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Laišką rašau paplūdimyje, pajūryje. Oda apėjusi sūrymu, danguj į priešingas
puses nuskrenda du naikintuvai ir žuvėdros kreivė, kuri labiau primena pramogautojo paleistą bumerangą. Tolumoje tanklaivis, greičiausiai pilnais viduriais juodo išganingo skysčio, o aš tysau ant kranto – jūros išmestas ir vandens
glamonėtas, apčalpytas pagalys, be jokio tikslo ir paskirties, gleimėtas. Tiesiog
artefaktas. Bangų atšerpetojusios dantenos, kamuojamos vasariškos parodontozės, gviešiasi mano kojų. Dantys, anot mokslininkų, kylant vandens lygiui žemės
atsikanda vis daugiau. Viskas traukiasi, regis, ciklas apsisuka ir juda atgalios.
Kažkada išropojome iš vandens, nusimetę uodegas ir paslėpę po oda rudimentines žiaunas, vėl po truputį grįžtame į vandenis, į priešistorinę Litorinos jūrą.
Virš bangų nasrų jėgos aitvarai kyla, leidžiasi, grįžta, prasilenkia, vienas keičia
kitą. Labai panašūs į mėnulius-delčias ir, regis, taip chaotiškai judėdami baigia
sujaukti nusistovėjusią Saulės sistemos, kurią gviešiasi okupuoti ir kosmoso
turistai, tvarką ir struktūrą. Saulės sistemoje dievo irgi tuoj nebeliks, jį turistų
padermė išvarys kaip ir iš bažnyčių. Stambiakūnių kirų armija budi ant kranto – pasieniečiai. Laukia. Ko jie laukia? Pabėgėlių? Greičiausiai tik ėdesio, kurio
parūpina pati gamta, jūra, išmetanti kokią gaišeną, moliuskų, ir poilsiautojai,
su krepšiais kiekvieną dieną migruojantys iš žemyno gilumos į pakrantę. Tokios
pratybos, manevrai. Ryte pakrantę okupuoja, o vakare atsitraukia. Lyg veikiami
mėnulio traukos. Ir tai mūsų platumose tęsiasi kokius 3 mėnesius, o perspektyvoje
manevrų trukmė greičiausiai ilgės. Vakare visi kaip susitarę sėda ant dviračių,
elektrinių paspirtukų (kažkoks nesusipratimas, kaip jie gali būti paspirtukai,
kai jų niekas nepasispiria) ar kitų elektra varomų gyvulių ir patruliuoja dviračių
taku palei pakrantę. Toks tas peizažas. Nors, tiesa, peizažai, kaip žanras, niekada
nepatiko – kažkas pernelyg nekonkretaus ir išplaukusio. Peizažas visada yra tik
fonas. Bent man. Fonas kažkam.
Tolumoje tanklaivis stumiasi vis pirmyn, o aš tysau – jūros išmestas ir vandens
apčalpytas pagalys, ir rūpi man tik tiek, kaip išskalauti kasdienybės mazutu apsinešusias smegenis ir galvos ertmę užpildyti savimi pasirūpinančia tuštuma...
Visgi papasakosiu tau apie savo sūnų, nors veikiau ne apie jį, o apie... dantų
krapštuką. Paprastą dantų krapštuką. Kadai prieš dvejus metus (sūnui tuomet
buvę septyneri) ėjome Vilniumi, per tiltą ties Neries ir Vilnelės santaka. Per šį
tiltą savo gyvenime turbūt esu perėjęs daugiausiai kartų. Greičiausiai iš kavinės.
Sūnus tarp lūpų tai į vieną, tai į kitą pusę it pasimetusią avelę (o avelės kitokios
ir nesu matęs) gainiojo tą medinį įnagį. „Žiūrėk, o jei aš jį, – dantų krapštuką jau
laikė dviem pirštais iškėlęs į viršų it batutą prieš pradedant koncertą, – įmesiu į
vandenį? Jis – į Nerį, paskui į Nemuną ir greičiausiai į jūrą, vandenyną... Ir gal
kažkada jį sutiksiu?..“ – visa ši scena atrodė pernelyg pakylėta, pompastiška, kupina vaikiško entuziazmo ir atradimo džiaugsmo, kuris, regis, atsiranda supratus
kažką esminga, atsiveriant naujai perspektyvai. Kitaip tariant, smegenyse užsimezgus naujai neuronų jungčiai. Dantų krapštukas, su greičiausiai kečupo palikta
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raudona dėmele ant smaigo, it keturvietė sportinė baidarė, sparčiai yrėsi į platesnius
vandenis, įsiliejo į Neries greitkelį... Pamojo sūnus ir tiek tematėme.
Perspektyva yra svarbi. Perspektyvoje yra įkalintas, įsipainiojęs laikas, jis joje gyvena,
kaip ir judesys, slinktis. Iš kažko, į kažką. Erdvės ganykla, transformatorinė. Dailininkui
tai daugiau nei aišku. O tas pats peizažas „be perspektyvos“ – tik blynas, bukinanti plokštuma, kitaip tariant, mirties slėnis, kuriame akis neturi kur pabėgti. Perspektyva įneša
harmoniją, netgi legitimuoja hierarchiją, kuri gamtoje gaji ir ja paremta. Hierarchija –
kuri neatima galimybės gyventi, veikiau priešingai – padeda išlikti. Čia jos tikrai nereikia
maišyti su dusinimu, galia, mobingu ar kitais atpažįstamais žemiškais objektais.
Mano perspektyva – daugiau nei aiški. Visad ir bandžiau į pasaulį žiūrėti ne iš aukšto
(bent taip esu linkęs manyti), o iš apačios, nuo žemės paviršiaus – žiūros taškas prisriegtas prie žemės plutos ar šaligatvio, grindinio. Tuomet supantys daiktai atrodo didesni,
ilgesni ir jų šešėliai, atsiveria erdvė hiperbolizavimui, ne tik ironijai, bet ir empatijai. Net
plaukiant stengiuosi akis iki ribos sulygti su vandens paviršiumi – tuomet atsiritanti
menkiausia banga prilygsta Alpių kalnynui, o plūduriuojantis dantų krapštukas į akį
gviešiasi įplaukti rąstu, milžinišku taranu. Nežinomame krante išmesto pagalio per
spektyva. Viskas labai gerai matyti: paplūdimiu praeinančiųjų kojos, gulinčių mauduolių kūnų geometrija, plėšrių kirų povyzos, aptrupėjusios kriauklelės, dumblių kuokštai,
išsibarstę plastikiniai vaikiški žaislai, nuorūkos, plunksna, virvagalis, akmenys, šapeliai,
butelių kamšteliai.
Tolumoje tanklaivis, o aš tysau – jūros išmestas pagalys, nutviekstas saulės, laimingas.
Akis tvirkina paplūdimio erotika. Tai erotikai vaikščiojantys prekijai su termosais įkyriai
vis siūlo karštų kasdieninių čeburekų ir keptos duonos.
Eilinį kartą lįsdamas į vandenį atvėsti ir pasimatuoti dugną susizgribau, kad tarp mano
lūpų – dantų krapštukas, greičiausiai likęs dar nuo pietų. Sūnus, dabar jau devynerių, tuo
metu ant kranto spardė kamuolį ir ruošėsi gyvenimo varžyboms, čempionatui. Netolies
ant smėlio tysojo kiniškas aitvaras, ant kurio sparno ryškiai švietė užrašas „Dragons“.
Mane nupurtė elektra, išskrodė akimirkos žaibas – tai turiu padaryti DABAR. Dabar
arba kito karto nebus. Vogčia paskubomis dantų krapštuko galu spustelėjau dantenas, iš
jų ant medžio trykštelėjo kraujo lašas – ta raudona dėmelė atrodė įtikinamai, tikra. Netrukus jau į krantą bridau ryžtingai, pasišokinėdamas, dviem pirštais laikydamas dantų
krapštuką, it batutą jau baigiant koncertą, nuskambėjus paskutiniam taktui, ir netvėriau
garsiai sūnui šūktelti: „Aš jį radau!.. Atplaukė. Po dvejų metų...“ Sūnaus akys atrodė didelės – it oto. Ilga iliuzijos kelionė, didelės iliuzijos akys. Tolumoje tanklaivis, o aš tysau –
jūros išmestas pagalys. Virš manęs jau ir tekantis bei vis ryškėjantis popietės mėnulis,
kuris atrodė it išsipūtusi dėmėta burė. Kormoranų trikampis judėjo tanklaivio link. Juoda
spalva traukia juodą.
Kultūra ir yra iliuzijų menas, melas, šventas melas, jei norite, nors tas „šventas“ man
labai nepatinka. Kur bepasisuksi – visur kokia nors šventenybė ir šventųjų bendravimas. Nepadoriai gausi ta šventųjų kariuomenė. Nuo šventumo ir šventeiviškumo galima
uždusti, juolab kai jis dažnu atveju galutinai virtęs preke. Bet turbūt uždirbti iš iliuzijų,
kitaip tariant, iš žmonių bukumo, jokia nuodėmė. Kaip ir iš kokių eterinių aliejų. Prastų,
nekokybiškų iliuzijų niekam nelinkėčiau – nuo jų skauda galvą, kaip nuo prasto alkoholio.
Beje, kokia kokybiška bebūtų iliuzija – reikia nepamiršti, kad tai iliuzija. Sąlygiškumas
disciplinuoja, o ir atvirkščiai – išlaisvina iš teisuoliškumo kalėjimo, kuris gimdo despotizmą, homofobiją, rasizmą, fašizmą ir fanatizmą. Iš šių ingredientų suplaktą kokteilį
pro šiaudelį gurkšnojančiųjų, regis, vis daugėja, ir tai nejuokais kelia siaubą. Kaip kad
revoliucionierius ar maištininkas turi nepamiršti, jog visada turi pralaimėti, nes kitaip
baudžiasi tapti tuo, prieš ką kovota, baudžiasi pasiduoti tam pačiam valdžios ir galios
diktatui („Drakonas mirė – šlovė drakonui“). Net nepastebėsite, kaip prie kokio vasarnamio, prekybcentrio, kranto ar sienos iškils subtilus getas. Nors getai iš esmės jau ir
egzistuoja – socialiniai, psichologiniai. Juolab kai žmogus savo iliuziją nori primesti jėga,

2

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 5

įtikinti, tuomet jau vienas žingsnis, kada šis nusilipdys bombą ir gins „tikrąją“ tiesą. O ją
žinančiųjų ir trykštančių idiotišku beribiu optimizmu vis daugėja. Tuos, kurie išmano, kas
yra „tikrosios vertybės“, „tikra šeima“ ar „tikras grožis“, geriau aplenkti 2 km atstumu.
Židininiai, ir tie, kurie prie židinio – jūs arčiau spiečiatės prie krikščionių dievo. Gerbiu,
gražus tikintis žmogus, kiekvienas glaudžiasi prie savo šildymo sistemos. Bet man, kaip
iš jūros išmestam pagaliui, artimesni dzeniški tuštumos plotai, tyrai, nors šviečiantys
(čia dar klausimas, ar ten kas šviečia ir, apskritai, kodėl kažkur turėtų kas nors šviesti)
ir iš labai toli.
Dabar ryškiausiai šviečia Astravas, migranto žibintuvėlis kokioj Belovežo girioje, degantis tanklaivis tolumoje, nors ne – ten tik šviesos žaismas, Fatos Morganos dūmų uždanga, šydas, ir jau to berniuko, sūnaus, pirštuose „po dvejų metų odisėjos“ atsidūręs dantų
krapštukas su mano kraujo žyme ties galu.
P. S. Stovi tas berniukas užvertęs galvą su akiniais nuo saulės, žiūri į plazdantį, tai
kairėn, tai dešinėn besiblaškantį aitvarą su užrašu „Dragons“, įsitempęs, visom išgalėm
bando jį suvaldyti. Aitvaras skrenda – tai melas, niekur jis išties neskrenda, kybo vietoje,
pririštas prie žmogaus, žmogaus rankos.

Kunigiškės, 2021 m. liepos 17–18 d.
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Žodžio laisvės ribojimai
Kęstutis K. Girnius

Vis labiau ribojama žodžio laisvė. Naujausias nevyriausybinės organizacijos Žurnalistai be sienų (Reporters
Sans Frontières – RSF) 180 šalių ir teritorijų tyrimas
rodo, kad žurnalistų veikla yra visiškai sustabdyta arba
rimtai trukdoma 73 valstybėse ir suvaržyta 59 kitose.
Taigi 73 % vertintų šalių gyventojai neturi laisvos priei
gos prie žinių. Poveikio turėjo Covid-19 pandemija, tapusi dingstimi sveikatos sumetimais riboti žurnalistų
darbą. Vargu ar visi draudimai ir ribojimai bus atšaukti, kai ji baigsis.
Beveik dėsninga, jog autoritarinės šalys mėgina riboti
nepriklausomos informacijos šaltinius ir sklaidą. Mūsų
kaimynai yra šios srities specialistai. Baltarusijos parlamentas priėmė teisės aktus, dar labiau apribojusius
nepriklausomų medijų darbą ir praplėtė oficialius pagrindus atšaukti akreditacijas, uždaryti žiniasklaidos
priemones bei blokuoti jų interneto svetaines. Ypatingu taikiniu tapo didžiausias nepriklausomas naujienų portalas Tut.by: policija vykdė kratas jo biure, užblokavo portalą, sulaikė nemažai darbuotojų, neva dėl
mokesčių vengimo, o Vidaus reikalų ministerija prašė
pripažinti šio portalo ir jo socialinių tinklų medžiagą
ekstremistine.
Rusijoje padėtis panaši. Vis daugiau žiniasklaidos organizacijų, pavyzdžiui, nepriklausomas naujienų portalas Meduza, įtraukiamos į „užsienio agentų“ sąrašą. Meduza privalo šia etikete paženklinti visus savo
leidinius, įskaitant socialinės žiniasklaidos pranešimus. Iškelta baudžiamoji byla nepriklausomo studentų
žurnalo Doxa redakcijai. Ji kaltinama „nepilnamečių
įtraukimu į neteisėtą veiklą“, nes internete
paskelbtame vaizdo įraše paaugliai buvo raginami dalyvauti taikiuose, nors ir nesankcionuotuose Navalną palaikančiuose protestuose
2021 m. sausį. Kremlius didina spaudimą nepriklausomai žiniasklaidai, kuri prieš kelerius
metus buvo varžoma mažiau. Neatsilieka ir
Kinija. Prodemokratinis Honkongo laikraštis
Apple Daily patvirtino turįs nutraukti veiklą,
policijai įšaldžius leidinio turtą pagal naująjį
nacionalinio saugumo įstatymą. Daug dėme-
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sio sulaukė naujas Vengrijos įstatymas, draudžiantis
suteikti nepilnamečiams prieigą prie bet kokios medžiagos LGBTQ tema.
Pavojus žodžio laisvei kyla ir iš kairės, iš pasiskelbusiųjų liberalų. Jie aiškina siekiantys nuslopinti neapykantos kurstymą bei pasisakymus, kurie pažemina ir
įskaudina žmones, o ne valdžios kritiką. Siekiama užkirsti kelią politiniam korektiškumui prieštaraujančių
žinių ar pasisakymų skleidimui. Polinkis drausti ryškus net JAV – šalyje, kur žodžio laisvė ginama labiau
negu bet kur kitur. Kol kas JAV beveik neįmanoma
uždrausti piktybiškų ir nesantaiką kurstančių pasisakymų. JAV Aukščiausiasis Teismas 1969 m. nutarė,
kad rasistinius ar antisemitinius pasisakymus galima
drausti tik tada, jei jais kurstoma tučtuojau imtis neteisėtų veiksmų ir jei esama realios galimybės, kad klausytojai tai darys. Žodžio laisvė galioja visiems, taigi ir
rasistams, tad nevalia jos nesuteikti tik jiems.
Pagrindinės žodžio laisvę ginančios organizacijos
American Civil Liberties Union (ACLU) pirmininkas
neseniai pareiškė, kad rimtą susirūpinimą kelia studentų apklausos, rodančios, jog jų dauguma daugiau
reikšmės skiria įžeidžiančios kalbos ribojimui negu žodžio laisvei. JAV ir JK universitetuose raginama neleisti kontroversiškoms asmenybėms skaityti paskaitų
ar pranešimų, reikalaujama atleisti dėstytojus, kurių
mintys esą gali užgauti kai kuriuos studentus. Itin daug
dėmesio skiriama translyčiams žmonėms. Rhode Island
universiteto profesorei paskelbus straipsnį, kritiškai
vertinantį lyčių (genderizmo) ideologiją, išdygo peticijos,
raginančios ją atleisti iš pareigų, o universiteto administracija ją perspėjo, kad teisė į
žodžio laisvę „nėra beribė“. Melburno universiteto profesorei atidarius interneto svetainę, kurioje moterys buvo kviečiamos aprašyti
savo patirtį dalijantis moteriškomis erdvėmis su translytėmis moterimis, apie 100 jos
kolegų pasirašė atvirą laišką, kuriame teigiama, kad tinklalapyje propaguojama „žalinga ideologija“, reikalavo, jog universitetas
operatyviai ir ryžtingai reaguotų. Teisininkai
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padėjo profesorei išsaugoti savo darbo vietą, bet buvo
surengtos dvejos eitynės, kuriose buvo apgailestaujama
dėl universiteto sprendimo jos neatleisti. Amerikietė
darbininkė neteko darbo, nes, pasak darbo teismo, jos
tweetas, jog vyrai yra vyrai, moterys yra moterys, ir negalima pakeisti lyties, išreiškė nuostatą, kurios nedera
gerbti demokratinėje visuomenėje. Aukštesnysis teismas panaikino nutartį.
Vokietijos Žaliųjų partija yra pateikusi įstatymo projektą, numatantį teisę vaikams nuo 14 metų operacijos
būdu keisti savo lytį, net jei tėvai tam prieštarautų.
Taip pat būtų paskirta 2500 eurų bauda, jei būtų kreipiamasi į translytį žmogų, atsižvelgus tik į biologinę
lytį. Cenzūruojamos arba neparduodamos knygos, neatitinkančios dabartinių madų. Amazon nutarė nepardavinėti knygos, kurioje kritiškai vertinamos translyčių
operacijos. Vienas atsakingas minėtosios ACLU pareigūnas ragino drausti panašaus turinio knygą. Yra siūlymų iš apyvartos išimti vaikų knygas, kuriose atsispindi kolonistų požiūris į afrikiečius.
Lietuvoje netrūksta siūlymų riboti žodžio laisvę. Per
vieną pavasario mėnesį trys atsakingi pareigūnai skatino stebėti, įspėti, gal net bausti tuos, kurie kalba kitaip negu šie pareigūnai pageidautų. Vidaus reikalų
ministrė Agnė Bilotaitė sakė, kad turėtų būti taikoma
atsakomybė dėl dezinformacijos apie AstraZeneca vakciną, nors nenurodė, kaip būtų nustatoma, jog žmogus
sąmoningai ir piktybiškai skleidžia dezinformaciją, o ne
reiškia savo nuoširdžią, bet klaidingą nuomonę. Draudimo azartui neatsispyrusi policija pranešė, jog steigiamas virtualus policijos patrulis, kuris visą parą stebės
elektroninę erdvę, prie „netinkamo“ pobūdžio žinutės
ar komentaro prisegs policijos ikoną, įspės neapykantą
skatinančius autorius nutraukti savo veikimą. Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska pasiūlė internetinę
neapykantos kalbą įtraukti į Administracinių nusižengimų kodeksą, – ne dėl to, kad tariamas neapykantos
kurstymas nenusipelno griežtesnės bausmės, bet kad
būtų galima daugiau žmonių nubausti, tegul ir švelniau. Netruko paaiškėti šių neapgalvotų bei sunkiai
įgyvendinamų iniciatyvų trūkumai, bet tai, kad juos
siūlė du ministrai ir policijos komisaras rodo, kad egzistuoja tvirtas noras reguliuoti tai, ką žmonės sako. Birželį Kauno miesto savivaldybė nesuteikė leidimo rugsėjo
pradžioje organizuoti LGBT eitynių miesto centre, motyvuodama jau prasidėjusiu ar dar tik prasidėsiančiu
gatvių remontu. Vilniaus miesto savivaldybė „Didžiojo
šeimos gynimo maršo 2021“ rengėjams nedavė leidimo
sostinėje rengti trijų dienų mitingo, nes tai esą ne protestas, bet festivalis, kurio dalyviai nesilaikys karantino
taisyklių. Abiem atvejais dirbtine dingstimi buvo pažeidžiama susirinkimo, taigi ir žodžio laisvė.
Pastarąjį dešimtmetį filosofai ir teisės profesoriai pradėjo nuodugniau nagrinėti JAV įsitvirtinusią nuosta-

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 5

tą nebausti neapykantos kurstymo. Filosofas Jeremy
Waldronas teigia, kad nevalia sutapatinti valdžios ir
pažeidžiamų tautinių bei religinių mažumų. Net pikčiausia ir pagiežingiausia kritika nesudrebins galingos
valdžios, kuri ramiai gali jos nepaisyti, tad galima ją
kritikuoti, nesiskaitant su žodžiais. Panašūs argumentai turėtų galioti atsakingiems pareigūnams, verslo,
sporto ir muzikos pasaulio įžymybėms, kurių pozicija
visuomenėje ir pasitikėjimas savimi leidžia jiems nekreipti dėmesio į šitokius išpuolius. Jie nėra pažeidžiami, nors ir priklausytų pažeidžiamai grupei. Tautinių
ir religinių mažumų padėtis yra kita. Prieš jas viešai
skelbiama, taigi ir toleruojama neapykanta nelieka be
poveikio, prisideda sukuriant nuodingą aplinką, kurioje
mažumos pastoviai žeminamos, niekinamos, pažeidžiama jų savigarba, pakertamos jų galimybės gyventi visavertį gyvenimą. Viešas neapykantos skleidimas kenkia
pažeidžiamų grupių narių orumui ir reputacijai, siekia
iš jų atimti viešoje erdvėje tvyrantį lygybės patikinimą,
kurį piliečiai suteikia vieni kitiems. Rasizmas ir kiti
neapykantos reiškiniai gadina ir teršia aplinką, kurioje
pažeidžiamų grupių nariai turi gyventi ir auginti savo
vaikus. Neapykantą kurstančiais žodžiais siekiama mažumų nariams pranešti, kad jie nepriklauso piliečių
bendruomenei, kurios nariai pripažįsta ir palaiko vienas kito orumą, arba kad bent dalis tos bendruomenės
nepasiryžusi pripažinti tokios jų priklausomybės. Be to,
siekiama užtikrinti panašiai galvojantiems rasistams
ir fanatikams, kad jie nėra vieni, kad esti kitų panašiai
manančių, jog kai kurioms mažumoms neturėtų būti
vietos visuomenėje.
Žodžio laisvės ribojimai yra savaime ydingi, nes jie iš
žmogaus atima balsą, neleidžia viešai reikšti nuomonės
jam svarbiais klausimais. Net pripažinus neigiamas neapykantos kurstymo pasekmes, reikia klausti, ar draudimas ir baudimas yra geriausia, vienintelė priemonė
neapykantai pažaboti? Argi nėra kitų būdų? Kartais
teigiama, kad daroma moralinė pažanga, tad fanatikai
ilgainiui išnyks. Atsižvelgus į Hirosimą, Holokaustą ir
kitus genocido atvejus, neaišku, kiek šis optimizmas
pateisinamas. Bet reikia pripažinti, kad bausmės švelnėja, atsisakyta itin žiaurių papročių ir teisinių normų – raganos ir eretikai nebėra deginami, žmonės labiau linkę toleruoti skirtingų kultūrų, religijų ir rasių
atstovus. Net jei pažanga būtų reali ir turėtume tvirtą
pagrindą manyti, kad ji tęsis ir nebus staiga nutraukta,
nuo neapykantos kurstymo nukenčia žmonės čia ir dabar. Juodaodžiams ar niekinamos sektos nariams būtų
menka paguoda žinoti, jog po 100 metų jų palikuonys
nebus diskriminuojami ir persekiojami.
Kartais argumentuojama, kad priešnuodis neapykantos persunktai kalbai yra kalba be neapykantos, nuoseklios pastangos skatinti rasistus atsisakyti savo pažiūrų. Esą net užkietėję fanatikai ilgainiui supras, kad
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jų nuomonės, nuostatos ir nuogąstavimai nepagrįsti ir
neatlaiko kritikos. Bet neapykanta, paranojiškas nepasitikėjimas, piktybiškos išankstinės nuostatos šimt
mečius nuodijo protus ir kurstė nesantaiką, tad sunku
patikėti, kad veikiai išauš tolerancijos aukso amžius,
juolab šiais socialinių medijų laikais, kai kiekvienas
juodašimtininkas gali operatyviai rasti giminingų sielų. Kartais priekaištaujama valdžiai, kad drausdama
kai kurias išraiškas ir mintis, ji rodo nepasitikėjimą jų
skleidėjais. Valdžios nutarimas drausti viešą nuostatų
reiškimą atskleidžia jos nuogąstavimus, kad kai kurie
piliečiai negeba atpažinti ir atmesti paskvilių, melo,
prasimanymų. Daroma prielaida, kad tokie piliečiai
toliau tikės rasistų išmonėmis apie kai kurių mažumų
protinį ar dorovinį atsilikimą, jas skleis ir jų pagrindu
bendraus ar nebendraus su tomis mažumomis. Tad
tos mažumos bus bauginamos ir negalės būti tikros,
ar visuomenė deramai rūpinsis jų gerove, ar jos galės
gyventi ramiai, kaip gyvena jų kaimynai. Gal ilgainiui
išnyks prietarai apie mažumų nelygiavertiškumą, bet
iki tol, pasak draudimų šalininkų, privalu pažaboti šitokių minčių skleidimą ir užtikrinti, kad neracionalūs
prietarai nepakirstų mažumų savigarbos ir visaverčio
gyvenimo galimybių.
Nutarus drausti neapykantos kurstymą, reikia nustatyti, kokie pasisakymai tokiais laikytini. Tai sudėtingesnė užduotis negu paprastai manoma. Draudžiamų
išsireiškimų laukas turi būti kuo tiksliau ir siauriau
apibrėžtas, kad į jį nepatektų kitokių rūšių pasisakymai. Žodžio laisvės apribojimai turi būti išskirtiniai,
nevalia suteikti per daug teisių minties laisvės drausmintojams, kurie linkę smerkti ir papeikti potencialiai
neigiamą atspalvį turinčias mintis, o tokių esti daug
ir įvairių. 2006 m. paskelbtame Jungtinės Karalystės
Rasės ir religinės neapykantos įstatyme siekta neut
ralizuoti šį pavojų. Įstatyme šviesiai tiesiai parašyta,
kad jis nei draudžia, nei riboja diskusijų, kritikos, antipatijos ar nemėgimo išraiškų, pašaipos, pasityčiojimo,
įžeidimo ar užgauliojimo tam tikros religijos ar jos šalininkų įsitikinimų ar praktikos bei raginimų atsisakyti
savo religijos ar įsitikinimų. Vakaruose jau šimtmečius gyvuoja polinkis tyčiotis iš religijos, spausdinami
ir skleidžiami teiginiai ir vaizdiniai, kurie gali smarkiai
įskaudinti tikinčiuosius, kartais sąmoningai siekiama
pasityčioti iš jų ir to, kas jiems šventa. Bet dabartiniai
įstatymai, kaip ir minėtasis britų, neleidžia drausti šios
rūšies raiškos. 2005 m. musulmonai piktinosi dėl Danijos laikraščio Jyllands-Posten išspausdintų Mahometo
karikatūrų, kuriose pranašas buvo vaizduojamas kaip
bombą metantis teroristas. Ne vienas stebėtojas manė,
kad Jyllands-Posten, kaip ir vėliau Prancūzijos savait
raštis Charlie Hebdo, gerokai pertempė stygą, spausdindami karikatūrą, ir kad tokia sklaida rodė nejautrumą musulmonų jausmams ir buvo klaida visuomeniniu
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ir doroviniu požiūriu. Esą galima religiją kritikuoti, bet
reikia tai daryti rimtai apsvarstytais ir ramiai išdėstytais teiginiais, kurie neįžeis kritikuojamos religijos
atstovų. Bet ir šie karikatūrų kritikai pripažįsta, kad
leidėjai turėjo teisę jas platinti. Karikatūrų gynėjai dar
nurodė, jog kartais negalima apsieiti be ironijos, satyros, groteskinių įvaizdžių prisodrintos fantazijos, netgi
pajuokų. Nėra deramų pakaitalų šitokioms išraiškos
rūšims, tad nevalia jų drausti, juolab kad jos gali atlikti
auklėjimo funkciją. Vakaruose gyvenantys musulmonai
turi suprasti, jog šventvagystė nėra nusikaltimas, kad
negalima drausti veiksmų ar žodžių vien todėl, kad jie
ką nors užgauna, įžeidžia ar sukelia pasipiktinimą. Tyčiojamasi ne tik iš pranašo, bet ir iš Kristaus, kartais
gerokai pikčiau. Antai 1987 m. amerikiečių menininko
Andreso Serrano fotografijoje Immersion (Piss Christ)
(Panardinimas – Myžalų Kristus) buvo vaizduojamas
nedidelis plastikinis kryžius, panardintas į menininko šlapimo stiklinaitę. Teikiama pirmenybė žodžio ir
minties laisvei, asmenų teisei išreikšti savo įsitikinimus, tad ir realizuoti savo autonomiją. Negalima žodžio
laisvės paaukoti, siekiant apsaugoti tuos, kuriems tos
laisvės raiška kelia pasipiktinimą ar pasibjaurėjimą.
Negalima vienuolyno normų primesti platesnei visuomenei. Tokios normos labiau apsaugotų jautriuosius
ir pažeidžiamesniuosius, bet jų kaina būtų per aukšta,
ribojimai skurdintų gyvenimą, slopintų įvairovę.
Esama manančiųjų, kad būtina drausti nesusivaldančius neapykantos kurstytojus, kurie musulmonus
vadina pederastais, žydus vaizduoja taip, kaip darydavo Juliuso Streicherio Der Stürmer, degina Kukluksklano kryžius arba svaido bananų žieves į juodaodžius
futbolininkus, nekenčiamų grupių narius lygina su tarakonais. Šitokie žmonės yra atgrasūs, su jais dori žmonės neturėtų bendrauti. Bet ar šie išskirtiniai fanatikai
veiksmingai skleidžia neapykantą, ar jiems tenka pagrindinė atsakomybė už nepakantumo klestėjimą? Jų
grubumas gali sukelti laikiną šoką, bet savo perdėm
primityviomis priemonėmis jie labiau demonstruoja
savo pačių fobijas, iškreiptą pasaulio sampratą, žemą
išsilavinimo lygį. Įveikus pirminį pasipiktinimą, galima
juos ignoruoti, nes tai nėra žmonės, kurių reikia paisyti.
Dėl panašių priežasčių nemanau, kad reikėtų drausti
tokius įžeidžiančius epitetus kaip „negras“, „kacapas“,
„žydpalaikis“ (ar „runkelis“ įtrauktinas į sąrašą?), o jų
pavartojimą laikyti baustinu neapykantos kurstymu.
Atitinkamomis aplinkybėmis juodaodžiai vieni kitus
vadina nigger, galima šitokius epitetus vartoti ironiškai, neutralizuojant jų neigiamą atspalvį.
Susitramdyti nepajėgiantys rasistai ar fanatikai neatlieka svarbiausio vaidmens pakertant viešosios erdvės
kuriamą patikinimą, kad visi piliečiai verti lygiateisio
rūpesčio ir pagarbos, kad visų orumas turi būti gerbiamas. Nors negalima neigti, jog atvirų fanatikų veiksmai
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ir žodžiai palaiko ir drąsina panašiai galvojančius, manau, jog gerokai didesnės įtakos turi ramiai ir pagarbiai
šnekantys „ekspertai“, kurie, pasikliaudami įvairiais
tyrimais, statistika, metodologinėmis įžvalgomis, pastebi, kad kurios nors mažumos nariai prasčiau mokosi, rečiau užima atsakingas pareigas, labiau smurtauja,
turi santykinai nepastovias šeimas ir t. t. Dar ir nurodo
kokį mokslinį tyrimą, neatmetantį galimybės, kad kai
kurios minimos savybės gali turėti genetines šaknis. Jie
turi didesnį autoritetą, tikėtiniau, kad bus tikima jų teiginiais, kurie bus kartojami ir plačiau paplis – esą štai
ką sako profesorius Petras Petrėnas, kuris nusimano,
apie ką kalba. Net jei būtų įtarimų, jog Petrėno pastabas skatina rasiniai, religiniai ar seksualiniai prietarai,
beveik neįmanoma to įrodyti, tad nebūtų tvirto pagrindo jas drausti. Gal jis geraširdis, bet ne itin kompetentingas mokslininkas, linkęs priimti kvailokas teorijas
apie žmonių bruožus ir savybes bei jų versmes.
Lieka pavojus, kad baudžiamųjų posakių kategorija
bus perdėm plati ir ekspansyvi. JAV yra nepaprastai
daug storų žmonių. 2020 m. net 42,4 % suaugusiųjų
buvo nutukę, nemažai jų – liguistai. JAV jau rašoma
apie weight shaming (svorio gėdinimą) ir jo neigiamas
pasekmes nutukusiųjų psichinei sveikatai. Kai kurie
nutukėliai piktinasi, kai į juos pašaipiai ar perdėm dėmesingai žiūrima. Neatmetu galimybės, kad ilgainiui
bus siūloma įstatymais uždrausti „svorio gėdinimą“,
nes jis esą pažeidžia nutukusiųjų orumą, kenkia jų savigarbai.
Teisės filosofas Ronaldas Dworkinas yra išdėstęs argumentą, kuriuo siekiama įrodyti, jog nevalia riboti
žodžio laisvės ne tik dėl to, kad kyla pavojus ja pikt
naudžiauti, bet dėl to, kad tokie įstatymai nedera su
liberalios demokratijos pagrindais. Pasak jo, neribojama žodžio laisvė yra politinio legitimumo kainos dalis.
Daugelis siekia įstatymais uždrausti mažumų diskriminaciją ir smurtą prieš jas, nes esama rasistų ir fanatikų, siekiančių skriausti jų nekenčiamas mažumas. Paprastai manoma, jog gana turėti rinkėjų ar jų išrinktų
atstovų daugumos pritarimą, kad būtų galima priimti
mažumas ginančius įstatymus, kurių laikytis privalėtų
visi. Dworkinui to nepakanka. Pasitelkdama valstybės
prievartos galią, valdžia negali reikalauti, jog žmonės
paklustų nutarimams ar įstatymams, išskyrus tuos
atvejus, kai nutarimo priėmimo procedūra gerbia kiek
vieno piliečio, kaip laisvo ir lygiateisio bendruomenės
nario, statusą. Daugumos sprendimas bus teisingas ir
legitimus tik tada, kai nustatant daugumos valią kiek
vienam piliečiui suteikiama ne tik teisė balsuoti šiuo
klausimu, bet ir „balsas“, būtent lygi galimybė išreikšti
savo požiūrį ar nuomonę, baimes, polinkius, prielaidas,
išankstinius nusistatymus ar idealus. Žmogus reiškia

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 5

savo nuomonę ne tik tikėdamasis paveikti kitus (nors
ši viltis yra labai svarbi), bet ir siekdamas pabrėžti savo
kaip atsakingo veikėjo statusą, įrodydamas, kad jis nėra
pasyvus kolektyvinių veiksmų objektas. Dauguma neturi teisės primesti savo valios tiems, kuriems prieš
priimant sprendimą draudžiama kelti balsą, taigi argumentuoti, prieštarauti, protestuoti tokiu būdu, kuris
tiksliausiai išreiškia jų mintis. Nesvarbu ar išdrožta ant
sienos, išdažyta ant reklamos stulpo juostos, išmesta į
internetą, apšviesta degančio kryžiaus, neapykantos
persunkta nuomonė turi teisę būti išgirsta.
Taigi norint priimti visiems galiojančius įstatymus,
kurie draudžia mažumų diskriminavimą ir smurtą
prieš jas, reikia leisti visiems reikšti savo nuomonę
savo pasirinktu būdu. Dworkinas neneigtų, kad neapykantos kurstymą draudžianti šalis, antai Lietuva, gali
priimti antidiskriminacinius įstatymus ir reikalauti,
jog piliečiai jų laikytųsi. Bet cenzūra ir kai kurių balsų
priverstinis nutildymas sukurtų legitimumo trūkumą.
Dworkino kritikai gali aiškinti, kad jis per aukštai kelia legitimumo kartelę. Nereikia užtikrinti, kad kiek
vienas „balsas“ būtų girdimas, ypač tais atvejais, kai
fanatikai savo „balsais“ siekia įbauginti savo taikinius
ir priversti juos atsisakyti savo „balso“. Leistina reikalauti, kad rasistai švelnintų savo retoriką, kad ir kiti
galėtų kalbėti.
Tai yra stiprus argumentas, bet jis neįtikina. Dworkinas nurodo, kad demokratinė valdžia turi pareigą visiems piliečiams rodyti lygiateisį rūpestį bei pagarbą,
normaliomis sąlygomis ji negali be ypatingų priežasčių
juos skirtingai traktuoti. Eiliniam piliečiui negalioja
tokie aukšti teisiniai standartai, nors gal to reikalauja
dorovė. Jis turi daugiau laisvės ir prerogatyvų viešai
reikšti savo preferencijas ir antipatijas, pagirti vienus,
paniekindamas kitus. Nors tai manęs nepuoštų, aš galiu pašaipiai ir su panieka žiūrėti į liguistai nutukusius,
jei manau, jog tai apsileidimo vaisius. Ir į tuos, kurie
išskirtinai rūpinasi savo išvaizda ir naujausiomis madomis, tarp jų ir intelektualinėmis. Galiu mėginti juos
sugėdinti dėl perdėtos reikšmės teikimo smulkmenoms,
nujausdamas, jog tai juos įskaudins. Tai mano teisė,
nors gėdinga ja pasikliauti. Gyvenimas būtų malonesnis ir vertingesnis, jei visi laisva valia gerbtų ir palaikytų vieni kitus. Bet eiliniai piliečiai, skirtingai negu
valdžia, neturi teisinės pareigos lygiai gerbti visų bend
rapiliečių orumo. Stojimas į vienuolyną yra asmeninis
sprendimas, valdžia negali įsakyti žmonėms laikytis
aukščiausių dorovės standartų, jei ir kokiu nors stebuklingu būdu galėtų nustatyti jų turinį. Besąlyginis
žodžio laisvės gynimas man visada buvo patrauklus,
jo žavesys net didėja, augant virtualios policijos ir kitų
draudėjų gretoms.
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Kas trukdo migrante išvysti žmogų?
Tomas Daugirdas

Baltarusijos sieną nelegaliai kertančių migrantų gausėjimas mums pateikia naujų pamokų ir išryškina mūsų
kaip bendruomenės bruožus. Arkivyskupas Gintaras
Grušas dar birželį interviu LRT televizijai priminė, kad
ir lietuviai istorijoje ne kartą buvo pabėgėliai, ir jiems
reikėjo vietinių gyventojų pagalbos. Dažnai jie jos ir sulaukdavo. Kitame žmoguje reikia matyti brolį: „Reikia
išmokti visus, kurie atvyksta ir jau atvyko, priimti kaip
brolius ir seseris ir padėti jiems toj bėdoj, kurioj jie atsidūrė“. Santykis su migrantais esąs aspektas bendros
problemos, kurią mes turime savo viduje.
Viešos reakcijos į migrantus rodo, kad mums sunkiai sekasi juose pamatyti ne tiek brolius, kiek tuos,
kuriems reikia žmogiškos atjautos ir elementarios pagalbos. Idant migrantą išvystume kaip žmogų, esama
kelių kliūčių, kurios lipdėsi dešimtmečiais, gal ir šimt
mečiais, kurios statomos ir dabar. Įveikti šias kliūtis
yra nemenkas ir, regis, neįveikiamas iššūkis.
Pirma kliūtis – istorinė mūsų bendruomenės patirtis, kai imigrantai Lietuvoje vertinti kaip okupantų
dalis. Lietuva niekada nebuvo šalis, kurioje lankytųsi (turistiniais, prekybiniais ar edukaciniais tikslais)
daug svetimtaučių. Kaip Europos užkampis, Lietuva
vis dėlto yra tam tikra „pereinama“ žemė įvairioms svetimoms kariuomenėms. Tad svetimtaučiai, kurie Lietuvoje pasirodydavo, reikšdavo pirmiausia tiesioginę
grėsmę valstybei, žmonėms ir jų turtui. Panašiai kaip į
okupanto ginklą buvome linkę žvelgti ir į rusakalbius,
kurie sovietmečiu į Lietuvą buvo atsiųsti įtvirtinti sovietų valdžios ar plėtoti pramonės. Dar ir
šiandien liaudies mite apie LKP pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų ryškus motyvas, kaip jis
„gudriai“ elgėsi vystydamas pirmiausia žemės
ūkį, o ne pramonę, taip stabdydamas nelietuvių imigraciją. Sovietmečiu imigrantai buvo suvokti kaip besikėsinantys į lietuvių žemę, turtą
ir bendruomenės savitumą. Tuo metu lietuviai
įprato prie labai uždaro gyvenimo, bet kurį kitatautį matydami kaip potencialiai grėsmingą.
Vadinamoji imigrantų krizė Lietuvos viešuose svarstymuose iš karto tapo susieta su „karu“.
Taip imigrantai iš karto tapo matomo priešo sąmoningais ar nesąmoningais sąjungininkais.
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Tam tikra realia ar potencialia okupacine galia. Kalbėta, kad imigrantai yra Baltarusijos įrankis vykdant „hibridinį karą“. Tik vėliau įvestas švelnesnis „hibridinės
atakos“ terminas. Tai esanti Baltarusijos valdžios ataka, mėginant paveikti Lietuvą ir ES. Situaciją komentavo ne vien vidaus reikalų, bet ir krašto apsaugos ministras. Minėta, kad mobilizuoti ir kariai, kurie drauge
su pasieniečiais patruliuos palei valstybės sieną. Karas,
okupacija, priešinimasis, apkasų kasimas, spygliuota
tvora, cementinės užkardos yra tai, kas apeliuoja į dar
neseną lietuvių patirtį.
Sumaištis dėl nelegalių imigrantų, jų situaciją įpinant į hibridinio karo kontekstą, dar labiau stiprina jų
kaip priešo sąjungininko vaizdinį. Mama su mažamečiu
vaiku – ne vargšai žmonės, kuriems reikia pagalbos. Jie
yra „žalieji žmogeliukai“, ženklinantys savitą okupacijos preliudiją.
Vienintelė istorija apie pabėgėlius Lietuvoje ir parodytą žmogiškumą yra trumpas epizodas, kai Lietuva
atvėrė sieną karo pabėgėliams iš Lenkijos 1939 m. rugsėjį. Tačiau tai yra tik ryški išimtis mūsų visai kitokioje
istorinėje patirtyje.
Antra kliūtis, trukdanti imigrantą matyti kaip žmogų, yra dabartinės imigracijos politizacija ir sugrėsminimas. Politikai Lietuvoje jau yra išmokę pamoką, kad
greičiausias kelias prisibelsti į žmonių jausmus yra
nesaugumas ir grėsmė. Padidėjus imigrantų be dokumentų kiekiui, šis klausimas įsuktas į politinį suktuką,
kai apeliuojama į Lietuvos žmonių nesaugumo
jausmą. Iš to stengiamasi išpešti kuo daugiau
politinės naudos. Tai daro pozicija ir opozicija.
Vienas kitas Kapčiamiesčio gyventojas išreiškia nerimą dėl saugumo ar kad kaimynystėje
apsigyvens migrantai. Ministerijų vadovai atsako, kad bus pastatyta siena, sustiprintos policijos pajėgos. Kalbama apie kitas labai griežtas
priemones. Imigrantas šiose priemonėse tampa
grėsmę keliančiu nusikaltėliu, kurį reikia gaudyti, persekioti ir uždaryti. Politikai įsuka žmonių nesaugumo jausmą, užuot raminę emocijas,
jas dar labiau stimuliuodami.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga renkasi
politinius taškus kritikuodama migrantų gyve-
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nimo sąlygas, prašymų svarstymo procedūras, kiauras
sienas, pro kurias tuoj ims plūsti jau ne imigrantai,
o priešiškų šalių „žalieji žmogeliukai“. Kritikuojama
ir centrinės valdžios pagalba pasienio savivaldybėms,
gąsdinant, kad šių gyventojai būsią palikti patys vieni
dorotis su imigrantais. „Ar vėl nuspręsta finansavimą
duoti Vilniui, pabėgėlius – regionams?“, – savo FB paskyroje klausė Ramūnas Karbauskis. Situacija piešiama taip grėsmingai, kad, regis, pasienio gyventojams
telieka burtis į savigynos būrius, nukreiptus prieš imig
rantus ir centrinę valdžią.
Į šį politinį triukšmą įsijungia ir radikalūs politiniai
marginalai, reikalaudami neįsileisti į Lietuvą jokių
imigrantų, kad ir iš kurios šalies ir dėl kokių priežasčių jie būtų atvykę. Neseniai vykusio „Didžiojo šeimų
maršo“ organizatoriai piketuoja prie Lietuvos sienos:
„Atvykome čia, kad sustabdytume nelegalius imigrantus“. Nacionalinis susivienijimas liepos 13 d. prie Seimo
sukvietė mitingą, reikalaujantį ginti Lietuvos sienas ir
„nebepriimti nelegalių migrantų“.
Pozicija ir opozicija, net jei siūlo ir skirtingas priemones, sutaria, kad reikia nusiųsti „žinią“ į šalis, iš kurių
atvyksta migrantai, kad Lietuva nėra draugiškas kraštas svetimiems. Stiprus politinis žodynas, numatytos
didelės kelių dešimčių milijonų lėšos sienai ir spygliuotai vielai nužmogina ir sužaliažmogeliukina emigrantus ir bendrąja prasme.
Trečia kliūtis yra lietuvių laukinis pragmatizmas,
susijęs su nenoru dalytis. Tai veikiausiai paaiškintina
istorinėmis vergystės ir išnaudojimo patirtimis. Lietuviai ir šiandien jaučiasi gyvenantys bendrame nepritek
liuje, naudojasi dosniomis ES išmokomis ir nėra pratę
dalintis su kitais tuo, ką turi. Panašiai ir dalis lietuvių verslininkų veikiau iš valstybės subsidijų nusipirks
brangius automobilius nei išmokės priedus ar kitą paramą prastovose buvusiems darbuotojams. Net ir į savo
bendruomenės narius socialinės ar kitos pagalbos prašytojus linkstam žiūrėti kaip į nevykėlius ar veltėdžius.
Imigrantai yra būtent tokios pagalbos prašytojai, nes
atvykę jie dažniausiai neturi visiškai nieko. Kai kurie
jų yra ypač menkai išsilavinę. Tad jų socialinis ir kultūrinis kapitalas iš karto patenka „anapus“ tam tikro
lygio, kurio reikia, kad mūsų negailestingoje aplinkoje
toks žmogus galėtų savimi pasirūpinti.
Dar nesame išaugę iš laukinio pragmatizmo, ką ir
kalbėti apie geranoriškumo tapimą kultūrine norma.
Menkai čia padeda ir religinių lyderių priminimai, kad
bet kurį kitą žmogų reikėtų traktuoti kaip brolį ir seserį.
Ketvirta kliūtis – lietuvių kultūrinis uždarumas. Romas Sadauskas-Kvietkevičius delfi.lt klausia: „Ar tik
rai rasistais esame mes gimę?“, išgirdęs Druskininkų
mero Ričardo Malinausko pastabas radijo laidoje apie
„stipraus įdegio žmones“, o ir paprastų žmonių matomą
grėsmę tautos baltumui. Tačiau tai platesnis reiškinys
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nei rasizmas. Karas, pokario deportacijos ir totalitarinė
tvarka Lietuvoje suformavo kultūriškai gana homogenišką bendruomenę. Ji iki šiol linkusi užsisklęsti nuo bet
kurių galimų kitokių žmonių, jų gyvenimo būdo ir požiūrių. Tai galioja ne vien kitataučių, bet ir lietuvių atžvilgiu. Lietuviai patys save yra uždarę į tam tikrą kultūrinį
getą, į kurį ateinančios įtakos iš išorės atrodo kaip nenuspėjama grėsmė. Skurdi kultūrinė patirtis trukdo pamatyti, kad ir kultūriškai kitoniškas taip pat yra žmogus.
Kaip į visiškai svetimus nežiūrime į nuo režimo pabėgusius baltarusius, gyvenančius Lietuvoje. Taip netraktuojame ir ekonominių imigrantų iš Ukrainos, Baltarusijos ar kitų buvusių sovietinių respublikų. Jų Lietuvoje
šiuo metu gyvena nepalyginti daugiau nei tie nepilni
du tūkstančiai vasarinių migrantų iš įvairių tolimųjų
šalių. Pro-kremliškai nusiteikęs ukrainietis iš Donbaso
srities politiniu ir saugumo atžvilgiu vertintinas kaip
potencialiai daug grėsmingesnis demokratijai nei mergina iš Zimbabvės. Imigrantai iš tolimų šalių atvyksta
iš visai kitokios kultūrinės aplinkos, ir dėl kultūrinės
saviizoliacijos ją suvokiame kaip grėsmingą. Ukrainiečius, baltarusius ir rusus priimame draugiškiau ne todėl, kad juose labiau įžvelgtume žmones. Mes juos geriau pažįstame kaip tam tikros kultūros atstovus.
Gintautas Mažeikis lrt.lt pateikė originalių siūlymų,
kaip imigrantams būtų galima sugrąžinti „veidus“, įveikiant jų bevardiškumą. Reikia skatinti pabėgėlių savanorystę: „pabėgėlių stovyklos taptų demokratijos ir teisės pamokų centrais, tarptautiniais diskusijų forumais,
įvairovės mokyklomis“. Tai turbūt būtų galima padaryti. Bet didesnė problema už prarastus ar atsikratytus
dokumentus yra mūsų viešumoje besireiškiantis imig
rantų nužmoginimas ir „nuveidinimas“, kurio laikosi
visuomenė, palaiko ir stiprina politikai.
Keturios minėtos kliūtys imigrante išvysti žmogų pirmiausiai išryškina mūsų pačių visuomenės, valstybės
ydas, kurios ir mūsų kasdieniame gyvenime trukdo
bendrapilietyje pamatyti žmogų. Tam įveikti tereikia,
regisi, nedaug. Atsiriboti nuo grėsmes užkardančios didžiosios politikos, savų socialinių ir kultūrinių įpročių
(kai kada laikomų tradicija), kuriuos suformavo istorinės traumos, minios rėkimo siųsti migrantus lauk. Tuomet galbūt imigrantą galėtume suvokti kaip pavargusį,
laimės ieškantį žmogų, o ne kaip mūsų gerovės besigviešiantį nusikaltėlį.
Liepos pradžioje Vilniaus Trakų gatvėje buvo atidaryta atminimo lenta Stefanijai Ladigienei, karo metais
gelbėjusiai žydus, sovietų nuteistai ir ištremtai, rėmusiai režimo persekiotuosius. Jos gyvenimas parodė, kad
viena išgelbėta „svetimo“ žmogaus gyvybė ar paguodos
žodis persekiojamajam yra svarbesnis dalykas tautos ar
bendruomenės išlikimui ir saugumui nei atsiribojimas
nuo politiškai ar kultūriškai apibrėžtų „svetimųjų“ ir jų
nužmoginimas.
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Jau kalnai tekstų prirašyta apie švietimo nuostolius,
patirtus per dvejus karantino metus. Nors yra tiesos
verkšlenimus užtildančiame „Kas norėjo, tas mokėsi“, –
tačiau ne mažiau autentiška po baigiamųjų darbų gynimų absolventės tarstelėta liūdna pastaba: „Beveik
ir nebuvo tos magistrantūros, kai ne universitete“. Tie
negausūs savanoriški ar politiškai įpareigoti optimistai, kurie pustuštę stiklinę regi puspilne, kartoja esą
pandemija vis dėlto suteikė vieną pozityvų impulsą ugdymo bendruomenėms. Kad ir skirtingai suformuluota, tai siejama su visų švietimo dalyvių kompiuterinio
raštingumo augimu, mokomosios ir studijų medžiagos
skaitmenizavimu bei atvira prieiga, ugdomųjų ir vadybinių elektroninių platformų bei įrankių plėtra, kitose
šalyse ir kitomis kalbomis sukurtų priemonių pasiekiamumu bei pasitelkimu. Jei šiomis teigiamybėmis
suabejojama, tai tik bendro pandeminio diskurso ribose, t. y. bėdojama, kad tūnojimas prie ekranų daro neigiamą poveikį fizinei ir psichinei sveikatai, trūkinėja
socialiniai ryšiai. Lietuvoje nemačiau svarstant, o ir
užsienyje be galo mažai polemikos apie visai kitokias
skaitmeninio švietimo grėsmes. Būtent joms skirtas
šis rašinys.
Nors išmokom paskui Marshallą McLuhaną kartoti:
„medija yra pranešimas“, nors aš pats įvadinėse literatūros teorijos paskaitose aiškinu, kad raiška suponuoja
reikšmę, vis dėlto šios (post)modernios sampratos yra
greičiau radikali reakcija į būtąją lygiai ultimatyvią
formos ir turinio perskyrą. Gyvenime ne kartą esame
patyrę ir išbandę, kaip artimą (nors ir ne identišką)
turinį galima perteikti skirtingais būdais ir medijomis.
Kanoniniai priesakai mokytojams bei dėstytojams „ieškoti naujų formų“ ir „nuolat atnaujinti turinį“ byloja,
kad tai dvi sesutės, bet per kalnelį nesueina – padarius
víena, nebūtinai smarkiai pasikeis kìta. Maža to, kiek
vienas naujas automobilio prietaisų skydelis, televizoriaus pultelis, telefonas, ką ir kalbėti apie sudėtingesnę
įrangą bei neįprastas medijas, dažno dėmesį (gal sutrikimą, gal susidomėjimą) pirmiausia nukreipia į jas pačias, o ne funkcinę paskirtį ar perteikiamą pranešimą.
Dėl pastarojo suklūstama tik kai naujoji medija tampa
tokiu „žmogaus tęsiniu“, kurio jis nė nebepastebi, naudojasi automatiškai, visiškai intuityviai.
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Taigi darau prielaidą, kad neišvengiamas susitelkimas į nuotolinę edukaciją įgalinančias aplikacijas, į suskaitmenintos medžiagos sankaupų formatus visiškai
išstūmė iš ugdytojų ir švietimo ideologų akiračio klausimus apie turinį. Tiesa, pastarieji gal net lengviau atsiduso, nes mokyklinio turinio persvarstymas, jo adek
vatumo verifikacija jau trečias dešimtmetis yra Gordijo
mazgas, kurį ligšioliniai edukologijos keliavedžiai mėgino įveikti ne kalaviju, bet senyvos mezgėjos metodais.
Tad motyvas, leidžiantis atidėti rimtesnę gimnazinių
programų reviziją iki kadencijos pabaigos, tapo politikų
graliu. (Universitetai su sparčiai besikeičiančiu profesijų ir jas grindžiančių gebėjimų žemėlapiu ligi šiol dorojosi sėkmingiau, sritis po srities aktualizavo studijų dalykus, bet čia aptarsima problema palietė ir juos. Maža
to, kaskart vis labiau neaišku, kaip dozuoti ir diferencijuoti bazines žinias drastiškai skirtingo pasirengimo
įstojusiesiems.)
Būtų galima tik liūdnai šyptelti, jei turinio reikalų
moratoriumas sutaptų su pandeminiu laikotarpiu –
dar vienas stabtelėjimas nuolat stringančią ugdymo
gairių rekonceptualizaciją mažai tepaveiktų. Tačiau
labai tikėtina, kad pauzė taps ilgos trukmės sąstingiu,
kad toks ugdymo turinys, koks šiandien yra vadovėliuose ir pratybų sąsiuviniuose, jau siunčiamas į švietimo
ateities galaktiką įmantrioje skaitmeninių medijų hibernacijos kameroje. Pamėginsiu paaiškinti, kodėl taip
niūriai prognozuoju. Trumpai nusikelkime į Azerbaidžaną, kurio rašto istorijos analogija iš pažiūros tolima,
bet itin pavaizdi.
Iki ketvirto XX a. dešimtmečio azerai rašė persų alfabetu, paskui buvo trumpalaikis bandymas dalinai pe
reiti prie lotyniškų raidžių, tačiau 1938 m. stalinistai
sovietinei respublikai primetė kiriliką. 1991 m. paskelbus šalies nepriklausomybę ir siekiant kultūriškai atsiriboti nuo Rusijos, oficialiai įvestas lotyniškas raštas,
tačiau pirmą dešimtmetį perėjimas prie jo vyko vangiai,
todėl prezidentas Heidaras Alijevas 2001 m. įsaku nurodė baigti procesą neatidėliojant, faktiškai uždraudė
kirilikos vartojimą. Kaip viena iš kultūrinių priemonių
tuo pat laiku finansuota programa, pagal kurią valstybės užsakymu lotyniška abėcėle perleisti kone visi kirilika egzistavę savos bei užsienio literatūros veikalai,
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ir tokiu būdu radikaliai atnaujinti bibliotekų fondai.
Iš pažiūros tarsi logiškas veiksmas postkolonijinės kritikos aptariamas nurodant paradoksalius padarinius:
nors siekta desovietizuoti, iš tiesų resovietizuota, rekolonizuota, nes šiais leidimais perimta ir įtvirtinta
Kremliaus metropolijos andai nulemta kanono samprata, „progresyvių“ rašytojų prioritetizavimas, dargi kupiūruoti ar kitaip sudarkyti tekstai, versti iš Maskvos
leidyklos Raduga knygų Vakarų kalbomis. Prireiks ilgų
dešimtmečių, kol į kitą mediją masiškai perkeltą seną
ydingą turinį išstums nauji vertimai, kitoniška autorių
ir kūrinių atranka.
Šis tas panašaus, tiesa, kur kas mažesnio masto, įvyko su Visuotinės lietuvių enciklopedijos leidimo (pradėta, beje, tais pačiais 2001 m.) užmoju. Nors siekta
pakeisti Lietuviškąją tarybinę enciklopediją, tačiau iš
pastarosios „paveldėta“ didelė dalis autorių, kurie neabejotinai stengėsi perrašyti ankstesnius straipsnius,
tačiau daugeliu atvejų liko įkalinti okupacijos laikais
susiformavusio mąstymo ir, savo ruožtu, užkonservavo
ne vieną sovietinę koncepciją tarp šviežių
auksuotų viršelių. Kai dalis šių neva naujausią žinojimo būklę perteikiančių straipsnių nukeliavo į Wikipediją ar analogiškoje
platformoje išeivių inicijuotą skaitmeninę
Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui, sovietinis pelėsis persimetė į terpę, kurioje regeneruosis nenuspėjama progresija. Esu kita
proga pasidalinęs nuogąstavimu, kad skait
menizavus prastą (pasenusią, sudarkytą,
etc.) literatūros veikalo redakciją, ji paplinta ir tampa visuotiniu, pirmiausia – švietimo bendru labu („Skaitmeninė rekolonizacija“, in: Knygų aidai, 2013, nr. 4, p. 34–37).
Vakarų knygos istorikai yra aptarę dvi
priešingas ankstyvojo spaudos periodo tendencijas: viena vertus, tarsi akivaizdu, kad
spaustuvininkų akiratyje atsidūrė kanoniniai veikalai, pirmiausia Biblija, kita vertus, labai skirtingos vertės ir pobūdžio tekstai, kurie dėl pačių įvairiausių aplinkybių
buvo tiražuoti Gutenbergo technologija, turėjo nepalyginamai didesnius šansus kultūriškai įsišaknyti, tapo švietimo veiksniu.
Taip nutiko, nors daugumos inkunabulų
tiražai tesiekė šimtą kitą egzempliorių, tad
koks gali būti medijos pokyčio efektas turiniui įsitvirtinti, kai skaitmeninio tiražavimo mastą nusako iš gimnazijos (gal dar
atpažįstama?) formulė: x → ∞. Jei neakivaizdus XV a.
pavyzdys, priminsiu dar banalesnį – XX a. pradžios perversmininkai gerai suvokė naujausios medijos kontrolės svarbą: ragino užimti telegrafą, o Leninas paskelbė
kiną „svarbiausiu menu“.
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Kas yra kontroliuojantysis dabartinės situacijos atveju? Toli gražu ne geitsai, zuckerbergai, sorosai ar kiti
mitiniai sąmokslo teorijų personažai. Didysis (kolektyvinis) anonimas, kuris per miriadus chaotiškų jungčių
ir edukatorių pasirinkimų epideminiu mastu užgrobia
į skaitmeną persikeliančią edukaciją, yra vakarykštis
(dažnai degraduotas – negrabiai ir fragmentuotai kopipeistintas) turinys. Kartą įsprūdęs į internetą, mokytojų ar dėstytojų, besimokančių ar paruoštukėmis
prekiaujančių paverstas elektroninėmis skaidrėmis,
užduotimis, konspektais ar tiesiog spaudinių pdf-ais, šis
turinys pasisėja neišravimomis dirsėmis – su kiekvienu
atsisiuntimu jo gūglinis reitingas tik auga. Ir neįmanu
pareikalauti, kad kuri nors Kalifornijoje įsitaisiusi korporacija tokį turinį ištrintų kaip feikinį socialinių tinklų
profilį; jo nepavyks ir atšviežinti kaip wiki teksto.
Nieko verta iliuzija, kad skaitmeninis pasaulis, būdamas itin dinamiškas technologiškai, verste priverčia kurti naują turinį, nes senasis prapuola drauge su
nebepalaikomomis programomis, kad ir nesaugiu pa-

