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Sveiki, gerbiamas Redaktoriau, 

Ką Jums atnešė ši antroji pandeminė vasara? Ar Jums taip pat teko gyventi tarp 
lūkesčių ir realybės, naujų ribų ir galimybių jas plėsti ieškojimo, vilties ir nusivyli-
mo? Ar kiekvieną kartą panyrant į gyvybiškai būtiną informacijos upę sugebėjote 
išlipti sausas ir išlaikėte savo žvilgsnį skaidrų, ar nepasidavėte norui skirstyti, 
teisti, vieniems pritarti, kitus pasmerkti? Pastarąjį klausimą keliu Jums, bet visų 
pirma sau. Nes kaskart, kai pavykdavo neįsivelti į bergždžią polemiką su kitais 
ir savimi, palengvėdavo.

Turbūt daugelis vylėsi, kad vasara taps atokvėpiu Lietuvai ir pasauliui, antrus 
metus krečiamam pandeminės karštinės. Kad trijų mėnesių pauzė numaldys 
visuomenės nerimą ir bent laikinai sumažins ilgalaikį nuovargį. Visgi visa eilė 
nepalankių įvykių, situacijų ir politinių sprendimų buvo tarsi žibalas į ugnį, dar 
labiau įkaitinęs jau ir taip sudirgusį sociumą. Naujai iškilusios tvoros, sienos, įtvir-
tinimai ir kovos „už tiesą“ bokštai tarp skirtingomis ideologijomis ir vertybėmis 
besivadovaujančių visuomenės grupių nuvedė iki pačių radikaliausių santykių 
aiškinimosi formų. Buvo nelengva tai stebėti. Nors, akivaizdu, kad globalinių kri-
zių ir perturbacijų laikotarpiais tai neturėtų labai stebinti. 

„Pragaras – tai kiti.“ Šią Jeano Paulio Sartre’o frazę prisimenu vis dažniau ir vis 
įvairesnėmis aplinkybėmis. Kitas (arba tiesiog – žmogus), stovintis anapus tvoros, 
durų, anapus ekrano, feisbuko profilio, anapus savų marškinių, t. y. asmeninių 
nuostatų ir įsitikinimų, atrodytų, visai nejučiomis tampa priešu ir beprasmės 
kančios šaltiniu. Tik dėl to, kad netikėtai išsiskyrė judviejų nuomonės, požiūriai, 
reakcijos, bendravimo ir išlikimo strategijos. Kaip sau ir „priešui“ vėl sugrąžinti re-
galijas bendrystei kurti, net jei galutinai paaiškėjo, kad jūsų vertybiniai vektoriai 
nukreipti priešingomis kryptimis? Kur yra tos pakantumo ribos? Ar dar verta kaž-
ką kurti ir bandyti išlaikyti ryšį, ar geriau nusisukti, nutraukti saitus, atsiriboti ir 
tiesiog atsiverti tvora? Beje, kokia Jūsų nuomonė apie tvorą? Tvorą – kaip atsaky-
mą Kitam, kaip būdą „nubausti“ arba kaip priemonę išsigelbėti ir išgelbėti.

Prieš dešimtmetį mūsų šeimyna įsigijo sodybą greta valstybinės sienos su Bal-
tarusija. Tai padarėme gana spontaniškai, ilgai nesvarstę, tiesiog nuvykome jos 
apžiūrėti ir atsitiktinai sutikome kaimyninės sodybos šeimininką. Šnektelėjome. 
Jis papasakojo apie kaimą, apie neseniai sudegusius kaimynų trobesius, senus 
klevus, kuriuos ketino išpjauti, nes jų milžiniškos šakos lūžo nuo dažnų viesulų, 
apie kryžių, kurį tuomet planavo pastatyti kaimo bendruomenė. Šis draugiškas 
pokalbis vakaro prieblandoje nulėmė tai, kad nusprendėme įsigyti sodybą, net 
dorai neįvertinę jos būklės. Patiko kaimo nuošalumas, kerinti gamta, autentiška 
architektūra ir, kaip tuomet atrodė, draugiški kaimynai... Tik vėliau paaiškėjo, 
kad sodybos pastatai menkaverčiai, kad kaimas susipyks dėl kryžiaus statymo 
vietos, kad pirmąjį vakarą sutiktas kaimynas ne visada bus gerai nusiteikęs ir 
ne visada blaivus. Galiausiai, po kelerių metų, to paties kaimyno įsigyti ir ne-
prižiūrimi gyvuliai ir paukščiai nuniokojo mūsų rūpestingai puoselėtą daržą ir 
gėlynus, o mes vietoje tokiomis aplinkybėmis tinkančio „atsiprašau“ išgirdome 

Laiškas redaktoriui

Ieva Stoškienė
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piktus neblaivaus žmogaus priekaištus. Taip netekę vilties bičiuliškai susitarti dėl bendro ūkinio 
gyvenimo taisyklių, apjuosėme savo teritoriją tvora ir atsitvėrėme tylos siena... Bet tai ir išgelbėjo 
mūsų kaimynystę. Po metų jau bendravome mandagiai, vienas kitam sakydami „Jūs“, išlaikydami 
teritorinį ir emocinį atstumą, kaip ir dera žmonėms, kurių skirtingos pasaulėžiūros ir asmeninės 
atsakomybės projekcijos nesutampa, bet dėl vietos bendrabūvio jie visada gali rasti ir tam tikrų są-
lyčio taškų, pokalbio temų. Keista, bet nuoskaudų ir kartėlio neliko. Tvora padėjo. Pamažu pavyko 
priimti Kitą ir jo kitoniškumą. 

Daugelio dalykų negali nuspėti, todėl kai tariamas status quo pakinta iš esmės, tenka iš naujo 
perbraižyti ribas ir susitarti dėl taisyklių. Ypač geopolitinėse dėlionėse. Šįkart turiu omenyje galu-
tinai pakrikusius Lietuvos ir Baltarusijos santykius, bet vėl sugrįšiu į jau aptvertą mūsų sodybą. 
Sodybos sklypo riba yra taip arti valstybinės sienos, kad vešlius Baltarusijos miškus regime beveik 
nuo namo slenksčio. Pasienio peizažas gražus, tarsi paveikslas, kurio niekada neperžengsi, o ir iš 
ten niekas neateis. Taip atrodė. Taip buvo. Visgi ši nekintančio paveikslo regimybė ėmė aižėti per-
nai, iš karto po skandalingų rinkimų Baltarusijoje. Pamenu, kaip į pasienio horizontą pažvelgiau 
jau kitomis akimis. Kai vakaro tylą perskrosdavo gervių raudos, atsklindančios iš anapus sienos 
plytinčių miškų, nebemąsčiau apie įtaigų gamtos grožį ir sielvartingas artėjančio rudens užuomi-
nas. Nevalingai prieš akis iškildavo vaizdai iš neramių Minsko gatvių. Drama kaimyninėje šalyje, 
išsiliejusi iš TV ekranų, čia, sodyboje, atrodė ranka pasiekiama. Dažniau norėjosi nutilti ir tiesiog 
klausytis. Persekiojo mintis, kad tolumoje pasigirs šūviai... Laimei, miškai tylėjo. 

Režimas nepaliko vilties. Kažkada bandyti puoselėti dvišaliai Lietuvos ir Baltarusijos santykiai, 
vėliau aptemdyti Kremliaus įtakos, Astravo AE šešėlio ir pastarųjų metų politinių įvykių, žlugo ga-
lutinai. Sandūra su Kita valstybe tapo nenuspėjama ir kelianti pavojų. Tad greitu laiku ir mes netoli 
sodybinio sklypo ribos turėtume išvysti naujos tvoros – koncertinos – statybas. Tvora dar tik bus 
statoma, bet, žinia, jau teko patirti visiškai beprecedentį režimo akibrokštą. Jam nebuvo pasiruošę 
nei politikai, nei žinybos, nei visuomenė, juolab pasienio gyventojai ir tokie kaip mes – vasarotojai. 
Nelegalūs migrantai, hibridinio karo ir politinio persekiojimo aukos, organizuotos prekybos žmonė-
mis pelno šaltiniai, sąmoningai apgauti ar sąmoningai apsigavę, skurdo įkaitai, laimės ieškotojai, 
pabėgėliai ar bėgliai – ne taip ir svarbu, kas jie tokie. Jų daug. Ir visi jie taip arti. Dar vienas iššūkis 
ir išbandymas susitinkant Kitą, kitokį, iš kitur, ir kuriuo privaloma pasirūpinti.

Nebuvo jokių išankstinių šios „stichinės nelaimės“ ženklų, ir vasara sodyboje prasidėjo kaip 
įprastai: pjaunamos žolės kvapu, gandrų kleketavimu, pokalbiais su kaimynais apie orą, daržus 
ir vaikus. Visgi vieną popietę važiuojant automobiliu mus sustabdė pasienio pareigūnai, paprašė 
dokumentų, apžiūrėjo bagažinę, atrodė nenusiteikę juokauti. Tai nebuvo įprasta procedūra, nors 
gyvenantiems pasienyje sutinkami pareigūnai yra kasdienybė. Jie dviračiais ar automobiliu kartą 
per dieną pravažiuoja pro kaimą, retsykiais ateina pabendrauti. Pripratome prie šios rutinos ir 
vertinome ją kaip indėlį į didesnį vietos saugumą. Tačiau šį kartą viskas buvo kitaip.

Nepajutome, kada viskas prasidėjo. Kada ant rubežiaus esantis kaimas, iki tol buvęs tik nuoša-
lus užkampis, pateko į svarbiausių įvykių epicentrą. Kada keliuose, pamiškėse, sodybų prieigose 
įsitaisė pasieniečių ir kariškių automobiliai bei prasidėjo nervingos „gaudynės“. Kada aukščiausioje 
mūsų sklypo vietoje buvo įkurdinta centrinė pareigūnų regykla, iš kurios nuolat žvelgė budinčios 
akys. Žiniasklaida skaičiavo Lietuvos sieną kirtusius statistinius vienetus, pasienio tarnybos dirbo 
viršvalandžius, visuomenė audrinosi, politikai ieškojo išeičių, o kaimas gūžėsi.

Vietos gyventojų kalbas apie orą pakeitė gyvi liudijimai ir nuogirdų nuogirdos: „Toje pusėje su-
rinko šešis, anoj dešimt... Buvo moteris su mažu vaiku. Juodu iš karto nuvežė į ligoninę, kitus – į 
Pabradę... Dabar Lukašenka paleido nepavojingus, bet greitai išleis tuos visus recidyvistus... Jeigu 
aš dabar išėjęs į mišką jį sutiksiu, ką man sakyti? Ar jis mane supras?“ Mes čia atvykstame dažniau-
siai keletui dienų, tad artimiausi ir tolimiausi kaimynai ateidavo išsikalbėti, bet pykčio užuomazgų 
buvo mažai, veikiau nerimas, sutrikimas, baimė.

Vieną savaitgalį kaimynas atbėgo mūsų automobiliui dar tik sukant į kiemą: „Tai vakar anuos ant 
jūsų kiemo pagavo. Anų buvo keturi, du vyrai ir dvi moterys. Anys gal jūsų klėtyje sėdėjo... Neužra-
kinta ten jūsų. Pasieniečiai su šunimis buvo ir surado. Kuprinės jų buvo didelės. Tai pastatė anuos 
ten prie jūsų daržo, nufotografavo prie agurkų ir pupelių... Anie eina dabar per visą sieną. Dienom 
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ir naktim. Kameros kai kur nerodo. Šliaužia žole. Parą išguli kur tai krūmuose. Nemiegojau visų 
naktį, šunys lojo. Važiavo ir važiavo tai pasienis, tai kariai... Praeitų sykį prie mūsų pirties šešis 
paėmė... Kada čia baigsis viskas...“ 

Kai kurios dienos ir naktys buvo ypač neramios. Pareigūnų automobiliai pro kaimą skriedavo 
milžinišku greičiu, mirgėdavo švyturėliai, kaukė sirenos, o sūkuriuojančios kelio dulkės, rodos, 
nespėdavo nusileisti. Stebėjome, kaip pasienio tarnybų mikroautobusas pasuko link regyklos ir 
nusileido iki miško. Nuvažiavo tuščias, o po pusvalandžio jau grįžo pilnas. Pagalvojau, kad sėdintys 
autobuse pro langus turėjo matyti nedidelį kaimą, medines trobas, obelų sodus, besiganančias avis. 
Turėjo matyti ir mūsų kiemą, kuriame kaip pašėlę žaidė vaikai. Ar šios paralelinės tikrovės, tarsi 
pasiklydusios vietos ir laiko geografijoje, turi ką viena kitai pasakyti?

Viskas baigėsi taip staiga, kaip ir prasidėjo. Politinis sprendimas – apgręžti nelegalius sienos 
pažeidėjus – davė vaisių. Kaimas nurimo, nusėdo kelio dulkės, po lietingų orų vietiniai patraukė į 
miškus. Kalbos pasisuko apie derlių ir grybus. Bet visgi jausmas, kad ši ramybė yra laikina ir labai 
trapi, nebeapleidžia.

Praėjusį savaitgalį dar kartą nuėjau į klėtį, kurioje sukrautos senos lūženos ir surūdiję padargai, 
dar molinių plytų ir pjuvenų krūva. „Aniems“ čia turėjo būti nepatogu slėptis ir laukti. Turbūt laukė 
nakties, o gal kaip tik aušros... Gerai, kad nesusitikome akis į akį. Pakako to, kaip „anų“ paveikslą 
perteikė kaimynai. Pasak stebėjusių „paėmimo“ operaciją, vienas buvo labai aukštas, dėvėjo tre-
ningus, turėjo didelę kuprinę. Pilna kuprinė, anot kaimynų, yra gerai, vadinasi visko „anie“ turi ir 
nieko nepaims, juk kiti eidavo tuščiomis. Tokie pavojingi. Taip, matyt, didelė – gerai. Gal bent jau 
turėjo vandens ir bent kokį kąsnį iš savo namų.

Kodėl taip baisu susitikti? Pažvelgti veidas į veidą, susitikti akis. Ar todėl, kad gali vienas kito 
nesuprasti? Kad užklupus ir demaskavus reikės priimti sprendimą: ar perduoti pareigūnams, ar 
leisti eiti toliau, nors supranti, kad kelias vis tiek netrukus pasibaigs institucijų rankose. Ar toks 
nepažįstamas – kitos tautybės, kultūros, tikėjimo, dėl to dar tolimesnis – Kitas žmogus visada yra 
tik grėsmė? Mums, lietuviams, kurių tiek daug išvyko į Norvegiją, Airiją, Vokietiją ieškoti geresnio 
gyvenimo, turėtų būti nesunkiai suprantami daugumos tokių atvykėlių lūkesčiai. Gal todėl būtų 
taip sunku stovėti prieš Kitą? Įsivardinus jo tikslus, suvokiant jo baimes, nerimą, gal dar pyktį ir 
gėdą bei nutuokiant apie jo perspektyvas. Žinant, kad jis tuščiai vilsis, tikėsis, pateiks tikrą ar su-
galvotą savo atvykimo versiją, prašys prieglobsčio, ilgai lauks atsakymo, nusivils, pyks ir galiausiai 
pri slėgtas ir nelaimingas grįš namo. O iki tol daugiausia, kas jam bus pasiūlyta, tai maistas, drabu-
žiai, viena kita būtinoji paslauga ir gyvenimas už tvoros. Prisiminiau frazę: „Dievas ir yra tai, kas 
stovi tarp tavęs ir Kito“. Bet jeigu tarp judviejų tvora, tai kurioje pusėje stovi Dievas?

Vasara buvo nelengva. Norėjosi nutraukti tą nuolatinę svarstymų ir vertinimų grandinę, kuri 
nusidriekdavo dėl naujų įvykių ir sprendimų Lietuvos politiniame lauke. Niekaip nepavyko nu-
kenksminti ir to kančios prieskonio, kurį paliko vis aštrėjantis visuomenės susiskaldymas dėl pan-
demijos valdymo, vakcinacijos, šeimos instituto apibrėžimų, nelegalių migrantų, dėl visų socialinių, 
kultūrinių ir egzistencinių dedamųjų, tikrinusių asmeninį kritinį mąstymą, jautrumą ir tolerancijos 
ribas. Buvo sunkus ir nuolatinis egzamino laikymas – nesupykti ir nepasmerkti Kito, savo ar sve-
timo, kurio galbūt nesupranti, jam nepritari ar bent jau abejoji.

Tvoros tarp sodybų, miesto daugiabučių, valstybių, menamos tvoros tarp kaimynų, bičiulių, gi-
minių, feisbuko draugų, gerųjų ir blogųjų, teisiųjų ir kvailių dažnai pasirenkamos kaip vienintelis 
sprendimas, tačiau neretai jis dar labiau supriešina, radikalizuoja, žlugdo. Bet, ko gero, žvelgiant 
iš platesnių perspektyvų, tai yra vienintelis civilizuotas būdas eliminuoti dar didesnį konfliktą, lai-
mėti laiko ir sukurti konstruktyvesnio bendravimo prielaidas. Kartu tai ir saugi priemonė apginti 
savo ir Kito orumą. Dar ir sąlyga – ištverti ir išlikti. Išlikti abiem pusėms joms saugiausiu būdu. 
Šiandien galime tik tiek. Ar – net tiek.

Vilnius, 2021 m. rugpjūčio 23 d.
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ar nuo žaLiojo kurso sužaLiuosim? 

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Žaliasis kursas šiandien yra viena aiškiausių ekonomi-
nės politikos tendencijų. Inicijuotas ES, perimtas vie-
tinių politikų, gausiai paremtas viešaisiais finansais 
ir stipriai palaikomas visuomenės. Kas galėjo apie tai 
pagalvoti Lietuvoje dar prieš kokius penkerius metus, 
kai viešai įvardijus žalumo tikslą būtų grėsę mažų ma-
žiausiai likti nesuprastam? Baikit, buvo sakoma, nėra 
čia jokio klimato atšilimo, o jei ir yra, tai žmogus niekuo 
dėtas – pati gamta svyruoja. Kad apie tai kalba tos sri-
ties mokslininkai (kurie, beje, stebi, matuoja, vertina, 
lygina ir teikia išvadas), neatrodė verta dėmesio dau-
geliui. Dabar daliai neatrodo pagrįsti epidemiologų ir 
medikų vertinimai dėl kovido.

Skirtingai nuo JAV ir ES senbuvių, Lietuvoje žalio-
sios idėjos pradėjo įgauti jėgos visai neseniai – net Ža-
liųjų partijos Seime neturime, o jų vardą eksploatuo-
ja ekologijai tolimų pažiūrų politinė jėga – valstiečiai. 
Bet, nepaisant užsitęsusios preliudijos, žaliasis kursas 
įtrauktas į šios Vyriausybės programą kaip vienas iš tri-
jų prioritetų, šalia skaitmenizacijos ir švietimo. Jis nu-
mato, kad energetika, pramonė, transportas ir būsto 
sektoriai bus pertvarkomi „iš viršaus“ smarkiai pakėlus 
žalumo standartus ir kartu viešais pinigais finansuo-
jant perėjimo procesą. 

Ar jau galime šaukt „valio!“ ir būti tikri, kad suža-
liuosime sėkmingai? Nelabai. Rizikų yra daug, tarp jų 
ir rizika pažaliuoti besistengiant įgyvendinti žaliąjį kur-
są. Galima džiaugtis, kad tikslas įvardytas, tačiau dėl 
priemonių jokių viešų svarstymų nebuvo. Nelabai buvo 
diskusijų ir dėl žalėjimo krypčių, pasirinktų technolo-
gijų. Todėl girdėdami valingą politinį apsisprendimą, 
negalime matyti, kaip jis atsispindės ekono-
minėje ekosistemoje. 

Prieš nagrinėdami naujo kurso poveikį mūsų 
laivo greičiui ir stabilumui, pažvelkime, kaip ža-
lumo siekis realizuojasi ekonomikoje savaime. 
Ar jis gali veikti kartu su ekonominiu augimu, 
ar tik augimo sąskaita, kaip mėgstama teigti?  

Rinkos ekonomikoje gaminamos tos prekės 
ir paslaugos, kurioms pirkėjai suteikia di-
džiausią vertę. Pažvelgę retrospektyviai ma-
tysime, kaip skirtingais laikotarpiais skirtin-
gos prekės ir paslaugos turėdavo aukščiausią 

vertę, taigi ir kainą. Kadaise tai buvo žemė – su priė-
jimu prie jūros arba derlinga, atskiri jos turtai ar vai-
siai, kaip antai rūda, druska, prieskoniai. Kai kuriuose 
kraštuose vanduo visada buvo retas, taigi ir brangus, 
dėl klimato kaitos tokių kraštų daugėja. Kai mažai kas 
mokėjo skaityti, bet koks išsimokslinimas buvo didžiulė 
vertė (ko nebėra dabar ir kas daugelį trikdo). Brangiai 
kainavo arklys ir karvė, kai šiandien kitas keturko-
jis – madingos veislės šuo – kainuoja už juos daugiau, 
nors materialios naudos neduoda. Daiktų žmonės šian-
dien turi daug, netgi nepasiturintieji. Švari aplinka, 
sava erdvė ir laisvė pasirinkti šiandien yra vertybės, 
vežančios žmoniją, taigi ir užkuriančios ekonomiką. 

Istorinis žvilgsnis į gėrybių vertės kismą padeda su-
prasti, kad „žalumas“ irgi yra gėrybė, kurios žmonės 
siekia, taigi ekonomika jį ir gamina – nes tai mūsų lai-
kų duona ir žaidimas. Gaminti tai, ko žmonės nori la-
biausiai, yra ekonomikos esmė – į vertingiausių gėrybių 
kūrimą suplaukia investicijos, talentai ir dėmesys. Tik 
rinkoje tai vyksta laipsniškai, dažnai netgi tyliai – be 
atskiro kurso paskelbimo. Ir kas svarbiausia – vyksta 
efektyviai, t. y. gaunant didžiausią rezultatą mažiausio-
mis sąnaudomis.  Žinoma, efektyvumas kainuoja – kon-
kurencinėje kovoje, bandymų ir klaidų kelyje ne viena 
įmonė bankrutuoja, ne viena idėja sužlunga, ne vieno 
žmogaus svajonės ir darbas nueina į sąvartyną. Nes rin-
ka yra asmenine rizika paremtas veiklos modelis. Jei jo 
nėra ir prieš žengdami žingsnį reikalaujame garantijų, 
klaidų „porcija“ vis tiek lieka, tik paslėpta viešojo finan-
savimo neefektyvumo arba korupcijos.

Ne iš politinių sprendimų, o iš vartotojų poreikio ir jį 
supratusių verslų atsirado tokios prekės kaip 
ekologiškas maistas ir kosmetika, ekologiš-
ki audiniai, pavėžėjimo paslaugos, dalijimosi 
ekonomika. Šioji ekonomika šaudo kelis zui-
kius, kartu būdama ir itin veržli – ji leidžia 
žmonėms vartoti ne mažiau, kartu nedidin-
dama jau pagamintų daiktų kiekio. 

Žmonės patys nori, kad pakuotė būtų per-
dirbama ir galima būtų išvengti bent dalies 
plastiko, tai duoda impulsą vartojimo prekių 
gamintojams (pakuočių vartotojams), o šie – 
pakuočių ir aplinkai draugiškesnių medžiagų 
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kūrėjams. Taip šiose šakose kaupiasi ištekliai – žmo-
nės, finansai, technologijos.

Nors skirtumai visuomenėse tebėra ženklūs, tačiau 
šiandien nebegalime sakyti, kad vartotojui rūpi tik kai-
na ir patogumas. Žalumo, kaip prekės charakteristi-
kos, svarba vartotojo pasirinkimams auga, taigi esminė 
prielaida ekonomikai žalėti yra, ir ji stiprėja.

Žmonės veikia ekonomiką ne tik per vartojimą. Šian-
dien vartotojai nebėra pilnai atskirti nuo gamybos, bet 
dalyvauja joje kaip smulkūs investuotojai į įvairius fon-
dus ir verslus. Daugybė smulkių investuotojų, realizuo-
dami savo galią rinktis, nukreipia finansus ne šiaip kur 
pasirodo pelninga, bet būtent ten, kur atrodo etiška. Šis 
procesas prasidėjo kaip pacifistinis pasirinkimas nein-
vestuoti į karo pramonę, bet šiandien jau tapo pripažin-
tu žmonių svertu veikti pasiūlos pusę pagal kitus nei 
grynojo pajamingumo kriterijus. Informacijos sprendi-
mams priimti pakanka: nuo oficialių finansinių ir socia
linės atsakomybės ataskaitų iki socialiniuose tinkluo-
se akimirksniu plintančių naujienų apie vieno ar kito 
ekonomikos veikėjo žaliąsias pergales bei nuodėmes.

Procesą akseleruoja finansų institucijos, kurios, no-
rėdamos būti žalios (ir taip patikti vartotojams), pačios 
kreipia savo fondus atitinkama kryptimi.

Paminėjau tik kraštinius ekonominės grandinės taš-
kus – investicijas ir vartojimą, tačiau pramonei didžiulę 
įtaką daro būtent įmonių tarpusavio santykiai. Lietuvai 
tai bene svarbiausioji dalis, kadangi mūsų vartotojai dar 
nėra aiškiai susivokę, kad jų žalumo noras įgyvendina-
mas per jų pačių pasirinkimus perkant ir investuojant. 
Tačiau Vakarų Europos senbuvių yra. Ir mums tai gera 
žinia, nes Lietuvos pramonė daugiausia tų šalių pramo-
nei gamina komponentus, kurie privalo atitikti galutinės 
prekės standartą. Taigi net be jokio valstybinių standar-
tų ar mūsų vartotojų įsikišimo Lietuvos pramonė gamina 
pagal aukščiausius žalumo standartus. Tai vienas stip
riausių atviros ekonomikos privalumų, nes persiorienta-
vimas įvyksta palaipsniui ir savanoriškai – tos įmonės, 
kurios nori gaminti geriems (stabiliems ir gerai mokan-
tiems) užsakovams, pereina prie jų standartų. Kurios ne-
nori – lieka prie žemesnių, rizikuodamos prarasti rinkas. 
Ir jokių demonstracijų ar piketų – tik rinkos santykiai.

Jei rinkoje būtų tik privati nuosavybė, nereikėtų varg-
ti dėl vadinamųjų eksternalitetų, kai atskiras veikėjas 
gali permesti savo teršimo kaštus visai visuomenei. 
Jei kiaulių ferma teršia upelį, tekantį per privačią teri-
toriją, yra aiškus suinteresuotas asmuo, kuris veikiau-
siai paduotų teršėją į teismą. Bet jei upelis yra valstybės 
žemėje ir jį naudoja pavieniai žvejai ar baidarininkai, 
geriausiu atveju bus skundas ir žinutė žiniasklaidoje, 
o ne rimta byla. Lietuvos teisinėje sistemoje, deja, toks 
nuosavybės gynimo būdas nėra išvystytas. Senesnės 
tradicijos šalims, kaip antai Jungtinei Karalystei, jis 
būdingas. Tačiau mums, vis dar menantiems smagu-

mą netausoti viešojo turto, jis labai aktualus – žmonės 
teršia viešas ežero pakrantes, užpila šiukšlėmis miš-
kus, lygiai taip pat, kaip atskiri fabrikai nuleidžia ne-
valytas nuotekas į upę ar fermos srutas – į dirvožemį. 

Tai gerai tas politikų žaliasis kursas ar negerai, saky-
site? Viena vertus, gerai. Nes mokesčių tarifais ir sub-
sidijomis proteguos švarias technologijas, taip suma-
žindamas netikrumo ir padidindamas investicijų į jas 
srautą. Taip pat gerai, kad sutelks visuomenės dėmesį, 
kas provokuos žmones koreguoti savo vartojimo bei in-
vestavimo sprendimus. Kažkiek sumažins eksternali-
tetų, nustatydamas didesnius mokesčius taršesniems 
pasirinkimams – tiek gamintojams, tiek vartotojams. 

Kokios yra rizikos? Jų ne viena. Visų pirma, kad stan-
dartai iškelti per dideli, neatitinkantys esamos infrastruk-
tūros, gamintojų ir vartotojų pasiruošimo juos įgyvendin-
ti. Antra, kad subsidijų pinigus panaudos neefektyviai 
dėl viešųjų pirkimų ydų ir finansavimui numatytų pro-
jektų neatitikimo galimybėms (pvz., bus numatyti pini-
gai finansuoti A, o rinka bus pribrendusi daryti B) – juk 
valstybinių pinigų skirstytojai rinkoje nedalyvauja ir to 
nežino, o ir nelabai gilinasi. Trečia, kad po kurio laiko 
paaiškės, jog kažkuri iš subsidijuoti ir kitaip proteguo-
ti pasirinktų technologijų nėra tokia žalia, kaip many-
ta. Rinkoje toks projektas tiesiog bankrutuotų ar, laiku 
pastebėjus klaidą, pakeistų kryptį. Bet einant su žaliojo 
kurso įkūnyta jėga ir inercija visos ES mastu, proceso 
sustabdyti bus praktiškai neįmanoma, nes tai reikštų ne 
tik finansų ir laiko, bet ir politinio autoriteto nuostolius.

Tačiau didžiausią riziką matau tame, kad pats žalia-
sis kursas įgyvendinimo stadijoje mutuos. Ir ne dėl to, 
kad bus aptikti plano neatitikimai ekonominei logikai 
ar technologinėms galimybėms. Jis mutuos dėl politi-
nių priežasčių. Mat daugybė gamtai žalingų sprendimų 
kyla siekiant ką nors atpiginti: benziną, malkas, maisto 
produktus. Kai tai daro įmonė, mes ją smerkiam kaip 
gamtos niokotoją, kai daro valstybė, sakom, kad ji yra 
socialiai jautri. Įmonės anksčiau ar vėliau nuo to at-
pras, nes jas spaus ir vartotojų nuomonė, ir konkuren-
tai, ir valstybės priežiūra. Bet sunku patikėti, kad po-
litikai atsisakys socialiai jautriųjų aureolės ir paaukos 
už juos balsuojančias interesų grupes žalumo labui. Juk 
to daryti jų niekas tiesiogiai nespaudžia: jie atskaitingi 
subalsuotojams, o ne mokesčių sumokėtojams. 

Daugeliui atrodo, kad pakanka politinės valios, atitin-
kamos mokestinės aplinkos, aukštų privalomųjų stan-
dartų – ir žalumo tikslai bus pasiekti. Bet tai tik dalis 
istorijos, ir net ne pagrindinė. Svarbiausia transforma-
cija vyksta rinkoje – tarp gamintojų ir vartotojų. Jie su-
žaliuos ir vieni – lėtai, organiškai – ką ir iki šiol darė. 
Siekiant paspartinti procesą, valstybei pakaktų įsiklau-
sant į veikėjų problemas ir galimybes sukurti palankią 
aplinką. Bet kaip tik to ji labiausiai ir nemėgsta – į ką 
nors įsiklausyti.
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Pastaruoju metu vyksta daug ir individualaus prieši-
nimosi valdžios iniciatyvoms, garsaus savo nuomonės 
reiškimo, kad ir kokia nepagrįsta ji būtų, ir grupinių ar 
net masinių protestų. Jokiais metais nebuvo tiek mitin-
gų, protestų kaip šiemet: vadinamasis „Didysis Šeimos 
gynimo maršas“ gegužę, protestas su riaušėmis prie 
Seimo rugpjūtį, mitingas rugsėjį. 

Niekada nebuvo toks menkas pasitikėjimas pagrindine 
žiniasklaida ir nepasitenkinimas – valdančiaisiais. Kaip 
sakė sociologas Vladas Gaidys, nors paprastai ilgiau kaip 
metus išdirbusios Vyriausybės vertinamos neigiamai, 
bet „kad būtų 14 ministrų su minuso ženklu, aš to nepa-
menu“. Menkiausias sprendimas gali iššaukti radikalias 
visuomenės grupių reakcijas. Maršuose, mitinguose ir 
pasisakymuose kovojama prieš valstybės lygiu priimtus 
sprendimus, raginama versti valdžią, smurtaujama prieš 
Seimo narius. Tokios viešos agresijos nėra buvę. Kokios 
senos papuvusios tuopos nupjovimas grasina iš kėdės iš-
versti merą. Sprendimas dėl Petro Cvirkos nukėlimo įka-
lė gilų pleištą į kultūros, meno ir istorijos bendruomenę.

Pateikiamos įvairios versijos, kas kaltas. Kaltinama 
menka valdžios komunikacija, elitų nekantrumas ir ne-
noras kalbėtis su protestuojančiais. Ginama protestuo-
jančių teisė išsakyti savo nuomonę ir būti išgirstiems. 

Pandemija  sukūrė neapibrėžtumą ir neaiškumą, ir 
tai griauna anksčiau turėtą pasitikėjimą valstybe, ska-
tina ieškoti kaltų ir juos bausti. Demokratinė valstybė 
iki šiol buvo struktūra, savitu būdu atsakinga už komp
likuotų situacijų suvaldymą, garantavusi pilie-
čiams saugumą. Valstybėje buvo galima kliautis 
politine bendruomene, jausti, kad esama to, kas 
mus sieja. Neaiškumo ir nenuspėjamumo situa
ciją sukūrusi ir žmonių galvose protą nerimu 
užgožusi pandemija grasina sunaikinti moder-
nios valstybės pagrindą, kuris yra remtas protu, 
visuo menės sutartimi ir bendrojo gėrio idėja.

Pandemija išryškino didelį prigimtinį žmo-
nių egoizmą, kuris imtas tapatinti su asmenine 
laisve ir teise. Jis kasa duobę po bendrojo gėrio, 
kuris suteikė žmonių bendrijai moralės ir soli-
darumo bruožų, pamatais. Idėjinių antiskiepi-
ninkų reikalaujama absoliuti laisvė nesiskiepy-
ti ir kova prieš valstybės įvedamus suvaržymus 

iš tiesų yra egoistinė ir prieštarauja bendrajam gėriui.
Tiesa, antiskiepininkų esama labai įvairių. Dalis 

laikosi sąmokslo mokymų apie norą visus sučipuoti, 
apie pandemiją kaip apskritai išgalvotą dalyką. Yra ir 
sakančių, kad nuo virusų turėtų apsaugoti natūralus 
imunitetas. Taip teigdami, jie nemato nieko blogo, kad 
natūraliai išmirtų nemaža dalis visuomenės, kurios pri-
gimtinis imunitetas neatlaikytų viruso.

Daugiausia dėmesio vertas argumentas dėl skiepų ža-
los organizmui. Jis kartotas nuo pat daugiau ar mažiau 
masinės vakcinacijos nuo raupų XVIII a. pabaigoje. Tai 
argumentas, kad vakcinuodamasis žmogus savo valia 
leidžia organizmą iš dalies užkrėsti, reiškia, sąmoningai 
ir noriai sau kenkia. Toks veiksmas rodėsi prasilenkiąs 
su praktine ir gyvenimo logika bei protu. Tai atrodė 
gal net ir akivaizdu, nes seniau vakcinos nebuvo taip 
kruopščiai tikrinamos ir sertifikuojamos, ir nemaža da-
lis paskiepytųjų sunkiai sirgdavo ar net mirdavo. 

