 
modernius Baroko meninius sprendi-
mus šiuose architektūros šedevruose.

Didelio susidomėjimo sulaukė ar-
chitektūros istoriko Mariaus Daraš-
kevičiaus (VDa) pranešimas „Jiezno 
dvaro rūmai: nuo itališkosios villa iki 
prancūziškosios château“. anot moks-
lininko, pasitelkus Jiezno dvaro rūmų 
pavyzdį, galima kalbėti apie visus Ba-
roko raidos etapus LDk. ankstyvasis 
Baroko etapas gali būti siejamas su 
Stepono kristupo Paco, brandusis su 
kristupo Zigmanto Paco, o vėlyvasis 
su antano Mykolo Paco rezidavimo 
laikais. Deja, beveik neišlikę rūmai 
komplikuoja tyrimų galimybes geriau 
pažinti šio objekto raidą.

antrąją konferencijos dieną vyko 
sekcija „Bajoriškoji kultūra“, apėmusi 
platų temų spektrą – nuo astrologijos 
LDk didikų dvaruose (Natallia Slizh), 
Pacų atstovų europinių edukacinių 
kelionių (alina koltachenko, Respub
likinis aukštojo mokslo institutas) iki 
Žygimanto Vazos ir LDk didikų susi-
rašinėjimo su švedijos ir šiaurės Ny-
derlandų parlamentais (Vaidas Grin-
čalaitis, VDu) bei Skorulskių ir Pacų 
giminių sąsajų (Judita Puišo, kTu).

Istorikas Jakubas Rogulskis (Jogai-
los universitetas) aptarė žinomiausius 
ankstyvųjų naujųjų laikų istoriogra-
finius kūrinius, kuriuose pristatoma 
Pacų giminė. anot jo, Pacai suvokė 
istorinio pasakojimo svarbą, tokiu 
būdu siekdami įtvirtinti giminės sta-
tusą ir pagrįsti jos atstovų užimamas 
garbingas pareigas. Nemažas dėme-
sys buvo skirtas ir senosios literatū-
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ros klausimams. Živilė Nedzinskaitė 
(LLTI) išryškino Mikalojaus Paco ir 
Žemaičių vyskupo kazimiero Paco 
indėlį kražių kolegijos istorijoje. anot 
literatūrologės, pirmasis aprūpino ko-
legiją materialinėmis gėrybėmis, taip 
pat paliko savo biblioteką. Tuo tarpu 
antrasis sulaukė daugiausia kražių 
kolegijos dėstytojų ir studentų svei-
kinimo kūrinių. Su kražių kolegijos 
istorija buvo susijęs ir aurelijos Myko-
laitytės (VDu) pranešimas, kuriame 
ji aptarė kražiuose dirbusio Gabrielio 
šimkevičiaus kūrybą. Itin literatūriš-
kai, remdamosi XVII a. prancūzų met
raštininkų kūriniais, Irena Buckley ir 
Marie France De Palacio (VDu) pri-
statė kristupo Zigmanto Paco žmonos 
Claire de MailyLascaris biografiją.

Galiausiai nuošalyje neliko ir ba-
rokiškojo pamaldumo tema. Istorikė 
Vaida kamuntavičienė (VDu) kalbėjo 
apie stebuklais garsėjantį švč. Merge-
lės Marijos paveikslą Minsko bernar-
dinių vienuolyne ir ten rašytą stebuklų 
knygą. Joje buvo fiksuoti stebuklai, įvy-
kę prie šio paveikslo besimeldusiems 
žmonėms. Stebuklingieji paveikslai 
ir stebuklingosios knygos yra vienas 
iš būdų suprasti epochos žmonių pa-
saulėžiūrą, tad Minsko bernardinių 
stebuklų knyga yra svarbi norint pa-
žinti dar pakankamai nedaug dėmesio 
istoriografijoje sulaukusios Judickių 
giminės istoriją.

Po pranešimų vyko diskusija „kiek 
šiandien mums svarbus Pacų paliki-
mas?“, kurioje dalyvavo tiek konferen-
cijos pranešėjai, tiek Jiezno miestelio 
bendruomenės nariai. konferencijoje 
ir diskusijoje gimė idėja kurti Jiezno 
pažintinį taką ir akcentuota svarba 
rūpintis išlikusių Jiezno dvaro rūmų 
dalių tyrimais.
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Sauliaus Tomo kondroto apsakymų rinktinė Kolek
cionierius, sudaryta Palmiros Mikėnaitės, pasirodė 
2020 m. – tais pačiais metais prozininkui buvo įteik-
ta Nacionalinė premija už viso gyvenimo indėlį į Lietu-
vos kultūrą ir meną, „už literatūrą be ribų“. Paskelbus 
premiją, kai kurie literatūros lauko atstovai stebėjosi, 
kad už viso gyvenimo nuopelnus apdovanotas rašytojas 
dar net neįžengė į aštuntą dešimtį – paprastai šis apdo-
vanojimas skiriamas (itin) garbaus amžiaus kūrėjams. 
kitus nustebino faktas, kad premija įteikiama auto-
riui, kuris, galima sakyti, neišleido naujų knygų nuo 
1989 m., kai pasirodė novelių rinkinys Kentauro her
bo giminė. Tiesa, 2004 m. Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla publikavo kondroto trumposios prozos rinkti-
nę Meilė pagal Juozapą, kurioje buvo ir trys nauji ap-
sakymai „Tautos gimimas“, „Meilė pagal Juozapą“ bei 
„Žiemos kampanija“. O po to sekė tyla. Negausiuose in-
terviu prozininkas teigė rašantis nedaug, visą dėmesį 
skiriantis reklamine fotografija užsiimančiai firmai ir 
vertimams.

Faktas, kad Nacionalinė premija už gyvenimo nuo-
pelnus kondrotui skirta tik dabar, nors prozininkas va-

dinamas vienu ryškiausių XX a. pabaigos lietuvių kū-
rėjų, literatūros modernizatoriumi, puikiai iliustruoja 
net kelias Lietuvos literatūros lauko ypatybes. Viena 
iš jų – vėluojantis iš tiesų aktualių ir originalių kūrė-
jų pripažinimas. Stebint svarbesnes premijas dažnai 
susidaro įspūdis, kad jos skiriamos atstovėjus ilgoje, 
kartais net dešimtmečius trunkančioje nematomoje ei-
lėje, todėl premijos pagaliau sulaukusį kūrėją galima 
vertinti už praeities nuopelnus, o ne už tai, ką jis ku-
ria premijos teikimo metu. Reprezentatyviausias pa-
vėluoto vertinimo pavyzdys: Poezijos pavasario metu 
teikiama svarbiausioji Maironio premija 2017 m. skir-
ta poetui, eseistui ir vertėjui Tomui Venclovai, kurio 
reikšmingiausios, lietuvių poeziją ir poetus įkvėpusios 
knygos pasirodė XX a. pabaigoje. šia prasme kondroto 
situacija beveik analogiška – 1977 m. debiutavęs no-
velių rinkiniu Pasaulis be ribų, rašytojas iškart tapo 
ženk lu, reiškiniu, savotišku lūžio tašku, tačiau dėl įvai-
rių priežasčių oficialus jo kūrybos pripažinimas buvo 
vis „atidedamas“. Venclovos ir kondroto biografijas sie-
ja ir dar vienas svarbus aspektas, neabejotinai lėmęs 
pavėluotą kūrybos recepciją – abu iš sovietų okupuotos 
Lietuvos emigravo. kondrotas Lietuvą paliko 1986 m., 
kai turistinės kelionės Vokietijoje metu pasiprašė po-
litinio prieglobsčio. Sovietų Sąjungoje toks menininko 
poelgis lėmė ne tik viešą pasmerkimą, bet ir meninio 
palikimo savotišką sunaikinimą: emigravusių autorių 
kūriniai būdavo išimami iš kultūrinės apyvartos (pre-
kybos, bibliotekų lentynų, etc.), jų pavardės ir kūryba 
oficialiai nebeminima. Tiesa, po kelių metų nuo kond
roto emigravimo sovietinė represinė sistema pradėjo 
smarkiai irti, todėl ir užsienyje kūrusių autorių teks-
tai vis lengviau pasiekdavo lietuvių skaitytojus. kad 
prozininkas tuo metu buvo išties populiarus, iliustruo-
ja tai, jog 1990 m. pagal romaną Žalčio žvilgsnis reži-
sierius Gytis Lukšas pastatė filmą. Vis dėlto svarbiau-
sieji apdovanojimai, pavyzdžiui, nuo 1989 m. teikiama 
Nacionalinė premija, kondrotą aplenkdavo. ką tokia 
situa cija reiškia? Neabejotinai ir tai, kad daug didesnė 
tikimybė oficialaus Lietuvių literatūros lauko pripaži-
nimo sulaukti tuomet, jei autorius fiziškai yra lauke – 
pageidautina, apsistojęs kuo arčiau sostinės.

Kolekcionieriaus pasirodymas – puiki proga įsitikinti 
autoriaus tekstų aktualumu šiandien. Būtent tai pada-
ryti kviečia ir rinktinei įžanginį tekstą, pavadintą „Ma-
gas“, parašiusios prozininkės Danutės kalinauskaitės 
elegantiški svarstymai: „Grįžti prie kitados taip mėgs-
tamo autoriaus, iš kurio mokeisi (visi iš jo mokėmės 
pasaulio be ribų), ar tai ne sugrįžti po daugelio metų 
į savo mokyklą ir rasti ją pažemėjusią, stadioną, ku-

istorijos protui  
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riame be kvapo sukdavai paskutinį ratą, susitrauku-
sį, o suolus – sakytum, žaislinius? ar pasikeitus kon-
tekstams [...] S. T. kond rotas tebėra toks išskirtinis? 
Nepaprastas ir mįslingas?“ (p. 6). Studijų universitete 
laikais kondroto apsakymai, kuriuos lietuvių filologijos 
bakalauro studentės ir studentai ne tik aptarinėdavo 
(tikriausiai ir dabar aptarinėja) seminaruose, bet ir itin 
noriai analizuodavo kursiniuose bei baigiamuosiuose 
darbuose, ir man atrodė keisti, mįslingi, kitokie, nei iki 
tol skaityta lietuvių autorių kūryba. Tuomet rašytojas 
buvo pristatomas kaip intelektualiosios ar konstrukty-
viosios prozos kūrėjas, kurio tekstai sudarė opoziciją 
vadinamajai lyrinei prozai, atstovaujamai visų pirma 
Juozo apučio ir Romualdo Granausko.