Kęstutis Grigaliūnas. Dainos II. 1986. Linoraižinys, trafaretas

skelbtu flash formatu. (Praėjusiais mokslo metais tarp
suinteresuotų švietimu ir jo lėšomis kilo aršus ginčas,
ar verta valstybei finansuoti regeneravimą mokymo
priemonių, sukurtų šiuo formatu ir esą plačiai tebenaudojamų.) Dar niekada nebuvo tiek nekokybiškų kopijų
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ir įvairiausių padirbinių, kiek dabar klajoja interneto
glūdumoje. Copy-paste yra skaitmeninio gaminimo ir
vartojimo siela, o kartą į šią terpę įleistas padaras reinkarnuojasi vis kitais pavidalais.
Diskusija, kuri dabartinei vyriausybei paskelbus savo
programą virte virė edukologiniuose forumuose, sukosi
apie alternatyvą: ar verčiau užsakyti daugiau kompiuterių (ir kitų pačiupinėjamų dalykų), ar daugiau skait
meninio turinio. Toks klausimas ypač aštriu viražu nusuka nuo problemos esmės. Juk dėl hardo ir taip aišku,
kad tai greitai senstanti, nors šiandien neišvengiama
priemonė. O štai skaitmeninis turinys yra sąvoka, kuri
skamba patraukliai, tačiau praktiškai reiškia prielaidą, kad turinys, bent jo koncepcija, didele dalimi jau
yra, tereikia popieriniu ar kitu pavidalu (pavyzdžiui,
vaizdo ir garso įrašais ar tiesiog galvose) egzistuojančią
medžiagą (už solidžius pinigus) suskaitmeninti kokybiškai, nemėgėjiškai, laikantis naujausių elektroninių
standartų, išnaudojant kuo įvairesnes naujosios medijos galimybes. Pakliūvame į tą patį akligatvį – nors
akivaizdu, kad turinys, būtent turinys reikalauja permąstymo ir pertvarkymo – paradigmos kaitos, esamam
turiniui profesionaliai suteikus sistemingą skaitmeninę
būklę, jo įšaldymas tampa dar gilesnis nei fragmentiškų
ir primityvių internetizavimų atveju.
Labai švelnų tokio įšaldymo efektą patyrė universitetų bendruomenės ir kiti tyrėjai, kai panašiu metu ministerija pristigo lėšų aktualios mokslinės literatūros
(vadinamųjų bazių – skaitmeninių prieigų) prenumeratai, tačiau kai kurios užsienio akademinės bibliotekos,
reaguodamos į pandemines studijų sąlygas, atvėrė savo
suskaitmenintus fondus. Viena vertus, pastarųjų dėka
tapo prieinamos kai kurios retos, Lietuvoje nematytos
knygos, kita vertus, mokslininkų dėmesys nori nenori
nukrypo nuo naujausių straipsnių ir leidinių prie bent
poros ar daugiau dešimtmečių senumo literatūros, nes
būtent tokią skaitmenizavo ir paviešino National Emergency Library bei panašios iniciatyvos. Kai kurioms tyrimų šakoms (filosofijai? Antikos studijoms?) grįžimas
žingsniu atgal prie laiko patikrintų, bet ligi šiol neskaitytų veikalų gal net buvo naudingas, tačiau kontroversija vis vien akivaizdi.
Niekiniu laikyčiau ir džiugesį, kad perėjus į nuotolinį mokymą mokytojų ir dėstytojų dalijimosi know-how
intensyvumas – perimant kitų edukatorių sukurtas
skaitmenines priemones – padidėjo kelis ar keliolika
kartų. Štai patirtis iš man žinomos srities – netrukus
po pandemijos pradžios skaitmeninės humanitarikos
asai, solidarizuodamiesi su kolegomis, sukūrė internetinę platformą, kurioje sukauptos nuorodos į internete
prieinamas šio disciplininio spektro dalykų dėstymui,
mokymui tinkamus išteklius (https://digitalpedagogy.
hcommons.org). Nors platforma recenzuojama, atskiras
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skiltis (dedamą medžiagą) prižiūri ekspertai kuratoriai,
ištekliai yra anotuojami, o jų suskirstymas ir indeksavimas padarytas su giliu išmanymu, bet racionaliai, prasmingai pasinaudoti šia pagalba įmanu tik sugaišus prie
jos bent keletą dienų, atlikus nuoseklų pasiūlos tyrimą.
Kiek dėstytojų, ypač virtualių aplinkų staigaus prisijaukinimo aplinkybėmis, galėjo skirti begalę laiko net
deramai sutvarkytų išteklių analizei? O juk kokiame
nors Lituanistų avilyje ar panašioje tautinėje metodinės
medžiagos platformoje ko nors ieškodamas ir velnias
koją nusisuktų, nes joje tvyro vadinamoji šiukšlyno ar
sbordružina tvarka.
Ir tai nestebina – juk norėdami ką nors specifiško
rasti, paimti, turime turėti paieškos įrankius, suvokti
klasifikaciją, jei apskritai kokia nors rūšiavimo sistema
tiems reikalams yra pritaikyta. Visais laikais, o ypač
nuo Apšvietos, veiksmingas, pagrįstas klasifikavimas
buvo ir vienas sudėtingiausių mokslinių uždavinių, ir
mokymo objektas. Net jei randasi gerai skaitmeninėje
tirštumoje nardančių linėjų ar mendelejevų, reikia specialių studijų, idant jų pasiūlytą medį, lentelę ar kokią
kitą klasifikacinę metonimiją perprastum. Drąsiai spėčiau, kad labai retas edukuotojas investavo tiek laiko ir
jėgų, turėjo gebėjimų susižvejoti interneto vandenyne
dideles ir tikrai valgomas žuvis. Absoliučia dauguma
atvejų teoriškai nuostabi atsivėrusių išteklių įvairovė ir pasaulinė idėjų apykaita iš tiesų buvo chaotiškos
ir menkai reflektuojamos adaptacijos prie skaitmenos
metu išnirę atsitiktiniai, neaiškios kilmės ir kokybės
pusfabrikačiai. Kadangi, kaip jau minėta, naujõs klasifikacijos, kuri kyla iš naujo turinio ir jį suponuoja, nebuvo ar bent stigo išmanymo ją perimti, pasirinkta tai, kas
išniro pagal pirmą-penktą gūglo rezultatą, o užklausa
formuota... laikantis senojo turinio gairių. Savo ruožtu,
net sąmoningesnės atrankos atveju tai įšaldė – šįsyk
labiau metodiniu aspektu – vakarykščius turininius
konceptus. Tad ko stebėtis, jei kritiškesni tėvai, stebėdami nuotolines pamokas, ne tik lingavo galvomis, koks
sunkus tas mokytojo darbas, bet ir susidarė įspūdį, kad
vaikai drauge su pedagogais klaidžioja po džiungles be
žemėlapio. Radosi net kraštutinių nostalginių reakcijų, esą sovietiniuose vadovėliuose ir programose viskas
buvę aiškiau ir geriau.
Suk nesukęs ratu, grįši į tą pačią vietą – kol nepaaiškės platus ir drąsia ateities samprata grindžiamas susitarimas, ko mokyti, į ką gilintis, visi kiti susitarimai,
įskaitant numatomą nacionalinį, tebus prokrastinacija. Be aiškaus tikslo, atsitiktine trajektorija skriejantis edukacinis erdvėlaivis gabena švinktelėjusį turinį,
o šimtai socialinių inžinierių – edukologijos daktarų –
tebepolemizuoja, kaip patobulinti jo įrangą, kokia spalva perdažyti kajutes. Tai antiutopija, iš kurios slogučio
nepavyks lengvai išsivaduoti.

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 5

Proza

Markovaldas
Italo Calvino

Pavasaris
1. Grybai mieste
Vėjas, pūstelėjęs miesto pusėn, atgabena keisčiausių
gėrybių, kurias pastebi vos kelios jautrios sielos, pavyzdžiui, sergantieji šienlige, čiaudantys nuo tolimų kraštų
žiedadulkių.
Kartą vienoje gėlių lysvėje, besidriekiančioje palei
miesto alėją, nežinia iš kur atpustyta nugulė sporų saujelė ir sudaigino grybus. Grybų nepastebėjo niekas, išskyrus Markovaldą, nekvalifikuotą darbininką, kasdien
būtent čia lipantį į tramvajų.
Markovaldo akis menkai tebuvo pritaikyta gyvenimui mieste: skelbimai, šviesoforai, krautuvių vitrinos,
blyksinčios iškabos ir plakatai, kad ir kaip sugalvoti
praeivio dėmesiui sugauti, Markovaldo žvilgsnio neužkabindavo – šis klaidžiojo po miestą lyg po dykumos
smėlynus. Priešingai, gelstantis lapas ant šakos ar stogo čerpėse įstrigusi plunksna niekada nepraslysdavo
pro jo akis: nebuvo tokios sparvos, įkibusios arkliui į
sprandą, stale kinivarpos pragraužto plyšelio ar ant šaligatvio sutraiškytos figos žievelės, kurių Markovaldas
nebūtų pastebėjęs ir pavertęs savo gilių apmąstymų
objektu, tyrinėjant metų laikų virsmus, sielos troškimus ir būties graudulius.
Taip vieną rytą belaukdamas tramvajaus, kursuojančio į įmonę „Sbav“ ir ko, kurioje tarnavo paprastu mechaniku, Markovaldas pastebėjo kažką neįprasto greta
stotelės, tame sterilios ir apsinešusios žemės ruoželyje
palei alėjos medžių virtinę: tai vienur, tai kitur ties meITALO CALVINO (1923–1985) – italų rašytojas ir žurnalistas,
postmodernizmo klasikas, bene ryškiausia XX a. antros pusės
italų literatūros figūra greta Umberto Eco. 1943 m., būdamas
dvidešimties, atsisakė stoti į fašistinės armijos gretas, slapstėsi,
1944 m. prisidėjo prie komunistinių karinių Garibaldžio brigadų, kur tarnavo iki pat karo pabaigos. Uoliu komunistu išbuvo
iki 1956 m., kai pasitraukė iš partijos ir dienraštyje L’Unità nurodė svarbiausias pasitraukimo priežastis: Vengrijos revoliuciją
ir Stalino nusikaltimus. Į politiką nebegrįžo. Grožinė Calvino
kūryba pasižymi švelnia ironija, fantastikos elementais ir, ypač
vėlesnioji, itin išradinga pasakojimo konstravimo meistryste,
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džių šaknimis, sakytum, brinko gumbai, vietomis vėrėsi
ir nokino apvalainus svetimkūnius.
Markovaldas pasilenkė užsirišti batraiščio ir žvilgtelėjo įdėmiau: ten buvo grybai, tikrų tikriausi grybai, ir
dygo pačioje miesto širdyje! Vyriškiui pasirodė, tartum
pilkšvas ir varganas jį supęs pasaulis staiga būtų prisipildęs slėpiningų lobių – vadinasi, iš gyvenimo dar galima kažko tikėtis, ne tik valandinio atlygio pagal darbo
sutartį, išmokų, šeimos pašalpos ir priemokų už maistą1.
Tą dieną Markovaldas darbe buvo išsiblaškęs labiau
nei įprasta; mąstė, kad kol jis krauna maišus ir dėžes,
žemės tamsybėse tylūs, lėti ir jam vienam žinomi grybai nokina savo korytą minkštimą, siurbia požeminius
skysčius ir trupina velėnos plutą. „Užtektų, kad pernakt palytų – mąstė, – ir bus galima grybaut.“ Ir baisiai nekantravo pasidalinti šiuo atradimu su žmona ir
šešiais vaikais.
– Štai, ką jums pasakysiu! – pareiškė prie skurdaus
vakarienės stalo. – Po savaitės valgysim grybus! Omletą su grybais! Garbės žodis!
O mažiausiems vaikeliams, nenutuokusiems, kas tie
grybai, ėmė užsidegęs pasakoti apie nuostabiausią grybų karalystės įvairovę, jų delikatų skonį ir paruošimo
gudrybes, į aiškinimus įtraukdamas ir žmoną Domitilę,
lig tol nepatiklią ir gana abejingą.
– O kur tų grybų ieškoti? – klausinėjo vaikai. – Sakyk,
kur jie dygsta!
1
It. il caropane – Italijoje po Antrojo pasaulinio karo darbininkams
buvo mokama priemoka atsižvelgiant į augančias duonos ir kitų maisto produktų kainas.

jis laikomas bene didžiausiu metafikcijos meistru – literatūros,
kuri pati atvirai demonstruoja savo fiktyvią prigimtį. Lietuviškai
išleistos jo knygos Jeigu keleivis žiemos naktį (2006), Nematomi miestai (2006) ir Mūsų protėviai: Romanų trilogija (2009).
Markovaldas, pasirodęs 1963 m., – 20 istorijų, iš kurių kiekviena priskirta metų laikui. Šios istorijos sudaro penkis metų ciklus,
vaizduojančius vargingo kaimiečio, nekvalifikuoto darbininko
Markovaldo gyvenimą dideliame pramoniniame Šiaurės Italijos mieste. Knygą šiais metais planuoja išleisti leidykla RARA.
Iš italų kalbos (Italo Calvino, Marcovaldo, Milano: Mondadori,
2002) vertė Toma Gudelytė.
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Kęstutis Grigaliūnas. Didieji statiniai Lietuvoje II. 2004. Šilkografija

Išgirdus šį klausimą, Markovaldo entuziazmą pristabdė įtari mintis: „Štai imsiu ir atskleisiu grybų
vietelę, o vaikai leisis jų ieškot su kitais kiemo vaikigaliais, netrukus žinia pasklis po kvartalą ir visi
grybai – kaimynų keptuvėn!“ Taip atradimas, pirma
užliejęs Markovaldo širdį visuotine meile, dabar sužadino nuosavybės nerimą, apsupo pavydulingu ir įtariu
nuogąstavimu.
– Grybų vietelę žinau aš ir tik aš, – pareiškė vaikams. – Ir vargas jums, jei bent žodžiu prasitarsit.
Kitos dienos rytą Markovaldas patraukė į tramvajų
stotelę giliai susirūpinęs. Palinko virš lysvės ir su palengvėjimu apžiūrėjo žemėmis vis dar prisidengusius
grybukus, kiek paūgėjusius, bet ne per labiausiai.
Tebestovėjo palinkęs, kai susivokė kažką esant jam
už nugaros. Žaibiškai išsitiesė ir pabandė nutaisyti abe-
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jingą veidą. Į Markovaldą skersakiavo gatvės šlavėjas,
parimęs ant šluotkočio.
Tas šlavėjas, kurio jurisdikcijoje ir dygo grybai, buvo
išstypęs akiniuotas jaunuolis. Vardu Amadidžis ir Markovaldui antipatiškas jau kurį laiką, gal dėl tų savo akinių, vis tiriančių gatvės asfaltą ieškant gamtos ženklų,
kuriuos sunaikintų šluotos smūgiais.
Buvo šeštadienis, Markovaldas praleido pusę laisvadienio sukiodamasis netoli lysvės, neva abejingas, akies
krašteliu iš tolo sekdamas gatvės šlavėją ir grybukus,
skaičiuodamas, kiek laiko šie užtruks sunokti.
Pernakt palijo. Panašiai kaip valstiečiai po ilgų sausros mėnesių pabudę ir išgirdę kapsint pirmuosius lašus
džiaugsmingai pašoka ant kojų, taip ir Markovaldas,
vienintelis visame mieste, stryktelėjo iš lovos ir sukvietė namiškius.
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– Lyja, lyja, – tarė giliai įkvėpdamas iš gatvės sklindantį šlapių dulkių ir šviežio pelėsio kvapą.
Apyaušriu – buvo sekmadienis – su atžalomis ir pasiskolintu krepšiu išskubėjo į stotelę. Grybai buvo sudygę, stovėjo pasitempę ant kotų, su aukštomis kepuraitėmis, virš vandens prisisunkusios žemės.
– Valio! – suriko Markovaldas ir puolė rinkti grybų.
– Tėte! Tik pažiūrėk, kiek surinko anas ponas! – stebėjosi mažasis Mikelinas, o tėvas kilstelėjęs galvą išvydo šalia stypsantį Amadidžį, irgi su grybų pintine
rankoje.
– A, irgi renkate? – pasidomėjo šlavėjas. – Vadinasi,
šie grybai valgomi? Nuraškiau kelis, bet nežinojau, ar
galima kliautis... Ten, alėjos gale pridygo dar didesnių...
Puiku, ir kad jau išsiaiškinau, einu perspėsiu giminaičius, mat šie vis dar ginčijasi, rinkti ar verčiau palikti –
Amadidžis nužirgliojo tolyn.
Markovaldui pristigo žodžių: dar mėsingesni grybai,
kurių nė nepastebėjo, neregėtas derlius, kurį dar ims ir
nušvilps jam iš panosės. Sekundei kone suakmenėjo iš
įtūžio ir pykčio, o tada – kaip kartkartėmis nutinka –
asmeninių aistrų žlugimas virto netikėto dosnumo proveržiu. Tą valandą nemažai žmonių stotelėje lūkuriavo
tramvajaus, su skėčiais rankose, mat lauke tebebuvo
drungna ir šlapia.
– Ei, žmonės mielieji! Norėtumėt vakarienei omleto
su grybais? – riktelėjo Markovaldas stotelėje susigūžusiems žmonėms. – Alėjoje pridygo grybų! Sekite paskui
mane! Visiems užteks! – ir Markovaldas pasileido Amadidžiui pavymui, lydimas žmonių bandos.
Grybų rado visi ir, kadangi neturėjo su savimi krepšių, krovė tiesiai į praskleistus skėčius. Kažkas mes
telėjo:
– Būtų šaunu suruošti bendrą vakarienę!
Tačiau kiekvienas prisirinko sau ir patraukė namo.
Vis dėlto netrukus visi ir vėl pasimatė, tiksliau dar tą
patį vakarą ir tame pačiame ligoninės skyriuje – skrandžio plovimui, kuris išgelbėjo nuo apsinuodijimo: laimei,
nieko rimto, mat kiekvienas grybautojas tesuvalgė po
nedidelę grybų porciją.
Markovaldo ir Amadidžio lovos stovėjo greta ir jiedu
ilgai dėbčiojo iš padilbų vienas į kitą.

Pavasaris
5. Gydymas vapsvomis
Žiema iškeliavo, palikdama už savęs reumatinius
skausmus. Silpna vidudienio saulė skaidrino dienas ir
Markovaldas leido laiką stebėdamas sproginėjančius
pumpurus, prisėdęs ant parko suolelio, laukdamas, kol
galės grįžti į darbą. Ant to paties suoliuko prisėsdavo
kuprotas senolis sulopytu paltu: toks ponas Ricieris,
pensininkas ir vienišius, irgi dažnas saulėtų parko suo-
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liukų lankytojas. Kartkartėmis šis ponas Ricieris pašokdavo ir sušukdavo: „Ai!“, – ir dar labiau susikūprindavo palte. Senolį kamavo reumatas, artritas ir strėnų
gėla, kuriuos susirinkdavo per drėgną ir šaltą žiemą ir
kurie jį persekiojo likusius metus. Guosdamas senuką
Markovaldas pasakodavo apie įvairias savojo reumato
fazes, taip pat apie žmonos ir vyresnėlės dukters Izolinos, kuri, vargšelė, augo paliegusios sveikatos, sąnarių
skausmus.
Kasdien Markovaldas atsinešdavo į laikraštį suvyniotus pietus, prisėsdavo ant suolelio, išvyniodavo maistą,
o glamžytą laikraščio lapą paduodavo ponui Ricierui,
kuris nekantriai tiesdavo ranką sakydamas:
– Nagi, pažiūrėkim, kas naujo ant šio svieto.
Skaitydavo visada susidomėjęs, net tada, kai laikraštis būdavo dvejų metų senumo.
Taip vieną dieną senukas aptiko straipsnį apie reumato gydymą bičių nuodais.
– Turbūt medum, – pastebėjo Markovaldas, kaip visad linkęs į optimizmą.
– Ne, – paprieštaravo ponas Ricieris. – Nuodais, taip
parašyta: geluonyje esančiais nuodais. – Ir perskaitė
Markovaldui kelias eilutes. Tada jiedu ilgai kalbėjosi
apie bites, jų savybes ir galimus tokio gydymo kaštus.
Nuo tada, vaikštinėdamas miesto alėjomis, Markovaldas nugirdęs dūzgesį ištempdavo ausis ir akimis
sekdavo aplink skraidžiojančius vabzdžius. Kartą taip
stebėdamas vieną stambią vapsvą juodai geltonu kailiuku išvydo, kad ši landžioja į medžio drevę, iš kurios išropoja kitos vapsvos: zvimbimas ir skrajojimas
aplink išdavė kamiene esant vapsvų lizdą. Markovaldas
kaipmat leidosi medžioklėn. Su savimi turėjo stiklainį,
ant kurio dugno buvo likęs plonytis uogienės sluoksnis.
Padėjo atvožtą stiklainį greta medžio. Netrukus šalimais sudūzgė vapsva ir įsiropštė vidun, suviliota saldaus kvapo – Markovaldas mikliai uždengė stiklainį
popieriumi.
O ponui Ricieriui, vos jį išvydęs, pareiškė:
– Nagi, drąsiau, tuoj atliksiu jums injekciją! – ir atkišo stiklainį su įkalinta įsiutusia vapsva.
Senukas dvejojo, tačiau Markovaldas kategoriškai atsisakė atidėlioti eksperimentą ir pareiškė atliksiąs jį čia
pat, ant jų suolelio: pacientui net nebūtina išsirengti.
Baimingai ir drauge viltingai ponas Ricieris kilstelėjo
palto kraštą, tada švarką ir marškinius, ir praskynęs
kelią pro skylėtus drabužius apnuogino skaudamą vietą strėnose. Markovaldas priartino stiklainį ir nuvožė
dangtį atstojusį popieriaus lapą. Pirma nenutiko nieko:
vapsva nejudėjo, gal užmigo? Kad pažadintų vapsvą,
Markovaldas trinktelėjo per stiklainio dugną. To ir tereikėjo: skrajūnė šovė it strėlė į priekį ir suleido savo geluonį ponui Ricieriui į strėnas. Senolis suklykė, stryktelėjo
ir leidosi žingsniuoti it kareivis per paradą, trindamas
įgeltą vietą ir gliaudydamas painią keiksnojimų virtinę.
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Markovaldas jautėsi neapsakomai patenkintas: senukas buvo kaip niekad anksčiau tiesus ir gyvybingas. Bet
pro šalį ėjęs policijos pareigūnas stabtelėjo ir ėmė juos
stebėti, tad Markovaldas čiupo poną Ricierį už parankės ir nusitempė švilpaudamas.
Namo parsirado su nauja vapsva stiklainyje. Įtikinti
sutuoktinę leistis įdurti pasirodė nelengva, bet galop
pavyko. Kurį laiką Domitilė skundėsi tik vapsvos įgėlimu, bent tiek.
Nuo tada Markovaldas pasišventė vapsvų gaudymui.
Suleido injekciją Izolinai, antrą Domitilei, nes tik sistemingas gydymas duoda rezultatų. Paskui ryžosi leistis įduriamas ir pats. Vaikai, kaip ir būdinga vaikams,
šūkčiojo: „Ir man, ir man“. Bet Markovaldas įbruko po
stiklainį jiems į rankas ir pasiuntė medžioti vapsvų,
kasdieniams poreikiams patenkinti.
Ponas Ricieris susirado jo namus, drauge vedėsi kitą
senolį, kavalierių Ulriką, sunkiai pavelkantį koją ir
trokštantį kuo skubiau pradėti gydymą.
Žinia plačiai pasklido. Markovaldas dirbo it konvejeris: bute visad laikė apie pustuzinį atsarginių vapsvų, uždarytų atskiruose stiklainiuose, surikiuotuose
ant lentynos. Dėdavo stiklainį ant paciento strėnų it
švirkštą, patraukdavo popierinį dangtelį ir vapsvai įgėlus patrindavo odą degtinėje suvilgyta vata, patyrusio
mediko rankos judesiu. Markovaldo butą sudarė vienas vienintelis kambarys, kuriame glaudėsi visa šeima.
Improvizuota širma padalijo kambarį pusiau: vienoje
pusėje – laukiamasis, kitoje – gydytojo kabinetas. Laukiamajame Markovaldo žmona pasitikdavo klientus ir
rinko mokestį. Atžalos griebdavo tuščius stiklainius ir
skuosdavo prie vapsvų lizdo papildyti atsargų. Kartais
kuri vapsva jiems įgeldavo, bet vaikai neverkė: dabar
jie žinojo, kad tai sveika.
Tą pavasarį reumatiniai skausmai įsisuko tarp žmonių nelyg aštuonkojo čiuptuvai ir Markovaldo gydymas
nepaprastai išpopuliarėjo. Vieną šeštadienio popietę jo
palėpę užpildė nedidelė minia aimanuojančių vyrų ir
moterų, šie laikė rankomis susiėmę už šono ar strėnų,
vieni jų buvo apskurę lyg valkatos, kiti – pasiturinčios
išvaizdos, suvilioti naujoviško gydymo.
– Greičiau, – šūktelėjo Markovaldas savo trims berniukams. – Čiupkit stiklainius ir bėkit prigaudyt kuo
daugiau vapsvų.
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Ir berniukai išbėgo.
Buvo saulėta diena, alėjoje zvimbė gausybė vapsvų.
Vaikigaliai buvo įpratę medžioti vabzdžius kiek atokiau medžio su lizdu, nusitaikę į vapsvas vienišes. Bet
tądien mažasis Mikelinas, trokšdamas pagauti jų daugiau ir greičiau už kitus, įsitaisė tiesiai priešais drevę
su lizdu.
– Štai kaip reikia, – šūktelėjo broliams ir pabandė
sugauti vapsvą užvoždamas ją stiklainiu, vos ši pritūpdavo. Bet vapsva kaskart paskrisdavo šalin ir tūptelėdavo arčiau lizdo.
Dabar ji zvimbė ant paties drevės kraštelio ir Mikelinas jau ruošėsi pričiupti ją stiklainiu, kai išgirdo dvi
kitas stambias vapsvas lekiant jo pusėn, nusitaikiusias
tiesiai jam į galvą. Vaikas bandė gintis, bet pajutęs dūrį
suklykė iš skausmo ir paleido iš rankų stiklainį. Susivokus, kas nutiko, skausmas kaipmat išgaravo: stiklainis
nusirito tiesiai į vapsvų lizdą. Nebuvo girdėti jokio dūzgesio, nematyti nė vienos vapsvos. Mikelinas, baimės
surakinta gerkle, paėjo atatupstas, o tada iš lizdo pakilo juodas, tirštas, kurtinančiai gaudžiantis debesis – tai
buvo įsiutusių laukinių vapsvų spiečius!
Broliai išvydo klykiantį Mikeliną dedant į kojas, ir
taip žaibiškai, kaip dar nebuvo skuodęs gyvenime. Lėkė
it garvežys, o iš paskos skriejantis debesis priminė kamino dūmą.
Kur bėga vaikai, kai juos vejasi? Aišku, namo! Taigi
ir Mikelinas.
Praeiviai nė nespėjo susigaudyti, kas per debesis ar
žmogysta nuskuodė gatve, lydimi garsaus zvimbimo.
Markovaldas ramino pacientus:
– Kantrybės, tuoj vapsvos bus čia, – kai durys plačiai
atsilapojo ir vapsvų spiečius įsiveržė į kambarį.
Niekas nė nepažvelgė į Mikeliną, skubiai panardinusį
galvą į dubenį su vandeniu: kambarys akimirksniu prisipildė vapsvų ir pacientai puolė mostaguoti rankomis,
bergždžiai bandydami jas nuvyti. Reumatikai išdarinėjo vikrumo stebuklus, o anksčiau surakintos jų galūnės
pasiutusiai lankstėsi į visas puses.
Prisistatė ugniagesiai ir Raudonasis Kryžius. Gulėdamas ligoninėje ant sulankstomosios lovelės, neatpažįstamai sutinęs nuo įgėlimų, Markovaldas nedrįso atsiliepti į prakeiksmus, kuriuos jo pusėn svaidė gretimose
lovose tįsantys jo klientai.
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Įžymiųjų filosofų gyvenimai ir mintys
Diogenas Laertijas

Kaip mus pasiekė istorijos apie Sokrato vargus su sunkaus būdo
žmona Ksantipe? Iš kur žinome apie aibes Diogeno Kiniko, švelniai tariant, nepadorių išsišokimų? Kodėl galime šitiek pasakyti
apie stoikų ir epikūrininkų mokymus, nors nėra išlikusių pilnų jų
veikalų? Už visa tai turime dėkoti Diogenui Laertijui, kuris kadaise nutarė užrašyti garsių Graikijos filosofų biografijas ir doktrinas knygoje pavadinimu Įžymiųjų filosofų gyvenimai ir mintys.
Šis kūrinys, kritikų tiek talžytas dėl savo trūkumų, išlieka svarbus
kaip pirmoji filosofijos istorija, ir be jo mūsų žinios apie gausų senovės Graikijos filosofinį palikimą būtų daug skurdesnės.
Pats autorius ir jo gyvenimas yra mįslingi, nežinome net jo
kūrybos datos. Besiremdami tuo, kad Diogenas nekalba apie
neoplatonistinę mokyklą (užsimezgusią antroje III a. po Kr. pusėje), bet mini Sekstą Empiriką (gimusį apie 160-uosius ir mirusį
apie 210-uosius metus po Kr.), mokslininkai tegali spėti, kad jis
gyveno ir rašė pirmoje III a. po Kr. pusėje, ar net pradžioje.
Daug hipotezių iškelta ir apie epiteto „Laertijas“ reikšmę. Bizantijos raštininkai laikėsi nuomonės, kad epitetas nurodo autoriaus
kilmę iš vieno Kilikijos miesto, ir jiems pritarė XVII bei XVIII a.
filologai. Viena drąsesnė teorija teigia, kad vardas Diogenas
Laertijas – tai nuoroda į διογενὲς Λαερτιάδη, vieną iš daugelio
Odisėjo epitetų Iliadoje ir Odisėjoje. Neseniai šiuo klausimu
žodį tarė prancūzų mokslininkas Olivier Massonas. Besiremdamas naujais archeologiniais atradimais, leidžiančiais manyti,
kad Kilikijoje išties galimai stovėjo Laerto miestas, jis padarė
išvadą, kad epitetas „Laertijas“ visgi nurodo autoriaus kilmę.
Yra buvę ir daug bandymų Diogeną priskirti konkrečiai filosofinei mokyklai, nors jis savo kūrinyje neišsako jokių asmeninių filosofinių pažiūrų. Vieni manė, kad jis priklausė skeptikams, o kiti galvojo, kad jis buvo epikūrininkas. Tačiau šiais
laikais mokslininkai tokiems bandymams nebepritaria ir mano,
kad Diogenas Laertijas veikiau buvo pirmiausia poetas, kuris
domėjosi įvairių pakraipų filosofija ir rinko visokių doktrinų
nuotrupas, bet pats konkrečiai mokyklai nepriklausė.
Įžymiųjų filosofų gyvenimai ir mintys filologams nuo seno badė
akis dėl stilistinių trūkumų, o filosofijos istorikams – dėl turinio.
Knyga išties pilna prieštaravimų, pasikartojimų ir spragų. Dėl to jau
XV a. vienuolis Ambraziejus Traversaris, Diogeno kūrinį išvertęs į
lotynų kalbą, įvade atsiprašinėjo, kad savo laisvalaikį skyrė tokios
žemiškos ir kiek prastai parašytos knygos vertimui, o šiais laikais
mokslininkai vienbalsiai sutaria, jog visi trūkumai yra ženklas,
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kad Diogenas nespėjo parengti galutinės savo kūrinio versijos.
Biografijų turinys taip pat pasižymi savotišku nenuoseklumu.
Vieniems filosofams skiriamos vos kelios pastraipos, o kitiems
ištisos knygos, doktrinos pateikiamos be konteksto ir neaptariama jų filosofinė vertė. Tai regėdamas garsusis vokiečių filologas
Werneris Jägeris Diogeną negailestingai nurašė kaip „neišmanėlį“, o filosofijos istorikas Richardas Hope‘as Įžymiųjų filosofų
gyvenimus ir mintis palygino su vabalų kolekcija ir pareiškė,
kad toks filosofinių doktrinų rinkinys apie jų istoriją pasako ne
daugiau, negu vabalų kolekcija pasako apie vabalo gyvenimą.
Ir visgi kritikų ilgai žerti priekaištai neužgožė šio kūrinio žavesio. Vienoje esė Michelis de Montaigne’is prisipažino norįs, kad
Diogenų Laertijų būtų buvę ne vienas, nes senovės filosofų gyvenimai jį domino lygiai taip pat, kaip ir jų mintys, o Friedrichas
Nietzsche Diogeną pavadino durininku, kuris saugo vartus, vedančius į antikinės filosofijos pilį. Mūsų dienomis atgimęs susidomėjimas Įžymiųjų filosofų gyvenimais ir mintimis rodo, kad
ėmė kisti ir mokslininkų nuomonė apie kūrinį bei jų autorių.
Kaip pirmoji filosofijos istorija Įžymiųjų filosofų gyvenimai
ir mintys apima itin ilgą laiko tarpą. Pradėdamas nuo septynių
Graikijos liaudies išminčių ir baigdamas ties helenistine era
Diogenas mums papasakoja apie gausybę filosofų, kurie antraip
būtų buvę pasmerkti užmarščiai. Ypač svarbios yra stoiko Zenono ir Epikūro biografijos, nes jose autorius pateikia išsamią šių
filosofų minčių santrauką (o Epikūro atveju net pažodžiui pacituoja tris jo laiškus ir pagrindinius mokymus). Mokslininkams,
nagrinėjantiems helenistinę filosofiją, jos yra išskirtinis stoikų
ir epikūrininkų doktrinų šaltinis.
Apie filosofus pasakojamos istorijos dažnai yra keistos, keliančios nuostabą ar tiesiog neįtikėtinos, tačiau ne tikrume slypi
jų svarba. Istorijų visuma perteikia Antikos žmonių akyse susidariusį filosofo kaip žmogaus įvaizdį ir daug pasako apie senovės Graikijoje vyravusią filosofinę kultūrą bei filosofinės veiklos
ir kasdienio gyvenimo santykį. Gal net būtų galima teigti, kad
Diogeno Laertijaus biografijos tyliai daro įtaką ir mūsų pačių
įsivaizdavimui, koks turi būti filosofas.
Įžymiųjų filosofų gyvenimų ir minčių pirmosios knygos ištrauką (versta iš: Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philoso
phers, edited by Tiziano Dorandi, (ser. Cambridge Classical
Texts and Commentaries, 50), Cambridge: Cambridge University Press, 2013) į lietuvių kalbą vertė Matas Keršys.
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Prologas
[1] Kai kurie teigia, kad filosofinė veikla kilo iš svetimšalių. Juk vadovaujantis tuo, ką Aristotelis sako
savo veikale apie magiją, ir Sotijonas dvidešimt trečioje Įpėdinystės knygoje, pas persus atsirado magai, pas
babiloniečius arba asirus chaldėjai ir gimnosofistai pas
indus, o pas keltus ir galatus vadinamieji druidai ir
semnotėjai. Mochas buvo finikietis, Zamolksis – trakas,
o Atlantas – libietis.
Egiptiečiai sako, kad Hefaistas yra Nilo vaikas,
ir kad jis davė pradžią filosofijai, kuria pirmiausiai užsiima kunigai ir žyniai. [2] Anot jų, Hefaisto gimimą ir
Aleksandrą Makedonietį skiria keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt trys metai,
o per šį laiko tarpą įvyko trys šimtai septyniasdešimt
trys saulės ir aštuoni šimtai trisdešimt du mėnulio užtemimai.
Platonikas Hermodoras savo veikale apie matematiką teigia, kad tarp magų, kurių luomui pradžią davė
Zaratustra Persas, atsiradimo ir Trojos užkariavimo
praėjo penki tūkstančiai metų. Pasak Ksanto Lidiečio,
Zaratustrą ir Kserkso persikėlimą per jūrą skiria šeši
tūkstančiai metų, o po Zaratustros buvo daug magų,
kurie vienas kitą keitė kaip įpėdiniai: Ostanas, As
trampsichas, Gobrijas ir Padzatas, iki tol, kol Aleksand
ras nesunaikino persų karalystės.
[3] Tačiau apsėsti svetimšaliais jie užmiršta graikų
nuopelnus, ir tai, kad iš jų ne tik filosofija, bet ir pati
žmonija kilus. Taigi pažiūrėk, štai Atėnuose gimė Musajas, o Tėbuose Linas. Sakoma, kad Eumolpo vaikas1
pirmasis dievų kilmes užrašė ir gaublį sukūrė. Jis teigė, kad viskas kilo iš vienio, ir jog ten pat viskas sugrįš.
Jis mirė Falere, ir jam ant kapo užrašė tokias eiles:
Eumolpo brangų sūnų pasiglemžė Falero žemė,
Musają, sunykusiu kūnu, laiko po šiuo kapu.
Nuo Musajo tėvo ir Eumolpidų giminė Atėnuose gavo
savo vardą.
[4] Sakoma, kad Linas buvo Hermio ir mūzos Uranijos vaikas. Jis aprašė, kaip gimė pasaulis, saulės ir
mėnulio kelius, ir tai, kaip atsiranda gyvūnai ir vaisiai.
Jo eilių pradžia štai tokia:
Buvo kadaise laikai, kai viskas drauge užaugo.
Pasiremdamas šituo Anaksagoras teigė, kad visi dalykai atsirado kartu, o protas atėjo ir viską darniai išskirstė. Manoma, kad Linas žuvo Eubojoje, Apolono nušautas lanku, o jam ant kapo buvo užrašyta šitai:
Šičia žemė priglaudė Liną jam mirus,
Vainikuotosios mūzos Uranijos sūnų.
1
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Ir štai taip filosofija kilo iš graikų, o pats šis žodis atsisako būti į svetimšalių kalbas išverstas.
[5] Priskiriantys filosofijos išradimą svetimšaliams
kaip pavyzdį pateikia ir Orfėją Traką sakydami, kad
jis buvo filosofas ir buvo seniausias iš jų visų. Tačiau
aš pats nežinau, ar reikėtų žmogų, tokius dalykus apie
dievus skelbusį, filosofu vadinti. Nežinau kuo reikia
vadinti tą, kuris nerūpestingai priskyrė dievams visas
žmonijos negandas ir net tuos reto gėdingumo dalykus, kuriuos tam tikri žmonės liežuviu atlieka. Pasakojama, kad jis moterų nužudytas buvo, bet antkapio
užrašas Dione Makedonijoje teigia, jog jis buvo nutrenktas žaibo:
Traką Orfėją lyra auksine čia mūzos palaidojo,
Kurį Dzeusas, valdovas aukštybių, rūkstančia strėle
užmušė.
[6] Sakantys, kad filosofija kilo iš svetimšalių, taip pat
papasakoja, kaip kiekviena tauta ja užsiima. Pasak jų,
gimnosofistai ir druidai filosofuoja mintis išreikšdami
mįslėmis. Jie skatina žmones gerbti dievus, nedaryti
jokių blogybių ir puoselėti drąsą. Kleitarchas dvyliktoje knygoje rašo, kad štai gimnosofistai ir mirtį niekina.
Chaldėjai užsiima astronomija ir pranašystėmis, o magai garbina dievus, jiems aukoja ir meldžiasi, lyg dievai
jų vienintelių klausytųsi. Taip pat jie aiškina, kas tie
dievai yra ir kaip jie atsirado (o dievais jie laiko ugnį,
žemę ir vandenį). Jie smerkia dievų atvaizdus ir visų
labiausiai peikia žmones, priskiriančius dievams lytį.
[7] Magai diskutuoja apie tai, kas yra teisingumas, ir
laiko šventvagyste sudeginti mirusius. O Sotijonas dvidešimt trečioje knygoje rašo, kad sugulti su motina ar
dukterimi, jų nuomone, nėra šventvagiška. Magai irgi
užsiima pranašystėmis bei teigia, kad jiems apsireiškia dievai. Tačiau jie taip pat sako, kad oras yra kupinas vaizdinių, kurie tarsi iškvėpto garo srovė iškyla
aštriaregiams prieš akis. Jie draudžia nešioti papuošalus ir aukso dirbinius. Jų drabužiai balti, jų guoliai
šiaudiniai, o valgo jie daržoves, sūrį ir paprastą duoną.
Jų įrankis yra nendrinė lazdelė, kuria, kaip sakoma, jie
kabina ir valgo sūrį.
[8] Aristotelis savo veikale apie magiją ir Deinonas
penktoje Istorijos knygoje teigia, kad magai raganauti
nemoka. Pastarasis autorius taip pat verčia Zaratustros vardą į „aukojantis žvaigždėms“. Šitokį vertimą
pateikia ir Hermodoras. Aristotelis pirmoje veikalo apie
filosofiją knygoje sako, kad magai net už egiptiečius senesni, ir anot jų, pasaulyje yra dvi pirmapradės jėgos:
geroji dievybė ir blogoji dievybė. Geroji vardu Dzeusas
arba Ahūra Mazda, o blogoji – Hadas arba Ahrimanas.
Tą patį rašo ir Hermipas pirmoje veikalo apie magus
knygoje, Eudoksas savo Kelionėje aplink pasaulį ir Teo
pompas aštuntoje Filipikų knygoje. [9] Pastarasis autorius taip pat sako, kad, pasak magų, žmonės prisikels ir
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bus nemirtingi, o visata išliks jų2 maldų dėka. Šitai pasakoja ir Eudemas Rodietis. Hekatajas mini, kad, anot
magų, ir dievai turėjo pradžią. Klearchas Solietis savo
veikale apie auklėjimą teigia, kad ir gimnosofistai kilę
iš magų, o kai kurie tą patį sako ir apie žydus. Be to,
rašantys apie magus kritikuoja Herodotą, nes Kserksas
nebūtų sviedęs ieties į saulę ir nebūtų jis pančių į jūrą
įmetęs magams mokant, kad tai yra dievai. Tačiau tikėtina, kad jis sunaikino dievų atvaizdus.
[10] O egiptiečių filosofija apie dievus ir teisingumą
yra štai tokia. Jie teigia, kad pradas yra medžiaga, iš
kurios po to buvo išskirti keturi elementai ir sukurti
kai kurie gyviai. Pasak jų, saulė ir mėnulis yra dievai,
ir saulę jie vadina Ozyriu, o mėnulį – Izide. Manetonas
Gamtinės filosofijos apžvalgoje ir Hekatajas pirmoje
2

T. y. magų.
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savo veikalo apie egiptiečių filosofiją knygoje sako, kad
egiptiečiai tarsi mįslę mindami vaizduoja dievus kaip
skarabėjus, krokodilus, sakalus ir kitus gyvūnus. Jie
stato šiems gyviams statulas ir šventyklas, nes dievo
pavidalo žinoti nevalia. [11] Egiptiečiai mano, kad pasaulis turėjo pradžią ir bus sunaikintas, ir kad jis yra
apvalus; kad žvaigždės yra ugnis, o jų ugnies karščio
kitimas lemia tai, kas atsiranda ant žemės; kad mėnulis užtemsta tada, kai patenka į žemės šešėlį. Anot
jų, siela išlieka po mirties ir persikūnija. Jie sako, kad
lietus atsiranda dėl oro pokyčių, o Hekatajas ir Aristagoras pasakoja, kad ir kitiems panašiems reiškiniams
jie teikia gamtinį paaiškinimą. Jie ir įstatymus vardan
teisingumo įvedė, ir kildina juos iš Hermio. Jie mano,
kad žmogui naudingiausi gyvūnai yra dievai. Žmonės
taip pat sako, kad egiptiečiai ir geometriją, ir astrologiją, ir matematiką išrado.
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Tebūnie tiek apie filosofijos pradžią.
[12] Žodį „filosofija“ pirmasis pavartojo Pitagoras ir
pirmas save patį filosofu pavadino, besikalbėdamas Sikione su sikioniečių tiranu Leontu (arba fliaziečių, jei
vadovausimės tuo, ką rašo Herakleidas Pontietis knygoje Apie nealsuojančią moterį), nes, pasak jo, niekas
nėra išmintingas, išskyrus dievą3. Anksčiau šis mokslas
vadinosi išmintimi, o tas, kuris jos mokė – išminčiumi
(tai reiškia būti tuo, kuris pasiekė aukščiausią dvasios
tobulybę). O filosofas buvo tas, kuris atsidavė išminčiai. Išminčiai dar ir sofistais buvo vadinami, bet jie ne
vieninteliai šį vardą turėjo, nes poetus irgi taip vadino
(pavyzdžiui, Kratinas sofistais pavadino Homerą ir Hesiodą, savo Archilochuose juos begirdamas).
Anot Pitagoro, išmintingi (sophoi) yra tik dievai, ir dėl to jis save pavadino tik išminties mylėtoju (philosophos), o ne išminčiumi (sophos).
Šio žodžių žaismo lietuvių kalba perteikti neįmanoma.
3

[13] Išminčiais buvo pripažinti šie žmonės: Talis, Solonas, Periandras, Kleobulas, Cheilonas, Biantas, Pitakas. Jiems priskiriami ir Anacharsis Skitas, Misonas Chenietis, Ferekidas iš Siro, Epimenidas Kretietis,
o kai kurie dar prideda ir tiraną Peisistratą. Štai tokie
yra išminčiai.
Filosofija turi dvi ištakas: vieną iš Anaksimandro, ir
kitą iš Pitagoro. Anaksimandras buvo Talio mokinys,
o Pitagorą mokė Ferekidas. Pirmoji mokykla vadinosi
joniškoji, nes Talis, kuris buvo jonėnas (mat iš Mileto buvo), mokė Anaksimandrą. O su Pitagoru siejama
mokykla vadinosi itališkoji, nes didžiąją dalį savo filosofinės veiklos jis vykdė Italijoje. [14] Joniškoji mokykla
baigiasi su Kleitomachu, Chrisipu ir Teofrastu, o itališkoji – su Epikūru. Anaksimandras buvo Talio mokinys,
Anaksimandro – Anaksimenas, Anaksimeno – Anaksagoras, Anaksagoro – Archelajas, o Archelajo – Sokratas,
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kuris etikai pradžią davė. Jo mokiniai buvo kiti sokratikai, o jų tarpe ir Platonas, senąją Akademiją įkūręs.
Platono mokiniai buvo Speusipas ir Ksenokratas, Ksenokrato – Polemonas, Polemono – Krantoras ir Kratetas, o judviejų – Arkesilajas, kuris vidurinę Akademiją
įsteigė. Arkesilajo mokinys buvo Lakidas, kuris naująją
Akademiją pradėjo, o Lakidas savo ruožtu mokė Kar
neadą, kuris pats mokė Kleitomachą. Ir šitaip prieita
iki Kleitomacho.
[15] O iki Chrisipo prieita štai taip: Antistenas buvo
Sokrato mokinys, Antisteno – Diogenas Šuo, Diogeno –
Kratetas Tėbietis, Krateto – Zenonas iš Kitijo, Zenono –
Kleantas, Kleanto – Chrisipas. O iki Teofrasto šitaip:
Aristotelis buvo Platono mokinys, o Aristotelio – Teofrastas. Ir taip baigiasi joniškoji mokykla.
O itališkosios mokyklos eiga tokia: Ferekidas mokė Pitagorą, Pitagoras – savo sūnų Telaugą, Telaugas – Ksenofaną, Ksenofanas – Parmenidą, Parmenidas – Zenoną Elėjietį, Zenonas – Leukipą, Leukipas – Demokritą.
Demokritas turėjo daug mokinių, kurių žinomiausi –
Nausifanas ir Naukidas, o Nausifanas mokė Epikūrą.
[16] Iš filosofų vieni yra dogmatikai, o kiti – skeptikai.
Dogmatikai argumentuoja su prielaida, kad dalykai yra
suvokiami, o skeptikai nuo sprendimų susilaiko, nes
mano, kad dalykai nesuvokiami. Vieni filosofai paliko
užrašus, o kiti visai nieko neparašė, kaip antai Sokratas, Stiliponas, Filipas, Menedemas, Pironas, Teodoras,
Karneadas ir Brisonas. Kai kurie šalia jų mini ir Pitagorą bei Aristoną iš Chijo, kurie be keleto laiškų daugiau
nieko nėra parašę. Šie filosofai parašė po vieną kūrinį:
Melisas, Parmenidas, Anaksagoras. Daug parašęs yra
Zenonas, už jį daugiau Ksenokratas, už Ksenokratą –
Demokritas, už Demokritą – Aristotelis, už Aristotelį –
Epikūras, o už Epikūrą – Chrisipas.
[17] Vieni filosofai vardą gavo nuo miestų, kaip antai
eleatikai, megariečiai, eretriečiai ir kirėniečiai, o kiti
nuo vietovių, kaip antai akademikai ir stoikai. Treti
atsitiktinai, kaip antai peripatetikai, o dar kiti nuo paniekinimų, kaip antai kinikai4. Kai kurie filosofai vadinami pagal savo palinkimą (ἀπὸ διαθέσεων), kaip
antai eudaimonistai, o kai kurie pagal savo pažiūras,
kaip antai tiesos mylėtojai, elenktikai, analogikai. Keli
vardą gavo nuo mokytojų, pavyzdžiui, sokratikai, epikūrininkai ir panašiai. Filosofai, tyrinėjantys gamtą,
vadinami gamtos filosofais5, diskutuojantys apie gyvenimo būdus – etikais, o štai tie, kurie pluša narpliodami
argumentus – logikais.
[18] Filosofija turi tris atšakas – gamtinę, etinę, loginę. Gamtinė atšaka kelia klausimus apie pasaulį ir viską, kas jame yra, etinė – apie gyvenimo būdą ir tai, kas

susiję su žmogiška būtimi, o loginė tyrinėja ir vysto anų
dviejų atšakų pateikiamus argumentus. Iki Archelajo
filosofija buvo gamtinė, su Sokratu, kaip jau minėjau,
prasidėjo etika, o su Zenonu Elėjiečiu – logika. Etinių
mokyklų yra buvę dešimt: akademinė, kirėnietiškoji,
elidiškoji, megarietiškoji, ciniškoji, eretriškoji, dialektinė, peripatetinė, stoinė ir epikūrietiškoji.
[19] Senąją akademiją įkūrė Platonas, vidurinę – Arkesilajas, o naująją – Lakidas. Kirėnietiškąją mokyk
lą pradėjo Aristipas Kirėnietis, elidiškąją – Faidonas
Elidietis, megarietiškąją – Euklidas Megarietis, ciniškąją – Antistenas Atėnietis, eretriškąją – Menedemas
Eretrietis, dialektinę – Kleitomachas Kartaginietis,
peripatetinę – Aristotelis Stagirietis, stoinę – Zenonas iš Kitijo, o epikūrietiškoji paties Epikūro vardu
vadinama.
Hipobotas knygoje apie filosofines mokyklas teigia,
kad mokyklų ir pakraipų yra devynios. Pirma – megarietiškoji, antra – eretriškoji, trečia – kirėnietiškoji,
ketvirta – epikūrietiškoji, penkta – anikerietiškoji, šešta – teodorietiškoji, septinta – zenoniškoji arba stoinė,
aštunta – senoji akademinė ir devinta – peripatetinė.
[20] Jis nemini nei kiniškosios, nei elidiškosios, nei dialektinės mokyklų. Žmonės pironiečių mokykla nelaiko,
nes jie nereiškia aiškių nuomonių. Kai kurie dėl vieno
bruožo juos mokykla laiko, o dėl kito – ne. Tačiau panašu, kad jie yra mokykla. Mokykla vadiname filosofus,
kurie laikosi ar atrodo besilaiką kažkokio mokymo savo
santykyje su reiškiniais. Vadovaujantis šituo, galėtume
drąsiai vadinti skeptikus mokykla. Bet jei manysime,
kad mokykla privalo rodyti polinkį į tam tikras dogmas,
tai skepticizmo jau nebebus galima mokykla vadinti,
nes dogmų jis neturi.
Štai tokios filosofijos ištakos ir tokia filosofų eiga, ir
šitiek yra filosofijos atšakų bei mokyklų.
[21] Neseniai dar ir tokia eklektinė mokykla buvo,
pradėta Potamono iš Aleksandrijos, kuris išsirinko jam
patikusias kiekvienos kitos mokyklos doktrinas. Ir kaip
jis pats sako savo Pradmenyse, jam patiko mintis, kad
tiesos kriterijai yra tokie: vienas, kuris priima sprendimą, tai yra vadovaujančioji sielos dalis, o antras – kieno
pagalba sprendimas atliekamas, pavyzdžiui, tiksliausio
vaizdinio. Jis mano, kad visa ko pradai yra medžiaga, veikiančioji priežastis, kokybė ir vieta, nes atsako į
klausimus „iš ko?“, „kieno padaryta?“, „kaip?“ ir „kur?“
Tikslas yra tai, link ko krypsta visi dalykai, o gyvenimas yra tobulas pagal dorybės visumą, o tobulo gyvenimo pasiekti neįmanoma be sveiko kūno ir išorinių gėrybių.
[...]