Šiandien šis argumentas taip pat pasitelkiamas, ir jis 
nėra be fiziologinio pagrindo. Daliai žmonių šalutinis 
poveikis gavus vakciną yra labai ryškus ir nevienadie-
nis, kai kurie net miršta. Dalis vakcinų naujos, ir nėra 
iki galo aišku, kaip bėgant metams jos paveiks žmonių 
imuninę sistemą, ar nesiras autoimuninių ligų.

Būtent šis argumentas atskleidžia, kad kalbant apie 
skiepus, negalima pamiršti ir bendrojo gėrio perspek-
tyvos. Jei antiskiepininkas mano, kad vakcina gali pa-
kenkti jo organizmui, ir dėl to nesiskiepija, jis neabejoja, 

kad vakcina kenkia ir kitų žmonių organizmams. 
Reiškia, jis egoistiškai naudojasi bendru imuni-
tetu, kurį kuria besiskiepijantys žmonės, nepai-
sydami, kad vakcina gali jiems pakenkti. Nesi-
skiepijimo argumentas neišvengiamai užaštrina 
klausimą, kas yra bendrasis gėris, ar reikia jį kur-
ti, nepaisant to, kad tai kenkia asmeniniam inte-
resui. Be bendrojo gėrio idėjos joks pilietis sava-
noriškai neitų ginti savo valstybės. Kare žmonės 
yra sužeidžiami, gali žūti, patiria įvairių emoci-
nių traumų. Vien egoistinis interesas sakytų, kad 
verčiau nereikėtų eiti kariauti. Žvelgiant iš bend
rojo ar bendruomenės gėrio perspektyvos būtų 
aišku, kad niekam neinant ginti valstybės, pati 
valstybė ir jos bendruomenė gali būti sunaikinta.

apie pandemiją ir bendrąjį gėrį

Tomas Daugirdas

KritiKa
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saugus ir nestabilus, nepaisant valstybės pastangų. 
Mitingų gausa, juose dalyvaujančiųjų margumas, ne 

iki galo aiškios pozicijos tarsi rodo, kad Lietuva ritasi į 
prigimtinę, visų karo prieš visus būklę. Kur bepasisuk-
si, visur susidursi su konfliktu, kuris įgyja radikalią ir 
skaldančią emocinę išraišką. Ar tai būtų sprendimas dėl 
Petro Cvirkos paminklo nugriovimo, ar įstatymas dėl 
partnerystės, Stambulo konvencija ar galimybių pasas.

Sociologai ir politologai skambina pavojaus varpais. 
Ainė Ramonaitė sako, kad esame „visiškai skirtingos vi-
suomenės, gyvenančios skirtingame informacijos lauke, 
pasaulį matančios visiškai skirtingai ir nebegalinčios 
niekaip susikalbėti. Man atrodo, kad tai yra didžiau-
sia blogybė, kuri įvyko per pastarąjį laiką, ir mes vis 
labiau giliname tą problemą“. Rūta Žiliukaitė ragina į 
protestus nežiūrėti kaip į marginalų saviraišką, nes ten 
susirenka labai įvairūs žmonės. Kalbama net apie Lie-
tuvos visuomenėje vykstančius struktūrinius pokyčius.

Įvairūs protestai ne vien Lietuvoje, bet ir kitose šaly-
se neturi aiškios vieningos programos, juos sudarantys 
žmonės yra labai skirtingi. Juos vienija nepasitenkini-
mas. Tai reiškia, kad nuolatinė įvairių grupių nepasi-
tenkinimo raiška jau tampa politinio gyvenimo kasdie-
nybe. Pandemija sustiprino žmonių nesaugumo jausmą, 
susilpnino emocinį ir psichinį atsparumą, sustiprino ne-
tikrumą ir baimes dėl ateities. 

Baimė ir nesaugumas neturi ilgalaikės programos ir 
neveikia nuosekliai. Jie gali reaguoti į pačius įvairiausius 
ir netikėčiausius dirgiklius. Valstybė nebematoma kaip 
saugus užutėkis, dėl kurio būtų verta atsisakyti dalies 
savo absoliučios laisvės. Priešingai, valstybė palengva vis 
labiau tampa pagrindine priežastimi, o gal ir kaltinamuo-
ju dėl išgyvenamų nepatogumų ar tebesitęsiančio nesau-
gumo. Emocinė karo visų prieš visus būklė atrodo kaip 
daug priimtinesnis politinės būklės variantas nei susitai-
kymas su valstybėje priimamais bendrais sprendimais. 
Racionalumą, iš kurio tik ir gali gimti dialogas ir ant ku-
rio pastatyta mūsų valstybė, užgožia baimės ir nerimas.

Visuomenės kontrakto galiojimas yra intensyviai tik
rinamas. Valstybė išlieka, tačiau jos prasmė sveriama 
pagal absoliučią laisvę ir valstybės nustatomus apribo-
jimus žmogaus teisėms ir laisvėms. 

Demokratinė valstybė negali išlikti be individualų 
egoizmą ribojančio bendrojo gėrio idėjos, kuri formuo-
ja jos pagrindą, politinę bendruomenę. Valstybė negali 
išlikti ir be daugelio palaikomos visuomenės sutarties. 
Jos pagrindas yra racionalumas ir protas, refleksija, 
kuri jai deda bendrą pagrindą nepaisant žmonių skir-
tingumų ir jų skirtingų nuomonių bei pozicijų. Be proto 
bet kuri visuomenė gali nesunkiai nuslysti į ilgalaikį 
beprasmį chaosą, kai smulkūs politiniai sprendimai su-
kurs nuomonių audras ir karus. Aiškaus recepto, kaip 
į valstybę susigrąžinti protą, veikiausiai nėra. Tačiau 
kiekvienas galėtume bent kažkiek pasistengti.

Pandemija leido iš naujo patirti, kad bendruomenė nėra 
abstrakcija, kad ji nėra ir kokia nors artimais emociniais 
ar kitais ryšiais susaistyta bendrija. Bendruomenė yra 
realybė, kurią sieja konkretūs kasdieniai ryšiai, veikia 
tie patys politiniai sprendimai, suvaržymai; ji išgyvena 
tam tikrą bendrą lemtį. Tai yra tos pačios lemties ar li-
kimo bendrija, kuri verčia spręsti problemas ir nesudaro 
galimybių iš jų individualiai išsisukti. Politikų sprendi-
mai, kurie reikalauja peržengti mūsų individualų egoiz-
mą, nukentėti individualiai, kad pagerėtų bendruomenės 
situacija, gal ne visada yra patys geriausi. Galima kelti 
pretenzijas dėl vienų ar kitų teisių suvaržymų. Tačiau 
pandemija pirmiausia atskleidė, ką reiškia priklausyti 
konkrečiai politinei bendruomenei ir ką reiškia būti su ja 
susaistytam. Galima piktintis ar protestuoti prieš vienus 
ar kitus sprendimus, tačiau negalima ištrūkti iš valsty-
bę ištikusios pandeminės lemties. Juolab kad pandemi-
jos esama ir kitose valstybėse. Dialogo stiprinimas tarp 
valdžios ir vadinamųjų paprastų žmonių čia gali gelbėti 
tik tiek, kad padėtų suprasti neišvengiamą bendrumą.

Toks dialogas nėra paprastas ir ribotai gali būti sėk
mingas, nes pandemija apgriovė ir pamatus vadinamo-
sios visuomenės sutarties, tam tikro simbolinio kon-
trakto tarp žmonių ir valdžios. 

Visuomenės sutarties idėja radosi XVII a., modernios 
valstybės aušroje. Thomas Hobbesas kalbėjo, kad siek-
dami išeiti iš visų karo prieš visus būklės, trokšdami 
saugumo, žmonės nusprendžia patys apriboti savo indi-
vidualią absoliučią laisvę ir susiburia į valstybę. Apie tai 
kalbėję mąstytojai rėmėsi idėja, kad racionalūs individai 
neišvengiamai priims sprendimą apriboti savo nežabotas 
laisves dėl politiškai ir teisiškai įtvirtintos tvarkos.

Pandemija iškėlė rimtą klausimą, ar individai iš tiesų 
savo veiksmuose vadovaujasi protu, o jei ne, tai galbūt 
užuot pasirinkę politinę ir teisinę tvarką, rinksis savo 
nežabotas laisves ar egoizmą ir panardins mus į visų 
karo prieš visus būklę. Socialiniai tinklai yra terpė, kur 
žmonių jausmai ir aistros stipriai užgožia protą. Žmo-
nės čia jau keletą dešimtmečių praktikavo savo neža-
botą jausmų laisvę. Tinklų administratoriai stengiasi 
įvesti cenzūrą, tačiau neįmanoma cenzūruoti aistrų, 
emocijų ir racionalumo stokos. Socialiniuose tinkluose 
jau ir iki pandemijos reiškėsi ne vien gaujos ir jų kuria-
mi burbulai, bet ir visų prieš visus karas, kai dėl kurio 
nors aktualaus klausimo susiformuodavo priešininkų 
grupės, kurios vėliau iširdavo, persiformuodavo aktua
lizuojantis kitam rūpesčiui. Tebuvo laiko klausimas, 
kada ši aistrų ir karo tikrovė persikels į realybę ir įgaus 
fizinio maišto formą. Pandemija sustiprino baimės ir 
nesaugumo jausmą, užaštrino emocijas ir nepasiten-
kinimą. Šiandien turime situaciją, kai socialinis kon-
traktas ima klibėti tikrovėje. Žmonių grupės ar paskiri 
individai ima vis menkiau vertinti, kad valstybė jiems 
suteikia saugumą ir stabilumą. Nes pasaulis yra ne-

kritika
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Lietuvos ženkLų beieškant: 
popandeminė keLionė po europą

dienoraščio fragmentai

Monika Šipelytė

dieNoraštis

Apie keliones, kurias nukeliame tada, kai galbūt jau 
seniai reikėjo iškeliauti. Prieš pasaulio pabaigą imame 
elgtis keistai, kiekvienas savaip laukiame Apokalipsės. 
Kelionėje lydintis chaosas kartais susilieja su tuo vi-
diniu, kuris nėra iškeliaujamas, nuo jo nepabėgsi. Bet 
jiems susitikus, tos grožio ir baimės minutės sustingdo 
kūną ir protą. Grožis tame dar nepažintame jaudulyje, 
į kurį visada malonu pasinerti, amžinas svajonių neiš-
sipildymas. Baimė tame, kad gal vėl tai tik neteisybė, 
apgaulė, įsivaizduojama didžių dalykų nuojauta, vėliau 
užpildysianti dienas nerimu. Kaip jam nepasiduoti? 
Kaip pasiilgti be liūdesio?

Liepos 6 d. 

Tolumoje pamatau Alpes. Jos visada reiškia nuoty-
kius. Sugrįžimas į Šveicariją pilnas jaudulio. Lietuvos 
valstybės dieną pradedu Ciuriche. Vokiškosios Šveica-
rijos didmiestis pasitinka saule ir ištuštėjusiomis gatvė-
mis. Protestantizmo ženklų ilgai ieškoti nereikia – mil-
žiniška katedra dviem bokštais remia dangų, ten kur 
upė pamažu tampa ežeru. Lietuvos didikai su ciurichie
čiais susirašinėjo nuo XVI a., panašiu laiku pradėjo stu-
dijuoti ir Šveicarijos universitetuose. Katedros papė-
dėje, prieplaukoje spindi mėlynai baltų laivelių burės. 
Prisėdu greta Zwinglio, ant jo paminklo pjedestalo – tai 
geriausia vieta stebėti turtingo miesto žmones. Jie taip 
ramiai vaikštinėja, tarsi ši pakrantė tebūtų visas jų die-
nos darbas. Prisimenu skaitytus Petro Klimo žodžius 
pirmą kartą prieš šimtmetį aplankius šį miestą: „Labai 
man nepatiko. Banališka visa ir išvaizda, ir pats ežeras 
su žmonėmis. Tik ežeras ir krantai dar lyg kiek atgaivi-
na, bet irgi greitai atsibosta. O kokie negražūs žmonės!“ 
Pasidžiaugiu, kad dabar ne sausis, kai lankėsi Klimas.

Skubu į Ciuricho technikos universitetą. Čia greta 

spinteles galėjo turėti vienu metu mokęsi du studen-
tai – Albertas Einsteinas ir Gabrielius Narutowiczius, 
pirmasis nepriklausomos XX a. pradžios Lenkijos prezi-
dentas. Šveicarijoje jį primena ne tik atminimo lentos ir 
paminklai, bet ir viena seniausių ir tuo metu galingiau-
sių hidroelektrinių Šveicarijoje. Galvojant apie huma-
nitarams menkai pažįstamą XX a. pradžios inžinerinį 
paveldą, Ciurichas apsiniaukia ir užeina liūtis. Ten-
ka skubiai valgyti pasaulio virtuvių maistą centrinėje 
traukinių stotyje ir sprukti į nakvynės vietą.

Liepos 7 d. 

Penkios minutės be lietaus ryte – Ciuricho priemies-
čių pažinimui. Jie ištįsę per visą ežero pakrantę, atro-
do, kad šis miestas niekur nesibaigia. Thomo Manno 
kapas – jaukiame miestuke, panašiame į daugelį kitų. 
Nė kiek neprimena Nidos, bet smagu atrasti netikėtai, 
stebėtis žmogaus likimo vingiais, kelionėmis ir grįžimu 
namo, kai namai nebūtinai sutampa su gimtine.

Po pietų pirmą kartą aplankau Konstancą – abejuose 
Reino krantuose išsidėsčiusį miestą prie Bodeno ežero, 
priklausantį Vokietijai. Simbolinis miestas prisiminti 
Lietuvos kelionės į Europą pradžią – Vytauto siųstus 
pasiuntinius į Konstanco bažnytinį susirinkimą, vykusį 
1414–1418 m. Sustingdo Konstanco katedros rimtis – 
išplėtusi akis žiūriu į tūkstančio metų senumo aukso 
dirbinius, tikriausiai stulbinusius ir pasiuntinius iš Lie-
tuvos prieš daugiau nei 600 metų.

Dėmesį nuo pasiuntinių svečių namų pagrindiniame 
Konstanco uoste greitai atitraukia įspūdingų formų 
moters figūra – milžiniška postmodernistinė „Imperia“, 
besisukanti ant vandens, rankose ironiškai laikanti 
Imperatorių ir Popiežių, susigundžiusius jos pažadais. 
Balzaco apsakymo motyvais paremtas kūrinys kaip 
Bažnytinio susirinkimo įamžinimas kviečia svarstyti 
mūsų santykį su atmintimi ir jos perkūrimu. Kiek vie-
tos paliekame ironijai ir sarkazmui, kritiškam netgi 
skaudžios patirties vertinimui? Ar galėtume pastatyti 
paminklą tam, ko nenorime prisiminti?

dienoraštis rašytas dalyvaujant Lietuvos radijo ir televizijos pro-
jekto „nacionalinė ekspedicija. Lietuva europoje“ filmavime 
šveicarijoje 2021 m. liepą.
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Pusdienis Vokietijoje praturtinamas šnicelio degus-
tacija, stebintis kainų skirtumu tarp Vokietijos ir Švei-
carijos. Grįžimas atgal jau be neriboto interneto ir kitų 
linksmybių, o nakvynė liūdnokame, lyjančiame Win-
terthure, itin keistame mieste prie kelio.

Liepos 8 d. 

Rapersvilis. Lenkų muziejus. Lietumi prasivėręs dan-
gus nežada užsičiaupti. Nors Reinas tolokai, bet jau 
pasiekia gandai apie kylantį potvynį. Mažėja pasiplau-
kiojimo laivu šansai. Geresnių laikų laukiu Viduram-
žių pilies papėdėje. Lenkų muziejus šioje pilyje įkurtas 
1870 m. – sutemptos visos abiejų sukilimų prieš Rusijos 
imperiją relikvijos ir trofėjai, to meto atminties ženklai 
ir jau sukurti konstruktai apie lenkų tautos šlovę. Gau-
si ir įtakinga lenkų emigracija Šveicarijoje buvo fonas 
puoselėti ir atskirą, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės tapatybę, kuri prasidėjus XX a. ėmė konfliktuoti 
su lenkiškąja nacionalistine. Tikriausiai Rapersvilio 
aplinkoje ir prasidėjo per visą sunkų praeitąjį amžių 
nuvilniję susidūrimai ne tik dėl skirtingo savo tėvynės 
(at)kūrimo matymo, bet ir dėl skirtingų pažiūrų, tikslų, 
veikimo būdų pačioje išeivijoje. Dabar pilis su restora-
nu kartais išnuomojama vestuvėms, ir lenkų muziejų 
žadama iškelti, o papėdėje tįsta vynuogynai ir mieste-
lio rožių sodai, tiltu per ežerą važiuoja traukiniai ir gal 
keistokai, bet iš tiesų visai romantiškai, greta sukasi 
balinto metalo apžvalgos ratas. Koks amžius čia šian-
dien, pasakyti beveik neįmanoma.

Panašus jausmas apima ir lankantis hidroelektrinėje 
prie Berno. Kaip mums išmintingai pasakė viena Švei-
carijoje gyvenanti lietuvė – šimtas metų Šveicarijoje, tai 
kaip viena diena. Taigi 1917–1920 m. pastatyta Naru-
towicziaus suprojektuota hidroelektrinė vis dar veikia: 
turbinos nublizgintos, šliuzai kiloja baidares, milžiniš-
kas dirbtinis krioklys svaigina ausis ir akis, gamtos jė-
gos ir žmogaus pastangos jas suvaldyti vėl užgniaužia 
kvapą. Tuometinis inžinerijos stebuklas, didžiausias 
gelžbetonio pastatas šalyje, nors dabar valdomas kom-
piuteriais, vis dar reikalauja rankų darbo, priežiūros, 
retų ekskursijų. XX a. pradžios istorijos, o ypač indust
rinio paveldo mėgėjams, čia yra kuo žavėtis ir nustebti. 
Pagalvoju apie nevaržomai kūrybišką Narutowicziaus 
kartą – galėjai rinktis būti lietuviu, kaip jo brolis, ga-
lėjai rinktis būti Lenkijos prezidentu, ir be viso to ga-
lėjai rinktis sukurti tai, ko iki šiol nebuvo – kad ir hid
roelektrinę Šveicarijos kalnuose. Kokio intensyvumo 
būta laikų!

Vakaras Berne vėl merkiamas lietaus. Nuo Berno 
universiteto pievelės Alpių nesimato, nors turėtų. Net-
gi kitos upės pusės nesimato – žiūriu į savo šlapias ko-
jas ir prisimenu, kad Lietuvoje 35 laipsniai karščio. Ne 
tik Šveicarijos Konfederacija, bet konkrečiai ir Bernas 

glaudžiai susijęs su pokario diplomatijos istorija ir lietu-
vių diplomatų sugalvotais keliais ir būdais, kaip gelbė-
ti Lietuvos valstybingumo likučius. Nėra linksma, bet 
viltinga istorija. Slogutį šiek tiek prasklaido ir besilei-
džiančios saulės pasirodymas, iki tamsos dar yra laiko 
nusileisti pagrindine Berno gatve, išpuošta kantono ir 
konfederacijos vėliavomis. Prieš kelerius metus šioje 
gatvėje dar veikė Lietuvos ambasada. Dabar jos vietoje 
dirba vienos Pietų Amerikos šalies diplomatai. Perėjus 
upę, kitoje senamiesčio pusėje gyvena meškutės – šie 
Berno simboliai turi sau visą pakrantę, kaip mini zoo-
logijos sodą. Deja, meškučių nėra – tikriausiai ir jos iš-
sigando lietaus. Patvinęs Arės upės vanduo jau beveik 
siekia paupyje gyvenančių žmonių langus, kalnų jėga 
veržiasi į miestą.

Liepos 9 d. 

Netoli Liucernos, beveik privačiame ir sunkiai pasie-
kiamame miestelyje ant Keturių kantonų ežero kranto, 
galima rasti prabangią vilą, kurioje kelerius metus gy-
veno ir kūrė Maironis. Kalnai, debesys, poezija. Kažkur 
netoliese stūkso ir Maironio apdainuotas Rigi Kulm, tik 
per debesis ir rūką nieko nematyti. Kalnai irgi kartais 
įnoringi – ne visada ir ne visiems pasirodo, reikia iš-

rapersvilio pilis (Lenkų muziejus). autorės nuotraukos
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laukti. Ar tikrai Maironis šiame idiliškame Alpių papė-
dės vaizde galvojo apie Dubysos krantus, ar šis siužetas 
tiesiog buvo pagavus tautinio atgimimo įaudrintai lie-
tuvio sielai? Nors gyvenant Šveicarijoje ir man kildavo, 
atrodo, niekaip neprognozuojamas, nelogiškas ir netgi 
keistas tėvynės ilgesys, tad gal iš tiesų tėvynės magija 
skleidžiasi tokiose vietose, kur tiesiog esi laimingas ga-
vęs galimybę pakliūti?

Vaikštinėjant Liucernos gatvėmis, atrodo, kažkas ne 
taip, kažko trūksta. Pagaliau suprantu, kad turistų. 
Keista matyti šį miestą be minių fotografuojančių, rė-
kaujančių ir besistumdančių žmonių. Saulėtą dieną se-
namiestis atrodo kuklus ir jaukus. Nors kuklumas ne 
toks kaip protestantiškoje Šveicarijoje – visgi čia katali-
kiškas kantonas, jėzuitų miestas. Iškart arčiau namų!

Paskutinė dienos stotelė – Zoloturnas. Paskutinis 
miestas vokiškosios Šveicarijos tyrinėjimuose. Tado 
Kosciuškos muziejus ir du jam skirti paminklai. Pro-
jektas pervadinti miesto, kuriame šis karo vadas mirė, 
aikštę. Bet šveicarams pavardė pasirodžiusi per sunkiai 
ištariama, tad taip ir liko ponas išbarstytas – kūnas 
Vavelyje, širdis mokinės saugoma, vėliau pabuvojusi 
Rapersvilyje, vidaus organai palaidoti Zoloturno kapi-
naitėse. Situacija dar šiek tiek pasikeitė tarpukariu, 
Lenkijos respublikai nusprendus „savo“ didvyrių pa-

laikus susirinkti iš viso pasaulio ir sulaidoti į tautinį 
panteoną. Du paminklai Kosciuškai taip pat iššaukia 
prieštaringas reakcijas – šveicarų postmoderni inter-
pretacija atrodo kiek perspausta, tradicionalistinis bal-
tarusių išeivių pastatytas karvedys parke kiek nuobo-
dus. Džiugina bent tai, kad jis yra trijų tautų – lenkų, 
lietuvių, baltarusių – didvyris, bendras Abiejų Tautų 
Respublikos ženklas Europoje ir pasaulyje. Ši pakili 
mintis išlydi į Suisse Romande – prancūziškąją Švei-
carijos dalį.

Liepos 10 d. 

Fribūras. Įspūdingų panoramų ir Viduramžių dvasios 
miestas. Čia visad jaučiuosi kaip grįžus namo. Studijų 
ir mokslo laikas sugrįžta mažomis detalėmis, prisimini-
mų nuotrupomis ir miesto smulkmenomis, aplankytose 
ir dar nematytose vietose. Akmeniniai takeliai, avys, 
gėlių kvapas, uolos ir upė. Viskas taip pat, nepasikei-
tę. Vienas gražiausių kelionių aspektų pasidalinti savo 
atradimais su kitais – tik taip vyksta tikrasis pratur-
tėjimas. Nuo uolų leidžiantis į senamiestį dar labiau 
stiprėja sustojusio laiko jausmas. Prie senojo universi-
teto pastato tylomis atmintyje perbėgu per savo studijų 
patirtis. Man jos buvo keičiančios gyvenimą, mąstymą, 
pasaulėžiūrą, atveriančios tai, kas yra Europos širdis, ir 
kaip rasti Lietuvą joje. Galbūt kažkiek panašiai jautėsi 
ir lietuviai studentai, ėmę plūsti į šią naują katalikišką 
XIX a. pabaigos mokslo įstaigą. Džiugina ir stebina jų to 
meto nuotykiai, miesto ir žmonių jaukumas, jausmas, 
kad vienu metu istorija gali būti tokia paslaptinga, bet 
ir sava bei jauki. Gamtos ir kultūros artumas čia taip 
pat suteikia žavesio ir kasdienybės stebuklingumo – 
greta Viduramžių bažnyčių teka upė, lediniame iš Alpių 
atbėgančiame vandenyje maudosi vaikai ir turškiasi 
antys. Saule žėrintis vakaras tarsi šnabžda, kad būna 
pasaulyje vietų, kurių niekada nepasiekia nei karas, 
nei potvyniai, nei liūdesys. Fribūras lieka vakaroti šioje 
iliuzijoje, laikas traukti link Ženevos ežero pakrantės.

Lozanoje vėl bando pagauti lietus. Apžiūrinėju vieš-
butį, kuriame vyko viena iš daugybės lietuvių ir kitų 
tautų konferencijų Pirmojo pasaulinio karo metais.

Prabangių vilų ir sodų apsuptyje bandau prisiminti, 
kodėl lietuviams buvo taip svarbu sulaukti panašaus 
likimo tautų palaikymo, o vėliau ir valstybės pripaži-
nimo. Čia susitelkia visos smagios istorijos apie Juozo 
Gabrio pastangas bei nuotykius šias konferencijas ir 
kongresus organizuojant. Susiduriu su abejone, kaip 
geriau reikėtų pristatyti ir taip kontroversišką veikė-
ją – ar visgi pabrėžti rimtuosius jo darbus, kurie nepel-
nytai pamiršti, ar pasileisti pasroviui su jo paties kurta 
legenda – palikti jį važinėtis Fordu puošniomis Lozanos 
gatvėmis ir laistyti šampaną? Visi mes kažkiek esame 
savo legendų įkaitai. Lozanos šlaituose taip lėtai pasa-

pagrindinė berno gatvė
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kiškai žiebiasi šviesos, kad imu nesuprasti, ar vaivo-
rykštės kyla nuo jų, ar nuo lietaus ir paskutinių saulės 
spindulių. O gal šioje pakrantėje iš tiesų prasideda visos 
vaivorykštės?

Liepos 11 d. 

Pagaliau kylu aukštyn į kalnus, Ženevos ežeras lie-
ka apačioje. Pro medžių viršūnes iškyla įspūdingos pi-
lys, pro šalį žemyn leidžiasi dviratininkai, serpantinai 
sukasi į viršų. Vynuogynus ir karštą vasaros vėją kei-
čia gaivesni jo gūsiai pakilus į dviejų kilometrų aukštį. 
Tikslas – vienas iš kurortinių miestelių, nuo seno ži-
nomas plaučių ligų gydymo centras. Sergantis garsus 
lietuvių dailės modernistas reabilitacijai šią vietą pasi-
rinko neatsitiktinai – nuo XIX a. pabaigos čia klestėjo 
sanatorijos, iš visos Europos buvo vykstama kvėpuoti 
Alpių oru. Arba čia tiesiog ypač graži vieta numirti. 
Tad kelias veda nuo pensiono iki kapinių. Aplink vin-
giuojantys žvyro takeliai vilioja leistis tolyn kalnų šlai-
tais, bet reikia skubėti žemyn, su vėju atgal prie ežero.

Apie rojų žemėje ir gra-
žias vietas numirti gali pa-
pasakoti ir Freddie Mercu-
ry istorija – paminklas jam 
pastatytas Montreux, kur 
dainininkas praleido pasku-
tinius savo gyvenimo me-
tus ir kur veikė Queen įra-
šų studija, dabar paversta 
muziejumi. Pakeliui klau-
sau mėgstamiausias Queen 
dainas visu garsu ir ne pir-
mą kartą fotografuojuosi su 
Freddie, bet to neįmanoma 
praleisti. Po kojomis – neį-
tikėtino skaidrumo Lac Lé-
man vanduo, aplinkui gėlės 
ir muzika, gausybė žmonių, 
prabangūs viešbučiai ir au-
tomobiliai, skaniausi pasau-
lyje ledai ir maudynės mies-
telio centre – viską galima 
išbandyti, žinoma, priklau-
somai nuo biudžeto. Tai-
gi lieka maudynės ir ledai. 
Niekaip nesinori bėgti iš ro-
jaus. Toliau Rivjeroje, artė-
jant prie Vevey, sustoju prie vieno iš išsipusčiusių vieš-
bučių, prie lenkų rašytojo ir visuomenininko Henryko 
Sienkiewicziaus pamink lo – jis mėgdavo apsistoti šiame 
viešbutyje, čia ir mirė. Šiek tiek aukščiau į kalvas šio-
je vietoje Gabrys irgi turėjo savo vilą. Tyliai pagalvoju, 
kad visgi buvo pasisekę šmikiui, tikriausiai net pats 

Lietuvos ženkLų beieškant: popandeminė keLionė po europą

nesuprato, kaip jam viskas sekėsi. Ir dabar būti palai-
dotam tokioje kompanijoje – visai neblogai. Gražiausia 
pakrantės autostrada veda link Ženevos. Vėl vynuogy-
nai, terasos, maži miestukai, didelės pilys, aukšti kal-
nai. Neįtikėtina, bet šią giedrą popietę tolumoje matosi 
Mont Blanc – jo snieguota viršūnė, nieko neperspėjusi, 
išlenda dar nepasiekus Ženevos. Tai beveik vienintelė 
vieta, kur Europos stogą galima pamatyti taip ryškiai. 
Pasakiška!

Beveik temstant dar spėju prisėsti pievelėje prie Re-
formatų sienos, netoli Ženevos universiteto. Tai pamin-
klas pagrindiniams kalvinizmo tėvams – Guillaume’ui 
Fareliui, Jeanui Calvinui, Theodore’ui Bezai ir Johnui 
Knoxui. Šimto metrų ilgio smiltainio siena su barelje-
fais taip pat vaizduoja to meto Europos valdovus, kurių 
santykis tiek su kalvinizmu, tiek su kitomis protestan-
tizmo šakomis, neslėpkime, buvo itin nevienodas. Prisi-
menu visas girdėtas istorijas apie Ženevą – kad tai netgi 
nėra Šveicarija, kad ji pati sau, visada taip buvo ir vi-
sada bus. Kyla klausimas apie kalvinistiškąją Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę – o kas, jeigu? Jeigu Radvilos 

villa st. Charles Hall meggen. šioje vietoje stovėjo maironio gyventa vila

Vilnių būtų pavertę Ženeva? Svarstymai apie europie-
tiškos tapatybės slinktis nesibaigia net sutemus. Tiesa, 
kartais juos pertraukia viešbučio kieme vykstančio Eu-
ropos futbolo čempionato sirgalių šūksniai. Cha, Angli-
ja – Italija, vėl protestantizmas prieš katalikybę. Dabar 
jau žinome, kuo viskas baigėsi.



12 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

Liepos 12 d. 

Norint suprasti Lietuvos kelią XX a. Europoje, pra-
vartu praplėsti kontekstą, kuriame vyko svarbiausi įvy-
kiai ir rasti vietas, kuriose sprendėsi Lietuvos likimas. 
Ženevoje tai – didžiuliai Jungtinių Tautų Organizaci-
jos rūmai, kuriuose tarpukariu buvo įsikūrusi Tautų 
Sąjunga. Nors rūmai yra įspūdingas praeito amžiaus 
ketvirto dešimtmečio art deco stiliaus paminklas, or-
ganizacija veikė jau iki jų pastatymo ir sprendė su Lie-
tuva susijusius klausimus. Rūmai, kuriuose lankausi, 
kaip Tautų Sąjungos būstinė pradėjo veikti tik ketvir-
to dešimtmečio pabaigoje, kai taikos Europoje iliuzijos 
buvo negailestingai daužomos. Turėję tapti pasaulio 
tautų taikos rūmais, tokiais niekada netapo, arba bent 
jau kol kas vis dar nepavyksta. Nagrinėdama Lietuvos 
kaip valstybės ir atskirų lietuvių veiklą šioje organiza-
cijoje ar greta jos, vis keliu klausimą, kodėl buvo tikima, 
kad kažkas kitas negu pačios valstybės gali nuspręsti, 
kokiomis sąlygomis reikia susitarti ir kad išvis reikia 
susitarti tarpusavyje? Idėjinis pagrindas buvo itin stip
rus: kilnios ir gilias šaknis turėjusios humanizmo bei 
pacifizmo idėjos, taip pat ne veltui pasirinkta Ženeva, 
tokio mąstymo centras, tačiau – projektas nepavykęs. 
Bet ar tikrai? Ar netgi mažos Lietuvos pergalės Tautų 
Sąjungos tribūnoje (pavyzdžiui, Klaipėdos pripažinimas 
Lietuvai) nerodo, kad itin sunkiomis sąlygomis ir ribo-
tais resursais operuodami visgi galėjome lygiomis de-
rėtis su Europos politikais? Manau, taip. Šio konteksto 
pajautimo, žvilgsnio iš Europos centro į Lietuvos pusę 
kartais trūksta istoriniame pasakojime. O juk ir čia 
kartais buvome matomi ir girdimi. Vieta, kurioje kyla 
minčių apie alternatyvius Lietuvos tarpukario politikos 
scenarijus.

O čia viskas taip pat, kaip prieš šimtmetį – po rūmų 
parką laisvai žingsniuoja povai, visai netoliese spindi 
ežeras, už rūko uždangos boluoja kalnai. Viename savo 
„Laiške iš Ženevos“ 1926 m. Gabrys rašė: 

Tautų Sąjunga, jau šešti metai renkasi pradžioj rug-
sėjo mėn. gražiajam Ženevos mieste. Oras paprastai 
Rugsėjo mėn. Šveicarijoje labai gražus ir malonus, 
tai viso pasaulio diplomatai, jungdami malonu su 
naudinga, tankiai su visom šeimynom savo valstybių 
labui vyksta Ženevon. Žinoma, mūsų diplomatijos 
asai neatsilieka nuo kitų. Ženeva, be abejo, yra vie-
nas gražiausių pasaulio miestų: įrėmintas Savojos ir 
Juros kalnuose, išsidriekęs abipusiai Lemano ežero, 
vieno gražiausių pasauly, toj vietoj, kur iš čia tary-
tum spjauja iš savo milžiniško rezervuaro upę Roną. 
Skaisčiai mėlynas dangus ir žalsvai mėlynas tyras 

monika šipeLytė

ežero vanduo, apsuptas kalnais, apvilktas lengvu-
čiais tartum šydo rūkais, apšviestas švelnučiais dar 
nenuslopusiais savo kaitros Rugsėjo mėnesio saulės 
šviesuliais. Žalumynuos ir gėlėse paskendę vilos, mei-
lučiai palace’ai, blizgantys savo marmurais, bronzais, 
atidaro plačiai savo duris, viliodami savo šeimininkų 
mandagumu iš viso pasaulio kampų svečius. Ar rei-
kia tatai stebėtis, kad viso pasaulio diplomatai, mo-
kantys jungti malonumą su naudingumu, kartu su 
savo žmonom ir ne žmonom, taip veržiasi į Ženevos 
T.S. Asamblėją, duodančią jiems begalę progų aux 
frais de la pricesse, t. y. savo valdžios leidimu, turėti 
mėnesį „atostogų“?