Per kelias dienas prarijusi Kolekcionierių galiu pa-
sakyti, kad į kalinauskaitės klausimą vienareikšmio 
atsakymo neturiu. Taip, kondroto apsakymai neabe-
jotinai verti dėmesio – tai pačios aukščiausios koky-
bės literatūra, sukelianti skaitymo malonumą, ugdanti 
kalbos estetikos pojūtį ir vaizduotę. kita vertus, me-
luočiau sakydama, kad Kolekcionieriuje publikuoja-
ma proza tebėra mįslinga ar keista – ypač vertinant ją 
panašiu periodu sukurtos pasaulinės prozos konteks-
te. Su šiais svarstymais susijęs įdomus intertekstinis 
žaismas: kondroto rinktinės ir įvadinio kalinauskaitės 
straipsnio pavadinimai sutampa su žymaus anglų pro-
zininko, vienu iš literatūrinio postmodernizmo pradi-
ninkų vadinamo Johno Fowleso romanų pavadinimais 
(abu romanai išversti ir į lietuvių kalbą). Kolekcionie
rius – pirmasis 1963 m. pasirodęs britų rašytojo roma-
nasalegorija apie jauną merginą pagrobusį drugelių 
kolekcionierių. 1965 m. išleistame romane Magas ak-
centuojami žmogaus pasąmonę veikiantys mitai, savi-
tai formuojantys patiriamą „realybę“. Nežinau, ar dėl 
šių (sąmoningai ar ne) kondroto rinktinės sudarytojų 
aktualizuotų intertekstinių nuorodų, ar dėl savo pačios 
sąmonėje glūdinčių ir kūrinių skaitymą bei vertinimą 
savavališkai veikiančių kontekstų, kondroto apsaky-
mus skaičiau kaip gana įprastą intelektualiąją prozą, 
kurioje persipina modernistinis siekis kelti bei anali-
zuoti pamatinius klausimus ir postmodernistinė žais-
mė bei ironija.

Italų semiotikas umberto eco postmodernistinės 
prozos išskirtiniu požymiu vadina tai, kad dėl įvairių 
intertekstinių nuorodų bei kultūros atminties struk-
tūrų tekstas tampa daugiaprasmis, įdomus skirtingas 
skaitymo kompetencijas turintiems skaitytojams. Pa-
vyzdžiui, postmodernistinio romano etalonu laikomą 
eco romaną Rožės vardas galima skaityti ir kaip isto-
rinį romaną, ir kaip detektyvą, ir kaip kovų tarp įvai-
rių semiotikos atšakų parodiją. kitaip tariant, romane 
kažką sau ras tiek akademikas, tiek žanrinės literatū-
ros skaitytojas. Panašiai nutinka ir skaitant kondroto 
apsakymus, kuriuose filosofiniai pamatinių klausimų 

(gėrio ir blogio, mirties, atminties, etc.) svarstymai per-
sipina su žanrinei literatūrai (detektyvams, mokslinei 
fantastikai, istoriniams ir jausmų romanams) būdingu 
pagaviu pasakojimu, mokėjimu užmegzti ir palaikyti 
intrigą. Prozininkas mėgsta intertekstines nuorodas, 
žaidimą binarinėmis opozicijomis ir jų apvertimu – tik
riausiai pastaroji strategija ir sukelia „konstruktyviz-
mo“ įspūdį. Tačiau kondroto apsakymai nestokoja ir 
lyrinei prozai būdingo jusliškumo, tirštų gamtovaizdžių 
aprašymų, vaizdingų palyginimų: „šlapi, aplyti kašto-
nai, gatvė, tiesi ir ilga, kurioje nematyti nei žmogaus, 
nei šuns, nei sužvarbusios lietuje katės. Toks vasaros 
rytas, kai aušta, bet dangus debesuotas, apniukęs ir 
vos vos krapnoja, kai naktį girdėjai šniokščiant lietų, 
o dabar kvepia drėgna žeme, sliekais ir jazminais. Žolė 
už metalinių, surūdijusių tvoros virbų šlapia ir aštri“ 
(p. 7); „atėjo žiema [...], o tėvas vis dar gulėjo, neblogda-
mas ir negerėdamas. Jis įjunko žiūrėti į sniegą, kren-
tantį iš dangaus, valanda po valandos, diena po dienos. 
Laukė. Galop vieną dieną išvydo, kaip sniegas, užuot 
leidęsis, ėmė kilti aukštyn. Pasišaukė Germano mo-
tiną ir liepė paduoti rašalo ir popieriaus testamentui 
rašyti. Rašydamas pažvelgė į vakarinę kambario sie-
ną. Išvydo spiečių kažkokių vabzdžių, kurie, skrisdami 
link sienos, susminga į ją tarsi į tankesnį orą ir dings-
ta. [...] Daiktai prarado tą patvarumą ir formų pasto-
vumą, kurį kantriai saugojo daugiau kaip šešiasdešimt 
metų. Daiktų pastovumas, nuskirtas jo amžiui, baigė-
si“ (p. 210); „Ir tuomet į kavinę įėjo tas vyras, nelygi-
nant didelis, šeriuotas, nešvarus vabalas suglamžytais 
sparnais“ (p. 351).

kondroto kūryba dažniausiai siejama su magiškuoju 
realizmu. Be abejo, tokioms sąsajoms pagrindo yra, nes 
magijos, keistų transformacijų netrūksta. Pavyzdžiui, 
viskas, prie ko prisiliečia antanas, miršta („Netekėsiu 
už jūsų, antanai“), kunigaikštis ir jo žmona virsta rop
liais („kentauro herbo giminė“), kornelijus Jedermanas 
pasigamina laimės mašiną („kita versija“), amerikos 
miestuose vyksta mūšiai, kurių metu priešininkai žu-
domi grojant muzikos kūrinius („Žiemos kampanija“), 
mirusieji sukinėjasi tarp gyvųjų („1982 metų progreso 
idėja“), vyrą įsiurbia motociklo variklis („Facecija“), iš 
mergaitės pradeda pūsti vėjas („Vėjas“), žmonės kolek-
cionuoja saulėlydžius („kolekcionierius“). kita vertus, 
magiškas transformacijas beveik visuomet motyvuoja 
alegoriškas siekis atvaizduoti, įkūnyti, kitaip tariant, 
parodyti materialios išraiškos neturinčias būsenas ar 
idėjas. Tarkime, apsakymas „Netekėsiu už jūsų, anta-
nai“ yra išplėstinė metafora, perteikianti kūrėjo santy-
kį su aplinka: antanas yra poetas, todėl nesąmoningai, 
prieš savo valią viską, kas jį supa, traktuoja kaip me-
džiagą vidiniam pasauliui ar kūrybai. antano santykis 
su išorybe vartotojiškas, vienkryptis (nors apie tai ap-
sakyme tiesiogiai neužsimenama), todėl viskas, ką jis 
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paliečia, netenka gyvybės, sunyksta. Žmonių virtimas 
šlykščiais ropliais „kentauro herbo giminėje“ perteikia 
destruktyvų baimės efektą – baimė žmogų paverčia gy-
vuliu. alegorizavimo strategija dažniausiai vyrauja ir 
tuose kūriniuose, kuriuose akivaizdžių magiškų virs-
mų nėra. Pavyzdžiui, „Sename name“ išraišką įgyja 
atminties, kurią turi ne tik žmonės, bet ir išorinio pa-
saulio objektai, fenomenas – nuvalius seno namo bal-
dus gaubiančias dulkes, pakyla ankstesnių namų gy-
ventojų palikti kvapai, primenantys mirusių asmenų 
patirtis, kurios yra tokios tirštos ir slopios, kad name 
gyventi neįmanoma. apsakyme „Facecija“ modernaus 
(ar – sovietinio) žmogaus menkumo, bejėgiškumo idėja 
„materializuojama“ groteskiškame į motociklo motorą 
įsiurbto vyro vaizdinyje – specifiška, kad pats veikėjas 
dėl jį ištikusios lemties pernelyg nenustebina. apsaky-
me „Rytas išaušo“ sunkiai nusakomą praeities ar tie-
siog kitos, kitokios būties ilgesį simbolizuoja slidinin-
kų poilsiavietės restorane pasirodžiusio keisto, tarsi iš 
praėjusių amžių nužengusio senio figūra.

Santykis tarp numanomos idėjos ir jos „materializaci-
jų“ daugumoje kondroto apsakymų tobulas. Skaitytojas 
panardinamas į iš žodžių sukurtą, tačiau įvairiausias 
jusles ir vaizduotę veikiantį pasaulį, tačiau nepalieka-
mas kapanotis vienas pats – pasakotojas, priklausomai 
nuo to, ko siekia, gramzdina arba iškelia skaitytoją į 
paviršių, vedžioja kūrinio labirintu tol, kol parodo vis-
ką, ką pamatyti privaloma, kad be akivaizdaus sufle-
ravimo, be baigiamojo moralo pats skaitytojas pajustų 
ar suvoktų (jutimas ir mąstymas kondroto pasaulyje 
glaudžiai susiję) „antrojo dugno“, paslėptos žinios eg-
zistavimą. kitaip tariant, iš pažiūros organišką, gyvą, 
takią apsakymų „medžiagą“ laiko tvirti pamatai.

Su alegoriškumu ir postmodernistinio teksto pomėgiu 
mistifikuoti, žaisti kultūrinėmis nuorodomis sietinas 
ir pomėgis aktualizuoti įvairius istorinius ar mitinius 
kontekstus. Nors mitinių prosenių, pirmųjų kunigaikš-
čių ar technikos bei mokslo progresu tikinčių XX a. pra-
džios miestiečių vaizdiniai lengvai atpažįstami, skaity-
tojui sukelia spiečių kultūrinių asociacijų, kondrotas 
juos pasitelkia kaip galimybę abstrahuoti, universali-
zuoti. kitaip tariant, apsakymų tikslas nėra priartinti 
praėjusius laikus ar, pasitelkiant ezopo kalbą, netie-
siogiai perteikti savojo laikmečio aktualijas. Žinoma, 
apsakymo „Raudona lapė“ simbolika, situacijos iš pir-
mo žvilgsnio gali priminti kovas su „raudonuoju prie-
šu“, tačiau įdėmesnis skaitymas tokios interpretacijos 
nepalaiko. Lapė yra tiesiog „kitas“, bet kuriame laik
metyje pasirodyti galintis svetimas, kurį įveikti įmano-
ma tik supratus, kas svetimasis yra ir ko siekia. „Tik 
tas, kas gali įlįsti į lapės kailį, kas pats gali būti lape, 
tegali ją medžioti“ (p. 329), teigia lapę persekiojantis 
Jeronimas kintana. ši frazė primena daug variacijų 
turinčią pasaką apie su drakonu kovojusį princą, kuris 

pavirto drakonu tą akimirką, kai savo priešą nukovė.
Itin įdomių asociacijų sukėlė naujausi kondroto ap-

sakymai. Pavyzdžiui, „Tautos gimimas“ puikiai rezo-
navo su apie svetimus kraštus svajojančių, tačiau grei-
tai jais nusiviliančių emigrantų savivoka. O „Žiemos 
kampaniją“ galima skaityti ne tik kaip šaltojo karo, kai 
priešininką galima nukauti paskleidus dezinformacijos 
triukšmą, alegoriją, bet ir kaip eurovizinių kovų paro-
diją: „Daužėm priešą galingomis sąskambių salvėmis, 
lupom ir lupom nelyginant kūju, bet naudos iš to vis 
tiek nebuvo daug. Priešai nesitraukė nė pėdos, ir mes 
šiek tiek pasistūmėjom tik tada, kai buvo duotas įsaky-
mas groti Bartoko koncertą orkestrui, kurio harmoni-
jos nedarnumas tarytum uraganas užgriuvo priešą ir 
sukėlė sąmyšį anoj barikadų pusėj“ (p. 268). Be abejo, 
pastaroji interpretacija kvepia pernelyg didele skaity-
tojos, t. y. mano, savivale, tačiau nepaneigiamas fak-
tas, kad kondroto proza dėl savo specifinio alegorišku-
mo puikiai prigyja įvairiuose kontekstuose. šia prasme 
rašytojo proza iš tiesų yra „be ribų“.