4
Kinikų (kunikoi) vardas kilo iš sen. gr. žodžio kuon, reiškiančio
„šuo“. Šiuos filosofus ėmė vadinti „šuniškais“ dėl jų neįprasto elgesio
ir kandžių pasisakymų.

5
Sen. gr. terminą physikos verčiu „gamtos filosofas“, kad nekiltų maišaties su šiuolaikine žodžio „fizikas“ reikšme.
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Cheilonas
[68] Cheilonas, sūnus Damageto, buvo spartietis. Jis
parašė du šimtus eleginių eilučių ir sakydavo, kad šaunus vyras yra tas, kuris besinaudodamas mąstymu ateitį numato. Broliui, kuris susierzino, kad netapo eforu
kaip jis pats, Cheilonas pasakė: „Taip yra todėl, kad aš
moku iškęsti man daromą neteisybę, o tu ne.“ Pasak Sosikrato, eforu jis tapo penkiasdešimt šeštosios Olimpia
dos laikais, kai Eutidemas archontu buvo. O Pamfilė
sako, kad eforu jis tapo penktosios Olimpiados laikais,
ir jog pirmasis eforas buvo. Cheilonas taip pat pirmasis
nustatė, kad eforai būtų karalių pagalbininkai, tačiau
Satyras mano, kad tai nustatė Likurgas.
Kaip pasakoja Herodotas pirmoje knygoje, kai Hipokratas atlikinėjo aukojimą Olimpijoje ir savaime sukunkuliavo jo katilai, Cheilonas jam patarė arba nevesti,
arba (jeigu jau žmoną turėtų) išsiskirti ir savo vaikų
išsižadėti. [69] Sakoma, kad Cheilonas ir Ezopo pasiteiravo, ką gi veikia Dzeusas, o anas jam atsakė: „Žemina išdidžius ir aukština kuklius.“ Paklaustas, kuo
skiriasi išauklėti žmonės nuo neišauklėtų, Cheilonas
atsakė: „Geromis viltimis“; kas yra sunku, „paslapčių
neiškalbėti, laisvą laiką tinkamai išnaudoti ir tau daromą neteisybę iškęst sugebėti.“ Jis taip pat yra davęs
tokius patarimus: nelaidyk liežuvio, ypač per puotą;
nekalbėk blogai apie kaimynus, nes antraip išgirsi nemalonių dalykų apie save patį; niekam negrasink, nes
taip elgtis moteriška; [70] labiau skubėk pas draugus,
ištiktus nelaimės, negu pas draugus, ištiktus sėkmės;
renk kuklias vestuves; nekalbėk blogai apie mirusius;
gerbk senolius; saugok save; geriau rinkis nuostolį negu
gėdingą pelną, mat nuostolis pakenks tik kartą, o gėdingas pelnas – amžinai; nesijuok iš to, kuriam nesiseka;
jei esi galingas, tai būk švelnus, idant kaimynai gerbtų
tave, o ne bijotų; mokėk gerai tvarkytis savame ūkyje;
neleisk liežuviui aplenkti proto; valdyk jausmus; neniekink pranašavimo meno; negeisk to, kas neįmanoma;
kelyje neskubėk; kalbėdamas nemosikuok rankomis,
nes tai pamišėlio bruožas; paklusk įstatymams; naudokis ramybe.
[71] Iš Cheilono giesmių labiausiai vertinama ši:
Akmeniniais galąstuvais patikrintas auksas
Palieka aiškų įrodymą ant akmens. O auksas
Patikrina protą vyrų gerų ir blogų.
Pasakojama, kad jau būdamas senas Cheilonas kartą
pasakė, jog nepamena gyvenime padaręs ko nors, kas
prieštarautų įstatymams, bet dėl vieno atvejo dvejoja.
Mat kažkada jis teisėjavo draugo byloje ir pats jį apkaltino pagal įstatymą, tačiau kitus įtikino jį išteisinti, idant vienu kartu ir įstatymo nepamintų, ir draugą
apsaugotų.
Cheilonas graikų tarpe ypač gerbiamas tapo tada,
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kai įspėjo apie Kiteros salą prie Lakonijos krantų. Supratęs salos pobūdį, jis tarė: „O kad ji niekad nebūtų
atsiradus, arba atsiradus paskandinta būtų!“ Ir teisi jo
nuojauta buvo. [72] Mat pabėgęs iš Spartos Demaratas
patarė Kserksui suplukdyti laivus į tą salą, ir jei Kserksas jo būtų paklausęs, Graikija būtų buvusi užkariauta.
Vėliau Nikijas Peloponeso karo metu užėmė tą salą ir
pastatė ten atėniečių tvirtovę, ir šitaip pridarė spartiečiams aibę blogybių.
Cheilonas nedaugžodžiaudavo, ir dėl to Aristagoras
Miletietis tokį kalbėjimo būdą „cheilonišku“ vadina.
[...] yra sūnus Brancho, kuris šventyklą Branchiduose
pastatė. Cheilonas penkiasdešimt antrosios Olimpiados laikais, kai pasakėčių rašytojas Ezopas buvo pačiame žydėjime, jau buvo senas. Pasak Hermipo, jis mirė
Pizoje, pasveikinęs savo sūnų, Olimpiadoje laimėjusį
bokso varžybas. O mirė jis dėl džiaugsmo pertekliaus ir
senatvinio silpnumo. Ir visi šventės dalyviai jį kuo iškiliausiai išlydėjo. [...]
Po Cheilono statula išraižyti šie žodžiai:
Už drąsą apdovanota Sparta Cheiloną pagimdė,
Kuris išmintingiausias iš septynių išminčių buvo.
Jo posakis yra: „Duok žodį, kęsk pasekmes“.

Pitakas
[74] Pitakas, sūnus Hiradijo, buvo mitilėnietis. Anot
Dūrio, jo tėvas buvo trakas. Drauge su Alkajo broliais
jis6 nuvertė Lesbo tiraną Melanchrą. Kai atėniečiai ir
mitilėniečiai kariavo dėl Achilo tėviškės, jis buvo mitilėniečių karvedys, o atėniečiams vadovavo olimpinis
pankrationo čempionas, vardu Frinonas. Ir štai Pitakas
nusprendė susikauti su juo vienas prieš vieną. Paslapčia po skydu turėdamas tinklą, jis pričiupo juo Frinoną
ir jį užmušęs atkariavo kraštą. Tačiau Apolodoras Kronikose sako, kad vėliau atėniečiai dėl šios žemės prieš
mitilėniečius ėmė bylinėtis. Jiems teisėjavo Periandras
ir nusprendė atėniečių naudai.
[75] Taigi po jo pergalės mitilėniečiai ėmė stipriai
gerbti Pitaką ir patikėjo jam valdžią. Jis valdė dešimt
metų ir sutvarkęs valstybės reikalus iš valdžios pasitraukė bei nugyveno dar vieną dešimtmetį. Mitilėniečiai jam ir žemės plotą paskyrė, o Pitakas jį pašventino,
ir dabar šis plotas vadinasi Pitako laukais. Sosikratas
teigia, kad sau atskyręs mažą to ploto dalį, jis pasakė:
„Pusė daugiau už visumą.“ Jis ir Kroiso dovanojamų
pinigų nepriėmė sakydamas, kad turi jų dvigubai daugiau negu reikia, mat paveldėjo mirusio bevaikio brolio turtą.
[76] Pamfilė antroje Užrašų knygoje pasakoja, kad
Kimoje vienas kalvis kirvio kirčiu užmušė Pitako sūnų
6
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Tirają jam besėdint pas barzdaskutį. Kimiečiams nusiuntus žmogžudį Pitakui, jis sužinojo, kas atsitiko, ir
paleidęs jį tarė: „Atleisti geriau nei gailėtis.“ O Herakleitas sako, kad Alkajui pakliuvus jam į rankas, Pitakas jį paleido ir tarė: „Atleisti geriau nei keršyti.“
Pitakas įvedė įstatymus: girtam, jei nusikalto, tebūnie
dviguba bausmė (šituo jis norėjo pažaboti girtuoklystę,
nes saloje7 buvo gaminama daug vyno). Jis taip pat pasakė: „Sunku būti garbingu žmogumi.“ Šitai pamini ir
Simonidas sakydamas: „Tapti geru vyru išties sunku,
toks Pitako posakis.“ [77] Apie Pitaką užsimena ir Platonas Protagore: „prieš būtinybę nekovoja net dievai“ ir
„valdžia parodo, koks yra vyras“. Kadaise paklaustas,
kas yra geriausia, Pitakas atsakė: „Gerai atlikti tai, ką
darome šiuo metu“ (τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν). O Kroiso paklaustas, kieno valdžia stipriausia, jis atsakė: „Išpjaustinėtų medinių lentelių“, omenyje turėdamas įstaty-
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mus. Jis taip pat sakydavo, kad pergales reikia iškovoti
nepraliejant kraujo. O prie Fokiečio posakio, kad reikia
ieškoti rimto žmogaus, jis pridūrė: „Ir jei per daug ieškosi, tai tokio nerasi.“ Besiteiraujantiems, kas yra palanku, jis atsakė – „laikas“, kas nežinoma – „ateitis“,
kas patikima – „žemė“, kas nepatikima – „jūra“. [78]
Pitakas sakydavo, kad protingų vyrų bruožas yra numatyti, kaip būtų galima išvengti sunkumų prieš jiems
atsitinkant, o drąsių – sunkumams ištikus su jais deramai susitvarkyti (εὖ θέσθαι). Jis taip pat yra pasakęs: „Neskelbk, ką ketini daryti, nes būsi išjuoktas, jei
nepasiseks.“ Pitakas patarė nebarti už nesėkmę iš baimės Nemezidei; grąžinti tai, kas tau buvo patikėta; nekalbėti blogai apie draugą ir net apie priešą; puoselėti
pagarbą dievams (εὐσέβειαν ἀσκεῖν); branginti (φιλεῖν)
7

T. y. Lesbe.
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santūrumą; vertinti (ἔχειν) tiesą, ištikimybę, patirtį, sumanumą, draugystę ir rūpestingumą.
Iš Pitako parašytų giesmių labiausiai vertinama ši:
Apsiginklavus lanku ir strėline pilna,
Reikia sukilti prieš blogą žmogų.
Mat netiesas čiauškia jo burna ir liežuvis,
Kai širdy veidmainiški ketinimai tūno.
[79] Jis taip pat parašė šešis šimtus eleginių eilučių ir
prozos kūrinį piliečiams apie įstatymus.
Pitakas gyvavo keturiasdešimt antrosios Olimpiados laikais, o mirė trečiaisiais penkiasdešimt antrosios
Olimpiados metais, kai Aristomenas archontu buvo.
Jis nugyveno virš septyniasdešimt metų ir jau senas
buvo. Ant jo kapo užrašyti šie žodžiai:
Savomis ašaromis šventasis Lesbas aprauda
Mirusį Pitaką, kurį užaugino.
Pitako posakis yra: „Pažink tinkamą metą“ (καιρὸν

γνῶθι).

[...]
Sakoma, kad išminčius Pitakas kadaise jaunuoliui,
prašančiam patarimo dėl vedybų, davė atsakymą, kurį
Kalimachas savo Epigramose perpasakojo:
[80] Pitako Mitilėniečio, Hiradijo sūnaus,
Vienas svečias atarnietis šito paklausė:
„Gerbiamas seneli, dvi vedybos mane šaukia:
Štai viena marti lygi man turtu ir kilme,
O kita pralenkus. Kuri geresnė? Nagi, patark man,
Jei jau vesti aš nutarsiu, katrą vesti man derėtų?“
O Pitakas pakėlęs lazdą, ginklą tą senatvės, tarė:
„Žiūrėk, anie papasakos tau viską.“
O ten vaikai vikrius sukučius plačioj kryžkelėj
sukiojo.
„Sek pėdom jų“, – pasakė jis, ir šalimais tasai sustojo.
O vaikai pasakė: „Laikykis ten, kur tau vieta.“
Šitai išgirdęs svečias liovėsi didesnio ūkio griebtis,
Vaikų šauksmų supratęs prasmę.
Ir kaip anas parsivedė namo menkesnę marčią,
Taip ir tu daryk, Dionai: laikykis ten, kur tau vieta.
[81] Manoma, kad Pitakas šitaip pasakė dėl savo paties padėties, mat jo žmona buvo už jį kilmingesnė (nes
buvo sesuo Drakonto, sūnaus Pentilo) ir be galo išdidžiai su juo elgėsi.
Alkajas Pitaką pravardžiavo šleivakoju ir šleiviu todėl, kad jis buvo plokščiapadis ir vaikščiodamas pėdomis žemę braukdavo; skeltapėdžiu (χειροπόδην), nes jo
pėdų oda buvo suskeldėjusi (ta liga buvo vadinama cheiradomis (χειράδας); tuščiagarbiu, nes jis buvo linkęs
girtis; dručkiu ir pilvočium, nes jis stambus buvo; taip
pat ir patamsių ėdrūnu, nes jis nepasišviesdavo; mėšlynu, nes jis buvo purvinas ir nevalyvas. Pasak filosofo
Klearcho, malti grūdus buvo Pitako mankšta. [...]
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Ferekidas
[116] Kaip Aleksandras sako savo Įpėdinystėse, Ferekidas iš Siro buvo Babijaus sūnus ir Pitako mokinys.
Teopompas teigia, kad jis pirmasis graikams apie dievų
prigimtį ir [kilmę] parašė.
Apie jį pasakojama daug keistų istorijų. Samo pajūriu bevaikščiodamas jis pamatė pavėjui beplaukiantį
laivą ir pasakė, kad jis netrukus nuskęs. Ir nuskendo jo
akivaizdoje tas laivas. Atsigėręs iš šulinio pasemto vandens jis pareiškė, kad po trijų dienų bus žemės drebėjimas – taip ir atsitiko. Išvykdamas į Olimpiją jis Perilajui, kuris jį Mesenėje į svečius priėmė, patarė išsikelti iš
miesto kartu su namiškiais. Tačiau Perilajas patarimo
nepaklausė, ir Mesenė buvo užkariauta.
[117] Teopompas Nuostabiuose dalykuose sako, kad
Ferekidas taip pat spartiečiams patarė nei aukso, nei
sidabro negerbti. Jis teigė, kad šitaip patarti jam įsakė sapne apsireiškęs Heraklis, kuris tą pačią naktį ir
karaliams paliepė Ferekido paklausyti. Kai kurie šitą
istoriją pasakoja apie Pitagorą.
O Hermipas pasakoja, kad kilus karui tarp magneziečių ir efesiečių, Ferekidas norėjo, jog nugalėtų efesie
čiai. Jis pasiteiravo vieno praeivio, iš kur anas būtų,
o praeiviui atsakius: „Iš Efeso“, Ferekidas tarė: „Tai
nutempk mane už kojų ir palik magneziečių žemėje,
o savo bendrapiliečiams pranešk, kad po pergalės mane
ten palaidotų. Ir pasakyk, kad šitai jiems pavedė Ferekidas.“ [118] Taigi anas taip ir pranešė, o efesiečiai kitą
dieną nuėjo į puolimą, nugalėjo magneziečius, palaidojo Ferekidą ten, kur jis mirė, ir iškilmingai jį pagerbė
(μεγαλοπρεπῶς τιμῶσιν). Kai kurie sako, kad nuvykęs
į Delfus jis nušoko nuo Korikijo kalno. O Aristoksenas
savo knygoje apie Pitagorą ir jo mokinius teigia, kad Ferekidas mirė nuo ligos ir buvo Pitagoro palaidotas Dele.
Dar kiti mano, kad gyvenimą jis užbaigė utėlėtumo sunaikintas. Ir kai Pitagoras pas jį atvyko ir pasiteiravo,
kaip laikosi, Ferekidas iškišęs pirštą pro duris pasakė:
„Iš odos matosi“. Ir nuo to laiko tarp išprususių žmonių
šiuo posakiu pasakoma, kad reikalai prastėja (tie, kurie
jį vartoja apie gerėjančius reikalus kalbėdami, klysta).
[119] Ferekidas taip pat yra pasakęs, kad dievai stalą
vadina θυωρός.
Andronas Efesietis teigia, kad iš Siro yra kilę du Ferekidai: vienas buvo astronomas, o kitas – teologas, sūnus
Babrijo. Pitagoras buvo pastarojo mokinys. Tačiau Eratostenas sako, kad iš Siro kilęs tik vienas Epimenidas,
ir jog kitas buvo genealogas iš Atėnų.
Knyga, kurią parašė Ferekidas iš Siro, išliko, o jos
pradžia tokia: „Dzeusas ir Chronas buvo amžinai, ir
Chtonija amžinai buvo. Chtonijai buvo suteiktas Žemės
vardas, kai Dzeusas jai žemę kaip dovaną davė“. Siro
saloje taip pat yra išlikęs Ferekido pastatytas saulės
laikrodis. [...]
!
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Filosofija

Kūnas yra tai, kas juo atliekama
Kristupą Sabolių kalbina Simonas Baliukonis

Šiandien vis daugiau kalbama apie ekologines, socia
lines, dabar – ir pandemijos sukeliamas problemas.
Dažnai net nepastebima, kad daugelis šių svarstymų
remiasi (ar bent turėtų remtis) į filosofiją, tam tikra
prasme – netgi į vieną konkretų klausimą: kas yra žmogus? Šis klausimas įprastai keliamas kalbant apie moralę, išmintį, pamirštant tarsi „žemiškesnį“ – žmogaus
kūno – klausimą, nagrinėtą dar Antikos filosofų. Juk
kūnas – jo svarba žmogaus savivokai, santykiui su pasauliu – daro didžiulę įtaką ne tik žmogaus, bet ir viso
pasaulio sampratai, netgi raidai. Svarbiausia tai, kad
kūno klausimas nepraranda aktualumo ir kiekvienam
iš mūsų. Pandemija naujai aktualizavo kūno problemą
ir pademonstravo, kaip kūną veikianti liga gali keisti
mūsų mąstymą, protą, psichinę būklę. Mąstyti apie
kūno problematiką skatina ir technologinis progresas,
žmogų pamažu artinantis prie kiborgo. Su Kristupu
Saboliumi kalbėtis apie žmogaus kūną, kūno ir vaizduotės santykius teko kalbėtis ir anksčiau, tačiau paskutiniu akstinu šio pokalbio atsiradimui tapo jo sudaryta ir leidyklos Lapas neseniai išleista monografija
Apie tikrovę.
Pradėkime nuo Antikos. Formos (idėjos) ir materijos
santykis buvo svarbus tiek Platonui, tiek Aristoteliui,
nors jų prieiga ir skiriasi. Kaip minėtų filosofų mintys
pasitarnauja mąstant apie žmogaus sielos ar proto (formos-idėjos) ir kūno (materijos) santykį?
Formos ir materijos dualizmas, nors siejamas su Aristotelio filosofija, galioja iki pat šių dienų. Ne tik teorinėje vartosenoje, bet ir kasdienybėje ši opozicija persmelkia mūsų kalbėseną ir mąstymo būdą. Tai vienas
iš tų galingų filosofinių išradimų – Gilles Deleuze’as
pasakytų „konceptų“, – kurie parodo, kad filosofija yra
kūryba, daranti poveikį kiekvieno mūsų orientacijai pasaulyje. Todėl gali pasirodyti, kad formos ir materijos
perskyra – tarsi kažkas savaime suprantama. Tačiau
jei pažvelgtume atidžiau, nesunkiai pamatytume, kad
tai labai problemiška distinkcija. Kodėl, skirdami formą
ir materiją, priimame hilomorfizmą kaip savaime duotą tikrovės raiškos formą? Paprastai tariant – tai ribos
brėžimo operacija, kurią turėtume suprasti kaip siekį
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determinuoti ontologines zonas. Vienoje galioja vieni
dalykai, o kitoje – kiti.
Aristotelis žvelgia į materiją kaip į potencialumą – tai,
kas neturi aktyvaus prado, o į formą – kaip į aktualybės
sferą. Ar iš tikro materija neturi aktyvumo? Ir ar tikrai
forma nesietina su potencialumu? Galime prisiminti
paradigminę Gilberto Simondono hilomorfizmo kritiką.
Jei mąstome apie hilomorfizmą kaip apie materijos ir
formos jungtį, turime priimti prielaidą, kad operuojame abstrakcijomis. Molis, kaip neapibrėžtas plastiškumas, neegzistuoja in concreto. Lygiai kaip ir taisyklingo
daugiakampio formos plyta yra abstrakcija. Konkreti
plyta nėra beformio molio ir geometrinės formos susijungimas. Viena vertus, tokio dalyko kaip molis, kuris
neturėtų formos, nėra, kita vertus, neegzistuoja grynoji
forma, nebent kaip geometrinė abstrakcija.
Taigi Aristotelis jungia dvi abstrakcijas, bet neatsižvelgia, kad tokio jungimo metu atliekama tai, ką
Simondonas vadina technine operacija, kuriai reikalinga energija. Tad technikos klausimas glūdi hilomorfizmo šerdyje, kurį, paprastai tariant, galėtume suvokti
kaip santykių ir veikiančių jėgų įtraukimą į akiratį: kas
vyksta tuomet, kai įgaunama forma?
Filosofijos istorijos eigoje įvairios pozicijos akcentavo
materializmą arba formalizmą. Todėl įdomu pasižiūrėti
į šiandienį materializmą, kuris bando mąstyti apie materiją kitaip nei Aristotelis – ne kaip apie inertišką būvį.
Šiandieniuose materializmuose materija yra aktyvus
dėmuo. Be to, nepamirškime, kad Aristotelis materijos
ir formos junginį apmąstė per sielos klausimą. Sielą jis
suvokė kaip gamtos kūno, potencialiai turinčio gyvybę,
pirminę aktualybę. Siela yra tai, kas iš tiesų tikroviška
ir veikia entelechiškai – aktualybės plotmėje. Todėl
gyvi organizmai iš esmės pasirodo „tikresni“ nei inertiška materija.
Šiandien šis momentas iškyla kaip problema. Ar tai iš
tiesų du atskiri regionai? Kaip mąstyti apie neorganinę
gamtą, neorganinę materiją, kuri pagal šį aristotelišką
požiūrį formaliai gyvybės neturi, bet žvelgiant iš biologinės perspektyvos, išlaiko akivaizdų ryšį su vadinamąja gyvąja gamta? Nereikia Darwino, kad matytume,
jog iš negyvosios gamtos išsivysto gyvieji organizmai,
kad materialusis pradas, kuris užsimezga neorganinė-
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je biocheminėje medžiagoje, iš esmės pereina ir į mūsų
mentalinį pavidalą. Būtent tokią poziciją teigia įvairios
entanglement (sampynos) teorijos, kurių viena garsiausių atstovių yra Karen Barad.
Nagrinėdami įvairias ekosistemas, pavyzdžiui, pelkes, matome, kad jose neorganinė materija su organine gamta taip persipynusi, jog gyvenimo ir mirties
ciklai įgalina daugialypės kūrybos registrus, kuriuose
ir gyvi, ir negyvi elementai kuria vieni kitus, tapdami
vienas kito terpėmis. Dūlantys augalai virsta durpėmis,
kurios savo ruožtu palaiko šlapynių gyvūnų ir augalų
egzistavimo sąlygas. Tai, kas vyksta ekosistemoje, yra
sudėtingų santykių konglomeratų pynimas, tam tikrų
asambliažų mezgimas, kuriuos stebint daug svarbiau
suprasti, kaip veikia perėjimo būklės ir įvairios tapsmo
fazės, negu fiksuoti pastovias perskyras. Taigi santykis,
o ne tapatybė, čia yra pirminė duotis. Nuo durpių iki
ūdrų, nuo geologinio lygmens iki saulašarių ir laumžirgių galime matyti asambliažinius santykius. Šioje šviesoje negalime taip griežtai brėžti ribos tarp materijos ir
formos, tarp gyvybės ir ne-gyvybės.
Hilomorfizmas, nuo ko ir pradėjau, pasiūlydamas tam
tikrą determinaciją, kartu atlieka ir subordinaciją, kurios galiojimas šiandien kvestionuojamas. Nepaisant
to, vis dar esame žymiai labiau aristoteliški negu patys
galvojame. Galbūt šiuo požiūriu retai užimame platonikų poziciją, bet aristotelininkais linkstame būti.
Žmogaus psichikos (ir žmogaus apskritai) privilegijavimas plaukia, be kita ko, ir iš Aristotelio hilomorfistinės
nuostatos – žmogus yra gyva būtybė, turi didesnę vertę
ir būtent dėl to materijos atžvilgiu jis įgauna subordinuojantį santykį. Neretai operuojame šia perskyra, tačiau kartu turime ją kritiškai užklausti – kas ir daroma
šiuolaikinėje filosofijoje.
Minėjote, kad formos arba materijos akcentavimas
yra redukuojantis žvilgsnis, nors viešojoje erdvėje dažnai išgirstume nuomonę, jog būtent atsiribojimas nuo
kūniškos perspektyvos atveria naują, neredukuojantį
horizontą. Kaip šiame kontekste mąstyti apie save kaip
apie žmogų?
Neseniai išleistoje kolektyvinėje monografijoje Apie
tikrovę (Lapas, 2021), kurią turėjau progą ir sudaryti,
pakalbinau filosofę Catherine Malabou. Nūdienos polemikoje ji pasiūlo suvienyti dvi labai skirtingas perspektyvas. Ją domina, viena vertus, neuromokslas ir epigenetika, t. y. materialaus pasaulio moksliniai tyrimai,
ir, kita vertus, tam tikri vokiečių idealizmo aspektai,
pavyzdžiui, Hegelio pasiūlyta plastiškumo samprata
ar netgi Heideggerio mąstymas apie kaitą ir trans
formaciją.
Šiame interviu Malabou patvirtino esanti materialistė, kuriai, nepaisant visko, formos sąvoka išlieka fun-
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damentali. Ji teigia, kad negãli atsisakyti formos, nes
pastarąja paremta jos plastiškumo samprata. Plastiškumas, pasak Malabou, yra tai, kas: 1) gali priimti formą; 2) gali suteikti formą; 3) gali išsprogdinti formą.
Mąstydami apie plastiškumą mes kalbame apie bend
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ramatį pasaulio susietumą su žmogumi. Plastiškumo
matmuo atrandamas tiek smegenyse, tiek pasaulio materialioje tikrovėje, tiek socialinėje plotmėje. Taigi, plastiškumo požiūriu, šios dimensijos susipina. Kartu formos suteikimo, įgavimo ir pokyčio vyksmais mėginama
apmąstyti tikrovę neakcentuojant mūsų aptartos binarinės opozicijos skirties. Kitaip tariant, interpretuojant
Malabou, formą paradoksaliai galima apmąstyti kaip
tam tikrą materijos rūšį. Galima net teigti, kad forma
Malabou filosofijoje tampa esminė kategorija mąstant
apie materiją. Taip yra todėl, kad nėra jokios materijos, kuri nebūtų įforminta ir tik per formos pokytį mes
galime kalbėti apie materiją.
Ši prieiga leidžia artikuliuoti ir kitą subtilų aspektą – žvilgsnį į formą kaip savo ištakomis ne iki galo determinuotą, t. y. pasiruošusią kaitai. Čia mes kalbame
taip pat ir apie kūniškus, ir apie smegenų procesus.
Forma užduodama ir įgaunama, bet kartu egzistuoja
ir dramatiškas formos pokytis, kurį Malabou aptaria
per sprogimo sąvoką. Tai trauminis formos pokytis,
kai forma deformuojasi palikdama randus, pirminio
pavidalo išsiardymą. Avarijos sudarko neatpažįstamai,
palieka neretai trauminius – tiek socialine, tiek fiziologine prasme – pokyčius. Taigi minėta plastiškumo
samprata mums padeda apmąstyti materiją ir galvoti
apie ją ne kaip apie išskirtinai vien tik gamtos mokslo
tyrimo sritį.
Šiame kontekste svarbus tampa ir formos pasipriešinimas. Formos ir materijos santykyje visada esti tam
tikros įtampos – formą įprasmina įtampa, kurioje tampa įmanoma transformacija. Kokia yra pokyčio amplitudė? Ar radikalus pasikeitimas gali būti tik trauminis?
Kūno tematikos kontekste plastiškumas sugrąžina
prie smegenų. Pavyzdžiui, smegenų plastiškumu nusakoma, kad net ir ta sritis, kuri yra atsakinga už regą,
žmogui apakus, gali perimti klausos funkciją. Kitaip tariant, kūnas pasiruošęs radikaliems pokyčiams. Tačiau
egzistuoja milžiniškas šito pokyčio iššūkis – pačios materijos pasipriešinimas. Kaita susijusi su mūsų praktikomis, nuolatiniu performatyviu kartojimu. Kitaip tariant,
kūnas yra tai, kas juo atliekama, o konkreti forma įgaunama tik didelių pastangų pagalba. Kūnas yra įtampos
teritorija, kurioje mes išgyvename materialumą kaip
formos sprangumą kaitos procese. Pokytis pasirodo kaip
labai dramatiškas procesas, kuriame šis trilypis rakursas visada išlieka akiratyje: noras suteikti formą, formos pasipriešinimas ir, kita vertus, traumos galimybė.
Tai verčia visai kitaip galvoti apie mūsų kūną – ne tik
kaip išskirtinį žmogaus kūniškumą, bet apie kūną kaip
apie materijos vietą, kurioje atsiskleidžia mūsų susietumas ir net bendramatiškumas su neorganine gamta,
su ta pačia „pasaulio mėsa“ (chair), apie kurią kalbėjo
Maurice’as Merleau-Ponty. Tokiu būdu per savo kūną
galime suprasti, kas yra pasaulis.
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Jūsų minėtame interviu su Malabou apie plastiškumą
kalbatės ir kaip apie atsvarą determinizmui, su kuriuo
neišvengiamai susiduria net ir naujausios realizmo formos. Malabou taikliai iškelia formą kaip plastiškumo
sąjungininkę, nes patraukus formą į šalį, jos vieton stoja
norma, kurią interpretuoti plastiškai dar sunkiau. Kita
vertus, ar radikaliai sekdami plastiškumu, kuris atrodo
patrauklus savo nedeterminuotumu, neįpuolame į kitą
pavojų? Ar neatsiduriame pozicijoje, kur plastiškumas
ir žmogaus bendramatiškumas su pasauliu nebeleidžia
užčiuopti, kas išvis yra žmogus ir juo labiau jo kūnas?
Jūs teisingai pastebėjote – vėl rizikuojame įpulti į poliarizaciją. Arba visiška neapibrėžtis – Anaksimandro
stiliaus apeironas, arba įvairios determinizmo variacijos, kurių gausu moksliniame materializme ir reduktyvizme. Kita vertus, jau nuo ankstyviausių kvantinės
fizikos debatų laikų žinome, kad pasitikėti mokslu nebūtinai reiškia išlikti griežtuoju deterministu. Būtent
tikėjimą nepoliarizuojančia trečiojo kelio perspektyva,
man regis, išreiškia Malabou filosofija, taip pat kitos
šiuolaikinės materialistės – jau minėtoji Barad ar Isabelle Stengers. Savo ruožtu, būtent tokią poziciją atrandu Cornelijaus Castoriadžio vaizduotės filosofijoje. Jis
tikrovę aprašo kaip magmas – iki galo neapibrėžiamą,
bet nuolat apibrėžties reikalaujantį projektą.
Žmogus ne tik kūno, bet ir daugybe kitų atžvilgių privilegijuoja apibrėžtumus. Castoriadis tai įvardija tapatybės-viseto tinkleliu, kuris užmetamas ant tikrovės,
idant ją galėtume užčiuopti ar paaiškinti. Mums patinka tapatybės, nes tai atspirties taškai, kurie leidžia
orientuotis ir suteikia saugumo. Tačiau atidžiau pažvelgus, šitaip teatliekamas būties regionalizavimas ir
nieko daugiau. Nors apibrėžtumai leidžia naviguoti tam
tikrame tikrovės fragmente, neturėtume jiems priskirti
metafizinių implikacijų apie visumą. Nepaisant to, mes
lengvai perkeliame tapatybes iš vieno būties regiono į
kitą, nuolat deklaruodami pretenzijas į universalumą.
Man regis, labai svarbu suprasti dalinį apibrėžtumų
pobūdį, kurį galima pavadinti semideterminacijos nuostata. Žinoma – mes nuolat formalizuojame, suteikdami ir išgaudami tapatybes. Bet privalu nuolat fiksuoti
įtampas su tuo, kas lieka iki galo nedeterminuota, kitaip tariant, matyti neapibrėžtis kaip apibrėžtumų dalį.
Jūs sakote, kad sunku kalbėti apie mąstymą, atsietą
nuo fizinio kūno. Čia įdomu pažvelgti į fizinio neįgalumo klausimą. Jei galvojame apie žmogų, kuris yra maksimaliai fiziškai, bet ne protiškai neįgalus, nėra intuityvu galvoti apie jo mąstymą kaip apie apribotą lyginant
su tokio fizinio apribojimo neturinčiu žmogumi.
Prancūzų filosofas Georges’as Canguilhemas savu
laiku pasiūlė labai įdomią normalumo ir patologijos
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analizę. Jis teigė, kad normos kategorija atsiranda būtent medicinoje, kur jai vogčiomis suteikiamos papildomos – visų pirma etinės – konotacijos: liga yra blogis,
sveikata – gėris. Tačiau žvelgiant iš kitos perspektyvos,
anomalijos sietinos veikiau su laipsnio, o ne kokybės pokyčiais. Kitaip tariant, teigė Canguilhemas, patologija
įsteigiama brėžiant santykines ribas. Ne tik sveikata
įtvirtinama ligos sąskaita, bet ir normalumas virsta
normatyvumu.
Tačiau įvairios patologijos gali „normalizuotis“, kai
atstato savo santykius su terpėmis. Canguilhemas pastebi, kad kiekviena organizmo būsena, „jeigu ji suderinama su gyvybe“, gali būti suvokiama kaip normali.
Jūsų klausimo kontekste čia svarbus kitas momentas –
socialine prasme mes patys „denormalizuojame“ neįgaliuosius, užrakindami juos įvairiuose getuose. Socialinė
tikrovė sunormina įmanomų veiksmų ir prieinamų galimybių visumą taip, kad neįgalieji joje tegali dalyvauti
minimalizuotomis formomis. Todėl neįgalumas labai
didele dalimi yra socialinė problema – nes infrastruktūra yra normalizuota terpė pagal tuos, kurie su šiais
iššūkiais nesusiduria. O jeigu atsisakome normalumą
traktuoti normatyviškai, visos kūniškumo variacijos,
įskaitant neįgalumus, pasirodo kaip specifiniai normalumai. Ir čia verta pridurti – neįgalieji ne tik, kad mąsto, – savuoju mąstymu jie gali mus daug ko išmokyti.
Savu metu praleidau keletą vasarų padėdamas neįgaliesiems. Mačiau ne vieną fizinį neįgalųjį, kuris kentėjo nuo stiprios depresijos. Tačiau pakeitus aplinką
įvykdavo įstabios transformacijos. Tarkime, man teko
asistuoti penkiasdešimtmetei apatinės kūno dalies nevaldžiusiai moteriai, kuri pirmą kartą išsimaudė jūroje.
Tai buvo pribloškianti patirtis, kuri pakeitė jos psichologinę būseną. Pasikeitė jos žodynas, emocijų amplitudė,
netgi reiškiamų idėjų turinys. Atrodo, kad vanduo net
pakeitė jos mąstymą. Šiuos pokyčius galima sieti ir su
tuo, kad jos kūnas atsidūrė kitoje terpėje. Mąstydami
visuomet dalyvaujame aplinkoje ir su ja sąveikaujame,
nepriklausomai nuo to, koks mūsų kūnas.
O kokį vaidmenį žmogaus kūno svarbos klausime vaidina vaizduotė?
Jei pažvelgtume į visą filosofijos istoriją, vaizduotę konvenciškai aptiktume kažkur per vidurį tarp kūno ir sielos. Jau Aristotelio mąstyme phantasia turėtume suprasti kaip tarpininkę tarp juslių ir intelekto. Tik Aristotelis
vaizduotę traktavo aposterioriškai – pirma juslės, tada
vaizduotė ir tik tada intelektas. Paradigminiu atveju galėtų būti ir Davido Hume’o filosofija, kurioje teigiamas
percepcijos pirmumas. Hume’as sakytų, kad negalime
sugalvoti kentauro idėjos, pirma nepatyrę arklio ir žmogaus – vaizduotė maitinasi empiriniais duomenimis ir
juos perkomponuoja, tačiau išlieka nuo jų priklausoma.
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Immanuelis Kantas šį „tarpininkavimo“ momentą
garsiuoju savo transcendentaliniu judesiu pavertė aprioriniu procesu teigdamas, kad vaizduotė užbėga už akių
mūsų patyrimui. Taip buvo pastebėta kuriančioji vaizduotės galia. Kantas netiki grynąja empirika, nemano,
kad egzistuoja galimybė pamatyti tą „tikrą“ daiktą ir
nuo jo pradėti, todėl kūryba įaudžiama į patį patyrimo
procesą. Idant kažką suvoktume, idant vyktų pažinimas, mes turime kurti.
Be daugybės kitų vaizduotės teorijų, šiandien man
svarbu įsivesti dar vieną poziciją – turiu galvoje Simondoną ir jo kiek primirštą ciklinę vaizduotės teoriją.
Simondonas taip pat akcentuoja „tarpininkavimo“ momentą, tačiau mėgina jį išplėtoti iki organizmo ir terpės
santykio matmens. Tokiu būdu, jeigu vaizduotės mentalinius vaizdinius imame suvokti tik kaip vieną iš kūrybinio santykio su aplinka fazių, vaizduotiškas kūrybingumas gali būti apmąstomas kaip būdingas visai gyvajai
materijai. Iš esmės tai, ką daro gyvybė, ir yra tam tikras
kūrybinis įsivaizdavimas. Vaizduotė yra gyvybės „funkcija“ tokiu mastu, kokiu organizmas kuria terpę ir pats
yra jos kuriamas. Tai labai įdomi, bet komplikuota pozicija, kurios centre atsiduria terpės idėja. Jos pagrindu
mėginama išryškinti kūrybinį „abipusiškumą“ – evoliucijos procese esame ne tik formuojami, bet ir formuojame – patys esame formuojančios terpės (beje, čia galime
matyti paralelių su Malabou plastiškumo samprata).
Ekosistemiškai analizuodami gyvųjų organizmų procesus galėtume teigti, kad Darwinas buvo iš dalies neteisus sakydamas, jog evoliucija vyksta tik adaptacijos
proceso pagrindu – gyvieji organizmai stengiasi prisitaikyti prie terpių, ir tai nulemia jų kaitą. Jau Canguilhemas pastebi, kad nesama tokio dalyko kaip „iš anksto
duota terpė“ su stabiliais parametrais, prie kurios tenka prisitaikyti. Šiandien atsiranda vis daugiau žinių
apie tai, kad pati gyvybė (greičiausiai įvairios bakterijos) pavertė Žemę gyvybei tinkama vieta. Mikroorganizmai aktyviai veikė formuodami planetos atmosferą.
Kitaip sakant, gyvi organizmai formavo neorganinę
gamtą. Taigi gyvybė kuria terpes, bet tuo pačiu įvairios
gyvybės formos tampa terpėmis kitiems organizmams.
Kiekvienas mūsų esame ir organizmas, ir įvairios terpės tuo pat metu.
Filosofiniu požiūriu šioje vietoje iškyla dar viena svarbi tema. Simondonas terpės klausimą susieja su potencialumo dimensija, kuri, kaip žinome nuo Aristotelio
laikų, traktuojama visų pirma kaip individo apibrėžtis. Simondonas potencialumą iškelia iš substancijos;
potencialumas glūdi anapus individo, t. y. jį supančioje terpėje. Ir priklausomai nuo užmezgamų santykių
pobūdžio, šis potencialumas gali „suaktyvėti“. Kitaip
tariant, potencijos dimensijoje esama įvairių aktyvumo
registrų, o kūryba imama suvokti kaip santykis su prie
mūsų prigludusiu heterogeniškumu (t. y. terpe).
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Kūnas yra tai, kas juo atliekama

pirmesnė negu adaptacija. Tai reiškia, kad visi organizmai pasiruošę kūrybiškai reaguoti į neapibrėžtas
ir kintančias aplinkybes. Dar daugiau, šita „kūrybinė“
nuostata juos ir paverčia gyvais. Tai dar geriau matome šiandien, kai įvairios dirbtinio intelekto mokymosi
strategijos siekia perimti būtent sugebėjimą reaguoti į
neapibrėžtas sąlygas. Matome, kad išmokyti anticipacijos mašinas nėra taip lengva. Regis, bent jau kol kas,
būtent tai ir skiria organizmą nuo mašinos.
Visi šie klausimai šiandien tampa svarbūs ir antropoceno polemikos kontekste. Jeigu esame gamtos terpė, tai kartu funkcionuojame kaip gamtą formuojantis
kūrybinis faktorius – juk tai ir išreiškia antropoceno
idėja – žmogus taip pat kuria geologinius procesus. Kita
vertus, tas sakinys nėra baigtinis, mes turime mąstyti apie šiuos momentus kaip apie sudėtingą santykių pluoštą. Esame nuolatiniame įvairiapusės kūrybos procese. Terpės kuria organizmus ir organizmai
kuria terpes ne dėl to, kad joms būtų būdingas mentalinis gyvenimas, bet kaip tik todėl, kad net ir negyvoji gamta galėtų turėti kūrybinį angažuotumą šitai
specifinei kaitai.
Ką turite omenyje sakydamas, kad negyvoji gamta
turi „kūrybinį angažuotumą“?
Suprantu, tai gali skambėti kaip „animizmas“ ar net
„panpsichizmas“, bet turima galvoje veikiau priešinga
mintis. Svarbu suprasti, kad šiems procesams aprašyti nėra tinkamo žodyno. Todėl pasitelkiame metaforas, kurios, kaip gerai žinome, nesiekia tikslumo ar
adekvatumo. Tad kalbame ne apie mentalinį materijos
gyvenimą, ir ne apie intencionalius, ketinimų turinčius
uolienų nukreiptumus. Kalbame apie procesus, kuriais
fiksuojamos perėjimo būklės ir stebima kaitos dispozicija. Šią mintį galėtume pateikti ir iš kitos pusės. Būtent todėl, kad materija nėra inertiška dimensija, bet
telkia kūrybinį potencialumą, mūsų mentalumas evoliucijos eigoje įgauna specifinį žmogiškos vaizduotės
pajėgumą. Esame kuriančios būtybės todėl, kad tai,
kas vadinama gamta, jau yra kūrybinga. Žmogiškoji vaizduotė yra specifiniais antropologiniais bruožais
pasižyminčio pirmapradžio kūrybingumo variacija,
o ne atvirkščiai.
Kęstutis Grigaliūnas. Degtukai, Nr. 15. 2005. Šilkografija

Todėl tarp organizmo ir terpės užsimezgęs kūrybinis
santykis turėtų būti aprašomas veikiau įtampos, o ne
reprezentacijos terminais. Ir čia Simondonas pasiūlo
iš pirmo žvilgsnio nedidelę, bet svarbią inovaciją. Anticipacija, kuri būdinga visų gyvų organizmų sensomotorikai (išankstinis pasiruošimas neapibrėžtoms aplinkybėms ir galimų veiksmų projektavimas), traktuotina
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Apie interaktyvų pasaulio santykį knygoje Apie tik
rovę be kitų kalba ir Pietro Montani. Jis teigia, kad
vykstant materialios įtraukties sampynai, žmogus į ją
įsitraukia techniškai, t. y. žmogaus jausena yra technoestetika, o svarbiausia technikos priemonė yra kalba,
kuri veikia padedama vaizduotės. Kuo kalba išsiskiria
iš kitų žmogaus naudojamų interakcijos su pasauliu
įrankių ir kaip ji veikia žmogaus kūną, jei jį taip pat
suprasime kaip įrankį ar įrankio įrankį?
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Kristupą Sabolių kalbina Simonas Baliukonis

Tai, kad kalba laikoma išskirtine žmogiškumo prerogatyva, yra konvencinė ir gausiai teorijoje aptarta
nuostata. Tačiau Montani imasi labai subtilaus šios
problemos aspekto – panagrinėti, kaip naujausių tyrimų kontekste atrodo jūsų paminėta technoestetinė
dimensija, kaip žmogaus evoliucijoje ir santykyje su
materija atsiskleidžia vaizduotės ir kalbos santykis.
Referuodamas į Malafourį, kuris pasiūlė materialiosios
įtraukties teoriją, Montani grįžta prie vaizduotės „tarpininkavimo“ momento, atskleisdamas, kad vaizduotė
buvo būtina įrankių įvaldymui ir mūsų rūšies ko-evoliucijos procesams, o kartu sukūrė reikiamą pagrindą
artikuliuotos denotacinės kalbos atsiradimui (ir su ja
susijusiai savimonės dimensijai). Kitaip tariant, ši pozicija teigia, kad antropologiniu požiūriu vaizduotė interaktyviai veikia mūsų santykius su materialumu ir
grindžia kalbos genezę.
Atsakant į jūsų klausimą, galima teigti, kad čia poveikis mūsų kūnui yra visiškai tiesioginis. Vaizduotės
dimensija lemia, kad žmogaus patyrimas visada išlaiko interaktyvų santykį su pasauliu-aplinka. Vėlgi, čia
atpažįstame tai, kas buvo minima aptariant Simondoną – vaizduotės interaktyvumas išreiškia abipusį
santykį – vaizduotė sąveikauja su pasauliu-aplinka ir
ją tiek formuoja, tiek pati yra jos formuojama. Tačiau
Montaniui rūpi, kokiu būdu šios sąveikos centre atsiranda technika ir įrankiai – galėtume teigti, kad žmogiškoji vaizduotė yra specifiškai techniška. Ir būtent iš
tokio vaizduotės techniškumo išplaukia ir kalbos plot
mė, kuri užtikrina refleksijos, rekursyvumo (sugebėjimo sugrįžti prie to paties turinio) dimensijas. Kitaip
tariant, technologinė vaizduotė mus paverčia kalbančiomis ir savimonę turinčiomis būtybėmis. O tai reiškia,
kad ir mūsų kūnas evoliucionuoja priklausomai nuo čia
minimos vaizduotės technoestetikos.
Du Brazilijos mąstytojai Déborah Danowski ir Eduardo Viveiros de Castro pokalbyje su jumis bando užklausti sielos ir kūno perskyrą ne tiek bandydami naikinti
pačią skirtį, kiek kvestionuodami hierarchinę perspektyvą – „sielos siela yra kūnas“. Kitaip tariant, užklausdami regimybės ir esmės perskyrą. Toks užklausimas yra
aktualus interpretuojant jį tame kontekste, kuriame ir
kalba minimi mąstytojai, t. y. hierarchijos tarp baltųjų
ir čiabuvių, žmonių ir gyvūnų. Tačiau, grįžtant prie to,
nuo ko pradėjome, ar toks užklausimas yra vaisingas
(o ne tik „įdomus“) mąstant apie žmogaus antropologiją
ne tik politiniame ar ekologiniame kontekste?
Viskas, kas įdomu, gali būti vaisinga. Tačiau suprantu jūsų klausimo potekstę. Mane labai intriguoja Danowski ir de Castro pozicija – būtent todėl, kad
joje regiu reikšmingą mėginimą deegzotizuoti čiabuvių
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mąstymą, t. y. regėti jį ne tik kaip „savitą ir įdomų“, bet
pasistengti atrasti elementus, kurie gali būti susieti su
vakarietiškomis teorijomis. De Castro teigia, kad kalbant vakarietiškomis kategorijomis, jūsų paminėtas
pavyzdys (bet taip pat ir įvairūs kiti elementai) galėtų
būti suvoktas kaip specifinė perspektyvizmo samprata.
Žinia, perspektyvos idėja Vakarų mąstyme turi gilią ir
ilgą tradiciją, todėl čia galima ieškoti paralelių. Vis dėlto, amerindinis perspektyvizmas pasiūlo naujų aspektų.
Tarkime, asmens dimensijos pokytis. De Castro pastebi, kad įvairūs Amazonės autochtonai hiperantropologizuoja pirmo asmens perspektyvą. Ir pekaris, ir jaguaras
gali save matyti kaip asmenis, priklausomai nuo to, ar
užima medžiotojo, ar aukos vaidmenį. Kitaip tariant,
žmogiškumas sietinas ne su biologinėmis ar kultūrinėmis charakteristikomis, o su perspektyvos užėmimu ir
sugebėjimu ją keisti. Štai čia matome kitokią vaizduotės technologiją, kuria teigiama, kad ne tik įmanoma,
bet ir būtina prisiimti svetimą žiūros tašką. Amerindinis perspektyvizmas ne tiek įklimpsta pirmo asmens
perspektyvoje, kiek teigia, kad kitos perspektyvos prisiėmimas įmanomas ir net būtinas. Tai galėtų būti suvokiama kaip ontologinė atsakomybė ir įpareigojimas.
Ir būtent jūsų minimame politiniame ir ekologiniame
kontekste ši nuostata tampa produktyvia pozicija. Mes
žinome, kad kai kuriose Pietų Amerikos šalyse (pavyzdžiui, Ekvadore) upėms ir kalnams buvo suteiktas teisinio asmens statusas – būtent siekiant apsaugoti jų teisę
būti laisviems nuo industrijos ir taršos. Matome, kaip
amerindinis perspektyvizmas iš „egzotiškos ontologijos“
pavirsta realia politinio ir socialinio gyvenimo praktika.
Pridurčiau, kad šis žmogiškumo išplėtimas – kuris
konceptualine prasme gali vakariečius gąsdinti ar net
kelti ironišką šypsnį – mano akimis, išreiškia tam tikrą
išmintį vaizduotės veikimo požiūriu. Čiabuvių mąstymas pasitiki vaizduote iš pagrindų – ne dėl to, kad ji
kurtų klaidingas tikrovės versijas, bet kad vaizduotė
būtina tam, jog mums neprieinamą pasaulį paverstume
savo patirtimi. Būtent šis momentas jiems pats svarbiausias – ne reprezentacijos tikslumas, ne adekvacija
ir ne griežta determinacija. Jų vaizduotės pasiūlymas
nukreipia į performatyvų atlikimą, t. y. raginimą ieškoti būdų užimti pozicijas, analogizuoti svetimą būvį,
kai nutolusios perspektyvos imamos kultivuoti kaip
savos, kaip nuosavos mentalinės sferos būklės ir turiniai. Ir paradoksalu – šiandien gausu žinių, kad ekologinę situaciją čiabuviai suvokia kur kas blaiviau nei
„racionalūs“ vakariečiai. Štai kodėl galime iš jų mokytis
terpių ir aplinkų pažinimo, pagarbos ir atsakomybės
mus supančiam pasauliui ir jo veikimo būdams. Mano
manymu – tai ne tik „įdomi“, bet nepaprastai reikšminga pozicija.
!
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Paskutinė Europos vasara
Teodoras Žukas

1914 m. birželį Paryžiaus kavinėse žmonės skaitė
apie ponios Caillaux teismą. Josephas Caillaux, eidamas Prancūzijos premjero pareigas, užmezgė romaną
su vėliau jo antrąja žmona tapusia Henriette Claretie. Romanas iškilo į viešumą, ponui Caillaux vis dar
vadovaujant Prancūzijos vyriausybei, tačiau ir po vyriausybės žlugimo spauda ir politiniai oponentai persekiojo Caillaux dėl žmonos išdavystės (ir dėl rezonansą
kėlusių mokesčių politikos permainų). Le Figaro redaktorius Gastonas Calmette itin susidomėjo Caillaux
istorija. 1914 m. sausį jis pirmuosiuose Le Figaro puslapiuose paskelbė jam nutekintus kelių metų senumo

laiškus, kuriuose pasakojama apie Prancūzijos verslininkų įtaką Caillaux politikai, laiškuose minimos ir
kitos žinomos prancūzų politinio bei finansinio elito
asmenybės. Baisiausia, kad dalis Le Figaro paviešintų
laiškų buvo susirašinėjimai tarp Caillaux ir jo meilužės – politiko reputacija buvo sutriuškinta3.
Pasibaisėjusi, kad vyras neiškviečia Le Figaro redaktoriaus į mirtiną dvikovą, Henriette Caillaux pati ėmėsi
tvarkyti reikalus. 1914 m. kovo 16 d. ponia Caillaux paprašė susitikimo su redaktoriumi. Ramiai įžengusi į redakciją, pirmiausia ji pamėgino įtikinti redaktorių, kad
šis nustotų viešinti jos ir jo vyro gyvenimą žlugdančius
laiškus. Šiam atsisakius, Caillaux išsitraukė pistoletą
ir šešis kartus paspaudė gaiduką. Tada paleido iš rankų ginklą, sulaukė policijos ir be jokio apgailestavimo
prisipažino įvykdžiusi žmogžudystę4. Nuo birželio prasidėjus ponios Caillaux teismui, Paryžius gyveno tik šia
byla – Europos reikalai prancūzus tą vasarą menkai
tedomino.
Tuo tarpu europiečiai, ypač Londone, o ir kitose Europos sostinėse, baiminosi netrukus prasidėsiančio kruvino konflikto, kuris galėtų iki pamatų supurtyti ne tik
Britų Imperiją, bet gal net ir pačią Europą. Dar 1912 m.
Britanijos liberalų vyriausybė po ilgų nesutarimų įvedė
vadinamąjį Home Rule – nutarė, kad Airijos parlamento
jurisdikcijoje liks visi Airijos vidaus politikos klausimai,
o už šalies užsienio ir karinę politiką bus atsakingas
parlamentas Londone. Tačiau griežtas airių unionistų
(kurių absoliučią daugumą sudarė airių protestantai),
pasisakiusių už besąlygišką ištikimybę Karūnai, pasipriešinimas stabdė Home Rule įgyvendinimą – o patį
nutarimą jie vadino Rome Rule. Airių sukilėliams pagrasinus ginklu priešintis Airijos vyriausybės ir Londono direktyvoms, britų kabinetui teko svarstyti karinės intervencijos į Airiją galimybę, tačiau pagrindinės
britų kariuomenės bazės Airijoje karininkai grasino
nepaklusti įsakymui. Solidarizuodamiesi su kolegomis
Airijoje daugiau nei šimtas aukšto rango Britanijos ka-

1
Florian Illies, 1913. Šimtmečio vasara, iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprindžiūnaitė, Vilnius: Sofoklis, 2014; 1913. Ką būtinai dar norėjau papasakoti, iš vokiečių kalbos vertė Gražina Miklaševičiūtė, Vilnius: Sofoklis, 2019.
2
Norbertas Černiauskas, 1940. Paskutinė Lietuvos vasara, Vilnius:

Aukso žuvys, 2021.
3
Michael S. Neiberg, Dance of the Furies: Europe and The Outbreak of World War I, London: The Belknap Press of Harvard University
Press, 2011, p. 26–28.
4
Ibid.

Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami,
valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus
įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė.
(Mt 24, 38–40)

Šį tekstą įkvėpė dviejų lietuvių skaitytojų auditorijai
gerai pažįstamų autorių knygos – Floriano Illieso dvitomis 19131 ir Norberto Černiausko 1940. Paskutinė
Lietuvos vasara2. Bendras šių tekstų archetipas – tragedijos išvakarės, metai iki Didžiojo karo ar kelios savaitės iki okupacijos. Dramatis personae nejaučia, kad
tragedija čia pat – uždanga tuoj bus pakelta ir prasidės
nenuspėjamas veiksmas. Tiek 1913 m. Europoje, tiek
1940 m. Lietuvoje žmonės gyveno gyvenimą, nejausdami artėjančios audros. Debesys nebuvo susikaupę – abi
tragedijos užklupo iš giedro dangaus. Didžiausia tokių
tekstų prasmė yra ta, kad jie skaitytoją įtraukia į tą
zeitgeist ir leidžia suvokti, jog tragedijos pradžia tebuvo
viena iš daugelio galimų perspektyvų. Į pastarąją natą
taikosi ir šis tekstas. Jeigu Illiesas rašė apie 1913 m., tai
čia bus mėginama prieiti dar arčiau prie katastrofos –
prisiminti 1914 m. vasarą, tą gražiąją Europos vasarą.

Ponia Caillaux ir neišvengiamas
karas
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rininkų pagrasino atsistatydinsią iš pareigų. Situacijai
kaistant, sulig kiekvienu mėnesiu Britanijos vyriausybė
atrodė vis labiau bejėgė. Atsistatydino karo reikalų ministras Henry Wilsonas ir imperinio generalinio štabo
vadovas generolas seras Johnas Frenchas. Pasitinkant
1914 m. vasarą, Daily Mail antraštė klausė: Is This the
Eve of the Civil War?5, o Jungtinės Karalystės kancleris
Lloydas George’as Home Rule krizę pavadino „grėsmingiausia situacija, su kuria per šimtmečius susidūrė bet
kuri Britanijos vyriausybė“6.
Rusijoje tą vasarą irgi netrūko nerimo, kurį nuolat
kurstė žinios iš Osmanų imperijos ir Vokietijos. Į Konstantinopolį, Osmanų imperijos prašymu, Vokietija išsiuntė generolą Limaną von Sandersą – uostui ginti.
Rusijos karinei vadovybei atrodė, kad tai reiškė, jog
Vokietijos kariuomenė de facto kontroliuoja Konstantinopolį.
Neraminančios žinios ir toliau plūdo į Sankt Peterburgą: gaunami pranešimai skelbė apie intensyvų
Konstantinopolio apginklavimą: Osmanų imperija įsigijo modernių britiškų linijinių artilerinių laivų Dread
nought, taip pat itališkų karo laivų, gauta žinių ir apie
didžiulį sandorį su Krupp ginklų gamykla Vokietijoje7.
Caras protestavo prieš Berlyno ir Konstantinopolio susitarimą, tačiau nesulaukė jokios sąjungininkų paramos: Britanija ir Prancūzija nepalaikė griežtos Rusijos
pozicijos ir pasitenkino formalia Vokietijos nuolaida –
von Sandersas buvo paskirtas į žemesnes pareigas nei
planuota.
Įtarinėjimų debesys temdė vasaros pradžią ir Habsburgų imperijos sostinėje. Tiesa, kiek netikėtai nepasitenkinimo bangą Vienoje sukėlė Šv. Sostas – 1914 m.
birželio 24 d. buvo pasirašytas pirmasis konkordatas
tarp Serbijos ir Šv. Sosto. Nors Serbijos Katalikų Bažnyčiai tai buvo istorinis įvykis, tačiau Vienoje toks
Šv. Sosto žingsnis sukėlė baimę – po savo sparnu priimdamas serbų katalikus, popiežius grasino išardyti
paskutinius katalikiškos Habsburgų imperijos įtakos
likučius Serbijoje.

Sarajevas ir gražioji
vasara
Stefanas Zweigas 1914 m. birželio 28 d. Vienos cent
riniame parke atidžiai skaitė Dmitrijaus Merežkovskio knygą Tolstojus ir Dostojevskis. Fone skambanti
5
Geoffrey Marcus, Before the Lamps Went Out, Boston: Little,
Brown, 1965, p. 95.
6
Gordon Martel, The Month That Changed The World, New York:
Oxford University Press, 2014, p. 135.
7
Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011, p. 30–31.
8
Stefan Zweig, Vakarykštis pasaulis: Europiečio prisiminimai, iš
vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė, Vilnius: Tyto alba, 2014,
p. 242.
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muzika netrukdė skaityti, nes „žmogaus ausis geba
taip prisitaikyti, kad nepaliaujamas gaudesys, gatvės
triukšmas, upelio čiurlenimas po kelių minučių visiškai
prisiderina prie sąmonės ir tik netikėtas ritmo pertrūkis priverčia suklusti“8.
Staiga viduryje takto muzika nutilo ir koncertas nutrūko. Apsižvalgęs Zweigas pamatė minią žmonių, kuri
spietėsi prie muzikos paviljono ir skaitė ką tik prismeigtą skelbimą: „Jo karališkoji didenybė, sosto įpėdinis
Pranciškus Ferdinandas ir jo žmona, kurie buvo išvykę stebėti manevrų Bosnijoje, tapo klastingos politinės
žmogžudystės aukomis“9.
Apsidairęs Zweigas žmonių veiduose nematė nei
ypatingo sukrėtimo, nei pykčio. Sosto įpėdinis Vienoje
nebuvo itin mylimas – vieniečiams keistoka atrodė jo
santuoka su mažakilme Bohemijos aristokrate Sophie
Chotek, maža to, erchercogas buvo šaltas ir neturėjo
humoro jausmo, „nuo jų dvelkė ledinis oras“10. Dalis
Vienos gyventojų baiminosi Pranciškaus Ferdinando
užmojų išspręsti slavų mažumos problemą, išplečiant
slavų tautų teises, ir pertvarkyti pačią imperiją – kad
šalia Vienos ir Budapešto atsirastų dar vienas imperijos
centras, ko gero, – Sarajevas.
Praėjus porai valandų atrodė, kad sosto įpėdinio mirtis Vienoje nepaliko didesnių pėdsakų. Sostinės gyventojai sekmadienį tradiciškai leido mieste – vakarieniavo restoranuose, visur aidėjo juokas ir muzika. Didelių
atgarsių Habsburgų imperijos sosto įpėdinio mirtis nesulaukė nė svetur. Britanijoje 24-erių metų Agathai
Christie erchercogo ir jo žmonos žūtis atrodė tolimas
ir mažai reikšmingas dalykas: „tose šalyse žmonės visuomet yra žudomi“11. Daily Express redaktorius Ral
phas Blumenfeldas tądien gėrė arbatą su Pasaulių karo
autoriumi Herbertu Wellsu. Pokalbis sukosi apie krizę
Airijoje, o Pranciškaus Ferdinando nužudymas pokalbyje buvo vos paminėtas12.
Birželio 29 d. Vienoje buvo minima šventųjų apaštalų
Petro ir Pauliaus iškilmė. Habsburgų sostinėje tądien
buvo ramu ir jauku. Taip, imperiją ištiko nelaimė, bet
gyvenimas tęsiasi. Poniai de Bunsen, britų ambasadoriaus Vienoje žmonai, sostinė atrodė nerūpestinga ir
beveik nepaliesta ką tik įvykusios tragedijos13.
Prancūzų generolas Ferdinandas Fochas paskutinėmis birželio dienomis išvyko atostogų į savo vilą Bretanėje. Visai šalia ilsėjosi rašytoja Claire de Pratz, kurią
Oscaras Wilde’as vadino dievaite. Pokalbio metu rašyIbid.
Ibid.
11
Apocalypse: World War I, Part 1: Fury, (14:30 – 15:00 min.), in:
https://www.youtube.com/watch?v=XxyUERAvWSQ, (2020-10-19).
12
Michael S. Neiberg, op. cit., p. 30.
13
Christopher Howard, The Vienna Diary of Berta de Bunsen, 28
June – 17 August 1914, Institute of Historical Research, 1978, p. 209–
225.
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toja pareiškė, kad nužudymas neturi nieko bendra su
galimais neramumais žemyne. Jai pritarė ir kitas atostogautojas, iš kurio Claire de Pratz pasiskolino laikraštį, – jam atrodė, kad negali būti jokio ryšio tarp šio vietinės reikšmės nužudymo ir galimos krizės visos Europos
mastu. Juolab Prancūzijai ir Vokietijai visai nerūpi, kas
ir kodėl įvykdė šį nusikaltimą14. O ir britų užsienio politikos galva seras Edwardas Grey’us tomis dienomis
nematė jokių priežasčių atšaukti kasmetinę žvejybą ar
kaip nors keisti diplomatinę darbotvarkę. Foreign Office
tuo metu intensyviai derino planus su Wilhelmstrasse.
Liepos antroje pusėje turėjo įvykti jau beveik metus
derinamas susitikimas tarp Grey’aus patikėtinio sero
Williamo Tyrrello ir Vokietijos valstybės sekretoriaus
Wolfgango von Jagowo. Tai turėjo būti pirmas etapas
neoficialių derybų, kurių objektas – Didžiosios Britanijos ir Vokietijos suartėjimas. Susitikimas turėjo įvykti
ne Berlyne, idant tai nesukeltų bereikalingų išankstinių reakcijų kitose Europos sostinėse, o provincijoje.
Vieta jau buvo parinkta. Ketinta susitikti rezidencijoje
į šiaurę nuo Düsseldorfo, visai šalia Nyderlandų sienos.
Siekiant užbėgti už akių galimoms interpretacijoms,
aplinkinėse vietovėse vokiečių saugumo tarnybos ėmė
skleisti gandą, neva šioje rezidencijoje susitiks įtakingi
britų ir vokiečių bankininkai, svarstysiantys itin delikačius klausimus15.

Atostogos
Liepos mėnesį prasidėjo atostogos. Užsienio reikalų
ministerijos ištuštėjo. Nemaža dalis pareigūnų atostogavo šalyse, kurios po mėnesio taps karinėmis priešininkėmis. Serbų generalinio štabo vadovas Radomiras
Putnikas laiką leido Austrijos kurortuose. Keturi svarbiausi jo pavaldiniai ilsėjosi Vengrijoje16. Rusų generolas Brusilovas ilsėjosi Vokietijoje ir savo dienoraštyje
konstatavo: „jokių reikšmingų pokyčių vokiečių požiūryje į Rusiją dėl Sarajevo įvykių nematyti. Nors žmonės
Vokietijoje bene labiausiai šokiruoti dėl šio teroro akto,
tačiau niekas nesitiki jokių politinių įtampų“17.
Intelektualų nuotaikos beveik nesiskyrė nuo politikų.
Thomas Mannas planavo dalyvauti artimiausiame vokiečių ir prancūzų literatūrinės draugijos Pour mieux
se connaitre susitikime18. Thomas Stearnsas Eliotas tuo
metu keliavo po Europą, lankėsi Paryžiuje, Miunchene
14
Manfred Boemeke, Roger Chickering, Stig Förster, Anticipating
Total War: The German and American Experiences, 1871–1914, Cambridge: Cambridge University Press and the German Historical Institute, 1999, p. 347.
15
Thomas G. Otte, „Detente 1914: Sir William Tyrrell‘s Secret Mission to Germany“, in: The Historical Journal, 2013, t. 56 (1), p. 14.
16
Michael S. Neiberg, op. cit., p. 12.
17
Alexei Brusilov, A Soldier’s Notebook, 1914–1918, Westport:
Greenwood Press, 1971, p. 4.
18
Hermann Kurzke, Thomas Mannas: Gyvenimas kaip meno kūri-
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ir ilgesniam laikui apsistojo Marburge. Vokiečių filosofas Rudolfas Euckenas Marburgo universitete skaitė
paskaitas, kurių Eliotas susidomėjęs klausė19. J.R.R.
Tolkienas, pasibaigus akademiniams metams Oksforde, lankėsi Kornvalio apylinkėse, labiausiai į pietvakarius nutolusioje Britanijos vietovėje. Dienas Tolkienas leido vaikštinėdamas po uolėtas ir vėjingas Atlanto
pakrantes. Milžinų, nykštukų ir undinių legendomis
apipintame Kornvalyje Tolkienas turėjo jaustis kaip
namuose. Jis nukeliavo ir į Silio salas – tai vieninteliai
sausumos likučiai į pietvakarius nuo Kornvalio krantų. Sakoma, kad Silio salos yra tai, kas liko iš kadaise
čia gyvavusios gražios ir turtingos Lioneso šalies, kurią
užliejo potvynis. Anot legendos, po potvynio liko paskiri žemės ir kalnų ruožai, šiandien vadinami Silio salomis, o iš gelmių vis dar girdisi Lioneso bažnyčių varpai.
Kornvalio peizažai ir legendos ilgam įsmigo Tolkienui
į širdį20.
Vokietijos kaizeris Vilhelmas II ketino vykti į Austriją
dalyvauti atsisveikinimo su Pranciškum Ferdinandu ir
jo žmona ceremonijoje. Visgi Berlynas buvo informuotas, kad politinių teroristų gali knibždėti ir Vienoje, tad
saugumo sumetimais kaizeris į laidotuves nusprendė
nevykti. Liepos 5–6 d. kaizeris Berlyne priėmė Austrijos
užsienio reikalų ministerijos chef de cabinet Alexanderį
Hoyos ir Habsburgų imperijos ambasadorių Vokietijoje
László Szőgyény. Pastarieji kaizeriui perdavė asmeninį
imperatoriaus laišką ir Austrijos memorandumą Serbijos klausimu. Susitikimo metu kaizeris sužinojo, kad
Viena ketina imtis ryžtingų veiksmų, bet išreiškė susirūpinimą dėl europinio konflikto galimybės, tad nepritarė grubiai agresijai. Vis dėlto prieš atsakydamas
kaizeris paprašė laiko pasitarti su kancleriu, o pokalbiui pasisukus kita linkme pasidžiaugė, kad Rusija dar
tikrai nėra pasiruošusi karui21.
Vakare Hoyos ir Szőgyény susitiko su reicho kancleriu
Theobaldu von Benthmannu Hollwegu, kuris ratifikavo
Vokietijos paramą Austrijai ir pareiškė, kad Habsburgų
imperatorius gali kliautis Vokietija. Tiesa, Berlyne be
kaizerio ir kanclerio nelabai kas daugiau ir buvo. Valstybės sekretorius von Jagowas buvo išvykęs medaus
mėnesio, Wilhelmstrasse politikos departamento vadovas von Stumnas taip pat atostogavo, generalinio štabo
vadovas Helmuthas von Moltke (jaunesnysis) gydėsi
plaučius Bohemijos kurortuose, admirolas von Tirpitnys, iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius, Vilnius: Versus aureus,
2009, p. 287.
19
Caroline Behr, T. S. Eliot: A Chronology of his Life and Works, London: Palgrave Macmillan, 1983, p. 8.
20
Leslie Ellen Jones, J.R.R. Tolkien: A Biography, London: Green
wood Biographies, 2003, p. 37–38.
21
Thomas G. Otte, July Crisis: The World’s Descent into the War,
Summer 1914, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, E-book,
p. 230–234.
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zas atostogavo Švarcvalde, čia pat „Juodajame miške“
ilsėjosi ir žymusis Oksfordo istorikas E. L. Woodwardas.
Prūsijos karo ministras Ericas von Falkenhaynas laiške
von Moltkei teigė manąs, kad nėra jokios tikimybės, jog
dėl Sarajevo įvykių galėtų kilti karas. Falkenhaynas su
šeima iškeliavo atostogų į Juisto salą, kur ramiai prie
darbo stalo ruošė kariuomenės planus 1916 metams,
kai turėjo būti tvirtinami nauji sausumos kariuomenės
ir laivyno biudžetai22.
Tuoj po to visi Europos imperijų centrai išėjo atostogų. Gal tik Britanijoje nerimo buvo daugiau – premjeras
Herbertas Asquithas visą mėnesį rūpinosi Airijos reikalais, aiškinosi konfesinius klausimus ties Airijos sienomis23. Kaizeris Vilhelmas išplaukė atostogauti – kasmet
vasaras jis leisdavo žvelgdamas į Šiaurės ar Baltijos
jūrų tolius. Šį kartą kaizerio laivas Hohenzollern bures
nukreipia į šiaurę, jis ketina plaukti palei Norvegijos
fjordus. Kaizeris dievina jūrą ir laivus – tai jis išplėtė
Vokietijos jūrinę galią, jo iniciatyva Vokietija pradėjo
įgyvendinti laivyno programą.
Liepos 6 d. Vokietijos ambasadorius Londone Karlas
Maxas Lichnowsky grįžo po trumpų atostogų tėvynėje
ir kanclerio nurodymu iškart susitiko su britų užsienio
politikos šefu Grey’umi. Abiejų nuomonė buvo tokia
pati – jei Austrija ketintų imtis griežtų veiksmų Serbijos atžvilgiu, bet kokia įtampa turi būti lokalizuota.
Net ir Vienoje nuspręsta ilsėtis. Nutarus rengti ulti-

matumą Serbijai, Austrijos užsienio reikalų ministras
Leopoldas von Berchtoldas išsiuntė karo ministrą Alexandrą von Krobatiną atostogų, o ir pats iškeliavo ilsėtis. Patikintas, kad Viena neketina imtis veiksmų prieš
Serbiją, rusų ambasadorius Austrijoje Nikolajus Šebeko
taip pat išvyko iš sostinės pailsėti.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Sazonovas savo vasarnamyje netoli Sankt Peterburgo atostogavo iki pat liepos 20 d. Į sostinę jis grįžo dėl Prancūzijos viršūnių vizito: liepos 20 d. į Sankt Peterburgą
atplaukė prezidentas Raymondas Poincaré ir premjero
bei užsienio reikalų ministro pareigas tuo metu ėjęs
René Viviani. Šis vizitas nebuvo tiesiogiai susijęs su
Sarajevo įvykiais, jis buvo suplanuotas dar anksčiau –
po minėtosios Limano von Sanderso paskyrimo į Konstantinopolį krizės. Šis Prancūzijos gestas parodė, kad
dvišalė sąjunga yra gyva ir vaisinga.
Liepos 23 d., prancūzų viršūnėms išplaukus iš Sankt
Peterburgo uosto Stokholmo link, Austrija įteikė ultimatumą Serbijai. Serbijos ambasadorius Rusijoje tuo
metu dar atostogavo savo vasarnamyje Suomijoje. Sužinojęs apie Austrijos ultimatumą Serbijai, italų senatorius Alberto Pansa, anksčiau ėjęs ambasadoriaus
Ibid.
Henry Herbert Asquith, Memories and Reflections, 1852–1927,
Boston: Hutchinson, 1928, p. 4–12.
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Berlyne pareigas, sakė netikįs, kad Europoje galėtų kilti karas; tokią galimybę savo dienoraštyje jis pavadino
„visiška beprotybe“24.
Vengrų dailininkas Béla Zombory-Moldovánas liepos pabaigoje laiką leido Bribire, mažame pajūrio
miestelyje tuometinei Austrijai-Vengrijai priklausiusios Kroatijos provincijoje. Kartu su atostogų bičiuliais
Zombory-Moldovánas vakarus leido pajūrio kavinėse,
kur laisvai liejosi vino nero. Rytais dailininkas mėgdavo ilgus pasiplaukiojimus Adrijos jūros pakrantėse.
Jis nuplaukdavo iki vienišų akmeningų salų ir ten ilsėdamasis žvelgdavo į Vakarų pusę. Tai buvo gražiausios
Zombory-Moldováno gyvenimo akimirkos25.
Liepos 26 d., trys dienos po ultimatumo paskelbimo, kai visos Europos sostinės jau buvo gavusios oficialią Austrijos ultimatumo Serbijai kopiją, kai krizė
jau rodėsi įgaunanti pagreitį, valstybės veikėjai ir diplomatai vis dar gyveno ramiai. Kaizeris Vilhelmas
vis dar plaukiojo palei Norvegijos krantus, Austrijos
imperatorius Pranciškus Juozapas dar nebuvo grįžęs
iš medžioklės kurorto Bad Išlyje, britų ambasadorius
Berlyne von Schoenas taip pat atostogavo. Bavarijos generolas Karlas von Wenningeris atostogavo Bornholmo
saloje ir nematė priežasčių nerimauti. Italijos užsienio
reikalų ministras Antonio San Giuliano vasarą paskyrė sveikatos atstatymui – jau ilgą laiką buvo išvykęs
iš Romos ir Fiuggi kurorte oligomineralinių vandenų
pagalba mėgino pašalinti inkstų akmenis. Į sostines
iš atostogų dar nebuvo grįžę pagrindiniai karo vadai:
Austrijos generalinio štabo vadovas Konradas von Hötzendorfas, serbų generalinio štabo vadovas Radomiras
Putnikas26.
Franzas Kafka 1914 m. liepos 26 d., sekmadienį, iš
Danijos grįžo į gimtąją Prahą, kur jau buvo prasidėjusi
mobilizacija. Kafka buvo nepatenkintas, kad Habsburgų imperijos karinė mašinerija jį pripažino netinkamu
stoti į kariuomenės gretas. Karas jį būtų išvadavęs nuo
kontoros, Prahos ir nuobodulio. Šią vasarą jis pirmą
kartą vienas gyveno trijų kambarių bute. Nuo ryto iki
pusės trečios po pietų Kafka dirbdavo kontoroje, tada
pietaudavo su tėvais, grįžęs į namus skaitydavo laik
raštį ir atsakinėdavo į laiškus, po to sekdavo ilgas pogulis iki devynių vakaro ir žygis pėsčiomis šeimyninės
vakarienės. Grįžęs namo, jis iki penkių ar net pusės
aštuonių ryto dirbdavo prie kūrinio, kurį ketino pavadinti Procesu27.

Rusijos caras Nikolajus II liepos 27 d. toliau planavo su šeima atostogauti plaukiodamas palei Suomijos
krantus – caras mėgo uolėtas Suomijos pakrančių salas.
Tą pačią dieną Vokietijos valstybės sekretorius von Jagowas Berlyne susitiko su laikraščio Berliner Tageblatt
redaktoriumi Teodoru Wollfu. Kalbėdami apie diplomatinę padėtį jie sutarė, kad Rusija, nepaisant aštrios
retorikos, nesiims ginti Serbijos, o nė viena iš didžiųjų
valstybių nenori karo Europoje. Von Jagowas patarė
Wollfui grįžti ir tęsti atostogas su šeima28.
Stefanas Zweigas ilsėjosi Vakarų Flandrijoje, mažame pajūrio miestelyje, kurį flamandai vadina De Haan,
o valonai – Le Coq vardu. Vėliau rašytojas ketino paviešėti bičiulio belgų poeto Emilio Verhaereno kaimo
sodyboje. Paplūdimyje tądien viešpatavo nerūpestingumas: poilsiautojai gulėjo po spalvotais tentais arba
maudėsi, vaikai leido aitvarus, jaunimas šoko prie
krantinės kavinių. Įvairių tautybių žmonės ramiai leido laiką, aplinkui ypač girdėjosi vokiečių kalba – čia
iš kaimyninio Reino krašto atvykdavo pilni traukiniai
poilsiautojų. Ramybę kartais sudrumsdavo berniukai
laikraščių pardavėjai, šaukdami L’Autriche provoque la
Russie, l’Allemagne prépare la mobilisation. Nusipirkus
laikraštį, žmonių veidai apsiniaukdavo tik trumpam.
Iki tol visos diplomatinės krizės, kai jau atrodydavo,
kad išeities nėra, paskutinę akimirką išsispręsdavo.
Taip turėjo nutikti ir šįsyk29.
Oficialiai paskelbęs Rusijos karinę mobilizaciją, Nikolajus II žaidė tenisą ir mėgavosi nuostabiu oru 30. Jis su
šeima kol kas dienas leido Peterhofo rūmuose. Tą pačią
dieną, kai austrai jau apšaudė Belgradą, kai Berlynas
oficialiai kreipėsi į Sankt Peterburgą reikalaudamas
atšaukti Rusijos pradėtą mobilizaciją, mat priešingu
atveju Vokietija pasielgs analogiškai, Nikolajus II dienoraštyje pažymėjo: „Oras buvo karštas. Puikiai išsimaudžiau jūroje“31.
Kai liepos 29 d. Poincaré ir Viviani po ilgos kelionės
jūra iš Sankt Peterburgo sugrįžo į Dunkirką, jaunesnysis ministras Abelis Ferry rašė, kad nei prezidentas, nei
premjeras nenorėjo patikėti, jog karas jau čia pat. Prezidentas netgi manė paskubėjęs, kai davė įsakymą iš Maroko į Prancūziją perkelti karinius kontingentus32.
Tą pačią dieną Austrijos socialdemokratų lyderis,
austromarksistas Victoras Adleris rašė: „Aš netikiu,
kad kils visuotinis karas“33.
Prancūzų istorikas Marcas Blochas su šeima atosto-
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29
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gavo Šveicarijoje. Tik liepos 30 d., pasklidus gandams,
kad viena didžiųjų valstybių karo atveju gali pažeisti
Šveicarijos neutralumą ir į postus buvo iškviestos šveicarų gynybos pajėgos, Blochas su šeima iškeliavo atgal
į Paryžių. Išlipę stotyje jie išgirdo žinią – nušautas Jea
nas Jaurès34. Socialistų lyderis visą mėnesį agitavo už
nuosaikią poziciją, spaudė Poincaré ir Viviani išlaikyti
taiką, nepalaikyti Rusijos siekių ginti Serbiją35.
Tą pačią dieną istorikas Fritzas Endresas, atidžiai
sekęs politinius įvykius, išsiuntė bičiuliams keletą atvirukų iš savo atostogų rezidencijos Oberammergau –
mažo miestelio Bavarijoje šalia Austrijos sienos, – kuriuose rašė apie „įprastus atostogų reikalus“, paminėjo
keletą mokslinių aktualijų, draugų prašė atsiųsti kelias jam reikalingas knygas36. Kaizerio kareivis Dominikas Richertas tomis dienomis laiką leido Viurtembergo kareivinėse. Vėliau jis pažymėjo, kad visi iki
vieno kareiviai buvo šokiruoti žinios apie prasidėjusį karą. „Karas? Prieš ką? Natūraliai galiausiai supratome, kad greičiausiai vėl turėsime kariauti prieš
prancūzus.“37
Vokietijos ambasadorius Londone Lichnowsky iki paskutinės dienos tikėjosi, kad pavyks išvengti karo tarp
dviejų jo mylimų šalių – Vokietijos ir Britanijos. Jau
kelias dienas Lichnowsky nė bluosto nesudėjo. Anot
užsienio kolegų, jis atrodęs lyg pamišėlis, po ambasadą lakstantis su pižama, iki paskutinės minutės mėginantis rasti taikų sprendimą38. Kajetanas von Mérey,
Austrijos ambasadorius Romoje, vos prasidėjus karui
psichologiškai palūžo ir turėjo trauktis iš pareigų. Žurnalistas Sebastianas Haffneris Vokiečio atsiminimuose
teigė niekuomet neužmiršiantis 1914 m. rugpjūčio 1 d.,
kai Vokietija paskelbė karą Rusijai: „Ta diena man visuomet primins gilų tylos jausmą“39. Popiežius Pijus X
buvo patyręs širdies smūgį, nuo kurio taip ir neatsigavo
(mirė 1914 m. rugpjūčio 20 d.). Visgi 1914 m. rugpjūčio
2 d., kai Vakarų fronte jau buvo prasidėję pirmieji karo
veiksmai, popiežius paskelbė raginimą visiems pasaulio katalikams melstis už taiką ir kvietimą tiems, kurie
rūpinasi viešaisiais reikalais, „mąstyti apie taiką, o ne
skausmą“40.
Rugpjūčio 4 d., kai Britanija paskelbė karą Vokietijai,
Rudyardas Kiplingas dienoraštyje įrašė: „Atsitiktinai
prasideda Armagedonas“41.

Nesunkiai rastume vieną kitą tuziną žmonių, kurie
laukė, siekė ir tikėjosi karo – tai būtų nedidelė dalis
Europos sostinėse veikusių karinių ir aštresnės pakraipos politinių veikėjų. Tačiau 1914 m. Europos politikoje vyravo taikios tendencijos. Vokiečių filosofas Reinhartas Koselleckas aštuntame dešimtmetyje nukaldino
„lūkesčių horizonto“ sąvoką. Jis teigė, kad modernioje
epochoje visuomenė sukuria lūkesčių horizontą, kai
esama tikrovė visuomenės netenkina. 1914 m. vienų netenkino senosios imperijos, kitų – pretenzijų imperijoms
turintys nacionaliniai judėjimai. Šį paradoksą Užburtame kalne Thomas Mannas įkūnijo per Setembrinio ir
Naftos portretus. Setembrinis – švietėjas, demokratas,
respublikonas; jis dėvi juodą apsiaustą, simbolizuojantį despotiją, kurioje dūsta didžiųjų imperijų pavergtos
Europos tautos. Tuo tarpu Nafta – absoliučios tvarkos
šalininkas, ištikimas imperijai ir karūnai, irgi dėvi juodą apsiaustą kaip griūvančios senosios tvarkos simbolį. Nafta mato Europos imperijų saulėlydį ir ateinančią
tautų anarchiją. Nors žvelgiant retrospektyviai, galima įžiūrėti šių Manno išskleistų naratyvų ženklus, tačiau 1914 m. Europos „lūkesčių horizonte“ karo nebuvo
laukiama.
Per dešimt metų nuo Rusijos-Japonijos karo Europa
išgyveno ne vieną rimtą diplomatinę krizę. Dvi iš jų Maroke, kitas – Bosnijoje, Libijoje, Balkanuose, ties Konstantinopoliu. Nė viena iš krizių neišvirto į paneuropinį
karą. Kiti ženklai irgi buvo pozityvūs: didžiosios laivynų
varžybos tarp Britanijos ir Vokietijos baigėsi, abi šalys kalbėjo apie būsimą suartėjimą. Didžiųjų valstybių
santykiai buvo žymiai geresni nei, pavyzdžiui, 1906 ar
1911 m. Europos diplomatai kalbėjo apie naują visuotinį détente’ą42.
Tačiau yra ir kita monetos pusė – 1914 m. vasaros ramybėje glūdi paradoksas. Ši paskutinės Europos vasaros ramybė yra viena iš daugelio priežasčių, dėl ko kilo
Didysis karas. Ši ramybė, be kita ko, Vokietijos, Aust
rijos ir Rusijos sprendimų priėmėjams galėjo sudaryti
įspūdį, kad jų veiksmai nesukels grandininės reakcijos
ar casus foederis vien dėl to, kad niekas Europoje nelaukė ir nesitikėjo karo. Galbūt dėl tos ramybės sprendimų
priėmėjai ir nusprendė surizikuoti.
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Konversatoriumas

Paskutinė Lietuvos, pirma LTSR vasara
Giedrę Jankevičiūtę ir Norbertą Černiauską kalbina Ernestas Parulskis

Birželio 1 d. Naujosios Vilnios kultūros centre „Dūmų fabrikas“
buvo pirmą kartą pristatyta istoriko Norberto Černiausko knyga
1940. Paskutinė Lietuvos vasara, o po savaitės, birželio 8 d. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ atidaryta
daug kuo šios knygos temas rezonuojanti paroda Vytautas Jur
kūnas (1910–1993). Grafikas su fotokamera (kuratorė Gabrielė
Radzevičiūtė). Knygą ir parodą sieja ne tik pasakojimų tęstinumas – viena baigiasi tuomet, kai prasideda kito herojaus kitoks
gyvenimas, lyg vieno serialo du sezonai, bet ir pagunda perdėlioti siužetus bei pažiūrėti, kas galėjo įvykti, jei istorija būtų
pasisukusi kitaip. Į neakademinį pokalbį apie šias dvi kultūros
naujienas Ernestas Parulskis įtraukė vieną iš Jurkūno parodos
katalogo tekstų autorių dailės istorikę Giedrę Jankevičiūtę ir
istoriką Norbertą Černiauską.

Ernestas Parulskis: Norbertai, skaitydamas 1940.
Paskutinę Lietuvos vasarą iš karto supratau, kad tai
bestseleris, ir aš visuomet baisiai džiaugiuosi, kai kokybiškas istorinis non-fiction tampa paklausiu, skaitomu
ir aptarinėjamu. Knygoje man didžiausią įspūdį padarė tavo sėkmė išvengti istorinio determinizmo pinklių.
Ir kartu įdomu: ar ši taktika suplanuota? Gal demonst
ratyvus deterministinio moralizavimo vengimas yra
skaitytojo provokavimas pačiam vieną ar kitą istorinį
moralą susiveikti? Pavyzdžiui, kad ir skyriuje, kuriame
kalbama apie civilinės santuokos įstatymą tarpukaryje,
kiekvieną pastraipą norisi paimti ir sakyti: „Žiūrėkit,
čia gi yra lygiai tas pats, kas vyksta su partnerystės
įstatymu šiandien“. Beje, matant tavo knygų skaitytojų
viešas reakcijas, tas ir vyksta.
Norbertas Černiauskas: Pirmiausia dėl determinizmo. Žinoma, aš sąmoningai siekiau parodymo, kad nežinau kas nutiko po to, tačiau to ir norėdamas visiškai
neužmaskuosi – nori ar nenori nuolatos save pagauni
galvojant, kuo viskas baigiasi aprašomai visuomenei
ir jos žmonėms. Koketavimo, neslėpsiu, kai kur taip
pat yra. Kai kur manevravau atsirinkdamas citatas ar
žmonių apmąstymus tokius, kurie labiau dramatizuotų, išryškintų tą laiką, birželio pabaigą, kad skaitytojas,
kuris dar labiau negalės nuslėpti savo žinojimo apie
birželio 15-ąją, dar labiau pradėtų nerimauti ar net
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Vytautas Jurkūnas. Autoportretas. 1937–1939. Negatyvas.
Vytauto Jurkūno jaunesniojo nuosavybė

susinervintų ar liūdėtų. To šiek tiek yra. O dėl moralizavimo – jo nepavyko išvengti, tik jis aptakesnis, neag
resyvus, manau, yra svarbu, kad skaitydamas knygą
skaitytojas pats susimoralizuotų kaip jam atrodo, svarbu nustatyti rėmus.
Ernestas Parulskis: Koks to nepadaryto moralo tikslas? „Nebijokit, viskas jau buvo ir bus dar“ ar
kaip kitaip, pavyzdžiui: „Mokykitės ir nekartokit klaidų“, ar kaip tik: „Nekreipkit dėmesio ir darykit savo
klaidas“?
Norbertas Černiauskas: Ne, aš tiesiog nenorėjau kai
kur nusipiginti ir kažkokius akivaizdžius dalykus pakartoti: „Va, tas yra blogas, o tas yra geras“. Geriau tegu
žmonės patys nusistato. Bet dėl tarpukarinio santuokos
įstatymo ar pabėgėlių, tai man čia gavosi visiškas atsitiktinumas tos sąsajos su šiandienos realijomis. Kai
rašiau tą dalį, nebuvo dar jokių kalbų apie partnerystės įstatymą, čia taip gražiai sutapo. Tai tik patvirtina
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mintį, kad žmonės praeityje ieško panašumų norėdami
surasti pasiteisinimų, nusiraminti ar kažką demaskuoti. Tokie nemoralizuojantys moralai man labiausiai ir
patinka. Aš nusprendžiau, kad iš vienos pusės lengviau
man, nes kiekviename puslapyje atsikračiau tam tikro
įkyraus ir smulkmeniško vertinamojo žvilgsnio, iš kitos pusės, aš pagalvojau, kad ne taip lengva atskleisti

tuvos istorijoje; kartais dar ir sovietmečio iliustracijos Kristijono Donelaičio Metams – jos, kaip ir Žvejų
ciklas, geros meniniu požiūriu, laikomos klasika: tai
mūsų kultūros paveldas ir turtas, nepriklausomai nuo
to, ką Jurkūnas ne tokio gero yra padaręs. Man patiko,
kad parodos kuratorė Gabrielė Radzevičiūtė labai ramiai parodė: užtenka pakeisti žvilgsnio rakursą, kad
dėl sovietmečio nuodėmių marginalizuoto
menininko kūryba įgytų naują vertę ir taptų įdomi. Rodydama Jurkūno ankstyvuosius plakatus, fotografijas, estampus, ji tarsi
perkelia šiuos kūrinius iš mūsų laiko, kuriame mes juos vertiname retrospektyviai,
į jų sukūrimo kontekstą – mokyklos aplinką, to meto visuomenės poreikius, užkabina tarptautines idėjas ir madas, klajojusias
ketvirto dešimtmečio Lietuvoje. Taip Radzevičiūtė tarsi skatina įsižiūrėti į žmogų su jo
gyvenimo problemom, aplinkybėm, situacijom, kurių jis nesirinko. Čia turiu omenyje
Jurkūno šeimą, mokyklos aplinką. Savaime
suprantama, niekas nedraudžia galvoti apie
pasirinkimus, juos smerkti ar teisinti. Beje,
režisūros parodos pasakojime beveik nėra,
išskyrus chronologinių ribų pasirinkimą –
Vytautas Jurkūnas. Palangoje. 1937–1939. Negatyvas. Vytauto Jurkūno
rodoma tik kūryba iki maždaug 1946 m.
jaunesniojo nuosavybė
Viena vertus, kuratorė taip paliko erdvės
žiūrovo nuomonei, vertinimui, kita vertus, parodoje kal„generalinę liniją“ kaskart jos neaiškinant, be to, labai
bama apie ištisą dešimtmetį, o ne apie trumpą, koncent
įdomu girdėti atsiliepimus, kurie randasi šiek tiek atruotą, suspaustą laike periodą, kaip Norberto knygoje:
leidus vertinamuosius varžtus. Pavyzdžiui, skyrius, kur
chronologiškai platesnę medžiagą sunkiau suvaldyti.
kalbama apie Antaną Smetoną. Vienas žmogus man
paskambino ir sako: „Tu matai, tas Smetona buvo kaip
Ernestas Parulskis: Taip, taip ir yra – parodoje veikoks Lukašenka, kitas: „Jokių čia jam paminklų tikrai
kia ne režisūra, o drama. Kai Norbertas paminėjo apie
nereikia“. Štai Tomas Vaiseta užsiminė: „Nu tu čia jau
sąmoningą dramaturgizavimą, kurio nesijaučia, paadvokatas Smetonos truputį pasidarei“. Tokie vertinigalvojau, kad rašyti apie paskutines valstybių vasaras
mai ir platesnis jų argumentavimas labai įdomus, spalyra dėkingiau – dramos kontekste – nei apie laisvės
vingas. Be to, kad ir keistai atrodytų, jis telpa į tą pačią
atgavimą. Pavyzdžiui, hipotetinė knyga, kuri vadintųsi
lentyną. Plačiau žiūrint – jie net neprieštarauja vieni
Paskutinė LTSR žiema, turbūt nebūtų taip labai drakitiems. Nors Tomas gal arčiau yra tiesos, bet...
maturgiškai aktyvi, kaip Paskutinė Lietuvos vasara,
nes 1990 m. kovo 11 d. kasdienybėje buvo labai panaši
Giedrė Jankevičiūtė: Skaitant knygą Norberto vertiir į kovo 10-ąją, ir į kovo 12-ąją: tie patys pinigai, tos
nantis žvilgsnis man buvo juntamas ir aiškus, tad aš
pačios kainos, ta pati valdžia. Beje, skaitydamas 1940.
norėčiau pasinaudoti šiuo pokalbio posūkiu ir pereiti
Paskutinę Lietuvos vasarą vis galvojau, kad ją galima
prie antrojo mūsų temos objekto – Vytauto Jurkūno
paversti nesibaigiančia knyga – nes tų dramatiškų pas
kūrybos parodos Grafikos meno centre. Paroda, kaip
kutinės laisvės dienos istorijų juk yra daugybė. Aš irgi
ir knyga, siūlo atsisakyti išankstinio istorijos veikėjų
nesusilaikiau ir atsiverčiau savo senelio Viktoro Parulspadalijimo į „gerus“ ir „blogus“. Kad ir kaip būtų keiskio atsiminimus Nebaigtoji bažnyčia. Susiradau epizota, tai naujas dalykas mūsų istorinių parodų praktidą, kai Pavandenės, kaimo šalia Varnių, kooperatyvo
koje. Jurkūnas daugybę metų buvo priskirtas „blogievadas, buvęs dvarininkas, daro šventę – kooperatyvo
siems“ – aktyvus sovietų kultūros veikėjas, politinių
ataskaitą, ir pasikviečia iš miesto – iš Varnių, į savo
kūrinių autorius ir kt.; iš jo kūrybos buvo prisimenamas
Pavandenės kaimą šaulių orkestrą, kuriame ir mano
tik ankstyvas linoleumo raižinių ciklas Žvejai – dėl to,
senelis grojo. Ir jis ten smulkiai aprašo, kaip jie grokad jo tiesiog negalima ignoruoti, nes tai puikus meno
jo tušus ir maršus, kol vyko kalbos, tada gavo po 0,7 l
kūrinys, be to, pirmasis grafikos ciklas modernios Lie-
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butelio degtinės ir labai daug užkandžių muzikantų
kambarėlyje. O po to iki vidurnakčio vėl grojo šokiams
ir niekas negalėjo pagalvoti, kaip jis rašo, kad „tą pačią
valandą, kol mes čia grojam, šokam ir smaginamės, rusai jau įėjo“. Norbertai, tavo knygoje tokių ribinių švenčių aprašyta daug.
Norbertas Černiauskas: Taip, man atrodo, mes visi,
ypač gimę dar iki 1990-ųjų, turim kažkokį santykį su ta
riba, jučia ar nejučia, su 1940-aisiais, kaip juokauju, vis
tiek visose šeimose kas antrame baliuje yra aptariama,
ką reikėjo daryti ir ko nedaryti tą vasarą. Tuose ginčuose telpa vos ne viso XX a. vertinimai. Ir susipyksta visi
kalbėdami apie tą vasarą, ir susigraudina, ir ryžtingai
kažką pasižada. O „paskutinė LTSR žiema“ – gal nėra
tokio santykio, tokios stiprios emocijos, gal neišeitų tokia drama, nors... Gera idėja kokiai nors tragikomedijai!
Vienas mano kolega juokavo: sako, parašyk dabar
apie pirmą Lietuvos vasarą, apie 1918 metus. Pagalvojau, kad būtų sunku ir turbūt nesigautų. Ten ir šaltiniai kitokie arba jų tiesiog nėra, be to, sunku fiksuoti
didesnius pokyčius, nebent sekiotum paskui signatarus. Bet jie ir taip jau susekioti, išmatuoti ir aprašyti.
Nepriklausomybė paskelbta, o viskas toliau rutiniškai,
kasdieniškai bent pusantrų metų tęsėsi... Nebent gautųsi įdomus pasakojimas apie tai, kaip Lietuvos žmonės
pirmą kartą susitiko ar susipažino su nepriklausomybe
ir laisve, vieni 1919-aisiais, kiti gal 1920-aisiais.

dėl sakau, kad Palangoje Jurkūnas jautėsi laimingas?
Ten Jurkūnas sukūrė ne tik mano jau minėtą ciklą
Žvejai, kurį parodos autorė, beje, pirmąsyk pilnai rekonstravo ir pristatė kaip visumą, bet ir didžiulį pluoštą fotografijų, apie kurias iki šiol težinojo tik šeima. Jos
niekad anksčiau nebuvo rodytos, nebuvo net atspaustos, išskyrus kelis kontaktus. Parodos proga juostos
buvo restauruotos, negatyvai nuskenuoti, pagaminti
eksponavimui tinkami atspaudai. Sudėjus grafiką ir
fotografijas, suformuotas toks menininko vaizdas, kokio
iki šiol niekas nebuvo matęs. Taigi paroda konstatuoja:
vertinom Jurkūną ne pagal tai, ką jis iš tiesų padarė,
tiesiog ne taip į jį žiūrėjom. Toks Jurkūnas, kokį parodo
Gabrielė Radzevičiūtė, žymiai įdomesnis nei ankstesnysis. Ir jo gyventas laikotarpis iki paskutinės vasaros
darosi įdomesnis.
Ernestas Parulskis: Vis dėlto Jurkūno į Norberto knygą įtraukti negalėtumėm? Gal jis kokius dienoraščius
yra palikęs?
Giedrė Jankevičiūtė: Deja, ne. Tačiau jo parodos ir
Norberto knygos pasirodymo vienalaikiškumas man
pasirodė lyg ir kokios naujos mūsų laiko tendencijos,

Ernestas Parulskis: Knygoje yra vieta, kurią skaitydamas padariau menotyrininko riktą. Tu, Norbertai,
vienoje vietoje cituoji asmenį, kuris teigia: kad „Smetona niekada negrįš į bolševikų klastingai grąžintą Vilnių“. Kai skaičiau šią frazę, mintyse uždėjau neteisingą
kirtį žodyje „grąžìntą“: „Smetona niekada negrįš į bolševikų klastingai grãžintą Vilnių“. Akimirkai sustingau – įsivaizdavau bolševikus, su kailinėm kepurėm,
kaip vaikšto naktimis po Vilnių ir klastingai jį grãžina,
kažką slapta padažydami. Ir sekundės dalį aš pritariau
Smetonai, nes aš irgi į klastingai bolševikų išgrãžintą
Vilnių nebūčiau grįžęs. Tų grąžìnimų ir grãžinimų arba
dailės liudijimų knygoje nėra daug, nors ji ir prasideda
nuo dailės istorikės ir kritikės Halinos KairiūkštytėsJacinienės dienoraščio ištraukų. Bet įsivaizduokime,
kad knygoje aprašomos ir paskutinės jauno dailininko Vytauto Jurkūno, mokytojaujančio Aukštadvaryje,
mintys paskutinę Lietuvos vasarą?
Giedrė Jankevičiūtė: Nieko nežinom, kaip ir kuo jis
tuo metu gyveno, galim tik įsivaizduoti. Tai toks laikotarpis „tarp“. Tarp laimingų ir išskirtinai kūrybingų
metų pirmojoje darbovietėje Palangos progimnazijoje ir
tarnybos sovietinėse struktūrose, kuri prasidėjo antroje
1940-ųjų metų vasaros pusėje atėjus bolševikams. Ko-
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Vytautas Jurkūnas. Žvejai jūroje. Iš ciklo Žvejai. 1938.
Linoraižinys. ČDM
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kintančio požiūrio į XX a. istoriją apraiška, kuri susiejo šiuos du kultūros įvykius. Kai atsiverčiau Norberto knygą, aiškiai supratau, kodėl mane lydėdavo stokos jausmas, skaitant istorikų darbus apie tarpukarį.
Lygiai tas pats buvo ir tebėra su dailėtyrininkų tyrimais: apie tarpukarį tarsi prikalbėta ir prirašyta labai
daug, bet nuolat justi, kad trūksta kažkokio svarbaus
segmento. Mes tarsi drovimės, bijom, nenorim kalbėti apie kairiųjų pažiūrų menininkus, nežinom, ką su
jais daryti, lygiai kaip istorikai nekalba apie didžiulį
Lietuvos piliečių sluoksnį, kurį sudaro darbininkai, bedarbiai, beturčiai, prostitutės, ligoniai. Nelabai ir apie
tarnautojus rašoma. Bet visi šie „maži“ ir tarsi kažkuo
nepatogūs žmonės juk buvo, gyveno, formavo visuomenę, o kalbant apie dailininkus, tai ir vaizdavo tą Lietuvą, apie kurią mes ilgą laiką vengėm kalbėti. Norbertas
vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti ir rašyti apie darbininkus ir bedarbius.

plokšti stogai daugelyje Kauno pastatų tėra imitacija –
iš tiesų buvo keliami ir už atiko paslepiami tradiciniai
dvišlaičiai stogai.
Ernestas Parulskis: Bet dabar tie namai atrodo labai
gražūs.
Giedrė Jankevičiūtė: Galėčiau pratęsti: ir labai kokybiški. Kiekvienąsyk nuvažiavusi į Kauną gėriuosi, pavyzdžiui, laiptais, kurie atrodo kaip vakar išlieti, nors
ištvėrė ir karą, ir sovietmetį, net euroremontus, nors
pastarieji ypač negailestingi istorinėms detalėms. Bet
tai nė kiek neprieštarauja teiginiui, kad verta kalbėti
ir apie tam tikrą Kauno modernizmo neįgalumą. Beje,
šį neįgalumą galima įdomiai pateikti kaip lokalinį sa-

Norbertas Černiauskas: Ne pirmasis, bet mano disertacija vadinosi Nedarbas Lietuvoje. Vis dar negaliu
patikėti, kad tokią rašiau, bet dar realiai tikiuosi iš jos
išspausti gerą tekstą ir darbininkus, bedarbius bei kaimo bernus tinkamai sugrąžinti į istorijos dirbtuves ir
dirvonus. Bet tekstų paminėtoms visuomenės grupėms
tikrai randasi, nors dalis jų ir būna pateikiami kaip savotiškos įdomybės, egzotika ar kaip fonas platesniems
apibendrinimams.
Giedrė Jankevičiūtė: Taigi istorikai darbininkus ir bedarbius jau atrado. Jurkūno paroda rodo, kad atranda
ir dailėtyrininkai, mūsų žinojimas pildosi. Kodėl man
tai rūpi? Iki šiol vyravęs selektyvus požiūris neleidžia
plačiau suvokti ir, regis, nuodugniai ir įvairiapusiškai tirtų reiškinių. 1940. Paskutinėje Lietuvos vasaroje rašoma, kad vienas šios knygos autoriaus įkvėpimo
šaltinių buvo tarpukario Kauno modernizmui skirta
parodos knyga Optimizmo architektūra. Ši knyga istoriškai reikšminga, ji sulaukė didžiulio susidomėjimo,
nes suteikė rimtą pagrindą mums didžiuotis Kauno
modernizmu; be to, projekto iniciatorės Marijos Drėmaitės energijos ir išradingumo dėka plačiai paskleidė
žinią apie Kauno modernizmą už Lietuvos ribų. Tačiau
Kauno modernizmas knygoje ir parodoje pristatytas
iškeliant išimtinai tai, kas suvokiama pozityviai, kaip
privalumas. Joje sąmoningai vengta kalbėti apie – vadinkim – „silpnąsias“ lietuviško modernizmo puses,
kurios kiekvienam tarptautinį kontekstą išmanančiam
architektūros istorikui, o ir ne istorikui yra akivaizdžios. Pavyzdžiui, daugelis butų Kauno namuose itin
ankšti, nepatogiai išplanuoti, tamsūs, nepaisant viešai
skambėjusių šūkių apie šviesą ir erdvę. Novatoriškus
inžinerinius sprendimus galima suskaičiuoti ant vienos
rankos pirštų, net modernizmo ypatumams priskiriami
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Vytautas Jurkūnas. Plakato Pasiruošusiam – priešas nebaisus
projektas. 1935. Popierius, tempera. Vytauto Jurkūno
jaunesniojo nuosavybė

vitumą, tokį moderuoto modernizmo variantą, kuris
atspindi vietines sąlygas. Kita vertus, visiškai sutinku, kad šiuolaikinio pasakojimo apie tarpukarį dramaturgijos požiūriu šie faktai gali palūkėti platesnio
paviešinimo. Meilei ir rūpesčiui tarpukario architektūra, kurio taip trūko ir vis dar tebetrūksta, palankesnė
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optimizmo perspektyva. Bet visa šita mūsų kalba prasidėjo nuo kairiųjų pažiūrų dailininkų „nematymo“,
nuo baltų dėmių mūsų dailės ir apskritai kultūros istoriografijoje.
Ernestas Parulskis: Ar negalėjo būti taip, kad jauni menininkai tarpukaryje kairiaisiais tapo todėl, kad
būti kairiuoju, tuo metu, iki paskutinės vasaros, tiesiog
buvo cool, nes tai buvo madinga, tai buvo stipru, populiariausi Kauno žmonės juk daugumoje buvo kairieji.
Pavyzdžiui, Petras Cvirka ir kiti, jaunojo, siekiamojo
elito atstovai buvo kairieji arba kairiuojantys, ir jeigu
dvidešimtmetis Jurkūnas netampa kairiuoju, jis atsiduria nemadingoje zonoje. Ir jam tektų šlietis prie senukų
Antano Žmuidzinavičiaus, Adomo Jakšto arba prie artėjančių link pagyvenusių žmonių statuso, tokių kaip
Antanas Gudaitis ir kiti arsininkai. Dvidešimtmečiai
nenori pozicionuotis su, kaip jiems atrodo, nemadingomis atgyvenomis.
Giedrė Jankevičiūtė: Na, tiems, kaip tu sakai, „artėjantiems prie pagyvenusių žmonių“ arsininkams – Gudaičiui, o ypač Antanui Samuoliui – socialinė kritika
pradžioje buvo nepaprastai svarbi ir tuo požiūriu jie yra
kairiųjų simpatikai. Tarp vertingiausių Samuolio kūrinių juk yra ne tik šiandien visaip garsinami paveikslai Geltonoji moteris ir socialinės kritikos gaidų turinti
Baltoji obelis; jis nutapė ir Nukryžiuotą buržua – puikų
ekspresionistinį kūrinį, liudijantį aštrų ir skaudų kritinį santykį su savo laiko visuomene.
Ernestas Parulskis: Taigi ir arsininkai, ir tas pats
Jurkūnas buvo kairieji ir kritiški be istorinio deterministinio spaudimo – vargu ar jie tikslingai planavo pas
kutinę Lietuvos vasarą. Taip, ta vasara galiausiai juos
privertė pasirinkti, bet jei ji neįvyktų, jie tiesiog ir būtų
buvę madingais menininkais, kurie darytų madingus
meno kūrinius. Pavyzdžiui, atsimenat populiariausią,
labiausiai fotografuojamą eksponatą Jurkūno parodoje? Jei ši paroda būtų populiari tiek, kiek ji verta būti
populiari, lietuviškas Instagramo segmentas lūžtų nuo
plakato „Pasiruošusiam priešas nebaisus“ nuotraukų.
Jurkūnas nupiešė retą atvaizdą – raumeningą, karinę
uniformą dėvintį artoją, laikantį arklą lyg motociklo
vairą, su ginklu ant peties, kuris užvertęs dujokauke
apsaugotą galvą stebi praskrendančius lietuviškus karo
lėktuvus. Dabar tai yra puikus retrofuturizmo pavyzdys, o anuomet plakatas signalizavo, kad jei ne paskutinė vasara ir riba, kurią Jurkūnui teko peržengti, jis
galėjo tapti puikiu komiksų piešėju.
Giedrė Jankevičiūtė: Antrojo pasaulinio karo metais
atsidūręs Maskvoje jis nupiešė nemažai politinių komiksų.
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Norbertas Černiauskas: Kairumas tarpukariu labai
plati tema – galima dėti riboženklius nuo socialinio
jautrumo temų, kurių itin daug radosi visuomenėje ket
virto dešimtmečio pabaigoje iki sovietinės atstovybės
vakarėlių ir apskritai prosovietiškumo, nuo lietuviško
liaudininkiškumo, autoritarinio režimo kritikos iki tam
tikros saloninės pozos. Apskritai kairumas tarpukariu
dar mažai reflektuotas. Vasaroje aš keletą rašytojų užkabinau, bet nesiryžau jų itin nuosekliai įvertinti, norisi, kad skaitytojai patys juos apmąstytų, pagalvotų,
ar, tarkime, kairumas tarpukariu yra tiesesnis kelias į
komunizmą po karo sovietijoje. Debiutuoja Juozas Baltušis – pirma knyga išeina, pasirodo pirmoji kritika. Ne
pirmą knygą išleidžia Jonas Marcinkevičius, Cvirka.
Ypač įdomu, kas iš Baltušio būtų išaugę, jei pritaikytume principą „kas būtų, jeigu būtų“.
Ernestas Parulskis: Gal jis būtų rašęs tekstus Jurkūno komiksams?
Norbertas Černiauskas: Gal. O gal po kelių metų to
kairumo būtų nelikę nė kvapo, gal būtų rašęs panegirikas tautininkijai, o gal ir tekstus komiksams. Apskritai
1940-ieji sunaikino besiformuojantį autentiškesnį lietuvišką kairumą. Bet mano knygoje dominuoja ateitininkijos linija ir visi naujieji poetai: Vytautas Mačernis,
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas. Jie apskritai yra labiau apmąstyti ir įvertinti, su
jais lengviau dirbti. Jie irgi tam tikri revoliucionieriai,
bet gal kiek nuoseklesni, labiau atradę save. Jiems iš
tikro priklausė ateitis iki kokios nors vietinės lietuviškos 68-ųjų kultūrinės revoliucijos.
Ernestas Parulskis: Jeigu įsivaizduotumėm, kad mes
atsirandam 1940-aisiais Kaune ir norim būti madingais
madinguose vakarėliuose, kur mes eitumėm – pas ateitininkus ar pas kairiuosius menininkus?
Norbertas Černiauskas: Man atrodo, pasirinkimas
būtų tolygus. Bet aš eičiau pas pirmuosius – manau,
jiems priklausė būsimasis dešimtmetis.
Giedrė Jankevičiūtė: Ir vienai, ir kitai grupei buvo
svarbu neigti tuos senius, kurie jiems atrodė nebeaktualūs, nereikšmingi. Tarp dailininkų gal būta mažiau
tokių, kurie kritikavo ne iš kairiųjų pozicijų; kairieji
dominavo, jų pusėje telkėsi talentingiausieji, išimčių
nedaug rastumėm. Žinoma, kokio Viktoro Petravičiaus
kairiuoju niekaip negalime pavadinti, o jis neabejotinai buvo vienas ryškiausių ketvirto dešimtmečio pabaigos talentų. Nieko keista, kad būtent į jį nusitaikė
Norberto knygoje minima politinei kairei prijaučiančių
dailininkų maištininkų grupuotė „Daira“. Petravičiaus
dailininko knygą Marti iš jaujos, kurios, beje, tebesame
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Giedrę Jankevičiūtę ir Norbertą Černiauską kalbina Ernestas Parulskis

nesuvokę ir deramai neįvertinę, jie išvertė į prancūzų
kalbą ir paskutinės vasaros pradžioje išleido kaip Lietuvos modernaus meno propagandos produktą, skirtą
sklaidai užsienyje.
Norbertas Černiauskas: Norėjau, Giedre, paklausti.
Niliūnas viename iš savo tekstų, kur jis kritikuoja Kazį
Borutą ir kitus rašytojus, rašo, kad Lietuvoje ketvirtame dešimtmetyje ta kairioji mintis, anot jo, buvusi