Tačiau Ženeva pasakoja ir daug senesnes savo isto-
rijas – čia galima rasti seniausią Šveicarijos katedrą. 
Ji žavi paprastumu – daugybę kartų perstatyta, ji savo 
vidumi įkūnija išgrynintą protestantiškąjį vaizdų at-
sisakymą, o Calvino kėdė – tiesiog medinė kėdė, visai 
ne sostas. Tiesa, katedros išorė, kurioje susipynę visi 
stiliai nuo romanikos iki klasicizmo, irgi atskleidžia 
šveicarišką principą – kodėl gi nepakeitus, jeigu kažkas 
nebeveikia, nusibosta ar norisi kitaip. Tik jiems labai 
retai nusibosta senovė. Tai gerai matoma ir netoliese 
esančiame Calvino kolegijos pastate – jis autentiškas, 
bet švelniai „pamodernintas“ – visiškai pritaikytas prie 
šiuolaikinės mokymo įstaigos poreikių, per daug ne-
sijaudinant dėl detalių, bet išsaugant nenutrūkstamą 
pastato funkciją.

Vakarą leidžiu išskirtinėje vietoje – Ženevos miesto 
paplūdimyje. Ne veltui miestas nuolat puikuojasi pa-
saulyje maloniausių gyventi miestų trejetuke. Dešimt 
minučių iš biuro banko dangoraižyje – ir tu jau eže-
re, jachtoje arba pakrantės kavinėje gurkšnoji vyną. 
Gali bėgioti krantine, važiuoti dviračiu, braidyti po žolę, 
skinti avietes miesto parkuose, šerti voveres, ir, žino-
ma, – maudytis stebint tą milžinišką vandens čiurkšlę, 
kurią, pasak legendos, įjungia ir išjungia senas fontani-
ninkas, o tai priklauso tik nuo jo nuotaikos. Labai euro-
pietiška – paprasta ir įmantru vienu metu.

Mūsų kasdienybės nerimą gali išsklaidyti paprasti 
dalykai: žiūrėti, kaip plaukia upės be laivų, ieškoti savo 
pėdsakų miestuose, kuriuose dar nesi buvęs, kiekvieną 
šalį bent trumpam paversti juoko ir vyno šalimi, vasa-
ros naktis branginti sekundėmis, liesti akmenis ranko-
mis ir ant medžių raižyti raides kaip vaikystėje, išmokti 
žodį nauja kalba. Ir tikėtis, kad visuomet turėsi galimy-
bę išeiti į kalnus, kuriems tavo laikinas skausmas ne-
skauda, kuriems nekyla mintys viską mesti, kuriems 
išvis mintys nekyla. Didybė be raidžių ir žodžių. 	
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Despotizmo itin reikia saugotis demokratijos laikais. Laisvė man
atrodo brangi visada, bet mūsų laikais esu linkęs ją dievinti.

Alexis de Tocqueville, Apie demokratiją Amerikoje

„Laisvės idėja yra pagrindinis Europos indėlis į pa-
saulio civilizuotumą“, – rašė Hansas Albertas (g. 1921), 
žymusis kritinis racionalistas. Laisvę jis supranta kaip 
apsaugą nuo savavališko valdžios kišimosi; kaip gali-
mybę atskiram individui ir jų laisvai sudaromoms gru-
pėms „patiems spręsti savo problemas, patiems apgal-
vojant, patiems veikiant ir bendraujant“1. Anot filosofo, 
„įprastas žmonijos likimas“ nuo valstybių atsiradimo 
buvęs „despotiškų režimų valdymas“: „normali vals-
tybės idėja iki industrializacijos buvo užkariavimas, 
pavergimas ir išnaudojimas“, „priverstinis darbas ir 
endeminis teisės neturėjimas“2. Tik Europa ar Vakarai 
pasuko kitokiu keliu, link atviros ir laisvos visuomenės, 
pradėjo „valdžios prijaukinimo“ ar ribojimo procesą3. 
Atsirado ištisos sritys, bent šiek tiek laisvos ir apsaugo-
tos nuo viešosios valdžios pasisavinimo ar diktato.

Laisvose valstybėse pradėjo tvirtintis visų lygybė 
prieš įstatymą ir pagarba visų žmonių orumui. Laisvės 
idėja pakeitė pasaulio istoriją, parodydama, kad libera-
lioji pasaulėžiūra ar ideologija tikrai veikia4. Ji yra pa-
grindinė Vakarų civilizacijos ir, be abejo, krikščionybės 
idėja, tad ir pradėjusi šaknytis pirmiausia krikščioniš-
koje Europoje. 

Iki Naujųjų amžių tarp despotinių imperijų galin-
giausia buvo Kinija. Šių dienų Kinijos prezidentas ir ko-
munistų partijos vadovas Xi Jinpingas užsibrėžė tikslą 
iki „liaudies respublikos“ šimtmečio 2049 m. vėl tapti 
pasaulio ekonomine ir politine lydere bei stipriausia 
karine galia. Nuo 1979 m., sėkmingai pragmatiškai de-
rindami komunizmą su kapitalizmu, kinai sukūrė itin 

Laisvė be epitetų: FriedriCHas Hayekas 
ir keLias iš pandemijos vergovės

Holger Lahayne

savitą, griežtai autokratiškai valdomą, prie totalitariz-
mo grįžtančią gerovės valstybę. 

Prieš pat Xi Jinpingo valdžios perėmimą 2012 m. 
buvo paskelbtas vidinis partijos strategijos „Dokumen-
tas Nr. 9“5, įspėjęs dėl septynių problemų: Vakarų li-
beraliosios demokratijos, teisinės valstybės, visuotinių 
žmogaus teisių, stiprios pilietinės visuomenės, žodžio 
ir spaudos laisvės, kritiško požiūrio į šalies istoriją ir 
valdžios kritikos. Taigi kertinės Vakarų idėjos buvo pa-
smerktos ir be užuolankų paverstos tabu Kinijos švieti-
me bei žiniasklaidoje.

Kinija su Xi Jinpingu priešakyje ideologiškai tvirtai, 
savimi pasitikinčiai ir su ypač didelėmis ambicijomis 
sparčiai žengia į priekį. O kaip į tai reaguoja laisvės tė-
vynė Europa? Nepasakysi, kad iš politikų ir politologų 
negirdėti kalbų apie „vakarietiškas vertybes“, tačiau rim-
tesnės liberalizmo gynybos, deja, jau beveik nelikę, kaip 
ir pačios laisvės, ypač dabartinės pandemijos laikotarpiu. 

Vokiečių teisininkas ir politologas Carlas Schmittas 
(1888–1985) priskiriamas prie asmens laisvės ir libe-
ralizmo oponentų. Jo liberaliosios demokratijos kritiką 
apžvelgia ir iš esmės teigiamai vertina Paulius Vijeikis6. 
Šiame rašinyje pateikiu alternatyvų žvilgsnį, Schmitto 
ir Vijeikio kritiką, daugiausia remdamasis austrų kil-
mės britų mąstytojo Friedricho A. Hayeko (1899–1992) 
mintimis. Jeigu norime likti laisvi, gebėti atsispirti Ki-
nijos modeliui ir išsaugoti Vakarų vertybes, privalome 
priimti keturis teisingus sprendimus.

i. LiberaLizmas ar grynoji 
demokratija?

Straipsnio pradžioje Vijeikis rašo, kad „pandemijos 
suvaldymo priemonės tarsi nedera [...] prie liberalios 

Pro et coNtra

1 Hans albert, Freiheit und Ordnung, tübingen: j. C. b. mohr, 1986, 
p. 30–31. pasitinkant filosofo šimtmetį, oberweselyje buvo įkurtas 
Hans albert institut – think-tank kritiškai racionaliam mąstymui politi-
koje, ekonomikoje ir visuomenėje paremti.

2 Ibid., p. 14–15.
3 Ibid., p. 9 ir t., 17 ir t.
4 plačiau žr. deirdre mcCloskey, Why Liberalism Works, new Ha-

ven: yale university press, 2019; ir jos trilogiją The Bourgeois Era 
(2007–2016).

5 žr. https://www.chinafile.com/document-9-chinafile-translation.
6 paulius vijeikis, „demokratija be epitetų: Carlas schmittas ir pan-

demijos laikų Lietuva“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2021, nr. 4, p. 8–13: 
„nors schmitto tikrai nelaikau idėjiniu autoritetu, tačiau vertinu jo li-
beraliosios demokratijos kritiką“.
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vimas remiantis įstatymais – ne tik netrukdo bendrosios 
valios buvimui, bet potencialiai gali būtent ją atitikti“. 

Iš tiesų platus universaliųjų teisės normų galiojimo 
suspendavimas laisvės šalininkams yra visiškai nepri-
imtinas. Žmogaus ir piliečių teisės, užfiksuotos kons-
titucijose, yra įtvirtinamos tam, kad galiotų ir krizės 
metu – ypač tada! Juk konstitucijos ir egzistuoja tam, 
kad nustatytų9 ribas ir aiškiai apibrėžtų valdžios veiki-
mo galimybes. Jos yra apsauginės tvoros valdžios sa-
vivalei. 

Šiuo karantininiu laikotarpiu didelį rūpestį būtent 
ir kelia minėtas valdymas įsakymais bei nutarimais. 
Jau virš pusantrų metų mus valdo ne tiek įstatymai, 
kiek komandos, dekretai ir instrukcijos. Būtina supras-
ti skirtumą tarp šių dviejų valdymo būdų. Įsakymai ar 
dekretai tiksliai numato konkretų veiksmą (pavyzdžiui, 
visuotinę kaukių dėvėjimo prievolę) ir reikalauja be-
veik aklo piliečių paklusnumo ir nurodymų vykdymo. 
Tuo tarpu įstatymai nenumato konkrečių rezultatų. Jie 
numato, kaip rašo Hayekas, bendrąsias ar abstrakčias 
taisykles, kurios „vien tik pateikia rėmus, kuriuose in-
dividas turi veikti, bet juose sprendimai yra jo“. Pilie-
čiai, paklusdami įstatymams, priima savo sprendimus, 
siekia savo tikslų; įstatymai „duoda galimybę pačiam 
numatyti savo veiksmų rezultatus ir tuo padeda su pa-
sitikėjimu planuoti ateitį“10.

Tikri, t. y. abstraktūs, įstatymai kuria laisvės erdvę 
individams ir žmonių grupėms. Tuose teisės rėmuose 
žmonės veikia atsakydami už savo sprendimus ir veiks-
mus. Toks savęs valdymas – asmeninė savivalda – yra 
visos socialinės tvarkos pagrindas. Įstatymų valdymas 
reiškia, kad iš tikrųjų labiau valdo abstraktūs principai, 
o ne žmonės. Taip vieno asmens valia nėra palenkiama 
kito žmogaus valiai ir asmuo išlieka laisvas. Laisvės sis-
temoje „įstatymai, o ne žmonės valdo“11, – rašo Hayekas. 
Konkretūs nurodymai ar įsakymai, kurie tik vadinasi 
„įstatymu“, kadangi yra priimti tam tikroje valdžios ins-
tancijoje, yra „pagrindinis priespaudos įrankis“, – įspėja 
jis12. Neatrodo, kad Lietuvos „liberalai“, kurie šiuo metu 
valdo, šio įspėjimo paisytų13.

iii. žinojimas ar diskusijos?

Ši pandemija suvokiama kaip gyvybės ir mirties ar 
„egzistencinis klausimas“. „Reikėjo ryžtingos bendros 
valios veikti“, – teigia Vijeikis. Seimas „turėjo pripažin-

HoLger LaHayne

politinės sistemos“. Todėl jis klausia, „ar šiuo metu vis 
dar gyvename liberaliojoje demokratijoje?“ Anot jo, su-
tapatinti demokratiją su liberaliąja demokratija nėra 
būtina; „pirmiausia reikėtų aiškiai atskirti liberaliz-
mo ir demokratijos sąvokas, suprasti jų netapatumą ir 
įtampas“, konkrečiau – „liberalusis parlamentarizmas 
nėra tapatus demokratijai“. 

Iš tiesų liberalizmą nuo demokratijos atskirti reikia. 
Bet esminis klausimas yra apie jų santykį ir tai, kas 
svarbiau – laisvė ar demokratija? Schmittas, sekda-
mas Jeanu Jacques’u Rousseau, mano, kad demokra-
tijos esmę sudaro bendrosios valios įgyvendinimas. Tik 
štai tokiai „grynajai demokratijai“ gali tekti paauko-
ti nemažai laisvių – tad faktiškai turėtume diktatū-
rą. Tuo tarpu Hayekas pabrėžia, kad demokratija yra 
priemonė, o ne tikslas savaime. Ji negali būti „absoliuti 
ir aukščiausia vertybė“. Demokratija yra „sprendimo 
metodas“ ir „vienintelis taikių valdžios pokyčių meto-
das, kurį žmonės iki šiol išrado“. Liberalizmo teoretikas 
įsitikinęs, kad aukščiausia politinė vertybė yra laisvė, 
todėl siekia „bet kokios vyriausybės, demokratinės ar 
nedemokratinės, prievartos ribojimo“7. 

Tad demokratiją reikia matuoti pagal tai, kaip ji geba 
apsaugoti laisvę. Demokratija negali būti pagrindinė 
vertybė, nes turi tarnauti aukštesniosioms – teisingu-
mui ir laisvei. Todėl ji yra priemonė saugoti „vidinei tai-
kai ir individo laisvei“, – kaip rašo Hayekas veikale The 
Road to Serfdom (1944). Demokratija, „nustojusi būti 
individo laisvės garantu, vienokios ar kitokios formos 
gali išlikti totalitariniame režime“8. Bet tokia forma – 
kad ir vadinasi grynąja demokratija „be epitetų“ – iš 
tik rųjų reiškia žmonių pavergimą. Retas žmogus norėtų 
gyventi tokioje santvarkoje.

ii. teisės ar dekretų vaLdymas?

Anot Vijeikio, pandemija sukūrė „išimties problemą“. 
Jos suvaldymui „visų trijų valdžios šakų galios iš pra-
džių buvo sutelktos vyriausybėje. Tai prieštarauja libe-
ralizmo konstitucijos sampratai, kurios esmė dažniausiai 
suprantama būtent kaip valdžių atskyrimas ir galios ap-
ribojimas“. Kai kurie konkretūs vyriausybės sprendimai 
„dabar atrodo netgi antikonstituciniai“. Pandemijos ir 
karantino bei ekstremaliosios situacijos metu esą keitėsi 
pats valdymas: „Vykdomosios valdžios veikimas per įsa-
kymus ir nutarimus – o ne atsargus ir tikslus samprota-

pirma valdė dievo duotas įstatymas, kuriam turėjo būti pavaldūs visi 
tautos lyderiai – mozė, vėliau teisėjai ir karaliai. 

12 Ibid.
13 žr. ir Lordo jonathano sumptiono (iki 2018 m. jk aukščiausio-

jo teismo teisėjas) 2020 m. spalio 27 d. paskaitą „government by 
decree – Covid-19 and the Constitution“ – puikus liberaliosios demok-
ratijos principų išdėstymas ir gynimas, https://www.youtube.com/
watch?v=amdv2gk8aa0, (2021-08-19).

7 Friedrich a. Hayek, The Constitution of Liberty, London: routledge,  
1960, p. 90–94.

8 Friedrich a. Hayek, Kelias į vergovę, iš anglų kalbos vertė algir-
das degutis, vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2002 (11990), 
p. 54.

9 konstitucija: nuo lot. constituere – šiame kontekste „nustatyti, nu-
spręsti“.

10 Friedrich a. Hayek, The Constitution of Liberty, p. 133–134.
11 šio principo šaknys glūdi senajame testamente. izraelio tautą visų 
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monika radžiūnaitė. išblyškęs Linas mintyja apie meną / defluxit Linas cogitat artis. 
2020. drobė, aliejus. mo muziejaus kolekcija

ti, kad išimties padėtyje visų pusių racionalių argumen-
tų išdėstymas yra antraeilis dalykas“. Būtina skubiai 
reaguoti, todėl tokioje „ypatingoje situacijoje“ nebėra 
„laiko diskusijoms“; bandymas ieškoti nuomonių ba-
lanso ar pan. „galėtų trukdyti priimti sprendimą“. Juk 
„aktyvus ir tik ras suvereniteto vykdytojas – gyvybiškai 
reikalingas“.

Tačiau racionalių argumentų išdėstymas tik tada ne-
reikalingas, jeigu suvereniteto vykdytojas pats tvirtai 
žino, kokių priemonių reikia imtis ir todėl nemato rei-
kalo domėtis prieštaraujančiųjų nuomonėmis. Haye-
kas tai vadintų „žinojimo pretenzija“. Taip ir vadinosi 
jo kalba, pasakyta 1974 m. gavus Nobelio ekonomikos 
premiją14. Joje Hayekas perspėja socialinių mokslų sri-
tyje neimituoti „tiksliųjų gamtos mokslų metodų, kurie 
buvo ypač sėkmingi“. Šią klaidą jis vadina scientizmu. 
Tiksliųjų gamtos mokslų srityje teisingai manoma, kad 
„kiekvieną svarbų veiksnį, darantį įtaką stebimiems 
rezultatams, galime tiesiai stebėti 
ir matuoti“. Tačiau „tiriant sudėtin-
gus reiškinius, tokius kaip rinka“, 
t. y. fenomenus versle, visuomenė-
je ir politikoje, kur viskas priklauso 
nuo daugelio dalyvių veiksmų, „visos 
aplinkybės, lemiančios proceso baigtį 
[...], vargu ar kada nors bus pilnai ži-
nomos ir pamatuojamos“.

Be to, scientizmas veda prie savęs 
ir savo gebėjimų pervertinimo ir ši-
taip atitolina žmogų nuo tikrosios 
mokslo esmės – (savi)kritinio mąsty-
mo: „Tikėjimas neribota mokslo galia 
pernelyg dažnai grindžiamas klaidin-
gu įsitikinimu, kad mokslo metodas 
lygu taikomos technologijos naudoji-
mui [...], tarsi reiktų naudoti tik ke-
lis maisto gaminimo receptus visoms 
socialinėms prob lemoms išspręsti. 
Kartais atrodo, kad mokslo metodus 
yra lengviau išmokti, nei mąstyti, 
nors būtent šis veiksmas mums pa-
rodo, kokios yra problemos ir kaip jas 
spręsti“.

Kalbą Hayekas užbaigia rimtu per-
spėjimu: „Suprasdamas neįveikia-
mas savo žinojimo ribas, visuomenės 
mokslų tyrinėtojas turėtų išmokti 

nuolankumo, neleidžiančio jam prisidėti prie pragaiš-
tingo troškimo valdyti visuomenę – siekio, kuris jį gali 
paversti ne tik tironu, bet ir civilizacijos naikintoju; ci-
vilizacijos, kurios nesuplanavo joks protas, bet kuri iš-
augo iš milijonų asmenų laisvų pastangų“.

Tai, ką 1945 m. esė „Žinių panaudojimas visuomenė-
je“ Hayekas rašo apie ekonomiką, su tam tikromis išly-
gomis galime pritaikyti ir visuomenės valdymui: „Jeigu 
galime pripažinti, kad ekonominė visuomenės problema 
pirmiausia yra spartaus prisitaikymo prie besikeičian-
čių laiko ir vietos aplinkybių problema, tai iš čia, atrodo, 
išplaukia, jog teisė priimti galutinius sprendimus turi 
būti palikta žmonėms, kurie pažįsta šias aplinkybes, 
tiesiogiai pajunta pokyčius ir žino, kokiomis turimomis 
priemonėmis jie gali su jais dorotis. Negalime tikėtis, 
kad ši problema bus išspręsta visą šią informaciją per-
davus kokiai nors centrinei tarybai, kuri, šią informaci-
ją apibendrinus ir integravus, skelbs savo įsakus“15.

Laisvė be epitetų: FriedriCHas Hayekas ir keLias iš pandemijos vergovės

14 Friedrich a. Hayek, „the pretence of know-
ledge“, stokholm, 1974-12-11, in: https://www.
nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1974/
hayek/lecture.

15 Friedrich a. Hayek, Individualizmas ir eko-
nominė tvarka, iš anglų kalbos vertė algirdas 
degutis, vilnius: eugrimas, 2002, p. 85.
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Krizės mus suveda akistaton su mūsų nežinojimu. 
Todėl būtent krizių metu diskusijos ir jomis paremti 
(o ne bet kokie) sprendimai yra gyvybiškai reikalingi. 
Nes tik debatuose labiausiai išaiškėja, kokie argumen-
tai yra stipriausi ir geba įtikinti daugelį. Jeigu iš anks-
to žinotume, kas teisus, tai diskusijų nereikėtų. Todėl 
svarbiausia politinių diskusijų platforma – parlamen-
tas – niekada negali būti išjungtas. Ypač kai sprendžia-
mi, pasak Vijeikio, gyvybės ir mirties klausimai – argi į 
tokius klausimus nereikia pačių geriausių atsakymų16? 

iv. individuaLizmas ar koLektyvizmas?

Schmittas nuosekliai atmetė ir liberalizmą, ir indivi-
dualizmą, nes liberalizmo šerdis – individo laisvė – jam 
buvo visiškai nepriimtina. Jeigu „tautos valia yra abso-
liuti ir vieninga“ (Vijeikis apie Schmittą), tai individo 
valia tampa antrarūše. „Tvarkydamasi su pandemija 
vyriausybė [...] mažiau paiso individualių asmenų po-
reikių – ir tai visiškai atitinka demokratijos prielaidas, 
kaip jas supranta Schmittas“, – rašo politologas. Tokia 

demokratija „nejautri asmeniui“ 
ir todėl „žmonių nepasitenkini-
mas kai kuriais karantino su-
varžymais neturi jokios didesnės 
reikšmės bendrosios valios tapa-
tumui“. Todėl Švedijos pandemi-
jos valdymo politikos pavyzdys, 
pabrėžiant „individualių pilie-
čių“ atsakomybę, neišvengiamai 
turi būti niekinamas. 

Vijeikis sutinka, kad kai ku-
rios pandemijos valdymo prie-
monės, kaip antai „būtinybė 
nešioti kaukę esant vienam miš-
ke“, yra „iš pirmo žvilgsnio ne-
racionalūs apribojimai“. Bet pri-
duria: „Paskiro individo atveju 
tai – nesuprantami ribojimai, ta-
čiau kolektyviniu požiūriu – de-
mokratinis solidarumas, kadan-
gi atskiriems atvejams nagrinėti 
laiko nėra“. Toks komentaras tik 
rodo, kad individo laisvė, atsa-
komybė, moralė ir racionalumas 
sudaro vieną kompleksą, o ki-
tas yra kolektyvizmas. „Kolek-
tyvinis požiūris“ gali pateisinti 
praktiškai viską – ir didžiausią 
nesąmonę, ir baisiausią amora-
lumą, ir bet kokių individo teisių 
suvaržymą, nes juk visada gali-
ma ištraukti kurį nors iš gražiai 
skambančių kolektyvizmo šūkių 
(ar visus kartu): „demokratinis 
solidarumas“, „socialinis teisin-
gumas“, „tautos gerovė“. 

HoLger LaHayne

monika radžiūnaitė. Liūdnojo vaizdo riteris iš krasnojarsko / tristis imago eques krasnoyarsk. 
2019. drobė, aliejus, akrilas. privati kolekcija

16 Carlas schmittas politiškumo esme laikė „draugo ir priešo persky-
rą“, ir tai nėra vien „metaforos ar simboliai“. su priešais būtina kautis 
ir kovoje nugalėti. ir tai reikia suprasti pažodžiui: „tai nereiškia konku-
rencijos ar vien dvasinės diskusijų kovos ir ne simbolinių rungtynių“. 
anot schmitto, „sąvokų draugas, priešas ir kova tikroji reikšmė ypatin-
gai atsiskleidžia iš jų turimo bei išlaikomo ryšio su realia galimybe fiziš-
kai naikinti. karas kyla iš priešiškumo [...]. karas yra tik kraštutinė prie-

šiškumo realizavimo forma“. „normali valstybė“ geba nustatyti priešą 
ir turi galimybę pradėti karą. normali valstybė geba užtikrinti „visišką 
ramybę“ ir savo viduje. o jeigu kartais ta ramybė pakrinka, tai būtina, 
kad valstybė gebėtų nustatyti ir „vidinį priešą“. savaime aišku, kad jį 
radus, su juo nebus diskutuojama (Carl schmitt, Der Begriff des Politi-
schen, berlin: duncker & Humblot, 1932, p. 25–31, 43).



17naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

Kolektyvizmas kaip toks yra gyvybiškai pavojingas 
individui, dėl to ir kiekvienam žmogui. Vijeikis rašo, 
kad „grynoji“ ar „karo meto“ demokratija „kartais yra 
reikalinga, bet tuo pat metu ji potencialiai pavojinga ir 
nemaloni“. Joje „geranoriškumo“ nėra, ji gali „pridaryti 
žalos pačiai tautai“. Taip, tautai, kuri sudaryta iš dau-
gybės žmonių – individų. Jau dabar matome, kiek taria-
mas „pandemijos suvaldymas“ kaip aukštesnis tikslas 
padarė žalos individams. 

Vijeikis sutinka, kad „didelis pavojus yra nežinia, kur 
suvereno įgaliotinis [...] sustos ir, laikui atėjus, atsi-
trauks“. Istorija parodė, kad tokie beveik niekada neat-
sitraukė, turbūt ir šįkart lengvai neatsitrauks. Ir kodėl 
turėtų? Jeigu pradedama nepaisyti individo teisių ir 
laisvių, imama atvirai diskriminuoti sveikus ir niekuo 
nenusikaltusius piliečius, neturint skrupulų juos visaip 
niekinti, kodėl reikėtų liautis? Vienintelė išeitis – de-
mokratiniai rinkimai (anot Popperio, būdas be kraujo 
praliejimo pašalinti valdovus). Bet jeigu suspenduo-
jamas parlamentarizmas, šios išeities nelieka, ratas 
užsidaro ir, kaip istorija parodė, imama ristis tironijos 
bedugnėn. 

Iš esmės egzistuoja tik dvi politikos ar viešojo gyveni-
mo tvarkos koncepcijos: individualizmas ir kolektyviz-
mas. Pirmosios centre yra laisvė ir jos gynimas (todėl 
ir tinka žodis „liberalizmas“), antrosios – kairiųjų ar 
dešiniųjų kolektyvizmas17. Šias sąvokas Hayekas išgry-
nina svarbiame 1948 m. esė „Individualizmas: tikrasis 
ir tariamasis“18.

Pradžioje jis įspėja, kad nėra trečiojo kelio tarp indi-
vidualizmo ir socializmo, apgailestaudamas, jog „mes 
faktiškai nuo laisvų individų visuomenės sparčiai ju-
dame prie visiškai kolektyvinės“. Atsisakę liberaliųjų 
„principų, mes paprasčiausiai dreifuojame“. Tačiau jis 
vis dėlto įsitikinęs, kad alternatyvioji politinė „filoso-
fija egzistuoja ir kad ji teikia principus, implicitiškai 

glūdinčius Vakarų, arba krikščioniškojoje, politinėje 
tradicijoje“19.

Hayekas mums palieka glaustą tikro individualizmo 
apologiją. Sąvoka „socializmas“ (nuo lot. socialis – vi-
suomeninis) ankstyvųjų socialistų buvo sukurta XIX a. 
pirmoje pusėje „kaip individualizmo priešybė“20. Iki šiol 
daug žmonių laikosi to pirminio įsitikinimo, „jog indi-
vidualizmas gina, palaiko ir skatina žmonių savanau-
diškumą“. Todėl Hayekas pabrėžia, kad „savimeilė“ ir 
„rūpinimasis savimi“ nėra egoizmas21. Anot jo, „tikro-
jo individualizmo“ tradicijos pradininkai yra anglų ir 
škotų mąstytojai Johnas Locke’as, Adamas Smithas, 
lordas Actonas ir Edmundas Burke’as, kurį Hayekas 
laiko „vienu iškiliausių tikrojo individualizmo atstovų“. 
Tariamas individualizmas „atstovaujamas daugiausia 
prancūzų ir kitų senojo žemyno autorių“, tai esąs „racio
nalistinis individualizmas“22.

Tikrasis individualizmas yra antiracionalistinis ir 
„žmogų traktuoja [...] kaip labai iracionalią ir klystančią 
būtybę, kurios klaidos ištaisomos tik socialinio proceso 
eigoje“; tai turbūt yra „būdingiausioji anglų individua-
lizmo savybė“. Tokio individualizmo šalininkai suvokia 
individualaus proto ribotumus, o tai „implikuoja tam 
tikrą kuklaus nusižeminimo nuostatą dėl tų beasme-
nių ir anoniminių socialinių procesų, kurie individams 
padeda sukurti didesnius dalykus nei jie galėtų patys 
sugalvoti“. Tuo tarpu tariamas, racionalistinis indivi-
dualizmas „yra perdėto tikėjimo individualaus proto 
galiomis išraiška“23.

Taigi Hayekas grindžia savo individualizmo gynimą 
jau aptartu mokymu apie žinojimo ribotumą. Iš to jis 
logiškai išveda prievartos sumažinimo „iki minimu-
mo“ ir intensyvaus savanoriško bendradarbiavimo idė-
jas. Viena svarbiausių esė pastraipų skamba šitaip: 
„Iš suvokimo, jog kiekvieno individo žinios yra ribo-
tos ir iš fakto, jog joks asmuo ar atskira asmenų gru-

Laisvė be epitetų: FriedriCHas Hayekas ir keLias iš pandemijos vergovės

17 žr. jeffrey tucker, Right-Wing Collectivism – The Other Threat to 
Liberty, atlanta: Fee, 2017. 

18 Friedrich a. Hayek, Individualizmas ir ekonominė tvarka, p. 9 ir t.
19 Ibid., p. 9–10. C. s. Lewisas esė „man or rabbit?“: „materialistui 

tokie dalykai kaip tautos, klasės, civi lizacijos turi būti svarbesni negu 
individai, nes individai gyvena tik septyniasdešimt su trupučiu metų, 
o grupė gali gyvuoti ištisus šimtmečius. bet krikščio niui individai yra 
svarbesni, nes jie gyvena amžinai; o rasės, civilizacijos ir panašūs daly-
kai, lyginant su jais, tėra vienadieniai kūriniai“ (C. s. Lewis, God in the 
Dock, grand rapids: eerdmans, 1970, p. 109–110). krikščioniškas in-
dividualizmo šaknis patvirtina ir amerikiečių politikos filosofas Larry’is 
siedentopas (g. 1936) veikale Inventing the Individual: The Origins of 
Western Liberalism (London: penguin, 2014). krikščionybė pirmoji pra-
dėjo mokyti, kad visi žmonės apdovanoti gebėjimu mąstyti ir rinktis, 
išreikšti valią ir turėti tikėjimą. juk tikėjimas – tai individualus aktas. 
atskiras individas įgijo tvirtą ontologinį pagrindimą, kurio jis neturėjo 
anksčiau, kai buvo svarbu tik statusas, luomas, lytis, tautybė ir t. t. sie-
dentopas jau ir anksčiau buvo sakęs, kad „krikščionybė padėjo šiuolai-
kinės demokratijos moralinį pagrindą, sukurdama moralinį statusą in-
dividams“. dievo samprata „davė ontologinį pagrindą individui“, todėl 

„individo formavimasis buvo krikščionybės pasiekimas“ (Larry sieden-
top, Europos demokratija, iš anglų kalbos vertė Leonas tamas, vilnius: 
vaga, 2003, p. 237–238).

20 Friedrich a. Hayek, Individualizmas ir ekonominė tvarka, p. 11.
21 Ibid., p. 21. karlas r. popperis (1902–1994) 1945 m. veikale The 

Open Society and Its Enemies (liet. Atvira visuomenė ir jos priešai, iš 
anglų kalbos vertė arvydas šliogeris, vilnius: pradai, 1998) rašo, kad 
tikro individualizmo priešybė yra kolektyvizmas, o ne altruizmas (ar 
nesavanaudiškumas arba artimo meilė). savo ruožtu altruizmo priešy-
bė yra egoizmas ar egocentriškumas. kolektyvizmas teigia, „kad indi-
vidas tarnautų visumos interesams, kad ir kokia būtų toji visuma – vi-
sata, miestas, gentis, rūšis ar koks kitas kolektyvinis darinys“ (p. 111); 
kad bendruomenė visada svarbesnė už individą. agnostikas popperis 
žinojo ir apie krikščionybės vaidmenį: „šitoks individualizmas, susie-
tas su altruizmu, tapo mūsiškės vakarietiškos civilizacijos pagrindu. jis 
yra svarbiausia krikščionybės doktrina („mylėk savo artimą“, sakoma 
šv. rašte, bet ne „mylėk savo gentį“); be to, jis yra visų etinių doktrinų, 
išaugusių mūsų civilizacijoje ir ją palaikiusių, šerdis“ (p. 113).

22 Ibid., p. 12–13.
23 Ibid., p. 16–17.
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pė negali žinoti visko, ką kas nors žino, individualiz-
mas daro savo pagrindinę praktinę išvadą, kad griežtai 
turi būti ribojama bet kokia prievartinė galia. Pasi-
sakoma tik prieš prievartą kuriant organizacijas arba 
asociacijas – ne prieš pačią organizavimosi ar asoci-
javimosi idėją. Individualizmo idėja ne tik nepriešta-
rauja savanoriško asocijavimosi idėjai, ji net implikuo-
ja, kad daugelis dalykų, apie kuriuos dažnai manoma, 
kad jie gali būti pasiekti tik tikslingo valdymo prie-
monėmis, priešingai, kur kas lengviau yra pasiekiami 
individams savanoriškai ir spontaniškai bendradar-
biaujant. Tad nuoseklus individualistas turi būti entu-
ziastingas savanoriško bendradarbiavimo šalininkas“24. 

Iš tikrųjų liberalai ar individualistai nėra nusista-
tę prieš organizuotas socialines grupes ar kolektyvus. 
Netgi atvirkščiai: būtent jie remia savanorišką, lais
vą susibūrimą ir bendradarbiavimą. Socialistai ir kiti 
kolektyvistai siekia bendrumo per prievartą. Hayekas 
pabrėžia, kad „valstybė [...] yra tik dalis daug sudėtin-
gesnio organizmo, vadinamo „visuomene“; ji tik nusta-
to tam tikrus rėmus, kuriuose laisvas (ir todėl ne „są-
moningai valdomas“) žmonių bendradarbiavimas turi 
maksimalią reiškimosi erdvę“25.

v. pranašas aLexis de toCqueviLLe

Vijeikis pasisako už „balansą“ tarp „demokratijos be 
epitetų“, t. y. parlamentarizmo bei galių padalijimo sus-
pendavimo, ir liberaliosios demokratijos. Teigiama, kad 
„demokratija be epitetų yra tik trumpos išimties būti-
nų reikalavimų atsakymas, bet ne įprasto gyvenimo 
santvarka“. Politologas tikisi, kad „pandemijos pabaiga 
sugrąžins į sostą laikinai suspenduotą liberalųjį par-
lamentarizmą – į jo teisėtą vietą šalia grynosios de-
mokratijos. Taip bus iki kitos išimtinės situacijos, kai 
suverenas vėl privalės susikoncentruoti viename taške 
ir materializuotis, kad priimtų sprendimus gyvybės ir 
mirties galvosūkyje“.