Didysis rinktinės trūkumas: pasigedau Kolekcio
nieriaus sudarytojos Mikėnaitės įvado, kuriame būtų 
atskleisti sudarymo principai, tekstų atrankos ir iš-
dėstymo strategija. anotacijoje minima, kad rinktinė-
je publikuojami du anksčiau Lietuvoje nespausdinti 
kond roto apsakymai „eskizas“ ir „kornelijaus Jeder-
mano rūpesčiai“, o pabaigoje pateikiamas sąrašas lei-
dinių, iš kurių apsakymai atrinkti. Tačiau aiškumo 
šis sąrašas, bent jau man, nepridėjo: leidiniai išdėlioti 
nechronologiškai, nenurodyta, kokie apsakymai paimti 
iš kurios knygos. Žinoma, chronologinis rinktinių suda-
rymo principas nėra vienintelis galimas (tekstus gali-
ma grupuoti tematiškai ar dar kaip nors kitaip), tačiau 
patį principą atskleisti derėtų. Rinktinės dažnai perka-
mos ir skaitomos ne tik savo malonumui: tokio pobūdžio 
leidiniai vertinami ir kaip šaltinis, kuriame galima pa-
sitikrinti, kada vienas ar kitas tekstas buvo sukurtas, 
pamatyti, kaip autoriaus kūryba kito, kaip buvo plė-
tojamos (ar siejamos) temos. Redaktorės žodžio ir de-
talaus bibliografinio aprašo stoka aktuali dar ir dėl to, 
kad Kolekcionierius nėra pirmoji kondroto rinktinė – 
prieš daugiau nei penkiolika metų buvo išleista jau mi-
nėta Meilė pagal Juozapą, kurią tikriausiai sudarė pats 
prozininkas (sudarytojas rinktinėje nenurodytas). Nors 
Meilė pagal Juozapą tekstų skaičiumi nėra tokia solidi 
kaip Kolekcionierius, tačiau filologiškai vertinant, abi 
knygos gana panašios būtent tuo, kad sudarytos neaiš-
ku kokiu principu, stokoja išsamaus įvadinio (ar – išva-
dinio) žodžio, abiejose nėra išsamių bibliografinių apra-
šų. Taigi sudarytojos „Įvadas“ ar knygos gale pateikti 
komentarai apie kondroto apsakymų publikavimo da-
tas, tekstų redagavimo ypatumus Kolekcionieriui nea-
bejotinai būtų pridėję vertės – bent jau profesionalių 
literatūros skaitytojų tarpe. !

K n y G ų  a i d a i
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Margaret atwood kalbėdama apie Tarnaitės pasakoji
mą ne kartą bandė atsikratyti distopijos žanro etike-
tės. Rašytoja argumentavo, kad Tarnaitės pasakojime 
nėra nieko išgalvota – visi siužete aprašyti prievartos 
būdai yra panaudoti istorijos eigoje, o knygos sumany-
mas remiasi svarstymu, kokios pamatinės JaV idėjos 
leistų įvykti demokratinės valdžios nuvertimui šioje 
šalyje (šiuo klausimu atwood parodo, kad net Gileado 
valstybės ideologija nėra jos sumanytas konstruktas). 
atwood teigimu, distopijos reikalauja naujų technologi-
jų išgalvojimo, tuo tarpu Tarnaitės pasakojimą reikėtų 
laikyti spekuliatyvia literatūra, kadangi romanas su-
kurtas iš to, kas visada buvo „po ranka“.

Mano manymu, atwood kalbėdama apie tai, kas ne-
būdinga distopijai, išskyrė, kas skaitytojus (ir žiūrovus) 
labiausiai žavi šiame žanre – tai realizmu perkoštas at-
sakymas į klausimą „O kas, jeigu?“ kiekvienos disto-
pijos esmė yra atlikti archeologinius dabarties sluoks-
nių tyrimus ir bandyti nuspėti apie iškastų atradimų 
ateitį. Tuo tarpu inovatyvūs ir stebinantys moksliniai 
išradimai dažniausiai yra būsimo pasaulio nutapymui 
reikalingos dekoracijos. Būtent su prielaida atrasti 
kažką „seno, bet naujo“ ėmiausi skaityti Dainiaus Va-
nago debiutinį distopinį romaną Oderis. Įsitikinimus 
perskaityti istoriškai atpažįstamas idėjas stiprino tai, 

kad, pagal knygos anotaciją, Oderis – 2050aisiais me-
tais klestintis Vidurio europos miestas. Greičiausiai 
beveik kiekvienam mintyse iškyla tam tikros dažnai 
žiniasklaidoje linksniuojamos pavardės, kai užsimena-
ma apie Vidurio europos nepavykusios utopinės sant
varkos fantaziją. Bet prieš ieškant „atplėštų Vakarų“ 
(pasak kunderos, būtent tai yra Vidurio europa) isto-
rijos pėdsakų menamoje ateityje, reikėtų pasakyti kelis 
dalykus apie siužetą.

Oderis – miestas, kuriame, ieškant būdų spręsti atei-
ties europos problemas (imigrantų perteklius, masinė 
bedarbystė, visuomenės senėjimas, valstybės lėšų nee-
fektyvus naudojimas), buvo pasirinkta įvesti taisyklę, 
kad kiekvienas mieste turi būti naudingas. Naudą vi-
suomenei galima suprasti įvairiai, bet pagal šio miesto 
tvarką tai reiškia, kad kiekvienas gyventojas turi dirbti 
bent kokį nors darbą. Tai yra bene pagrindinė taisyklė, 
iš kurios išplaukia visa eilė kitų nuostatų – niekada ne-
sitikėk jokių pašalpų, vaikus galima auginti tik tada, 
kai sukaupi nustatytą lėšų kiekį, o pensijoje turėsi ne 
tik išlaikyti pats save, bet ir miestui reikės sumokėti 
už mėgavimąsi senatve progresyviame mieste. kodėl? 
Todėl, kad miestas – tai prekė ir paslauga, o buvimas 
mieste – prabanga. Miesto tvarka yra griežta, tad čia 
nėra veltėdžių imigrantų (tautos sąvoka Oderyje su-
vokiama kaip kliūtis), remtinų ir skurstančių daugia-
vaikių šeimų. Vadinasi, lieka lėšų nemokamiems kon-
certams, miesto sienos statybai, investicijoms į mokslą, 
verslą ir kitką, kas miestui svarbiausia. O tokios aplin-
kybės į miestą pritraukia naujus gyventojus ir dar dau-
giau investicijų. Tad Oderis iš esmės nespręsdamas 
visuomeninių problemų tampa konkurencingas, pa-
trauklus ir technologiškai išsivystęs miestas.

Neslėpsiu, nejaučiu didelio noro gyventi tokiame 
Oderyje, užtat įsivaizduoti kitų norą, deja, galiu. Ode-
rio santvarka yra atskleidžiama per tris skirtingas pa-
sakojimo linijas. Daugiausia informacijos pateikiama 
pokalbiuose tarp Oderio mero endriu ir neįvardyto 
tardytojodetektyvo. šio pokalbio transkripcijos knygo-
je pateiktos kaip dalis detektyvo merginai siunčiamų 
slaptų laiškų. Siunčiami laiškai yra be galo neatsargus 
tardytojo elgesys, kuris romane niekaip nėra motyvuo-
jamas, o vieno incidento metu susirašinėtojams kyla 
reali grėsmė būti pagautiems. Galiu įžvelgti tik vieną 
priežastį tokiam detektyvo elgesiui – knygos autorius 
siekė sukurti aplinkybes, kuriose skaitytojas gautų ne 
vien interviu iškarpas, bet ir šiokį tokį kontekstą apie 
įvykius mieste. Tą patį galima pasakyti apie detekty-
vą kaip veikėją – jis tik atlieka savo funkciją. Tardy-
tojas žaidžia apsimestinai aršų, ideologinį žaidimą su 
savo „auka“ ir jo pasipiktinimas net nepanašus į pa-
sipiktinimą, kadangi tai niekaip neatsiliepia elgesy-
je ir žodžiuose. Tuo tarpu visiškai kitoks veikėjas yra 
endriu. Meras kalba vaizdžiai, su apgalvotais pavyz-
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džiais, kiek vienam klausimui turi po kelis argumentus 
ir dažnai provokuoja patį tardytoją susimąstyti apie 
užduodamus klausimus. endriu nebijo tardytojo ir 
dažnai išreiškia savo nuomonę drąsiais teiginiais, pa-
vyzdžiui: „valdžia piktnaudžiauti neįmanoma, įmano-
ma tik ją realizuoti“, „pinigai yra kolektyvinis turtas“ 
arba „žmogus – retumo antonimas“. akivaizdu, kad po-
kalbiai ir yra skirti tam, jog endriu galėtų plačiau pa-
aiškinti Oderio tvarką, o skaitytojas galėtų susipažinti 
su radikalaus mąstymo logika. šioje pasakojimo linijo-
je pavyksta tą padaryti, bet, kita vertus, erzina išlikęs 
funkcionalumo skonis burnoje.

kita pasakojimo dalis yra pateikiama iš alano Ber-
go perspektyvos. alanas yra Oderio gyventojas, prara-
dęs darbą ir per šešis mėnesius, pagal miesto tvarką, 
turintis susirasti naują. ši pasakojimo linija pateikta 
fragmentiškai, dažniausiai trumpais pliūpsniais nusa-
kant dabartinę alano situaciją. Įdomiausia pasakojimo 
vieta – įsidarbinimas deportacijos būriuose – užtrunka 
tik kelis puslapius ir stipriai nuvilia. Tekste nėra jo-
kios veikėjo refleksijos apie atliekamą darbą, apie kitų 
gyventojų dalią, apie savo padėtį. Ilgainiui tampa aiš-
ku, kad kažkas su šiuo veikėju yra negerai: alanas pra-
deda kvestionuoti savo asmenybę ir kartu pasakojime 
atsiranda nepaaiškinti laiko ir erdvės šuoliai. knygos 
pabaigoje pasitvirtina hipotezė dėl šio veikėjo keistu-
mo (paliksiu dalį intrigos ir pridursiu, kad priežastys 
yra netikėtos ir originalios), bet net ir žinant atsakymą 
į mįslę, norisi sakyti, kad tai arba nereikalinga, arba 
neišvystyta romano dalis. Mano manymu, alano isto-
rija turėtų imituoti tiesioginį Oderio tvarkos patyrimą, 
suteikti pasakojimui gylio ir leisti skaitytojui atskirti 
politines kalbas nuo veiksmų. Bet ši linija persiskaito 
kaip nenuoseklus endriu žodžių pakartojimas, o tai jau 
yra tiesiog nuobodu.