Vytautas Jurkūnas. Gaisras. 1935. Medžio raižinys.
Vytauto Jurkūno jaunesniojo nuosavybė

tokia pernelyg saloninė, negyva, importuota. Niliūnas
kai kuriuos kairiuosius kultūrininkus tiesiog vadina
„foteliniais revoliucionieriais“, turėdamas galvoje tai,
kad jie kairumo semiasi ne iš gyvos aplinkos, o kopijuodami visokius revoliucionierius ir bandydami jų idėjas pritempti prie Lietuvos atvejo... Tarpukariu galime
rasti ir daugiau kritikos mūsų socialinio realizmo išbandytojams – Baltušiui, Jonui Marcinkevičiui, kad šie
autoriai ne realizmą kuria, o politikuoja ir todėl socialinis jautrumas yra pernelyg negyvas. Ar nėra taip, kad
platesniame menininkų, ir ne tik, kontekste Jurkūnas
šiek tiek išsiskiria? Jis gi tiesiai iš Brazilkos Kaune,
o ten pagyvenęs žmogus tikrai turi teisę į kažkokią socialiai jautrią autentiką. Tad prisimenant šią kritiką ir
„fotelinį revoliucinį judėjimą“ yra įdomu, ar Jurkūnas ir
jo kairumas čia išsiskiria?
Giedrė Jankevičiūtė: Kalbant apie menininkus, pirmiausia rašytojus, iš tiesų pirmiausia turbūt reikėtų
prisiminti, kad jų kairumai buvo nevienodi. Juk gal
ne visai tas pats, ar žmogus priklausė eserams, ar socialdemokratams, ar komunistams? O priekaištai dailininkams dėl nepakankamo revoliucingumo skam-
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bėjo panašūs kaip ir rašytojams. Va, Cvirkai, kuris
pats Meno mokykloje tarp arsininkų mokėsi, užkliuvo
nepakankamas jų socialinis jautrumas, o ir vėliau jis
savo dailės parodų recenzijose primygtinai siūlė visiems dailininkams politiškai aiškiau apsispręsti ir
atsigręžti „į gyvybingus realizmo principus“. Kalbant
apie dailininkus, politinių pažiūrų aptarimo klausimas
komplikuojasi, nes, skirtingai nuo rašytojų, dauguma
nebuvo ypatingi intelektualai ir pernelyg nesivargino
artikuliuoti savo pasaulėžiūros pagrindų ir orientyrų. Jurkūno atvejis kaip tik puikiai iliustruoja tokį,
kaip čia pavadinus, – intuityvumą
gal. Tuo pačiu laikotarpiu jis paišo jus abu sužavėjusį plakatą „Pasiruošusiam – priešas nebaisus“ ir
karikatūriškai vaizduoja Brazilką,
jos lūšnas ir lūšnų gyventojus, giliai
ir nuoširdžiai išgyvendamas šią jo
paties kasdien patiriamą tikrovę.
Jurkūnas buvo kilęs iš itin kuklios
aplinkos, augo rūsčiomis sąlygomis.
Dėl to kritiškas žvilgsnis į socialinės
tikrovės neteisybes, į skurdą ir vargą jam natūralus. Kita vertus, dėl to
nuoširdumo, emocinio jautrumo jis
buvo parankus taikinys tiems savo
aplinkos žmonėms, kurie apgalvotai
pasirinko komunistų veikimą, puikiai suprasdami, ką daro. Tai, ką
kalbėjo Liuda Vaineikytė, Irena Trečiokaitė ar koks Boleslovas Motuza, Jurkūną, matyt,
giliai užkabino ir įtikino. Vienas kelias būtų juos visus
sutapatinti ir atmesti kaip Lietuvos laisvės žudikus,
kitas – matyti kaip atskiras asmenybes ir nagrinėti
pavieniui, taip rekonstruojant patį reiškinį, suvokiant
ir parodant jo daugialypiškumą. Jurkūno atvejis juk visai kitoks, nei Vaineikytės, kuri užaugo pasiturinčioje
išsilavinusių žmonių aplinkoje, turėjo žinių, perspektyvą, leidusią rinktis, ir pasuko ne socialdemokratijos
keliu kaip tėvas, o suartėjo su komunistais, baigė Kominterno mokyklą Maskvoje, tapo aktyvia komunistų
veikėja Lietuvoje. Dėl asmeninio gyvenimo komplikacijų į komunistų veiklą iki paskutinės vasaros nespėjo
itin aktyviai įsitraukti, bet paskui jau nuoširdžiai dirbo
įtvirtinant sovietų valdžią, ypač aktyviai prisidėjo prie
kultūros sovietizacijos. Irena Trečiokaitė-Žebenkienė
irgi buvo iš pasiturinčios biržietiškos šeimos, reikėtų
pasidomėti, kodėl jai šovė į galvą su komunistais susidėti. O Jurkūnas buvo apdovanotas dideliu meniniu
talentu, bet ne politiniu įžvalgumu. Dar neaišku, kaip
būtų pasisukęs jo likimas, jei ne paskutinė Lietuvos vasara ir tai, kas sekė po to. Juk Žvejų ciklas buvo ryškus
ketvirto dešimtmečio pabaigos oficiozinio stiliaus pa-
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vyzdys. Tai valstybės ginamas vertybes propaguojantis
kūrinys, jis perteikia Lietuvos kaip jūrinės valstybės
simboliką, transliuoja šią žinią subtiliai, per sunkiai
dirbančių žvejų ir jų artimųjų atvaizdus. Tokius žmones bet kas galėjo sutikti nuvažiavęs į Palangą, Šventąją ar ginčytinos teritorijos Kuršių Nerijos kaimus, jie
atpažįstami ir dėl to įtaigūs. Jei Jurkūnui toliau būtų
taip sekęsi, visai tikėtina, kad jam būtų patikę gauti
pinigų ir pagyrimų už savo darbą iš nepriklausomos
Lietuvos valstybės ir jis nebebūtų norėjęs jos iš pagrindų pakeisti, juo labiau ardyti. Kita vertus, turime štai
Norberto minėtą Domicelę Tarabildienę, kuri laimėjo
valstybės premiją už iliustracijas Jono Balio sudarytam rinkiniui Šimtas liaudies baladžių – viskuo lietuvybę įtvirtinusiam ir skleidusiam kūriniui, o lygiai po
metų jau didžiavosi, kad pirmoji iš lietuvių pavaizdavo
Leniną, iliustravusi Michailo Zoščenkos Pasakojimus
apie Leniną vaikams.
Norbertas Černiauskas: Bet Šimtas liaudies baladžių
juk irgi buvo išleistos jau po paskutinės vasaros?
Giedrė Jankevičiūtė: Taip, 1941-aisiais. Kaip ir Donelaičio Metus su Vytauto Jonyno iliustracijomis, kurios
irgi laimėjo nepriklausomos Lietuvos
valstybinę premiją, jas aproprijavo
sovietai. Beje, Tarabildų atvejis papildomai iliustruoja lietuviškos dailininkų „kairės“ margumą. Jie abu
buvo žinomi rerichistai, dailininko,
filosofo, keliautojo Nikolajaus Rericho įkurtos pasaulinės organizacijos nariai. Istorikai mums dar neatskleidė, kas buvo Nikolajus Rerichas
– labiau pacifizmo ir orientalizmo
skleidėjas ar Kominterno agentas,
ir kuria linkme veikė jo sekėjai Lietuvoje. Tiesiai paklausus Tarabildų,
jie, ko gero, nebūtų sugebėję aiškiai
apibūdinti savo pažiūrų, tačiau jų
elgesys ir veiksmai 1940-ųjų antroje pusėje liudija, kad iš sovietų jie
tikėjosi naudos sau, bet taip pat ir
rūpesčio kultūra apskritai bei jos
kūrėjais. Nepriklausomybės metais
jiems lyg nestigo nei dėmesio, nei užsakymų, bet jie vis vien buvo labai kritiški tuometinės
valdžios atžvilgiu ir kovingi. Ieškau paaiškinimų ir
visąlaik kankinuosi: sunku palankiai žiūrėti į žmones, kurie aktyviai prisidėjo naikinant nepriklausomą
Lietuvą. Kita vertus, štai Jurkūno paroda rodo, kad
jie paradoksaliai ir jos kūrime sudalyvavo. Jeigu to nepripažinsime, ketvirto dešimtmečio kultūros pasaulio
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rekonstrukcija bus nepilna, be to, teks atsisakyti dalies
tikrai gerų kūrinių...
Ernestas Parulskis: Prisipažinsiu, kad parodoje man
nepavyko į Jurkūną pasižiūrėti kitaip, negu mes į jį žiūrėjom, kai mokėmės dailės institute. Man sunku išeiti
iš pozicijos, kad jis buvo sovietinis, nelabai įdomus menininkas, kurio porą darbų reikėjo mokėti egzaminams.
Bet dabar aš matau, kaip kiti kuratoriai ir kuratorės,
gerokai jaunesni, jau daro visai kitokį pasakojimą, savo
pasakojimą. Suvokdamas, kad galbūt tas pasakojimas
ir nėra teisingas, žiūrint iš mano patirties, suprantu,
kad kitam, jaunesniam pasakotojui būtent jo perspektyva atrodo teisinga.
Norbertas Černiauskas: Hm, nežinau, skirtingų pasakojimų apskritai vis dar stokojame... Bet kai nuėjau į
Jurkūno parodą – gal aš dabar pernelyg esu visur užsikrėtęs sau įsiteiktu nežinojimu, kas įvyks po to, o gal aš
per menkai esu susipažinęs su sovietiniu Jurkūnu – ir
man ši paroda labai patiko, ypač kai žiūrėdamas į plakatus ar fotografijas nepradėjau sau kvaršinti galvos,
kad štai taip „būsimasis komunistas“, „sovietinis oficiozininkas“ pradėjo savo kūrybą. Ne, aš tiesiog žiūriu

Vytautas Jurkūnas. Palangos gaisras. 1938. Kontaktinis atspaudas.
Vytauto Jurkūno jaunesniojo nuosavybė

į Jurkūną kaip į pradedantį ketvirto dešimtmečio menininką, vieną iš daugelio, kuris dar tik ieškojo savojo kelio ir nebuvo iki galo aišku, kuo jis taps ateityje.
Apžiūrėjus nebuvo jokios alergijos, net ir sužinojus jo
pokarinius kūrybinius kelius. Kažkaip neįelektrino.
Kartais pravartu kuo mažiau įsipainioti į istorinio determinizmo pinkles.
!

43

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas

Butas kaip gyvenimo operos
scenografija
Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės namai-muziejus

Aistė Paulina Virbickaitė

Visų pirma, reikia laiptais kilti į aukštą žalią kalną,
dosniai nusegiotą keletos Kauno gyventojų kartų įsivaizdavimais, kaip turi atrodyti prašmatnūs namai.
Susiradus tarpukario architekto Edmundo Fryko vardu pavadintą gatvę, pačiame jos pakraštyje pagaliau
pamatyti 14 numeriu pažymėtą namą čerpių stogu.
Tuomet prieiti senas medines lauko duris, nusišypsoti
jų stiklą dengiančiai nėriniuotai baltai užuolaidėlei ir
paspausti durų skambutį, prie kurio smulkiomis raidėmis ranka užrašyta: Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės namai-muziejus.
Duris atidarys mergina, greičiausiai jos vardas bus
Dalia. Ji pakvies vidun į butą, uosdami smilkalų kvapą smalsiai dairysitės, ausitės batus ir būsite nukreipti į svetainę, kur visus susodins ir pradės pasakoti istoriją. Istorija čia svarbi. Be jos keistokas butas taip ir
liktų keistoku butu ar įdomiu architektūrinio paveldo
objektu. O juk kadaise tai buvo vieta, kur norėjo patekti visi. Ne dėl paties buto, jis tik scenografija čia
gyvenusių žmonių gyvenimui.
Nedidelis muziejus įkurtas bute, kuriame kartu gyveno scenografas Liudas Truikys (1904–1987) ir dainininkė, operos solistė Marijona Rakauskaitė (1892–1975).
Įspūdinga pora, apie kurią pasismaguriaudami kalbėjo
tarpukario kauniečiai, kuria stebėjosi sovietmečiu ir
apie kurią prisiminimais žmonės noriai dalijasi iki šiol,
visada kiek pasitempę ir pakylėtais tonais. Tik vienintelis kaimynas, puoselėdamas lietuvišką tradiciją, žurnalistei pasakoja, kad „prisimena ne vien šviesius Trui
kio charakterio bruožus“. Suprantama, kitaip ši pora
būtų tapusi šventaisiais, ne legendomis.

Meilė su misija
Marijona Rakauskaitė augo, vokalą studijavo ir dainininkės karjerą pradėjo Amerikoje. Būdama trisdešimties, 1923 m. ji gavo kvietimą atvykti dirbti ką tik Kaune
įkurtame Valstybės teatre. Kvietimą priėmė. Ir tikrai
nenuvylė! Į tuo metu dar mažą, tamsų ir murziną Kauną, kuriame nebuvo ne tik šaligatvių, bet ir vandentie-
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kio, atvyko tikra žvaigždė, su puikiomis suknelėmis,
raudonai lakuotais rankų bei kojų nagais ir kita nematyta negirdėta kosmetika, sveikos gyvensenos knygomis ir net nuosavu fortepijonu, su kuriuo ir įsikraustė
nuolatiniam gyvenimui tiesiai į „Metropoliteno“ viešbutį. Pirmajam savo vaidmeniui, Karmen, ji užsisakinėja suknelę Ispanijoje,
į sceną išeina basa, įsikandusi gyvą raudoną
rožę. Tikrai divai žydėti
nesutrukdys niekas!
Tais pačiais metais į
Kauną kraustėsi ir ką
tik Telšių gimnaziją
baigęs vienkiemio vaikas, būsimasis Kauno
meno mokyklos studentas, gabus jaunuolis gražiomis akimis
ir į viršų kiek kilstelėtu smakru. Jis dievina
jam gimnazijoje dėsčiusį Vydūną, jau nevalgo
mėsos, kad virškinimas
Marijona Rakauskaitė su plunksnų
netrukdytų kūrybai,
šaliu. XX a. pirma pusė. Nežinomo
autoriaus nuotrauka. ČDM
nors ką konkrečiai nori
sukurti, dar nelabai aišku. Paaiškės, kai pašalintas iš Kauno mokyklos išvyks į
Paryžių. Ten nutiko daug svarbių dalykų: jis apsilankė
operoje ir suprato, kad bus scenografu, Luvre pamatė
Egipto salę ir prisiminė, kad kažkuriame gyvenime buvo
Egipto žyniu, taip pat ten susižavi gotika ir pamato didelio gražaus miesto elegantiškus žmones – visa tai bus
svarbu visam likusiam gyvenimui. Iš Paryžiaus į Kauną grįžo jau daug ką apie save, savo darbą ir gyvenimą
žinantis žmogus, kuris pamažu pradėjo daryti karjerą.
Pradėti teko Šiauliuose, tačiau 1932 m. pagaliau pavyko įsidarbinti Kauno Valstybės teatre. Ten jie ir susitiko, kai žvaigždė Marijona koridoriuje užkalbino liūd
ną, režisieriaus už vėlavimą išbartą jauną scenografą.
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Galvojau, kad šis mano pasakojimas bus meilės istorija. Įsivaizdavau, kaip gražiai pasakosiu apie jį ir
ją, jo dievaitę ir jos šventą vabalėlį. Kaip susipažinę
jie nebesiskyrė, kaip ji atsisakė nuo ateinančių sovietų
bėgti į Ameriką, nes jis užsispyrė likti Lietuvoje. Kaip
jis prisiėmė namų ruošą ir maisto gaminimą, nes tai –
ne dievaičių užsiėmimai. Jai susirgus Parkinsono liga,
kiekvieną dieną darydavo jai makiažą, o po jos mirties
iš kambario į kambarį nešdavo ir jos fotografiją. Tiesa,
būdamas 83-ejų, buvo sugalvojęs vesti to troškusią jauną moterį, tačiau kaip tik vestuvių dieną numirė, tad
reikalus iš kito pasaulio stebėjusi Marijona gal labai
nerūstavo.
Pradėjusi daugiau apie tai galvoti supratau, kad ši
meilės istorija arba pernelyg paprasta, arba – per sudėtinga. Jie abu buvo visiškai įsitikinę, kad susitiko
tikrai ne atsitiktinai, kad gyvena kartu jau ne pirmą
ir ne paskutinį kartą. Jie vis reinkarnuojasi tam, kad
kada nors drauge sukurtų menų sintezę, jei konkrečiau,
tai atkurtų ar iš naujo atrastų atlantų (pradingusios
Atlantidos gyventojų) senovės egiptiečiams perduotas
žinias. Ne, ši opera daug sudėtingesnė ir įdomesnė nei
meilės daina.

apie senovės Egipto meno didybę, ignoruodamas revoliucingus socrealizmo pasiekimus. Tad ji kiek anksčiau
laiko išeina į pensiją, jis išmetamas iš dėstytojo pareigų, pašalinamas iš Dailininkų sąjungos. Dešimt metų
jie gyveno be didesnių darbų, palaikomi siuntinių iš

Laisvės žiedai ir pipirai
Pradžioje greitai susimetusi pora nuomojo kambarius naujame tapytojo Antano Žmuidzinavičiaus name,
džiaugėsi vienas kitu, mylimais darbais, muzika, knygomis. Politikai tame gražiame gyvenime visiškai nebuvo vietos, tačiau vieną dieną ji vis tiek įsakmiai pasibeldė ir pareikalavo pasikeisti pasus. Marijona papūtė
lūpas, žybtelėjo akimis ir pasakė, kad niekam neatiduos
savo amerikietiško paso. Ir neatidavė. Iš daboklės ją ištraukė Truikys, surinkęs iš namų visus jos auksinius
papuošalus ir atidavęs kaip kyšį. Marijona išėjo į laisvę. Kaip suprantu iš muziejininkių pasakojimų, ji iki
pat savo mirties liko Amerikos piliete. Taip, jų istorija
galėtų būti pasakojimas apie asmens laisvę.
Kalbantys apie Truikį ir Rakauskaitę dažnai mini,
kad jie nepakluso sovietinei sistemai. Tiksliau būtų
sakyti, kad jie nepakluso jokiai išorinei sistemai. Smagu fantazuoti, ką ši pora veiktų, kuo stebintų publiką
šiandien. Tarpukario Kauną trikdė savo ekstravagantiška išvaizda, neįprastais interesais, ką ir kalbėti apie
sprendimą gyventi nesusituokus – tai buvo drąsu, net
neabejoju, kad sulaukė daug pasipiktinimo, bet toks
buvo jų sprendimas. Nepaisant to, kad turbūt visiems
greitai tapo aišku, jog sovietų sistema bus gerokai griežtesnė, jie nesikeitė. Iš pradžių viskas klostėsi gerai:
Marijona gavo LTSR nusipelniusios atlikėjos vardą,
Truikys – docento laipsnį. Tačiau dėkingumo santvarkai pora nerodė. Marijona taip ir neišsiėmė sovietinio
paso, o Truikys studentams ir toliau pasakojo istorijas
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Liudas Truikys ir Marijona Rakauskaitė. XX a. antra pusė.
Nežinomo autoriaus nuotrauka. ČDM

Amerikos ir pinigų už parduotas knygas ir retėjančios
kolekcijos eksponatus.
Kita vertus – jiems nieko blogo nenutiko! Jų ne tik
neištrėmė, nebuvo net ir šiurkščių grasinimų ir mėlynių ant kūno po tardymų, jie netrukdomi gyveno
savo gražiame bute, į kurį įsikėlė 1944 m. Tuo neramiu nežinios ir permainų metu jie aptiko atokiau nuo
centro, ant kalno stovintį visiškai tuščią naują namą.
1938 m. statytame, moderniame name buvo 2 erdvūs
butai ir palėpė, kurių pasiturintys šeimininkai laiku
pabėgo iš šalies. Viename iš tų butų jie ir apsigyveno,
kaip dabar sakoma – užskvotino. Aplink gamta, po kojomis – miesto centras, į kurį leidiesi specialiai šiam
namui pastatytais laiptais. Tylu, čiulba paukščiai, saulė lėtai keliauja aplink per pusapskritimiu išdėstytus
kambarius, pro langus liejasi šviesa, o iš langų į nau-
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ją sovietinį pasaulį – garsiai leidžiamas Verdi ir smilkalų dūmų gijos. Vėlgi, nežinia kokiais būdais jiems
pavyko pasiekti, kad į jų erdvų butą nebūtų įkeldintas
joks papildomas gyventojas, kaip kad buvo įprasta rūsčiais pokario metais. Kaip ir anksčiau, jie skaitė knygas, garsiai klausė muzikos ir gražiai pasipuošę eidavo
pietauti į miestą.
Viena vertus, ši istorija žavi – žmonės, kurie gyveno
savo gyvenimą ir rūpinosi tik vienas kitu ir savo misija – kūryba. Kita vertus, tas užsispyręs savo susikurto
gyvenimo ritualo laikymasis nepaisant nieko, kelia ir
liūdesį: kartais tas menas pakylėja dvasią tiek, kad nebesimato paties gyvenimo. Situacijos absurdiškumas
gražiai atsiskleidžia Audronės Girdzijauskaitės prisiminime iš Palangos: „Plastikiniai stalai metalinėm kojom visuomet būdavo taukuoti, retsykiais iš virtuvės
atėjusi moteris pilka marline mazgote nubraukdavo
buvusių valgytojų maisto likučius. Ponios Marijonos
rankos virpa, ji stengiasi tai nuslėpti, riešus stipriai
prispaudusi prie stalo briaunos. Kietai sučiaupusi plonas padažytas lūpas, ji žiūri tiesiai priešais save ir laukia. Stambi šviesaus gintaro apyrankė juosia jos rankovę ties riešu, ausyse sunkūs sidabro auskarai, o akių
spindesį pabrėžia smulkių raukšlelių spinduliai. Ponas
Liudas, iškėlęs galvą, labai ilgai stovi išalkusiųjų eilėje
prie bufeto, tarsi stovėtų kur nors Uffizi galerijoje priešais Botticelli užgimstančią Venerą. Paskui jie abu sėdi
tiesūs, išdidūs, lyg prašmatnaus restorano krėsluose,
lėtai valgo, abejingi aplinkai, kurią visiškai ignoravo...“
Scena ir graudi, ir juokinga lygiomis dalimis. Tačiau pagarbą kelia pasirinkto vaidmens laikymasis.

Marijona Rakauskaitė ir Liudas Truikys prie eskizo. XX a. antra pusė.
Nežinomo autoriaus nuotrauka. ČDM
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Gyvenimo vaidmuo
Visais įmanomais būdais gindami savo laisvę gyventi
ir kurti taip, kaip jie nori, jie tuo pat metu buvo visiškai
nelaisvi – užsibarikadavę savo pačių vaidmenyse. Tiek
kalbant apie ritualų pilną poros kasdienį gyvenimą,
tiek ir apie kūrybą. Truikys savo pasaulėžiūros ir kūrybos pagrindus susimūrijo dar jaunystėje. Jo autoritetais
visada buvo Vydūnas, Čiurlionis, Mstislavas Dobužinskis, jo meilės – Žemaitija, Egiptas, Rytai, tikslas – menų
sintezė ir scenografija kaip įrankis jos siekti. Jis nekeisdavo nuomonės ir susidaro įspūdis, kad žinojo atsakymus į visus klausimus. Tai gyvenimas-vaidmuo, su aiškiu tikslu, tvirtais orientyrais ir galingomis išorinėmis
jėgomis, vis mėginančiomis sutrukdyti herojui.
Truikio kuriamas menas, ypač scenografijos, yra lyg
jo autoportretas. Jame atsispindi menininko interesai ir
gyvenimo stilius – disciplinuotas, bet kartu ir svajingas.
Ir labai stilingas. Gaila, kad daugiausia tegalime matyti scenografijų eskizus, nors LRT mediatekoje užtikau
nufilmuotą 1981 m. pastatytą operą Don Karlas – pas
kutinį Truikio darbą. Nenuostabu, kad žmonės plojo
scenografijai, net ir dabar santūrios, bet raiškios linijos
ir spalvos, ornamentiškos formos atrodo išties stilingai.
Kažkuo panašus ir Truikio ir Rakauskaitės butas – šaltokas, griežtokas ir teatrališkas.
Truikys testamentu savo kolekciją paliko valstybei
su sąlyga, kad kolekcija bus visada eksponuojama, t. y.
prieinama publikai. Jo gerbėjai pradėjo kalbėti apie muziejų, bet tai tapo įmanoma tik po to, kai tikrasis, Amerikoje gyvenantis buto savininkas, nesusidomėjo galimybe
atsiimti buto, taip palikdamas jį muziejui – man truputį gaila, kad jokios
padėkos ženklo muziejuje jam nėra.
Apleistas senyvo žmogaus butas
su nuo smilkalų dūmų pajuodusiomis lubomis buvo sutvarkytas ir
perdažytas, knygos, fotografijos, eskizai ir užrašai surinkti ir pernešti į fondus. Viskas liko savo vietose:
šviestuvai, kilimai ant sienų ir grindų (pastarieji tik ne taip seniai suvynioti į kambarių kraštus), lietuvių
liaudies ir budistinės skulptūrėlės.
Tik ant sienų atsirado paties Truikio eskizai, o miegamasis paverstas
į Marijonai dedikuotą kambarį.
1994 m. atidarytas muziejus be
didesnių permainų dirba iki šiol.
Viena muziejaus kūrėjų – nuostabi pasakotoja Rasa Jonė Ruibienė
vaikystėje su mama svečiavosi pas
Truikį, matė jo ritualus ir namų
tvarką. Pradėjusi čia dirbti, ji rin-
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ko kitų žmonių prisiminimus, o paskui dosniai juos
pasakojo muziejaus lankytojams. Ji sako stengusis,
kad ši vieta liktų labiau
namais nei muziejumi, todėl čia galima viską liesti,
visur eiti. Anksčiau buvo
galima ir ant persiško kilimo pasėdėti, ir arbatos
išgerti, šiandien iš Truikio
naudotų specialiųjų efektų
svečiams stebinti muziejuje likę tik smilkalai. Neliko muziejuje ir Rasos, jos
pasakojimų dabar galima
klausytis kitame, Juozo
Zikaro muziejuje. Truikio
namuose šiuo metu šeimininkauja dvi jaunos merginos, Dalia ir Rasa. Sutinka
svečius, rengia edukacijas,
skaitmenizuoja jo archyvą,
Scenografijos eskizas Giuseppe’s Verdi operai Don Karlas. 1959. ČDM
net mielai pačios plauna
buto langus ir grindis, žoAr pagalvosime, kad šiuo metu kur nors Voroneže ar
džiu, žino kiekvieną kampelį. Gal todėl į jų pasakojimus
Dunhuange gana uždarai gyvena keistoka pora, kartu
taip lengva įsijausti.
jau nebe pirmą ir, matyt, ne paskutinį kartą, kalbanti
Jau minėjau, kad įėjus į namus-muziejų reikės nusiapie menų sintezę, kurią kuria tiek savo darbais, tiek
auti batus. Taip pat prie durų reiktų palikti ir cinizmą,
gyvenimu.
paikus juokelius ir šaltą racionalumą. Viso to nemėgo
Truikys, nemėgsta ir muziejuje dirbę ar dirbantys žmoP. S. Parašiusi paskutinį šio teksto sakinį, persijunnės. Manau, tai geras pratimas – prisitaikyti prie šeigiau pasižvalgyti, kas gi naujo nutiko feisbuke. Iš karto
mininkų tono, pasistengti įsijausti į kitokį požiūrį – o jis
pasirodė bičiulio įrašas, kuriame jis draugus kviečia į
tikrai kitoks nei šiandienos raktažodžių: sėkmingumas,
elektroninės muzikos festivalį Žiežmariuose, renginio
socialinė atsakomybė, visuomeniškumas, keliavimas,
plakate nupiešti viena kryptimi kažkur į priekį žvelvis nauji potyriai ir idėjos. Truikys nebūtų pritapęs ir
giantys jauni stilingi vyras ir moteris su akiniais nuo
prie šiandienos sistemos. Bet laikas, praleistas šiame
saulės, kosmonautų kostiumais ir vėjyje plevėsuojanmuziejuje, gali padėti mums prisitaikyti prie jo, prisičiais ilgais plaukais. Virš jų didelėmis raidėmis renginio
liesti prie kitokio gyvenimo matymo ir būdo. Juk nieko
pavadinimas – SINTEZĖ. Ką gi, su Voronežu ar Dunnenutiks, jei besileisdami nuo kalno laiptais žemyn pahuangu turbūt prašoviau.
fantazuosime, kad gal ta Atlantida ir iš tiesų egzistavo.
!
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

TRYS PASTRAIPOS APIE VILNIŲ
Alfonsas Andriuškevičius

Mes troškome kontakto su dvasia. Kažkas mumyse buvo
įrašęs įsitikinimą (nelyg muziką kompaktinėje plokštelėje), kad ją (dvasią) galima aptikti merginose, šokiuose
ir alkoholyje. Tai ir ieškojome jos šiose trijose sferose.
Šokti eidavom įvairiosna vietosna, bet patraukliausioji
buvo – apskritas medinis paviljonas Jaunimo sode (dabartiniame Sereikiškių parke), dešinėje vos įžengus pro
vartus (vėliau, jau Nepriklausomybės laikais, jis tapo
nuodėgulių krūva). Tuomet (apie 1960 metus) ten rinkdavosi anaiptol ne aristokratiška publika. Bet mumyse
juk nebuvo įrašyta, kokiuose būtent šokiuose ir kokiose
būtent merginose mūsų lūkuriuoja dvasia. O paviljonas
buvo patogioje vietoje, į jį patekti būdavo lengva, įeinančiųjų alkoholio promilės nebuvo nustatinėjamos...
Tai kaip neisi? Merginų ten būdavo įvairiausių. Jos
stovėdavo pusračiu palei pietinę salės sieną (kitą pusratį, šiaurėje, joms priešpriešiais, sudarė vyrija). Mus,
vaikinus iš provincijos, labiausiai, žinoma, traukė spalvingosios. Ne tiek apdaro prasme. O – kuo ryškiau išsidažiusios. Jos nebuvo wallflowers, jos mindžiukavo
pačiame artimiausiame nuo mūsų savojo pusračio pakraštyje. Jos buvo ranka pasiekiamos. Ir, pasigirdus
muzikai, išgraibstomos bemat. Viliojo ne tik raudonos
jų lūpos – nuo merginų sklido kažkoks ypač palankus
nusiteikimas vyriškosios (biologinės) lyties atžvilgiu.
Pats vieną kartą mačiau, kaip tokia mergina šokdama
godžiai bučiavo gerokai aukštesnio už ją partnerio (bio
loginio vyro) kaklą. Aš irgi norėjau būti taip bučiuojamas! Ir man beveik pasisekė. Vieną vėlyvą vakarą jau
bučiavausi su viena jų ant pėsčiųjų tilto per geležinkelio bėgius į Dzūkų gatvę. Deja, grįžęs į savo būstą ir su
viltim puolęs prie veidrodžio, teradau apyskurdį rausvą
tepinėlį ant kairiojo skruosto. Ir, kas nykiausia, – jokio,
jokio dvasios pėdsako. Nė paties menkiausio... Gėrimų
irgi toli ieškoti nereikėjo. Čia pat, tik artėliau Vilnelės
(andai gurgėjusios panašiai kaip ir šiomis dienomis) ir
artėliau Gedimino kalno (tuomet jam dar nebuvo nuimtas medžių skalpas), stypsojo gerokai menkesnių mat
menų už pirmąjį, bet užtat mūrinis paviljonėlis – rotonda. Jame buvo vyno. Labiau pasiturintieji galėdavo
įsigyti ir konjako bei ledų metaliniame dubenėlyje ir
iš šių dviejų ingredientų (konjako ir ledų) pasigaminti
saldžiasvaigę košelę (ją, tik kitose, Kultūros ministeri-
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jos, patalpose irgi apie tą laiką, gamindavęs, kaip yra
pats pasakojęs raštu, didžiam skulptoriui Juozui Mikėnui būsimas didis tapytojas Augustinas Savickas). Bet
mums užtekdavo ir apypigio vyno. Vyną dar gerdavome
ir „Astorijoje“. Čia nemažą laimės dalį sudarė ir tai, kad
nedideliam orkestrėliui, grojančiam ant pakylos, galėjai
užsakyti (užnešęs po taurelę kiekvienam muzikantui)
savo mėgstamą kūrinį. Dažniausiai užsisakydavome
„O, ramunėle, pasakyk!“ Dvasia, gyvenanti ranka pasiekiamuose Aušros vartuose, kažkodėl jokio signalo
mums neatsiųsdavo... Ir dar smagu būdavo gerti senajame „Palangos“ restorane (dabar jo vietoje, priešais
buvusį senąjį univermagą, anuomet dar vadintą „Vaikų
pasauliu“, einančiam prospektu piliečiui temdydamas
saulę, riogso milžiniškas architektūrinis griozdas). Ten
jie turėjo padavėją, kuri, atnešusi sąskaitą, dar sykį
viską perskaičiuodavo balsu ir, kas įstabiausia, prancūziškai. Buvo kalbama, kad ji ir esanti prancūzė. Prisimindavau ją ir vėliau, maždaug po dešimtmečio, kai
girdėdavau savo bendradarbį ir viršininką, iškilų kultūrininką raudonveidį Stasį P. kokia nors kebloka proga (su būtinai nutaisyta rūgščia mina) tariantį: „Net ir
gražiausia prancūzė negali duot daugiau, negu ji turi“.
Išties negali. Negalėjo ir toji iš „Palangos“: užuot dalijusi dvasią, ji tedalindavo pagirias... Tačiau vieną dieną
visa šitai baigėsi.
Aš tebetroškau kontakto su dvasia. Tik dabar dažniau leisdavausi jos ieškoti vienas ir – į kitas vietas.
„Kur trykšta gotika, lyg pumpurus, atrodo, / Danguj
sukrovus, ir nuo jos varvekliai varva...“ Žinoma, kad tai
Jonas Juškaitis. Žinoma, kad patraukiau į bažnyčias.
Žinoma, kad, deja, ne melstis. Žinoma, kad žiūrėti gotikos... Kai kurios iš jų (bažnyčių) tebeveikė, kitos – ne.
Neveikiančiosioms (prievarta, savaime suprantama)
buvo įbrukta kokia nors svetimkūniška funkcija: ateizmo muziejus, mokslo muziejus, kino teatras, sporto salė
(tokioje, beje, esu žaidęs badmintoną ir aš). Tik Kated
rai įbruktoji buvo lyg mažiau svetimkūnė – paveikslų
galerija. Į veikiančiąsias eidavau ne pamaldų metu (jos
paprastai būdavo atidarytos), kad nei besimeldžiantieji,
nei ritualas netrukdytų man bendrauti su gotika. Aišku, kad ne tik su gotika. Aišku, kad ir su baroku. Aišku,
kad ir su klasicizmu, žinoma. Pajutau, kad dvasia lyg
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ir sunkiasi manin. Taip, taip. Po truputėlį, bet vis dėlto sunkiasi. Gotikoje (Vilniaus, Vilniaus) – iš arkų ir...
Jeigu Šv. Onos bažnyčios langų arkos būtų buvusios
nulipdytos iš ragaišio ir bent šimtą kartų mažesnės –
tikrai būčiau jas suvalgęs (gal čia galima įžvelgti kokią
analogiją su komunija?). Tą patį galėčiau pasakyti ir
apie Šv. Mikalojaus nerviūras bei Bernardinų bažnyčios krištolinius ir žvaigždinius skliautus... Barokas
nei tuomet, nei vėliau nebuvo (ir nėra) mano favoritas
(pernelyg tortinis). Bet jisai turi kupolus! Čia galėčiau
pacituoti vieną savo paties tekstą („Keturios pastraipos
apie Jeruzalę“), kuriame išpažįstu savąją meilę kupolams. Bet... Ten tie kupolai šiek tiek kitokie. Tad necituosiu, o grįšiu į Vilnių... Grįšiu į Šv. Petro ir Povilo
bei Dominikonų bažnyčias. Nes būtent jųdviejų kupolai
varė mane į ekstazę. Jie buvo kelialypiai: žemiausiajame, didžiajame – aukštesnysis, mažesnis, o šiame – dar
aukštesnis ir dar mažesnis. Toks kelių nevienodų rentinių šulinys į dangų: erdvėje erdvė ir dar sykį erdvėje
erdvė. Arba: šviesoje šviesa ir dar sykį šviesoje šviesa.
Kartą pajutau, kaip drauge su šviesos fotonais iš kupolo
ant manęs pilasi dar ir neaiškios kilmės dalelės. Ėmė
svaigti galva. Susmukau ant akmeninių grindų. Laimė,

kad bažnyčioje tuo metu nebuvo nė vieno žmogaus...
O klasicistinėse bažnyčiose dvasia gyvena, be jokios
abejonės, jųjų kolonose. Ak, dvasingasis Katedros portikas! Kaip gaila, kad tuomet, kai šv. Kazimieras prieš
aušrą kniūbsojo prie dar uždarytų šios bažnyčios durų,
jisai (portikas) dar nebuvo pastatytas: klasicizmo žygis
į Vilnių prasidės tik po kokių 300 metų...
Paskui, kai jau buvome atgavę Nepriklausomybę,
vieną dieną atkako vyriškis iš svečios šalies, kur gyveno didmiestyje. Stovėjome kalbėdamiesi Lukiškių
aikštėje. Netikėtai jis manęs paklausė, kaip čia išeina,
kad jis, stovėdamas Vilniaus centre, jaučia, jog miestą supa miškai. Aš jam padeklamavau Joną Juškaitį
(vėl Juškaitis): „Skris tuoj miegas. Susimaišę / Su juo
plaukai kvepės ant kaklo. Ten, už aikščių, / Barzdotos
girios, kur sutemo kaip į maišą, / Kalnuos sau dunkso“. Jis, žinoma, nesuprato nė žodelio (net prielinksnių), tačiau vis vien šypsojosi ir pritariamai linkčiojo galva. Neilgtrukus visai prie tų girių atsidūriau
aš pats: apsigyvenau Vilniaus Jeruzalėje. Ir štai čia
jau prabėgo ketvirtis amžiaus. Čia parašiau didžiumą savo eilėraščių. Čia parašiau daugumą savo esė.
Čia daug vaikščiojau. Viena iš pasivaikščiojimo trasų

Kęstutis Grigaliūnas. Berniukas su taupykle (Gyveno kartą Ieva ir Adomas). 2001. Drobė, aliejus
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mane iki šiol ir džiugina, ir šiek tiek baugina. Jį rastis,
manau, paskatino vienas nutikimas būtent Jeruzalėje. Štai jisai (nutikimas). Buvo labai sniegingos žiemos
vakaras. Pasivaikščiodamas traukiau keliuko į bažnyčią pusėn. Jį kirtęs, ketinau kilti į kalniuką, eiti link
kunigų seminarijos. Bet būtent ten, kur tasai keliukas
susidūrė su šaligatviu, išvydau, lyg storą rąstigalį, gulinčią girtą alkoholikę. Ją peržengti būtų buvę keblu,
tad ryžausi apeiti. Bet alkoholikė nebuvo be sąmonės.
Pajutusi mane, ėmė rusiškai prašyti, kad padėčiau jai
atsikelti. Ryžtingai atsisakiau. Tuomet jinai pradėjo
rypuoti: „Да ведь меня заберёт полиция, ну сжалься,
ну помоги!“ Kadangi tolimoje praeityje pats esu turėjęs reikalų su
milicija, tai suminkštėjau. Padėjau. Tuomet ji įsikibo man į parankę ir toliau rypuodama ėmė prašyti, kad padėčiau jai parsigauti
į namus, esančius visai netoli, visai čia pat, tuoj už bažnyčios, Neries pusėje. Pradėjome bristi per
pusnynus. Bet... „Brenda pušys
per pusnynus / Ir išbrist niekaip
negal.“ Po kiekvieno šimto met
rų rūsčiai klausdavau: „Далеко
еще?“ Po kiekvieno šimto metrų
ji atsakydavo: „Уж совсем совсем
близко“. Taip keliavome apie valandą, kol galiausiai aš ją vis dėlto pristačiau į paskirties punktą:
menką namiūkštį dauboje, apsuptoje girios... Tuomet lėtai klampojau atgal. Ir... Tarsi atlygis už nuveiktą gerą darbą (o jų gyvenime
esu nuveikęs tikrai labai nedaug)
man buvo pateiktas sukrečiantis
vaizdas: pliekste plieskė pilnatis;
žaižaravo sniegai; juose gaužėsi
koplyčios; atstačiusi galingą apsidę per sniegus nelyg laivas į vakarus plaukė barokinė Jeruzalės
bažnyčia... O štai tasai mane tebeKęstutis Grigaliūnas. Visuomet apsimesdavo kuoktelėjusia. 2004. St. kartonas, akrilas
neraminantis eilėraštis: „Mačiau
stebėjau, kaip mano Marija [statula] koplyčioje prie
sniegynuose įklimpusią koplyčią. / Mačiau: kažkas pro
kapinių delnu gaudė lapų šešėlius: lapams lėtai juankštą josios lango plyšį / Per visą mielą naktį nepaliodant, šešėlis krisdavo į jos ištiestą delną, bet ji laiku
vė plyksčiot. / Bet ir sniegynai toj nakty tyliojoj / Atgal,
nesugniauždavo rankos, ir šešėlis pabėgdavo“. Čia paatgal vis atsiplyksčiot nepaliovė... / Žinau, žinau: tai
rašiau visai neblogą (man taip atrodo) eilėraštį, kuris
Dievas su savim kvailiojo“.
!
ėjo pro Jeruzalės bažnyčią, pro kapines, pro čionykštį
Kryžiaus kelią. Čia, stovėdamas alėjoje ir žvelgdamas
aukštyn į aukštus didingus laiptus bei jųjų viršuje
virpčiojančią barokinę bažnyčią, šalimais šlamenant
šimtamečiams ąžuolams, o už nugaros (Neries pusėje)
siūruojant „barzdotoms girioms“, pirmą kartą pajutau
stiprų dvigubą kontaktą su dvasia: jį produkavo gamtos ir architektūros duetas. Čia užsimezgė mano bičiulystė su gipsine Švč. Mergele Marija, stovinčia netoli
šventoriaus kapinių koplyčios nišoje. Štai šį faktą paliudijantis įrašas manajame 2002 metų dienoraštyje:
„Liepos 18, ketvirtadienis. Vakar pasivaikščiodamas
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Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Miesto vaizdų meditacijos
Sigitas Parulskis

Fotografavimas turbūt panašus į meditaciją. Tiesą sakant, nė karto nesu meditavęs taip rimtai, kad iš tiesų
suprasčiau, kas tai yra. Kartais imu įtarinėti, kad visi
didieji medituotojai meluoja susiriesdami apie savo nušvitimus, bet, žinoma, tai ne mano reikalas. Beje, rašymas, ko gero, taip pat meditacija, bet šį kartą mane
domina vaizdas.
Fotografuodamas – o tai ištisas procesas – aš tarsi atsikratau visų buitinių smulkmenų, visų smulkių prob
lemyčių, tarsi esu supamas grynųjų būties pavidalų.
Skamba klaikiai, žinau, todėl ir sakau „tarsi“, kita vertus, nežinau, kaip žmogiškiau pasakyti, net nežinau, ką
reiškia tie grynieji būties pavidalai, ar tai sakydamas
turiu galvoje Platoną? Tiesiog fotografuodamas, ieškodamas vaizdo, jį aptikęs ar bent nujausdamas užmirštu
savo egoizmą, kasdienius smulkmeniškus, miesčioniškus poreikius, nepatogumus – dažnai grįžęs iš fotografavimo pastebiu, kad susiplėšiau batus, išsipurvinau
kelnes, susidraskiau rankų ar veido odą ir pan., bet
proceso metu į tai paprasčiausiai nekreipiu dėmesio, ir,
manau, tai panašu į meditaciją. Tarsi pajusčiau priartėjusį aukštesnį sąmoningumo lygmenį, pasineriu į procesą, kuriame viskas virsta šviesa ir jos kliūtimis, nes
iš esmės šiame pasaulyje yra tik šviesa ir kliūtys, neleidžiančios jai sklisti, kad ir kas tai būtų: nacionalizmas,
antisemitizmas, homofobija, idiotizmas, melas, ultrapatriotizmas, – tai tik kliūtys šviesos kelyje. Nemanau,
kad mano „vaizdų meditavimas“ kuo nors išskirtinis ar
ypatingas, arba kad aš dėl to tampu kuo nors geresnis
už kitus mulkius, besišlaistančius su vienokiais ar kitokiais aparatais, hobiais ar gelbėjimosi programomis,
tik noriu pasakyti, kad man tai vienas iš būdų (ir pastaruoju metu kone vienintelis) matyti pasaulį, žmones,
save, na, ir Vilnių.
Nežinau, nerandu, negaliu lakoniškai, aiškiai suformuluoti šių meditacijų objekto. Vienas jų galėtų būti
„jau matyto vaizdo“ temos variacijos. Paaiškinsiu, ką
turiu galvoje.
Kartą nutiko toks dalykas: važiavau, kažkur aš važiavau, kaip dažnai pasitaiko, važiavau fotografuoti,
buvau sumanęs vietą ir šviesą, ir debesis, ir ilgus rudens šešėlius, bet vieta ir šviesa buvo visai kitokie nei
mano vaizduotėje, teko grįžti tuščiomis, bet dėmesį pa-
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traukė visai neplanuotas dalykas. Buvo lapkričio pabaiga (galėčiau nurodyti tikslią datą ir laiką – tai dar
vienas mūsų skaitmenizuoto pasaulio privalumas arba
prakeikimas), paspaudė šaltis ir ant Liepkalnio kalvos
slidinėjimą organizuojantys žmonės, išstatę specialius
prietaisus, panašius į reaktyvinių lėktuvų turbinas,
pradėjo pūsti sniegą. Tai malonus akiai reginys, tai šiek
tiek netgi mistiškas vaizdas – vanduo tavo akyse virsta
sniegu, be to, pilka, purvina rudens žemė pasidengia
baltuma, kuri vis dar turi jėgos išklerusiuose šiuolaikinio žmogaus vaizdinių ir spalvų kataloguose.
Mane apima džiaugsmas, būsiu pirmas žmogus – nes
sniegas ką tik pradėtas gaminti – būsiu pirmasis, tai
užfiksavęs. Negana to, kaip tik tuo metu virš Liepkalnio leidžiasi lėktuvas, turbinos gaudžia danguje ir ant
žemės, sniegas, lėktuvas, nuotraukos, jaučiuosi tarsi
būčiau Alpėse, tai yra, arčiau dangaus.
Vaikščiojau, tupinėjau, ropinėjau, fiksavau iš visų pusių neturėdamas konkretaus tikslo, kur ir kam visa tai
parodysiu. Tiesą sakant, fotografuoti maloniausia, kai
neturi tikslo sukurti meną arba parduoti, tai vienas iš
mėgėjo privalumų.
Jau rengiuosi išeiti iš tos nuostabios vaizdinių ir reginių zonos, kai tolumoje pamatau tamsią figūrą su
kuprine. Ir ta figūra ne šiaip žmogus, tas žmogus turi
rankose prietaisą, ir to prietaiso objektyvas tris kartus
ilgesnis nei mano. Skamba kaip nešvankybė, bet panašiai ir yra. Du patinai raganosiai vaizdinių savanoje, ir
vieno jų ragas kur kas galingesnis. Staiga visas reginys,
mane ką tik taip džiuginęs, praranda dalį savo grožio. Iš
pradžių maniau, kad tai mėgėjo kompleksas prieš profesionalą, bet vis dėlto kažkas čia yra giliau, kažkas, kas
susiję su unikalumu, su pirmeiviais, su pirmąja astronauto pėda, įspausta Mėnulio paviršiuje...
Mano intensyvesnio fotografavimo karjera trumpa,
kiek daugiau nei pora metų, ir šis įvykis nutiko beveik
jos pradžioje. Ir jis buvo ganėtinai reikšmingas – nuo to
laiko būdamas su fotoaparatu tam tikrose vietose tarsi
jaučiu, kad čia jau būta objektyvo, padarau nuotrauką
ir ji lyg svetima, tarsi vieta būtų užimta, nugyventa, išdeginta, išnaudota. Beje, rašant, ypač jei rašai ilgesnį
laiką, tarkime, kelias dešimtis metų, taip pat jauti zonas, kuriose viskas išdeginta, nuniokota žodžių turiz-
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mo, ištrypta politinių ir socialinių projektų vardu, turi
vengti tų klišių ir banalybių plotų arba sumanyti ką
nors, kas atgaivintų bevaisę žemę. Kad vaizdo pasaulyje veikia tie patys principai, galėjau žinoti teoriškai, –
įsitikinau ir praktiškai.
Viduje tarsi būtų tam tikra užversta dėlionė, didelis
tamsus lakštas, ir fotografuodamas, vaizdas po vaizdo,
fragmentas po fragmento atverčiu tos dėlionės gabalus,
ji ima ryškėti, aiškėti, atsiranda visumos nuojauta. Hm,
panašu į dar kažką. Skulptoriai taip kalba apie akmenį,
iš kurio tereikia išvaduoti ten jau esančią figūrą. Kuo
toliau, tuo labiau imu įtarinėti save, kad vagiu kažkieno
seniai užrašytas mintis. Matyt, seniams taip būna.
Vis nuvažiuoju į kokį nors Vilniaus rajoną, iš pradžių
nesuprantu, ko ten ieškau, na taip, gero vaizdo, to, ką
norėčiau užfiksuoti, nors niekada nežinau, kas tai, bet
vėliau imu galvoti, kad tokiu būdu noriu iš naujo susikurti miesto tapatybę, kitaip tariant, susipažinti su
juo asmeniškai, o ne priimti kitų žmonių jau paruoštas
klišes. Galbūt dėl to į Senamiestį mėgstu eiti naktį, kad
neužsiraučiau, pavyzdžiui, ant Jano Bułhako vaizdų.
Nes vaizdas nėra tik paviršius, visuomet geras vaizdas
driekiasi, sukimba su kažkuo daugiau, semiasi stiprybės iš šaltinių, kurie akimi tarsi nematomi – iš literatūros, dailės, muzikos, kino, Biblijos ar Bhagavad Gitos.
Negalėčiau pasakyti, kad randu ką nors labai ypatingo, bet šiaip ar taip, Naujojoje Vilnioje auštant nufotografuoti krovininiai ešelonai, Justiniškių ar Lazdynų
monolitiniai monstrai, Vilkpėdės industrinis peizažas
su mano mėgstamomis gamyklomis, agregatais, blizgančiais vamzdžiais ir kaminais yra tik mano vaizdas,
mano vaizdinių istorijos dalis, tai asmeniška, ir tai, ko
gero, yra miesto tapatybė, apie kurią kalbu. Miesto tapatybė mano paties tapatybės archyvuose.
Arba, tarkime, jau atrodo, viską žinau, kas yra Rasų
kapinėse, visus angelus, visas jų numuštas nosis ir nulaužtus sparnus, bet nueinu ten viduržiemį šeštą ryto,
visą naktį snigo, kapinės padengtos storu baltos pudros
sluoksniu, – gal taip retušuojami numirėliai? – ir angelai jau kitokie, ir Jėzus kitoks, nes kita šviesa, kitos –
nes dangiškos – dekoracijos, kapinės primena pelkę,
kur statydamas koją niekad nežinai ar neprasmegsi,
balta pelkė su dunksančiais didesniais ir mažesniais
kupstais ir iš jų styrančiais kryžiais.
Vaizdai išstumia konkrečias mintis, jas tarsi sulydo į
kažkokius blokus ar paverčia... Tai yra, tarsi mąstytum
vaizdais, nepanardindamas jų į žodinį chaosą. Vaikštau
po Rasų kapines, ir man visiškai nerūpi visi leleveliai
su basanavičiais ir putinais, ir cvirkomis, man įdomūs
angelai numuštomis nosimis ir nutrupėjusiais sparnais,
tarsi būtų ilgai ir bergždžiai plakęsi į dangaus vartus.
Man įdomūs niekam nežinomų žmonių kapai, tiksliau, kapai, kurie yra vaizdas, vaizdinys, kurie yra istorija – o ta istorija, kuri yra po žeme – garsūs veikėjai,
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politikai ir pan., – neįdomi, nes ji nevirtusi akį patraukiančiu vaizdu. Dažniausiai tai net ne istorija, o ideologija, kuri visuomet viską apdergia – mūsų numirėliai
gražesni, mūsų valgiai skanesni! Kai einu su fotoaparatu, ta ideologija man visai neįdomi, nieko nereiškia.
Na, nebent Čiurlionis sėdėtų ant kapo skaudamu dantimi ir pamišėlio akimis... Vaizdo, man reikia vaizdo...
Vaizdas mane išlaisvina nuo būtinybės būti lietuviu,
nuo kompleksų, nuo mūsų istorijos nevisavertiškumo,
nuo santykių su lenkais, rusais ar žydais, matau duris
ir žinau tik tiek, kad tai yra durys, miesto durys, tik
toks vaizdas priešais mane, aparatas man suteikia galimybę negalvoti, kad esu vyras arba ne vyras, kad esu
storas, perkaręs, paliegęs, be dantų ir pan., nes aš savęs nematau, ar bent jau nematau savęs išoriškai, nes
visuomet stoviu už aparato, vaizdas yra visuomet prieš
mane, o tas, kuris atsispindi mano viduje, jis neturi
mano išorinių asmenybės požymių, lieka tik vidiniai...
kad ir ką tai reikštų, bet vidaus sąvoka svarbi, man vis
dar graži ir svarbi.
Prie apleisto, griūvančio, sovietmečiu garsaus alaus
baro „Tauro ragas“ randu benamį, miegantį šiukšlyne,
kampe prie sienos, sename miegmaišyje; dabar galėčiau ilgai rašyti apie nuotykius, studijų laikais ir vėliau
patirtus Vilniaus baruose, kaip mudu su jau mirusiu
kursioku Kęstučiu stovėdavome eilėse prie alubarių,
kaip lakstydavome po miestą, ieškodami taškų, kuriuose parduoda alų ar šiaip kokį nors (bet kokį) alkoholį, nes buvo sunkūs laikai, bet galvoju tik apie laiką,
galvoju apie kūrybiškumą provokuojantį „o ką, jeigu“,
juk ir mano gyvenime būta situacijų, kai viskas galėjo pasisukti, galutinai susijaukti, ir galbūt dabar aš
čia turėčiau gulėti, prie nugaišusio alaus baro sienos,
įlindęs į nudrengtą miegmaišį, kuris labiau primena
lavonmaišį.
Beje, yra tokia Antano Sutkaus nuotrauka „Maratonas Pilies gatvėje“, kažkada esu buvęs panašiame taške, gal net kiek aukščiau, bet atsimenu vaizdą, žiūrėjau
į gatvę ta pačia kryptimi, kaip ir moteris, persisvėrusi
per balkoną, ir tam tikra prasme pasijuntu tarsi patekęs į fotografo matytą vaizdą, tik keliomis dešimtimis
metų vėliau, dvidešimto amžiaus pabaigoje, o dabar,
prisimindamas tai, vaizduotėje sukuriu dar vieną vaizdą, išeitų, kad tas vaizdas tampa trisluoksnis, ir visus
tuos sluoksnius sujungia vienas personažas.
Man patinka liesti mechanizmų, prietaisų paviršius,
atskiras detales, perjungti svirteles, atsukti, užsukti,
keisti objektyvus, man patinka techniką, šiuo atveju
fotoaparatą, paversti savo paties tęsiniu. Liesdamas
(skamba erotiškai, ir tai beveik tiesa) aparatą aš jau
tarsi prisiliečiu miesto, Vilniaus, kaip tik fotoaparato,
objektyvo padedamas pasiekiu įvairiausias, kartais net
akiai nepasiekiamas tikrovės vietas.
Užfiksuota žvilgsnio istorijos akimirka. Skamba kiek
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įmantriai, bet tarkime, žvilgsnis kaip ir visa kita, –
daiktai, įvykiai, ligos, sapnai, – turi savo istoriją, ir kai
aš nufotografuoju, tarkime ūksmingą Sapieginės parko kampą, paskui, žiūrėdamas į tą nuotrauką, matau
sustojusią mano žvilgsnio istoriją; mes, žmonės, labai
stengiamės viską sintezuoti, apibendrinti, atrasti visumą, bendrybių, tačiau tiesa ir tai, kad kiekvienas turime savo asmeninę vienatvės istoriją ir ji unikali, bend
rinti ją su kitomis istorijomis gali tik sunaikindamas
jos unikalumą.
Žinoma, kitiems ji dažniausiai nieko nereiškia (tuo
anksčiau meno kūriniai skirdavosi nuo buitinių atradimų – meno kūrinyje būdavo koks nors apibendrinimas,
per kultūrą, per istoriją išvedantis į bendrą patirtį, buitinis džiaugsmas labai asmeniškas, uždaras, ankštas,
taigi ta Sapieginės nuošali vieta svarbi tik man, bet
jeigu ne fotoaparatas, aš jos neprisiminčiau, ji susilietų
su tūkstančiais kitų.
Pamatau nuo Gariūnų kalvų Vilnių, miškais užaugęs,
kaimietiškas Vilnius, ir apima siaubas, tiesa, tolumoje
styro televizijos bokštas ir keletas Lazdynų daugiaaukščių, vienas kitas kaminas, bet jie atrodo kaip miražas
žalioje dykumoje, apima panika, tuojau pat turiu pamatyti dangoraižius, gamyklas, magistrales, geležinkelius,