Bet jeigu karas „prieš gamtą“ (virusą) užsigeis tęs-
tis amžinai, vėliau galbūt, kaip spėliojama, pereiti į 
karą prieš klimato kaitą? Ar „karo meto demokratija“ 
(galimai diktatūra) tikrai bus linkusi pasitraukti? Jei-
gu suverenas yra tas, kuris priima sprendimą išimti-
nės padėties klausimu26 ir sau vienam suteikia galią 
konk rečiai spręsti dėl pandemijos pabaigos, ar paliks 
liberaliąją demokratiją ir parlamentarizmą, dabar pri-
klausančius nuo jo „malonės“, tikru laisvės garantu?

Keturi aptarti pjūviai rodo, kad esame atsidūrę takos-
kyroje. Turime apsispręsti: arba soste sėdi vien laisvė, 
arba miglotas, neprijaukintas ir neapribotas suverenas. 
Esu įsitikinęs, kad tik laisvė be epitetų yra ir bus teisin-
gas atsakymas į egzistencinius iššūkius. Alternatyva 
yra tik vienoks ar kitoks pavergimas arba despotizmas, 
o tai klaidingas kelias, nes jis pavojingas ir individui, ir 
visai visuomenei.

Tad pabaigoje šia proga prisiminkime didįjį prancūzų 
demokratą Alexis de Tocqueville’į ir mestelėkime žvilgs-
nį į vieną vietą jo veikale Apie demokratiją Amerikoje. 
Priešpaskutinis skyrius27 – šiandien galima drąsiai teig-
ti – yra ta vieta, kurioje nuskamba visiškai pranašiškas 
įspėjimas dėl „centrinės vyriausybės“ galių: būtina „jai 
neleisti piktnaudžiauti savo paslankumu ir jėga“, nes 
labai pavojinga „niekinti asmens teises ir su jomis nesi-
skaityti“. Tocqueville’is apgailestauja, kad asmens tei-
sių demokratinėse šalyse „dažnai lengvai atsisakoma ir 
beveik negraužia sąžinė, jas pažeidžiant“.

Jau tada de Tocqueville’is įžvelgė pavojų, kad „socia
linis naudos principas“ ir sukurta „politinio būtinu-
mo dogma“28 ves prie situacijos, „kai be jokių skrupulų 
lengva širdimi aukojami privačių asmenų interesai ir 
trypiamos asmens teisės, stengiantis kuo greičiau pa-
siekti užsibrėžtą bendrą tikslą“. Dabar mes jau žinome 
ir matome, kokius tikslus valdžia brėžiasi šiandien. 
Tocqueville’is įsitikinęs, kad „ypač demokratijos laikais, 
kuriais dabar gyvename, tikrieji laisvės ir žmogaus di-
dybės šalininkai turi tolydžio budėti ir būti pasirengę 
sutrukdyti valstybės valdžiai lengva širdimi paaukoti 
kai kurių žmonių asmens teises, kai ji įgyvendina dide-
lius sumanymus. Tokiais laikais labai pavojinga leisti 
nebaudžiamai engti pilietį, kad ir koks nereikšmingas 
jis būtų, ar savavališkai slopinti asmens laisves, kad ir 
kokios menkos jos atrodytų“.

Galų gale lemiamas klausimas yra, ar valstybės pa-
šaukimas „nuveikti didelius darbus“, „didelius sumany-
mus“ ir pasiekti ambicingų bendrųjų tikslų, ar tarnauti 
kiekvieno piliečio asmens teisių apsaugai? Tocqueville’is 
pratęsia: „Aš norėčiau, kad ji daugiau galvotų, kaip 
žmones padaryti didžius, kad mažiau aukštintų darbą, 
o labiau – darbininką, ir kad nepamirštų, jog valstybė 
negali ilgai būti stipri, kai kiekvienas žmogus, kaip in-
dividas, yra silpnas...“ Stiprinti individus, rodyti jaut
rumą asmeniui ir grąžinti bei palikti piliečiams lais-
vę – manau, kad tai vienintelis kelias iš pandemijos 
vergovės.

HoLger LaHayne

27 alexis de tocqueville, Apie demokratiją Amerikoje, iš prancūzų 
kalbos vertė valdas petrauskas, vilnius: amžius, 1996, p. 776–783.

28 pranc. principe de l’utilité sociale, le dogme de la nécessité poli-
tique; liet. verčiama, deja, tik „valstybės naudos teiginiu“.

24 Ibid., p. 24.
25 Ibid., p. 29.
26 „suverenas yra tas, kuris priima sprendimą išimtinės padėties 

atveju“ (Carl schmitt, Politinė teologija I–II, iš vokiečių kalbos vertė 
antanas gailius, vilnius: versus aureus, 2014, p. 30).

!
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viLties ir meiLės pranašas
700-osioms dante’s mirties metinėms

Tomas Riklius

KlasiKa

Nudžiūvusi 22 metrų aukščio Pušis metalinėmis šako-
mis stiebiasi link Dangaus. Giuseppe’s Penone’s insta-
liacija Florencijos Signoria’os aikštėje, pristatyta šių 
metų kovo 25 d., yra simbolinė regimojo ir neregimo-
jo pasaulių jungtis, aliuzija į penktojoje Dante’s Ro
jaus sferoje augantį nuolat vaisių ir žiedų pilną medį 
(Paradiso, XVIII, 28–30). Tačiau visuomenės reakcija į 
skulptūrą buvo neigiama ir sarkastiška. Po Florencijos 
mero Dario Nardella’os įrašu Facebooke (2021 m. kovo 
25 d.) florentiečiai komentavo, kad tai yra gėdinga, kad 
padarę ką nors panašaus jie gautų baudą už neteisėtą 
statybinių atliekų palikimą viešoje vietoje, kad plika 
pušis yra mokesčių slegiamo verslo metafora. Kai kam 
skulptūra priminė apskurusią Kalėdų eglutę Romo-
je 2017 m., spaudoje pramintą Plikše (it. Spelacchio), 
o vienas komentatorius pašmaikštavo, kad jei meninin-
kas taip įsivaizduoja Rojų, tai geriau niekada neprašyti 
jo pavaizduoti Pragaro. 

Kontroversija dėl šiuolaikinio meno kūrinio viešoje 
erdvėje neturėtų stebinti, kaip tik savo simboliškumu 
netgi teikti džiaugsmo prisiminus, kad Penone’s Pu
šis yra skirta Dante’i. Tremtyje lygiai prieš 700 metų 
savo gyvenimo kelią baigęs poetas taip pat buvo gin-
čus kelianti figūra, kritikavusi popiežius ir kardinolus. 
Dante’s Pragaro ratuose degė Mikalojus III ir Bonifa-
cas VIII, amžinų bausmių susilaukė jo politiniai prie-
šininkai. Nepraėjus nė dešimtmečiui po poeto mirties, 
1329 m., popiežiaus Jono XXII sūnėnas kardinolas du 
Pouget surengė viešą eretišku paskelbto Dante’s trak-
tato De monarchia deginimą ir siekė, kad tas pat būtų 
padaryta su poeto palaikais1.

Bet XX a. prasidėjo tai, kas kartais įvardijama kaip 
katalikiškoji didžio Bažnyčios sūnaus reabilitacija. 
1921 m. popiežius Benediktas XV buvo pirmasis, ku-
ris 600ųjų Dante’s mirties metinių proga paskelbė 
encik liką In praeclara summorum, popiežius Paulius 
VI 1965 m. parašė motu proprio Altissimi cantus, po-
piežius Jonas Paulius II Dante’ę dukart minėjo garsia-
jame 1999 m. laiške menininkams, poetą nekart citavo 

popiežiai Benediktas XVI ir Pranciškus, kuris šių metų 
kovo 25 d. paskelbė Dante’i skirtą Apaštalinį laišką 
Candor Lucis aeternae. Žmogiškas smalsumas verčia 
brautis į tamsią girią ir ieškoti šviesos – kodėl Dante 
tapo popiežių mylimu ir šlovinamu poetu būtent mo-
derniaisiais laikais?

dante’s sugrįžimas į bažnyčią

1921 m. balandžio 30 d. paskelbtoje enciklikoje In 
praeclara summorum2 popiežius Benediktas XV norėjo 
patvirtinti glaudų Dante’s ir Šventojo Sosto ryšį. Dieviš
kojoje komedijoje popiežius matė perteiktus tikruosius 
Bažnyčios principus ir mokymą. Dante paveldėjo šlo-
vingus Vakarų filosofijos ir teologijos mokymo vaisius, 
kuriuos perdavė ateities kartoms. Tačiau pasak Bene-
dikto XV, poetą iš kitų labiausiai išskiria tai, kad jis 
nepaklydo filosofiniuose svarstymuose ir išliko pavyz-
dingas šv. Tomo Akviniečio sekėjas, meistriškai perpin-
damas poeziją ir teologiją (In praeclara summorum, §4).

Galbūt dėl to popiežiui Benediktui XV Dante buvo 
toks pat šviežias ir modernus kaip bet kuris XX a. pra-
džios poetas, netgi šiuolaikiškesnis. Dieviškoji komedi
ja yra it dieviškų įstatymų, skirtų teisingai valdyti ar 
administruoti valstybes, sąvadas, išaukštinantis ne val-
dovą ar valstybės idėją, bet individą ir bendrąjį gėrį bei 
teisingumą (ibid., §7). Nors Benediktui XV neatrodė, 
kad trūksta gabių katalikų poetų, bet Dante vieninte-
lis sugebėjo paveikiais įvaizdžiais skaitytoją užvesti ant 
krikščioniškojo išminties kelio, kuriuo žengdamas ne 
vienas ėmė žavėtis katalikų tikėjimo tiesomis ir atėjo į 
visad mylinčios ir laukiančios Bažnyčios glėbį (ibid., §8).

Dante’s Dieviškoji komedija visa esybe skelbia Gerąją 
Naujieną ir kiekvienai sielai suteikia jėgų ir pažinimo 
džiaugsmą. Turbūt todėl šią encikliką, skirtą katali-
kiškojo pasaulio literatūros ir mokslo bendruomenei, 
Benediktas XV užbaigė kviesdamas įdėmiai studijuoti 
Dante’ę, nes tai yra vienas iš būdų sustiprinti savąjį ti-
kėjimą ir puoselėti kultūrą.

1 guy p. raffa, Dante’s Bones: How a Poet Invented Italy, Cam bridge, 
ma: belknap press, 2020, p. 38.

2 Acta Apostolicae Sedis, t. xiii, vaticano: Libreria editrice vaticana, 
1921, p. 209–217.
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Popiežiaus Pauliaus VI motu proprio Altissimi can
tus3 sekė Benedikto XV enciklikos pramintu keliu – tai 
dar viena popiežiškoji odė krikščioniškai Dante’s poezi-
jai. Pauliaus VI motu proprio buvo paskelbtas 1965 m. 
gruodžio 7 d., priešpaskutinę Vatikano II Susirinkimo 
dieną. Be kita ko, uždarydamas susirinkimą popiežius 
visiems jo dalyviams padovanojo specialų Dieviškosios 
komedijos leidimą. Motu proprio užbaigė Pauliaus VI 
pradėtą iniciatyvų ciklą, skirtą pagerbti Dante’ę. Rug-
sėjį Ravenos arkivyskupui Salvatore’i Baldassarri po-
piežius išsiuntė auksinį kryžių, skirtą Dante’s kapui 
prie Šv. Pranciškaus bazilikos Ravenoje, simbolizuojan-
tį Dante’s šlovintą prisikėlimą; lapkritį Florencijos arki-
vyskupui Ermenegildo Florit padovanojo auksinį laurų 
vainiką, papuošusį Šv. Jono krikštyklą Florencijoje, kur 
poetas buvo pakrikštytas. 

Popiežius labai aiškiai artikuliavo jau Benedikto XV 
enciklikoje minėtą Dante’s poemos svarbą Katalikų 
Bažnyčiai ir jos mokymui: 

Kas nors galbūt galėtų klausti, kodėl Katalikų Bažny-
čia, jos regimos galvos noru ir pastangomis, stengiasi 
taip prisiminti ir taip skleisti florentiečio poeto šlo-
vę. Atsakymas yra paprastas ir akivaizdus: kadangi 
Dante pagal išimtinę teisę yra mūsų. Mūsų, tai yra 
katalikų, nes jis yra kupinas meilės Kristui, mūsų, 
nes nepaprastai brangino Bažnyčią, kurios garbę ap-
dainavo, mūsų, nes suprato ir gerbė Romos vyskupą 
kaip Kristaus vikarą Žemėje. (Altissimi cantus, §9)

Tuo pačiu motu proprio Paulius VI Katalikiškame 
Milano Šventosios Širdies universitete įkūrė Dante’s 
studijų katedrą.

Altissimi cantus Dante’s Dieviškoji komedija įvardyta 
kaip Viduramžių filosofijos paminklas (ibid., §16–17) ir 
didingiausia Viešpaties giesmė (ibid., §41), bet labiau-
siai Paulius VI pabrėžė praktinį Dante’s darbų aspektą: 

Dieviškoji komedija pirmiausia kreipia į veiksmus ir 
dėl to stengiasi, kad skaitantysis pasikeistų ir atsi-
verstų. Iš tiesų poema yra skirta ne tik tam, kad būtų 
poetiškai graži ar moraliai pamokanti, bet kad visiš-
kai iki pašaknų supurtytų žmogų ir jį pakylėtų nuo 
sumišimo iki išminties, nuo tamsumos prie šventumo, 
nuo baimės iki laimės, nuo baugaus pragaro apmąs-
tymo iki Rojaus palaimos. (Ibid., §18)

Drįsčiau teigti, kad idėjiškai Altissimi cantus yra 
svarbesnis tekstas už Benedikto XV encikliką, nes de-
monstruoja nuoširdų paties Pauliaus VI susidomėjimą 

Dante’s poezija. Šiame motu proprio popiežius pateikė 
asmeninę alegorinę Dieviškosios komedijos analizę – 
Dante’s figūra, keliaujanti per pragarą ir skaistyklą 
iki dangaus, yra kiekvieno žmogaus sielos išgelbėjimo 
per Dievo meilę simbolis. Dante keliauja nuo amžinai 
prarastos malonės (pacis perpetuo amissae), matomos 
pragare, iki pilnai ir amžinai patiriamos malonės (pacis 
plene perpetuoque possessae) Rojuje (ibid., §27). 

Popiežius Paulius VI pademonstravo ne tik gilų 
Dante’s teksto išmanymą, bet iš esmės pateikė naują, 
krikščionišką teksto interpretacijos prieigą, tarsi at-
sakydamas į Benedetto Croce’s mintį apie Bažnyčios 
mokymui ar teologijai skirtų Dieviškosios komedijos 
eilučių nepoetiškumą4. Ši nuomonė, nors ir buvo iš pa-
grindų klaidinga bei kliudė pilnam teksto supratimui, 
Italijoje jau buvo tapusi visuotinai priimta ir vyraujan-
čia Dante’s tyrimuose. Paulius VI netiesiogiai atmetė 
Croce’s nuomonę remdamasis argumentu apie poezijos 
prigimtį – dieviškąjį įkvėpimą, papildytą racionalaus 
proto elementu. Būtent tokį talentą popiežius matė po-
ete, kuris rašė permąstęs savąjį įkvėpimą, taip pasiek-
damas lyrines ir teologines gelmes (ibid., §57–59).

Dieviškoji komedija, pasak Pauliaus VI, siekia radi-
kaliai pakeisti žmogų ir vesti jį iš nuodėmės į išgelbėji-
mą ir šventumą. Tad ir modernioji kultūra turi išmokti 
iš naujo atrasti Dante’ę ir jame ieškoti nurodymų, kaip 
eiti teisingu keliu: „Taigi tie, kurie prigimties yra apdo-
vanoti, tegul ne vien naktimis ir dienomis uoliai varto 
Dieviškosios komedijos, vertingiausio kūrinio, tekstą, 
betgi ir giliau ieško, kas dar iki šiol neištirta ir nežino-
ma. Tegul stengiasi skaityti visą ištisą, neskubėdami ir 
be išankstinio įsivaizdavimo, bet su žvarbiu akylumu ir 
nuodugniu apmąstymu“ (ibid., §64–65).

Pontifiko pasirenkamas vardas dažnai tarsi signali-
zuoja naujojo popiežiaus pasirenkamą kelią, tad vei-
kiausiai neturėtų stebinti popiežiaus Benedikto XVI 
dėmesys Dante’i. Dar būdamas kardinolu Josephas 
Ratzingeris knygoje Krikščionybės įvadas, rašydamas 
apie būties prasmę, kurios reikia ieškoti ne žmonių, 
o idėjų pasaulyje, minties užbaigimui pasitelkė eilutes 
iš Dante’s Rojaus apie Amžinojoje Šviesoje glūdinčias 
žmogiškas žymes (Paradiso, XXXIII, 130–133)5.

Dante tapo ir pagrindiniu Popiežiškosios tarybos Cor 
unum kongreso, skirto labdarai, atidarymo simboliu 
2006 m.6 Benediktas XVI kreipimąsi į tarybą, kurią 
1971 m. įkūrė popiežius Paulius VI, pradėjo pakarto-
damas pirmtakų mintis – jei Dante’s regėjime išryškėja 
jungtis tarp tikėjimo ir racionalaus mąstymo, tarp žmo-

iš vokiečių kalbos vertė gediminas žukas, vilnius: katalikų pasaulio 
leidiniai, 2008.

6 Jo Šventenybės Benedikto XVI kreipimasis į Popiežiškosios tarny-
bos COR UNUM surengto susirinkimo dalyvius, vaticano: sala Cle-
mentina, 2006.

3 Acta Apostolicae Sedis, t. Lviii, vaticano: Libreria editrice vatica-
na, 1966, p. 22–37.

4 benedetto Croce, La Poesia di Dante, bari: Laterza di bari, 1921, 
p. 26–32.

5 kardinal joseph ratzinger, Einführung in das Christentum, mün-
chen: kösel-verlag, 1968, p. 153; liet. leidimas: Krikščionybės įvadas, 
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gaus paieškų ir Dievo atsako, tai atsiranda ir radikaliai 
nauja meilės idėja, kuri paskatino Dievą prisiimti žmo-
gišką veidą. Kitaip tariant, tai „meilė, kuri judina saulę 
ir kitas žvaigždes“ (Paradiso, XXXIII, 145) – eilutės, ku-
ria užbaigiama Dieviškosios komedijos kelionė, žodžiai.

amžinosios šviesos atspindys

2012 m. pabaigoje Vatikanas paskelbė, kad Bene-
diktas XVI rengė encikliką, skirtą tikėjimo klausimui. 
Popiežiui pasitraukus iš pareigų, jos juodraštis tapo 
pagrindu pirmajai Pranciškaus enciklikai Lumen fidei 
(Lumen fidei, §7) ir taip papildė Benedikto XVI pradėtą 
teologinę trilogiją apie dieviškąsias dorybes: tikėjimą, 
viltį ir meilę. Lumen fidei eilutės iš Dante’s Rojaus pa-
sirinktos iliustruoti tikėjimo šviesą – viduje rusenančią 
kibirkštį, tampančią liepsna (Paradiso, XXIV, 145–147). 

2015 m. gegužės 4 d. Italijos Senate minint Dante’s 
750ąsias gimimo metines perskaitytoje popiežiaus 
Pranciškaus žinioje, žymiojo florentiečio kūrinys buvo 
įvardytas kaip didžios kelionės vadovas, tikros asmeni-
nės ir bendruomeninės, socialinės ir istorinės piligrimys-
tės istorija. Pranciškus Dante’ę laiko kūrėju, kuris vis 
dar turi daug ką pasa-
kyti ir pasiūlyti norin-
tiems keliauti tikrojo 
pažinimo keliu į auten-
tišką savęs, pasaulio ir 
gyvenimo prasmės at-
radimą. Dante įvardi-
jamas tikruoju vilties 
pranašu ir žmonijos 
atpirkimo bei išlaisvi-
nimo šaukliu, kuriame 
galime atrasti savęs, 
pasaulio ir Dievo paži-
nimo idėją. 

Ši žinia buvo nau-
jai pakartota šių metų 
kovo 25 d. paskelbtame 
Apaštaliniame laiške 
Candor Lucis aeternae. 
Laiško publikavimo 
diena pasirinkta neat-
sitiktinai – tai Italijos 
Vyriausybės paskelb-
ta nacionalinė Dante’s 
diena (it. Dantedì), kuri sutampa su Viešpaties Apreiš-
kimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai iškilme. Floren-
cijoje ši diena dar nuo 1250 m. žymėjo Naujųjų metų 

viLties ir meiLės pranašas

pradžią, atsisakydamas priimti Grigaliaus kalendorių 
miestas šios tradicijos laikėsi net iki 1750 m. Tačiau ne 
arkangelo Gabrieliaus žinia apie gimsiantį Išganytoją 
yra svarbiausia kalbant apie Dieviškąją komediją. Bū-
tent 1300 m. kovo 25 d., Didžiojo ketvirtadienio naktį, 
Dante žengė į tamsią girią ir pradėjo kelionę per pra-
garo ir skaistyklos ratus bei dangaus sferas. Ilga poeto 
kelionė iki Amžinosios Šviesos, pasak Pranciškaus, ti-
kinčiuosius kviečia prisiminti ir apmąstyti Žodį, tapusį 
kūnu (Jn 1, 14), Dievo ir jo meilės žmonijai paslaptį, 
kurią Dante’s genijus sugebėjo perteikti aukščiausio 
grožio eilėmis. Bet popiežius nežvelgia į Dante’ę vien 
iš krikščioniškosios perspektyvos, Dieviškoji komedija 
Pranciškui yra universalus ir vis dar aktualus kūrinys, 
galintis priversti susimąstyti visą žmoniją.

Popiežiui Pranciškui Dante’s eilės pirmiausia yra in-
tegrali krikščioniškosios ir Vakarų kultūros dalis, per-
teikianti idealus ir vertybes, vis dar aktualias ne vien 
Bažnyčiai, o ir bet kuriai pilietinei visuomenei. Asmeni-
niai ir politiniai Dante’s gyvenimo faktai, pasak Candor 
Lucis aeternae, itin suaktualina poetą dabartinių socia-
linių pokyčių ir politinių konfliktų laikais. Dante buvo 
politinis tremtinys, priverstas blaškytis iš miesto į mies-

tą, tačiau liko ištikimas saviems įsitikinimams. Net 
sulaukęs amnestijos pasiūlymo gan gėdingomis sąly-
gomis, Dante nepasidavė veidmainystei ir nepripažino 
neteisingumo, pasirinkdamas likti tremtyje iki mirties.

Popiežius Dante’s gyvenimo įvykius ir pasirinkimus 
vertina pirmiausia iš tikėjimo perspektyvos. Tremtyje 
poetas atrado pašaukimą ir Dievo jam suteiktą misi-

7 Le opere di Dante: Testo critico della Società Dantesca Italiana, se-
conda edizione, edd. michele barbi, ernesto giacomo parodi, Flaminio 
pellegrini, ermenegildo pistelli, pio rajna, enrico rostagno, giuseppe 
vandeli, Firenze: società dantesca italiana, 1960.
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ją – paskirti gyvenimą poezijai. Laiške Veronos val-
dovui Cangrande I della Scala aprašė Dieviškosios ko
medijos paskirtį ir savojo gyvenimo tikslą kurti eiles,  
turinčias galią keisti žmones: „trumpai pasakytina, kad 
viso kūrinio ir atskirų jo dalių tikslas yra patraukti gy-
venančius šį gyvenimą iš vargo būsenos ir pakreipti į 
laimę“7 (Epistole, XIII, 39). Pakartodamas Pauliaus VI 
alegorinę interpretaciją, Pranciškus Dieviškojoje kome
dijoje regi kelionę iš tamsios girios (miseria) į laimės 
būseną (felicitas), suprantamą kaip pasitenkinimas že-
miškuoju gyvenimu ir kaip amžinoji Dievo palaima.

Laikytis šio tikslo Dante’ę Rojuje paskatino pats 
šv. Petras, ragindamas atverti burną ir neslėpti tikro-
sios tiesos (Paradiso, XXVII, 64–66), kas, žinoma, yra 
tiesioginė nuoroda į Evangelijos pagal Matą eilutes apie 
Jėzaus dievystės išpažinimą (Mt 16, 13–18). Laikyda-
masis šio tikslo Dante, pasak Pranciškaus, įgavo vil-
ties pranašo misiją kritikuoti tuos krikščionis, kurie, 
pamiršdami Viešpaties gerumo palaimą ir krikščioniš-
kąją meilę mažutėliams, išduoda Kristų, paverčia Baž-
nyčią asmeninės galios ar turtų įrankiu. Dieviškojoje 
komedijoje patiriama vizija Dante’ę nuo visiškos žmoni-
jos degradacijos, regimos Pragare, pakylėja iki Viešpa-
ties šviesos ryškumo. Taip tarsi atgimęs poetas tampa 
taikos ir laimės trokštančių žmonių balsu. Apibendri-
nant – popiežius Pranciškus Dante’s istorinį asmenį ir 
poeziją supranta kaip Dievo apvaizdą atsinaujinimui ne 
tik XIII a., bet dabar ir čia.

„Dante sustoja ir išklauso sutiktas sielas“, – Candor 
Lucis aeternae rašo popiežius Pranciškus. Poetas net 
Pragaro gelmėse atsidūrusioms dvasioms suteikia pro-
gą pasisakyti, klausosi ir klausia jų, ne kartą paguodžia, 
užjaučia ar pasidžiaugia jų palaima Rojuje. Dante ne-
teisia, o supranta kiekvieno žmogaus norą siekti savąjį 
tikslą ir tai, kad pokyčiui bei laimei atrasti reikia gilaus 
vidinio troškimo, kurio kartais pritrūkstame. Dažnas 
randame save toje pačioje tamsioje girioje pametus tie-
sų kelią (Inferno, I, 2–3). Jei ne Vergilijus, nuolat ra-
ginęs nepasiduoti baimei ir nuovargiui, galbūt nebūtų 
pavykę ir Dante’i. Šiuo aspektu, svarsto Pranciškus, 
Dante’s kelionė yra be galo tikra ir pasikartojanti kie-
kviename žmoguje. Dievo gailestingumas yra beribis 
ir kviečiantis atsiversti, pasikeisti, susiprasti ir atrasti 
laimės kelią, tačiau tam reikia palydovo (ibid., 16–18), 
kuris nebūtinai yra Bažnyčia. Tai gali būti kiekvienas 
iš mūsų, jei tik prisiminsime krikščioniškąją meilę ir 
atsigręšime į mažutėlius, kuriems sunku rasti kelią gū-
džioje, tamsioje ir baimę keliančioje girioje. Turėdami 

laisvą valią, teigia Pranciškus, esame laisvi rinktis gy-
venimo ir tikėjimo kelią, tačiau laisvė nėra savitikslė, ji 
yra aplinkybė tobulėjimui. Popiežius atkreipia dėmesį, 
kad pagonis Romos imperatorius Trajanas Dante’s yra 
vaizduojamas Rojuje dėl vieno menko meilės artimui 
įkvėpto poelgio – paguodė sūnaus netekusią motiną 
(Paradiso, XX, 45). Kiekvieno mūsų gerumo apraiškos 
turi daug didesnę reikšmę, nei gali atrodyti, ir priklauso 
ne tik žemiškajai tikrovei, bet peržengia laiko ribas.

Apaštalinio laiško Candor Lucis aeternae mintys ver-
čia prisiminti 2013 m. istoriją, kai pranciškonas kar-
dinolas Cláudio Hummesas apkabino tuojau popiežiu-
mi išrinksimą kardinolą Jorge Mario Bergoglio ir tarė: 
„Neužmiršk vargšų“8. Taip Pranciškaus Asyžiečio var-
das įsismelkė į Bergoglio širdį. Popiežius mato daugy-
bę paralelių tarp šv. Pranciškaus apsisprendimo išeiti 
pas žmones, Dievo žodį skelbti gatvėse bei namuose ir 
Dante’s pasiryžimo italų kalba sudėti poemą apie po-
mirtinį gyvenimą.

Didis genijus savajam kūriniui pasirinko ne lotynų, 
o italų kalbą, kuria kalbėjo paprasti tikintieji, tarsi 
šv. Prnciškus, išeidamas į gatves skelbti žinios apie 
Dievo gerumą ir gailestingumą. Dante kiekvienam ti-
kinčiajam parodė atpirkimo svarbą ne įmantriais logi-
niais argumentais, o žodžius versdamas vaizdais. Iš viso 
14 223 Dieviškosios komedijos eilutėse skaitytojas regi 
ne vien žodžius, o vaizdinius pavyzdžius, kuriais atsi-
skleidžia sudėtinga teologija ir kosmologinė poeto vi-
zija. Dante sugebėjo žinią apie Dievo gailestingumą ir 
išganymą perteikti kiekvienam, gebančiam skaityti ar 
klausyti. Ir tik individo laisvos valios reikalas nuspręs-
ti, ką daryti toliau.

Pasak Pranciškaus, Dante nekviečia jo skaityti, ko-
mentuoti ar analizuoti. Jis ieško pakeleivio ar gal net 
pats siūlosi palydėti skaitytoją iš tamsios girios – žvaigž-
džių nutvieksto Dangaus link. Dante’s žinutė tikriau-
siai tilptų keliose eilutėse ir dar keliuose emotikonuo-
se – siekdami laimės ir savo tikslo turime nepasiduoti 
kasdieniams iššūkiams, kartais aptemdantiems taką, 
kuriuo einame.

Florencijos poetas vaizdžiai primena, kad laisvė nėra 
vien dovana, bet ir atsakomybė, o Pranciškus pabrėžia, 
kad Dante nėra vien tekstas, skirtas mokyklos suolui 
ar universiteto auditorijai. Dieviškojoje komedijoje glū-
dinti meilė visos kūrinijos grožiui yra atvira naujoms 
tekstinėms, spalvinėms ir garsinėms interpretacijoms. 
Ypač šiais neužtikrintumo ir sunkumų laikais Dante 
yra vilties pranašas ir žmogiškojo laimės troškimo liu-
dininkas bei vedlys. Tad ir poetui skirta plika metalinė 
pušis Florencijoje puikiai iliustruoja Dante’s ir kiekvie-
no žmogaus kelionę Laimės link, kai po tamsių pragaro 
ratų pagaliau vėl atsiveria žvaigždės.

tomas rikLius

8 popiežiaus pranciškaus kreipimasis į žiniasklaidos atstovus, 2013-
03-16, in: https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/kalbos/2013-
03-16_ziniasklaidos-atstovams.

!
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Pradėti pokalbį norėtųsi nuo pačios moralės teologijos api
brėžimo. Anksčiau buvo manoma, kad moralinė teologija 
su savo aiškiais, griežta logika paremtais principais gali 
duoti atsakymus į bet kokius moralei iškylančius klausi
mus. Koks šiandien yra klasikinės moralinės teologijos, 
paremtos ydų ir dorybių katalogu ir žmogaus veiksmo 
atsakomingumo tyrimu bei panašiais dalykais, statusas? 
Ar ji dar tebeegzistuoja realiame Bažnyčios gyvenime?

Pirmiausia norėčiau patikslinti moralės teologijos 
epistemologinį statusą. Mąstydama save pačią, mora
lės teologija kaip teologija neišvengiamai gręžia į dieviš-
kąjį apreiškimą Kristuje; tačiau kaip moralės teologija 
ji turi savo specifiką, kuri ją išskiria iš kitų teologijos 
disciplinų. Jei bet kuri teologinė disciplina būtinai ke-
lia klausimą apie Dievą, moralės teologija itin domisi 
atsakymu, kurį žmogus turi duoti jį užkalbinančiam 
Dievui: Dievui, kuris Jėzuje Kristuje tapęs žmogumi, 
ateina, „kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo 
turėtų“ (žr. Jn 10, 10). Kitaip tariant, būtų per daug ri-
bota apibrėžti moralės teologiją tik kaip ydų ir dorybių 
katalogus (kurie, žinoma, bendrame moralinio diskur-
so kontekste turi savo vietą). Vatikano II Susirinkimo 
dekrete apie kunigų ugdymą Optatam totius kalbama 
apie būtinybę permąstyti moralės teologijos studijas: 
„Ypač rūpestingai tebūnie tobulinama moralinė teolo-
gija, kurios mokslinis išdėstymas, daugiau gaivinamas 
Šv. Raštu, teiškelia tikinčiųjų pašaukimo Kristuje di
dybę ir iš meilės kylančią pareigą nešti vaisių pasaulio 
gyvenimui“ (OT 19). Taigi moralės teologija pirmą kartą 
yra aptariama kaip pašaukimas, į kurį esame kviečiami 

moraLės teoLogija – pašaukimas,  
į kurį esame kviečiami atsiLiepti

Vidą Balčių kalbina Vytautas Ališauskas

atsiliepti. Dar daugiau – tai pašaukimas Kristuje, ku-
riame kartą apreikšta žmogiškumo pilnatvė tampa iš 
mūsų pačių vidaus (sąžinės) kylančiu siekiu ir poreikiu 
tapti pilnai žmonėmis. Taigi moralinis tikinčiojo gyve-
nimas – tai vidinis ir dinamiškas sąžinės virsmas, kurio 
esmė – tai susitapatinimas su Kristumi, įsisavinant jo 
motyvacijas, jo gyvenimo ir veikimo intencionalumą bei 
prisiimant kaip savą jo prasmės suvokimo horizontą. 
Šį virsmą apaštalas Paulius aptaria žodžiais: „Aš gy-
venu, tačiau ne aš, o gyvena manyje Kristus“ (Gal 2, 
20). Taigi toks, jau vidujai perkeistas ir vis labiau nuo-
lat perkeičiamas bei į žmogiškumo pilnatvę krypstąs 
žmogus būtinai sieks suvokti, spręsti ir veikti pasauly-
je meilės logikos skatinamas, t. y. siekdamas bet kurį 
santykį kurti nesavanaudiškai, pagarbiai ir besąlygiš-
kai priimti kitą ir kitokį bei nuoširdžiai ieškoti ir tei-
singai realizuoti objektyviai įmanomą gėrį kiekvienoje 
konkrečioje situacijoje. Štai ir tikroji tikinčio žmogaus 
kasdienio įsipareigojimo „iš meilės [...] nešti vaisių pa-
saulio gyvenimui“ prasmė!