Paskutinė pasakojimo linija yra Trumono Moro (reve-
ransas pirmosios utopijos autoriui?) esė rinktinė, pava-
dinta „Tu“. Čia sudėti taip pavadinti tekstai: „Darbas“, 
„Biologinė mašina“, „Poliklinika“, „Nebaigti reikalai“; 
visuose kūriniuose skaitytojas yra tujinamas. esė pa-
sižymi ironiška, žaisminga kritika vartotojiškumui ir 
kapitalizmui. Pavyzdžiui, vienoje iš labiausiai patiku-
sių esė „knygos“ yra kreipiamasi į skaitytoją, kuris ne-
skaito knygų, „nes skaitydamas turi būti vienas“, „nes 
pavargsti vos pabandęs“, „nes neapsimoka“, nes kny-
ga „nesiskaito, kol jos neskaitai“ (ši priežastis geriau-
sia). užtat teksto pabaigoje įžvalgiai pastebima, kad 

toks knygų skeptikas visada „vieną kitą mielai para-
šytų“. Tokiu nežabotu žaismu šios esė stipriai išsiski-
ria iš Oderio pasaulio, kuriame kolektyvinis būvis yra 
nugalėjęs individualų gyvenimą. Ir nors paaiškinimas 
apie esė kilmę ir apie Trumono Moro asmenybę atsi-
randa tik paskutiniuose puslapiuose, nuo pat pradžių 
buvo aišku, kad tai yra rašytojas, veiksmingai apelia-
vęs į autentišką gyvenimą ir tokiu savo elgesiu tapęs 
kliūtimi miesto santvarkai. Tai yra labiausiai nuo pa-
sakojimo „atšokusi“ knygos dalis, bet neabejotinai ge-
riausiai parašyta.

šios trys pasakojimo linijos yra skirtingos ne tik savo 
turiniu, bet ir stiliumi, tad romano struktūra pati sa-
vaime yra įdomi. knygos pabaiga tris minėtas linijas 
suveda į bendrą tašką, ir nors kulminacija yra netikė-
ta, tačiau atomazga neprideda jokio papildomo postū-
mio pačiam pasakojimui. Visi klausimai gauna savus 
atsakymus, bet tai padaryta dirbtinai, lyg pasitelkiant 
deus ex machina į pagalbą.

Netgi pats Oderis išlieka kaip miražas, nes nė vie-
na romano dalis neleidžia įsivaizduoti gyvenimo tokioje 
santvarkoje, o kiekvienoje linijoje apie Oderį skaitome 
lyg per kokį filtrą. Galbūt toks yra romano sumanymas. 
Galbūt tai yra utopijos semantikos pažymėjimas – me-
nama vieta, gali būti bet kokia pasaulio vieta, kadan-
gi romane aprašomas radikalumas nurodo į globalizmo 
ir vartotojiškumo pasekmes. Taigi reikia suprasti, kad 
knygos ateityje nėra skirtumo tarp užantlantės ir eu-
ropos, tarp Vakarų ir Rytų, o Lietuva, Lenkija ir Veng
rija (ir kitos kaimynės) atsikratė „atplyšusių vakarų“ 
komplekso. Vis dėlto man sunku įsivaizduoti, kokiomis 
aplinkybėmis ateities Vidurio europos lyderis galėtų 
vienareikšmiškai pasakyti, kad „tautinis identitetas – 
pagrindinis nesutarimų šaltinis“ ir susilaukti bekom-
promisio visuomenės palaikymo. Galiu įsivaizduoti Vi-
durio europą, kurioje radikalus multikultūriškumas 
nugali tautinę savimonę, bet, tokiu atveju, kodėl šį 
regioną reikia vis dar vadinti Vidurio europa? kitas 
klausimas – nors globalizmas yra akivaizdus iššūkis 
bet kokiam nacionalistiškumui, savaime nėra aišku, 
kaip ateityje žmogus nesitapatins su gimtąja kalba, 
vieta ir kultūra.

Nuoširdžiai nesuprantu, kodėl knygos anotacijoje 
reikėjo sužadinti fantaziją apie Vidurio europos mies-
tą. Bet kai gerai pagalvoji, romano tekste nė karto ir 
nėra užsiminta apie Vidurio europą... !
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Man visada truputį užima amą, susimąsčius apie ką 
nors labai seno. Pavyzdžiui, psalmės yra maždaug 
7–11 tūkstančių metų senumo. Ne, parašykime skai-
čiais, kad būtų įspūdingiau: 7000 – 11 000 metų senu-
mo. Tiek laiko daugybė žmonių, milijonai ir milijardai, 
kartoja tuos pačius žodžius, šaukiasi jais Dievo, išsa-
ko savo jausmus, išlieja sielvartą, nuoskaudą, kaltę ir 
gėdą. Įspūdinga įsivaizduoti margiausią minią, nuo se-
novės hebrajų iki JaV juodaodžių vergų, nuo Viduram-
žių vienuolių iki šiuolaikinio jaunimėlio su gitaromis, 
kurioje visi kartoja tą patį tekstą. Milijardai išlydėti į 
Tėvo namus, giedant „Mane Viešpats gano, man nie-
ko nestinga“. Vien šią minutę tūkstančių tūkstančiai 
nusiminę ir susigėdę kužda: „Sutverk širdį man tyrą, 
o Dieve, many nepalaužiamą dvasią atnaujink“. Jauni 
ir seni, turtuoliai ir vargšai, moterys ir vyrai virpėdami 
iš baimės drąsinasi: „Viešpats – mano šviesa, Gelbėto-
jas mano: ko man bijotis? Viešpats gina mano gyvybę: 
ko man drebėti?“

Panašiai kaip močiutės išmokytų poterių ar visada 
„dėl viso pikto“ kišenėje nešiojamo rožančiaus, vienas 
iš psalmių aspektų yra miglotas ir, pripažinkime, ret-
sykiais net truputį maginio mąstymo teikiamas sau-
gumo jausmas, kylantis iš bendrystės su neaprėpiama 
daugybe kitų tikinčiųjų ir pamaldžiųjų, iš malonumo 

„ištirpti“ daugiabalsiame ir daugiakalbiame chore – 
arba minioje. Žodinės maldos formos – kai meldžiama-
si, tariant iš anksto nustatytą tekstą – daugelio žmonių 
mėgstamos ir jiems patogios, nes gerai pažįstamos, tin-
kamos melstis kartu su kitais, o dažnai ir meditatyvios, 
užliūliuojančios, per jusles ritmais ir skambesiu net la-
biau negu turiniu ir prasme kuriančios pageidaujamą 
pamaldžią nuotaiką. Psalmes į populiariausių žodinių 
maldų repertuarą Lietuvoje, ko gero, ypač įvedė prieš 
dešimtmetį pradėtas leisti ir kas mėnesį tūkstantiniais 
tiražais išplatinamas maldynėlis Magnificat, paremtas 
nuo seno pažįstama Valandų liturgija. O neseniai su-
laukėme ne tik naujo pačios Valandų liturgijos vertimo, 
bet arkivyskupo Liongino Virbalo rūpesčiu – ir mobilie-
siems telefonams bei planšetėms skirtos programėlės.

Tačiau psalmės yra ne vien maldos, o ir literatūri-
niai, poetiniai tekstai. kartu jos – ir labai senos, o dėl 
to ir smarkiai mums svetimos kultūros dokumentai. 
kadangi tūkstančius metų yra skaitomos, kartojamos, 
verčiamos, komentuojamos ir interpretuojamos, jos 
taip pat apaugusios storu sluoksniu istorinio krūvio. 
(ar drįsčiau spėlioti, kad nuo begalės per tūkstančius 
metų į jas sudėtų vilčių ir nuogąstavimų jos apaugo ir 
dar storesniu emocinio ar dvasinio krūvio sluoksniu?) 
Tai paradoksalios recepcijos tekstai: labai populia-
rūs, giliai įaugę į kultūrą (pamaldžią ir pasaulietinę), 
bet kartu pilni pamirštų, nieko nebesakančių tikrinių 
vardų, tik miglotai suvokiamų įvaizdžių ir turbūt la-
biausiai trikdančių nemalonių, o kartais pasibaisėti-
nai smurtinių pareiškimų. arba, kitaip sakant, daug 
žmonių be pastangų atsidūsėja: „Dievas – mūsų prie-
glauda ir stiprybė“ ar „Mane Viešpats gano...“, bet daug 
sunkiau liežuvis apsiverčia ištarti: „Padaryk jiems, ką 
padarei Midjanui, Siserai ir Jabinui prie kišono upės. 
Tu nugalėjai juos prie en Doro, ir jų lavonai tapo mėš-
lu laukams“.

Taigi kunigas Mozė Mitkevičius, nusprendęs parašy-
ti knygą apie psalmes, iš tikrųjų imasi mažiausiai dvie-
jų labai rimtų iššūkių: klibinti gerai pažįstamus, my-
limus tekstus ir pateisinti psalmes, kai jos skaitytoją 
ne guodžia, o glumina ar šiurpina. Tačiau jo laikysena 
neprimena karingo pasirengimo dvikovai. „Biblija ne-
meluoja“, – sakė jis knygos pristatyme internetu iš Ro-
mos. „Man jau nebesinori įrodinėti Dievo egzistavimo 
[...]. Man labiau norisi Dievą liudyti“, – sako knygos pa-
sirodymo proga leidyklos išplatintame interviu (https://
www.bernardinai.lt/kunigasmmitkeviciusgyvenimo
dovanosneturineiangelaineijokiosdvasios). kaip iš
skirtinai įžvalgus ir išmintingas sielovadininkas, in-
terviu autorius taip pat teigia: „Turbūt esama įvairių 
dvasingumo pratybų, kuriomis galėtų būti pajuntamas 
Dievas. Tačiau man atrodo, kad šiandieninis žmogus 
labiau linkęs į technines praktikas, kurios turėtų neva 
greitai ir efektyviai užtikrinti tam tikrą rezultatą, ne-

Mozė Mitkevičius,
nEsusKaMBėjęs 
PRaGaRas: Psalmių 
mąstymai,
Vilnius: alma littera, 
2020, 304 p., 3000 egz.

dailininkas agnius Tarabilda

Lėtai, giliai ir kantriai 
apie psalmes
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svarbu – gerą savijautą, teigiamą emociją ar net ir fi-
zinį Dievo pajautimą per ašaras, nualpimą ar dar kaip 
nors. kartais atrodo, kad žmonės labiau trokšta ne tiek 
bendrauti su Dievu, kiek būti dvasinėse aukštumose, 
pasitelkiant ir įvaldant tam tikras technikas. Norima 
neeilinio patyrimo, kažkokios ekstazės formos, ir nuo 
to tarytumei priklauso asmens dvasingumo lygis“. Ne
suskambėjusio pragaro nuotaika ir laikysena visai ki-
tokia: turbūt ryškiausiai įstrigusi mintis, perskaičius 
knygą, man buvo tai, kad pats šv. Rašto skaitymas yra 
būdas bendrauti su Dievu, būti jo artume ir todėl savai-
me labai brangus dalykas, visiškai nepriklausomai nuo 
(ne)išklausytų maldų, (ne)patenkintų prašymų ir (ne)
patirtų dvasinių aukštumų. Taip, kaip brangus yra lai-
kas su mylima mama ar drauge, nepriklausomai nuo 
to, ar gavai gerą patarimą, ar susigraudinai iki ašarų 
nuo gilaus pokalbio, ar tiesiog pliurpei apie pyragų re-
ceptus ir atostogų planus.