nes gamta mane gąsdina, galbūt dėl to, kad užaugau
prie kelio, juo nuolat dardėdavo žemės ūkio ir kita sunkioji technika, gamta manęs nežavi, aš jos bijau, ir bijau
dėl to, kad joje galiu pamatyti, suvokti savo esmę, gyvulišką prigimtį, todėl aš šliejuosi dangoraižio šešėlyje,
susilieju su jo linijomis, ištirpstu, mieste aš Protėjas,
daugiaveidis atspindys, tie atspindžiai visi yra aš ir nė
vienas tikrasis, tai mane žavi mieste, šiuo atveju mažame provincialiame mieste Vilniuje, nors gali būti ir
taip, kad tai lietuvių literatūros nuopelnas, klasikinės,
tradicinės literatūros, kurioje gamta garbinama ir jai
meldžiamasi, o miestas žmogų tik sugadina; man patinka sugadintas žmogus.
Visą laiką traukė bažnyčios, ne kaip kulto pastatai,
labiau kaip ypatingų formų architektūra, kurios kontūruose, fasaduose vis dar tūno neišsitrynę laiko fragmentai (tą galima pamatyti žiūrint į minėto Bułhako nuot
raukas), o dar labiau, kad tų pastatų viduje yra kažkas,
apie ką aš tik numanau, bet negaliu įvardinti, pavyzdžiui, gyvenimo prasmės, amžinybės idėja, iliuzija, fikcija, arba pastatas, kurio karkasas, kurio pamatai visų
pirma yra viltis. Nors dabar bažnyčios labiau primena
mirusių sraigių kiaukutus, dabar jas nuo apleistų gamyklų griaučių skiria tik tas užfiksuoto laiko kontūras,
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nes viduje nebeliko... nieko viduje nebeliko. Mirtis joms
tinka, pagaliau jos įkūnija mirusio dievo idėją, mirusių
Jėzaus nuotakų kūnai. Tiesa, kartais bažnyčios nustebina, žinoma, ir vėl svarbu paros metas, šviesa, rakursas, net objektyvo židinio nuotolis, štai su 200 mm nusitaikau į Misionierių arba Viešpaties žengimo dangun
bažnyčios bokštą ir matau, kad ten, prie varpinės lango
išdygęs berželis. Galbūt tai metafora, kitaip tariant, kas
nors, kas sietina su gyvuoju Dievu, ar gyvo-mirusio binarinė opozicija, man nesvarbu, tiesiog matau vaizdą,
kurio plika akimi iš karto nepamatysi, neįžiūrėsi, tai
tam tikra prasme atvirai egzistuojantis slaptasis vaizdas – o fotografija dažnai kaip tik ir yra toks vaizdas,
jis čia, matomas visų, bet tik padedamas fotoaparato
gali iškirpti tą vaizdą iš tikrovės, sureikšminti jį, suabsoliutinti, paversti platoniška idėja, tai yra, iš tikrovės
persikelti į idėjų būtį, matyt, tai ir turėjau mintyje, paminėdamas grynuosius būties pavidalus.
Žmonės, kas yra miesto žmonės, kas yra Vilniaus
žmonės, negaliu pasakyti. Vienokie jie prie dangoraižių,
prie Neries, Baltojo tilto, ir gerokai kitokie vos už kokio
kilometro, prie Kalvarijų turgaus, šalia gatvės išsidėlioję beviltiškus skudurus ir senienas, tai to paties miesto
žmonės, bet su Vilniumi jie nelabai ir susiję, tai yra, jie
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nėra Vilniaus unikalumo požymis, tokių žmonių, tokių
skirtumų rastume daugybėje Rytų Europos miestų.
Gyvenau šiame mieste daugiau nei trisdešimt metų,
ir kai kuriose vietose, – ypač tai pasijunta, kai nueinu
ten su fotoaparatu, – apima toks jausmas, tarsi keletas
vaizdų būtų sugulę vienas ant kito, ir spragtelėjus mechanizmui, mano atminties jutiklyje tie vaizdai atsiskiria. Vaizdas, buvęs prieš trisdešimt metų, prieš penkiolika, prieš keletą metų. Ir tie vaizdai būna susijungę dėl
kokių nors įvykių, dėl kokios nors veiklos, tai yra, jiems
reikia mano atminties, mano akies, mano refleksijos, be
mano gyvenimo tai būtų tik vaizdas, kuris kitam reiškia
visai ką kita.
Vaizdas prie geležinkelio stoties, moteris ir alaus butelis, šis vaizdas meta mane trisdešimt metų atgal, kai
stoties rajonas buvo pilnas kioskų, parduodančių alų ir
beliašus (kažkas taikliai juos pavadino beliašūdžiais),
ir man ta moteris įdomi ne kaip žmogus, o kaip simbolis,
kaip metafora, praėjusio laiko metafora, tarsi personažas iš knygos, bet ne Marcelio Prousto, labiau Venedikto
Jerofejevo knygos. Po keleto, keliolikos metų galėčiau
ir save rasti taip sėdintį su buteliu, su alaus bokalu ar
pan., prie stoties ar kur nors Užupyje, ar Filaretų gat
vėje ant kalnelio šalia išklerusios lauko išvietės, ir tai
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būtų tiesa, iš tiesų sėdėjau ant to kalnelio, ir tam tikra
prasme vienas iš milijardo mano atvaizdų tebesėdi ten.
Tiesa, dabar ant jo pristatė labai didelių lauko išviečių,
kuriose gyvena nepažįstami žmonės, mano atvaizdams
nebėra ten vietos.
Kartą užklydau į Kalnų parke esantį stadioną, senais laikais jis, regis, vadinosi „Dinamo“ stadionas. Čia
irgi susilieję du vaizdai – dabartinis, tuščias stadionas,
ratu bėganti sunki mergina, manyčiau, rutulio, disko ar
kūjo metikė, ir 1983 metai, kai atvažiavęs iš Lietuvos
pakraščio čia dalyvavau ieties metimo varžybose, ir paskui skubėjau į pasimatymą su bėgike. Galėčiau parašyti visą istoriją apie tai, bet senų žmonių prisiminimai
apie jaunystę užknisa net pačius senus žmones. Dabar
man rūpi tik du vienas ant kito sugulę vaizdai, tas pats
stadionas, bet ir kitas, tiksliau, du stadiono variantai,
vienas tik mano galvoje, kitas nuotraukoje, ir toks jausmas, kad šis vaizdas turi daugiau gyvybės, daugiau
dvasios, tarsi jis būtų vaizdas su siela? Ar tai įmanoma?
Nežinau, galbūt taip atrodo tik man, nors jeigu tikėčiau
amerikiečių fotografu Anseliu Adamsu, jis sako, kad
fotografija atsiranda ne dėl to, kad nuspaudi mygtuką,
ji atsiranda iš visko, ką skaitei, kokių paveikslų matei,
kokios muzikos klauseisi, ką patyrei, ką gyvenai.
Žmonės. Kita vertus, su žmonių kūnais, jeigu kalbėsime apie jų vaizdą, visuomet problema. Daugybė žymių
žmonių, protingų ir pan., kaip vaizdas yra neįdomūs.
Tai yra, matydamas jų kūnus, veidus nepatiriu jokio
estetinio pasigėrėjimo. Jų vertė yra už nuotraukos, jų
darbuose, mintyse, kūriniuose. Žmogaus kūnas kaip
pastatas – įdomus tik tiek, kiek jame liko laiko įspaudų,
šešėlių, griuvėsių, arba to, ką sakiau apie bažnyčias –
kažkas viduje, ką nujauti, bet negali pasakyti. Todėl
fotografai neriasi iš kailio reikalaudami, kad garsūs
žmonės kažką darytų, bent jau mąstytų, kažką prisimintų, bet dažnai tie žmonės – tiesiog žmonės išpūtę
akis, biologiniai padarai ir nieko daugiau. Man patinka fotografuoti žmogaus veiklos rezultatus, o ne pačius
žmones, tie rezultatai dažniausiai kur kas iškalbingesni
už jų kūrėjus.
Renovuojami namai, vaizdas labiau civilizuotas, bet
kažkas dingsta visiems laikams, jų nykuma yra laiko
nuotrauka, kuri mums nepatinka, ir kuri buities sąly-
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gų nebeatitinka, bet man, einančiam su fotoaparatu,
man, ieškančiam vaizdo, seni, apgriuvę namai kur kas
įdomesni, nes laikas iš esmės bene vienintelė vertybė,
kuri ir šiais laikais neprarado savo autoriteto. Seni, sovietiniai paminklai griaunami, perkeliami į muziejus,
ir vėl žmogus su fotoaparatu, vaizdo žmogus manyje
apgailestauja, nes jie yra neįkainojamas laiko įspaudas,
žinoma, jie išliks muziejuje, bet tai kas kita, kažkada
viename Niujorko muziejų mačiau piramidę, atbogintą iš kažkur, gal Egipto, o gal Lotynų Amerikos, ji ten
atrodo apgailėtinai, vulgariai; mes tiek daug reikšmės
teikiame laikinoms ideologijoms ir taip mažai jas visas
nušluojančiam laikui.
Nuostabūs, nes baisūs pramoniniai Vilniaus rajonai,
ir vėl vaizdo žmogus manyje nenori, kad tie pusiau laukiniai pramoniniai miesto plotai būtų užstatyti banaliais daugiaaukščiais aviliais, kotedžais, ir ne priplėkęs
romantizmo ilgesys kalba mano lūpomis, kai kurios
vietos mieste tiesiog turi būti mirusios, tai natūralus jo
ritmas, jo vaizdinis ritmas.
Henri Bergsonas mano, kad mūsų kūnas keičia formą
kiekvieną akimirką, dar daugiau, jis mano, kad formos
nėra, nes forma yra nejudrumas, o realybė – judėjimas,
anot jo, realus yra nuolatinis formos kitimas, forma yra
momentinė perėjimo nuotrauka. (Tai turėjau galvoje
sakydamas, kad ten, ant kalnelio, tebesėdi vienas mano
atvaizdų, vienas iš milijardo.)
Vadinasi, tai, ką matome, yra begalybė momentinių
nuotraukų, susiliejančių į daiktus, reiškinius ir miestus, Vilnius yra daugybės vaizdų ir vaizdinių rinkinys, momentinių nuotraukų koliažas. Pasiskolinsiu iš
Jorge‘s Luiso Borgeso mintį apie Babelio biblioteką, tai
yra, jeigu egzistuoja biblioteka, kurioje yra visos įmanomos, parašytos ir būsimos knygos, vadinasi, gali būti
ir vaizdų biblioteka, archyvas, kuriame yra visi buvę,
esami ir būsimi vaizdai. Mūsų sukurti, matyti, sapnuoti vaizdai, mes patys kaip vaizdai, kiekviena mūsų gyvenimo akimirka – vaizdų bibliotekoje, į kurią užklysti
gali tik... negaliu įsivaizduoti, kas tai galėtų būti. Mano
vienatvę šiurpina ši vaizdinga mintis. Net jeigu viskas
šiame pasaulyje yra tik šviesa ir aš tik dar viena kliūtis
jos kelyje.
!
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apžvalga
Apie amžinąją prabangą viltis
vasarą perskaitysiu
Jūratė Čerškutė

Kad gyvenamas laikas įpusėjo vasarą,
supratau pamačiusi buvusio Amerikos
prezidento Baracko Obamos vasaros
skaitinių sąrašą, kelias dienas intensyviai klajojusį po socialinius tinklus.
Tada tvinktelėjo mintis: ei, šiemet gi
jau antra vasara, kai nedariau ir rekomendacijomis tekstan neguldžiau
jokio vasaros skaitinių sąrašo, o tą buvau pratusi daryti mažne dešimtmetį,
sąžiningai perskaitydama ir rikiuodama kuo geresnes ir žanrų įvairovės
poreikį patenkinančias knygas. Tuose
rikiavimuose rituališkai kasmet kartodavau prisipažinimą, kad mėgdavau
mokyklinius vasaros skaitinių sąrašus ir jų net viltingai laukdavau, nors
didesnioji dalis labiausiai įsiminusių
vasaros knygų, žinoma, būdavo ne iš
mokytojų pateikto sąrašo, o iš to, ką
įdėmiai šniukštinėjant pavykdavo atrasti bibliotekų lentynose.
Apie tai, kad vasara ideali ne tik
atostogoms, bet ir knygų skaitymui,
liudija ir birželį paskelbti tyrimų bend
rovės „Spinter tyrimai“
apklausos „Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl knygų skaitymo“, atliktos 2021 m.
gegužę leidyklos Baltos
lankos užsakymu, duomenys. Šioje apklausoje dalyvavo 1010 šalies
gyventojų nuo 18 iki 75
metų amžiaus. Į klausimą „Kada dažniausiai
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skaitote knygas?“ 40 % respondentų
atsakė – vakarais, po darbo ar mokslų,
24 % – per atostogas, 22 % – savaitgaliais. 8 % teigė skaitantys pertraukėlių
nuo darbo/mokymosi metu, o 6 % pasirinko tą viską ir nieką žymintį „kita“.
Tyrimas parodė, kad daugiausia per
atostogas skaito aukščiausio lygio
vadovai (40 %), didžiausias pajamas
gaunantys (32,3 %), turintys aukštąjį
išsilavinimą (25,8 %) ir vidutinio amžiaus grupei (26–45 m.) priklausantys
šalies gyventojai (28 %). Žinoma, greta
šių skaitymo prasmę, naudą ir grožį
liudijančių skaičių esti ir negrožinė
realybė – pasak apklausos, kas trečias
šalies gyventojas neskaito visai, t. y.
per kalendorinius metus neperskaito
nė vienos knygos. Mažne 40 % respondentų perskaito iki 5 knygų per metus.
Žvalgant šiuos duomenis vasaros viduryje, įdomiausias buvo atostogų aspektas – ką žmonės skaito ilsėdamiesi
nuo darbų ir mokslų? Pirmauja istorinė
literatūra (35 %) ir detektyvai (33 %),
toliau rikiuojasi klasika (27 %), psichologinė
literatūra (26 %), fantastika (24 %), meilės
romanai (23 %). 18 %
apklausos dalyvių nurodė per atostogas skaitą profesinę literatūrą,
o štai poeziją – vos 3 %.
Nesakyčiau, kad tai netikėti skaičiai (nebent
fantastikos procentas

kilstelėjo nuostabos antakį), bet iškart
kilo pasitikslinimo klaustukai – o kokį
procentą iš visų čia suvardytų sudaro
lietuvių autorių kūryba? O šiuolaikinės grožinės literatūros, tos rimtosios
ir nežanrinės, jau niekas visai visut
nebeskaito?
Tyrimas atskleidė ir kaip įdomiai
skaitomumas koreliuoja su gebėjimu
atostogauti: daugiausia knygų skaito
tie, kurie mėgsta pažintines keliones
(49 %) ir atostogauti užsienyje (31 %).
Į pažintines keliones besileidžiantys
labiausiai skaito istorinę (40 %), detektyvinę (33 %) ir klasikinę (32 %)
literatūrą. Profesinę literatūrą renkasi Lietuvoje atostogauti pasiliekantys
apklausos dalyviai, o visai neatostogaujantys žmonės į klausimą, kiek per
metus perskaito knygų, dažniausiai
rinkosi atsakymą: „nė vienos, neskaitau knygų“. Bet būta ir kitokių atsakymų, kurių apibendrinimas štai toks:
visai neatostogaujantys žmonės teigia
dažniausiai skaitantys detektyvus
(40 %), istorinę (36 %) ir psichologinę
literatūrą (32 %).
Mintyse apdorodama šią skaitymo įpročių ataskaitą juokais bandau
pasimatuoti savąjį statistinį portretą – praktiškai neatostogauja, o jei ir
išpuola tokios laimės diena kita, tai
Lietuvoje. Vadinasi, esu detektyvus
arba profesinę literatūrą skaitanti,
arba visai neskaitanti persona. Ir tiesos grūdelių čia net keli, mat detektyvus poilsiui ir atsijungimui tikrai
mėgstu, profesinę literatūrą, kurios
didžiąją dalį sudaro grožinė, irgi visada, dirbu ar ne, o dėl neskaitymo,
tai vis tankiau pagalvoju du dalykus.
Pirma, jei atrodo, kad nieko per darbus
nespėju perskaityti, tai nedirbdama,
manau, nespėčiau dar labiau. Antra,
jei ne visi apžvalgų įsipareigojimai ir
terminai, veikiausiai visai neskaityčiau, arba skaityčiau itin išrankiai, iš
didžiulio knygų srauto išsirinkdama
vos vieną kitą. Kita vertus, tą vieną
kitą nuolat ir išsirenku, savo širdies
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ir asmeninių norų patenkinimui, su
amžina ir negęstančia viltimi – vasarą
perskaitysiu.
Bet ateina ta vasara, tada kita, ir
dar viena, ir tenka pripažinti, kad
kiaurus metus svajonėse tūnojusi
prabangioji viltis „šią vasarą tai jau
tikrai rasiu laiko savo knygoms“ ir vėl
lieka neįgyvendinta. Nes net ir vasarą
dedlainai nesibaigia ir neatostogauja,
neretai prie kasmėnesinių prisijungia
dar ir metiniai, tad jau kelerius metus rugpjūtį, tą gražiausią atostogoms
ir skaitymui palankiausią vasaros
mėnesį, plušu skaitydama profesinę
literatūrą, rašydama apie lietuvių literatūrą ir puse minties svajodama,
kaip pabaigusi darbus čiupsiu bent
vieną knygą iš per metus sofos kampe
auginamos knygų stirtos. Žiūrėdama į
ją vis prisimenu amerikiečių meno kritiko Jerry Saltzo frazę criticism never
sleeps, kurią kiekvieną vasarą noriu
paneigti arba įveikti, bet viskas baigiasi pasidavimu ir prieduru – kas tikrai
niekada neatostogauja, tai amžinoji
vasaros svajonė, kuriai kiekvienais
metais pasižadu, nors ir žinau, kad
stipriai veikiantys kolektyviniai atostogų sapnai ar laisvojo laiko archetipiniai vaizdiniai neturės nieko bendro su
mano pačios gyvenama realybe. O joje
išgirdusi klausimą „Kokią literatūrą
renkatės per atostogas?“, nedvejodama
atsakyčiau – tą, kuri guli ant sofos.
Taigi apie tą sofą, ant kurios knygos
nevaldomai ir savavališkai dauginasi
it koks pelėsis ar nuostabiai besisėjančios garšvos. Pernai rudenį pradėdama naujus akademinius metus,
sofą tvarkingai nukrausčiau, o savo
skaitymo eilės nesulaukusias anos
vasaros knygas sąžiningai iškaišiojau
po lentynas. Regis, toks pat likimas
laukia ir šiųmetės krūvos, tad kol jos
neišslapsčiau, noriu jas pristatyti, kaip
nuotrauką atminčiai ir kaip tą neparašytą vasaros skaitinių sąrašą, mažne
pirmąkart gyvenime sudėtą iš knygų,
kurių nesu (iki galo) perskaičiusi.
Stirtos viršuje, kaip ir dera žmogui,
pasiilgusiam kitos savo tą pačią prabangią viltį tą perskaityti aną parašyti
dovanojančios lokacijos Varšuvos, bū-
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riuojasi lenkiška literatūra. Naujausia
knyga – Lenkijos nepriklausomybės
šimtmečiui Adamo Mickiewicziaus
instituto išleista lenkų mados istorija
Reason and Flair: A Century of Fa
shion in Poland. Knygos sudarytoja
ir redaktorė Karolina Sulej, rašytoja,
žurnalistė, mados antropologijos populiarintoja. Visas šimtmetis nuo 1918ųjų, Pirmojo pasaulinio karo pabaigos,
iki pat dabar žvalgomas tyrinėjant ne
tik lenkų madą, bet ir pačią Lenkiją,
jos istoriją, tapatybę, kolektyvines
traumas, komunizmo palikimus ir gyvenimo tendencijas, bandant per rūbų
fasonus įvertinti sociokultūrinius reiškinius. Žinant, kokią įtaką močiučių,
mamų ir tetų spintoms sovietmečiu
darė mados Lenkijoje, net nedvejojau
dėl šitos knygos, ypač kai lietuviškai,
regis, nieko tokio šia tema neturime.
Kol kas per šį gausiai iliustruotą albumą iriuosi lėtai, pritaikydama taupius
mados tyrinėjimus prie kavos pertraukų. Tų, kai neskaitau nuo britų
rašytojos Olivios Laing nusižiūrėtos
kuratoriaus ir mados kritiko Charlie’o
Porterio studijos What Artists Wear
(Penguin Books) – maloniai talpus
rankoje, gausiai iliustruotas ir pagaviai parašytas tyrimas, kokią simbiozę
sudaro menininkų kūryba ir apranga.
(Skaitau nenuosekliai, išsirinkdama
skyrių pagal minutės ūpą.)
Mada, aprangos ir laikysenos išskirtinumas paragino susipažinti ir su lenkų rašytoju Jaceku Dehneliu – apie jo
praėjusiais amžiais išsipusčiusius špa
cyrius po Powiśle išgirdau bene antrą
gyvenimo Varšuvoje savaitę, kaip ir
apie romaną Lialė. Jis jau trečią vasarą kantriai laukia savo eilės, nuo
Gdansko Olivos rajono, reikšmingo
Dehneliui ir jo romanui, tyrinėjimų.
Prieš kelias savaites radau laiko pradėti skaityti anglišką vertimą, užsikabinau ir brūkštelėjau Vytui Dekšniui,
klausdama-siūlydama, gal reiktų išversti, gal lengvai snobiška ir aristokratiškai pretenzinga vienos šeimos
kronika būtų įdomi ir mums? Vytas
atsakyti nedelsia ir sužinau, kad knyga jau yra lietuviškai, išversta Birutės
Jonuškaitės ir 2010 m. išleista dabar

jau bankrutavusios leidyklos Kronta.
Išsyk puolu Lialės ieškoti Mickevičiaus
bibliotekos kataloge, yra tik lenkiška
ir angliška. Tada pamažu ima aiškėti,
kad, regis, šio romano Kronta taip ir
neplatino, tad nerasdama bibliotekoje,
lendu į sena.lt ir nusiperku, dabar štai
guli kaugėje ir laukia savo dėmesio.
To dėmesio antrąkart iš manęs tikisi
lenkų rašytojos Hannos Krall romanas
Širdžių karalius ir vėl suka arklius (iš
lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė,
2017 m. išleido Homo liber) – neprarasdama vilties grįžti į Varšuvą ir į
Nowy teatr, taip ruošiuosi Krzysztofo Warlikowskio spektaklio Odyseja.
Historia dla Hollywoodu premjerai.
Warlikowskio spektakliams ruoštis
reikia, nes jis yra literatūrinis režisierius, spektaklių dramaturgiją ir gausų
bei tankų jo žodinį audinį supinantis
iš kelių skirtingų tekstų, tad ir šįsyk
greta Homero Odisėjos yra Krall Šir
džių karalius. Kartojuosi šitą, paskui
imsiuos Odisėjo kelionės.
Lenkišką sekciją lūkesčių sąraše
perima pataikavimas pomėgiams, šiemet sutapusiems ir su klinikinėmis
diagnozėmis. Kad vis dar grumiuosi
su gydymo praktiškai neturinčia parosmija, tai naiviai tikiuosi ją įveikti
skaitydama parfumerinę literatūrą –
stirtoj kyšo du paskutinieji olfaktorinio žurnalo Nez numeriai, parfumerio Dominique’o Ropiono aforizmų
knyga ir prancūzų istoriko Robert’o
Muchembled’o tyrimas Smells: A Cul
tural History of Odours in Early Mo
dern Times (Polity Press; tai aišku, kad
pradėjau skaityti nuo vidurio knygos,
iškart skirsnį apie maro epidemiją).
Už vaisto funkciją prie nosies literatūros glaudžiasi ir filosofo Sauliaus Geniušo knyga Kas yra skausmas? (Phi
knygos) – nes kai nesuveikia jokios
tabletės, o skausmas nušluoja, tenka
pažindintis iš naujo ir ieškoti kitų sugyvenimo būdų.
Rašydama šį tekstą savo nuostabai
kaugės dugne randu knygą, kurią
tuoj pat perkeliu į skaitymo zoną „po
ranka“ – tai Giedrės Jankevičiūtės ir
Julijos Reklaitės Devyni pasivaikščio
jimai po Romą (Aukso žuvys). Pavasarį
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iš Jankevičiūtės rankų su autografu
gautą knygą esu įpusėjusi, tad niekaip
nesuprantu, kaip ji atsidūrė knygų
sankaupos viduryje, kai turėjo būti
viršuje. Tikiuosi, per vasarą pavyks ją
perskaityti tęsiant ritmą po vieną pasivaikščiojimą per dieną, ypač kai apie
tikrąjį ir toliau belieka tik pasvajoti.
Greta suminėtas knygas kaupiančios stirtelės atskirai guli naujausias
malonybių pirkinys – Agathos Christie kūrybos tyrėjo Marko Aldridge’o
beveik 500 puslapių studija Agatha
Christie’s Poirot: The Greatest Detec
tive in the World (HarperCollins). Tai
garsiausio Christie personažo Erkiulio
Puaro šimtmečiui skirta jo biografija,
parašyta išnarsčius ne tik rašytojos
tekstus, bet ir ekranizacijas, perdirbinius ir tęsinius. Žinoma, kad ją, kaip
lapiško prabėgom žmogus, skaitau irgi
priešokiais, kai užeina nesyk apdainuoti grožio stygiaus epizodai.
Tūlas dabar jau gali ir klustelėti –
tai kaip tokia aršiai aistringa el. knygų
skaitytoja sukaupia nemažą popierinių knygų stirtą? Atsakau šūksniu:
o jūs nematėt mano iBooks bibliotekos! Kiek ten visko kaba, kiek pradėta ir nepabaigta, ko laukiama... Šiuo
metu labiausiai širdį drasko, ko gero,

visą amžių dėl mėgavimosi poetės Sa
shos Dugdale puikiai išverstos Marios
Stepanovos kalbos poezijos ir sodrumo skaitysima, geliančiai nostalgijos
stygas užkabinanti šeimos atminties
išklotinė In Memory of Memory (Fit
zcarraldo Editions). 40 % iki perskaitymo betrūksta menininko geną ir
genijaus fenomeną reflektuojančiam
naujausiam, pirmaam po trilogijos
Outline Rachel Cusk romanui Second
Place (Faber & Faber). O kai užeina
pakertantis poreikis grįžti į lenkiškus
kontekstus, lendu į lenkų rašytojo ir
filosofo Remigiuszo Ryzińskio 2017 m.
parašytą, šiemet į anglų kalbą išverstą
grožiniu stiliumi parašytą dokumentinę-mokslinę rekonstrukciją, kaip lenkai sako, reportažą Foucault in War
saw (Open Letter, iš lenkų kalbos vertė
Sean Gasper Bye). Pavydėtinai įdomiai
parašytas ir detaliai sušerlokintas Michelio Foucault Varšuvos epizodo tyrimas. Veik metus nuo 1958 m. rudens
iki 1959 m. vidurio jis vadovavo tuomet ką tik įkurtam Prancūzų kultūros
centrui Varšuvos universitete. Būtent
Varšuvoje Foucault baigė rašyti savo
daktaro disertaciją, kuri 1961 m. buvo
publikuota kaip Beprotybės istorija.
Ryzińskio knygos centre ne tik Fou-

cault ir Varšuva, bet ir pogrindinis
homoseksualų gyvenimas komunizmo
gniaužtuose, su ideologijos prievarta
ir šantažais.
Štai tokie asmeniniai vasaros skaitymų reikalai, kaip ir kasmet, kaip ir
visiems ir visų, persmelkti vilties, kad
jau vasarą tai gyvensime geriau, tikrai
prabangiau, nes mažiau dirbsime ir
turėsime daugiau laiko. Manau, kad ši
kasmetė (skaitymo) gyvybę palaikanti
iliuzija yra privalomas vasaros žanras.
O manasis knygų sąrašas yra savotiškas miražas, kaip ir šitas tekstas,
rašytas karščių bangos įkarštyje, prie
jutiminės 38 laipsnių kaitros, bandant
sugauti besilydančias ir sprunkančias
mintis. Kita vertus, labiau apie save
išsiduoti nei išsidaviau šiais nepradėtais ar įpusėtais skaitiniais negalėčiau.
Ir kol valstybinės bibliografijos numatomų leidinių sąrašas ištiktas sausros
ir nykus kaip reta, aš atokvėpingai
skaičiuoju, kad dar geras mėnuo iki
naujo leidybinio sezono pradžios, tad
gal netyčia ir pavyks prisivyti norus
ir viltis, juk ana bet kokiu sezonu ir
bet kokiomis klimato sąlygomis miršta
paskutinė.
!

Eligijus Raila

Lietuvystės mozė
Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija
Eligijus Raila mums pasakoja net tik tai, kas mums galbūt yra aktualu ir svarbu, bet ir tai, kas pačiam Basanavičiui buvo svarbu pasakyti apie save ir savo
laikmetį. Autoriaus pasakojimas mums sugrąžino ne stilizuotą, bet itin gražų
istorijos kasdieniškumą.
Norbertas Černiauskas
Eligijui Railai pavyko atskleisti tiriamos figūros psichosocialinę ir sociokultūrinę vienovę, kurios dėka Basanavičius iškyla ir kaip profesionalus gydytojas, ir kaip preciziška medicinine savistaba pasižymintis žmogus,
o šios praktikos adekvačiai įrašytos į istorinį garsą nulėmusio nacionalizmo sklaidos lyderio paveikslą.
Paulius V. Subačius
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Prislėgusi praeitis
Antanas Terleckas

Jei domitės istorija, birželį tikrai negalėjote skųstis nuoboduliu. Minėtos
net trejos itin svarbių Lietuvos istorijos įvykių metinės – 1941 m. birželio
14–18 d. trėmimų, birželio sukilimo ir
žydų žudynių (Holokausto) Lietuvoje
pradžios. Vos per porą 1941 m. birželio savaičių Lietuvos gyventojai patyrė daugiau nei kada nors būtų pajėgę
įsivaizduoti žiauriausiame košmare –
toks reikšmingas Lietuvos istorijoje
šis mėnuo.
2021 m. birželį kone kiekvieną dieną istorijos entuziastai galėjo rinktis
iš daugybės renginių, minėjimų, konferencijų, parodų atidarymų, diskusijų, podkastų, radijo laidų, publikacijų naujienų portaluose – viskas buvo
skirta bandant apmąstyti 1941 m.
birželio įvykius. Bendra atmosfera ir
iniciatyvų gausa (nejaugi žmonėms
pradeda iš tiesų rūpėti istorija?) maloniai stebino. Aišku, nebuvo apsieita be
tradicinių provokacijų viešosios erdvės
paribiuose, neva siejamų su istorija ir
atmintimi, už kurių slepiasi tik politinės ar asmeninės ambicijos. Tačiau
šiemet viešumos užvaldyti provokacijomis ar nereikšmingais debatais nepavyko, nors skirtingos bendruomenės
ir telkėsi į skirtingas 1941 m. birželio
prasmes. Natūralu, kad atmintys čia
gali konfliktuoti – statistiniam lietuviui turbūt svarbiau prisiminti trėmimus ir sukilimą, žydams (ir Vakarų
auditorijai) – žudynių pradžią. Tuos
konfliktus galime periodiškai stebėti,
kai viešumoje vis bandoma sukilimą
pateikti kaip Holokausto Lietuvoje
preliudiją, arba – atvirkščiai – visiškai
nuo jo atsieti.
Iš visų renginių šiemet savo mastu
ir profesionalumu išsiskyrė tarptau-
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tinė mokslinė konferencija „Skaldanti atmintis: SSRS-Vokietijos karas
ir masinio smurto naratyvai Vidurio
Rytų Europoje“, vykusi birželio 4–5 d.
Vilniaus rotušėje, skirta profesorės
Irenos Veisaitės atminimui. Renginį
organizavo Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas ir Lietuvos užsienio reikalų
ministerija.
Dar iki konferencijos skaitant jos
programą, akis užkliuvo už kai kurių
keistokų teiginių, kurie liudija milžinišką atminčių (ir atminčių-politikų)
spaudimą, kuriam kartais pasiduodama net tokiose konferencijose, kurie
parodo, kad praeitis gal
net ne tiek skaldanti,
kiek slegianti. Lietuvoje
kalbant apie atminčių
konfliktus, dažniausiai
primityviai išskiriamos
dvi stovyklos, kurias
fantazijos neturintys apžvalgininkai dažniausiai
vadina „patriotine“ ir „liberaliąja“. Pasiduodant
supaprastinančiai logikai – vieni ieško herojų,
kiti ragina tapatintis su
aukomis. Tačiau mūsų
kieme vykstantys žaidimai yra nykštukinės
reikšmės, lyginant su
tuo, kaip praeitis slegia
Vakarų pasaulį. Galima
kalbėti apie ekstremumus, kuriuos sąlygoja cancel culture
plėtra Vakaruose – kai istorinių revizijų taikinyje atsiduria net tokios asmenybės kaip Kristupas Kolumbas.
Tačiau tai jau egzotika, kurią suprasti
Lietuvoje pernelyg sunku. Vis dėlto

yra ir kur kas artimesnių bei suprantamesnių pavyzdžių, bene geriausias –
kaip Lietuvoje, Europoje ir JAV vertinami komunizmas ir nacizmas. Iki
pat šiol kalbėti apie nacizmo ir komunizmo bendrystę, apie lygybės ženklą
tarp nacizmo ir komunizmo, apie abi
ideologijas apjungiančią totalitarizmo
sąvoką yra tam tikras vertybinis apsisprendimas. Antrasis pasaulinis karas ir jo baigtis, Holokaustas ir Niurnbergo procesas nacizmui užkrovė tokį
krūvį, kokio komunizmas niekada
nesulauks. Tekstų apie šių ideologijų
bendrystę, kuri ir atrišo rankas ir karui, ir Holokaustui, toli gražu nestinga,
o Lietuvoje dėl istorinių aplinkybių ši
tezė jau virtusi kone aksioma – jos net
nereikia įrodinėti. Tačiau Vakaruose
šis lygybės ženklas arba nededamas,
arba dedamas kur kas atsargiau – su
daugybe išlygų, sąlygų ir saugiklių ar
net tam tikra baime įžeisti. Nacizmas
Vakarų pasaulyje tebėra Didysis Blogis, kuriam neįmanoma prilygti. Bet
kokia sąsaja su nacizmu, net ir pati
toliausia ir teįžiūrima su mikroskopu,

Renginio plakatas

tampa inkriminuojančia ir gniuždančia – tokia sąsaja išjungia mąstymą ir
užleidžia kelią emocijai.
Ši istorinė trauma kažkiek atsispindėjo ir konferencijoje kalbėjusio
Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje
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Matthiaso Sonno kalboje apie visuomet kolektyvinę ir laikui nepavaldžią
istorijos atsakomybę: „Jei Lietuva
1941 m. birželį negalėjo veikti kaip
suvereni valstybė, ar istorinė atsakomybė tampa tik individualių atsakomybių rinkiniu? Ar kiekvienas to meto
lietuvis, atsakingas už tai, kaip elgėsi
su savo kaimynais žydais lietuviais,
savo bendrapiliečiais, savo tautiečiais? Ar kiekvienas šių dienų anūkas
su nerimu svarsto apie savo senelio
vaidmenį?“ Lietuvoje, bent istoriografijoje, klausimai taip retai formuluojami – mūsuose įprasčiau kalbėti apie
asmeninę atsakomybę, nes kolektyvinės antklodės užsitraukimas (dargi
ant anūkų), kolektyvinių tapatybių
prisiėmimas neišvengiamai sumūsiš
kina istoriją. Be to, jei Vakarų Europoje atsakomybės klausimas iš esmės
baigiasi su 1945 m., tai Vidurio Rytų
Europoje, nuolat besimainydamas, išlieka aktualus iki pat 1990–1991 m.
Ši praeities našta, sąmoningai ar
ne, prislėgė ir organizatorių pečius.
Konferencijos programoje rašoma apie
Vokietijos pradėto karo etapo išskirtinumą, kadangi „priešais buvo laikomi
ne tik Raudonosios Armijos kariai, bet
ir okupuotų kraštų civiliai gyventojai“.
Nelabai suprantama fiksacija į vieną
agresorių ir jo priešus – juk SSRS irgi
buvo agresorius, irgi priešu laikęs civilius gyventojus – netgi tose pačiose teritorijose. Ir 1941 m., ir 1939 m., ir dar
anksčiau. Dar keisčiau atrodo konferencijos programoje atsidūręs pasažas
apie detaliai ištyrinėtas Vermachto
karines operacijas ir „šių karinių pajėgų reikšmė okupuojant naujas teritorijas bei vykdant masines žudynes“.
Juk Vermachto vaidmuo žudynėse,
ypač jų vykdyme, buvo itin menkas.
Gal tai smulkmenos, bet jos parodo,
kaip kartais lūžtama po skaldančios
praeities našta.
Nepaisant to, konferencija buvo itin
profesionali ir solidi, tokių Lietuvoje
sulaukti yra retas įvykis ir tikra šventė. Sveikinimo žodžius tarę ambasadoriai Robertas Gilchristas (JAV), Yossi
Levy (Izraelis), minėtasis Sonnas pa-
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demonstravo Lietuvos istorijos išmanymą, pateikdami įdomias stebėtojų
įžvalgas. Seimo pirmininkės Viktorijos
Čmilytės-Nielsen ir premjerės Ingridos Šimonytės kalbos priminė, kaip
svarbu (ir malonu), kad svarbiausius
postus valstybėje užimtų žmonės,
gebantys mąstyti politiškai, europietiškai ir nepaverčiantys istorijos vien
banalybių šnekėjimo, tuštoko patriotizmo ir bandymo įsiteikti rinkėjams
instrumentu.
Organizatoriams pavyko pakviesti
tiek vietinio, tiek ir tarptautinio masto
žvaigždes – Joachimą Tauberį, Adamą
Michniką, Davidą Fishmaną, Saulių
Sužiedėlį, Tomą Venclovą, etc. Konferencijų sekcijos buvo gerai apmąstytos
ir logiškai sudėliotos, tarsi atkartojo
istorikų darbo metodus: pirma diena
buvo skirta daugiau istoriografijos ir
šaltinių apmąstymui, antra – atminties problematikai. Didžiausias komp
limentas konferencijai – ji iš tiesų buvo
apie Vidurio Rytų Europą ir visą šį regioną, bendrą regiono patirtį, ne paskiras valstybes ar siužetus. Kadangi
renginio įrašą nesunkiai galima rasti
lrt.lt mediatekoje, į pranešimų turinį
pernelyg nesigilinsiu, tik išskirsiu kelias mintis, kilusias besiklausant konferencijos.
Visų pirma, itin skaudžiai nuskambėjo Michniko mintis, nuo kurios jis
pradėjo pranešimą – kad Lenkijoje
tokia konferencija šiandien būtų neįmanoma. Laisvės premijos (Lietuvos)
laureato žodžiai galėtų paraginti atsikvošėti lietuviškuosius valstybinės
istorijos politikos ir Instytut Pamięci
Narodowej entuziastus, kurių pertek
lius valstybinėse institucijose baugina.
Panašiai kalbėjo ir vengrų istorikas
Laszlo Karsai, teigęs, kad Viktoras
Orbanas Vengrijoje vykdo istorinį revizionizmą, kurio esmė – įtvirtinti Veng
rijos kaip Antrojo pasaulinio karo aukos statusą, nepaisant admirolo Horčio
kolaboravimo su nacistine Vokietija.
Susimąstyti privertė ir kelintą kartą
pastebimi tapatybiniai-geografiniai-istoriniai pačių istorikų skirtumai, besiskleidžiantys tarp tapatybės sąlygoto

subjektyvumo ir mokslinio objektyvumo. Mūsuose humanitarinį kalbėjimą
(mokslą) įprasta laikyti nuasmenintu
ir vaikytis saviapgaulių kalbinių idealų: moksliniame tekste įvardis „mes“
kažkodėl virsta labiau legitimiu nei
„aš“, dažnai slepiamasi ir nuo savęs
paties, pažiūrų ir vertybių, nes tai esą
nepridera moksliniam kalbėjimui.
Tuo tarpu Karsai pranešimą pradėjo
nuo savęs suasmeninimo, savotiškos
subjektyvumo deklaracijos: prisistatė
esąs anti-antisemitas, antinacionalistas ir antikomunistas. Tarsi panašiai elgėsi ir JAV istorikas Ronaldas
Bergeris, pranešime nagrinėjęs savo
šeimos, išgyvenusios Holokaustą Lenkijoje, istoriją; Venclova ir Michnikas
taip pat aiškiai atspindi tam tikras
pasaulėžiūrines stovyklas. Lietuvoje
galbūt apsibrėžti esant antikomunistu
būtų banaloka, bet vis dėlto istoriko
(ir humanitarikos) nuasmeninimas
yra pernelyg menkai reflektuojamas,
kartais gal net kiek netyčiom ar refleksyviai užmaskuojant asmenines
pozicijas, kurios visgi turėtų būti deklaruotos.
Galiausiai susidarė įspūdis, kurį
ir seniau buvo galima nujausti – kad
istorijoje ima įsivyrauti atminties diktatas. Net grynai istoriniuose pranešimuose apie faktus ar šaltinius, jučiomis
ar nejučiomis, kai kurie pranešėjai vis
nuklysdavo į atminties problematiką,
atsakinėdavo į klausimus, kuriuos
diktuoja atminties laukas. Tai atspindi madas ir tendencijas – panašu, kad istorikams svarbus nebe tik
Leopoldo von Ranke‘s idealas – kaip
buvo iš tikrųjų, bet ir kaip prisimename tai, kas buvo. Taip pat ši situacija
atspindi ir tam tikrą visuomenės(-ių)
būklę, į kurią neišvengiamai reaguoja ir istorikai. Aštrėjant ginčams dėl
atminties, neišvengiamai vis daugiau
istorikų daugiau dėmesio ima skirti
būtent atminčiai, jai pasiduoda. Galbūt tai būdas megzti tvirtesnį dialogą
su visuomene – panašu, kad atmintis
ir visuomenę domina labiau, nei pati
istorija.
!
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„Žmogaus iš miegamojo“
fenomenas
Nojus Kiznis

Absoliutus tradicinės televizijos išsikvėpimas lėmė tai, kad žiūrovas yra
vis labiau verčiamas ieškoti alternatyvų, dažniausiai – internete, video
platformose. Šią tendenciją dar labiau
paspartino ir pandemijos sąlygoti pokyčiai. Naujų bandymų daug, ne visi
jie sėkmingi, tačiau bene ryškiausiu
pastarųjų metų fenomenu tapo buvusio
Sauliaus Skvernelio patarėjo Skirmanto Malinausko kanalas. Po pasitraukimo iš politinės veiklos 2020 m. kovą,
Malinauskas susikūrė YouTube paskyrą ir talpino vaizdo įrašus, kuriuose komentuodavo politines aktualijas. Nors
peržiūros augo, tai nebuvo išskirtinis
turinys – apžvalgos ir tiek. Situaciją esmingai keitė kruopščiai atliktos
Lietuvos internetų paribiuose siautėjančių Ugniaus Kiguolio ir Kazimiero
Juraičio dekonstrukcijos. Sparčiai išaugus žiūrovų skaičiui, Malinauskas
nusprendė kurti paskyrą sutelktinio
finansavimo Patreon platformoje ir
bene per mėnesį tapo populiariausiu
ir daugiausia paramos sulaukiančiu
individualiu šios platformos kūrėju
Lietuvoje – YouTube Malinauskas
turi 100 000 sekėjų, Patreone jį remia
beveik 7000 žiūrovų, kas mėnesį jam
skiriantys daugiau nei 20 000 eurų.
Malinausko kanalas evoliucionavo pamažu. Pastebimiausias pokytis
buvo techninis tobulėjimas – nuo trūkinėjančių Zoomo vaizdelių iki paprastai, bet kokybiškai sumontuotų įrašų.
Visgi svarbesnė buvo turinio kaita.
Pradžioje kurtas politines apžvalgas
ir pandeminių sąmokslo teorijų demaskavimams skirtus epizodus lydėjo
įvairių marginalų dekonstrukcijos, fi-
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nansinių nusikaltimų ar piktnaudžiavimų tyrimai: Lietuvos lažybų bendrovių plačiai taikoma laiminčių žaidėjų
suspendavimo praktika, vadinamosios
piramidžių schemos-apgavystės, sisteminis Palangos kebabinėje dirbusių
paauglių išnaudojimas – visa tai, nuo
mažiausių iki milijoninių aferų, Malinausko buvo iškelta į viešumą. Svarbūs ir epizodai, skirti aplinkosaugai,
korupcijai, neteisingumui valstybėje,
galiausiai – Malinausko dėmesys su
nusikalstamu pasauliu siejamo verslininko ir Lietuvos futbolo federacijos
veikėjo Arūno Pukelio istorijai. Visgi
vien nagrinėjamų temų patrauklumu
ar televizijos mirties sąlygota žiūrovų
migracija į YouTube esminį klausimą – kas yra Malinausko fenomeno
pagrindas – neatsakysime.
Bandant suprasti „žmogaus iš miegamojo“ (kaip Malinauską paniekinamai
vadina Pukelis) fenomeną, pradžioje
kyla Malinausko reputacijos ir aplinkos klausimas. Nepaisant daugiau
nei dešimtmetį dirbto žurnalistinio
darbo (įskaitant ir buvusią 15min.lt
tiriamosios žurnalistikos komandą),
po laiko, praleisto Skvernelio vyriausybėje, Malinausku pasitikėti sunku.
Sukaupta žurnalistinė patirtis tapo ne
profesionalumo garantu, o Skvernelio
įrankiu – jis itin aršiai gindavo premjerą, o kilus skandalams (pavyzdžiui,
dėl sunaikinto Skvernelio pasisakymo
apie žurnalistus įrašo), būtent Malinauskas buvo žmogus, stojęs kalbėti
su žiniasklaida. Tad sunku suprasti,
kodėl nemaža dalis visuomenės įsijungė į Malinausko fanų gretas.
Čia galimos įvairios interpretacijos.