Tikiuosi, kad ši trumpa peržvalga kiekvieną iš mūsų 
atveria asmeniniam moralės teologijos esmės suvoki-
mui: besąlygiškai atleidžiančios ir dovanaĩ išganančios 
Dievo meilės Kristuje paliesti, esame kviečiami gyven-
ti, spręsti ir veikti pasaulyje, vadovaujantis meilės lo-
gika. Tačiau, kad ši pastanga tikrai taptų vaisinga, 
vien tik gerų intencijų ar gero nusiteikimo neužtenka: 
reikia būti gerai informuotiems, ypač kai sprendimus 
priimti tenka itin specifiniais ir konkrečių mokslo žinių 
reikalaujančiais klausimais. Vadinasi, ir Bažnyčiai, ir 
kiekvienam krikščioniui – jei jie nori autoritetingai kal-
bėti sudėtingais klausimais ar teisingai spręsti tikslių 
mokslo žinių reikalaujančias problemas – būtina turėti 
reikiamų kompetencijų. Šis svarbus patikslinimas at-
veria dar vieną moralės teologijos kaip mokslo aspektą: 
būtinybę pažinti bent jau svarbiausias įvairių mokslų 
kategorijas ir įgyti reikiamų esminių žinių. Jei funda-
mentinė moralės teologija mąsto mūsų anksčiau aptar-
tas ir kitas bendrąsias tikinčio žmogaus kaip moralinio 
subjekto temas, specialioji moralė gilinasi į gyvybės 
klausimus (bioetika), lytiškumo, santuokos ir šeimos 

teologija

vidas baLčius (g. 1961) – vilniaus arkivyskupijos kunigas, 
medicinos ir teologijos mokslų daktaras, popiežiškojo urbono 
universiteto (vatikanas) profesorius, moralės teologijos specia-
lizacijos koordinatorius, kviestinis popiežiškojo grigaliaus uni-
versiteto (roma) profesorius. akademinės veiklos ir tyrinėjimų 
sritys: fundamentinė moralės teologija, bioetika, santuokos ir ly-
tiškumo moralė. išleido knygas Virtù e opzione fondamentale: 
Una riflessione a partire dal contributo di s. Pinckaers e J. Fuchs 
(2007), L’agire: Tra virtù e opzione fondamentale (2016).



24 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

diciniais etiniais principais. Pirmiausia primenamas 
bendradarbiavimo blogyje (cooperatio ad malum) prin-
cipas ir galimi su juo susietos asmeninės moralinės at-
sakomybės skirtumai. Įvertinus visus etiškai svarbius 
elementus skiepijimo klausimu, minėtas principas yra 
sukonkretinamas kalbant vien tik apie materialų, to-
limą ir pasyvų bendradarbiavimą blogyje (cooperatio 
materialis, remota et passiva ad malum), kuris ypač 
rimto pavojaus situacijoje nevirsta etiniu reikalavimu 
aptartam bendradarbiavimui išvengti, kadangi toks pa-
sirinkimas niekaip negali būti tiesiogiai sutapatintas 
su formaliu pritarimu aborto praktikai (t. y. su forma-
liu bendradarbiavimu blogyje, cooperatio formalis ad 
malum). Beje, tiesiogiai sukelto aborto klausimu doku-
mentas nepalieka jokių abejonių: tokia praktika visada 
yra nemorali. Trumpai aptartą bendradarbiavimo blo-
gyje principo analizę papildo atsakomybės už asmeninę 
sveikatą ir bendrojo gėrio siekio principai: atsisakant 
šiuo metu disponuojamų vakcinų panaudojimo, tiek as-
meninei, tiek visuomenės sveikatai (ypač itin pažeidžia-
mų žmonių kategorijų) kiltų rimtas pavojus. Ir vis tik 
svarbu paminėti, kad nepaisant pabrėžiamos skiepų 
svarbos, pareiga skiepytis nėra įvardijama kaip morali-
nė ir išlieka asmeninės sąžinės prerogatyva, t. y. sava-
noriška. Iš tiesų, žvelgiant etiniu žvilgsniu, kitaip būti ir 
negali: juk asmeninė sąžinė visada buvo ir yra laikoma 
pirmąja ir paskutiniąja moralinio sprendimo instancija. 
Taigi nebestebina, kad paaiškinimas skiria dėmesio ir 
asmenims, kurie asmeninėje sąžinėje nesutinka skiepy-
tis vakcinomis, kurios, kaip jau minėjome, nėra etiškai 
nepriekaištingos. Tokia teisė egzistuoja, tačiau kartą 
ja pasinaudojus, kyla pareiga elgtis atsakingai ir pasi-
naudoti visomis kitomis profilaktinėmis priemonėmis 
tam, kad kiek įmanoma netaptų kitiems pavojingais 
viruso nešėjais. Šis reikalavimas neišvengiamai kyla 
iš solidarumo ir bendro gėrio principų: įpareigojančios 
jų galios asmeninė sąžinė negali aplenkti. Manau, kad 
tiktų šioje vietoje priminti (nors pats dokumentas apie 
tai nekalba), jog ne visos šiuo metu Lietuvoje naudoja-
mos vakcinos yra vienareikšmės. Pavyzdžiui, vadinamo-
sios sintetinės, mRNR pagrindu (genetinė informacija 
apie vadinamąjį dyglio baltymą) sukurtos vakcinos jų 
gamybos procese žmogaus embriono ląstelių nenaudo-
ja: tokios yra PfizerBioNTech „Comirnaty“ ir Moderna 
„Spikevax“ vakcinos. Žinoma, ir jos bent jau pradiniuo-
se tyrimų etapuose nebuvo „etiškai nepriekaištingos“. 
To paties negalima pasakyti apie dvi kitas, vadinamą-
sias virusinių vektorių vakcinas – AstraZeneca „Vax-
zevria“ ir Janssen Pharmaceutica „COVID19 Vaccine 
Janssen“. Taigi iššūkis ieškoti moralinių problemų ne-
keliančių vakcinų tebelieka.

Pačioje kongregacijos pateikto paaiškinimo pabaigoje 
randame dvejopą įpareigojantį kvietimą, skirtą farma-
cijos pramonei, vyriausybėms ir tarptautinėms organi-

tikroves (lytiškumo ir šeimos etika), socialinius, ekono-
minius ir finansinius gyvenimo aspektus (socialinė mo-
ralė). Gilintis į šių sričių problemas be specialaus moks-
linio bagažo tiesiog neįmanoma. Minėtų sričių prob lemų 
apmąstymas, ieškant būtent etinio sprendimo, dar la-
biau padidina problemų kompleksiškumą: mokslo duo-
menys, kad ir būdami būtina tokio sprendimo sąlyga, 
tiesiogiai ieškomo atsakymo į klausimą apie žmogaus 
atsakomybę vieno ar kito fakto akivaizdoje neduoda. 
Tam būtina vadinamoji moralinė interpretacija. Štai čia 
ir atsiveria krikščioniškosios etinės minties tradicijos 
turtingumo gelmė! Nepaisant vadinamosios doktrinos 
(tikėjimo ir moralės tiesų) vieningumo, pačioje Katalikų 
Bažnyčioje egzistuoja etinės argumentacijos būdų ir jais 
paremtų hermeneutinių raktų įvairovė. Iš tiesų visa tai 
yra neatsiejama objektyvios moralinės tiesos paieškos 
dalis. Taigi ir nebestebina, kad nuomonės, ieškant etiš-
kai teisingų atsakymų į kai kuriuos sudėtingus klausi-
mus, gali skirtis.

Viena iš pastarojo laiko aktualijų – vakcinavimo klau
simas. Šv. Sosto institucijos pateikė moralės teologų iš
vadas, kad skiepų naudojimas dabartinės COVID-19 
pandemijos metu yra geras ir moraliai leistinas dalykas, 
tuo tarpu Lenkijos vyskupų konferencija sudarė savo ko
misiją šiam klausimui ištirti, ir tos komisijos nuomonė 
buvo atsargiai skeptiška, kai kurios prolife organiza
cijos radikaliai atmetė šią išvadą. Ar tai yra tradicinės 
moralinės teologijos krizė?

Jūsų paminėtas skiepų nuo COVID19 etiškumo klau-
simas bei egzistuojanti nuomonių įvairovė net ir auto-
ritetingame instituciniame lygmenyje bent dalinai gali 
būti paaiškinti konkrečios problemos kompleksiškumu, 
kylančiu tiek dėl riboto mokslo faktų pažinimo, tiek ir 
dėl skirtingų jų interpretacijų bei vertinimų metodų. 
Kaip ten bebūtų, Tikėjimo mokslo kongregacijos Paaiš
kinimas apie kai kurių anti-COVID-19 vakcinų naudo
jimo etiškumą (2020 m. gruodžio 21 d.) šiuo metu yra 
aukščiausią autoritetą turintis Bažnyčios dokumentas, 
reglamentuojantis krikščioniui tinkamą etinę laikyse-
ną konkrečiu klausimu. Kas gi iš tiesų yra teigiama? 
Pačioje pradžioje pažymima, kad dokumentas nesiekia 
reikšti nuomonės apie vakcinų saugumą ir efektyvumą 
(šiuo klausimu turi pasisakyti kompetentingi biome-
dicinos atstovai ir oficialios vaistų agentūros), bet do-
misi vien tik moraliniu jų aspektu. Įdomi pasiūlytoji ir 
minėtus skiepus pateisinanti formuluotėsąlyga: „kai 
nėra etiškai nepriekaištingų vakcinų nuo COVID19, 
yra moraliai priimtina naudoti vakcinas, kurių tyrimui 
ir gamybai buvo naudojamos abortuotų embrionų ląs-
telių linijos“. Norėčiau pabrėžti sąlygą „kai nėra“ arba 
būtų galima sakyti: „kol nėra“. Šiam teiginiui pagrįsti 
siūloma loginė argumentacija paremta net keliais tra-

vidą baLčių kaLbina vytautas aLišauskas
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zacijoms: siekti, kad būtų sukurtos veiklios, saugios bei 
e tiškai nepriekaištingos vakcinos, ir kad šios vakcinos 
be ypatingų sunkumų ir kaštų būtų pasiekiamos vi-
soms pasaulio šalims.

Taigi ir kai kurių vyskupų konferencijų abejones skai-
tyčiau atsižvelgdamas į aptartąjį itin kompleksišką eti-
nių sprendimų kontekstą. Jei kam nors atrodytų, kad 
būtų geriau turėti išankstinius, autoritetingus ir vie-
naprasmiškus atsakymus į absoliučiai visus iškylan-
čius klausimus, galėčiau tik dar kartą pasakyti, jog 
ieškant moralinės, t. y. sąžinę įpareigojančios tiesos, 
tai tiesiog neįmanoma. Norėčiau prisiminti popiežiaus 
Pranciškaus mintį, kad net ir Bažnyčios magisteriumas 
nebūtinai turi duoti atsakymus į visus dogmatinius, 
moralinius ar pastoracinius klausimus (žr. posinodinis 
paraginimas Amoris laetitia 3).

Šį pamąstymą norėčiau už-
baigti popiežius Pranciškaus žo-
džiais iš rugpjūčio 18 d. tautoms 
skirto video kreipimosi apie 
skiepijimo nuo COVID19 kam-
paniją: „Skiepytis kompetentin-
gų institucijų leidžiamomis vak-
cinomis yra meilės aktas. Kaip 
ir padėti užtikrinti, kad daugu-
ma žmonių būtų paskiepyti, yra 
meilės aktas. Skiepijimasis – tai 
paprastas, bet esminis būdas 
siekti bendrojo gėrio ir rūpintis 
vieni kitais, ypač labiausiai pa-
žeidžiamais“. Kaip paprastai, 
bet aiškiai įvardinti ir aktuali-
zuoti etiniai solidarumo ir ben-
drojo gėrio principai! 

Koks yra santykis moraliniuo
se sprendimuose, Bažnyčios mo
ralinėse išvadose tarp stabilių ir 
nekintamų teiginių apie tai, kas 
yra gera ir kas bloga, ir tarp be
sikeičiančio pasaulio? Koks yra 
statikos ir dinamikos santykis? 
Kaip paaiškinti kad ir tokius da
lykus, jog kažkada Bažnyčia pa
teisino mirties bausmę, toleran
tiškai žiūrėjo į vergovę, o dabar 
jau neabejotinai mes tai laikome 
amoraliais dalykais? Kas ir ko
kiame lygmenyje čia įvyksta?

Ši tema neišvengiamai gręžia 
link kai kurių esminių objekty-
vios moralinės tvarkos, mora-
linio gėrio ir moralinės tiesos 

suvokimo bei jų paieškos aptarčių. Iki Vatikano II Su-
sirinkimo moralės diskursas tradiciškai buvo grįstas 
vadinamąja iš anksto nustatyta, t. y. nusistovėjusia 
objektyvia moraline tvarka, kuri buvo tiesiogiai kildina-
ma iš Dievo valios. Taigi ir moralinių tiesų stabilumas 
atrodė visiškai užtikrintas: tereikėjo jas susisteminti, 
konkrečiai įvardinti ir pateikti tam, kad individuali 
sąžinė joms paklustų ir tiksliai pagal jas gyventų. Pats 
moralumas ir reiškė kuo tobulesnį atitikimą šiai, įvai-
rių norminių sąrašų kodifikuotai, tvarkai. Tačiau geres-
nis moralės fenomeno suvokimas ir naujai permąstyta 
sąžinės vieta bei jos funkcinė struktūra vertė į visą šią 
tikrovę pažvelgti kitaip. Po kartotinių svarstymų darbo 
grupėse Susirinkimo tėvai siūlytą moralės klausimams 
skirtą dogmų konstitucijos De ordine morali christiano 
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schemą atmetė, ir tai padarė būtent dėl jau minėto tra-
dicinio būdo suvokti objektyvios moralinės tvarkos kon-
ceptą ir per daug individualistinės moralės sampratos. 
Taigi reikia pažymėti, kad moralės teologijos samprata 
esmingai pasikeitė. Šis paradigminis virsmas labiau-
siai atpažįstamas dviejuose Vatikano II Susirinkimo 
tekstuose: Dekrete dėl kunigų ugdymo, Optatam totius 
ir ypač jau minėtoje Pastoracinėje konstitucijoje apie 
Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje, Gaudium et spes 
(toliau – GS).

Iš tiesų, žmogus – kūrinys pagal Dievo paveikslą bei 
panašumą – priėmęs Kristuje jam skirtą kvietimą gyve-
nimo pilnatvei, kaip moralinis subjektas siekia gyventi, 
spręsti ir veikti jau ne individualiai, bet kaip pačia pri-
gimtimi santykio ir istoriška būtybė, t. y. būtybė laike 
ir laiko pažymėta būtybė. Bet kuris sprendimas – tam, 
kad jis būtų laisvas nuo bet kokio subjektyvizmo ar 
etinio reliatyvizmo, ir asmeninėje sąžinėje saistantis, – 
turi gimti tik objektyvizuojančioje santykio (su Dievu, 
kitu žmogumi, pasauliu ir pačiu savimi) erdvėje ir ati-
tikti realų istoriškai sąlygotą žmogaus pažinimą bei 
jo laisvės laipsnį. Taigi jei moralumo fenomenas pačia 
savo esme gimsta tik santykyje su kitu ir kitokiu, jei jis 
neatsiejamas nuo istoriškai sąlygoto žinojimo ir laisvės 
galios, tada ir visas asmens moralinis gyvenimas neiš-
vengiamai yra dinaminis procesas, asmeninė biografija, 
kuri skleidžiasi kaip nuolatinis tapsmas vis brandesnės 
sąžinės žmogumi.

Ką tai konkrečiai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų žino-
jimas niekada nėra toks pat, vadinasi, ir sąžinėje atpa-
žinto kaip didžiausio ir dėl to įpareigojančio gėrio sam-
prata gali keistis; kad mes sprendimų lygmenyje galime 
būti daugiau ar mažiau sąlygoti įvairių išorinių ar vidi-
nių ribotumų, taigi ir mūsų reali galia laisvai spręsti ir 
apsispręsti gali kisti. Visa tai galioja ne tik pavieniam 
asmeniui, bet ir etosui, arba kitaip – socialinės grupės 
priimtų kaip galiojančių elgesio normų visumai, – kuris 
niekada nėra statiškas, bet sąlygotas istorijos ir kintan-
čio santykių tinklo. Tik tokioje dinamiškoje moralumo 
sampratos šviesoje paaiškėja, kodėl laiko tėkmėje ga-
lėjome konstatuoti net ir labai esmingus kitimus va-
dinamojoje krikščioniškoje moralės doktrinoje. Reikėjo 
labai daug laiko tam, kad augant autentiškam žmogaus 
santykių reguliavimo suvokimui bei didėjant įvairioms 
prevencinėms galimybėms, vadinamoji „teisingo karo“ 
doktrina būtų pripažinta nebegaliojančia, prabylant 
apie taikos teologiją kaip vienintelį bendražmogiškai 
galiojantį sprendimą. Panašiai ir mirties bausmė, savo 
laiku pripažinta kaip pateisinama ekstremali kompe-
tentingo visuomeninio autoriteto sankcija individui, iš-
augus žmogaus gyvybės vertės suvokimui bei galimybei 
kitomis priemonėmis riboti ir sankcionuoti blogį, šiuo 
metu prarado savo prasmę, o kartu ir etinį pateisinimą. 
Pasikeitusi žmogaus orumo lygybės samprata įgalino 

ne tik panaikinti, bet ir paskelbti nemoralia bet kokią 
vergove grįstą socialinę ir politinę sistemą. Tačiau vi-
siems šiems pokyčiams reikėjo laiko, kad per skaudžias 
ir pozityvias patirtis būtų pasiektas kitoks sąmoningu-
mo lygis. Tik asmeninės ir visuomeninės sąžinės bran-
da atveria naujam žmogiško autentiškumo suvokimui. 
Ši branda yra tiek būtina pokyčių sąlyga dinamiškoje 
moralumo suvokimo erdvėje, tiek ir įpareigojantis kvie-
timas analizuoti etines praeities ir dabarties patirtis bei 
ieškoti vis geriau žmogiškumo pilnatvei atliepiančių 
sprendimų. Žinoma, neužmirštant, kad ir pats žmogiš-
kumo pilnatvės suvokimas yra dinamiška tikrovė: mes 
esame žmonės ir turime vis geriau ir giliau suvokti, ką 
reiškia būti tikrais žmonėmis. Ir krikščionys, kuriems 
žmogiškumo pilnatvė galutinai apreikšta Kristuje, nuo 
šios užduoties nėra laisvi: iš tiesų tik Kristaus – tobu-
lo Žmogaus – slėpinyje paaiškėja ir žmogaus slėpinys 
(žr. GS 22); tačiau diena po dienos turime bandyti vis 
pilniau suprasti jame apreikštą žmogiškumą.

Baigdamas savo pamąstymą, jūsų visų ir pats savęs 
norėčiau klausti: ar po to, kai kalbėjau apie moralę kaip 
dinamišką, besikeičiančią tikrovę, būtų teisinga teigti, 
kad etikoje viskas kinta, ir kad kalbėti apie moralinių 
tiesų pastovumą, stabilumą neįmanoma? Gal ir nusteb-
sime, tačiau aptartoje, iš esmės dinamiškoje vis geresnio 
objektyvaus moralinio gėrio pažinimo paieškos pažymė-
toje moralės tikrovėje yra ir universalių, nesikeičiančių 
ir dėl to absoliučiai galiojančių tiesų, kurių nei laikas, 
nei istoriniai etapai nekeičia. Tokias tiesas kaip sąžinę 
saistančias aptartis perteikia specifinės formuluotės, 
išreiškiančios tam tikrą laikysenos ar elgsenos formą, 
be kurios neįmanoma būti moraliems. Atmesti tokias 
tiesas reikštų save pačius kvalifikuoti kaip nemoralius. 
Visi esame girdėję vadinamąjį pirmąjį moralės principą 
„Daryti gera, blogio vengti“ (bonum est faciendum, ma
lum vitandum). Jo galiojimą visada ir visur atpažįsta 
kiekvienas žmogus: visi sutiksime, kad yra akivaizdu, 
jog visi norime daryti gera, o to, ką laikome blogiu, ban-
dome vengti. Taigi ši formali moralinė tiesa skamba 
kiekvienoje sąžinėje ir, rodos, yra savaime suprantama. 
Ji niekada nesikeičia, išlieka galiojanti, įpareigoja. Jei 
ją iš esmės atmesiu, neabejotinai susikompromituosiu 
kaip moralinis subjektas, įvertindamas pats save kaip 
nemoralų. Atkreipkime dėmesį, kad šią moralinę tie-
są (išreikštą pirmuoju etiniu principu) pavadinau for-
malia: ji nusako būtiną vidinę nuostatą ir laikyseną, 
kuri betarpiškai susieta su mano kaip subjekto mora-
lumo įvertinimu, tačiau jos nepakanka, kad galėčiau 
pasakyti, kokį konkretų gėrį, kada ir kurioje iš realių 
situa cijų privalėsiu daryti. Antroji aptartis pačiai etinio 
principo formuluotei nepriklauso: atpažinti, su kokiu 
konkrečiu gėriu ir kada susidursiu bei turėsiu jį reali-
zuoti – tai jau asmeninės sąžinės įdirbis, reikalaujantis 
tiek istoriškai sąlygoto žinojimo, tiek gebėjimo teisin-
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gai atpažinti ir konkrečioje situacijoje vertinti įvairius 
etiškai reikšmingus elementus bei santykį tarp jų. Tai-
gi sprendimas, kurį konkretų gėrį turėsiu daryti, yra 
anksčiau aptarto ir nuolat judesyje egzistuojančio mo-
ralės fenomeno vaisius. Kitų panašių tiesų pavyzdžiai 
galėtų būti: būk doras, būk teisingas, būk gailestingas, 
neatimk neteisėtai žmogaus gyvybės ir pan. Žinoma, 
šios tiesos irgi yra absoliučiai galiojančios, nekintamos 
ir universalios; tačiau norint ir jas sukonkretinti, t. y. 
įkūnyti realiose situacijose, neišvengiamai atsiveria bū-
tinybė protu teisingai įžvelgti ir nustatyti konkrečią jų 
išraišką: koks elgesys įkūnys asmeninį dorumą, koks 
veiksmas bus teisingas, kokiomis aplinkybėmis ir koks 
įsikišimas į kito žmogaus gyvybę net iki jos atėmimo 
bus etiškai pateisinamas ir t. t.

Sakyčiau, kad teisingas būdas suvokti moralės feno-
meną neatsiejamas nuo dialogiško statikos ir dinami
kos, pastovaus ir kintamo santykio: tarp universalių 
esminių etinių aptarčių, giliausia prasme apibrėžiančių 
patį asmens moralumą, ir kiekvieną praktinę situaciją 
atitinkančio bei kaskart racionalia žmogaus pastanga 
atpažįstamo šias aptartis sukonkretinančio gėrio, kurį, 
jei tikrai nori būti moralus, subjektas jaučiasi turįs rea
lizuoti. Įvardinta santykio tikrovė kaip tik ir sudaro mo-
ralinio objektyvumo, objektyvių moralinių sprendimų 
erdvę. Pagaliau, kito būdo suvokti moralės fenomeną ir 
su juo susijusias tikroves tiesiog nėra. Juk tiek mora-
linis pozityvizmas („iš anksto nustatyta ir nekintama 
moralinė tvarka“), tiek ir moralinis subjektyvizmasre-
liatyvizmas („kiekvienas subjektas pats nustato savo 
„etinę tvarką“ ir ją keičia kada ir kaip nori“) yra du pa-
vojingi iškraipymai.

Klausimas apie seksualinės moralės kaitą. Visi tyri
mai rodo, kad dauguma katalikų vienu ar kitu laiko
tarpiu ima praktikuoti kontracepciją ir neketina nustoti 
jos praktikavę, ir tai nėra pavieniai atvejai. Nežinia, ką 
tokiu atveju daro kunigai, nors iš tam tikrų užuominų 
galima suprasti, kad jie į tai žiūri tolerantiškai, nelaiko 
didele nuodėme ir išvis tą klausimą stengiasi nutylėti 
(„tu neklausk, o aš nesakysiu“). Ką reiškia tokia situa
cija? Jei tiek pastoracijoje, tiek tarp žmonių, tiek tarp 
dvasininkų yra paplitęs įsitikinimas, kad dėl kontracep
cijos diskusija dar nėra baigta, ar neturėtų būti ir atitin
kamas teologinis argumentas, kad ne visais požiūriais 
viskas traktuojama vienodai?

Moralinio gėrio, kitaip tariant, po rimtos ir nuošir-
džios paieškos asmeninėje sąžinėje atpažinto kaip opti-
malaus ir dėl to įpareigojančio gėrio istoriškumo, kurį 
jau esame trumpai aptarę, dimensija yra itin svarbi ir 
lytiškumo moralėje. Sakyčiau, kad lytiškumas yra vie-
na iš tų žmogaus apibrėžčių, kurios sampratoje įvyko 
tikrai didelių pokyčių. Tiek mokslinis šios dimensijos 

pažinimas, atvėręs naujoms įvairių mokslo sričių kom-
petencijoms, tiek pasikeitęs gebėjimas žymiai atidžiau 
perskaityti kai kuriuos Šv. Rašto teiginius jų neatsie-
jant nuo bendro konteksto, neišvengiamai tapo svar-
biu kvietimu ir įpareigojimu giliau permąstyti pačią 
lytiškumo prasmę bei autentiškus jos raiškos būdus 
žmogaus gyvenime. Pirmiausia pasikeitė pats lytišku-
mo vertinimas: jei žmoguskūrinys yra sukurtas kaip 
lytiška būtybė ir jei pats Kūrėjas kulminaciniame kūri-
mo taške „apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų 
matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31), neatsiejama šio 
gėrio dalis yra ir lytinė žmogaus aptartis. Pozityvus 
žvilgsnis į šią žmogaus apibrėžtį buvo didžiulis virsmas 
moralės diskurse, kuris ilgą laiką tradiciškai buvo pa-
ženklintas itin negatyvaus žvilgsnio į viską, kas susieta 
su lytiškumu.

Mąstymą apie Jūsų minimą kontracepcijos klausimą 
pradėjau šia bendra įžanga būtent tam, kad nepalik-
čiau vietos jokiam neigiamam lytiškumo ar jo konk
rečių išraiškų sutuoktinių gyvenime vertinimui. Visi, 
kurie domisi šiais klausimais, vienaip ar kitaip turi 
būti susipažinę su popiežiaus Pauliaus VI enciklika 
Humanae vitae (toliau – HV), paskelbta 1968 m. po 
ilgų, sudėtingų ir nevienaprasmiškų debatų. Pats do-
kumentas skirtas apmąstyti nepaprastai svarbią su-
tuoktinių pareigą deramai perteikti žmogaus gyvybę. 
Pateiktų svarstymų kontekstas – sutuoktinių tarpu-
savio meilė, apibrėžta kaip visiškai žmogiška, juslinė 
ir dvasinė, aistros ir valios tikrovė, kaip visa apimanti, 
dosniai ir nesavanaudiškai viskuo besidalijanti bei save 
dovanojanti, kaip ištikima ir išskirtinė, pagaliau kaip 
vaisinga, nesibaigianti vien sutuoktinių bendryste, bet 
skirta išlikti duodant pradžią naujai gyvybei (žr. HV 9). 
Šį kontekstą suvokti itin svarbu, nes būtent jis leidžia 
perprasti autentiškas konkrečios santuokinio gyveni-
mo raiškos formas ir jų vertę. Visos išvardintos san-
tuokinės meilės charakteristikos iš tiesų apibrėžia gi-
liai altruistišką, besąlygiškai ir nešališkai bendro gėrio 
siekiančią bei santuokine meile grįstą tarpasmeninių 
santykių tikrovę. Tik tada, jei santuokinis gyvenimas 
yra bendriausia šios tikrovės raiška ir jos siekiamybė, 
visos konkrečios meilės, įskaitant lytiškumą, išraiškos 
etine prasme galės būti autentiškos. Aptartajai tikrovei 
prieštarauja, dėl to ir visą sutuoktinių gyvenimą diskre-
dituoja tarpusavio santykiuose puoselėjama egoistinė, 
savęs privilegijavimo bei kito sudaiktinimo, naudingu-
mo ir malonumo kaip vienintelės siekiamybės logika. 
Taigi kai Pauliaus VI enciklika kalba apie santuokinį 
aktą ir jį skelbia garbingu bei kilniu (žr. HV 11), be jo-
kios abejonės pasiūlyta jo aptartis yra įrašyta mūsų ką 
tik paaiškintame savęs dovanojimo santykio kontekste. 
Tą patvirtina ir itin svarbus patikslinimas, kad santuo-
kiniai aktai yra leistini ir tada, kai dėl nuo sutuoktinių 
valios tiesiogiai nepriklausančių priežasčių jie būtų ne-

moraLės teoLogija – pašaukimas, į kurį esame kviečiami atsiLiepti



28 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

vaisingi, nes jų paskirtis yra išreikšti santuokinę meilę 
ir stiprinti bei maitinti sutuoktinių tarpusavio ryšį.

Kad ir kaip būtų, tenka pripažinti, kad nepaisant Va-
tikano II Susirinkimo metu įvykusio santuokos sampra-
tos paradigmos pokyčio, esminė enciklikos argumenta-
cija santuokinio akto klausimu yra paremta iš anksto 
Dievo nustatyta ir pačioje prigimtyje įrašyta moraline 
tvarka, kurios esminė išraiška sutuoktinių akto lygme-
nyje ir yra vadinamoji doktrina apie neatsiejamą ryšį 
tarp sutuoktinius sujungiančio ir prokreacinio aspektų 
(žr. HV 12), kurio savo nuožiūra žmogus negali suar-
dyti. Bet kuri kontraceptinė, tai yra, nuo pastojimo ap-
sisaugoti skirta priemonė, tegul ir skirtingais veikimo 
būdais, minėtą ryšį suardo, nes blokuodama galimybę 
pradėti naują gyvybę, pašalina prokreacinį aspektą. 

Loginė tokios sampratos išvada: tekste minima sąžinės 
kaip šios tvarkos aiškintojos (žr. HV 10) funkcija nesun-
kiai redukuojama vien tik į privalėjimą užtikrinti atiti-
kimą nustatytai normai. Štai formaliai ir paaiškinome 
neigiamą kontracepcijos vertinimą. Iš tiesų tam, kad iš 
etinės perspektyvos suvoktume tikrąjį kontracepcijos 
blogį, į šį fenomeną būtina pažvelgti giliau. Vienas iš 
enciklikoje pateiktų argumentų nesuardomai vienybei 
tarp sutuoktinius sujungiančio (lytinės sueities) ir pro-
kreacinio aspektų pagrįsti yra tikrosios santuokinės 
meilės prasmės perteikimas. Kitaip tariant, santuo-
kinio akto tiesa dar kartą patalpinama į jau aptartą 
autentiškos santuokinės meilės kontekstą, be kurio iš 
viso neįmanoma kalbėti apie moralią sutuoktinių gy-
venimo raišką, apimančią ir pačias konkrečiausias jo 

manifestacijas. Kitaip tariant, 
be autentiškos meilės kaip jau 
gyvenamos santuokinės tikrovės 
ir kaip nuolatinio jos siekinio jo-
kia konkreti apraiška sutuokti-
nių gyvenime šios prasmės ne-
perteiks ir moralės prasme liks 
problemiška: pirmiausia, ne 
tiek dėl savo materialios išraiš-
kos, bet dėl besąlygiško savęs 
dovanojimo kitam logikos sty-
giaus. Juk jei visas santuokinės 
tikrovės pastatas statomas ant 
smėlio, t. y. vien tik dviese gyve-
namo egoiz mo ir hedonizmo pa-
grindu, kiekvienas šio pastato 
mūro akmuo bus pažeistas smė-
liui būdingo trapumo. Taigi, kad 
santuokinis aktas būtų auten-
tiškas, jis turi tiek išreikšti, tiek 
kurti ir įtvirtinti meilės logiką. 
Tad neužtenka vien tik nevartoti 
kontraceptinių priemonių, suar-
dančių anksčiau minėtą darną 
tarp dviejų santuokinio akto as-
pektų: juk ir vadinamuoju „na-
tūraliu šeimos planavimu“, grįs-
tu moters vaisingų ir nevaisingų 
periodų kaita, galima naudotis 
egoistiškai, privilegijuojant tik 
malonumo siekį ir gyvenant va-
lingai pasirinktą, sau patogų ir 
neįpareigojantį uždarumą nau-
jos gyvybės dovanai. Žinoma, va-
dinamoji dirbtinė kontracepcija 
galimybę rinktis tokį gyvenimą 
labai palengvina, tačiau tikrasis, 
moralinis blogis yra ieškotinas 
ne vien materialiai konstatuoja-

monika radžiūnaitė. pabaigos grožybės / Fine pulchritudinis / puikus grožis. 
2021. drobė, aliejus, akrilas

vidą baLčių kaLbina vytautas aLišauskas



29naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

mame kontraceptiniame efekte, bet jį pagimdančios 
egoistinės logikos gyliuose. Kad ir kaip būtų, vien tik 
materialus kontraceptinis poveikis dar neleidžia kal-
bėti apie kontracepciją kaip moralinį blogį. Tą nedvi-
prasmiškai patvirtina Humanae vitae teiginys: „Tačiau 
Bažnyčia nelaiko neteisėtomis terapinių priemonių, bū-
tinų organizmo ligoms gydyti, net jei jų panaudojimas 
sukeltų iš anksto žinomą kliūtį pastojimui, su sąlyga, 
jog minėta kliūtis jokia prasme nebūtų tiesiogiai ieško-
ta“ (15). Spręsdama panašias dilemas, katalikų moralės 
tradicija visada naudojosi vadinamuoju etiniu dvigubo 
efekto principu. O kad mūsų žvilgsnis į aptartas proble-
mas turi būti platesnis ir gilesnis, patvirtina ir įdomūs 
kai kurių formuluočių pakeitimai mus dominančiais 
santuokos moralės klausimais, kuriuos randame popie-
žiaus Pranciškaus 2016 m. paskelbtame posinodiniame 
paraginime apie meilę šeimoje, Amoris laetitia (toliau – 
AL). Šis dokumentas – dviejų Sinodų šeimos klausi-
mais vaisius, – sugrįžta prie enciklikos Humanae vitae 
mokymo, bet kalbėdamas apie santuokinį aktą, pabrė-
žia neatsiejamą ryšį tarp santuokinės meilės ir gyvybės 
pradėjimo: sakyčiau, kad toks būdas reikšti santuokinio 
akto prasmę peržengia pavienio akto struktūros (dviejų 
aspektų – sutuoktinius sujungiančios fizinės sueities ir 
prokreacijos) klausimą ir kalba apie galią pradėti naują 
gyvybę, kuri negali būti atsieta nuo santuokinės meilės 
ar nebūti jos išraiška. Plačiausia prasme tikrai vaisin-
gas yra tik vienas kitą mylinčių sutuoktinių aktas!