Neabejoju, kad daugybei skaitytojų knyga bus reali 
ir konkreti pagalba asmeniniame maldos gyvenime ir 
apskritai mėginant skaityti šv. Raštą. Tikrai daugeliui 
bus pravartus ir suprantamai pateiktas istorinis kon-
tekstas (tų neištariamų tikrinių pavadinimų paaiški-
nimai), ir ypač – filologinė analizė, tam tikrų žodžių ar 
įvaizdžių vartosenos komentaras, turint galvoje psal-
mes sukūrusią kultūrą. Probleminių – smurtinių, keb
lių, painių – tekstų ištraukų paaiškinimai ir interpre-
tacijos tikrai dažnai atkemša kamščius, padeda ištarti 
tai, kas stringa gerklėje. Mano skoniui turbūt mažiau-
siai patrauklūs „ekskursai“ – mėginimai psalmę ap-
mąstyti platesniame kultūriniame ar sielovadiniame 
kontekste: jie vietomis rizikingai priartėja prie morali-
zavimo, kurio nebuvimas šią knygą ir daro tokią išskir-
tinę lietuviškos pamaldumo literatūros kontekste. Ta-
čiau tikiu, kad kai kuriems skaitytojams jie, priešingai, 
pasirodys įdomiausios „razinkos“. esu tikra, kad visi, 
kas paims knygą į rankas, garsiai ar mintyse pagirs 
elegantišką ir išradingą agniaus Tarabildos dizainą. 
Visa tai būtina įvardyti, jeigu nori parašyti sąžiningą 
ir visapusišką recenziją, bet, mano akimis, didžiausias 
knygos privalumas yra ne tai. aš įžiūriu du aspektus, 
kuriais ši knyga man atrodo ne tik labai vertinga, bet ir 
pasirodžiusi labai laiku. Pamėginsiu juos įvardyti, nors 
abu gana sunkiai užčiuopiami.

Pirmasis susijęs su skaitymo įpročiais. Lietuvoje 
jie – amžinas galvosūkis, ypač kalbant apie mokyklų 
programas: kaip priversti vaikus skaityti ir ką pakišti 
jiems skaityti, kad užaugtų gerais žmonėmis ir pagei-

dautinais piliečiais. Iš esmės ideologinėse diskusijose 
apie tai, kaip išbalansuoti tarp patriotizmo ugdymo ir 
to, kas būtų bent truputį įdomu ir aktualu pagal am-
žių ir gyvenimo būdą, labiausiai pasigendu žingsnelio 
dar vienu lygmeniu atgal: pokalbio apie tai, kad skai-
tymas padeda išsiugdyti sugebėjimus, reikalingus ne 
vien grožinės literatūros skaitymui, bet apskritai gy-
venimui, kaip dėmesio sutelkimas ir išlaikymas, teksto 
suvokimas ir reflektavimas, savo reakcijos į jį įsisąmo-
ninimas. Tuo tarpu jau seniai pastebėjau, kad tikrasis 
gerų ir sąmoningų skaitymo įpročių ugdymas vyksta 
pamaldumo kontekste – ignaciškose dvasinėse pra-
tybose, įvairiuose šv. Rašto būreliuose, rekolekcijose. 
Tokiomis aplinkybėmis žmonės skaito šv. Raštą arba 
kitokią dvasingumo literatūrą, bet ten praktikuojama 
skaitymo prieiga ir principai puikiai tiktų įdėmiai ir 
prasmingai suvokti bet kokį grožinį ar negrožinį teks-
tą: skaitymas lėtai, netgi stabtelint prie pavienių žo-
džių ar frazių; perskaityto teksto apmąstymas; pa-
stangos surasti tai, kas aktualu ar atliepia ką nors iš 
asmeninės patirties. Nesuskambėjęs pragaras tokius 
skaitymo sugebėjimus padeda ant stalo dar platesniam 
žmonių ratui. knygos pratarmėje pasitelkiama „kal-
bos“ ir „mokymo(si) kalbėti“ metafora: psalmės ir aps-
kritai šv. Raštas yra būdas, kuriuo žmogus gali bend
rauti su Dievu, bet pirma – tai būdas, kuriuo Dievas 
moko žmogų savo kalbos. Toks dialogiškas ir cikliškas 
šv. Rašto suvokimas neišvengiamai diktuoja ir tam 
tik rą skaitymo būdą: lėtą, kantrų, ilgalaikį. Tai tikra 
atgaiva 30 knygų per mėnesį praryjančių bookstagra
merių pasaulyje.

Taip pat atgaiva buvo paimti šią knygą į rankas vi-
dury šios žiemos, visuomenėje ir Bažnyčioje verdant, 
pripažinkime, pokvailėms ir smarkiai per daug agre-
syvioms aistroms dėl Stambulo konvencijos, partnerys-
tės įstatymo, o nemenka dalimi ir tiesiog dėl pandemi-
jos, karantino ir dėl jų keliamo nuovargio bei dirglumo. 
ši knyga tokiais „karštais“ klausimais visiškai apoli-
tiška, jokia tiesmuka pozicija joje nėra išsakoma. kita 
vertus, ji ir nėra nuvalkiotų dvasingų klišių rinkinys 
be turinio. Joje iš tikrųjų dėstoma tam tikra šv. Raštu 
pagrįsta antropologija – gili ir sudėtinga, be primity-
vių supaprastinimų. Ir dėstoma su ta pačia kantrybe ir 
nuolankumu, kuriais dvelkia visa knyga.

Nors, tiesą sakant, jeigu visai nieko daugiau iš kny-
gos nepasisemtume, tik įkvėptume tos kantrybės ir 
nuolankumo – jau būtume labai praturtinti.

K n y G ų  a i d a i
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Per kelerius pastaruosius metus dienos šviesą išvy-
do net du nauji fotografo algimanto kunčiaus albu-
mai. 2019 m. pasirodė leidinys Fotorefleksijos. Vilnius, 
1990–2019, o 2020 m. buvo išleistas albumas Fotogra
fuota Vilniuje 1960–1970 metais. šie leidiniai, kaip 
galima suprasti iš jų pavadinimų, suteikia galimybę 
pažvelgti į skirtingų laikotarpių Vilnių ir pastebėti 
mieste vykusius pokyčius. abu kartu nauji albumai 
parodo, kad nemažiau ryškios permainos vyko ir jų 
autoriaus kūryboje.

XX a. septintojo dešimtmečio Vilniaus fotografijos ne 
tik įamžino to meto miestą ir jo gyventojus, bet taip 
pat iki šių dienų išsaugojo paties fotografo jaunystės 
patirtį, atvykus į sostinę. Čia kunčius persikėlė gy-
venti 1958 m., baigęs vidurinę mokyklą kaune. kaip 
prisimena autorius, septintasis dešimtmetis jam buvo 
ypatingas tuo, kad tuomet „norėjo viską matyti savo 
akimis ir pajausti“. „Reikėjo įsigyventi, įsibūti čia, Vil-
niuje“, – prisimena fotografas (Fotografuota Vilniu
je, p. 5). Gal todėl ir to meto jo fotografijos yra tarsi 
pirmas miesto pamatymas, tačiau ne turisto, o mies-
to klajoklio, beveik mitinio fotografijos pasaulio he-
rojaus – didmiesčio flâneur – akimis. Septintojo de-
šimtmečio Vilniaus fotografijos pilnos romantikos, 

jautrumo miestietiškos kasdienybės niuansams ir pa-
garbaus žavėjimosi miesto istorija. Be to, jose akivaiz-
dus ir atrandamo „fotografinio matymo“ džiaugsmas. 
Fotografas mėgaujasi savo darbuose išryškindamas 
miestovaizdžio linijų piešinius, kompoziciškai įdomius 
formų derinius, parodydamas šviesos ir šešėlio žaismę 
ar priešingai – pasikliaudamas fotografijos gebėjimu 
išsaugoti prabėgančios akimirkos autentiškumą ir ne-
sunaikindamas to autentiškumo pojūčio jokiais apgal-
votais estetiniais sprendimais. Naujas albumas išryš-
kina poetišką ankstyvosios kunčiaus kūrybos pusę, 
kurią galima buvo nujausti ir jo pirmajame, 1969 m. 
išleistame albume Senojo Vilniaus vaizdai. kaip prisi-
mena autorius, gindamas nuo cenzūros šį albumą tuo-
metinis Spaudos komiteto pirmininkas Feliksas Bie-
liauskas sakė: „Na ką, čia romantika, gali būti“ (agnė 
Narušytė, „Tekančio laiko atspaudai“, in: Ibid., p. 266). 
Tačiau Senojo Vilniaus vaizduose ta romantika būvo 
gana rūsti ir ateinanti iš Vilniaus architektūros me-
namos istorinės praeities, o naujame albume vizua linė 
poezija rašoma dabarties akimirkų kalba, kurios foto-
grafijose savo gyvumą išsaugojo net ir prabėgus ne vie-
nam dešimtmečiui.

šiuo požiūriu kunčiaus septintojo dešimtmečio foto-
grafijos primena kitų dviejų žymių Lietuvos fotografų 
antano Sutkaus ir Romualdo Rakausko 1965 m. su-
kurtą „etapinį“ Lietuvos fotografijos raidoje fotoalbu-
mą Vilniaus šiokiadieniai. Tik pastarajame daugiausia 
dėmesio teko Vilniaus gatvėse sutiktiems žmonėms, 
o kunčiaus fotografijose, kaip pastebėjo dailėtyrinin-
kė Laima kreivytė, „žmonės svarbūs tik tiek, kiek jie 
prisodrina miesto terpę“ (Laima kreivytė, „Tolimi pri-
artėjimai“, in: Ibid., p. 263). Žinoma, kunčiui įdomios 
mažos kasdienybės istorijos ir jose atsiskleidžiantys 
žmonių santykiai, tačiau žmogaus tipažas, charakte-
ris ar momentinė emocija jo darbuose beveik niekada 
netampa savarankiška, nuo miesto gyvenimo ir aplin-
kos atsieta fotografijų tema.