Viena akivaizdu – Malinausko iškilimui pasitarnavo savotiška kankinyste
pasibaigęs jo darbas vyriausybėje ir
trumpalaikė žmonių atmintis. Pandemijos grėsmę suvokusio ir su Aurelijumi Veryga sukonfliktavusio, iš vyriausybės išmesto Malinausko istorija tarsi
nurašė praeities klaidas ir tapo savotiška preliudija būsimai kanalo idėjai
ir moto – tiesa yra svarbu. Tačiau su
Skverneliu jis artimai bendrauja iki šiol,
ir jokių abejonių dėl darbo vyriausybėje
ar ten priimtų sprendimų neišreiškia.
Apskritai, nors Malinauskas grįžimo
į politiką galimybę atmeta, o bet kokį
angažuotumą partijoms neigia, „valstietiškų“ ženklų jo aplinkoje galima
rasti. Šalia draugystės su Skverneliu,
jo veikloje vis šmėžuoja su LVŽS susiję
asmenys – jis dalyvauja Vytauto Bako
organizuotame proteste prieš Navalno
įkalinimą, vykdo tyrimus apie su „valstiečiais“ susijusios aplinkosaugininkės
Olgos Vėbrienės konfliktą su ministru
Simonu Gentvilu, aiškiai palaikydamas pirmosios pusę; prieš kelis mėnesius paskelbė ir apie kito Skvernelio
patarėjo Tomo Beržinsko prisijungimą
prie jo kanalo. Įtarimų neišblaško ir jo
pasisakymai viešumoje, keliantys didelių abejonių Malinausko gebėjimu
objektyviai vertinti tikrovę – galima
turėti (ne)simpatijų įvairių asmenų atžvilgiu, bet vienareikšmiškai teigti, kad
Gabrielius Landsbergis į Seimą atėjo
tvarkytis verslo interesų (https://www.
ziniuradijas.lt/laidos/persona-grata/
kaip-spaudos-diena-gimes-skirmantastapo-vlogeriu?video=1; nuo 34:40 min.)
ir taip jį lyginti su Ramūnu Karbauskiu, yra primityvu ir nenuoseklu, ypač
žmogui, deklaruojančiam tiesos svarbą.
Šioje vietoje būtų paprasta nurašyti kanalą kaip provalstietišką ruporą,
o apžvalgą čia ir baigti, tačiau viskas
nėra taip paprasta. Reikia pripažinti,
kad nepaisant šių įtarimų, Malinauskas dar kanalo pradžioje pasuko nuo
politinių partijų ar asmenybių prie
šiuo atžvilgiu neutralių temų. Sunku
prikibti ir prie pačių epizodų – nors
negalime būti tikri (nematome), kaip
Malinauskas dirba su šaltiniais, tačiau
jis moka sudaryti kruopštaus tyrėjo

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 5

a p ž v a lg a

įspūdį. Visa tai, nepaisant autoriteto
klausimo, verčia juo pasitikėti.
Aišku, didelė dalis Malinausko kanalo – tai ne tik turinys, bet ir žaidimai
retorika. Dažnokai daromos labai ilgos
įžangos, o mintys, nors prasmingos ir
svarbios, nuolat kartojamos skirtingais
žodžiais. Žiūrėjimo malonumui nepadeda ir nuolat iškylantis turinio originalumo klausimas – viešąją erdvę sekantis žiūrovas netruks pastebėti, kad
didelė dalis Malinausko nagrinėjamų
temų yra seniai žinomos ir nušviestos
žiniasklaidoje. Ta pati Pukelio istorija
buvo gerai pažįstama situaciją sekusiems žmonėms – tiesa, jeigu tokių dar
užpernai Lietuvoje buvo tik saujelė,
tai dabar turbūt retas kuris nėra bent
girdėjęs šio verslininko pavardės.
Prakalbus apie kanalo patrauklumo
priežastis, negalime nepaminėti Malinausko kaip kūrėjo statuso ir jo teikiamų privalumų. Jau kurį laiką viešojoje
erdvėje kyla diskusijos, kaip reikėtų
vertinti dideles auditorijas turinčius
ir žiniasklaidos tipo turinį kuriančius
YouTube kanalus. Kai kurios Laisvės
TV laidos, Bačiulis ir Ramanauskas,
Malinausko kanalai – kas tai? Žurnalistika? Vaizdinio turinio podkastas?
Vlogai? Galioja šiam turiniui žurnalistinė etika ar ne? Viena vertus, Malinauskas tarsi kuria tyrimu grįstą
turinį ir laikosi daugumos žurnalistų
etikos taisyklių, tačiau tuo pat metu
jis aiškiai reiškia savo nuomonę, neturi prieigos prie šiai profesijai teikiamų paslaugų ir ne visada apklausia
abi puses. Nuo tradicinių žiniasklaidos priemonių jo kanalas skiriasi ir
finansavimo pobūdžiu. Gauti pinigai
dažniausiai reiškia įsipareigojimą juos
skyrusiam, o tai riboja veikimo galimybes. Norėdamas to išvengti, Malinauskas priima tik tą paramą, kuri
reikšmingai neįpareigotų – kanalo neremia prekių ženklai, jame nerasime
užsakytų reklamų, o parama pavedimu išvis nepriimama.
Tai tarsi suteikia visišką laisvę veikti, tačiau absoliuti nepriklausomybė
yra (savi)apgaulė, nes Malinauską,
kaip ir tradicinę žiniasklaidą, spaudžia
žiūrovai. Kanalas gali egzistuoti tik

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 5

žiūrovų ir rėmėjų dėka, o už kiekvieno
jų – individualus žmogus su savo lūkesčiais. Tad nors autorius turi laisvę
rinktis ir ja naudojasi, jam įdomios temos ne visada aktualios ir žiūrovams.
Pasižvalgius po kanalo paskyrą, rasime ne vieną tematiškai naują, bet
pagal peržiūras sprendžiant – žiūrovams nepatrauklų epizodą. Kartu matyti, kad itin daug dėmesio sulaukia
tų pačių antiherojų dekonstravimai ir
spardymas. Pukelis, Paulius Aršauskas, dabar – ir Artūras Orlauskas –
etatiniai kanalo antiherojai, kuriems
skiriamas perteklinis dėmesys. Šie
žmonės (bent kanalo rėmuose) seniai
prarado bet kokį pasitikėjimą, tačiau
jie sulaukia vis naujo kanalo dėmesio.
Sunku tai vertinti kitaip nei pataikavimą žiūrovui-darbdaviui. O tai, aišku,
nemažai pasako ne tik apie Malinauską, bet ir apie žiūrovą (o žiūrint kiek
plačiau – gal ir visuomenę).
Nepaisant aptartų išlygų, Malinausko statuso neapibrėžtumas jam suteikia rimtų privalumų. Nedirbdamas
žurnalistu, tačiau pasiekdamas itin
plačią auditoriją (ko gero, skaitlingesnę, nei didoka dalis tradicinių medijų),
jis kalba drąsiai ir atvirai bei nevengia
moralinių vertinimų. Pavyzdžiui, viename iš savo epizodų, kalbėdamas apie
Pukelio praeitį, Malinauskas teigė, kad
šis verslininkas yra „tikras monstras,
kuris gali meiliai kalbėti, glėbesčiuotis
ir paskui iš karto įsakyti nužudyti žmogų“ (https://youtu.be/CbOKWkxZkc4;
nuo 07:55 min.). Atrodytų, kad toks
grubiai tiesmukas, net jei pagrįstas,
kalbėjimas yra pernelyg emocingas ir
atbaido kritiškesnį žiūrovą, tačiau Malinausko atveju tai tampa vienu kertinių jo fenomeno elementų.
Malinauskui pavyko įtikinti savo
auditoriją, kad jis – tiesos ir teisingumo gynėjas. Po kanalo įrašais rasime
žiūrovų komentarus, neretai išreiškiančius visišką nusivylimą valstybe
ir žiniasklaida, netikėjimą jų gebėjimu atlikti savo funkcijas. Šalia turint
aukštus nepasitikėjimo institucijomis
rodiklius, Malinauską išvystame kitoje šviesoje: nesulaukdami tinkamo
problemų sprendimo iš valstybės ir

norimo situacijos nušvietimo iš žinia
sklaidos, žmonės akis kreipia į „tiesos“
ieškantį ir atvirai blogį demaskuojantį
Malinauską. Nors jų problemų neišsprendžia, bet jis daug dėmesio skiria
įvairioms apgaulėms, į kurias viliojami nekalti, naivūs žmonės. Beje, teisybės jis padeda ieškoti ne tik viešumu
ir apgaulių demaskavimu, bet ir realia
finansine pagalba, dalį iš Patreon rėmėjų gaunamų pinigų skirdamas savo
tyrimų veikėjams (pavyzdžiui, padengė kebabinių tinklo apgautų paauglių
nuostolius, apmokėjo aplinkosauginius ginčus su teršiančiomis įmonėmis sprendžiančios bendruomenės teisininkų paslaugas ir t. t.). Taip daliai
žmonių kanalas tampa tarsi paskutiniu kovos už teisingumą bastionu.
Galiausiai, teisingumo paieškų momentą kristalizuoja ir konfliktas su
Pukeliu. Už nepalankių verslininkui
temų nagrinėjimą gauti ieškiniai yra
ne kas kita, kaip bandymas Malinauską užtildyti. Spaudimas teisinėmis
priemonėmis tapo įprasta kritikos išvengti norinčiųjų taktika ir nemaža
dalis tokiose situacijose pasiduoda.
Visgi turėdamas kūrybinę ir finansinę laisvę ir tikėdamas, kad tiesa yra
jo pusėje, suvokdamas galimo teisinio
precedento svarbą tolimesnei žodžio
laisvės situacijai Lietuvoje, savo žodžių
jis neatsisako ir vykstant teismams toliau gilinasi į Pukelio istoriją.
Kiek šis kortų namelis stovės, kitas
klausimas. Nors paramos Patreon platformoje skaičius įspūdingas, jis gali bet
kada subliūkšti. Malinausko rėmėjus,
o kažkada ir mane patį, mobilizavo
būtent Pukelio istorija. Net jei tai yra
labai svarbi kova, teismai tęsis ilgai,
o apie Pukelį kuriami epizodai jau pabodo, likęs turinys darosi monotoniškas. Daliai žiūrovų toks pastovumas
tinka, bet jei neįvyks esminių pokyčių,
ilgalaikėje perspektyvoje namelis (ap)grius, ką supranta ir pats autorius.
Ar kanalas transformuosis, ar sunyks,
ar pasuks kardinaliai kita kryptimi,
nuspėti neįmanoma. Bet bent kol kas
reikšmingai lietuviško YouTube vartotojų daliai tai, ką daro Skirmantas
Malinauskas, yra svarbu.
!
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Knygų aidai
Žaidimas pagal savo
taisykles
Elena Baliutytė

Naujausios Gintaro Grajausko knygos abrakadabriškas pavadinimas Nykstamai menkų dydžių poveikis
megastruktūroms kartoja paskutinio eilėraščio paskutines eilutes. Tai gal nuo jo ir pradėkim. Eilėraštyje lyrinis subjektas pasakoja apie poetą, rašiusį „žiauriai
gerai“ ir dar ranka, tikru rašalu ant popieriaus, kuris
staiga viską metė, apsigyveno vienkiemyje ir numirė karantino metu. Rankraščių neradę – tik lyg kokį
mokslinį darbą keistu pavadinimu; jis ir davė knygai
vardą. Galima manyti, kad šis keistumu ir tikrumu išsiskiriantis poetas, eilėraštyje tituluojamas bepročiu,
yra autentiškos, tikros kūrybos pavyzdys, į kurį orientuojasi Grajausko lyrinis subjektas.
Sprendžiant iš šios ir ankstesnių knygų, galima kalbėti apie tikrumo siekiančią Grajausko poetiką. Juolab kad ši knyga yra jau septintas eilėraščių rinkinys,
su kuriuo beveik tuo pat metu pasirodė dvi jo poezijos
rinktinės: Eilėraščiai (2018) ir Kaip viskas buvo (2020).
Savo estetiką ir poetiką autorius yra lakoniškai pristatęs ketvirtajame knygos viršelyje: „Mane visada ypač
domino eilėraščiai, kuriuose „gražumo“, „meniškumo“
Gintaras Grajauskas,
Nykstamai menkų
dydžių poveikis
megastruktūroms,
Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla,
2021, 112 p., 700 egz.

Dailininkė Deimantė
Rybakovienė
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tėra tik būtinas minimumas. Eilėraščiai, kurie geba
tapti beveik anoniminiais, be ryškesnės autoriaus invazijos. Tarsi atsiradę savaime. [...] Dažnai jie trumpi,
lakoniški, atmosferiški. Keliomis eilutėmis sukuriantys pasaulio vaizdą“. Šis apibūdinimas labiausiai tinka III skyriui, kur yra sutelkti trumpiausi kelių eilučių
tekstai. Kaip kitą knygos ašį autorius išskiria IV skyriaus „Paguodos giesmes“, o apie likusių eilėraščių stilistiką sako, kad ji atpažįstama iš jo ankstesnių knygų.
Paradoksalūs, (auto)ironiški. Kai kurie aštroki“. Rinkinyje yra nemažai tekstų, kurių motyvu yra tapęs pats
eilėraščio rašymas. Autorius tarsi nureikšmina šį procesą, kartais apsimeta, kad eilėraštis rašosi pats, be
autoriaus valios, be taisyklių – tarsi jis rastųsi iš nieko, pasakojant apie buitinius dalykus („Pats geriausias
eilėraštis“, „štai ir parašiau...“, „žaidžiau tenisą...“).
Ir pirmasis knygos eilėraštis „Aklas pasimatymas“ yra
apie išankstinį nežinojimą, kas ta poezija ir kas tas
eilėraštis. Bet autorius žino ir kuria pagal savas žaidimo taisykles, eliminuojančias pseudojautraus, gražaus,
„krištoliniam grabe“ miegančio eilėraščio galimybę
(„rodo lavoną...“, p. 52). Deromantizuojanti tendencija
šiuo metu yra dominuojanti ne tik tarp Lietuvos kūrėjų. Autoriaus taikliai pagautą bangą galėtų rodyti kad
ir išskirtinai daug jo vertimų į kitas Europos kalbas
(7 poezijos knygos). Vis dėlto reiktų pabrėžti, kad Grajauskas ne tiek „gaudo bangas“, kiek pats dalyvauja jų
kūrime; jo poezijos aštrus socialumas yra palaikomas
ne grupinio projektinio mentaliteto, o atrodo esąs tik
ras, individualus („Org(anizac)ija“). Išplėstinio palyginimo ar parabolės forma autorius pateikia apibendrintą, racionalizuotą pabirų kasdienybės situacijų vaizdą,
paradoksais apnuogina mąstymo klišes, sustabarėjusias socialinio gyvenimo normas. Autorius niuansuotai
ironizuoja šiuolaikinėje kultūroje banalybe tapusį kūno
kultą, kuris jo kūryboje siejasi su miesčioniškumu, vulgarumu, primityvumu. Ironiškai aktyvuojami reklaminiai šūkiai, parodijuojama iškreiptą tikrovę kurianti
vadyba: varškės sūrelių „Imperija Mū“ gamintojai pristatomi kaip dabarties imperatoriai („Imperatorius“),
o rūpestis žmogumi – žaliavinių, gerai „įmitusių žmonių“ gamyba („Mums rūpi kiekvienas gerai įmitęs žmogus“). Tokio „rūpesčio“ rezultatas – „nupenėtos dvasios“
miesčionišką idilę šaržuojančiam trieilyje „Viešpatie,
leisk mums pasikultūrinti...“, p. 68). Lyrinis subjektas ir savo paties kūną traktuoja kaip kalėjimą, kurio taisyklėms reikia paklusti, ir tik pabaigoje po virtinės išbandymų jis sako atgaunąs laisvę: „dabar jaučiu,
kad mano kūnas paleidžia mane. / Ir pradedu galvoti, kad gal turiu sielą“ („Iš „Paguodos giesmių““, p. 95).
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knygų aidai

Knygoje kuriamas poeto – vienišiaus, keistuolio –
vaizdinys, dažniausiai traktuojamas su humoru ir
(auto)ironija, kartais primena nemirtingąjį Kukutį: „iš
tiesų tai aš esu pirmuonis // kažkaip / nesinorėjo man
evoliucionuoti / netikėjau progresu // toksai vat pirmuonis / skeptikas // dabar gyvenu / technologijų amžiuje /
tarp visokių žinduolių // niekas neklausia / o ir ką aš
galiu jums pasakyti // buvau teisus“ (p. 58).
Vartotojiškos visuomenės akimis poetas visada daugiau ar mažiau yra beprotis ar bent jau kitoks. Knygoje
ši riba yra aiškiai brėžiama: ironija, komizmas, absurdo vaizdeliai yra tie donkichotiškai herojiški autoriaus
ginklai, demaskuojantys mechaniško, rutinizuoto, nuasmeninto gyvenimo būdą. Šias subjekto pastangas
lydi juokas ir liūdesys – ir ne tik dėl to, kad jis žino
nieko nepakeisiąs, bet ir dėl to, kad jis jaučiasi esąs ne
tik anapus, bet ir šiapus ribos („o ir mes su tavim ne
kitokie“, p. 45). Vis dėlto lyrinis subjektas dažniau yra
„anapus ribos“, pasaulio pantomimą stebintis iš nuošalės („Jie žiūri į mišką ir mato visų savo priešų pėdsakus. / Aš žiūriu į upę ir matau, kas mums visiems
nutiks“ („Šamanas“, p. 19); pasakotojas nemoralizuoja – tik rodo atomazgą: eilėraštyje „Rūkas. Procesija“
ant šluotos parimęs šlavėjas stebi, kaip „paskutinis štai
plaukia luotas // jame lėtas skylėtas skeletas / jame senas bepročio chalatas / jame senas charono chitonas“,
p. 30). Iš pabaigos perspektyvos skirtingos gyvenimo
sampratos atrodo vienodai juokingos: „tu bėgai Vilties
bėgime / aš bėgau Nevilties bėgime // susitikom ties finišu“ (p. 64). Kitame eilėraštyje, perrašydamas pasakos apie žiogą ir skruzdę siužetą, autorius iš pradžių
skirtingas gyvenimo programas supriešina, lyrinį sub
jektą įgaliodamas atstovauti žiogo pozicijai, teigiančiai skruzdėliško triūso beprasmybę, bet baigia eilėraštį abejone ir skepsiu dėl abiejų, nes atėjo ruduo, kuris
abu juos vienodai užbaigs. Pradiniai antagonistai „aš“
ir „tu“ tampa priverstiniu, ironišku „mudu“: „dabar apsikabinkim, mano bukoji / darbščioji bičiule, ateina ruduo / mus užbaigti“ („Na taip, tu teisi...“, p. 26).
Pabaigos taškas nežada jokios anapusinės perspektyvos: autoriui (ir jo tekstiniams pavidalams) rūpi šiapusiniai reikalai, kurie nusipelno ne lyrinio pakylėtumo, o laiko mizeriją apnuoginančios ironijos. Tiesa, ne
vienas iš tų eilėraščių, kuriuose autorius imasi rutininio gyvenimo dekonstrukcijos, yra šiek tiek ištęstas,
monotoniškas, neįtemptos spyruoklės („Linkiu šimto
metų“, „Intoksikacija“, „Vyras, kuriam skauda“, „Santaliučija bando giedoti“). Smigesni yra trumpi, labiau
koncentruoti tekstai, kuriuose taikliai, neretai su humoru, sukurta apibendrinta dabarties situacija („vyrai
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iš Veneros...“, „rašei žinomai melagingą...“, „Lietuvio
mirtis“).
Ne viename eilėraštyje pasakojimas yra įgavęs išplėstinio palyginimo formą: pavyzdžiui, kūnas – kalėjimo
(p. 95), instrumento dėklo (p. 24), poezijos rašymas –
teniso žaidimo „su dangiškuoju federeriu“, neišmanant
taisyklių (p. 41). Pasitelkęs abstrahuotą sąlygiškumą,
autorius sukuria apibendrintą, konceptualų pasaulio
vaizdą. Knygoje daug tekstų, kuriuose esama ir tiesioginio minties išsakymo, paradoksalių apvertimų. Tai
trumpieji kūriniai, sutelkti III skyriuje; dauguma jų
yra trieiliai, dvieiliai, kartais užtenka ir vienos eilutės:
„gyvemk kaip visi“ (p. 72). Kaip tik šiame ir paskutiniame skyriuje („Iš „Paguodos giesmių““) gerų tekstų
esama daugiausia.
Grajausko poetinis minimalizmas, autoriaus „anonimiškumas“, paradoksai ir absurdeskos sukuria „objektyvų“ pasaulio vaizdą, kuris, manau, atpažįstamas
daugeliui šiandieninių skaitytojų – nuo „pirmuonių“ iki
„žinduolių“. Kai paskaičiau keletą tekstų žmogui, skeptiškai žiūrinčiam į poeziją, sulaukiau tikėtos reakcijos:
suabejojo, ar tai poezija, bet tekstų „turiniui“ labai pritarė, keletą kartų klausė autoriaus pavardės.
O mane, rašant recenziją, persekiojo vienas „negrajauskiškas“ eilėraštis iš rinkinio Katalogas (1997). Pacituosiu jį dėl to, kad jo egzistencinis lyrizmas, man rodos, yra ta šaknis, iš kurios radosi ir naujoji knyga.
virtuvėje geria arbatą:
prisimerkę, maloniai vangūs,
ir privalomas šimtas vatų
sąžiningai nujuodina langus
taip ateina diena, taip išeina,
tylomis, begurkšnojant arbatą
viskas mainos – ir nieks nesimaino,
viskas juda – ir sukasi ratas
viskas tolsta, ir daros vėsu
ir padvelkia šalčiu nuo rūsio
krinta lapai: vadinas, esu
krinta lapai: vadinas, nebūsiu
Vis dėlto esama svarbaus skirtumo: pasyvią filosofinę kontempliaciją (tiesa, turinčią šiek tiek parodijinio
atspalvio) dabar pakeitė aktyvi, sociali pozicija ir „negraži“ poetika.
Jei kas abejoja dėl Gintaro Grajausko poezijos, siūlyčiau perskaityti ne tik naująjį rinkinį, bet ir rinktinę
Kaip viskas buvo – geras poetas.
!
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Veidrodžiu į veidrodį
Mantas Toločka

Varge, varge, kaip sunku yra rašyti apie pripažintus ir
klasikais tapsiančius autorius. Gerbėjų jie jau turi. Negerbėjų irgi. Nei vieniems, nei kitiems nieko jau nebeįrodysi. Aišku, visada galima užsiimti kruopščia knygos
analize, bet tokiems sunkiasvorio turinio autoriams
kaip Kornelijus Platelis aptarti (ar juo labiau į juos įsigilinti) kelių puslapių teksto tikrai neužteks. Belieka ieškoti temų, įvaizdžių, raktų, kurie padėtų patekti į rinkinio pasaulį, tačiau ir šie per daug metų pasikartoja,
tampa sistemiški ir nuo atskirų eilėraščių mus kreipia
į visumą. Toks hermeneutinis pragariukas. Ką gi, reikia tikėtis, kad jame truputį vėsiau nei liepą tėvynėje.
Aptarimą, manau, reiktų pradėti nuo pagrindinio albumo singlo, kuris duoda pavadinimą ir visai knygai –
„Korijantis veidrodis“ (p. 13). Tiesa, knygos pavadinime
pavartota junginio daugiskaita, taip sufleruojant, kad
visi eilėraščiai paklūsta tai pačiai mimetinei programai. Tekstas prasideda nuoroda į veidrodį: „Jį išėmiau
iš senelių spintos su visomis durelėmis / ir pastačiau
palėpėj, o spintą sukūrenau“ (p. 13). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad veidrodis valingai atskiriamas nuo
spintos, atsisakant tūrio ar erdvės už jo. Apie spintą
tekste toliau plėtojama: „tik užėmė vietą ir nebetalpino
daiktų, / susikaupusių per tiek metų – nebereikalingų /
sapnų, suvokimų, įsivaizdavimų“ (p. 13). Jeigu veidrodį laikysime eilėraščio metafora, šios eilutės žymi po-
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slinkį tarp romantinio ir modernaus teksto supratimo.
Demistifikuojama tai, kas slypi už veidrodžio ribų ir
susitelkiama į patį atspindį. Vėliau tekste pasirodo ir
opozicija šiai minčiai: subjektas atsimena, kaip senelė
pasakodavo apie veidrodį it apie duris į kitą kambarį,
bet subjekto skepticizmas triumfuoja ir veidrodis yra
galutinai atskiriamas nuo erdvės: „korijantis veidrodis – / tai kas kita – jame jau būna pradėję nykti / kito
kambario vizijos – tamsios dėmelės iš lėto / plečiasi,
liudija laiką, tirpdantį ribą / tarp nusavintų realybių,
temdantį jų kerus...“ (p. 13). Korijimas reprezentuoja
laiko tėkmę, nuotolį tarp teksto ir tikrovės, tarp kambario ir atspindžio. Tačiau korijimo reikšmė eilėraštyje tikrai nėra neigiama. Jis kaip tik „it Letos srovėj“
leidžia subjektui pamatyti jo tikrąjį veidą. Čia mums
galėtų pagelbėti įvairiausios fenomenologinės teorijos,
kreipiančios dėmesį ne į ką, o į kaip. Atspindyje atsiverianti tuštuma suteikia progą ją užpildyti, sujungti su
likusiu vaizdu. Žinoma, eilėraščio pabaiga yra kur kas
mįslingesnė, nei gali pasirodyti iš recenzento analizės,
bet pagrindinės knygos tematinės gairės po truputį
aiškėja. Plateliui rūpi tikrovės santykis su atspindžiu.
Taip pat sąmonės įsikišimas į visa tai, būdas tikrovę
rekonstruoti, deformuoti ar kaip kitaip ją paveikti. Vienaip ar kitaip, šis eilėraštis vienas šaunesnių metapoezijos pavyzdžių, skaitytų pastaruoju metu.
Tarp mįslių apie tikrovės ir atspindžio ryšį randasi ir bandymų metaforizuoti patį poeto amatą. Kartais poetas pasirodo kaip siuvėjas, kartais kaip kasinėtojas. Tarkime: „Aš kasinėju plunksna, kaip kartą
buvau pamokytas / savo velionio bičiulio, ar plunksna
valau radinių / kalkines apnašas, juos paskui restauruoju / klastodamas buvusį grožį ar autentišką vaizdą“
(p. 20). Poetas prisiima klastotojo vaidmenį. Kaip atspindys nesukuria naujos erdvės, taip ir kasinėtojas tik
rekonstruoja buvusį grožį, taip naikindamas autentiką
ir klastodamas istoriją. Svarstant šiuos klausimus, įsipina ir platonai su aristoteliais. Klasikinė kolizija tarp
etikos ir estetikos tampa ne vieno teksto ašimi. Poetas
arba menininkas yra įtraukiamas į teismo procesą, kur
ir svarstomos visos su klastojimu susijusios nuodėmės.
Yra bent du tokie eilėraščiai: „Mimezė“ (p. 110) ir „Procesas“ (p. 118). Abu šie tekstai pilni satyros ir ironijos.
Pirmasis vaizduoja komišką situaciją, kurioje už pinigų klastojimą teisiamas subjektas bando išteisinti savo
veiksmus kaip meninį performansą: „Taip, plagiatas –
blogai, / bet čia jis – performanso dalis. Esmė – pats
veiksmas – / socialinių-ekonominių santykių eksplikacija, mimezė, / tokia svarbi ir būdinga pačiai meno prigimčiai“ (p. 110). Savo ruožtu antrasis vaizduoja, kaip
poetas teisiamas pagal gyvenimo ir kalbėjimo aplinkybes. Čia vienos maišosi su kitomis ir viskas galiausiai
išsiriša absurdiškai: „esu pripažįstamas kaltas, / su žodžiais painiojęs poelgius, trikdęs teisėsaugos darbą, /
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todėl gražuolė man skiria tikrovės kalėjimo bausmę /
iki gyvos galvos, atidedant vykdymą, / kol pasibaigs
tikrovė“ (p. 119). Platelis nors ir šaržuodamas, bet toliau plėtoja tą pačią tikrovės ir jos ribų temą, kartu
įpindamas autoriaus etinio neutralumo/suinteresuo
tumo klausimą.
Prabilus apie menininką ir autorystę, knygoje yra
vienas duetas, kurio negaliu neaptarti. Tai eilėraščių
ciklas „Mumijų vystyklai: Sapfo“ (p. 53). Jame Platelis pasitelkia išlikusius Sapfo eilėraščių fragmentus,
juos apipina autoriniu tekstu ir tai sujungia į vieną
visumą. Komentare prieš ciklą jis paaiškina nederinęs Sapfo teksto prie savojo ir pažymėjęs autentiškus
fragmentus paryškintu kursyvu. Šis konceptas taip
pat kaip žaibiškai suintrigavo, taip žaibiškai ir nuvylė. Nors autorius Sapfo fragmentų prie savųjų nederino, bet savuosius tikrai stilistiškai bandė palenkti arčiau Vakarų lyrinės poezijos pradžios. Suprantu,
kad knygos tema – atspindžiai, bet šioje vietoje jokio
korijimo, tik meistriška imitacija: „Atradęs kažką
manyje nepatirta, šviesius ir tamsius / geismus, nukreipei savo mintis į jų tėkmę. / Vykdai planą paimti šį miestą, užgrobti, / idant pavergtum mane“ (p. 56).
Arba: „Dabar, kai tavęs nebėra, / širdyje / aiškiai
regiu tavo / gražų / veidą, vėl / švytintį man, / nudažytą / meilės spalva“ (p. 65). Autorius komentare
mini, kad nebandė restauruoti Sapfo tekstų. Bet atrodo, kad išėjo kažkas panašaus. Vienas iš begalybės
įmanomų variantų. Kaip Vakarų lyrikos pradžiai – visai nieko, kaip Kornelijui Plateliui – kažko trūksta.
Yra ir tekstų, kurie maloniai nustebino. Vienas tokių – eilėraščių ciklas „Su Ferdinandu“ (p. 122). Šio cik
lo ašimi tampa menamas dialogas su subjekto alter ego.
Ciklas vaizduoja daugybę buitinių situacijų. Eilėraščiai
stilistiškai išsiskiria iš bendro knygos vaizdo, juose nėra
jokio patoso, kalbėjimą persmelkia buitinė leksika. Aišku, tematiškai įsikomponuojama į bendrą knygos vaizdą. Toliau kalbama apie meną, laiką, senatvę ir t. t. Bet
šįsyk temos ryškėja iš komiškų, kartais net anekdotinių konfliktų. Cikle užfiksuojamos karantino būsenos,
manau, ne vienam pasirodys atpažįstamos: „Svarbiausia – du metrai, gamtoje ir po du. / Tik šitaip esame
saugūs. Stiklinę statyk ant kelmo, / taip, ant ano, per
atstumą. Galėjai ir atsinešti savo – / dabar tas džintonikas kartina mano vyną. / Ne, jo negersiu – tonike
esama cukraus. / Ko čia taip kosėji – ne ten pakliuvo? /
Sakai chininas padeda nuo maliarijos, / tad ir nuo šios
koronės?“ (p. 124). Nors Ferdinandas ir neatsako sub
jektui, bet galima lengvai rekonstruoti pokalbio esmę.
Konfliktas fiktyvus keliais lygmenimis. Visų pirma, jis
yra vidinis, ir antra – nereikalingas bei išsprendžiamas
ironizuojant subjekto poziciją: „Svarbiausia – du met
rai, gamta ir po du. / Mano vynas jau baigėsi. Dar turi
to chinino?“ (p. 124). Cikle yra ir „aukštesnių“ temų,
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bet jos irgi nedramatizuojamos. Pavyzdžiui, eilėraštyje
„persvarstome poeziją“ (p. 127) svarstoma, kad po karantino gyvenimas pasikeis, todėl reikia pokyčių ir poezijai: „Gali tekti / atidžiau rinktis žanrus. Pavyzdžiui,
antkapių poezija: / Kol gyvas, amžinybei jis kalbėjo. /
Ir ji išgirdo, ir pas jį atėjo. / Kas nors negerai? Lyg ir
nieko, bet kažkaip neskamba. / Taip, skamba vidutiniškai, bet būna ir blogiau“ (p. 127). Tokios eilės knygos
pabaigoje yra geras atokvėpis po filosofijų, mitologijų ir
intertekstų šokio.
Knygoje yra įvairiausių poetinių formų, strofos varia
cijų, eiliavimų. Tiesa, pastarieji, mano manymu, šiek
tiek nusileidžia siužetiškiems ir sodraus turinio verlibrams. Eiliuotuose tekstuose daugiau gamtos įvaizdžių, aiškesnės opozicijos tarp kultūros ir natūros.
Vienas tokių eilėraščių – „Jazminas“ (p. 72): „Nužydėjo jazminas, jo taip ir nepamačiau. / Aš beveik nužydėjau, mieloji, bet slinkis arčiau, / paklausyki, ką kalba dar žydinti mano burna, / kaip žydėjimo mirksnį ji
tempia, kaip jai negana / to baltumo, to grožio“ (p. 72).
Vėlgi kartojasi autentikos ir klastojimo, tvarumo ir laikinumo temos. Eilėraščio pabaigoje iškeliama estetinė
motyvacija, konfliktuojanti su tiesos ir melo kategorijomis: „įvardytą jausmą, kurį pavadinti melu / gal norėčiau, bet burna, ta žydinčia, argi galiu?“ (p. 72). Šie
konfliktai sistemiškai kartojasi daugumoje tekstų. Kai
kur jie akivaizdesni, kai kur užslėpti, o kai kur suplakami į mimetinių lygmenų mišrainę. Pavyzdžiui, strofa
iš eilėraščio „Šokanti karalienė“: „Ar pasakyti galėtume, kad mus tas grožis pražudė, / jeigu sakyti temokam
ir stengiamės tarti gražiai? / Laikas išsenka – kalbi ar
sukaitęs sapnuoji mažutę / šokančią tau karalienę, ar
gandą dar vieną rašai“ (p. 75). Visų pirma, erzina sukeista žodžių tvarka ir panašu, kad tai padaryta tik dėl
rimo. Be to, darosi sunku atsekti bet kokią minties liniją tarp kalbos, sapno ir, galiausiai, rašto lygmenų.
Prieš pabaigą dar norėčiau išskirti eilėraščius, kurie
paliko didelį įspūdį, tačiau jų komentuoti savo recenzijoje nedrįsau. Tai eilėraščiai „Metafizika“ (p. 26) ir
„Prie Eleusino“ (p. 34). Problema ta, kad Platelio žemumos šiek tiek aukščiau už nemažą dalį lietuvių poezijos,
o Platelio aukštumoms reikia ne recenzijos, o alpinisto.
Ir čia jokios ironijos. Tankus mitologinių įvaizdžių ir
siužetų tinklas reikalauja tokio pat struktūruoto skaitymo. O filosofinis matematikos ir metafizikos disciplinų šokis tikrai sotus ir ilgai virškinamas maistas bet
kuriam intelektualiosios poezijos gurmanui.
Dažniausiai recenzijas baigiu rekomendacijomis, bet
šios knygos nėra kam rekomenduoti. Platelio gerbėjai
knygą jau turi. O tokių, kurie kartais paskaito autorių,
manau, nelabai yra. Šiaip rašydamas pagalvojau, kad
ją galėtų paskaityti jauni poetai. Net jeigu nemėgsta,
nevertina ar neplanuoja kada nors taip rašyti. Tiesiog
profilaktiškai. Būtų sveika.
!
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Ką kalbame,
kai kalbame apie
moters brandą?
Paula Urbonaitė

Astos Jolantos Miškinytės romaną Kasios K. asmeni
nis gyvenimas išleido Tyto alba. Autorė, kaip pristatoma anotacijoje, – „[s]kaitytojų pamėgto romano Bitlas,
Ana Orka ir aš bei radijo pjesės „Mama, aš tave myliu“
autorė, trijų dukterų mama“. Viešai skaičiuojami vaikai – ar trys, ar septyni – nuo gegužės primena Šeimų maršą, bet galbūt taip siekta kuo įvairiapusiškiau
prisistatyti. Kasios K. asmeninis gyvenimas, rašoma toliau, – tai pasakojimas apie protu nesuvokiamą bundantį Kasios seksualumą, aplinkinių ja manipuliaciją
ir kartu „istorija apie tai, kokia stipri motinos meilė“.
Knygą sudaro keturiasdešimt vienas trumpas, atrodo, vienu prisėdimu parašytas skyrelis. Pradedama pasakoti nuo Kasios K. vaikystės, pristatomi tėvai, pavyzdžiui, motina buvusi „darbšti, bet visą namų ūkį rikiavo
kaimiškai, negrabiai“ (p. 5), tėvas – „dar paprastesnio
būdo, uždaras, nekalbus“ (p. 6). Pati protagonistė –
„lėta, tyli, nekalbi ir kieme ją ėmė vadinti tiesiog Kasia,
kas atitiko Vilniaus kiemų lenkišką dvasią“ (ibid.). Kodėl Kasia K.? Nes vaikystės kieme gyveno senutė Kovalska, į kurią Kasia buvo panaši („abi nuolankiai priėmė savo likimą ir neturėjo jokių vilčių“, p. 7).
Autorė greitai pereina prie Kasios paauglystės metų,
kurių vaizdavimas savo archetipiškumu tampa perneAsta Jolanta Miškinytė,
KASIOS K. ASMENINIS
GYVENIMAS: Romanas,
Vilnius: Tyto alba, 2020,
232 p., 2500 egz.
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lyg nuspėjamas: trumpas sijonas, šlaistymaisi paupyje
ir nederamai liečiantis dėdė Vaclovas, mokyklos meilė
blogiukas Seržas ir paslaptingasis tamsiaplaukis Robertas. Asmenybiškai besiformuojanti mergina „išbando“ savo seksualumą, o iš trijų adoruotojų renkasi tą,
kuris, autorės žodžiais, priverčia joje kažką plykstelti ir
pažirti žvaigždėmis (p. 19). Robertas iš paslaptingo vaikino greitai paverčiamas į tironą, engiantį vargšę žmoną, ir tokį vaidmenį išlaiko iki romano pabaigos. Kasią
santuoka paverčia „neįdomia būtybe, nuolat susmukusia ant sofos, neturinčia savo nuomonės“ (p. 62), nors, iš
tiesų, kiek anksčiau autorė buvo užsiminusi, kad taip
būdavo visada: „Kasia K. gyveno sau gyvenimą šalia
Roberto. Tokia pat nuolanki ir atsiduodanti, kokią save
prisiminė ir su Seržu, ir su dėde Vaclovu. Ji nemokėjo
kitaip elgtis, o ir nežinojo, kaip dar būtų galima elgtis
su vyru“ (p. 49), tad tai vienas pirmesnių signalų apie
personažo vaizdavimo bėdas ir kiek atsainų rašymą.
Na, o žadėta motiniškos meilės stiprybė čia tokia gana
kvestionuotina: „Kasia K. nepajėgė kovoti su Robertu
dėl vaikų, nes jai tai būtų kainavę per daug jėgų“ (p. 94).
Nors romanas traktuojamas kaip bildungsromanas,
vis dėlto čia įsiterpia ne vien Kasios K. asmeninis gyvenimas: be aiškesnės motyvacijos fokusuotė perkeliama
į naują personažą – Albertą: imamas pasakoti jo gyvenimas, pradedant nuo jo tėvų pažinties; dar paaiškėja,
kad jo tėvas nėra biologinis tėvas. Galiausiai Albertas
susipažįsta su Kasia K. ir fokusuotė vėl grįžta prie jos.
Pati romano kalba tokia, kokią rekomenduojama vartoti pagal kalbos kultūros nuostatas, tačiau kokia vargu ar egzistuoja kalbinėje tikrovėje: pavyzdžiui, kreipinys „kvaišiau“ (p. 121) leistinas, tačiau nepritinka
abejotino išsilavinimo banditėliui, „mieloji“ (p. 203) irgi
gana atgyvenęs ne tik (jei dar rašomuose) laiškuose, ir
t. t. Dažnai autorė pernelyg dramatizuoja dialoguose,
pavyzdžiui: „Taip, – tvirtai pratarė Kasia K. – Kažkada
jis man buvo Robertas, o dabar Niekas“ (p. 169), „Suprask mane, brangioji, mieloji, – Juozas suklupęs ant
kelių bandė ją apkabinti, bet taip nerangiai, lyg niekada nebūtų to daręs. Kaltės jausmas sudegino geismą ir paliko tik neaiškius prisiminimus. – Aš negaliu,
negaliu kitaip. Aš neturiu pinigų, tu irgi, Kasia, kaip
mes gyventume? Kasia, reikia palaukti...“ (p. 74). Veikėjų minčių perteikimas savo per-literatūriškumu paprasčiausiai neįtikina: „Dar viena kurortinio romano
auka, – pagalvojo daktarė ir tuoj pat sau paprieštaravo: – O kodėl auka? Gal tik meilės ištroškusi siela, o tai
juk nėra blogai“ (p. 98), o taip, ypač mintyse, tikrai niekas nesikeikia: „Tai velnias raguotas, – nusikeikė mintyse Emilija“ (p. 181); mintyse galima ir juokauti, bet
sunkiai įtikina toks sklandumas: „Veidrodžiai su laiku
mus išduoda, ypač šis, – pagalvojo Kasia K. [...]. – Nusipirksiu naują, gerą ir teisingą“ (p. 167).
Prie stiliaus reiktų paminėti ir vis įsiterpiantį autorės
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balsą: kartais fatalistiškai klausiama „Ar tikite, kad vaikus mums siunčia dangus? Ne?“ (p. 29). Ar kiek didaktiniai pasvarstymai, pavyzdžiui, apie motinos ir sūnaus
ryšį: „be jokios abejonės tai vienas gražiausių žmonijos
jausmų, tereikia suteikti jam tinkamą kryptį“ (p. 48).
Arba apskritai apie gyvenimą: „Bet mes dažnai klystame, kai vertiname svetimus gyvenimus, lyg turėtume
tokią teisę“ (p. 202). Kartais norisi suklusti, nes neaišku, ar autorė pati supranta, ką parašė: „Sūnaus laukia
visi, o dukromis džiaugiasi dauguma“ (p. 100), „Žodžio,
„pedofilas“ tada dar nebuvo gatvės leksikone ir niekam
toks jo elgesys nekėlė įtarimo [...], kaip tik kad dėdė
Vaclovas myli vaikus. O tais laikais tai buvo gero žmogaus savybė, o ne koks iškrypimas kaip dabar“ (p. 12).
Veikėjų santykyje irgi jaučiamas autorės „užnugaris“.
Jau ir taip gana aišku, kad knygoje veikėjai pagal tai,
kaip elgėsi su Kasia, skirstomi į „geriečius“ (mylimasis Juozas, mylimasis Albertas, draugė Marta, Alberto mama Matilda) ir „blogiečius“ (Kasios tėvai, Roberto
mama Estera, buvęs mylimasis Robertas, buvusi Juozo
žmona Emilija), tačiau autorė dar ir nevengia pašiepti antagonistų, pavyzdžiui: Emilija „negraži, per daug
vyriška ir valdinga“ (p. 73), Estera „lengvai suprasdavo
tik paprastus buitiškus dalykus“ (p. 23), o Kasios K. mamos Albinos personažas suskliaudžiamas iki kaltinimo:
„[Kasia] nemokėjo pasipriešinti ir buvo besąlygiškai paklusni – čia jau ačiū Albinai, nes jos dėka tos savybės giliai įsišaknijo ir neleido Kasiai K. laiku subręsti“ (p. 21).
Apskritai veikėjams trūksta gilesnės psichologijos.
Pavyzdžiui, Robertas (be trumpai primesto paslaptingo vaikino vaidmens) – tik engiantis tironas, kuris vis
svaidosi tokiomis replikomis: „Kaip čia dabar atrodai, –
paklausė Robertas, kai ji įžengė į namus. – Išmok vieną dieną normaliai pasidažyti. Visos moterys moka.
Ar sunku?“ (p. 53) arba „Ką, valgyt nieko nėra?“ (ibid.).
Marta, Kasios K. draugė, egzistuoja vien tam, kad protagonistė turėtų kam pasiguosti ir pasimotyvuoti: „Tu ne
durnė, Dieve, ką jis [Robertas] su tavim padarė. Pažiūrėk į veidrodį, pamatyk tą gražią moterį svajingom
akim, pamatyk save tokią, kokią aš, tavo draugė, tave
matau. [...] Atsibusk, miegančioji gražuole“ (p. 117). Albertas kelia nesusipratimą jau fokusuotės klausimu,
bet vienas epizodas iliustruoja visą romaną in a nut
shell – kalbama daug, bet iš esmės niekas nepasakoma, giliau įvykiai nereflektuojami, tad susitelkiama į
ką nors šalia: Albertą neteisingai apkaltina pavogus pinigų, jis neturi kaip grąžinti, tad abejotinos reputacijos
vyrukai su juo susidoroja. Bet autorė iš to kažkodėl ima
spausti picos detektyvą: „Varom greičiau, ta boba gali
grįžti!“ – „Picą prigriebiam? – šūktelėjo kažkuris.“ –
„Ką čia sugalvojai? Padėk į vietą! – piktai sušnypštė
aukštasis.“ – „Dar ko! Babkių nėra, tai bent kompensacija už vargą“ (p. 129). Kraujuodamas Albertas irgi
mąsto apie picą: „Šunsnukiai, picą turbūt pasiėmė, –
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pagalvojo Albertas“ (ibid.). Na, o namo grįžusi Kasia
K. turėtų patirti tikrą siaubą, nes vienas iš vyrų buvo
jos sūnus, tačiau ji mieliau „stums tą vaizdą kuo giliau
nesėkmingai bandydama palaidoti visiems laikams“
(p. 131) ir pasvarstys: „Nejaugi po visko pasiėmė nuo
baro picą ir šaltakraujiškai suvalgė grįždami?“ (ibid.).
Pati Kasia K., be romantinių santykių mezgimo, menkai kuo domisi arba tai neišskleidžiama tiek, kiek skleidžiami santykiai. Pavyzdžiui, apie mokslus: „Kasia K.
įstojo mokytis ir mokslus baigė, tiesa, be didelio entuziazmo, greičiau tai buvo duoklė madai nei poreikis ar
bandymas pabėgti nuo savo gyvenimo“ (p. 63); po skyrybų lyg femme fatale parašinėja ant veidrodžio „Netekusi
savo gyvenimo – pirmą dieną užrašė Kasia K. ant vonios
veidrodžio ryškiai raudonu lūpdažiu“ (p. 92); Emilijai
paerzinus, kad Kasios namuose jaučiama senatvė, Kasia savaitgaliams parsiveda berniuką iš globos namų –
vėlgi be jokios aiškesnės motyvacijos, tik: „Jis iš globos
namų. Nuo šiol pas mus leis savaitgalius“ (p. 161); lanko
boksą, bet tai labiau efektas skaitytojo pagraudenimui:
„Kas jus taip nuskriaudė? – Nežinau, – atsakė greitai,
nenustodama smūgiuoti, – gal gyvenimas ar kas kitas“
(p. 173). Dar Kasia K. rašo dienoraštį: „Paskutiniame
dienoraščio puslapyje parašė: „Laimė yra tyli“. Daugiau
savo dienoraščio į rankas nebepaėmė, įmetė į stalčių
šalia lovos ir pamiršo“ (p. 221). Knygos pabaigoje pateikiamos kelios Kasios K. dienoraščio ištraukos, kaip
galima tikėtis – sentimentalių minčių kratinys, pavyzdžiui: „Prisiminimai vagia iš mūsų ateitį“, „Neįmanoma
sugrįžti, nes niekur tau grįžti nereikia“ (p. 223).
Tačiau pati didžiausia romano problema, besislepianti po visomis kitomis, yra ta, kad Kasios K. asmenybės vystymasis neįvyko (o tai yra bildungsromano
pagrindas), jei ir buvo stengiamasi – tie įvykiai kažkaip aplenkdavo „lyg čia viskas vyktų ne su ja“ (p. 14).
O romano pabaigoje autorė paprasčiausiai sukūrė protagonistei patogias sąlygas – t. y. jai pasišventusį vyrą.
Labai susikaupus, romaną galima vadinti aukos vaid
mens istorija: antagonistai blogai elgiasi su Kasia, kol
galiausiai „geras vyras“ ją išgelbsti. O tokį vaidmenį
pardavinėti kaip „brandą“ ironiška tiek, kiek yra ironiška ir romano pabaiga: autorė pateikia obuolių pyrago
receptą. Tik, deja, kai XXI a. kalbame apie moteris, tie
pyragai kiek apkarsta – tiek Kasiai K., tiek ir Dianai N.
Nors šiandien klausimas „Kokiai amžiaus grupei rašote?“ yra atgyvenęs, šiuo atveju norisi klausti iš esmės – kas tokią knygą skaitytų ne dėl juoko? Kokia yra
jos (literatūrinė) vertė? Ir kaip tokia knyga leidžiama
tokiu dideliu tiražu?
Knygyne Kasios K. asmeninis gyvenimas randamas
jaunimo skyriuje, duotuose interviu rašytoja pristatoma kaip knygų jaunimui autorė, bet, esu tikra, jaunimas mokės pasigūglinti skanesnių pyragų receptų, ir
ne tik. Tad ar knygą rekomenduoju? Ne, tikrai ne. !
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Filosofas čia ir dabar
Simona Merkinaitė

Jau kuris laikas ne tik Lietuvoje, bet ir visame demokratiniame pasaulyje tvyro lūžio momento nuojauta:
atrodo, kad pamatinės idėjos, kurios formavo demokratinę tarptautinę tvarką, susiduria su iššūkiais. Išskirtinis momentas reikalauja ir neeilinio atsako. Todėl
skaitytoją džiugina tendencija, kurią galima apibūdinti
kaip eksperto, analizuojančio politinius, kultūros, istorijos procesus, ėjimą į plačiąją visuomenę. Istorikai čia
pažengę labiausiai, politikos mokslų srityje visai neseniai pasirodė Mažvydo Jastramskio Mums reikia vado?,
kuri suręsta ne kaip politikos mokslų knyga (nors tokia
visgi išlieka), o pokalbis su piliečiais, t. y. tais, nuo kurių politinio gyvenimo realijos išties priklauso. Filosofo
įsitraukimas į turgaus aikštę (na, dabar priimta sakyti, viešąjį diskursą) yra vis dar retas ir išskirtinis įvykis
Lietuvos viešajame ir leidybos gyvenime.
Profesoriaus Arūno Sverdiolo Kultūra čia ir dabar:
Penkios esė yra filosofo būdas eiti į dialogą su piliečiais.
Jeigu monumentalioje studijoje Kultūra lietuvių filoso
fų akiratyje (2012) ieškoma iškiliausių XX a. lietuvių
mąstytojų – Stasio Šalkauskio, Antano Maceinos, Levo
Karsavino, Juozo Girniaus, Vytauto Kavolio ir kitų
santykio su kultūra, tai Kultūra čia ir dabar – filosofo
apmąstymai ir įspūdžiai apie dabartinę mūsų valstybės kultūros būklę. Skaitytojas įvedamas tiesiai į dabarties politinę ir kultūros situaciją. Esė kalba paprasta, neperkrauta terminologija, neretai ironizuota – tai
Arūnas Sverdiolas,
Kultūra čia ir dabar:
Penkios esė,
Vilnius: Lietuvos kultūros
tyrimų institutas, 2021,
191 p., 400 egz.
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paverčia skaitymą apie rimtus dalykus lengvu ir neįpareigojančiu. O temos, gvildenamos knygą sudarančiose penkiose esė, išties nėra paprastos: nuo dorybių,
išminties ir skonio klausimų, iki labiau eklektiškos diagnostikos apie mūsų žiniasklaidos, kultūros, viešo diskurso, politinių idėjų, ideologijų, atstovavimo būklės ir,
atitinkamai, demokratijos perspektyvų. Didžioji dalis
šių klausimų yra kasdienio pokalbio prie kavos ar pasivaikščiojimo atributas, o atsakymai į juos, kuriuos sau
atranda piliečiai, esmiškai transformuoja pačios valstybės gyvenimą. Todėl šių klausimų užrakinti socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetuose nepavyks.
Raktiniai žodžiai knygos skaitytojui yra „čia“ ir „dabar“. Bet kas yra tas čia ir dabar? Prieš daugiau nei
pusę amžiaus, rašydama įvadą esė rinkiniui apie kultūros ir politikos būklę, Hannah Arendt pasinaudojo
Franzo Kafkos paradoksu. Tam, kad būtų įmanoma lokalizuoti žmogų erdvėje ir laike, apie jį galima mąstyti
kaip apie susidūrimą taške, kuriame sueina praeities
ir ateities vektoriai. Praeities vektorius juda ir stumia
žmogų į priekį, paprastai kalbant – praeitis randasi
per išstūmimą iš savęs, kai žmogus gali atsigręžti atgal. Tuo tarpu ateitis veikia priešinga kryptimi, jos nežinia ir neužtikrintumas visuomet spaudžia mus atgal.
„Čia“ ir „dabar“ yra mūsų buvimas šių jėgų susikirtimo
taške. Kafka pažymi, kad naktį, tamsesnę už visas kitas, žmogus tikisi, jog jam pavyks išsprūsti iš viena kitą
veikiančių jėgų trajektorijos ir užimti arbitro, stebinčio iš šalies, poziciją, išsivaduojant iš sprendimo naštos,
įtampos ir nežinios.
Filosofija kaip tik žada šią galimybę – tikrąją minties, refleksijos, belaikę ir antjuslinę karalystę, kurioje
žmogus įgauna stebėtojo galimybę. Juk filosofas privalo (kaip, beje, ir mokslininkas) atsitraukti nuo kasdienio patyrimo, pasirinkti meta-poziciją, iš išorės žvelgti
į įvykius kaip stebėtojas. Norint kalbėti filosofiškai apie
dabar, filosofas tarsi privalo atsitraukti iš „čia“ ir užimti perspektyvą iš šalies, juk tik taip įmanoma matyti
visumą.
Tačiau tokios prieigos kaip tik atsisakoma šioje rinktinėje ir todėl ji gali ir turi būti skaitoma ne tik piliečio,
bandančio suprasti „čia“ ir „dabar“, bet ir humanitarinių ir socialinių mokslų atstovo, kuris ieško savo sąlyčio su piliečiu. Šioje rinktinėje autorius nuosekliai seka
Kultūra lietuvių filosofų akiratyje suformuotu santykiu
su filosofija – mąstydamas apie rūpimą dalyką, filosofas „primąsto“ ir apie save patį, kas jį tvirtai sieja su
dalykais, patenkančiais į jo akiratį (p. 481). Šis „primąstymas“ yra piliečio „čia“ ir „dabar“ perspektyva. Ne
viename rinktinės tekste pabrėžiama, kad dėstomos tezės yra pastabos tokio pat kultūros ir politikos pasaulio
dalyvio, kaip ir visi kiti: kai aptariama žiniasklaidos,
humanitarinių ir kultūros leidinių ar politinių partijų
būklė, autorius pabrėžia, kad savo mintis grindžia kaip
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žiniasklaidos vartotojas, knygyno lankytojas ar rinkėjas. Čia ypač įdomiai išsisluoksniuoja kasdienis patyrimas. Viena vertus, viešas diskursas skurdus, žmonės
mažai domisi kultūra, o partijos atitinkamai pereina
nuo idėjų politikos prie įvairių spektaklių, siekiant įsitvirtinti ir išlaikyti valdžią; žiniasklaida kursto šią šou
mašiną, kurios greitai suvartojamą produkciją replikuoja kultūra. Antra vertus, tik iš vidaus pozicijos įmanoma matyti ir visiškai priešingą pusę. Knygoje esama
tokių visiškai kasdienių pastebėjimų, kurie neprieinami žvelgiant iš meta-pozicijos. Viešai susiduriame su
vienokiais, o asmeniškai – su visiškai kitokiais žmonėmis (keisčiausia, kad kartais tai būna tie patys „fiziški“
žmonės, pabrėžia autorius (p. 26) ir pastebi, jog „Savoje,
privačioje erdvėje ar artimoje srityje žmonės apskritai
būna protingi, supratingi, nuosaikūs, o anonimiškoje –
kvaili, naivūs, lengvai vedžiojami už nosies ciniškų manipuliatorių. [...] Asmenys būna padorūs, išmano dalykus, turi skonį, neblogai verčiasi, o visuomenė, kurią
žiniasklaida rodo jai pačiai, yra kvaila, dezorientuota,
barbariška, isteriškai klykianti, pikta, skurdi, sukta,
ciniška, nihilistiška, neverta pagarbos ir netgi užuojautos. Žmonės būna daug įvairesni, įdomesni, samprotauja ir sprendžia nepalyginamai išmintingiau“ (p. 58)).
Pagaliau, retas savo srities ekspertas, koks yra Sverdiolas, pripažintų ir pridėtų prie savo teksto prierašą
„Diletantiškos pastabos“. Tai priartina prie žmogaus,
esančio įtampos taške, ir bandančio suprasti, kas vyksta; žmogaus, kurį ištinka nuostaba ar frustracija, kuris
jaučia įtampą tarp skirtingų pilietį veikiančių vektorių.
Iš viso knygoje galima išgirsti bent tris skirtingus – filosofo, reflektuojančio dabartį, piliečio, atmesto iš idėjų
į veiksmo angažuotumą, turinčio daryti politinius pasirinkimus, ir privataus asmens, gyvenančio tam tikroje
kultūrinėje bei socialinėje terpėje, balsus.
Didžiausiais iššūkis filosofui, kuris dažnai atgraso
nuo dalyvavimo politinėse diskusijose – ieškoti būdų,
kuriais įmanoma „išleisti“ pamatinius žmogiškosios
būties klausimus į viešumo forumą taip, kad jie netaptų tik viena nuomone tarp kitų; kad būtų suprantami ir prieinami, galiausiai – kad taptų atspirtimi
bendroms valstybės piliečių išminties paieškoms, o ne
pataikavimu nuomonėms? Kaip filosofinę įžvalgą padaryti prieinamą, įtraukiančią į diskusiją ir kartu lei-
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džiančią įveikti mūsų viešo diskurso sustabarėjimus?
Kaip pereiti nuo skonių gausos, įskaitant vienadienį
blizgesį, paviršutiniškumą, įspūdžius, prie skonio knygoms – gilinimosi į įvykių ir reiškinių prasmę bei idėjas (esė „Skonio reikalas“)? Atsakymas, kurį randu sau
perskaičiusi šią rinktinę – tai suvokimas, kad būtina
aiškiai apibrėžti problemines sritis (o jų knygoje išskiriama nemažai, nuo bendros viešosios erdvės suskilinėjimo į korinę, uždarų segmentų mozaiką, politinio
mąstymo nuosmukio, pačios viešosios erdvės lėkštumo, žiniasklaidos transformacijų, iki politikos mechanizacijos), tačiau kartu kalbėti žmogui, kuris, būdamas
vektorių susidūrimo taške, visgi geba išsiugdyti skonį
ir siekti išminties. Filosofo išmintis čia ir dabar iškyla kaip maištas prieš meta-poziciją, kartu – kaip kvietimas piliečiui išsivaduoti iš prietarų, nepasidavimo
inercijai vietoj mąstymo ir veikimo iš „autoreferencijos
įsigalėjimo“ (p. 55).
Galiausiai trumpai norėtųsi išskirti pirmąją knygos
esė „Išminties dorybė. Iš principo ir iš tikrųjų“, kurioje aptariama išminties dorybė ir prie kurios, kaip referencijos, nuolatos grįžtama. Išmintis nėra vien tinkamų principų žinojimas. Priešingai, išmintis nepastovi,
ji nusistovi vis susidarančių įtampų lauke, ji dinamiška ir reaktyvi, ji kyla iš gyvos patirties ir įvykių tarsi kelrodžiai, į kuriuos ji gali orientuotis. Išmintis yra
tai, kas grąžina tiek rašytoją, tiek skaitytoją prie „čia“
ir „dabar“, ir yra prielaida veikti tarp dviejų mus veikiančių vektorių. „Išmintis, kaip dorybė – tai ne moralisto reikalas, o tam tikra sprendimo galia, gebėjimas
spręsti apie praktiką, veiksmo ar veiksenos tinkamumą arba netinkamumą esamomis aplinkybėmis, tam
tikru laiku ir tam tikroje vietoje“ (p. 14). Knygoje per
šią dvigubą – išminties ir tikrovės pojūčio čia ir dabar
prarastį – aiškinami ir politinio gyvenimo fenomenai.
Pavyzdžiui, atsakant į klausimą, kas yra partija, konstatuojama, kad partija yra visiškai praradusi savo ontologinį pagrindą – idėjas, taigi atsisakoma to, kas tinkama; kaip ir žiniasklaida, kurdama savus naratyvus,
praranda gebą kurti bendrą diskusijų erdvę ir prisideda prie jos fragmentacijos į mažus, korinius segmentus.
Tai, savo ruožtu, kelia klausimą apie pačios dabartinės
santvarkos tvarumą ir jos prasmę, kuris čia ir dabar
lieka atviras.
!
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Aksominė Aurimo
Švedo imperija
Zenonas Norkus