Nuostata egoistiškai rinktis gyvenimą dviese be jokios 
įpareigojančios atsakomybės ir vien tik privilegijuojant 
save pačius neišvengiamai liks uždara naujos gyvybės 
dovanai ir vadovausis kontracepcijos logika. Taigi svar-
bus ne pavienis santuokinis aktas savyje, o santuokinis 
aktas kaip gyvybės dovanai atviros ar uždaros logikos 
raiška. Visos šios aptartys atveria centrinę asmeninės 
sąžinės, o šiuo konkrečiu atveju – abiejų sutuoktinių są-
žinės – vietą, keldamos itin svarbų ir mus visus saistan-
tį klausimą: ar kiekvienas nuo normatyvinės nuorodos 
nukrypstantis pasirinkimas būtinai netenka etinės ver-
tės? Popiežius Pranciškus, kviesdamas iš naujo atrasti 
tikrąją Bažnyčios mokymo apie santuoką žinią, tikrai 
verčia susimąstyti. Norėčiau pasiūlyti dvi itin iškalbin-
gas citatas iš jau minėto apaštalinio paraginimo.

„Atsakingas apsisprendimas būti tėvais reikalauja 
sąžinės – „slapčiausio žmogaus branduolio ir švento-
vės, kurioje jis esti vienas su Dievu, kalbančiu jo viduje“ 
(GS 16), – ugdymo. Kuo labiau sutuoktiniai stengiasi 
savo sąžinėje įsiklausyti į Dievą ir jo įsakymus (plg. 
Rom 2, 15) bei leidžiasi būti dvasiškai lydimi, juo labiau 
jų apsisprendimas bus viduje laisvas nuo subjektyvios 
savivalės ir prisitaikymo prie jų aplinkos siūlomų elg-
senos modelių. Tebegalioja tai, ką aiškiai patvirtino 
Vatikano II Susirinkimas: „Sutuoktiniai, [...] bendrai 
tardamiesi, bendromis pastangomis priims teisingą 

sprendimą, siekdami tiek savo, tiek jau gimusių arba 
dar būsimų vaikų gerovės, atsižvelgdami į medžiagi-
nes ir dvasines savo padėties bei laiko aplinkybes, pai-
sydami savo šeimos bendruomenės, laikinosios visuo-
menės ir pačios Bažnyčios labo. Galutinai šį sprendimą 
Dievo akivaizdoje privalo padaryti patys sutuoktiniai“ 
(GS 50). Kita vertus, „turėtų būti skatinama naudotis 
„natūraliais vaisingumo ritmais“ pagrįstais metodais 
(HV 11). Reikėtų pabrėžti, kad „šie metodai gerbia su-
tuoktinių kūnus, skatina jų tarpusavio švelnumą bei 
autentiškos laisvės ugdymą (Katalikų Bažnyčios kate-
kizmas, 2340)“ (AL 222).

Ir antroji: „Ilgą laiką manėme, kad tik primygtinai 
pabrėždami dogminius, bioetinius ir moralinius klau-
simus, nemotyvuodami atvirumo malonei, jau pakan-
kamai palaikėme šeimas, stiprinome sutuoktinių ryšį 
ir pripildėme jų bendrą gyvenimą prasmės. Sunkiai ge-
bame pateikti santuoką labiau kaip dinamišką augimo 
ir savirealizacijos kelią, o ne kaip naštą, kurią reikia 
nešti visą gyvenimą. Mes sunkiai suteikiame erdvės 
tikinčiųjų sąžinėms, kurie neretai tinkamiausiai atsi-
liepia į Evangeliją tiek, kiek jiems įmanoma tarp juos 
saistančių ribotumų ir tiek, kiek patys geba perprasti 
konkrečias situacijas, prieš kurias sugriūva visos sche-
mos. Esame pašaukti sąžines ugdyti, o ne norėti pa-
tiems užimti jų vietą“ (AL 37).

Vartojamų sąvokų ir argumentavimo būdų įvairovė, 
subtilūs mintį perteikiančių formuluočių skirtumai ir 
pačios temos kompleksiškumas bent iš dalies paaiškina 
ir Jūsų minėtą painią nuomonių bei aiškinimų tikro-
vę. Tik geras ir naujausia moksline samprata grįstas 
sudėtingų žmogaus gyvenimo klausimų bei Bažnyčios 
mokymo šiais klausimais pažinimas, kartu su teisingai 
ugdomoje sąžinėje gimstančia drąsa imtis atsakomybės 
už savo gyvenimą santykyje su kitais, gali iš esmės pa-
gerinti konkrečią mūsų gyvenimo kokybę. Šis siūlymas 
galioja ir apmąstant moralinį tikinčiojo gyvenimą.

Ką moralinė teologija gali pasakyti netikinčiam, indi
ferentiškam žmogui, kuris nelaiko savęs įsipareigojusiu 
bažnytiniam mokymui? Ar bandymas primesti vieno
kius ar kitokius įstatymus tiems žmonėms, kuriems Baž
nyčia visiškai nerūpi ir kurie turi savo vertybių sistemą, 
yra adekvatus?

Sakyčiau, kad neretai kylanti abejonė, jog aptartoji 
moralė ir ją atitinkantis moralinis gyvenimas yra skir-
ti ir pasiekiami tik krikščioniui, gali atrodyti teisėta. 
Iš tiesų situacija yra kiek kitokia. Tam, kad suprastu-
me teisingą vadinamosios krikščioniškosios ir bendra
žmogiškosios moralės santykį, tiesiog jį reikėtų mąstyti 
žvelgiant į du skirtingus, bet vienas nuo kito neatsie-
jamus lygmenis: žvelgiant iš teologinės, t. y. tikėjimo 
perspektyvos, moralinės tiesos – tiek, kiek jos kyla iš 
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Apreiškimo – yra pasiekiamos tik tikinčiajam; kita ver-
tus, žvelgiant iš žmogiškosios perspektyvos, net ir Kris-
taus nepažįstančiam ar jo nepripažįstančiam asmeniui 
antropologinė samprata ir su ja susietos tiesos yra ne 
tik siūlytinos, bet galiojančios ir siektinos. Juk bendras 
dėmuo – žmogus, žmogiškumas, žmoniškas gyvenimas 
ir siekis būtitapti pilnai žmogumi – visiems išlieka 
tas pats, kaip ta pati yra ir proto galia, kuri įgalina šį 
bendražmogiškąjį aspektą suvokti. Įspūdingi, viltingi 
ir įpareigojantys Vatikano II Susirinkimo pastoracinės 
konstitucijos Gaudium et spes žodžiai: „Ištikimybe sąži-
nei krikščionys jungiasi su kitais žmonėmis, norėdami 
drauge ieškoti tiesos ir siekti teisingai išspręsti daugelį 
moralinių problemų, kylančių tiek asmeniniame, tiek ir 
socialiniame gyvenime“ (GS 16). Tad tikrai krikščioniš-
ka žinia apie žmogų skirta kiekvienam. Kaip ir mora-
lės samprata. Žinoma, ne kaip prievartinė ar primesta 
tiesa, bet kaip iš paties save apmąstančio žmogaus ky-
ląs suvokimas, kuriame visi galime susitikti. Išskirti-
nis tame pačiame dokumente Susirinkimo Tėvų sufor-
muluotas tekstas, pabrėžiantis integruojančią esminės 
krikščioniškosios tiesos apie atleidžiančio ir išgelbs-
tinčio Dievo meilės galią: „Tai pasakytina ne tik apie 
krikščionis, bet ir apie visus geros valios žmones, kurių 
širdyse neregimai veikia malonė. Kadangi Kristus mirė 
už visus ir kadangi žmogaus galutinis pašaukimas tėra 
vienas, būtent dieviškas, turime pripažinti, jog Šventoji 
Dvasia visiems suteikia galimybę vien Dievui žinomu 
būdu susijungti su šiuo Velykų slėpiniu“ (GS 22).

Tokia moralės teologijos aptartis pasiekia kiekvieną 
žmogų, pačia savo prigimtimi protingą kūrinį. Tereikia 
tik gera valia grįsto noro palaikyti dialogą, įsiklausyti į 
kitų ir kitokias nuomones, kartu ieškoti tiesos apie žmo-
gų bendrų sąlyčio taškų – tos tiesos, kuri, kartą asme-
ninėje sąžinėje atpažinta kaip mano tiesa ir tiesa man, 
įpareigoja ja gyventi kiekvieną žmogų.

Kalbėti apie vadinamąsias viena kitą absoliučiai at-
metančias ir tarpusavyje jokiame lygmenyje nesusitin-
kančias vertybių sistemas galima tik ideologinėje, o ne 
dialogiškoje erdvėje. Ideologams tikrų vertybių paieška 
yra svetima: visas priemones jie naudoja ne tam, kad 
nuoširdžiai ieškotų tiesos, bet tam, kad siektų savų 
interesų, juos gintų ir primestų kitiems. Jei vertybių 
sistemos kyla iš tikros pastangos suvokti tai, kas žmo-
niška ir kas sužmogina, visada, o ypač esminiais klau-
simais, galima surasti sąlyčio taškų: būtent jie ir turi 
tapti bend ro kelio (tikėjimo) pradžia vis brandesnio 
žmogiškumo link. Šis kelias visų – tiek krikščionių, tiek 
agnostikų, tiek ir kitoms religijoms priklausančių – yra 
vienas. Taip, šiuo keliu judėti galime skirtingais grei-
čiais ir kitokiais pagreičiais, tačiau ta pačia kryptimi. 
Ir tai nebestebina. Juk kaip skelbia Vatikano II Susi-
rinkimas (žr. GS 22), krikščionis tiki, kad „iš tiesų tik 
įsikūnijusio Žodžio slėpinyje paaiškėja žmogaus slėpi-

nys“, ir kad „įsikūnijimu Dievo Sūnus tam tikru būdu 
susijungė su kiekvienu žmogumi“. Atkreipkime dėmesį: 
žmogaus slėpinys ir su kiekvienu žmogumi. Tad liudy-
ti, kad krikščioniškoji žinia apie žmogų skirta visiems, 
tikinčiajam nėra svetima: juk krikščionis yra žmogus, 
kuris, gavęs Dvasios pradmenis, šia tiesa gyvena ir taip 
vykdo vadinamąjį meilės įstatymą.

Na, o bandymai primesti kitiems bet kokią tiesą, bet 
kurį gėrį ar juos perteikiantį įstatymą yra tiesiog nee-
tiški. Juk primesta, taigi išorinė, o ne viduje suvokta 
kaip tokia, tiesa (ar gėris) sąžinėje suvokiami kaip he-
teronomiški ir dėl to asmens neįpareigoja, nes negimdo 
vadinamojo sąžinės įvykio, kurį labai iškalbingai apta-
ria Vatikano II Susirinkimo paskelbta Tikėjimo laisvės 
deklaracija Dignitatis humanae pačioje teksto pradžio-
je: „Tiesa neįpareigoja kitaip, kaip tik pačios tiesos ga-
lia, kuri švelniai, o kartu veržliai skleidžiasi protuose“ 
(DH 1). Sakyčiau, kad bet kuri pretenzija kažką primes
ti kitam yra perversiškas tariamo autoriteto demons-
travimas, o ir gili nepagarba kito sąžinei, taigi vienas iš 
didžiausių moralinių blogių, arba teologinėje perspekty-
voje – nuodėmė. Jei mūsų tikėjimo skelbimas ir gyveni-
mo liudijimas kitų neužkalbina, reikia permąstyti tiek 
pačius skelbimo būdus bei liudijimo autentiškumą, tiek 
realią kito žmogaus galią būti užkalbintam ir... turėti 
tik rai dieviškos kantrybės gyventi tikėjimu ir laukti.

Ar kartais Bažnyčia, kovodama už prigimtines verty
bes, neatsiduria labai abejotinoje draugijoje – tiek Lie
tuvoje, tiek kitur pasaulyje, – kurioje susitelkia žmonės, 
kitais požiūriais visiškai ignoruojantys, netgi niekinan
tys Bažnyčios mokymą? Ar tokia pragmatinė sąjunga 
neignoruoja lietuviškos patarlės: „Neik su velniu obuo
liauti, nes liksi ir be obuolių, ir be maišelio“?

Kaip jau minėjau, bet kuri manipuliacija dalinėmis 
tiesomis, ypač išplėštomis iš bendro konteksto, visada 
ragina būti itin atidiems, nes už tokio būdo „kovoti prieš 
blogį“ kad ir po vadinamųjų prigimtinių vertybių vėlia-
va visada slypi siekis paremti ir propaguoti tam tikras 
ideologijas. Juk jei žmogus pačia savo prigimtimi yra 
santykio būtybė, esminė prigimtinė vertybė – tai besą-
lygiška pagarba žmogaus sąžinei, kuri yra neatsiejama 
asmens orumo dalis. Ši vertybė yra tiek svarbi, kad 
tampa asmens moralumo matu, o tikinčiajam – ir jo pri-
imtos ar atmestos išganymo dovanos klausimu (žr. GS 
16). Tad kalbėti apie visas kitas pamatines vertybes yra 
prasminga tiek, kiek jos kyla iš autentiškos pagarbos 
asmens orumui ir ją išreiškia. Jei trūksta šios giliausios 
nuostatos, nebelieka ir paties moralumo pamato: mi-
nėtos pagarbos stoka neišvengiamai sukompromituoja 
visą asmenį ar asmenų grupę. Iš esmės, neetiškame 
kontekste minimos vertybės tėra tik šiaip jau teisingi 
terminai, kurie, deja, neperteikia jų tikrosios prasmės, 
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nes esmingai nėra susieti ir nekyla iš erdvės, kuri ko-
kybiškai galėtų būti apibrėžta kaip morali.

Taigi bet kuri ideologizuota sistema, ideologizuotas 
mąstymas ar mokymas jau patys savyje yra nemora-
lūs, nes vienu ar kitu būdu linkę manipuliuoti sąži-
nėmis tam, kad vadinamųjų ideologizuotų „tiesų“ ar 
„vertybių“ padedami, siektų savų tikslų – įtakos, ga-
lios, pripažinimo. Galėčiau sakyti, kad už bet kurios 
ideologizuotos tikrovės slypi makiaveliškoji maksima 
„tikslas pateisina priemones“. Kitaip tariant, ideolo-
ginis mąstymas visada yra propagandinis, jo tikrasis 
siekinys nėra žmogaus kaip santykio būtybės esmės ir 
tikrojo žmogiškumo prasmės paieška, bet manipuliaci-
ja savoms „pozicinėms tiesoms“ įtvirtinti. Juk bet kuri 
adaptuota ideologinės grupės „tiesa“ bei atstovaujamai 
grupei naudingas „gėris“ yra svarbesni nei bendro gėrio 
ir to, kas autentiškai žmogiška, siekis. Minėtas ideolo-
gizuotos prasmės horizontas visada yra totalitarinis, 
nes linkęs apimti ir persmelkti žmogaus gyvenimo ir 
veikimo visumą. Jei ideologizuotą tikrovę nesunku at-
pažinti būtent kaip tokią, iš esmės galima bandyti ją ko-
reguoti. Žymiai baisiau, kai skelbiami ir siūlomi tikslai 
yra tarsi autentiški, bet priemonės jiems siekti, deja, 
yra giliai neautentiškos, nemoralios. Didžiausi pavo-
jai ir slypi deklaruojamose, bet sunkiai verifikuotinose 
tiesose. Tad jei kažkas siūlo tarsi ir gerų tikslų siekti, 
tačiau tai daro netinkamai (negerbdamas kiekvieno 
asmens orumo, vartodamas kiekvieno žmogaus ver-
tę diskriminuojančią terminologiją...), turime suklus-
ti. Teiginys, kad jei tikrai nori siekti taikos, turi ruoš-
tis karui ar net kariauti, šiandien jau nebegalioja: tas, 
kuris tikrai siekia taikos ir santarvės, mąsto ir veikia 
taikingai. Bažnyčia turi būti atidi ir nesileisti suvilio-
jama tik kai kurių, iš pažiūros patrauklių ir teisingų 
frazių ar deklaracijų, už kurių atidžiau pažvelgus sly-
pi tik subtili manipuliacija mums brangiomis tiesomis 
ar vertybėmis. Interpretuojant Jūsų minėtą lietuvišką 
patarlę, būtų galima taip galvoti. Jei tas, kuris kviečia 
obuoliauti, tikrųjų savo siekių lygmenyje panašėja į vel-
nią, visiškai aišku, kad jam iš tikrųjų nerūpi nei tarsi 
ir siūlomi bei patys savyje lyg ir vertingi obuoliai, nei 
kad mes tų obuolių tikrai prisirinktume. Kviečiantysis 
turi savų planų, kuriems siekti bet kuri priemonė yra 
gera: obuolys vėl ir vėl gali tapti tik dingstimi mus su-
gundyti bei padaryti savais bendradarbiais blogyje, ku-
ris paslėptas po dalinio ir pelningo gėrio kauke. Štai ir 
liktume – visada – ne tik be obuolių, bet ir be maišelio: 
susikompromitavę ne tik tariamai propaguojamų tiesų 
ir vertybių (kuriomis, deja, tik manipuliuojama) lygme-
nyje, bet – kas skaudžiausia – praradę pasitikėjimą. Be-
lieka priminti tradicinės moralės teiginį, jog klaidinga 
forma sukompromituoja ir gerą turinį. Tiktų ir dar vie-
nas lietuviškos išminties perlas: „Su kuo sutapsi, toks  
ir pats tapsi“.

Popiežius Pranciškus kalba apie ekologines nuodė
mes. Į kurią tradicinių nuodėmių sferą galima jas įterp
ti? Ar tai visiškai nauja nuodėmių rūšis? Kodėl mūsų 
krikščioniškoje sąmonėje atsiranda iki šiol negirdėtos 
nuodėmės? Juk ekologinių nuodėmių žmonės darė nuo 
pat ankstyvojo kapitalizmo, jei ne dar anksčiau, nors gal 
anksčiau to taip nesuvokė. Kalbant apie tradicinį kate
kizmą, kuriame iš Dešimties Dievo įsakymų jos telpa?

Jei ekologija plačiausia prasme suvokiama kaip 
mokslas, tiriantis organizmų ir jų aplinkos tarpusa-
vio sąryšius, ši tikrovės dimensija žmogų lydi nuo pat 
jo egzistavimo pradžios. Žinoma, gilesnis jos apmąs-
tymas yra žymiai vėlyvesnis ir sietinas su išaugusiu 
antropinės veiklos poveikiu santykiui tarp žmogaus, 
kitų organizmų ir jų gyvenamos aplinkos. Jei į šią kin-
tančių ir keičiamų santykių erdvę žvelgiame teologiniu 
žvilgsniu (Kūrėjas – kūrinys – kūrinija), užduodami 
žmogaus atsakomybės klausimą, atveriame duris va-
dinamajai gana naujai specialiosios moralės teologijos 
sričiai – ekologinei moralei. Galima teigti, kad plačiau-
sia prasme ekologija būtinai kreipia santykio tikrovės 
link. Tai neturėtų stebinti, nes tiek biblinės, tiek teo
loginės ant ropologijos esminė žmogaus kaip kūrinio 
aptartis yra neatsiejama nuo santykio tikrovės: žmo-
gaus kūrimas yra ypatingo santykio – Kūrėjo meilės 
kūriniui raiška, o pats žmogus nuo pat sukūrimo mo-
mento yra patalpintas į darnių (analogiškai galėtume 
sakyti – ekologiškų) santykių tinklą. Pradžios knygoje 
ši harmonija perteikiama paties kūrėjo žvilgsniu į pa-
saulį kaip darnią visumą ir į žmogų, gebantį valdyti 
visą kūriniją inicijuojant joje dinamišką darną: „Die-
vas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, 
kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31). Būti asmeniu (persona) 
reiškia puoselėti ir kurti autentišką santykių tarp visų 
kūrinijos subjektų bei objektų visumą. Krikščioniškoje 
perspektyvoje visa tai reiškia dalyvauti tobuloje trijų 
Švč. Trejybės asmenų bendrystėje. Žvelgiant į žmonijos 
istoriją, tenka pripažinti, kad žmogaus gebėjimas ak-
tualizuoti laisvę atsakingai, deja, buvo ir yra ne visada 
pavykęs. Pradžios knygoje perteikta įspūdinga žmogaus 
nuosmukio drama kviečia susimąstyti. Apgaulingas, 
nes egoistiškas ir stabmeldiškas troškimas būti patiems 
kaip dievai (Pr 3, 5) atveria erdvę tapti neištikimiems 
harmoningai, gyvai, kiekvieną kūrinijos dalį ar veikė-
ją darniai siejančių santykių visumai. Nuo šiol žmo-
gus savo istoriją rašys kaip dažnai nužymėtą įvairių 
egologijų, kurios iki šiol tebeženklina mūsų santykių 
tinklo deformacijas. Šioje erdvėje telpa ir vadinamosios 
ekologinės nuodėmės. Plačiausia prasme jos, tegul ir 
skirtingu mastu, egzistavo nuo pat žmonijos pradžios. 
Jų „svoris“ augo kartu su žmogaus galia savo veikla 
negatyviai įtakoti pačias esmingiausias kūrinijos sąsa-
jas. Būtent apmąstant šį negatyvų žmogaus vertybinio 
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santykio su aplinka pokytį bei jo pasekmes, pasaulyje 
buvo sukurti gana įdomūs terminai žemės geologinei 
epochai, kurioje gyvename ir gyvensime, apibrėžti: ant
ropocenas, kapitalocenas, chtulucenas. Tai tik keli pa-
vyzdžiai, kurie patvirtina, kad mūsų aptariamos temos 
pasauliui yra tikrai aktualios ir kad holistinis žvilgsnis 
į pasaulį tampa vis labiau akivaizdus. O kad nuošaly-
je neliko ir Katalikų Bažnyčia, liudija kad ir 2015 m. 
gegužės 24 d. paskelbta popiežiaus Pranciškaus encik
lika apie rūpinimąsi bendraisiais namais Laudato si’, 
skirta ekologijos kaip temos teologiniam apmąstymui. 
Norėčiau pastebėti, kad pačioje teksto pradžioje yra pa-
brėžiama, jog nusikaltimas gamtai yra ir nusikaltimas 
prieš mus pačius bei nuodėmė prieš Dievą (žr. nr. 8). 
Pagaliau, visas trečiasis enciklikos skyrius yra skirtas 
žmogiškųjų ekologinės krizės šaknų analizei, o ketvir-
tasis skyrius plačiai analizuoja įvairius integraliosios  
ekologijos aspektus.

Žinoma, pats terminas ekologinės nuodėmės forma-
liai pradėtas vartoti tik mūsų dienomis, o tiksliau jis 
aptariamas 2019 m. spalį įvykusio Amazonijos regio nui 
skirto Vyskupų sinodo metu. Baigiamojo dokumento 
Amazonija: nauji keliai Bažnyčiai ir integraliai ekologi
jai tekste (n. 82) rašoma: „Ekologinę nuodėmę siūlome 
apibrėžti kaip veiksmą ar aplaidų neveikimą, nukreip-
tą prieš Dievą, artimą, bendruomenę ir aplinką. Tai 
nuodėmė prieš ateities kartas, pasireiškianti aplinkos 
tarša ir jos harmoniją griaunančiais veiksmais bei įpro-
čiais, solidarumo tinklo tarp kūrinių ardymu (Katalikų 
Bažnyčios katekizmas, 340–344) ir veikla, nukreipta 
prieš teisingumo dorybę“. Taigi ši nuodėmės kategorija 
žvilgsnį kreipia į neatsakingo žmogaus veikimo ar aplai-
dumo deformuojamą ar ardomą tikrovės visumos santy-
kių tinklą. Kuriamas moralinis blogis, kaip šiandienio 
žmogaus trumparegiškų sprendimų pasekmė, tikrąją 
savo negatyvios galios kulminaciją pasiekia ateityje, 
kuri, deja, neretai yra sunkiai numatoma. Būtent todėl 
ekologinės nuodėmės įvardintos kaip solidarių santykių 
tinklą ardančios ir prieš teisingumą nukreiptos neat-
sakingos žmogaus laisvės aktualizacijos. Tai ir grubus 
atsakomybės už pasekmes principo pažeidimas.

Kad ir koks kūriniją sudarantis dėmuo būtų šių re-
alijų paliestas, aptartoji žmogaus atsakomybės stoka 
visada yra nukreipta ne tik prieš kūrinijos visumą, bet 
neišvengiamai ir prieš patį Kūrėją. Tad į Jūsų klausi-
mą apie Dekalogą būtų galima atsakyti gana paprastai: 
ekologines nuodėmes talpina visi Dešimt Dievo įsaky-
mų. Jei tikrai šios nuodėmės pačia giliausia prasme 
yra stabmeldiško, tai yra, kitus „dievus“ išpažįstančio 
žmogaus buvimo ir veikimo pasaulyje išdava, tada jos 
neabejotinai nukreiptos prieš Sandoros Dievą ir prieš 
visą Sandoros dokumentą, kuris ir yra Dekalogas. Juk 
vadinamieji Dievo įsakymai yra ne kas kita, kaip tik pa-
galba Dievo tautai ištikimai rinktis Jį kaip vienintelį ir 

kartu eiti Jo nurodytu keliu, rinktis gyvenimą ir gerovę, 
o ne mirtį ir pražūtį (žr. Įst 30, 15–20).

Dar šiek tiek sugrįžkime prie socialinės atsakomybės. 
Šiandien mes, viena vertus, iš dalies veikiami marksiz
mo ar naujų socialinių teorijų, labiausiai kalbame apie 
struktūrines nuodėmes, t. y. šio pasaulio netobulumą. 
Tačiau gerai žinome, kad šis pasaulis negali būti iš
taisytas iki tobulumo, tuo tarpu kiekvienas individas, 
atvirkščiai, yra skatinamas siekti tobulumo. Ar Bažny
čia turėtų skirti daugiau dėmesio socialinei plotmei?

Struktūrinė nuodėmė arba nuodėmės struktūros – jau 
ilgą laiką vartojama tiek fundamentinės, tiek ir specia
liosios, o ypač socialinės moralės sąvoka. Taigi, tai ne 
naujiena. Apie jas kalba tiek Šv. Raštas (geriausiai ži-
nomas pavyzdys yra vadinamoji karaliaus Dovydo nuo-
dėmė), tiek ir Bažnyčios mokymas. Užtenka prisiminti 
popiežiaus Jono Pauliaus II 1987 m. encikliką Sollici
tudo rei socialis ir jau minėtą popiežiaus Pranciškaus 
2015 m. encikliką Laudato si’: pirmoji pabrėžia būti-
numą „kalbėti apie „nuodėmės struktūras“, kurių šak
nys [...] glūdi asmeninėje nuodėmėje, todėl jos visada 
susijusios su konkrečiais asmenų veiksmais, kurie jas 
įdiegia, įtvirtina ir apsunkina jų pašalinimą. Taip jos 
stiprėja, plinta ir tampa kitų nuodėmių šaltiniu, nule-
mia žmonių elgesį. [...] Tai moralinis blogis, daugelio 
nuodėmių padarinys, kreipiantis į „nuodėmės struk-
tūras““ (SRS 36, 39); antroji mini konsoliduotas galios 
struktūras ir apmąsto disfunkcines struktūrinio lyg
mens priežastis. Taigi struktūrinės nuodėmės iš tiesų 
yra netobulo pasaulio žymuo, tačiau etiniame konteks-
te šis netobulumas nėra bet kokia patiriama, bet nuo 
žmogaus tiesiogiai nepriklausanti netvarka (ją moralė-
je vadiname fiziniu blogiu), o būtent žmogaus laisvo ir 
suvokto apsisprendimo (kitaip tariant, moralinio blogio 
arba nuodėmės) rezultatas, linkęs konsoliduotis ir įgyti 
įvairias struktūrines formas. Kad ir kaip būtų, turime 
sugrįžti prie jau aptartos žmogaus kaip santykio būty-
bės ir prie žmogiškosios, santykiu aptariamos ir nuolat 
tam tikrą konstruktyvių ar destruktyvių santykių tink
lą gimdančios tikrovės. Žvelgiant teologiniu žvilgsniu, 
tiesos apie nedarną įtvirtinančių sąryšių kilmę ir pra-
džią reikėtų ieškoti vadinamojoje gimtojoje nuodėmėje, 
kuri, nepaisant viso jos teologinio kompleksiškumo, ne-
išvengiamai sietina su neatsakingai savo laisve pasi-
naudojusiu ir besinaudojančiu žmogumi.

Apibendrinant, struktūrinės nuodėmės konceptas 
arba egzistuojančios nuodėmės struktūros, viena ver-
tus, primena asmeninės atsakomybės už bet kurį mo-
ralinį blogį svorį. Kartą realizuotas, blogis niekada ne-
krinta į tuštumą be pėdsako, bet yra linkęs gimdyti 
tiek blogiui palankią, savanaudišką asmeninę bei vi-
suomeninę sąžinę, tiek ir palaipsniui įgyti tam tikrų 
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naudos ir savęs privilegijavimo logika grįstų socialinių, 
ekonominių bei politinių struktūrų formą. Kita vertus, 
šis konceptas padeda suprasti ir kitą svarbią tiesą: bet 
kuri asmeninė nuodėmė niekada negimsta tuščioje erd
vėje, bet, kad ir likdama asmens tikrove, visada yra ir 
jau įvairiai struktūruotos blogio logikos rezultatas, nes 
visada atsiranda įtampoje tarp asmeninės atsakomybės 
ir ją sąlygojančio visuomenės mentaliteto bei ją ribojan-
čios esamų kolektyvinių blogio struktūrų įtakos. Štai ir 
atsiskleidžia tikroji struktūrinės nuodėmės jėga. Lai-
mei, ir gėris – jis pirmiausia! – paklūsta tiems patiems 
dėsniams: moralinis gėris – laisvos ir suvoktos atsa-
komybės vaikas – nepradingsta be pėdsako, jis linkęs 
struktūruotis ir visada yra skatinamas bei palaikomas 
jau egzistuojančių gėrio struktūrų. Apie visa tai būtina 
kalbėti, nes moralinis diskursas neretai teikė pirmeny-
bę retorikai apie blogį.

Tai, ką aptarėme, norėčiau iliustruoti aborto feno-
meno pavyzdžiu. Visais atvejais, kai šis fenomenas yra 
vertintinas kaip moralinis blogis, jis niekada nėra tik 
vieno asmens (įprasta galvoti – moters) sprendimo re-
zultatas: abortas visada yra ir struktūrinė nuodėmė, 
nes visada gimsta itin sudėtingame ir įvairių asmenų 
sukurtame deformuotų santykių tinkle. Taigi ir atsako-
mybės klausimas yra žymiai sudėtingesnis, nei dažnai 
mes, linkę viską supaprastinti, galvojame. Žinoma, tai 
nenaikina asmeninės atsakomybės, bet padeda supras-
ti, kad bet kuris blogis turi savo biografiją, kurią dažnai 
rašo ne vienas asmuo, ir kad bet kuris asmeninis blo-
gis, kartą aktualizuotas, yra linkęs struktūruotis, įgyti 
tam tikru būdu audžiamo ir vis labiau kokybiškai įsi-
tvirtinančių santykių tinklo išraiškas: pirmiausia, kaip 

ydingas mentalitetas, kuris tam tikroje grupėje įsigali 
juo labiau, kuo labiau jam pritariama ir juo dalijamasi 
tarpusavyje (moralės diskurse vadinamas etosas arba 
vyraujanti bendra ir daugumai priimtina moralumo 
samprata), po to kaip įvairių lygių socialiai, ekonomiš-
kai ir politiškai organizuoti judėjimai ar institucijos, 
kurios neretai turi ir tam tikru būdu sukurtą juridinį 
pamatą (tarkime, abortą reglamentuojantis įstatymas 
ir kt.). Kaip jau minėjome, struktūrinė nuodėmė asme-
ninės atsakomybės nepanaikina. Tačiau ši sąvoka pa-
deda suprasti, kodėl nepakanka pakeisti vieno žmogaus 
suvokimą ir sprendimų kokybę tam, kad pasikeistų ir 
visa jau susiformavusi nuodėmės struktūra. Net asme-
ninis atsivertimas visada yra gana sudėtinga, dinamiš-
ka ir neretai dramatiška tikrovė; „atversti“ nuodėmės 
struktūrą, o reiškia ją pakeisti, yra žymiai sudėtingiau. 
Nepaisant gyvenimo ir situacijų kompleksiškumo, tu-
rime tvirtai tikėti, kad ne tik blogis, bet ir bet kuris, 
net ir mažiausias gėris – jei pasirinktas laisvai ir jį su-
vokiant būtent kaip gėrį – nepradingsta, bet pradeda 
austi etiškai teigiamų santykių tinklą, keisti iki tol vy-
ravusį utilitaristiniu principu grįstą mentalitetą ir gali 
tapti pirmuoju atsparos tašku netgi galiojantiems ir eti-
kos požiūriu problemiškiems įstatymams interpeliuoti. 
Tikėti gėrio galia yra vienintelis kelias mūsų santykius, 
gyvenimą ir pasaulį daryti tobulesnius (lot. perficere). 
Kaip čia neprisiminsi palaimintojo Jurgio Matulaičio 
moto: blogį nugalėk gerumu! Gal toks kvietimas gali 
atrodyti per daug idiliškas ir nerealus? Bet būtent jame 
atsispindi tikrasis evangelinis radikalumas. Štai ir at-
vėrėme didžiulę erdvę tiek asmeniniam, tiek bendram 
visų mūsų – Bažnyčios – įdirbiui socialinėje plotmėje.!
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Analizuodamas lietuvių literatūros sąsajas su herojiniu 
epu, utopijos bruožų lietuvių romanuose įžvelgė Ginta-
ras Lazdynas. Skaitant gausius pasaulinius distopijų 
pavyzdžius, straipsnio autorei kilo kitas klausimas – 
ar turime ir distopijos žanro pavyzdžių? Tokios identi-
fikacijos problema – mokslinės fantastikos ir distopijos 
sankirtos, paralelės ir persidengimai. Turima omenyje 
pakankamai reprezentatyvi lietuvių literatūros fantas-
tikos tradicija. Tačiau distopija – itin specifinis žanras, 
ir tarp mokslinės fantastikos bei distopijos negalime 
automatiškai dėti lygybės ženklo. M. Keytho Bookerio 
teigimu: „Esti aiškus persidengimas tarp distopinės li-
teratūros ir mokslinės fantastikos, ir daugybė tekstų 
priskirtini abiem kategorijoms. Tačiau iš esmės disto-
pinė literatūra skiriasi nuo mokslinės fantastikos savo 
išskirtiniu dėmesiu socialinei ir politinei kritikai. Šiuo 
aspektu distopinė literatūra yra socialinių ir kultūros 
veiksnių kritikų, tokių kaip Nietzsche, Freudas, Bakch-
tinas, Adorno, Foucault, Habermasas ir daugelio kitų, 
idėjų angažavimasis, projekcija“1.

Apskritai per pastarąjį dešimtmetį lietuvių literatūros 
distopijos tyrinėjimų pagausėjo – minėtini straipsniai, 
recenzijos, bakalauro ir magistro darbai (Neringa Mi-
kalauskienė, Goda Baranauskaitė, Rūta Pauliukaitė, 
Karolina Jokūbauskienė, Gabija Barišauskaitė, Gintarė 
Navakauskaitė, Giedrė Ivanova). Žiūrint retrospekty-
viai, distopijos bruožų turėjo jau XX a. pradžioje rašiusio 
Justo Piliponio romanai. Neringa Mikalauskienė šio žan-
ro užuomazgų regi ir XX a. pabaigoje leistuose Geriau
sios Lietuvos fantastikos rinkiniuose, kaip vieną pirmųjų 
šiuolaikinių lietuvių distopijų mini Justino Žilinsko Ge
nomą 3000, o pirmąja paaugliams skirta šiuolaikine lie-
tuvių distopija įvardija Rebekos Unos apysaką Atjunk2. 
Šio straipsnio autorė ryškiausiais ir sėkmingiausiais 
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Lina Buividavičiūtė

šiuolaikinės distopijos pavyzdžiais laiko Jaroslavo Mel-
niko romanus Tolima erdvė (2008), Maša arba postfašiz
mas (2013) ir Dainiaus Vanago romaną Oderis (2021).