Vis dėlto, nepaisant subtilių skirtumų, negalima 
pamiršti, kad kunčius, Sutkus, Rakauskas ir kiti 
žymiausi XX a. septintojoaštuntojo dešimtmečių fo-
tografai kūrė ir puoselėjo vadinamąją Lietuvos foto-
grafijos mokyklą – savitą tarptautinės humanistinės 
fotografijos krypties atmainą. Taigi nenuostabu, kad 
autoriai, dabar vadinami Lietuvos fotografijos klasi-
kais, savo kūrybinio kelio pradžioje sutelkė dėmesį į 
„paprastų“ žmonių kasdienybę ir joje ieškodami uni-
versalių žmogiškų vertybių išraiškos, tą kasdienybę 
poetizavo. „Čia ir yra prasmė – tas praėjimas, jude-
sys, tarpusavio santykiai, nuotaikos slepia amžinus 
dalykus“ (agnė Narušytė, op. cit., p. 267), – paaiškina 
kunčius savo kūrybą ir kartu nusako Lietuvos foto-
grafijos mokyklos atstovus vienijusį požiūrį į fiksuo-
jamą gyvenimą.

algimantas Kunčius,
FOTOREFLEKsijOs. 
ViLnius, 1990–2019,
sudarytojai algimantas 
Kunčius, saulė Mažeikaitė, 
Liudas Parulskis,
Vilnius: artseria, 
2019, 352 p., 700 egz.
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dailininkė Vida Ona Kuraitė

kunčiaus įamžinti Vilniaus vaizdai buvo publikuoti 
ir 2007 m. išleistame albume Vilnius, 1960–1970: Se
namiesčio kvadratai, o 2012 m. pasirodė leidinys Remi
niscencijos, kurio net pusę fotografijų, pasak autoriaus, 
taip pat sudarė Vilniaus miesto aplinkos fragmentai, 
užfiksuoti 1977–1984 m. Pastarasis albumas atspin-
di reikšmingą posūkį ir kunčiaus kūrybos, ir bendroje 
Lietuvos fotografijos raidoje. Cikle Reminiscencijos ne-
lieka Lietuvos fotografijos mokyklai būdingo reikšmin-
gų, lemiamų akimirkų įamžinimo, aiškiai suprantamos 
metaforinės prasmės ir, svarbiausia, žmogus čia nebėra 
pagrindinis fotografijų objektas. Visa tai Reminiscenci
jose pakeičia kasdienės miesto aplinkos fiksavimas, ku-
ris, pasak menotyrininkės agnės Narušytės, atkreipė 
tuometinių jaunųjų autorių dėmesį į „nuobodų“ tikro-
vės aspektą (agnė Narušytė, Nuobodulio estetika Lie
tuvos fotografijoje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2008, p. 132). XX a. aštuntojo dešimtmečio pa-
baigoje – devintojo pradžioje debiutavę jaunieji fotogra-
fai, pilkose, „nekokybiškose“ nuotraukose parodydami 
miesto kasdienybę, banalius objektus ir, atrodytų, ne-
reikšmingas akimirkas, sukūrė savitą „nuobodulio es-
tetikos“ kryptį. Tačiau pats kunčius į šią „nuobodulio 
estetikos“ fotografijoje sritį neįžengė – kontrastai, fak-
tūrų išryškinimai, plačiakampis objektyvas ir neįpras-
ti rakursai autoriui leido suteikti dramatiškumo net ir 
kasdieniškiems miesto fragmentams.

Tačiau baigiantis XX a., Vilnių kunčius fotografuo-
ja jau kitaip. Leidinys Fotorefleksijos. Vilnius, 1990–
2019 verčia atkreipti dėmesį ne į „amžinus dalykus“, 
bet į tai, kas laikina, ar, tiksliau tariant, – į tai, kas 
keičiasi. Fotografas, ir toliau vaikštinėdamas po mies-
tą, fiksuoja reklaminius plakatus, parduotuvių vitri-
nų manekenus, vėliavas, grafičius, gatvių remontą, 
naujosios architektūros statybas ir kitus miesto kaitos 
ženklus. šios fotografijos, kitaip nei ankstesnės, rodo 
ne miesto būtį, bet buitį. kasdieniškumo, buitiškumo 
įspūdį sustiprina ir tai, kad daugelis fotografijų šiame 

albume spalvotos – jos, kitaip nei ankstesni nespalvo-
ti darbai, nepakeičia mums įprasto tikrovės suvokimo, 
nesuteikia realybei estetiškumo ir neapgaubia jos pra-
eities romantikos aura. šioje buitiškoje kasdienybėje 
skirtingų kontekstų ir prasmių ženklai niveliuojasi ir 
kuria ne tik vizualaus, bet ir vertybinio chaoso įspūdį. 
Į greitą kaitą, kuri neturi aiškios krypties ir nebūtinai 
reiškia progresą, autorius žvelgia kritiškai ir parodo 
jį su ironija, kaip, pavyzdžiui nuotraukoje, kurioje so-
vietinės Žaliojo tilto skulptūros rodo į Vyčio vėliavą. 
kunčius viename kadre sutalpina skirtingų ideologijų 
ir santvarkų simbolius, reklaminius idealaus gyveni-
mo vaizdinius ir netobulą tikrovę, miesčioniškos pra-
bangos ženklus ir „sėkmingo“ gyvenimo paribiuose li-
kusius miesto gyventojus. Žinoma, visa tai ir realiame 
gyvenime visuomet esti šalia, tačiau tik fotografijose 
taip aiškiai atsiskleidžia skirtingų gyvenimo plotmių 
nesuderinamumas ir iš to kylantys paradoksai ar net 
absurdo pojūtis.

kunčiaus fotografijų parodomi pokyčiai ir tų poky-
čių kuriami prieštaravimai nėra amžini ar universa-
lūs. Jie susiję su konkrečiomis istorinėmis aplinky-
bėmis, socialine bei kultūrine terpe ir, be abejo, – su 
konkrečia vietove. Todėl ir pačių aptariamų leidinių 
pobūdis bei struktūra visiškai skirtinga. Fotografuota 
Vilniuje 1960–1970 metais – tai solidus fotoalbumas, 
leidžiantis žiūrovui mintimis ir jausmais grįžti į pra-
eitį, kuri kartu yra ir istoriška, ir šiek tiek abstrakti, 
tartum neapibrėžtas, poetiškas „tada“ laikas. Leidinį 
Fotorefleksijos. Vilnius, 1990–2019 gal net labiau tiktų 
vadinti ne albumu, o knyga, kurioje konkrečiais me-
tais datuotų fotografijų sugretinimai nužymi kelionę 
laiku nemažiau tiksliai, nei kartografiniai kiekvieną 
knygos skyrių pradedantys Vilniaus žemėlapio intar-
pai – auto riaus pasivaikščiojimų po Vilnių maršrutus. 
knyga yra tarsi gidas po Vilniaus vietas, kurių aki-
vaizdžius pokyčius parodo skirtingų metų fotografijos, 
o tų pokyčių prasmę (ar jos nebuvimą) atskleidžia at-
vaizdus siejančios asociacijos.

Tačiau tam, kad knygos siūlomas menamas pasi-
vaikščiojimas po Vilnių taptų iki galo prasmingas ir 
prisipildytų emocinio turinio, laiką tarp fotografijose 
užfiksuotų akimirkų ir erdvę tarp Vilniaus žemėla-
pyje pažymėtų taškų turi užpildyti asmeninė žiūrovo 
patirtis. Be jos fotografijų sugretinimai gali pasirodyti 
atsitiktiniai, o fotografijose matomi pokyčiai nereikš-
mingi. Vilniuje negyvenančiam ar jo nepažįstančiam 
žiūrovui bus lengviau atpažinti sau artimus žmogiš-
kus išgyvenimus asmeniškai, galbūt, nepatirto septin-
tojo dešimt mečio poetiškose fotografijose, nei sąlyginai 
nesenų įvykių dokumentinėje fotofiksacijoje. šią dalies 
žiūrovų asmeninės patirties spragą bent iš dalies kom-
pensuoja įvadinis ernesto Parulskio straipsnis, kuria-
me menotyrininkas fotografijose užfiksuotą laikotarpį 
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charakterizuoja aptardamas Lietuvos valstybės, Vil-
niaus architektūros ir ją įamžinusios fotografijos isto-
riją ir supindamas ją su įtraukiančiais pasakojimais iš 
savo asmeninio gyvenimo. Vis dėlto knygos siūlomas 
santykis su miestu ir jo fotografija prasmingiausias 
liks tiems, kas Vilnių „patyrė“ asmeniškai ar sostinėje 
gyvena šiuo metu. Juk panašus albumas, pavyzdžiui, 
apie elektrėnus ar Rio de Žaneirą (čia galima įrašyti 
bet kokius Lietuvos ar užsienio šalių miestus, kuriuose 
daugelis niekada nesame buvę) tikriausiai nesulauktų 
platesnio susidomėjimo ir nebūtų reikšmingas asme-
niškai konkrečiam žiūrovui.

Individualaus santykio su fotografijose įamžintu 
miestu klausimą gali padėti išspręsti pačių atvaizdų 
emocinis turinys ir apibendrinta prasmė, peržengian-
ti dokumentalumo ribas – tai įrodė ne vienas lietu-
vių fotografas. Pavyzdžiui, aleksandras Ostašenko-
vas, nuosekliai laikydamasis savo kūrybinio braižo, 
albume Mano Šiauliai Saulės miestą parodė kaip iš-
tuštėjusią egzistencinių potyrių ir apmąstymų erdvę, 
Gintaras Česonis kartu su rašytoju kęstučiu Navaku 
išleistoje knygoje Sutiktas Kaunas taip pat atskleidė 
labai asmenišką santykį su gimtuoju miestu, o algir-
do šeškaus albume Archyvas. Pohulianka Vilnius ar 
jo rajonas Pohulianka, kaip konkretus kūrybos objek-
tas, apskritai nėra pats svarbiausias – miesto, kaip ir 
visa kita, fotografija autoriui yra būdas tirti pačią me-
diją, save ir dvasinę pasaulio plotmę. Žinoma, kūrybi-

nė fotografija nebūtinai turi būti akivaizdžiai metafo-
riška ar subjektyvi, t. y. atitikti įprastus meniškumo 
kriterijus. Priešingai, ji gali būti įtaigi ir reikšminga 
savo pabrėžtinu neišraiškingumu ir dokumentine pri-
gimtimi. To pavyzdžiu gali būti jaunos menininkės In-
gos NavickaitėsDrąsutės knyga Pusiniai namai apie 
savitą kauno Vilijampolės rajono architektūrinį feno-
meną – tarpukariu statytus mažus, vienašlaičio stogo 
„pusinius“ namus. Tačiau knyga Fotorefleksijos. Vil
nius, 1990–2019 aiškiai nenurodo nė vieno iš minėtų 
žiūrovo santykio su miestu ir jo atvaizdais variantų. 
knygoje publikuojami atvaizdai yra per daug informa-
tyvūs, jų aktualumas per glaudžiai susietas su kon-
krečiais miesto pokyčiais, kad fotografijas galima būtų 
suvokti kaip menines. Tačiau 1990–2019 m. Vilniaus 
fotografijų nesieja ir nuoseklus kūrybinis metodas, ku-
ris leistų jas suprasti kaip iš anksto apgalvotos, kon-
ceptualios kūrybos rezultatus.