Kaip nurodo pats visiems šio žurnalo (ir ne tik) skaitytojams gerai žinomas knygos autorius, jos pavadinimas
(Istoriko teritorija) pasiskolintas iš vieno žymiausių
„Analų“ mokyklos trečiosios kartos atstovų Emmanuelio Le Roy Ladurie, kuris taip pavadino savo metodologinių tekstų rinkinį. Pirmas jo tomas prancūzų kalba
išleistas 1973 m., antras – 1978 m. Plačiajam kosmopolitiniam (platųjį pasaulį pažįstantiems anglų kalba)
skaitytojų ratui tas veikalas yra žinomas iš pirmo tomo
sutrumpinto vertimo (The Territory of the Historian),
kurį 1979 m. išleido Čikagos universiteto leidykla. Ladurie knyga išgarsėjo kaip trečiosios „Analų“ mokyklos
kartos manifestas. Iš tiesų angliškas vertimas prasideda straipsniu (parašytu 1968 m.) „Istorikas ir kompiuteris“, kuriame prancūzų istorikas teigė, kad jau
netrukus nemokantis programuoti istorikas „negalės
išgyventi“. Patikslinama, kad tai atsitiks apie 1980-uosius metus. Toliau jis aiškino, kad nekvantifikuojama
(be skaičių ir statistikos) istorija nebegali pretenduoti į moksliškumą. Rinkinyje Ladurie paskelbė ir keletą
„eksperimentinių“ straipsnių, demonstruojančių, kaip
kvantifikacija gali išplėsti įprastą „istoriko teritoriją“.
Jų tarpe – antropometrinės istorijos studija, nagrinėjanti koreliacijas tarp šauktinių į Prancūzijos kariuomenę 1868 m. ūgio, geografinio mobilumo, delinkventiškumo ir kitų jų situacijos bruožų, o pačioje rinkinio
Aurimas Švedas,
Istoriko teritorija,
Vilnius: Aukso žuvys,
2020, 368 p., 1000 egz.
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pabaigoje – du kliometriniai straipsniai, (pranašiškai)
skirti klimato istorijai.
Pradedu nuo „bendravardės“ Ladurie knygos, nes
pavadinimo pasirinkimu pats autorius recenzentui padiktuoja vertinimo mastelio pasirinkimą. Kad neliktų
jokių abejonių, pačioje skaitomiausioje knygos vietoje
(ant nugarėlės), parašyta: „ši knyga – istoriko manifestas, skelbiantis, jog istorija atsiveria prieš mūsų akis
kaip atviras horizontas, praeities tyrinėtojo amatas yra
egzistencinis nuotykis, o bandymai susivokti praeities,
dabarties ir ateities sampynoje yra viso gyvenimo kelionė begalybės link“.
Visgi priėmus Aurimo Švedo pasiūlymą vertinti jo
knygą „Ladurie masteliu“, tenka suabejoti, ar tai tik
rai „istoriko manifestas“. „Švediškų“ pasiūlymų, kaip
naujai rašyti (kad ir vien tik Lietuvos) istoriją, knygoje nėra, kaip ir eksperimentinių tokios naujoviškos
istorijos pavyzdžių, kurie „veiksmu“ pademonstruotų,
kaip tai daryti. Didžiąją knygos dalį sudaro tekstai (dalis jų – recenzijos apie knygas), parašyti ir pirmą kartą paskelbti savaitraštyje Literatūra ir menas, kuris
skirtas žymiai platesnei nei profesionalūs istorikai auditorijai. „Laduriniai“ istorikų manifestai yra istorijos
„gamintojų“ tekstai, skirti kitiems jos „gamintojams“.
Švedo „manifestas“ skirtas gal sofistikuotiems istorijos
vartotojams (gurmanams), kurių dauguma turi istorikų diplomus ir gal net yra kažką pagaminę (bakalauro
ar magistro darbą). Jie negyvena iš istorijos tyrimo ir
rašymo, bet (kažkada investavę laiką ir triūsą į istorijos studijas) turi sukaupę „istorinį kapitalą“ ir jo dėka
geba pasisemti rafinuoto gyvenimo džiaugsmo iš istorijos knygų skaitymo ir aptarimo. Svarbiausia – jie turi
„istorinį skonį“, gebėdami skirti gerą ir prastą istorinę literatūrą bei domisi „rinkos naujienomis“ – kaip tai
daro ir dailės mėgėjai bei kolekcionieriai.
Taigi Švedo manifestas yra skirtas rafinuotiems istorijos vartotojams (čia Lietuvoje), tai – vadovas („Otto
katalogas“) po naujausią istorijos ir metaistorijos literatūrą. Čia tik reikia pridurti, kad į autoriaus akiratį
patenka ne vien rašytinės medijos, bet ir televizijos serialai bei „kultiniai“ kino filmai, kas aptariamos knygos
informacinę vertę tik padidina.
Knygą sudaro penkios dalys. Pirmoje dalyje („Kelionė
į tamsą“) aptariami blogio istorijoje vaizdiniai, pradedant žemės drebėjimo 1755 m. lapkričio 1 d. Lisabonoje poveikiu amžininkų moralinei vaizduotei ir baigiant
amerikiečių rašytojo Alano Weismano knygoje Pasau
lis be mūsų (2009) bei televizijos kanalo „History“ seriale Gyvenimas be žmonių (2009–2010) vaizduojama
„postantropocenine“ istorija, kuri baigiama apie 12 000
m. po Kr. (kas labai nedaug, matuojant geologinio laiko masteliais): „beveik visi mūsų gyvenimo ir kūrybos
pėdsakai yra sunaikinti arba paslėpti augalijos, smėlio
arba (ir) vandens“ (p. 85).
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Antra dalis („Permainų, nerimo ir manifestų laikas“)
skirta aptarti prasidėjusio XXI a. chronotopą ar istorinį
režimą, kurį apibrėžia visuomenės ir profesionalių istorikų sąveikos su praeitimi, istorija ir atmintimi. Ši dalis
bene labiausiai nuvilia. Ji kulminuoja trijų šį chronotopą dokumentuojančių „istorijos manifestų“ pristatymu.
Tai Davido Armitage’o ir Jo Guldi The History Manifest
(Cambridge: Cambridge University Press, 2014; kuris
minimas ir aptariamas tekste, bet kažkodėl neįtrauktas į literatūros sąrašą), Ethano Kleinbergo, Joan Wallach Scott ir Garry Wilderio (pasirašančių kaip Wild
on Collective) „Tezės apie teoriją ir istoriją“ ir Roberto
Rosenstone‘o „Erdvė paukščio skrydžiui“ (paskelbtas:
Keith Jenkins, Sue Morgan, Alun Munslow, eds., Ma
nifestos for History, London: Routledge, 2007; ten galima rasti dar daugiau tokio pobūdžio tekstų).
Tačiau lieka neaišku, ar tai Švedas pagailėjo laiko ir
pastangų šių manifestų idėjas konkrečiau išaiškinti,
ar tuose tekstuose iš tiesų nėra nieko naujo ir įdomaus.
Mat sprendžiant pagal jų pristatymą Švedo knygoje, atrodo, kad juose iš tiesų nėra nieko, apie ką nebūtų rašę
kritinės istorijos filosofijos klasikai (pavyzdžiui, Benedetto Croce ar Robinas Collingwoodas) arba anksčiau
pamatinius istorijos tyrimo ir reprezentacijos klausimus aptarę manifestų autorių vyresnieji kolegos (pavyzdžiui, tas pats Ladurie, Jörnas Rüsenas, Haydenas
White‘as ar Frankas Ankersmitas). Tai, tiesą sakant,
pastebi ir pats autorius: „telegrafisto stiliumi sukonspektavęs manifeste formuluojamas idėjas pagalvojau,
kad išsakytos idėjos – ne tokios ir naujos, tiksliau, ne
kartą svarstytos istorikų ceche ir ne kartą patirtos“
(p. 130). Tačiau dėl neaiškių priežasčių šiuo „pyptelėjimu“ kritinė distancija ir apsiriboja. Kadangi jo paties
knyga ambicingai pristatoma kaip (dar vienas) manifestas, galima būtų tikėtis ir daugiau.
Trečia dalis („Nekonvencinės istorijos formos“) yra
bene įdomiausia. Čia autorius istorijos gurmanams surengia šiuolaikinės istoriografijos eksperimentų (objekto, metodologijos, dėstymo formų srityse) degustaciją,
kuri apima žmonių ir gyvūnų santykius, daiktų, jutiminę (regos, klausos, uoslės, skonio) ir kontrafaktinę
istoriją. Tai daroma pateikiant pavyzdžius, kurie skoningai parinkti. Tiesa, pasitaiko ir paslydimų. Štai pristatydamas kontrafaktinę istoriją autorius siūlo susimąstyti tokiu klausimu: „kas būtų, jeigu Stalinas būtų
nenumiręs 1953 m. ir toliau nuosekliai vykdęs lietuvių
išvalymo iš Lietuvos programą?“ (p. 194).
Čia pirma problema ta, kad nėra tokios programos
egzistavimo ar bent jau dar vienos masinės deportacijos
(po operacijos „Ruduo“ 1951 m. rugsėjo-lapkričio mėn.)
rengimo įrodymų. 1953 m. pradžioje „tautų tėvo“ rūstybės debesys telkėsi virš žydų, o lietuvių partizaninis
sąjūdis buvo jau tiek nusilpęs, kad sunku įsivaizduoti,
ką partizanai dar galėjo iškrėsti, jog sekančiu tos rūs-
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tybės taikiniu būtų tapusi būtent Lietuva. Antra bėda
ta, kad aptariamas kontrafaktinis teiginys pažeidžia
„mažiausio perrašymo“ taisyklę. Galime įsivaizduoti
Kremliaus tironą ilgiau gyvenus, tik jam pakeitus gyvenimo būdą: atsisakius naktinių lėbavimų, padidinus
fizinį aktyvumą ar bent jau pradėjus vartoti vaistus
nuo kraujospūdžio (gerų vaistų, tiesa, tada nebuvo, nes
iki kardiovaskuliarinės revoliucijos medicinai dar buvo
toli). Tačiau šiuo metu turimos žinios apie diktatoriaus
ir jo aplinkos gyvenimo būdą bei požiūrį į savo sveikatą neleidžia laikyti tokią permainą diktatoriaus sveikatai rizikingame elgesyje realiai galima (žr. Владимир
Невежин, Застолья Иосифа Сталина, kn. 1: Боль
шие кремлевские приемы 1930-х – 1940-х гг.; kn. 2:
Обеды и ужины в узком кругу („симпосионы“), Мocк
вa: Новый хронограф, 2011–2019; taip pat žr. Vaidas
Morkevičius, Zenonas Norkus, Jurgita Markevičiūtė,
„Risky Health Behaviours and Socioeconomic Inequalities in European Countries: New Insights from European Social Survey“, in: Central European Journal of
Public Health, 2020, t. 28 (4), p. 251–259). Tačiau tai
bene vienintelis atvejis, kai „politinio korektiškumo“
siekis pakiša autoriui koją, nes kontrafaktinės istorijos
pavyzdžių sąraše randame ir tokį akiplėšišką (jeigu ne
šventvagišką) klausimą: „Kas būtų, jeigu Sąjūdžio vadovu būtų tapęs ne Vytautas Landsbergis, o Romualdas Ozolas?“ (p. 194).
Ketvirtoje („Istorijos, atminties ir užmaršties polilogas“) ir penktoje („Vietoj epilogo. Dar kartą apie prasmės ir vilties paieškas“) knygos dalyse nagrinėjami
klausimai labai panašūs. Tai dabarties, praeities (atminties) ir ateities (vilties) dinamiški santykiai, nostalgija, empatija, nuostaba ir smalsumas, distopija ir
utopija, istorijos prasmė ir beprasmybė. Pats šios medžiagos suskirstymas į dvi dalis atrodo dirbtinokai. Gal
ji skirta išvengti apimties disproporcijų tarp atskirų
dalių bei kad knyga neliktų be epilogo (tokio žanro knygose jo rašymas yra pats didžiausias iššūkis, o kartais
ir kančia)?
Čia istorijos gurmanas gali rasti tokių intelektualinių skanėstų, kaip antai literatūrologo Thomaso
M. Greene‘o anachronizmų tipologiją, kurioje skiriami penki anachronizmų tipai (p. 232) ir antropologo
Paulo Connertono užmaršties būdų klasifikaciją, kurioje skiriami septyni užmaršties tipai (p. 257–259).
Tai daro knygą tinkamą net ir dėstymui (pavyzdžiui,
dėstant įvadą į specialybę būsimiems istorikams), nes
tokios tipologijos idealiai tinka kurti testus studento
žinioms tikrinti. Skaitant šias knygos dalis, pasigesti
galima nebent Friedricho Nietzsche‘s, kuris klasiškai
aptarė (traktate „Apie istorijos naudingumą ir žalą gyvenimui“) paskutinėse dviejose dalyse nagrinėjamus
klausimus.
Ladurie 1968 m. neklydo, kai teigė, kad netrukus is-
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torikas negalės išsiversti be kompiuterio, nors ir nenumatė, kad tai bus daugiafunkcinis personalinis,
o ne vien tik matematiniams skaičiavimams tinkamas
kompiuteris, koks jau tuo metu egzistavo. Jis taip pat
nenumatė, kad istorikas neišsivers ir be mobilaus telefono, kuris praverčia ir skaitant šią knygą. Mat Auk
so žuvų leidykla panaudojo novatorišką leidybos technologiją: į knygą įklijuoti lapai su QR kodais, kuriuos
nufotografavus ir nuotraukoje „spustelėjus“, atsidaro
Youtube linkai su paties autoriaus prezentacijos vaizdo
įrašu. Taigi knyga multimedijinė, kokia darosi ir šiuolaikinė istoriografija: iš jos rutuliojasi istoriografijos ir
istoriovizijos hibridas.
O „prie ko čia“ imperija? Švedo vaizduojama „istoriko teritorija“ nežino ribų. Tokios būna ir imperijos ekspansijos fazėje. Švediška „istoriko imperija“ aprėpia
net ateitį! Tad „istoriko teritorija“ knygoje projektuojama kaip universalioji imperija. Toks projektas gali
būti patrauklus istorijos vartotojams. Bet kaip su gamintojais, kuriems negali nerūpėti istorijos moksliškumas? Ar istoriografinis futurizmas ir moksliškumas
suderinami? Būdama universali, švediškoji istorijos
imperija kartu yra aksominė, nes ji neturi ne tik ribų,
bet ir centro ar metropolijos. Todėl švediškoje „istoriko imperijoje“ nėra ir jokios hierarchijos, kuri neatsie-

jama nuo „istoriko teritorijos“ vizijų klasikinėje istoriografijoje.
Pagal seniausią ir įtakingiausią („istoristinį“) „istoriko teritorijos“ žemėlapį, kol nėra valstybės, nėra ir istorijos, nes tik valstybėje vyksta istoriški (tokie, kuriuos
verta užrašyti) įvykiai. Leopoldas von Ranke patikslino, kad istoriko teritorijos branduolys yra tarptautinė
politika, kurią apibrėžia didžiųjų valstybių varžybos
dėl galios. Karlas Marxas istoriko teritorijos metropolija paskelbė materialią gamybą. Ladurie vaizduojamoje (bent jau pirmame Istoriko teritorijos tome) „istoriko
teritorijoje“ centras yra demografija ir klimatas. Toks
hierarchinis „istoriko teritorijos“ mąstymas aptariamos knygos autoriui yra visiškai svetimas. Tačiau jo
vengimas turi ir savo kainą. Aiškinimas neįmanomas
be juo aprėptos „teritorijos“ hierarchinio sutvarkymo,
kas reiškia galutinių ar bendrųjų, tarpinių ir tiesioginių priežasčių skyrimą vienų nuo kitų, o taip pat priežasčių ir pasekmių kaip tokių atskyrimą. Pretenduojant į moksliškumą, be šių klausimų negali išsiversti.
Bet būtent klausimų apie istorijos aiškinimo metodologiją Švedas uoliai vengia. Todėl Švedo braižomas „istoriko teritorijos“ žemėlapis yra tik viena iš galimų tos
teritorijos projekcijų, kurioje ji iškyla tik kaip grožio,
baimės, nostalgijos, vilties ir atsitiktinumo viešpatija.!

Vilius Dranseika

gėris, grožis ir tiesa
Absurdas persmelkia žmogiškąjį buvimą ant šios žemelės. Tiek persmelkia, kad
nekurie gyvenimo suvėtytieji net išdrįsta tarti: nu, visiškas absurdas. Kodėl?
Nes absurdas užklausia pamatines kategorijas, kuriomis matuojame savo gyvenimo malonumą ar net prasmingumą. Tos kategorijos – gėris, grožis, tiesa.
Visos šios kategorijos kiekvieną dieną išbandomos absurdu įvairiais jo
raiškos būdais. Kitaip sakant, tuo, kas atrodo nepriimtina ar beprasmiška. Viena veikliausių ir žaviausių absurdo
formų – humoras. Būtent humoras padeda pabėgti nuo prievolės racionalizuoti aplinką, apvilkti ją minėtų
kategorijų rūbu.
Atsidūrus įmestumo (Geworfenkeit) būklėje humoras apvaldo mūsų nerimą. Šiuomi savo veikalu jo autorius
atsiskleidžia kaip meistriškas absurdo suvaldytojas.
Paradoksaliai ir kurdamas absurdiškus vaizdinius, meistraudamas absurdiškas situacijas ir idėjas, ir kartu
subtiliai nurodydamas skaitytojui-stebėtojui-apžiūrėtojui, kad neturėtume bijoti nuolat užklausti tendenciją
pasiduoti banalybei turinčius gėrį, grožį ir tiesą. Kartais prasmė pasirodo 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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Kaip Arvydas Stašaitis
Lietuvos verslo
nuodėmes atpirko
Vilius Šimkus

Patyręs, kad Kapitalistų klubo (1992) steigėjas Arvydas Stašaitis kartu su anarchistu Dariumi Pocevičiumi kartu rašys knygą, pagalvojau: kas bendra tarp šių
žmonių? Perskaičius akivaizdu – kapitalizmo pranašas
ir jo bendraautorius vienodai suvokia valstybės vaid
menį žmonių gyvenime – jiems jos nereikia.
Informuoti šaltiniai praneša, kad iš pradžių buvę sunku: atvykęs į leidyklą susipažinti su plunksnos broliu,
Stašaitis esą krūptelėjo jau nuo pirmojo Pocevičiaus sakinio: „Taip ir žinok – aš kapitalizmo nereklamuosiu!“
Užtat pažadėjo sąžiningai perteikti visą Stašaičio istoriją. Sąžiningai reiškė, kad viską, ką iš ryto išgirsdavo iš Stašaičio, vakare kruopščiai tikrindavo, ir jei kiti
šaltiniai faktų nepatvirtindavo, epizodas į knygą nepatekdavo. Tokia taktika pasiteisino ir Pocevičius išlaikė
stuburą, perteikė pagrindines knygos herojaus idėjas,
neleisdamas jam visiškai uzurpuoti pasakojimo eigos.
Griežtai kontroliuojamas Stašaitis sugebėjo daug ką
papasakoti, jis atvirai išdėstė, kaip nepaisė sovietinių,
o vėliau ir Lietuvos įstatymų, visą laiką nuo 1980 m.
siekė naudos ir pelno, apsukriai naudojosi prekių deficitu, kūrė sudėtingas rublių keitimo į deimantus, o pastarųjų – į USD schemas, steigė nelegalius mezgimo ceArvydas Stašaitis,
parengė Darius Pocevičius,
Kaip kūrėme
kapitalizmą: Tikra
1980–2000 m. Lietuvos
verslininko istorija,
Vilnius: Kitos knygos,
2021, 336 p.

Dizaineris Kazimieras
Dainovskis
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chus, kailinių žvėrelių (norkų, – red. past.) fermas ir
pogrindinius dantų protezavimo kabinetus, vengė mokesčių, mokė visus norinčius kapitalizmo, o galiausiai
stojo į kovą su valstybe, ją pralaimėjęs penkerius metus ir tris mėnesius be teismo kalėjo, o vėliau Strasbūro
teisme prisiteisė iš valstybės 23 700 eurų kompensaciją. Jis teigia iš esmės esąs tik paprastas, iš tremtinių
šeimos kilęs, vien savo pastangomis prasimušęs, laiką
aplenkęs ir dėl to nukentėjęs verslininkas, idėjinis kapitalistas, kurio idealas – laisva rinka, o tikslas – nevaržomas prekių ir pinigų judėjimas.
Bendraautoriui pakako išminties su tuo nesiginčyti ir
leisti susivokti pačiam skaitytojui, tam jis šiek tiek praplėtė pasakojimo kontekstą, o kiekvieno skyrelio apačioje įdėjo autentišką Stašaičio minties grynuolį, kitu
šriftu surinktą citatą, pavyzdžiui: „Pagrindinė biznio
taisyklė – nedaryk nieko, kas tau nenaudinga“ (p. 18).
Manau, būtent tokios taktikos dėka knyga išėjo puikiai
subalansuota ir nebuvo sužaista į vienus vartus. Būtina paminėti ir itin vykusiai parinktas iliustracijas, net
160: ko verti vien Kapitalistų klubo Vilniaus skyriaus
vadovo Viktoro Ruželės sienoms kirsti skirti languoti
marškiniai su žaliomis vidinėmis kišenėmis (p. 121);
dėl jų kada nors dar varžysis muziejai. Tačiau, nežiūrint minėtų Pocevičiaus nuopelnų, kas čia buvo bosas,
parodo ir Kazimiero Dainovskio sukurto viršelio spalvos – juoda ir geltona, anarchokapitalistų vėliava. Juoda – anarchija, valstybės neigimas, o geltona – auksas,
jis čia simbolizuoja mainų priemonę rinkose, kapitalo
pagrindą, o ne kokį senovišką heraldinį or, tikėjimo ir
paklusnumo simbolį. Knyga kietais viršeliais, persiūta,
todėl patogiai vartoma, sumaketuota erdviai, nuotraukos didelės, šriftas akių nevargina.
Kaip tiksliai nurodyta leidėjų, tai 335 puslapių atsiminimų knyga, kitaip nei ir tada dirbome Lietuvai kartos, ji parašyta lengvai ir su užmoju, dėl prarastų pinigų
ir verslų neverkšlenama, priešai keikiami sklandžiai ir
saikingai. Tai itin subjektyvi knyga, kurioje Stašaitis
po daug metų atsimena tai, ką nori atsiminti, ir daro
tai parankiu sau būdu, nes juk kiekvienas turi pasirū
pinti savimi ir tada visais bus pasirūpinta. Pasakojimas tiesiog persisunkęs gyvenimo moto, jis varva iš
knygos puslapių, kaip tirpstanti kooperatinė 1988-ųjų
cukraus vata. Kritiškiau nusiteikusį skaitytoją tai gali
šiek tiek erzinti, tačiau toks jau žanras.
Iš septynių knygos dalių įdomiausios penkios vidurinės, nes pirmojoje proza sudėliota schematiška lyrika apie Stašaičio prosenelius, o paskutiniojoje – daug
abstrakčių pasvarstymų, ne kiekvienam paskaitomų.
Visos kitos parašytos kaip geras trileris – daug faktų,
pavardžių, veiksmo, netikėtų siužeto vingių. Kai kada
tie patys veikėjai pasirodo skirtingais amplua keliuose
skyriuose. Žiūrėk, čia dar verslo parneris, čia jau dak
tarų bičiulis, o dar toliau – tik spirito kontrabandinin-
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ko lavonas. Šiandien daug kas skamba neįtikinamai,
tačiau Stašaitis nėra apsimetėlis ar fantazuotojas. Kapitalistų klubo prezidentas išties bendravo su pagrindiniais to meto politikos lauko žaidėjais: su Vytautu
Landsbergiu esą taisė Lietuvos Respublikos Konstituciją, su Gediminu Vagnoriumi diskutavo apie valstybės
valdymą, su Kazimiera Prunskiene ir Algirdu Mykolu
Brazausku tvarkė reikalus. Žinoma, tuo pat metu stengėsi mokėti kuo mažiau mokesčių, apeiti įstatymus, finansavo Vytauto Šustausko žygius versti valdžią (nes
bet kokia valdžia – blogis) ir kūrė naujas mokesčių inspektoriams neįkandamas verslo schemas laisvalaikiu
skaitydamas Friedrichą Hayeką ir Johną Locke’ą.
Knygoje gerai atspindėtas praėjusio amžiaus pabaigos rūstus Lietuvos verslo pasaulis, kuriame beveik
nebuvo vietos moterims, daug amžininkams jau primirštų faktų, minimos garsios dešimtojo dešimtmečio
pavardės. Pasakojamos istorijos, gerai iliustruojančios
anuometines pasirinkimo galimybes ir galimas pasek
mes vienu, kitu ar trečiu atveju. Žinoma, kartais nevengiama ir pasigirti: „Vilkijoje, Lapėse ir Kretingoje
manimi pasitikėdavo“ (p. 56).
Palankiai pristatomi Stašaičio ideologiniai bendražygiai: Algirdas Degutis, Vytautas Radžvilas, Arvydas
Šliogeris, Arvydas Juozaitis, Ričardas Gavelis. O štai
Justinas Marcinkevičius, teigęs, kad „šventa gali būti
tik Tėvynė, bet ne nuosavybė“ (p. 189), liko kitoje ideologinių barikadų pusėje. Daug dėmesio skiriama kovai
su valdžia ir kalėjimui. Tai svarbi tema: kai kas iki šiol
įsitikinęs, kad be teismo virš penkerių metų prakalėjęs Stašaitis atpirkęs visas to meto Lietuvos verslo nuodėmes. Kai kurios jo įžvalgos apie ekonominę blokadą,
1994–1995 m. krizę Lietuvoje, apie „Sekundės“ banką,
Kauno holdingo kompaniją skamba netikėtai ir gaiviai;
taip mąstyti gali tik insaideris. Iš veikėjo pozicijos aprašomi ir visi bent kiek žinomesni to meto verslininkai,
neretai užsimenant ir apie jų kapitalo kilmę. Čia jau
kaip tikras liberalas Stašaitis nieko nesmerkia ir nemoralizuoja, nuosavybė jam šventa.
Kitas svarbus aspektas – sportas, anot herojaus:
„sportininkas – geresnis biznio partneris nei verslo vadybos magistras“ (p. 35). Anuomet sportininkai buvę
pirmi versle, politikoje ir kriminaluose, o kartais – visur išsyk. Šie užprogramuoti lyderiai buvo organizuoti,
ištvermingi, išmokyti siekti rezultatų, jie lengvai mezgė pažintis, sukurdavo ištisus socialinius tinklus, kuriuos naudojo verslui, politikai, kitiems tikslams.
Stašaičio istorijos kartais skamba it pagyros, štai kaip
smagu pažeidinėti įstatymus! Tačiau verta prisiminti,
kad pažeisti įstatymus vėlyvuoju sovietmečiu nebuvo
jau tokia baisi nuodėmė: šalis okupuota, įstatymai rusiški, nuosavybė bendra, tad nėra čia ko per daug rūpintis. Įdomu, kad Sąjūdžio laikais ši nuostata dar labiau pagilėjo, žmonės vieni kitiems padėdavo slapstytis
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nuo tarnybos kariuomenėje, greitai solidarizuodavosi ir
kartu veikdavo prieš valdžią ir labai dažnai „atsisakydavo vykdyti teisėtus pareigūnų reikalavimus“. Tiesiog
anarchijos triumfas, ir paties Stašaičio didžioji veikla –
iš to laiko. Jis kapitalistas-maksimalistas, kuris kaip
ir anarchizmo idėjoms prijautę prieškario Lietuvos revoliucionieriai-maksimalistai, neišvengė nei persekiojimų, nei kalėjimo. Stašaitis pralaimėjo kovą už idealų kapitalizmą ir, manau, būtent todėl jis ir parašė šią
knygą. „Noriu papasakoti Lietuvos istoriją iš to meto
verslo perspektyvos, kad jaunimas giliai suvoktų kapitalizmo esmę, nepasiduotų socializmo beprotybei, o tai
jau dabar tenka girdėti apie „socialiai atsakingas įmones“ ir kitas nesąmones“, – kalbėjo jis per knygos pristatymą Vilniuje.
Nors knyga išėjo spalvinga, kupina polėkio ir gerai
liko perteiktas nežaboto verslavimo žavesys, joje daug
neatsakytų klausimų, nutylėjimų, keistų sutapimų ir
kažkokio balansavimo tarp atviro maustymo ir naivumo. Pasigedau ir kai kurių aspektų, lieka neaišku, kokie
herojaus santykiai su sovietinėmis partinėmis ir administracinėmis struktūromis. Nemanau, kad KGB stip
riai rėmė pogrindinių milijonierių pomėgį slidinėti socialistinių ar net kapitalistinių šalių kurortuose. O štai
Stašaitis vyko į Bulgariją, Čekiją, Rumuniją, Vengriją, Kiprą ir Graikiją (p. 59), tarytum į kokią Garliavą
nusipirkti agurkų. Bet kuriam, gyvenusiam sovietinėje Lietuvoje, tai atrodo įtartina ir prašosi paaiškinimų.
Pasiduota pagundai pradėti pasakojimą nuo Adomo
ir Ievos, nors tolimiems laikams nušviesti būtų pakakę
keleto tikslių sakinių. Iš kitos pusės, aprašytos ne visos svarbiausios istorijos, susijusios su herojaus veikla,
nenurodytos pareigūnų ir valdininkų pavardės, o juk
smalsu būtų sužinoti, su kuo ta kapitalizmo druska
valgyta. Pasigedau ir pavardžių rodyklės, ji būtų paranki politikams ir pareigūnams, kurie norėtų neįsigiję
prekės mikliai patirti, ar Stašaitis juos mini. Kyla įtarimų, kad leidykla taip elgiasi iš komercinių sumetimų,
paveikta laisvosios rinkos dvasios. Knygoje likę keletas
netikslumų, bet jie neesminiai ir turiniui įtakos nedaro; net keista, kad jų tiek mažai, nes patikrinti tiek faktų – itin didelio kruopštumo reikalaujantis darbas.
Knyga nepaliks abejingų visų, kas tuo metu gyveno
ir dalyvavo aprašytuose įvykiuose, nesvarbu, ar kaip
laimėtojai, ar kaip aukos, ar tik kaip liudytojai. Dar
ji bus naudinga istorikams, įvairaus plauko tyrėjams,
socialiai jautriems menininkams ir studentams, tiems
smalsiems žmonėms, kuriems įdomu, kaip kartais gyvenime nutinka. Iš to, ką teko skaityti – tik Juozas Erlickas yra taip tiksliai perteikęs to laiko dvasią, nors
žanrai ir skiriasi.
Knyga gali suerzinti tuos, kas rūpinasi ekologija,
tvarkingai moka mokesčius, tiki socialiai atsakingu
verslu ir pasitiki politikais, partijomis, nekaloringu
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cukrumi ir bealkoholiniu alumi. Anksčiau ar vėliau nusivils ir tie, kurie viską, ką pasakė Stašaitis, priims už
tikrą monetą.
Žinome vengrų istoriko György Péterio sąvoką Nailo
no uždanga, kuri vartojama tada, kai norima pasakyti,
kad idėjos, mados ir pažiūros XX a. antroje pusėje po
planetą sklandė nepriklausomai nuo totalitarinių režimų noro geležine uždanga atsitverti nuo likusio pasaulio. Ką Stašaitis, kaip personažas, labiausiai primena? Be jokios abejonės – Tony Montaną iš Briano
De Palma’os filmo Žmogus su randu (Scarface, 1983,
scenarijus – Oliver Stone, pagrindinis vaidmuo – Al
Pacino).
Stašaičio kopimas į aukštumas prasideda tais pačiais
1980 m., kai iš Maskvos sugrįžęs jis tvirtai nusprendžia
nebegyventi iš algos, o Fidelio išsiųstas iš Kubos Montana įkelia koją į Majamį. Abi istorijas sieja ir aptriušusi Kauno modernizmo bei tuomet lygiai tokia pat nudrengta Miami Beach Art Deco architektūra.
Ir jei tų 1980-ųjų vėlyvą rudens vakarą virš Kauno
būtų praskridęs dirižablis su šviečiančiu užrašu „Pasaulis priklauso tau“, Stašaitis, lygiai kaip ir Montana,
tai būtų supratęs kaip ženklą iš Dangaus. Paklaustas,
ko trokšta, jis irgi būtų galėjęs atsakyti: „Aš noriu visko,
kas man eina į rankas, šio pasaulio ir visko, kas jame
yra!“ Juos sieja ne tik maišais į bankus nešami banknotai, žema kilmė ir noras prasimušti, bet ir stiprus charakteris, charizma, sugebėjimas patikti ir įkvėpti.
Daug žmonių, paskatinti Stašaičio, pradėjo verslauti,
jis būrė šalininkus, net kalėjime surinko 12 mokinių
grupę (skaičius įtartinas, bet juk nepatikrinsi) ir reguliariai jiems skaitė paskaitas apie laisvąją rinką, mokė
gyventi. Kadaise turėjęs tūkstančius sekėjų, Stašaitis
šiandien primirštas gyvena Prienuose. Ir nors kartkar-

tėmis yra pakviečiamas į kokį liberalų susirinkimą ar
Laisvos rinkos instituto renginį, ten traktuojamas veikiau kaip žmogus iš praėjusios praeities, gyvoji iškasena, jo atviras savanaudiškumas daug kam atrodo perdėm senamadiškas.
Tuo tarpu Al Pacino įkūnytas personažas iki šiol turi
platų gerbėjų ratą hip hopo kultūroje. Jis įkvėpė tokius
atlikėjus kaip Jay-Z, The Notorious B.I.G., Mobb Deep,
N.W.A., yra net penkiasdešimtmetis reperis, pasivadinęs Scarface, be abejo, gyvenantis pagal Tony Montanos priesakus: pasitikėk savimi, laužyk taisykles, nebijok susimauti, nepaisyk skeptikų, dirbk kaip pragare,
duok ką nors atgal. Nors man kažkodėl atrodo, kad
svarbesnis buvo filmo pradžioje nuskambėjęs perspėjimas: nenuvertink kitų vaikinų godumo.
Žinoma, tipinis Montanos antiherojus filmo pabaigoje gauna ko nusipelnęs, o jo garbinimas – puikus anomijos pavyzdys, kai subkultūros pradeda idealizuoti
nusikaltėlius. Stašaitis gi visų pirma buvo nematoma
rinkos ranka tikintis verslininkas, o tik po to įstatymo
pažeidėjas, jo panašumas su Montana labiau etinis,
abu jie ieško naudos tik sau, tačiau Stašaičiui, kitaip
negu Montanai, bet kokia nuosavybė yra šventa.
Iki šios knygos pasirodymo birželio pabaigoje Stašaičio bendraminčiai Lietuvoje per daug nesiafišavo, Darius Mockus ir Elena Leontjeva knygos pristatyme nepasirodė, jų žodžiai liko tik ant viršelio. Na, nebent tik
alkoholio importuotojas Benas Gudelis ne taip seniai
gynė įmonių teisę pirkti limuzinus iš valstybės išmokų
verslui, nes: „Turime būti turtinga valstybė, o ne kokie ubagai, važinėti po gatves su paspirtukais“ (delfi.lt,
2021-06-03). Bet tai vis – senoji gvardija, Laisvės partijoje tokių balsų negirdėti.
!
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Artumos straipsniais ir diskusijomis siekiame drauge ieškoti
atsakymų į aktualius krikščionių gyvenimo klausimus,
stiprinti bendruomenes ir taip prisidėti prie šiandienės
Bažnyčios misijos.
Trokštame, kad katalikai Lietuvoje būtų sąmoningi,
aktyvūs ir visaverčiai Bažnyčios bei Valstybės nariai.

Ieškokite redakcijoje, bažnyčiose, didžiuosiuose prekybos centruose
ir katalikiškuose knygynuose visoje Lietuvoje!
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Aidintys: Jaunųjų Sakartvelo poetų
antologija, sudarė Greta Ambrazaitė,
vertė Greta Ambrazaitė, Dominykas
Norkūnas, Vilnius: Slinktys, 2021,
176 p., 500 egz.

DANgus griūva: Lietuvių fantastikos
apsakymų rinktinė, sudarė Egidijus
Zaikauskas, Andrius Guzaitis, Jurgita Balčiūnienė, Vilnius: Alma littera,
2020, 160 p., 1300 egz.

Tokio pobūdžio leidiniai retai būna
sėkmingi ir kartais atrodo skirti
krimstelti kąsnelį kokio poezijos festivalio arba vertimo dirbtuvių biudžeto, nuleidžiant jį į dalyvių, vertėjų ir
redaktorių saujas, jo nusipelniusias,
bet retai kada deramai perpildytas.
Iš pirmo žvilgsnio šioji knyga irgi gali
pasirodyti tokia – ne vienos institucijos
bendradarbiavimo dvikalbis vaisius
(kažin, kiek lietuvių skaitytojų pažįsta bent abėcėlę?), kietu viršeliu, tvirtai, prabangiai įrišta, savo gabaritais
kiek primenanti mokytojo kalendorių.
Tačiau, matyt, taip jau yra Apvaizdos lemta, kad lietuvių ir Sakartvelo
bendradarbiavimą vis palydi šiokia
tokia sėkmė. Kaip pastebi knygos sudarytoja – eilėraščius įdomu skaityti
ne vien iš literatūrinės, bet ir iš kultūrinės perspektyvos. Dešimties jaunų
(iki 35 m.) autorių kūryba, lyginant su
lietuvių, pastebimai labiau nutolusi
nuo klasikinių formų, linkusi pasakoti istorijas. Ne vienas poetas per keletą
puslapių vynioja eiliuotą vienos istorijos virvę. Įdomiai kartvelų jausenas
atveria pasirodančios realijos. Dalis jų
atpažįstamos pažvelgus porą dešimt
mečių atgal, dalis ir dabar – kosmonautas ant Kalėdų eglutės, sodas, daržas, butų švarinimas per šeimininkų
atostogas, tėvų alkoholizmas, siemkos
ant laiptų. Tačiau kitos praskleidžia
mums ne(be)pažįstamą tikrovę – tvyrantį baimės jausmą ir karo realijas:
„išduoti gimtinę – tas pat, / kaip iškasti
dar neatvėsusį tėvo lavoną, / jo mėsą
parduoti / ir, ant kupros užsimetus
jo griaučius, / lakstyti nuo durų prie
durų“ (p. 63).

Labai keista jau vien leidybine prasme knyga. Pirma mintis, kylanti paėmus į rankas – negi tai dar vienas
Eridano leidyklos kadaise rengtos Ge
riausios Lietuvos fantastikos tomelis,
šįkart – neįtikima, bet nemenku tiražu
išgimdytas Alma littera milžino? Bet
tikrovė dar labiau keista ir fantastiška – tai nėra net kelerių metų geriausi fantastiniai šmotai, o viso labo
trisdešimtajame fantastų suvažiavime
Lituanicon vykusio trumposios prozos
konkurso apokaliptine tema rezultatas. Panašu, kad tekstų apimtis irgi
gerokai pakirpta konkurso reikalavimų. O fantastika jau iš prigimties
linkusi priešintis (labai) trumpam
žanrui: juk reikia ne tik papasakoti
istoriją, bet ir nubrėžti išfantazuoto
pasaulio kontūrus. Tad nepaisant to,
jog knygelė gaiviai praplečia mūsų
literatūros lauką, jei visgi sutarsime
būti iki galo sąžiningi ir atlaidžiai nemerkti vienos akies prieš gražias iniciatyvas bei leidybine prasme dažnai
be pagrindo skriaudžiamus fantastus,
turėsime konstatuoti: tai – gerų intriguojančių pradžių, absoliučiai nutrintų banalybių, anekdotų, neblogų, bet
neišnešiotų idėjų romanui ir padėvėtų
fantastinių pasaulių mišrainė, šalia
dviejų-trijų stilistiškai brandžių ir siužetiškai išbaigtų tekstų. Nors šį margumyną skaityti smagu, kažkur kirba
praleistos progos nuojauta – lyg futbolo rinktinei gavus kelialapį į pasaulio čempionatą šalia keleto rinktinės
žvaigždžių būtų pasiųsti entuziastingi
Gargždų kiemo vyrai.

Evelina Giedraitytė

Dick, Philip K., Žmogus aukšto
je pilyje, iš anglų kalbos vertė Aušra
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Stanaitytė-Karsokienė, Vilnius: Kitos
knygos, 2021, 304 p.
Visada įtariai žiūrėjau į žmones, nemėgstančius fantastikos. Jie rinkdavosi šį liūdną pasaulį su amžinai slegiančiu dangumi, kol aš netrukdomas
klajodavau tarp mitinių būtybių ir kitų
intriguojančių motyvų. Ir, kaip kad jau
būna, ta panieka atsisuko prieš mane
patį, kai suvokiau, jog negaliu pakęsti mokslinės fantastikos ir taip pats
netenku didžiulių literatūros ir kino
klodų. Tačiau šis, šiaip jau nuosek
laus mokslinės fantastikos autoriaus,
Philipo K. Dicko kūrinys yra žingsnis
kitur – alternatyviosios istorijos romanas. Jis skaitytoją nukelia į laiką, kuriame Sąjungininkai pralaimėjo Antrąjį pasaulinį karą, o JAV pasidalijamos
tarp imperinės Japonijos ir nacistinės
Vokietijos. Istorija seka kelis veikėjus
Amerikos vakarinėje pakrantėje, Japonijos okupuotoje zonoje, kur senbuviai
amerikiečiai savo kailiu turi išgyventi
kolonizaciją ir patirti, kaip jų kultūra
užleidžia vietą japoniškajai. Besikeičiant Vokietijos kancleriui kylančios
intrigos, slapti japonų valdininkų posėdžiai ir mums egzotiški rytietiški
pranašavimai sukuria literatūriškai
unikalaus ir mintį provokuojančio pasaulio vaizdinį. Mėgstantiems alternatyviosios istorijos žanrą, ši knyga yra
būtina geros prozos injekcija.
Mikas Danilevičius
Foster, Thomas C., Skaityk litera
tūrą kaip profesorius: Gyvas ir smagus
skaitymo tarp eilučių vadovas, iš anglų
kalbos vertė Laimantas Jonušys, Vilnius: Kitos knygos, 2021, 334 p.
Vadovas tikrai gyvas ir gan smagus.
Bet jei kas tikėsis, kad palengvins
skaitymą – didžiai klysta. Kaip perspėjama pačioje antraštėje – su juo
susipažinus, teks skaityti dvigubai:
ir eilutes, ir tarp eilučių. Autorius ne-
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dėsto įmantrių intertekstualumo ar
struktūralizmo teorijų. Jis tiesiog ima
literatūrinius tekstus ir išryškina juos
formuojančius pasakojimo modelius
arba parodo jų sąsajas su klasika. Antai atskleidus, rodos, visai sekuliarių
kūrinių biblines ar tiesiog sakralines
šaknis, jie įgauna netikėto gylio ir pločio. Ir dar – dailiosios literatūros mėgėjas ras idėjų, ką čia gero pasiskaičius iš
anglosaksų rašytojų.
Pilypas Mikoša
Gailienė, Danutė, Ką jie mums
padarė: Lietuvos gyvenimas traumų
psichologijos žvilgsniu, Vilnius: Tyto
alba, 2021, 246 p., 1800 egz.
Knyga sulaukė antro tiražo dabar,
po dvylikos metų. Po tiekos metų ji
atsiduria visai kitokiame kontekste –
ne tiek dėl visuomenės pokyčių (nors
jau pasigirsta raginimų nustoti save
vadinti posovietine visuomene), kiek
dėl penkiamyliu žingsniu per tuos metus pasistiebusio sovietologijos mokslo. Tačiau ši monografija, iš traumų
psichologijos perspektyvos žvelgianti
į karo, Holokausto, nacių ir sovietų
okupacijų pasekmes, vis dar išlieka
vienu svarbiausių tekstų, apmąstančių istorijos sąlygotus mentaliteto pokyčius, juolab kad yra prieinama gana
plačiam skaitytojų ratui ir nebijo jiems
suteikti įdomesnės perspektyvos, pavyzdžiui, literatūrinės. Gailienė ne tik
įvardija Lietuvos patirtas traumas, bet
ir bando parodyti, kaip visuomenėje ir
žmoguje pinasi kančia, atsparumas,
žala ir jos įveika, slaptumas ir atvirumas; suteikia naujas perspektyvas,
bandant permąstyti istorinę atmintį.
Kita vertus, savo pavadinimu šiandien
jau turbūt provokuoja permąstyti ne
tik tai, ką jie mums padarė, bet ir tai,
ką patys kaip visuomenė dėl šių traumų jau padarėme sau.
Gytis Jankauskas
Knausgård, Karl Ove, Mano kova.
Šokis tamsoje, iš norvegų kalbos vertė
Justė Nepaitė, Vilnius: Baltos lankos,
2021, 458 p., 3500 egz.
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Šis garsus norvegų rašytojas lietuvių skaitytojams jau gerai pažįstamas.
Bet nuosekliai leidžiamos jo šešių dalių
autobiografinių romanų ciklo knygos
kiekvienąkart yra naujas ir įdomus
atradimas. Šįkart jau ketvirtoji – apie
pagrindinio autobiografinio personažo aštuoniolikmečio-devyniolikmečio
Karlo Uvės paauglystę ir jo perėjimą
į brandesnę jaunystę. Į šį savo gyvenimo laikotarpį rašytojas žvelgia jau
būdamas keturiasdešimties – su tam
tikra savikritika ir šviesiu liūdesiu.
Lyg iš neišsenkančio atminties šaltinio
semdamas istoriją po istorijos, jomis
parodo, koks nelengvas buvo pagrindinio personažo perėjimas iš saugaus,
bet jau griūvančio namų lizdo į platųjį
pasaulį. Parodo, kokios egzistencinės
ir seksualinės patirtys jį lydėjo, kokie
ieškojimai, džiaugsmai ir nusivylimai
jį vedė – kai baigęs gimnaziją iš namų
išvyko į atokų Šiaurės Norvegijos pakrantės kaimelį dirbti mokytoju ir rašyti, o po metų įstojo į Rašymo meno
akademiją Bergene.
Dalia Zabielaitė
Price, Steven, Lampedusa, London: Picador, 2020, 336 p.
Nostalgiškas pasakojimas apie mirtį
ir literatūrinio šedevro gimimą. Palerme, netoliese per Antrąjį pasaulinį
karą susprogdintų šeimos rūmų, gyvenantis paskutinysis Lampedūzos
princas Giuseppe Tomasi, žinodamas
apie mirtiną ligą, supranta, kad jis
pats yra kaip istorijos nudrengti ir
apgriuvę senų Sicilijos rūmų fasadai.
Paniręs į prisiminimus Giuseppe atsiverčia užrašų knygelę ir pradeda
rašyti apie prosenelį, apie politinius
ir socialinius Sicilijos perversmus Italijos suvienijimo metu. Kanadiečių
poeto Steveno Price‘o romanas tarsi
prasiskverbia į mirštančio aristokrato
ir rašytojo Giuseppe Tomasi mintis,
kuriant daug kartų atmestą ir tik po
autoriaus mirties išspausdintą, iškart
italų literatūros klasika tapusį romaną
Il Gattopardo (liet. Leopardas, Vaga,
2007). Lampedusa poetiškai susieja
romano kūrybos procesą ir vyro, su

kuriuo miršta senosios Sicilijos dvasia,
susitaikymą su savo likimu.
Tomas Riklius
Proust, Marcel, Apie skaitymą, iš
prancūzų kalbos vertė Vytautas Bikulčius, Vilnius: Hubris, 2021, 84 p.,
1000 egz.
Marcelio Prousto esė, gimęs kaip palyda jo pamėgto ir versto anglų kritiko
Johno Ruskino tekstams. Nedidelis,
tačiau ypatingai sodrus tekstas gali
būti perskaitytas net keliais būdais –
kaip graži literatūrinė odė pačiam
skaitymui, kaip savotiškas Prarasto
laiko beieškant preliudas ar net tam
tikras šio ciklo skaitymo raktas, kartu – tiesiog kaip subtili polemika literatūros ir jos poveikio klausimu. Esė
sudaryta iš dviejų dalių. Prasideda ji
paties Prousto žvilgsniu į savąją vaikystės skaitymo patirtį – epizodas jau
vien savo stiliumi gali pretenduoti į
aukščiausios prabos literatūrą, jame
galima aptikti net ir detalių, kurios vėliau ir kitokiu pavidalu nugula Svano
pusėje. Pasakojimas iš esmės praskleidžia Prousto mąstymo apie skaitymą
prielaidas – jo mąstymas grįstas gilia
introspekcija. Antroji, ne mažiau literatūriškai žavi, dalis skirta švelniai
ginčytis su Ruskinu, knygas prilyginusiu potencialiems pokalbiams su
išmintingais žmonėmis, kurių savo
kasdienybėje niekada nesutiktume.
Proustui knygos nepateikia išvadų.
Jam tai susižavėjimą kelianti provokacija, vedanti pirmiausia introspekcijos,
o ne dialogo link ir sielą kreipianti į
nuosavą vidinį pasaulį. Niekada nėra
blogai dar kartą iškelti sau klausimą –
kodėl aš skaitau, kaip aš skaitau? Šitą
klausimą, kurį svarstant taip lengva
kryptelti dirbtinų banalybių link,
Proustas sugeba skaitytojui užduoti
autentiškai ir pakylėtai.
Mykolas Paberža
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Užsklanda

Pomponai
Benjaminas Krokas

Furioso
Antonio Vivaldi, sužinojęs iš vieno
Venecijos pasiuntinio apie keistą ir
atšiaurų kraštą, vadinamą Lietuva,
nutarė čia apsilankyti. Jis ką tik buvo
užbaigęs koncertų ciklą „Keturi metų
laikai“ ir kelionė į tolimą šalį jam atrodė gera proga prasiblaškyti. Iš tos
Vivaldi kelionės yra žinoma tik tiek,
kad jis lankėsi Tauragnų apylinkėse,
kur klausėsi sutartinių ir iš vietinių
valstiečių dovanų gavo skudučius. O jo
natų sąsiuvinėlyje po šios kelionės atsirado toks užrašas: „Baisiausia yra
ne tai, kad Lietuvoje egzistuoja keturi
metų laikai, o tai, kad jie visi pasireiškia vienu metu. Tiesiog – furioso“.
Mėlynbarzdžio pasaka
Kartą nutarė broliai Grimmai pasivaikščioti miške. Pasiekė jiedu miško
laukymę ir sustingo iš siaubo – tiek
triukšmo, garsų ir paslaptingų šnabždesių, kad net šiurpuliai brolius kratė.
O viskas todėl, kad miške dvi seserys
Pšibiliauskaitės gyveno ir kiekvieną,
miškan įžengusį, gąsdino. Ir dabar jos
abi, išvydusios brolius, įsiropštė į lazdyną, atsitūpė ant šakos ir ėmė kikenti, tarškėti, kojomis mataruoti ir pelėdomis ūbauti. Spruko broliai Grimmai
iš miško, o grįžę namo ir galutinai nusiraminę nutarė vokiečiams pasakas
kurti apie stebuklingo miško gyvenimą.
Proletariatas ir erosas
Baigę rašyti Komunistų partijos
manifestą, Karlas Marxas ir Friedri-
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chas Engelsas iš proletarinės laimės
prisigėrė. Bet netrukus Engelsas, būdamas jaunesnio proto ir karštesnio
būdo, pradėjo prie Marxo priekabiauti
ir jam visaip priekaištauti, kad šis esąs
vienmatis žmogus ir todėl nenorėjęs į
manifestą įrašyti eroso įtakos civilizacijos raidai. O Marxas baisiai įsiskaudino dėl tokių žodžių ir tvojo Engelsui
į markūzę.
Ulisas Kaune
Jamesas Joyce‘as, parašęs Ulisą,
sugalvojo tokį tolimesnį savo gyvenimo planą. Jis nutarė pratęsti romano
herojaus Leopoldo Bloomo žygius tik
rovėje ir kiekvienų būsimų metų birželio 16 dieną praleisti vaikštinėjant
po kurią nors Europos šalių sostinę.
Kadangi 1904 m. birželio 16 d. Leopoldas Bloomas praleido Dubline, tai
Joyce’as 1905 m. birželio 16 d. nutarė
paslampinėti Londone, 1906 m. birželio 16 d. – Paryžiuje, 1907 m. birželio
16 d. – Romoje, 1908 m. birželio 16 d. –
Berlyne ir taip toliau iki tolimiausių
sostinių. O štai 1940 m. birželio 16 d.
Joyce’as buvo numatęs praeiti Kauno
Laisvės alėja.
Varpininkas
ir kapralas
Ernestas Hemingway’us,
1918 m. atsiųstas Raudonojo
kryžiaus į Italiją, labiausiai
mėgo skambinti varpais. Jeigu jis, vairuodamas sanitarinį automobilį, pamatydavo
kur nors kaimelyje bažnyčią

su varpine, tai tučtuojau sustodavo,
tekinom užbėgdavo į varpinę ir imdavo ant visos apylinkės skalambyti varpais. O italų valstiečiai susibūrę apačioje klausydavo ir galvas kraipydavo:
„Kokia stebuklinga šalis ta Amerika,
jeigu tokius varpininkus turi“. Bet
kartą Hemingway’ui įnirtingai skambinant varpais vienoje kampanilėje, iš
netoliese įsikūrusio lazareto atlingavo
įtūžęs kapralas, kuris ten gydėsi po
sunkaus sužeidimo. Visaip vaipydamasis ir staipydamasis jis rūsčiai išbarė amerikietį ir paliepė jam nešdintis
iš varpinės. Tas piktasis kapralas buvo
Benito Mussolinis.
Mirtis žemuogių
pievelėje
Išėjo Ingmaras Bergmanas į pievelę
žemuogių pasirinkti. Skabo rausvas
uogas, klausosi žolelių šnabždesių ir
kuždesių, kai staiga tolumoje pasigirdo rūstus balsas:
– Lokys! Lokys!
Prisiminęs senovės vikingų išmintį,
atsigulė Bergmanas pievelėje ir apsimetė mirusiu. O ten, pasirodo, Žalakevičius su Adomaičiu vaikštinėjo ir, garsiai šūkaudami,
vieną filmo sceną repetavo,
kur miškiniai tėvą Lokį nušauna. Pamatęs pievelėje gulintį žmogų, Adomaitis pri
sėlino prie jo, lyžtelėjo galvą
ir suurzgė:
– Niekas nenorėjo mirti.
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