Jei utopija gimsta iš tobulybės ilgesio, parodo neatiti-
kimą tarp esamo ir geidžiamo, tai distopija atskleidžia, 
kad toks atitikimas neįmanomas iš esmės – ir tai yra 
pamatinis egzistencijos dėsnis. Gary Saulas Morsonas, 
remdamasis istorijos veiksniu, taikliai įvardija utopi-
jos ir distopijos skirtį: „Jei utopija apibūdina pabėgimą 
nuo istorijos, tai šios antiutopijos vaizduoja pabėgimą 
ar mėginimą pabėgti į istoriją, į netikėtumų, konfliktų 
ir netikrumo pasaulį“3. Dabartinė distopiškumo reikš-
mė pirmą kartą įvardyta anglų filosofo Johno Stuarto 
Millio 1868 m. Taiklus distopinės literatūros apibrėži-
mas pateikiamas Lymano Towerio Sargento: „neegzis-
tuojanti visuomenė, labai detaliai aprašyta ir išdėsty-
ta laike ir erdvėje, idant autoriaus intencija to paties 
laikmečio skaitytojas šią visuomenę identifikuotų kaip 
žymiai blogesnę už tą, kurioje gyvena“4.

Viena iš svarbesnių distopijos žanro tyrimo problemų, 
su kuria susiduriama – tai žanro atmainų gausa ir sub-
tilūs jų tarpusavio skirtumai. Tyrėjai labai ryškiai iden-
tifikuoja skirtį tarp utopijos, antiutopijos, klasikinės 
distopijos, eutopijos, kritiškosios utopijos, kritiškosios 
distopijos. Dėl aiškumo pagrindines sąvokas išskleisi-
me ir čia: eutopijoje vaizduojama neegzistuojanti visuo-
menė, identifikuotina kaip geresnė už esamą gyvena-
mąjį pasaulį; antiutopijoje – neegzistuojanti visuomenė, 
nukreipta prieš konkrečią eutopiją (pozityvųjį utopijos 
variantą arba utopinį mąstymą apskritai). Šiam teks-
tui aktualiausios yra klasikinės ir kritiškosios distopijos 
sąvokos: klasikinė distopija – neegzistuojanti visuome-
nė, apimanti platesnį už antiutopijos problemų lauką ir 
identifikuojama kaip daug blogesnė už esamą būtį (eu-
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liečiai gyvena ramiame savipasaulyje – tai hermetiš-
ka solipsistinė erd vė, kurioje saugu ir patogu būti. Vis-
kas už artimos erdvės žmones nuspręsta ir surikiuota, 
viskas pažįstama ir menamai saugu. Artimoje erdvėje 
neištinka egzistencinės tapatybės krizės, esama būtis 
nekvestionuojama ir neužklausiama. Kadangi nėra „to-
limosios erdvės“, tai nėra ir transcendencijos, Dievo, 
absoliuto ilgesio, autentiško meno, stiprių emocijų. Tai 
simbolizuoja ir tam tikrų žodžių išnykimas iš kasdienio 
žodyno – „Dievas“, „laisvė“, „juokas“, „džiaugsmas“ – 
„artimos erdvės“ subjektams jau neaktualios sąvokos 
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topijos viltis visiškai eliminuojama)5, kritiškosios disto
pijos išskirtinumas – derinamos klasikinės distopijos ir 
eutopijos idėjos, paliekamas neapibrėžtumas, vilties ga-
limybė, daugiareikšmiškumas, apmąstoma ne tik esa-
ma situacija, bet ir jos priežastys. Kritiškoji distopija, 
suklestėjusi XX a. devintame dešimtmetyje, pasižymi 
suprekintos būties ir korporacijų pasaulio kritika. Už 
individo istoriją svarbesnis yra panoraminis sugadin-
tos visuomenės, pasaulio, kuriam reikalingas perkeiti-
mas, vaizdas6. Klasikinei distopijai priskirtini kūriniai 
yra Aldous Huxley’io Puikus naujas pasaulis (1946), 
George’o Orwello 1984 (1949), Ray’aus 
Bradbury’io 451 Farenheito (1953) ir 
kt. Kritiškajai distopijai – Margaret 
Atwood Tarnaitės pasakojimas (1985), 
Oriksė ir griežlys (2003), MaddAddam 
(2013) ir kt.

Distopinė literatūra kaip žanras buvo 
nemažai kvestionuojamas – svarstytas 
literatūriškumas, meninė vertė, sąsa-
jos su populiariąja literatūra. Bookeris 
taikliai atrėmė šią kritiką ir, pasitel-
kęs Bertoldo Brechto meno ir tikrovės 
sąlyčio filosofiją, pateikė argumentuo-
tą požiūrį: „Distopijos žanras tarnauja 
kaip vertingas literatūros, populiario-
sios kultūros ir socialinės kritikos sąly-
čio cent ras [...]. Jei distopinė literatūra 
tam tikra prasme funkcionuoja kaip so-
cialinė kritika, taip pat teisinga teigti 
ir tai, kad tokia literatūra geba išryš-
kinti socialinius ir politinius aspektus 
tokiu požiūriu, koks nėra prieinamas 
tradiciniams sociologams ir kritikams“7. 
Iš tiesų sėkmingiausi pasaulinės ir lie-
tuvių literatūros distopijos pavyzdžiai 
yra meniškai vertingi, originalūs, ge-
bantys per fikciją labai daug byloti apie 
gyvenamąją mūsų pasaulio tikrovę.

Jaroslavo Melniko romanas Tolima 
erdvė nukelia į ateities pasaulį, kurio 
esmė – artimos ir tolimos erdvių per-
skyra. Šios dvi erdvės – kardinaliai 
skirtingų būvių metaforos – konformis-
tinė, saugi, tačiau plokščia, ribota eg-
zistencija ir individualumą, absoliutą, 
Dievą, meną teigianti „tolimos erdvės“ esatis. Valsty-
biniame susivienijime gyvena „artimoje erdvėje“ tech-
nologijų pagalba besiorientuojantys akli žmonės – akys 
jiems tėra rudimentinis organas. Šio susivienijimo pi-

5 Ibid.
6 tom van steendam, Paratextuality and Parody in a Post-cata-

clysmic Wasteland: Margaret Atwood’s Oryx and Crake, ghent uni-

versity, 2009–2010, p. 29–32, in: https://libstore.ugent.be/fulltxt/
rug01/001/457/834/rug01-001457834_2011_0001_aC.pdf. 

7 m. keith booker, op. cit., p. 174, 175.

monika radžiūnaitė. du poliai susikibę, viens be kito negali / polis duobus 
continentur, sine altero non. 2020. drobė, aliejus

(nuoroda į Orwello 1984 kalbos ir mąstymo stekenimą). 
Naujojo pasaulio tendencijos – kūniški malonumai, fu-
turistiniai išradimai: elektrovonios, pneumatiniai trau-
kiniai, akustiniai švyturiai, sraigtaplanai (plg. Huxley’io 
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Puikų naują pasaulį). Vis dėlto kai kurie megapolio žmo-
nės kartais praregi – tai Valstybiniame susivienijime 
laikoma liga, rimtu sutrikimu, kuris gydomas uždedant 
specialias akių plombas ir vartojant medicininius pre-
paratus. Kitaip esama tvarka akimoju sugriūtų – kar-
tą atradęs „tolimą erd vę“, megapolio žmogus jau negali 
būti toks, koks buvo.

Šio pasaulio distopiškumą pagrindžia ne tik kietas 
Valstybinio susivienijimo kumštis, elgesys su praregė-
jusiais ir tolima erdve „susirgusiais“ žmonėmis, bet ir 
jausmų, dvasinių vertybių, meno, tikėjimo atrofija. Kaip 
teigia Laimantas Jonušys, „Melnikas romane vaizduoja 
tolimą ateitį, jame netrūksta mokslinės fantastikos atri-
butų, atsispindinčių ir leksikoje [...]. Pradinė idėja neiš-
vengiamai primena žinomą H. G. Wellso apsakymą „Ne-
regių šalis“ – aklieji nelabai suvokia, kas yra rega ir kas 
yra tarp jų atsidūręs „regintysis“, bet nusprendžia, kad 
tai – kažkokia psichinė anomalija, kurią reikia gydyti... 

atimant regą. Taigi čia matome represyvią, totalitari-
nę visuomenę, kurios ribotumą esmingai simbolizuoja 
fizinis aklumas. [...] Pabudusias mintis totalitarinė sis-
tema, kurios nemąstančiais sraigteliais yra tapę beveik 

visi supanašėję individai, veiksmingai ir žiauriai slopi-
na, ir tai primena dar vieną žanrą – antiutopiją, tarkim, 
G. Orwello „1984uosius“ (panaši buitinio gyvenimo 
nykuma ir beviltiška vienišo maištininko situacija)“8.

Kaip būdinga daugeliui žymiųjų distopijų, pasaulė-
vaizdžio skilimas, neatitiktis tarp iliuzijos ir tikrovės, 
esamo ir geidžiamo, turimo ir galimo atsiskleidžia per 
protagonisto Gabro gyvenimo istoriją. Herojus iki šiol 
sėkmingai gyvena megapolyje, naudojasi visais jo „pri-
valumais“, turi mylimąją. Tačiau atsitiktinai atgavęs 
regėjimą, pajunta „tolimosios erdvės“ artumą. Svarbu 
paminėti, kad akidangčių nukritimas (ir tiesiogine, ir 
perkeltine prasmėmis) dar negarantuoja staigios lai-
mės ir laisvės patyrimo. Melnikas vykusiai pavaizduo-
ja autentiškos būties gimimo skausmą – gyvendamas 
išorinėje ir vidinėje monologiškoje erdvėje – negali kelti 
giliųjų, pamatinių egzistencinių klausimų. Gabro per-
sonažas puikiai parodo vidinį disputą, skausmingas 

pastangas suvokti ir su-
kurti tikrąjį save. Roma-
no autorius tinkamai at-
skleidžia herojaus sielos 
gimimo procesą ir paki-
busią tarpinę būseną – 
kai jau išsineriama iš 
senosios odos, bet dar 
neprigijusi naujoji. Ro-
mane tai gerai iliustruo-
ja protagonisto klausi-
mai: „Taip, jis įžengė į 
kitą pasaulį – kur viskas 
buvo kitaip. Bet... Arti-
moji erdvė – ji neišny-
ko, ne. Ji kiūtojo jame. 
Taip, jo praeitis. Ta pra-
eitis, lyg skausmas pa-
žįstamas „aš“. Bejėgis 
ir stiprus. „Aš“, kuriam 
neegzistuoja regimasis 
pasaulis, tas „aš“, kuria-
me amžinai budi susitel-
kimas ir drebantis nepa
sitikėjimas, atsargumas. 
Sveikas, Gabrai: Tai tu. 
Tai aš. O tas aš? Kaž-
kur yra banga, banga ir 

paukštis žuvėdra. [...] Bet ten aš toli nuo savęs – ten aš 
nepažįstamas sau! Aš ten svetimas. Svetimas sau: su 
naujais ir svetimais žmonėmis. Ne aš. Arba aš. Kur iš 
tikrųjų esu aš?“9 Fizinis praregėjimas savaime neužtik

Lina buividavičiūtė

8 Laimantas jonušys, „ilgintis dar tolimesnės erdvės (jaroslavas melni-
kas. tolima erdvė, 2008)“, in: Metai, 2009, nr. 8–9, in: http://tekstai.lt/
zurnalas-metai/5499-laimantas-jonusys-ilgintis-dar-tolimesns-erdves-

jaroslavas-melnikas-tolima-erdve.
9 jaroslavas melnikas, Tolima erdvė, vilnius: Lietuvos rašytojų sąjun-

gos leidykla, 2008, p. 218.

monika radžiūnaitė. malda ligoniui / orationis ad infirmum. 2020. drobė, aliejus
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rina naujojo „Aš“ gimimo – tam romano herojui tenka 
nueiti ilgą kelią, sutikti įvairius žmonės ir priimti esmi-
nius sprendimus.

Tolimos erdvės intrigą išlaiko siužeto dinamika. Auto-
rius geba parinkti klasikinius distopijų motyvus ir juos 
nevienareikšmiškai traktuoti. Kaip būdinga šio žanro 
kūriniams – greta oficialios valstybės politikos ar dikta-
tūros yra maištininkų personažai. Melniko romane tai 
žmonės, kurie jau buvo patyrę kitokį – reginčiojo – būvį 
ir tolimos erdvės trauką. Maištininkai suvokia mega-
polio trūkumus – totalitarinį pobūdį, ribotumą, vien-
pusiškumą, nelaisvę ir kitas ydas. Jie siekia sunaikinti 
visą sistemą ir jos žmones. Ir vis dėlto, kitas romano 
išskirtinumas – vienpusio gėrio ir blogio interpretaci-
jos atsisakymas. Maištininkai yra vedini aklo keršto 
troškimo, jie negalvoja apie Valstybinio susivienijimo 
gyventojų daugumą ir siekia sunaikinti sistemą iš pa-
šaknų. Egzistuoja ir dar kita megapolio grupė – tai re-
gintieji, gyvenantys savotiškoje idilėje ir valdantys visą 
Valstybinio susivienijimo sistemą. Protagonistas Gab
ras skatinamas ir viliojamas abiejų grupių – ir maišti-
ninkų, ir elito. Tarp šių priešpriešų atsiskleidžia esminė 
įtampa – ar pasirinkti beatodairišką naikinimą, ar dar 
vieną iliuziją – patogų jau reginčiojo (bent fizine pras-
me) gyvenimą, palaikant esamą Valstybinio susivieni-
jimo tvarką? Herojus turi surasti savo kelią ir savo vie-
tą – skaitant romaną, pamažu esi vedamas autentiško 
sprendimo ir kitokio pasirinkimo galimybės link.

Kalbant apie romano žanrą, Melniko romane išties 
gausu distopijai įprastų bruožų – negatyvūs futuristi-
nio pasaulio elementai ir atributai, iškreiptas totalita-
rinis pasaulis, kalbos ir dvasios skurdinimo sistema, 
maištininkai, protagonisto pabudimas. Vis dėlto auto-
rius pateikia gilesnę nei įprasta distopijos interpretaciją: 
„Erdvėje“ ne viskas taip paprasta: kai pradėjau rašyti, 
iš tiesų kažkiek rėmiausi orveliška siaubo samprata – 
siaubo, kurį sukelia kontroliuojamas visuose lygmenyse 
pasaulis. Bet rašymo procese tiesa pati savaime pasisu-
ko kita puse. Nemanau, kad Orwellas turėjo tokią mintį. 
Žinoma, asmenybės kontrolė šiandien įgijo, elektronikos 
dėka, siaubingą mastelį. Gyvename visuomenėje, ku-
rioje žmogus paklūsta kontrolei ir gavo kodinį ženklini-
mą. Ir ta visuomenė, kuri, neva vardan piliečių saugu-
mo, dideliu greičiu juda link dar didesnės asmenybės ir 
dvasios kontrolės. [...] Bet ar tik nesukūrėme pasaulio, 
kuris tiesiog nebegali gyventi be elektronikos, be kon-
trolės (vis tik Orwellas to elektroninio pasaulio nespėjo 
pamatyti)? Kaip, pavyzdžiui, be kontrolės gali egzistuoti 
šiuolaikinis oro uostas? Kas bus su šiuo pasauliu, jei jis 
liks nekontroliuojamas?“10 Šią autoriaus mintį iš tiesų 

pagrindžia romano tekstas. Pavyzdžiui, Gabras mėgi-
na į tikrąjį – tolimos erdvės – kelią „atversti“ mylimąją, 
tačiau nereginti mergina nesugeba priimti protagonisto 
tiesų, pašlyja jos psichika. Sistemos gydytojas taip pat 
kelia klausimą – ką neregintieji darytų iširus jų sau-
giam pasaulėvaizdžiui? Ar jie sugebėtų prisitaikyti? Ar 
artimos erdvės sistema – vien tik blogis? Tokios auto-
riaus įžvalgos daro tekstą daugiasluoksnį, prieštaringą 
ir intriguojantį. Romaną galima skaityti kaip technolo-
gizuoto, bedvasio pasaulio kritiką, sistemos reikšmę ir 
(ne)būtinumą, ir dar plačiau – kaip žmogaus kelionę į 
autentiškumą, būtinąsias tos kelionės sąlygas, būtinybę 
rinktis, individualius sprendimus ir atradimus.

Dainiaus Vanago romanas Oderis bene pirmasis šiuo-
laikinėje lietuvių literatūroje paties rašytojo ir anotaci-
jų autorių pristatomas kaip distopinis. Iš tiesų romane 
galima apčiuopti garsiųjų distopijų įtakas dėl dėmesio 
socialinei, politinei problematikai (1984) ir futuristinių 
elementų (Puikus naujas pasaulis), ar sąsajų su seria-
lu Black Mirror. Vis dėlto autorius geba pateikti savitą, 
int riguojančią ir autentišką perspektyvą. Tai padaryti 
padeda kelios tarpusavyje susijusios siužeto linijos ir 
visus pasakojimo siūlus į vieną kamuolį suvejantis fi-
nalas. Pasakojimo centre – futuristinis į 2050 m. nuke-
liantis miestas. Apjuostą aukšta siena Vidurio Europoje 
esantį Oderį siekiama padaryti pažangiausia pasaulio 
vietove. Čia vykdomi socialiniai, politiniai ir, kaip pa-
aiškėja, moksliniai eksperimentai – viskas dėl geresnės 
ateities, kokybiškesnio gyvenimo, ekonominės naudos. 
Skambūs lozungai virsta šiurpinančia tikrove – imama-
si drastiškų priemonių, kurios negali nesukelti skaity-
tojo reakcijos. Vanagas pasirenka atskleisti laipsniškai 
didėjančias Oderio prieštaras – nuo bedarbių deportaci-
jos iš miesto, baudų balų sistemos, privalėjimo apsilan-
kius parduotuvėje nusipirkti prekę, galimybės atsiskai-
tyti už gaminius žiūrint reklamą, iki abortų skatinimo 
ir galimybės turėti vaiką „suekonominimo“, eutanazijos 
ir su kaliniais atliekamų eksperimentų. Oderio mero 
Endriu apklausa atskleidžia mąstymo perversijas – 
per interviu su tyrėju B. ryškėja įtaigiai pateikiamos 
politinės intencijos. Per pokalbius susiduria du žiūros 
kampai, išryškėja nužmoginimas, socialinė bei emoci-
nė deprivacija ir suprekintos būties pasekmės, o kartu 
skatinama mąstyti apie neišvengiamus ekonomikos 
dėsnius, sistemų logika pagrįstą realybę: „Miestas yra 
ekonominė bendrija, kurios pagrindą sudaro taisyklių 
rinkiniai. [...] Šiandien dėl to niekam klausimų nekyla, 
bet prieš keletą dešimtmečių mažai kas kreipė dėmesį, 
kad pats miestas yra paslauga. [...] Gyventi mieste visa-
da buvo privilegija, o ne savaiminė duotybė – bet užtru-
ko įsisąmoninti šį demokratijos elementą. [...] Mes tik 
padarėm, kas būtina: pasiūlėme miestą tiems, kurie iš 
tiesų norėjo ir buvo verti jame gyventi, o likusieji liko 
už durų“11.

šiuoLaikinė Lietuvių Literatūros distopija

10 jaroslavas melnikas apie romaną „tolima erdvė“, fantastiką ir save, 
2009, in: http://www.g-taskas.lt/interviu-jaroslavas-melnikas-apie-ro-
mana-tolima-erdve-fantastika-ir-save.

11 dainius vanagas, Oderis, vilnius: baltos lankos, 2021, p. 50–51.
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Romano įtaigą didžiąja dalimi lemia aprašomų daly-
kų artumas skaitytojo gyvenamam pasauliui, dabarties 
tendencijoms, tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių politinių, 
socialinių ekonominių sprendimų realybei. Pokalbiai su 
Oderio meru Endriu puikiai atskleidžia laipsnišką uto-
pijos virsmą distopija ir parodo, kokia trapi gali būti tarp 
jų esanti riba. Knygos recenzijoje buvo pažymėta: „roma-
ne išryškinamos teksto rašymo laikui aktualios prob
lemos, jų priežastys ir galimos pasekmės ne tik įtikina 
skaitytoją, kad toks futuristinis scenarijus yra ganėtinai 
realus ir tikėtinas, bet tuo pačiu ir skatina reflektuoti bei 
kurti alternatyvius, demokratijos principams artimus 
visuomenės problemų sprendimo būdus“12.

Romano paveikumą kuria ir kelių siužeto linijų supy-
nimas – protagonisto Alano istorija, tyrėjo B. vykdomos 
apklausos ir Endriu atsakymai, metaliteratūrinis ele-
mentas – prieštaringai vertinamo žurnalisto Trumano 
Moro esė rinkinio „Tu“ ištraukos. Tai padeda visapusiš-
kai atskleisti Oderio sistemos ir gyvenimo joje pobūdį. 
Per Alano personažą parodoma karščiuojančios sąmonės 
būsenos, Oderio atstumtųjų gyvenimas, atskleidžiami 
galimo maišto prieš sistemą elementai. Trumano Moro 
esė – per menamą fikciją parodo ne tik Oderio, bet ir 
skaitytojo tikrovę: „Šešias dienas iš eilės tu dirbi konser-
vų dėžučių fabrike. Po dvylika valandų, kartais dienine, 
kartais naktine pamaina. [...] Atsibudus tau norisi vie-
no – nebepabusti. Bet negali, nes tavo pamaina“13.

Vanagas pateikia daug subtilių niuansų – kintantys 
įrašų numeriai, laiškų rašymo sistemos nutrūkimas – 
visa tai darniai įsipina į bendrą distopinį toną. Tai įtaigi 
socialinė ir politinė distopija. Kaip taikliai ją reziumuo-
ja Audrius Ožalas: „Šiurpus distopinis pasakojimas, 
nerimą labiausiai keliantis būtent tuo, kad aprašomi 
socialiniai eksperimentai toli gražu nėra neįmanomi. 
Haliucinuojanti, įsiurbianti istorija, verčianti susimąs-
tyti apie mūsų prigimtį: kur yra ribos, galinčios mus 
sustabdyti? Ar jos išvis egzistuoja?“14

Apibendrinant galima pasakyti, kad šiuolaikinėje lie-
tuvių literatūroje distopijos tradicija dar tik formuojasi, 
nors, kaip minėta, šio žanro bruožų buvo matyti ir XX a. 
pradžioje. Jaroslavo Melniko romanas Tolima erdvė – 
įtaigus galimą ateities pasaulį vaizduojantis kūrinys, 
kuris derina ir kritiškosios, ir klasikinės distopijos bruo-
žus. Kritiškosios Melniko distopijos ypatumams būdin-
gas nevienareikšmiškas gyvenimo sistemoje traktavi-
mas, eutopijos galimybė, klasikinės – dėmesys individui 
ir humanistinė perspektyva. Vis dėlto romanas perauga 
tradicinės distopijos ribas ir gali būti skaitomas kaip 
„romanasmetafora“. Dainiaus Vanago romanas Ode
ris – naujausias šiuolaikinės distopijos pavyzdys, kuria-
me svarbiausias yra socialinispolitinis visuomenės as-
pektas, tai daro jį artimą kritiškajai distopijai. Tačiau, 
kaip ir Melniko romane, čia yra ir klasikinės distopijos 
ypatumų. !

Lina buividavičiūtė

12 gabija barišauskaitė, gintarė navakauskaitė, „Lietuviškoji distopi-
ja: futuristinis edeno sodas“, 2021, in: https://www.slinktys.lt/projektai/
literaturos-kasdienybe/recenzijos/lietuviskoji-distopija-futuristinis-ede-

no-sodas.htmla.
13 Ibid., p. 100, 102.
14 audrius ožalas, in: dainius vanagas, op. cit., iv viršelis.
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Pasaulį apėmusios pandemijos pančiuose, kurie var-
žo ne tik tave ar tavo artimą, bet ir už tūkstančio ki-
lometrų esantį nepažįstamąjį, kurie griauna planus 
ir nusistovėjusią tvarką, retam sunku išlaikyti blaivų 
protą, nelinkti į kraštutinumus, nepasiduoti. Esame 
arčiausiai ypatingosios padėties, kai, kaip ir aptarsi-
mas Algirdo Landsbergio personažas, galime paklausti 
už tūkstančio kilometrų esančio nepažįstamojo: „Kada 
čia draudžiamoji valanda?“ Galime iš visų dar turimų 
jėgų sušukti – noli me tangere! Tačiau pandemija mus 
paliečia – ir fiziškai, ir rimtį sudrumsčia, ir sumaišo 
mintis. Šioje nerimą keliančioje 
situacijoje užduodame klausimus 
sau patiems apie save ir pasau-
lį, tokį, koks jis bus. Taip tarsi 
priartėjame prie tų, kuriems šie 
klausimai kildavo dėl istorinių ar 
kultūrinių negandų. Taip priar-
tėjame ir prie Landsbergio roma-
no Kelionė herojaus Juliaus.

Algirdas Landsbergis (1924–
2004) – lietuvių išeivijos prozi-
ninkas, dramaturgas, literatūro-
logo Rimvydo Šilbajorio laikytas 
pačiu sąmoningiausiu, analitiš-
kiausiu ir moderniausiu savo lai-
ko rašytoju1. Rašytojo kelio pra-
džia – karo pabaigos ir pokario 
laikas, istorinės traumos išgyve-
nimas, tapatybinių, kultūrinių 
šukių rankiojimas. Jo kūryboje 
konstruojami vaizdiniai ir idėjos 
nebeturi jokio realaus pagrindo, 
ant kurio būtų galima formuoti stabilias konstrukcijas. 
Su tuo tarsi nesusidūrė prieškariniai autoriai, kuriems 
tereikėjo sustatyti šachmatų figūras ant lentos ir tada 
jomis žaisti, nors modernėjančio pasaulio našta ne vie-

keLionės atgarsiai aLgirdo 
Landsbergio romane KELIONĖ

Jonas Valonis

ną jų ir prislėgė. Pradėjęs kurti, Landsbergis atsidūrė 
lūžio vietoje, kurioje reikėjo begalės intelektualinių pa-
stangų išlikti ir nepasiduoti nevilčiai. Būtent tada, griū-
nant planams ir nusistovėjusiai tvarkai, Landsbergis 
modernia gaida atvėrė naują horizontą laisvam, klau-
siančiam, ieškančiam herojui2.

1944 m. traukdamasis į Vakarus Landsbergis papuo-
lė į vokiečių nelaisvę ir buvo įdarbintas karo aviacijos 
fabrike frezuotuojumechaniku. Po karo pradėjo studi-
juoti Mainco universitete, bendradarbiavo su Jonu ir 
Adolfu Mekais, kartu leido avangardinį žurnalą Žvilgs

niai3. 1949 m. išvyko į JAV, kur, kaip ir daugelis išei-
vijos intelektualų, sunkiai, bet įsiliejo į atsivėrusį nau-
jų galimybių horizontą. Dirbdamas Bruklino knygyne 
ir mokydamasis Kolumbijos universitete, Landsbergis 

Literatūra

algirdas Landsbergis laive, artėjant prie niujorko. 1949-07-03. mLLm

1 rimvydas šilbajoris, Netekties ženk lai, vilnius: vaga, 1992, 
p. 281.

2 Ibid.

3 https://maironiomuziejus.lt/post-t-collections/algirdas-jeronimas-
landsbergis.
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dirbti žlungančioje karo pramonėje. Julius uždaromas 
fabrike, čia sutinka labai skirtingus draugus (bendra-
darbius) ir prižiūrėtojus, kurie ir lydi jį šiame kelionės 
etape. Kaip pažymi literatūros kritikas Vytautas A. Jo-
nynas, šie bendradarbiai ir tai, kad jie buvo kitataučiai, 
tuo metu buvo „naujovė mūsų prozoj“5.

Nors tik vėlesniuose kūriniuose Landsbergis atsi-
skleis kaip dramaturgas ir talentingas dialogų rašy-
tojas, skaitant Kelionę matosi šio talento užuomazgos, 
kartais keliančios šypseną, tačiau svarbiausia – daran-
čios personažus įtikinamus, tikrus. Juliaus sutinkami 
personažai yra įvairiapusiški ir įdomūs: vienuolis tėvas 
Gailėnas, pasiliekantis Lietuvoje ir nebėgantis nuo bol-
ševikų, Renesanso menu besižavintis subjauroto veido 
prižiūrėtojas Veisas, senis rusas Grigorijus, pagyrūnas 
armėnas Aramas ir komunistas italas Lorencas. Šilba-
joris savo interpretacijoje juos visus vadina Fra Ange-
lico angelais6.

Kelionės herojus tarsi Enėjas Trojos žlugimo išvaka-
rėse palieka tėvynę ir leidžiasi į kelionę. Neilgam atsi-
dūręs Kartaginoje, Enėjas galiausiai paklūsta dievų va-
liai ir keliauja į Italiją. Kartaginos matmuo egzistuoja 
ir Kelionėje, Juliaus gyvenime – tai ne tik vieta, bet ir 
jo sutikti žmonės. Tačiau tai tik stotelė, etapas – Julius 
taip pat turi savo Italiją. Kelionės metu jis bręsta – skai-
tydami kūrinį galime užčiuopti jauno žmogaus juslinių 
patirčių ir sąmoningumo raidą.

Dar pačioje romano pradžioje autorius nubrėžė aiškią 
trajektoriją, kuria ves pagrindinį veikėją ir skaitytoją. 
Reikia įsidėmėti, kad Julius yra jaunas, nepatyręs ir 
niekad iki tol gimtųjų kraštų nepalikęs jaunuolis. Vie-
nuolyne, dar Lietuvoje, tėvas Gailėnas Juliaus paklau-
sia: „Kur tu esi dabar, Juliau?“7 Šis pasimeta ir neturi 
ką atsakyti, nes nežino. Tik sulemena: „Pusiaukely...“8 
Tai klausimas, į kurį viso kūrinio metu Julius bando 
atsakyti. Keliaudamas traukiniu į Karaliaučių Julius 
nuolat savęs klausinėja: „Kas aš esu? Kur aš einu? 
Iš kur aš ateinu? [...] Kas aš esu? Iš kur aš ateinu? Į kur 
einu?“9 Šie klausimai žymi jaunuolio brendimą kelionės 
metu, nuo jų atsispiriama mąstant apie save. Tai – pir-
mas svarbus sąmoningumo paieškų elementas.

Antras elementas – grožio paieška, arba stiprėjan-
čios juslinės patirtys. Romano pradžioje, kalbėdama-
sis su tėvu Gailėnu Julius dalijosi įspūdžiais apie tai, 
kokią gražią aikštę matė. Gailėnas atsako: „Teisybė, 
teisybė. Žinai, broli Juliau, aš nebeturiu laiko pastebėt, 
kas gražu. Toks dabar metas: galvoj nebėra vietos gra-
žiems dalykams, tik svarbiems“10. Tęsdamas pokalbį 
tėvas Gailėnas pateikia Fra Angelico pavyzdį – kurda-
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sukūrė šeimą ir, po truputį rankiodamas gyvenimo ke-
lionės šukes, ėmė pažindinti literatūros pasaulį su savo 
„įspūdingo diapazono balsu“4.

1954 m. už išleistą debiutinį romaną Kelionė (turintį 
autobiografinių elementų) Landsbergiui buvo paskir-
ta dienraščio Draugas premija. Romano fabula – besi-

baigiančio karo verpetai, į kuriuos įtraukiami romano 
personažai. Autorius lyg profesionalus kinematografas 
fiksuoja ir transliuoja dinamišką reginių mozaiką. Ro-
dos, fone girdi besisukančią kamerą. Vaizdas kartais iš 
nespalvoto tampa spalvotas, kartais – aklina tamsa ir 
spengimas ausyse. Skaitant prieš akis net iškyla garsio-
ji Antano Sutkaus daryta Jono Meko nuotrauka, kurio-
je jis su kamera šienauja pievą.

Kūrinio centre – iš Lietuvos nuo artėjančios Raudo-
nosios armijos bėgantis jaunuolis Julius, anksčiau sva-
jojęs tapti vienuoliu. Julius sėda į traukinį ir išvyksta į 
Karaliaučių, tačiau ten priverčiamas (kaip ir autorius) 

romano Kelionė viršelis. čikaga, 1954. mLLm

4 vytautas a. jonynas, „algirdas Landsbergis“, in: Lietuvių egzodo li-
teratūra 1945–1990, redagavo kazys bradūnas ir rimvydas šilbajoris, 
vilnius: vaga, 1997, p. 576.

5 Ibid.
6 rimvydas šilbajoris, op. cit., p. 284.

7 algirdas Landsbergis, Kelionė, kaunas: maironio lietuvių literatūros 
muziejus, 2019, p. 19.

8 Ibid.
9 Ibid., p. 26–29.
10 Ibid., p. 16.
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mas gražius dalykus jis visuomet buvo pasiruošęs viską 
mesti ir pasišvęsti Dievui. Julius neišsiduoda, kad apie 
dailininką ir girdėjęs nebuvo, tačiau kai kitą kartą susi-
durs su Fra Angelico angelais, jau nebepasimes.

Jaunystė lyg ir įkvepia romano herojaus grožio paieš-
kas, bet ir sujaukia mintis. Jis pirmą kartą žengia ne 
gimtąja žeme. Skaitydamas Landsbergio tekstą susto-
ju – lig šiol pats atsimenu pojūtį, kai pirmą kartą nu-
skraidintas į kitą kontinentą, pajutau prie odos limpan-
tį orą. Dar ir dabar užuodžiu įkaitusio asfalto kvapą, 
kitokį nei Lietuvoje. Nuo tada pirštai niekur nelietė 
nematomo oro šydo tarp kambario vėsos ir Viduržemio 
jūros alsavimo. O už aštuoniasdešimties kilometrų buvo 
ir liko Kartagina.