Taigi lyginant du naujausius kunčiaus fotografi-
jų leidinius galima teigti, kad Fotografuota Vilniuje 
1960–1970 metais neabejotinai pristato dalį autoriaus 
kūrybos branduolio, susijusio su humanistine lietuviš-
kos fotografijos mokyklos tradicija, o tuo tarpu knyga 
Fotorefleksijos. Vilnius, 1990–2019 bus įdomi besido-
mintiems naujesniais šio fotografo kūrybiniais ieško-
jimais ir tiems, kas linkę leistis į nesenų ar šiandien 
kuriamų Vilniaus miesto istorijų refleksijas. !

K n y G ų  a i d a i

eligijus raila

LietUVystės mozė 
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija 

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

Norbertas Černiauskas

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

Paulius V. subačius
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Belaukdama Norberto Černiausko knygos 1940. Pas
kutinė Lietuvos vasara pasirodymo ėmiau galvoti apie 
kintančią ir keičiamą istorinę atmintį, kuri nebūtinai 
turi apimti ištisas epochas. kartais keli metai, mė-
nesiai ar net savaitės būna intensyvesnės negu iki 
tol bėgę ilgi tautos ir valstybės gyvavimo šimtmečiai. 
Nors tai būdinga faktinės istorijos atkūrimo laukui, 
bet itin ryšku ir kultūrinės atminties svarstymuose.

kiek kartų nuo tos nakties ir dienos esame perskai-
čiavę 1940 m. birželio 14–15 d. paros valandas? Rašy
dami ar skaitydami apie tą vasarą bandome įsivaz-
duoti, ką būtume darę vieno ar kito Lietuvos veikėjo 
vietoje. kur būtume bėgę ar ką kvietęsi į pagalbą? ko-
kius ginklus būtume rinkęsi, o nusprendę šaudyti, į ką 
pirmiausiai šovę – į Smetonos portretą ar į bolševikų 
kareivį? Žinoma, tai valstybės, jos valdžios ir piliečių 
pasirinkimų, kurie niekaip kitaip neišmatuojami – tik 
pasirenkant ir žiūrint, kas bus, simboliai.

Bet į tokius klausimus naujoji knyga nesiekia atsa-
kyti: nors joje daug metaforiškumo, ji siekia mums pa-
pasakoti ne apie paskutines epochos naktis, o apie vi-
sas dienas naktis iki tol – kas buvo dirbama, ko buvo 
laukiama, kas planuojama ir ko bijoma. Paskutinės dvi 
birželio savaitės – kaip iki tol užgyventos Lietuvos, jos 
moralinio ir materialinio turto veidrodis.

Pradėjusi skaityti knygą, ėmiau galvoti apie alter-
natyviąją istoriją. kas būtų, jeigu Lietuvos valstybin-

gumas nebūtų nutrūkęs 1940 m.? Galime tai matyti ir 
kaip siūlymą pabandyti įsivaizduoti, kad nenutrūko. 
Ne vieną kartą skirtingose knygos temose paminima, 
kad projektuota, jog 1950 m. jau tikrai viskas Lietuvoje 
bus gerai: iš to meto žmonių pozicijos ir labai praktinių 
planų matyti, kad iki tų metų turėjo nebetrūkti nei mo-
kytojų, nei gydytojų, nei žemės ūkio specialistų. koks 
autoriaus siekis, mums rodant šią neįvykusios ateities 
istoriją? Tikriausiai gydyti nuo lengvai pasigaunamo 
istorinio determinizmo. Tą Černiauskas mini ir kny-
gos įvade, paslėptame po „užsklandos“ pavadinimu. 
Taip siūlomas galvojimo eksperimentas – na, paban-
dykime įsivaizduoti, kad nieko nežinome apie birželio 
šešioliktąją ir visas tragedijas po to, įsijauskime ne į 
katastrofos neišvengiamumo žinojimą, o tik mažą nuo-
jautos kibirkštėlę, svarstymą, kaip viskas bus toliau. 
Būtent toks, kol kas Lietuvos istoriografijoje unikalus 
bandymas, rekonstruoti ne katastrofos priežastis ir pa-
sekmes, o tiesiog gyvenimą iki jos, yra labiausiai svei-
kintinas ir, manau, skaitytojų bus įvertintas.

Negalima sakyti, kad panašių bandymų nebuvo – ta-
čiau grynai mokslinės politinės istorijos studijose vis tiek 
siekiama logikos principais ir faktų pagalba sisteminti 
ir sintetinti praeitį tol, kol išsikristalizuoja koks nors 
daugmaž išsikeltas hipotezes atitinkantis atsakymas. 
šiuo atveju sunkiau tiesiog papasakoti įdomią istoriją 
ar kelias istorijas sujungti į vieną. Tai bando daryti Čer-
niauskas savo knygoje, ir jam tikrai neblogai pavyks-
ta – cituojamuose šaltiniuose gyvai pinasi įvairių gyve-
nimo sričių kasdienybė ir svajonės, realybė ir pasakos.

Tačiau būtina pakalbėti ir apie dar vieną dėmenį – 
nostalgiją, be kurios tikriausiai nebūtų šios knygos, ir 
tikrai nebūtų šios recenzijos. Nostalgija tarpukario epo-
chai nėra naujas reiškinys. Ne nauja ir Lietuvos istorijos 
rašyme. Žinoma, ji prasidėjo itin pragmatiškai ir gana 
tiesmukai – bandant reabilituoti Smetonos Lietuvą ir 
pagaliau sukurti savą, nuo sovietinės istoriografijos kli-
šių nepriklausomą, tarpukario istorijos pasakojimą. 
Pačioje šios nepriklausomybės pradžioje sistemingai ir 
nuosekliai vykdyti tarpukario diplomatinės ir politinės 
istorijos tyrimai toliau tęsiami – savo akimis matau atei-
nančią jau trečiąją jaunųjų istorikų kartą, kuri ne šiaip 
žavisi šia epocha, bet yra pasiryžusi ką nors naujo ir bran-
daus apie ją pasakyti. Būtent politinės istorijos, laikytos 
gyvybiškai svarbia reabilituojant pirmosios nepriklau-
somos modernios Lietuvos valstybingumą, kontekstai 
ir horizontai jau yra gerokai prasiplėtę. Dabar tiriamos 
pačios įvairiausios faktinės istorijos temos, gilinamasi į 
kultūrinius ir visuomeninius procesus, grožio ir skonio 
sampratas, kasdienybės praktikų ir idėjų sklaidą bei 
tarpukario žmogaus savivokos niuansus. Galiu drąsiai 
teigti, kad 1940. Paskutinės Lietuvos vasaros autorius 
svariai prisidėjo prie šios plėtros ir madingo žavėjimosi.

Todėl visai įdomu pagalvoti, ar šis tarpukario epochos, 

norbertas Černiauskas,
1940. PasKuTinė 
LiETuVOs VasaRa: 
Mokslo studija,
Vilnius: aukso žuvys, 
2021, 260 p., 1200 egz.

dizainerė Miglė Vasiliauskaitė

aukso amžiaus ilgesys

MONIka šIPeLyTė
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kaip aukso amžiaus, ilgesys yra tik asmeninės nostal-
gijos objektas, ar kažkoks sąmonėjančios visuome nės 
bruožas? Lietuvos valstybė ir visuomenė pasiekė tokį 
gerovės ir savęs suvokimo europoje tašką, kad pagaliau 
ėmėme gebėti ne tik džiaugtis mums maloniais kažku-
rios epochos pasiekimais, bet ir analizuoti ją visą – su 
nesąmonėmis ir nesusipratimais, nemaloniais ir prieš-
taringais reiškiniais. Tad gal tarpukaris pagaliau at-
siskleidžia kaip iš tiesų gyvenusių žmonių istorija, 
o ne tik kaip mistinė prarastosios atlantidos legenda?

antras nostalgijos dėmuo šiek tiek sunkiau apibrė-
žiamas – vis galvoju, kad tik dabar, priešpandeminia-
me gėrio ir grožio siautulyje, pamažu grįžome į tokią 
gyvenimo, ne tik materialinio, kokybę, kad esame pa-
jėgūs iš tiesų priartėti pasikalbėjimui su tais žmonė-
mis. Galbūt pagaliau žiūrėdama į savo senelių ir prose-
nelių nespalvotas nuotraukas mūsų karta mato ne tik 
vėliau katastrofos atsiųstus išbandymus, (ne)teisingus 
pasirinkimus ir tragiškus arba per plauką sėkmingus 
gyvenimus po jos? atrodo, tampa įmanoma ir netgi ma-
dinga mėgti tuos pačius valgius, papuošalus, auginti 
palmes ir čiūžinėtis pačiūžomis kaip beveik prieš šimt
metį. Tikriausiai su savo seneliais jų jaunystės laikais 
rasčiau tikrai nemažai bendrų temų, netgi su tais, ku-
rių niekada nepažinojau. Gal čia tas pats optimizmas, 
kad dabar viskas tik gerės, mus sieja su jais? Nors gal 
tai tiesiog kartų ir madų kaita, norisi nedrąsiai tikėti, 
kad pagaliau gyjame kaip tauta ir visuomenė mokyda-
miesi priimti praeities visumą, neneigdami jos žmonių 
galimybės nebūti didvyriais.

Tokia tad ir 1940. Paskutinė Lietuvos vasara – tai kny-
ga tarp poezijos ir politikos. Pirmąją traktuojanti kaip 
išsamų ir patikimą istorijos šaltinį, o antrosios tikslin-
gai vengianti, bet ji visada jaučiama šalia. Tai itin sti-
linga knyga. autorius prisipažįsta, kad karantinų apri-
botas mobilumas leido susitelkti ties knygos stilistika ir 
konstruktyvistika. „užsklandoje“ minimi penki princi-
pai, kuriais vadovautasi knygos rašyme. Juos trumpai 
perfrazuoti galėtume taip: vengti išankstinio žinojimo; 
pasitelkti kuo įvairesnius šaltinius – tiek viešus, tiek 
privačius; paslėpti istoriko darbo „virtuvę“; sulaužyti 
pasakojimo chronologiją; sujungti kuo įvairesnes socia-
lines ir tautines perspektyvas. Planuojantiems skaityti 
knygą reiks patiems įsivertinti, ar autoriui tai pavyko. 
Todėl pagyrų skiltį čia galime ir baigti.

kodėl recenzijoje reikalingos ne tik pagyros? Mano 
nuomone, tai ir yra perskaitytos knygos tęsinys – tiek 
jos autoriui, tiek tam vienam skaitančiajam, tiek būsi-
miesiems. klausimai ir negalėjimas į juos atsakyti daž-
niausi veda prie įdomiausių diskusijų.

Tiek knygos pavadinime, tiek jos turinyje suvokiamas 
autoriaus noras rašyti ne tik lietuvių, o iš tiesų – Lietu-
vos istoriją. Ne tik kauno, bet ir Vilniaus Lietuvos, ne 
tik didmiesčių ar provincijos, bet ir mažų miestelių, lie-

tuvių emigrantų ar išeivių istoriją. Vis dėlto pripažinki-
me, kad tai daugiausia „naujakurių“ istorija – ar ją pa-
sakotų naujasis vilnietis, atvykęs studijuoti iš kauno, 
ar išsimokslinęs pieninės vedėjas, radęs pirmąją darbo 
vietą. Veržlumo ir jaunystės, ateinančios į kūrybą jau-
nosios kartos balsas garsiausias ir girdimiausias. Tarsi 
nebūtų buvę apniurusių burbeklių ir netikėtojų tokios 
Lietuvos tikrove. Žydiško, lenkiško ir sovietinio pasau-
lio nuotrupos šiek tiek atskleidžia, kad vizijos apie esa-
mą ir būsimą Lietuvą tikrai buvo itin spalvingos, bet ar 
tikrai taip darniai sutarusios judėti progreso ir šviesos 
kryptimi? Nors galbūt toks autoriaus tikslas – užsimin-
ti, o ne papasakoti?

Nepaisant stilingo ir pretenzingo fizinio knygos kons
t ravimo, didelio dėmesio jam, šiek tiek siūbuoja vidinė 
teksto konstrukcija. Vizualiai knyga atrodo beveik ne-
priekaištingai – simboliniai skyrių pavadinimai, poe-
tinės užsklandos ir atsklandos, europinių ir lietuviškų 
garsenybių dienoraščių gretinimas, vis grįžtantis tam 
tikras motyvas. Tačiau pasakojimo gija vietomis itin 
fragmentiška. Suprasdama, kad kitų knygos apžvalgi-
ninkų įvardytas „kaleidoskopas“ turimas omenyje kaip 
žavus faktų ir įvykių žaismas, turiu pasakyti, kad kai 
kur tai primena tiesiog tos dienos naujienų išvardijimą, 
kurių niekas kitas be datos ir nesieja. Nors teksto  patei-
kimo sumanymas subtilus, visgi tos sąsajos ir yra vieta, 
kurioje žaidžia istorijos rašytojo ir skaitytojo vaizduotė. 
kartais rašytojo vaizduotė iš tiesų lieka už teksto, bet 
skaitytojas irgi nebūtinai pats ras ryšius. Žinoma, aiš-
kiai matyti ir autoriaus mėgstamiausios temos – (ne)dar-
bas, karyba, žemės ūkis. Tai tikrai puikios knygos dalys.

Tačiau negalime sakyti, kad šioje knygoje nėra „pa-
sakotojo“ – jis tikrai prabyla, kai kuriose vietose itin 
daug pasako, netgi nutylėdamas. Vienintelis dalykas, 
kurio nesupratau (arba labai asmeniškai priėmiau 
kaip erzinantį) – tai tarpukario kalbos imitacija. Gal-
būt ji parinkta (gudraus redaktoriaus palikta?) tyčia, 
bet laik raštinės akivaizdybių retorikos  ar švelnaus pa-
mokslavimo tono perėmimas į „pasakotojo“ eilutes teks-
tui tikrai neprideda grakštumo. arba recenzijos autorė 
nepagavo bajerio.

Nepaisant šių, galbūt irgi ne itin juokingų pastebėji-
mų, 1940. Paskutinė Lietuvos vasara – įdomi ir džiugi-
nanti knyga, paliekanti po savęs norą sužinoti ir suran-
kioti dar daugiau detalių apie žmones, laiką ir buvusias, 
o gal ir besitęsiančias svajones. Pavykęs bandymas sa-
vaip konstruoti knygos pasakojimą galbūt įkvėps auto-
rių ar jo kolegas imtis dar sudėtingesnių ir kontrover-
siškesnių temų – pradėtas pasakoti istorijas pratęsti po 
birželio. Negalima nepastebėti ir laiko, kuriame ši kny-
ga pasirodo – trumpo vasaros atokvėpio, grėsmingo ru-
dens laukimo. Galbūt toks laikas šiek tiek palengvina 
reikalus vaizduotei: juk ir mes iki pat užpraeitų metų 
kovo galvojome, kad esame nemirtingi, tiesa?

K n y G ų  a i d a i
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KnyGų MuGė

Butterwick, Richard, 1791 m. ge
gužės 3 d. Konstitucija: Abiejų Tautų 
Respublikos testamentas, iš anglų kal-
bos vertė Linas andronovas, Vilnius: 
Lietuvos istorijos institutas, 2021, 
177 p., 250 egz.

Prieš beveik 15 metų pasirodė pirma, 
eligijaus Railos parašyta, lietuviška 
knyga, skirta Gegužės 3iosios kons-
titucijai. Visą tą laiką Lietuvoje tęsėsi 
gal ne tiek mokslinė, kiek publicistinė
politinė diskusija, kiek ši konstitucija 
svarbi mums, moderniems lietuviams. 
keistoka 230 metų sukaktis paskatino 
mus pripažinti, kad konstitucija yra ir 
mūsų istorinis paveldas, o lenkus – pa-
sirūpinti angliška knygele, skirta tarp-
tautinei auditorijai. auditorija lėmė ir 
jos pobūdį – daug vietos skirta lenkų ir 
lietuvių tautų istorijos apžvalgai, daug 
plačiau pristatytos visos realijos. Nors 
autorius – natūralu – įvykius pristato 
labiau lenkiškame kontekste, jis nepa-
meta ir lietuviškų akcentų. Būdamas 
britas neįklimpsta į anachronistinį na-
cionalizmą, pasakojime kartais tarsi 
blyksteli net ironija – bet niekad negali 
būti tuo tikras, nes vertimas, nors tik
rintas labai profesionalių redaktorių, 
lieka varganas, griozdiškas, o vietomis 
net neadekvatus.

Vytautas Ališauskas

Fowles, John, Danielius Marti
nas, iš anglų kalbos vertė Zita Marie-
nė, Vilnius: alma littera 2020, 767 p.,  
2000 egz.

Jau penkta garsaus XX a. britų 
rašytojo Johno Fowleso knyga lietu-
viškai – romanas anglijoje pasirodė 
1977 m. ir tapo britų literatūros kla-
sika. Tai sunkoka, daug aprėpianti 
knyga, parašyta savita maniera, ku-

rios būdingas bruožas – ilgais aplinkos 
aprašymais ir dialogais panirti į sudė-
tingus personažų jausmus bei mintis, į 
sudėtingą savęs pažinimo raidą. Lėtai 
rutuliojant pasakojimą gilinamasi ir į 
kitas temas: XX a. antros pusės esteti-
ką, kino industriją, filosofiją, politiką 
ir kt. Siužetui suteikus auklėjamojo 
romano pobūdį rodoma, kaip pagrin-
dinis personažas anglų džentelmenas 
Danielius Martinas, tapęs nusivylusiu 
Holivudo scenaristu, pirmą kartą gy-
venime atranda skirtumą tarp eroso 
ir agapės. Jam iš amerikos grįžtant į 
angliją, per visą romaną įdomiai plėto-
jama amerikietiškumo ir angliškumo 
bruožų bei skirtybių tema, anglijoje 
iš naujo atrandant tai, ko amerikoje 
pristigo.

Dalia Zabielaitė

Migonytė-Petrulienė, Viltė, Liu-
tauras Nekrošius, Vaidas Petrulis, 
Martynas Mankus, Marija Drėmai-
tė, Palanga: Architektūros gidas, Vil-
nius: Lapas, 2021, 320 p., 2500 egz.

Leidyklos Lapas ambicija imtis ar-
chitektūros gidų toliau sėkmingai 
įgauna pavidalą – šalia Vilniaus, kau-
no ir Neringos dabar jau gula Palanga, 
planuose – klaipėda. knyga estetine 
ir konceptualia prasme ne tik penkia-
myliu žingsniu lenkia tai, kas įprastai 
atvykus į regionus brukama kaip mies-
to reprezentacinis gidas, bet atlieka ir 
dar vieną ne mažiau svarbią funkciją. 
Į skaitytojų akiratį jis įtraukia (nebe 
vien kauno) moderniąją architektūrą 
kaip objektą, vertą apmąstymo – objek-
tus, pastatus, kurie anksčiau mūsų 
nestebino taip, kaip stebina senamies-
čiai – jau vien dėl neaprėpiamo nuotolio 
laike nuostabą keliantys be didesnės 
stebinčiojo pastangos. Tad šis Palangos 

(ir šventosios) architektūrinis gidas iš 
esmės atlieka vieną esminių humani-
tarinių uždavinių – permąsto kultū-
rą, kurią kuriame, ištraukdamas jos 
objektus iš kasdienio mūsų žvilgs-
nio, mokydamas mus nustebti tuo, 
kas dar ne taip seniai tebuvo mūsų  
rutinos dalis.

Mykolas Paberža

Rady, Martyn, The Habsburgs: 
The Rise and Fall of a World Power, 
London: allen Lane, 2020, 396 p.

autorius siūlo pažvelgti į Habsbur-
gų monarchijos ir imperijos istoriją 
nuo pirmojo Habsburgo X a. iki pat 
austrijosVengrijos imperijos žlugimo 
1918 m. šis pasakojimas skiriasi nuo 
kitų panašaus pobūdžio svarstymų 
apie Habsburgų istoriją pirmiausia 
tuo, kad žvelgia į giminę ne tik kaip 
į Vidurio europos politinę jėgą, bet ir 
kaip į globalų reiškinį. Habsburgams 
vadovaujant Ispanijos ir Nyderlandų 
dvarams, šeima kontroliavo Meksiką, 
Čilę, Brazilijos pakrantes, Filipinus, 
Taivaną ir kitus kraštus. Imperijos 
cent ras per Marijos Teresės valdymą (ir 
po jo) atliko fundamentalias reformas, 
sukūrė modernų valstybės aparatą. To-
kioje šviesoje Habsburgai (ypač XVIII–
XIX a.) tampa ne rigidiški status quo 
gynėjai, o efektyvaus margų teritorijų 
valdymo ieškantys administratoriai. 
1867 m. kompromisas dėl Vengrijos yra 
suvokiamas kaip tokio praktiškumo 
išdava. autorius įsitikinęs, kad karo 
išvakarėse imperija nebuvo pasmerkta 
žlugti – kad buvo rimtai mąstoma apie 
dar vieną esminę imperijos pertvarką, 
kurios pagrindu šalia Vienos ir Buda-
pešto turėjo iškilti slaviškasis centras. 
Tačiau atėjo karas.

Teodoras Žukas
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