Bet romano herojaus patirtis kitokia. Jam į nugarą 
nuolat bado šaltis, nuovargis įmantriausiais mazgais 
pančioja galūnes, alkis tyčiodamasis gulasi ant pilvo. 
Noli me tangere! Tačiau net ir tokiomis sąlygomis Ju-
lius įsidėmi žavią pakeleivę, jo juslės išskleidžia čiuptu-
vus ir sugeria viską aplinkui:

Išdžiūvusia gerkle ir smelkiančia tuštuma viduriuose 
Julius galvojo apie vandenį, ugnį, griuvėsius, iškil-
mingąsias mišias ir savo bendrabutiečius; vandenį, 
sniegą ir jo motinos dėvėtas sukneles, ir surūdijusią 
lūpinę armonikėlę, ir liepos žiedus; vandenį, duoną, 
tėvo Gailėno skruostus ir degančius rudenio lapus, ir 
klauptų kietumą; vandenį, degtinę ir karininko mo-
ters kaklą, ir kalakutą, kimštą obuoliais, ir kaimyno 
sukrypusius batus; vandenį, sukrekėjusį kraują ir 
juosvus akmenis krantinėje, ir peiliuku išraižytą suo-
lą, ir medžius naktį; ir vandenį.11

Pakeleivė patraukė Juliaus dėmesį, kai, traukiniui 
išvykstant, atsisveikino su vyru. Atvykus į paskutinę 
stotelę, „visos jo mintys ir juslės susitelkė į vieną tiks-
lą – sekti ją“12. Juliaus nuostabai ir nusivylimui, pake-
leivė susitiko su kitu vyru. Ko jis tikėjosi? „Jis geidė nu-
stebinti ją, valdyti, priversti žiūrėti jam į akis“13. Tačiau 
jis taip ir nesiryžo užkalbinti pakeleivės ir pasišalino.

Šioje romano vietoje Julius nuolat kartoja Kartaginos 
pavadinimą, ir tik sutramdžius savo jusles, jam išsprūs-
ta: „Atėjau į Kartaginą, ir mane apsupo nešvankių mei-
lių ūžimas“14. Tai žodžiai, kuriuos jis girdėjo vienuolyne, 
kai vienuoliai skaitė neįvardyto šventojo raštus. Ju-
lius stebisi šiuos žodžius atsiminęs ir vėl savęs klausia: 
„Ar tai praeitis saugo jo žingsnius?“15

Galimas daiktas, tai yra pirmas kartas, kai Julius 
atsigręžia į savo šviežią patirtį. Jis jau gali remtis savo 
praeitimi ir taip priimti sąmoningus sprendimus. At-

keLionės atgarsiai aLgirdo Landsbergio romane KELIONĖ

algirdo Landsbergio romano Kelionė rankraščio fragmentas. 
mLLm

11 Ibid., p. 38.
12 Ibid., p. 39.
13 Ibid., p. 41.

14 Ibid., p. 43.
15 Ibid.

sigręžimas į kelionės patirtį, į praeitį romane ženklina 
Juliaus brandą, kelią sąmoningumo link. Neįvardytas 
šventasis – Augustinas. Landsbergis pažodžiui cituoja 
Išpažinimų trečios knygos pirmąjį sakinį: Veni Cartha
ginem, et circumstrepebat me undique sartago flagitioso
rum amorum. Galbūt autorius, remdamasis Augustino 
filosofiniu ir teologiniu mokymu, aiškina Juliaus aistrą 
kaip prigimtinį nuodėmingumą (juk tai žmogiška) ir 
taip jį įspėja? Galbūt Landsbergis, įvesdamas šv. Au-
gustino idėjas, pagrindžia sprendimą romane suteikti 



42 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

išskirtinę reikšmę juslėms? Kita vertus, nors juslės pa-
deda pažinti pasaulį, jos nenurodo į nieką tikra.

Kelionėje keliauja visi. Tačiau Julius jau per daug pa-
vargęs. Jis užmiega, kinematografiškas romano vaizdas 
lėtėja. Enėjiškam Juliui gresia ne tik aistros išbandy-
mai – dar pasitaikys žavių pakeleivių, – bet ir moralinės 
pinklės. Sąmoningumo stiprėjimą liudijantys veiksmai 
atskleidžiami pasitelkiant kitus du personažus – prižiū-
rėtoją Veisą ir komunistą Lorencą.

Karas Veisą nuskriaudė labiau negu fabriko darbi-
ninkus. Iškart po vedybų su gražiąja Hilde Veisas su-
prato, kad jo išrinktoji – pigi lyg saldainio popierėlis, ir 
išėjo į karą. Veisas grįžta sužalotas ir sužino, kad žmo-
na jam buvo neištikima. Sužinojęs apie išdavystę, jis 
pradėjo keršyti, tačiau ir žmona neliko skolinga. Veisas 
vesdavosi namo gražiausius fabriko darbininkus užsie-
niečius (t. y. pusžmogius), kad jie, žmonos sugundyti, 
su ja santykiautų. Toks buvo keršto planas – išniekinti 
vokietę. Vėliau Veisas visus meilužius paženklindavo 
darbinio rakto smūgiu į kaktą. Į šią abipusio keršto is-
toriją įtraukiamas ir Julius. Deja, pats to nežinodamas, 
Veisas tapo savo keršto auka.

Juliaus ir Veiso personažai yra panašūs – abu ieško 
grožio. Parsivedęs į namus Julių, vokietis jam parodo 
Fra Angelico albumą su įstabiaisiais angelais. Julius 
atpažįsta kadaise girdėto dailininko vardą, tad šį kartą 
nepasimeta, ir taip tarp judviejų su Veisu užsimezga ry-
šys. Angelų pasirodymą laikyčiau antruoju Juliaus atsi-
gręžimu į savo praeitį, liudijančiu jo brandą ir pasiektą 
dar vieną kelionės tašką. Vis dėlto Veiso galvoje gimsta 
dar vienas keršto planas. Pas Hildę jis pasiųs Julių – 
juk Julius sugebės įvertinti tikrąjį grožį, atstums Hildę, 
taip ją pažemindamas. Tačiau Julius nesušuks – Noli 
me tangere! – ir permiegos su Hilde.

Į Veiso kerštą įtrauktas Julius šiam tuo pačiu neatsa-
ko. Sąjungininkų pajėgoms išlaisvinus fabriką, Veisas 
įkalinamas ir paverčiamas pajuokos objektu. Julius ap-
lanko Veisą, tačiau neseka kitų darbininkų pavyzdžiu ir 
nekeršija už buvusio prievaizdo žiaurumą. Draskomas 
dviprasmiškų – gėdos ir gailesčio – jausmų, Julius Vei-
sui prisipažįsta mylėjęsis su Hilde. Nors tiesa išlaisvi-
na Julių, bet visiškai sunaikina Veisą. Ši scena – dviejų 
puolusių angelų pokalbis apie gailestingumą ir užuo-
jautą, keršto pasekmes. Žinodamas Veiso gyvenimo vin-
gius, matydamas nesąmoningo keršto padarinius, Ju-
lius brandžiai apsisprendžia nekeršyti.

Kurdamas Lorenco personažą, Landsbergis suteikia 
jam nemažai atspalvių, o autoriaus modernumą labiau-
siai atskleidžia Jonyno akcentuotas kitatautiškumas. 

Lorenco santykis su Juliumi nulemtas iš anksto, mat, 
būdamas jaunas, Ispanijos pilietinio karo metu Loren-
cas nužudė vyrą, kuris atrodo kaip iš akies trauktas 
Julius. Todėl, pagal Šilbajorio interpretaciją, fabrike 
Lorencas lyg angelas ima globoti Julių:

Kariuomenės vadovybė užtrynė mano nusikaltimą. 
Jis nebuvo nei mūsų sąjungininkas, nei respubliko-
nas, nei komunistas. Jis buvo poetas, žinomas ir už Is-
panijos sienų. Anot valdinių pranešimų, jis nusišovė.

Aš radau jo nuotraukas užsienio laikraščiuose. Aš 
skaičiau jo eiles. Su kiekviena nauja žinia ar smulk
mena apie jį aš apkaltindavau save nauja žmogžudys-
te. Aš pradėjau save klausinėt – kodėl nužudžiau jį? 
Kodėl žmonės žudo vienas kitą?16

Tai ne šiaip išgalvotas atsitikimas – Landsbergis į 
Kelionę įtraukia ispanų rašytojo Federico García Lor-
cos nužudymo istoriją, taip vėl praplėsdamas kultūri-
nesgeografines romano ribas. Tai ne tik anuomet laužė 
nusistovėjusį vaizdinį apie hermetišką ir izoliuotą lietu-
vių literatūrą, bet ir šiandien dar kartą paliudija, kad 
Landsbergis (ir jo egzilio karta) aiškiai suvokė save kaip 
Vakarų kultūros ir literatūros dalį – joje rado prasmę, 
jos rėmuose atsiskleidė kurdami pačias prasmes. Kartu 
autorius gręžiasi į praeitį, į pačius kultūros pamatus ir 
nagrinėja svarbiausią Dekalogo dorovinę normą – ne-
žudyti. Užduodamas šiuos klausimus, Lorencas pasi-
tarnauja Juliui – jis parodo, kad dėl nusižengimo prieš 
Dievą ir žmogų ramybės neduodančios šmėklos jį perse-
kioja iki pat gyvenimo galo. Galiausiai Lorencas nusižu-
do. Ironiška ir meistriška tai, kad autoriaus valia Julius 
neprisipažįsta, jog atpažino Lorenco lavoną, ir žudikas 
lieka nežinomas17.

Klausimais prasidėjusi Kelionė klausimais ir baigėsi. 
Tačiau į kai kuriuos klausimus buvo atsakyta. Lands-
bergio pasiūlyti atsakymai gimsta iš patirties – alkio ir 
aistros, baimės ir vilties, šalčio ir rankos prisilietimo. Iš 
angelo sparno ir šmėklos prisilietimo, gyvenant sapne ir 
sapnuojant gyvenime, klūpant ir bėgant. Tai kontrastai 
tarp to, kas buvo, ir to, kas yra. Ir to, kas kelionėje la-
biausiai neduoda ramybės – kas bus? Juk nebebus taip, 
kaip buvo. Nieko keista, kad juslių ir sąmoningumo pa-
tirtys stiprėja, o sąmoningumo kelionėje ypač svarbu 
atsigręžti, palyginti save iki kelionės ir po jos.

Trečią kartą Julius atsigręžia pačioje romano pabai-
goje. Šį kartą jis atsigręžia į visą savo patirtį ir praeitį. 
Pamato, iš kur ėjo, kur atėjo ir ką išgyveno. Atsigręžia, 
vadinasi – nebebijo. Sklindanti šviesa išbaido šmėklas, 
virpanti ranka sušyla. Tęsdamas savo kelionę, Julius 
nebėgs – įgijęs patirties, žengs tvirtesniu žingsniu, juk 
ir jo kelionės pabaigoje laukia Italija.

jonas vaLonis

16 Ibid., p. 189.
17 Federico garcía Lorcos nužudymo ir palaikų vieta iki šiol neži-

noma.
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Bet koks kalbėjimas lietuviškai apie namus, bet koks 
bandymas konceptualiai apmąstyti, ką namai reiškia 
ar galėtų reikšti, visų pirma turi peržengti šios sąvo-
kos etimologiją. „Namai“ kaip „namo“ daugiskaita iš 
karto kviečia mąstyti apie fizinį, materialų, įvietintą 
objektą. Namai – tai visų pirma fizinis pastatas. Iš čia 
ir angliškoji namų kaip tvirtovės metafora, ir mums ge-
rokai artimesnis, ar ne iš valstietiškos kultūros atėjęs 
priesakas „tikram vyrui“ per gyvenimą užauginti sūnų, 
pasodinti medį ir pastatyti namą. Namas čia, be abejo, 
simbolizuoja namus – asmeninę, privačią erdvę, kuri 
šiuolaikiniam žmogui pasižymi iš karto dviem, nebū-
tinai organiškai derančiomis savybėmis: tai laisvės ir 
kartu intymumo erdvė.

Laisvę namuose suvokiame kaip išsivadavimą nuo 
socialinių normų, konvencijų ir taisyklių. Namai čia 
suprantami modernybėje įprastos privačios ir viešosios 
sferų perskyros rėmuose. Ši perskyra, bent iš pažiū-
ros, atrodo gana paprasta ir nekomplikuota: anot jos, 
tai, ką vadiname privačia erdve, namais, yra išimtinai 
individo, neliečiama kitų, nepavaldu jų jurisdikcijai ar 
normoms. Tariant jau visiškai paprastai, „mano namai“ 
yra „niekieno reikalas“. Tuo tarpu viešoji erdvė, priešin-
gai, yra ten, kur susitinka visi privatūs ar individualūs 
interesai ir jų įtampoje, pageidautina, dialogo arba dis-
puto būdu bandomi spręsti bendrieji reikalai. Pažymė-
tina, kad privačioji – namų – erdvė čia apibrėžiama per 
neiginį. Tai tokia vieta ar, tiksliau, sfera, kuri pažymėta 
draudimų ir tabu aura, kuriai skirta išlikti nematoma, 
į kurią žmogus turi teisę pasitraukti nuo bendrųjų rei-
kalų ir įsipareigojimų ir būti ten netrukdomas: priva-
čios erdvės diskursas vėlyvojo kapitalizmo laikotarpiu 
pasižymi atilsio, grįžimo į save, buvimo savimi tropais. 
Viena vertus, namai čia simbolizuoja liberaliosios lais-

namai kaip prikLausomybė
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vės kaip niekieno nevaržomo hedonizmo, mėgavimosi 
ir saviraiškos sampratą. Kaip kadaise dainavo lietu-
viškosios estrados klasikė Džordana Butkutė: „Vienas 
namuose tu darai, ką nori“. Kita vertus, tai sietina ir su 
viešosios erdvės kaip kovos lauko samprata. Vėlyvasis 
kapitalizmas pasaulį pristato agonistiškai: tarpžmo-
giškoji sfera, viešoji erdvė suprantama kaip konkuren-
cijos, varžytuvių vieta, kur pats varžymosi momentas 
matomas kaip esminis sociumo energijos, dinamizmo 
ir iš to sekančio progreso generatorius. Pakelta į deter-
minuojantį, netgi metafizinį rangą, konkurencija tam-
pa ne tik pageidaujama, bet ir privaloma – būtent todėl 
šiuolaikinėje visuomenėje įtariai žvelgiama į tuos, kurie 
atsisako dalyvauti žiurkių lenktynėse. Privati erdvė, 
namai, savo ruožtu, šiame kontekste atlieka rekreaci-
jos, tam tikro kurorto funkciją: namo grįžtama atgauti 
jėgas, atsišviežinti, susidėlioti mintis, persigrupuoti, 
kad vėl, su nauja energija būtų galima aktyviai imtis 
savojo vaidmens bendrose tarpusavio varžybose bend
rojo progreso vardan.

Privačios erdvės samprata leidžia kalbėti ir apie 
namų intymumo aspektą. Būtent intymumas, o ne pri-
vatumas gerokai tiksliau apibūdina tą specifinį kon-
fidencialumo, diskrecijos, pusiau uždarumo registrą, 
kuriuo pasižymi naminė erdvė. Privatumas visuomet 
yra pavienio asmens reikalas – privatu yra asmeniška 
ir individualu. Intymumas gi implikuoja tarpasmeninę 
erdvę, tačiau esmiškai kitokią nei viešoji erdvė, kurioje 
bendrystė yra skirta visiems be išimties. Intymioje erd
vėje bendrystėje dalyvauja tik konkretūs, specifiniai, 
sakytume, atrinkti asmenys – visiems kitiems šios erd
vės durys uždaros. Tad namų erdvė nėra (tik) privati – 
namais dalijamasi, tai šeimos, ne individo gyvenamoji 
erdvė. Kitaip tariant, tai, kas vyksta namuose, yra da-
lijamasi keleto asmenų, siejamų specifinių – šeimyni-
nių – ryšių, kurių uždarumo aspektą ir nusako intymu-
mo sąvoka.

Namų kaip laisvės ir intymumo erdvės samprata tie-
siogiai susijusi su nuosavybe. Kad būstas taptų namais, 
reikalingas specifinis būsto gyventojo angažuotumas. 
Jie turi priklausyti, juose turi galėti šeimininkauti ar 
viešpatauti. Žinoma, priklausomybės klausimas čia su-
voktinas labiau psichologiškai nei teisiškai – priklau-

architektūra

esė parašytas architektūros fondo projektui „aikštėje“ – archi-
tektūros kritikos platformai, skatinančiai kokybiško kritinio tu-
rinio apie architektūrą atsiradimą ir kūrimą Lietuvoje. 2021 m. 
projektas nagrinėja temą „namai“ ir kviečia pažvelgti į ją iš pa-
čių skirtingiausių žiūros taškų – nuo filosofijos iki pastatų tipo-
logijos, apgalvoti namų ir namudiškumo sąvokas. projekto stra-
teginis partneris – Lietuvos kultūros taryba.



44 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

viktoras baCHmetjevas

monika radžiūnaitė. nykštukas. 2019. drobė, aliejus, akrilas

somybė čia dvikryptė. Aš kaip šeimininkas ne tik su-
vokiu savo namus kaip priklausančius man, bet kartu 
ir pats jaučiuosi juose priklausąs. Šia prasme nuosavy-
bę – namų, turto, daiktų – teisėtai galima suvokti kaip 
pačios asmenybės pratęsimą, kūno, bet kartu ir sąmo-
nės tęsinius, kurie brėžia demarkacijos liniją tarp to 
paties, asmens tapatumo, ir kito, to, kur prasideda jau 
svetimas pasaulis.

Nors pradėjome nuo namo kaip fizinio objekto, ap-
mąstydami namus, žinoma, beveik iš karto turime per-
eiti prie psichologinių, sąmonės ir jausenos kategori-
jų. Namai tuomet visų pirma yra artumo, uždarumo, 
susitelkimo išorės atžvilgiu erdvė. Čia gajos tvirtovės, 
priebėgos, užuovėjos metaforos. Bet namai ne visuomet 
yra saugi erdvė. Pakanka elementariosios statistikos – 
smurtas artimoje aplinkoje pasitaiko gerokai dažniau 
nei svetimoje ar nepažįstamoje aplinkoje. Asocialių šei-
mų patirtis, kurioje smurtas neretai yra kasdienio gyve-

nimo palydovas, išduoda ir keistą paradoksą. Socialiniai 
darbuotojai pastebi, kad vaikai, paimti iš tokių šeimų, 
neretai veržiasi atgal, nepaisant prievartos, nepritek
lių ir emocinio nesaugumo, kuris paprastai lydi tokį 
gyvenimą. Stokholmo sindromas neatrodo tinkamas 

paaiškinimas tokiam reiškiniui – žymiai tikėtiniau tai 
aiškinti per vaikų ir tėvų, o ypač vaiko ir motinos san-
tykį. Tačiau taip pat tai palieka erdvės ir namų – kaip 
vietos, kurioje susitinka tėvai ir vaikai, kurioje kuriasi 
ir buriasi šeima – temai. Namų svarba čia išryškėja ne 
tik per nuosavybės prizmę. Greičiau priešingai – vai-
kui čia gerokai svarbesnis priklausymo, nei savinimosi 
momentas. Mano namai yra ne (tiek) ten, kur yra mano 
daiktai ar priklausiniai. Mano namai yra ten, kur aš 
priklausau, kur esu savas.

Taigi namus kuriame ne tik ar ne tiek apstatyda-
mi juos daiktais, kurie priklauso mums – šis įsivieti-
nimo aspektas svarbus, tačiau nėra galutinis namų 
kūrybos tikslas. Namus kuriame įsipaišydami juo-
se – bandydami įsprausti save, patys tapti jų pri-
klausiniais. Įsikurti – tai tapti dalimi, o ne perkurti.

Būtent todėl namų keitimas – kraustymasis – yra to-
kia psichologinė trauma. Tai turbūt arčiausiai pasaulio 

išardymo ir konstravimo iš naujo. Pasaulio, 
kuris skirtas tik tau. Namai – vieta, kuri 
duoda pažadą, kad nebūsi stebimas didžiojo 
Kito. Tai vieta, kur gali atsiskirti ar bent su-
sikurti įspūdį, kad atsiskyrei nuo pasaulio. 
Čia labiausiai būni savimi.

Ir būtent todėl ypatingo dėmesio turėtų 
susilaukti pasirinkimas neturėti namų. Be-
namis – atskira ir tuo pat metu išskirtinė fi-
gūra. Čia nekalbame apie benamius, iš kurių 
likimas, socialinės, ekonominės sąlygos atė-
mė pilnaverčius namus ar išstūmė už namų 
ribų. Nors ir tokius žmones – įvairiausius 
mūsų miestų valkatas, elgetas ir perėjūnus – 
nuo seno esame įpratę laikyti anapus sociu
mo. Hannah Arendt, aptardama viešosios 
ir privačios erdvės santykį antikinėje Grai-
kijoje, tai tiesiogiai sieja su namų turėjimu: 
„Tai, kas poliui neleido pažeisti jo piliečių 
privataus gyvenimo ir davė šventas ribas, 
saugojančias kiekvieną nuosavybę, buvo ne 
pagarba privačiai nuosavybei, kaip mes ją 
suprantame, bet tas faktas, kad neturintis 
namų žmogus negalėjo dalyvauti pasaulio 
reikaluose, kadangi jis neturėjo vietos, kuri 
priklausytų jam“ (Hannah Arendt, Žmogaus 
būklė, iš anglų kalbos vertė Aldona Radžvi-
lienė, Arvydas Šliogeris, Vilnius: Margi raš-
tai, 2019, p. 34). Labai panašiai jaučiame ir 
dabar: įsikurdinti, turėti savo vietą pasau-
lyje, kitaip tariant, turėti namus, kurie pri-

klauso tau ir kuriems priklausai tu, yra pirmas, bazinis 
žingsnis įsitinklinant bendruomenėje ar viešojoje erdvė-
je. Bet, žinoma, yra ir kita galimybė – galbūt mūsų mies-
tų benamiai yra pasiekę tai, apie ką mes tik pasvajoja-
me: galbūt jie visą miestą yra pavertę savo namais. !



45naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

XIX–XX a. sandūros Lietuvoje gyvenusių kilmingųjų ir 
pasiturinčiųjų sluoksnių kasdienybės kultūrą šalia kitų 
jai derančių epitetų galėtume apibūdinti kaip kvepian-
čią – ir tai nebūtų perdėta1. Vis dėlto apie tai bylojančių 
istorinių studijų ir tekstų kol kas neturime, priešingai 
nei Vakarų Europos humanitarikoje – panašios temos 
jau kelis dešimtmečius ten nagrinėjamos tiek aukštojo 
mokslo institucijose, tiek pristatomos platesnei publikai 
skirtuose leidiniuose. Tiesa, būta ir pas mus pavienių 
paminėjimų įvairių tyrimų kontekste, tačiau parfume-
rija šiuose darbuose anaiptol nėra nagrinėjamos temos 
ašis, o tik spalvingesnis šalutinis dėmuo, užimantis vi-
sai nereikšmingą (ir, turint galvoje studijų apimtį, – net 
nepastebimą) vietą2. Vis dėlto sklaidant ano laikmečio 
memuarus, literatūrinius tekstus, rankiojant iš jų pas-
kirus faktus ir net smulkiausias, rodos, visiškai nereikš-
mingas detales, aiškėja parfumerijos naudojimo bei kvė-
pinimosi kultūros bruožai, ryškėja Vilniaus krautuvių 
ir vaistinių, kuriose buvo galima įsigyti kvepiančios 
produkcijos, žemėlapio kontūrai. Vartydami periodiką 
ir fiksuodami joje publikuojamas kvepalų reklamas su-
žinome tai, ką pirkliai čia atveždavo ir siūlydavo vietos 
žmonėms – ir kaip Vilnius, anuomet buvęs vienos iš 
Rusijos imperijos gubernijos centru, galėjo atrodyti pla-
tesniame, parfumerinės kultūros požiūriu itin sparčiai 
augančiame Vakarų Europos kontekste.

XIX a. antra pusė Europoje laikoma parfumerijos su-
klestėjimo pradžia. Kartu su chemijos pramonės prover-
žiu, naujų sintetinių medžiagų atradimu ir jų pritaiky-
mu parfumerijos gamybai, ėmė rastis ir visiškai naujos, 
iki tol neregėtos galimybės kvapnią produkciją padaryti 
gerokai prieinamesne. Imta naudoti serijinė fabrikinė 
flakonų gamyba, pakeitusi iki tol klestėjusį amatininkų, 
juvelyrų, auksakalių rankų darbą, paprastėjo naudoja-
mos medžiagos – tai irgi faktorius, lėmęs dar neregėtą 
kvapiųjų gaminių sklaidą. Parfumerija kaip niekada 
iki tol priartėjo prie viduriniojo visuomenės sluoksnio. 
Ilgus šimtmečius buvusi tik aukštuomenės privilegija 

kvepianti kasdienybė
parfumerija xix–xx a. sandūros vilniuje ir už jo ribų

Eglė Bertašienė

ir itin brangiai atsiėjusiu statuso ženklu, ji tapo būtinu 
madingų, prakutusių miestiečių garderobo aksesuaru. 

Nustekentas karų, sukilimų, represijų ir emigracijos, 
Vilnius nebuvo palankiausia vieta tarpti prekybiniam 
prabangos sektoriui, kuriam priklausė ir kvepalai. Štai 
su kokia skepsio gaidele apie XIX a. pirmos pusės Vil-
nių prisiminimuose rašė Józefas Ignacas Kraszewskis:

Bet kiek benorėdamas žiūrėk į miestą, kai jį su ki-
tais palyginsi, nerasi nė mažiausio panašumo į ma-
žiausią sostinę, nors ja kažkada buvęs. [...] miestas 
bunda gana anksti, naktimis provincialiai miega, vi-
sai neišmano apie madas (tai patvirtina faktas, kad 
Vilniuje niekas apdarų neįsitaiso, išskyrus tuos, ku-
rie apie juos neišmano) ir šventai tiki esąs mažuoju 
Paryžiumi. Kokia laimė nors tokią nuomonę turėti – 
apie save.3

Nors Vilniui iki Paryžiaus buvo toli daugeliu aspek-
tų, prancūziška dvasia čia buvo itin stipri ir tvyrojo 
dar nuo Apšvietos. Plito prancūzų kalbos vartojimas, 
namų įrengimas prancūzišku stiliumi, mėgdžiotos ma-
dos, skaityti prancūziški žurnalai ir literatūra, dažnai 
vykta į Prancūziją. Prancūziška dvasia buvo tiesiogiai 
susijusi ir su intensyviu, o kartais netgi perdėtu parfu-
merijos naudojimu. Būtent Prancūzija garsėjo tiek gau-
sia parfumerių gildija ir jų sukauptu savoirfaire, išra-
dinga produkcijos įvairove ir rafinuotu jos pritaikymu 
kasdieniame tualete, tiek idealiomis klimato sąlygomis 
kvapiųjų augalų auginimui Provanso regione.

Nuo asmens sklindantis kvepalų debesis aplinki-
nių buvo siejamas su turtu, prestižu, švara, kitaip ta-
riant – su aukštesniu socialiniu laipteliu ir to nesibodė-
ta pabrėžti, greičiau atvirkščiai. Štai kaip „ubago vaks“ 
Merkelis Račkauskas rašė Užrašuose iš Žemaitijos: 
„grafiukai atrodė mums ypatingomis būtybėmis, mus 
pagaudavo didelis smalsumas sužinoti, kaip jie gyvena, 
ką valgo, kaip mokosi ir apie ką kalba savo tarpe. Ma-

res variae

1 už vertingas pastabas ruošiant šį tekstą nuoširdžiai dėkoju doc. 
dr. daliai klajumienei.

2 žr. aelitos ambrulevičiūtės darbus, skirtus xix–xx a. vilniaus pirk-
lių veiklai.

3 józef ignacy kraszewski, „vilniaus prisiminimai (1830–1835)“, iš 
lenkų kalbos vertė kazys uscila, in: Literatūra ir menas, 2013-01-11, 
p. 4.
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nėme, kad jie visai kitokie negu mes, skurdžiai, kad jų 
ir fiziologinis gyvenimas kitoks, kad jie neprakaituoja, 
nesmarvina, o kvepia tarytum angelai“4. Kvepėjimas 
atveria dar gilesnę – neapčiuopiamą, tačiau labai gerai 
jaučiamą – prarają tarp pasiturinčiųjų ir tų „kitų“, skur-
džių, kaip ne kartą pamini Račkauskas, apsirėdžiusių 
nemalonų kvapą skleidžiančiais drabužiais, trenkian-
čių stipriu prakaito tvaiku.

Vis dėlto švara ir šviežių baltinių kvapas, pasirodo, 
galėjo būti didesnė problema nei tik elementarus nepri-
teklius, trukdęs jų įsigyti bent kelias poras. Antai Jonas 
Eustachijus Tiškevičius taip aprašo samdinių susidūri-
mą su švaros reikalavimu:

Kai iškart po vedybų [1893] mano mama [...] ėmė val-
dyti Vaitkuškio rūmus, vienas iš pirmųjų jos darbų 
buvo nupirkti visoms samdinių šeimoms kelis lovos 
skalbinių ir baltinių komplektus ir pareikalauti, kad 
jie tuos baltinius nešiotų bei keistų bent kartą per sa-
vaitę. Tai buvo sutikta su didžiuliu pasipriešinimu ir 
nepasitenkinimu, mano motina tapo labai nepopulia-
ria, samdiniai daugelio ligų priežastimi laikė būtent 
tą „drakonišką“ nurodymą dėl dažno baltinių ir skal-
binių keitimo. Bet po kelių metų tas dalykas Vaitkuš-
kyje pagaliau prigijo ir netgi, kaip elementarios higie
nos bruožas, iš Vaitkuškio samdinių pirkių išplito ir į 
aplinkinius kaimus.5

Tuo tarpu aukštuomenės aplinkoje priešingai – pas-
tebimas perdėtas malonių kvapų siekis, kartais net 
turintis tiesioginės įtakos tam tikrų negalavimų atsira-
dimui6. Sofija Tyzenhauzaitė aprašė komišką su parfu-
merija susijusį epizodą iš imperatoriaus Aleksandro I 
vizito Taujėnų dvare 1812 m.:

Atvyko Jo Didenybė; nubėgome pasitikti prie priebu-
čio. Imperatorius išlipo iš brikelės, nusimetė apsiaus-
tą ir pasirodė uniformuotas, su apdovanojimais bei 
juosta – persirengė vienoje Taujėnų dvaro sodybo-
je; vėliau ūkininkė mums papasakojo, kad jam buvo 
mig renos priepuolis nuo ambros kvapą skleidžiančios 
levandos, kuria buvo iškvėpintas kambarys; tai buvo 

įprasti Jo Didenybės kvepalai ir ponia notarienė pokš-
taudama mums davė pauostyti tų kvepalų likučius 
ant jos rankos, ji mums tvirtino, kad neplaus rankos, 
nes bijo, kad neišnyktų kvapas. Mes nusijuokėme.7

Įprasta buvo kvėpinti ne tik gyvenamąsias patalpas, 
bet ir garderobą – pradedant viršutiniais drabužiais ir 
baigiant aksesuarais – pirštinėmis, nosinėmis, vėduok
lėmis. Tai buvo visuotinai priimtas, tvirtai įsigalėjęs 
nerašytas gero tono ženklas. Dar vienas iškalbingas 
ir vėlgi nesaikingą kvepalų naudojimą iliustruojantis 
linksmas anekdotiškas vaizdelis susijęs su Klementina 
PotockyteTiškevičiene: „Dėl tarnų kalbų tėvas nuėjo 
naktį pas dukterį, kur tuo metu turėjo būti jaunasis 
Zamoiskis. Susisielojęs tėvas su jam įgimtu delikatu-
mu viską apžiūrėjo, bet taip ir nesuprato, kad tuo metu 
Zamoiskis tupėjo spintoje ir vos laikėsi nenusičiaudė-
jęs, mat tiek buvo prikvėpintos suknelės“8. Stanislovo 
Moravskio gavendose taip pat apstu scenų, kuriose fi-
gūruoja kvapai, kvepalai. Verta atkreipti dėmesį į jo 
pastebėjimą apie aukštuomenės tarpe rašytus laiškus, 
kuriems buvo naudojamas prabangus, iškvėpintas pa-
ryžietiškas popierius9.

Iš pateiktų šaltinių matyti, kad kvepalų kasdieniame 
gyvenime aukštuomenei reikėjo daug ir pačioms įvai-
riausioms reikmėms. Nors kvepalai būdavo specialiai 
parsivežami iš dažnų kelionių į Prancūziją ir kitas ša-
lis, tačiau tokią didelę paklausą iš dalies galėjo tenkinti 
ir vietos pirklių krautuvės. Šalia gausaus būtiniausių 
prekių parduotuvių tinklo ir turgaviečių Vilniuje buvo 
nemažai vietų, kur galėta įsigyti kvepalų. Itin svarbi 
šiuo klausimu buvo vaistinių tradicija, susiformavusi 
dar XVI a. pirmoje pusėje. Iki pat XVIII a. pabaigos par-
fumerija kasdienybėje atliko medicinines bei higienos 
funkcijas, tik 1777 m. Antoineʼas Dejeanas savo veika-
le Traité des odeurs10 pabrėžė hedonistinę parfumerijos 
paskirtį ir poreikį ją gaminti išskirtinai sveikiems žmo-
nėms, o ne ligų kamuojamiems nelaimėliams. Iki tol 
kvapieji vandenys, lygiai kaip ir prieskoniai, tarnavę ne 
tik virtuvėje, bet ir namų vaistinėlėse11 ar religinėse ap-
eigose, buvo įprasta prekė vaistinėse ir tai neturėtų kel-
ti nuostabos, nors lietuvių tyrinėtojų darbuose neretai ir 

4 merkelis račkauskas, Užrašai: Dvidešimt metų (1885–1905) Žemai-
tijos užkampy, parengė tomas venclova, vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2008, p. 86.

5 jonas eustachijus kosakovskis, Vaikystės metų užrašai 1903–1910, 
iš lenkų kalbos vertė raimondas ramanauskas, ukmergė: valdo leidyk-
la, 2019, p. 44.

6 kone garsiausias parfumerijos sukeltos ligos pavyzdys – Liudvi-
kui xiv pasireiškusi anosmija ir migrena; žr. elisabeth de Feydeau, 
Les Parfums: Histoire, anthologie, dictionnaire, paris: robert Laffont, 
2011, p. 974.

7 sofija tyzenhauzaitė, Reminiscencijos, in: http://www.xn--altiniai-
4wb.info/files/literatura/LF00/sofija_tyzenhauzait%C4%97._reminis-
cencijos.LF0302.pdf.

8 aistė bimbirytė-mackevičienė, Klementina Tiškevičienė iš Potoc-

kių: viešas ir privatus aristokratės gyvenimas XIX a. II p. – XX a. pr., in: 
https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2099842/datastre-
ams/main/content.

9 stanislovas moravskis, Keleri mano jaunystės metai Vilniuje: Atsis-
kyrėlio atsiminimai (1818–1825), iš lenkų kalbos vertė reda griškaitė, 
vilnius: mintis, 1994.

10 žr. annick Le guérer, „Les parfums à versailles aux xviie et xviiie 
siècles. approche épistémologique“, in: Odeurs et Parfums, éditions du 
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, paris, 1999.

11 apie namų vaistinėles, kaip tam tikrą specifinės paskirties patal-
pą xix–xx a. dvaruose žr. marius daraškevičius, „magiškasis kamba-
rys: gyvybinga ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija Lietuvos bajorų na-
muose“, in: XVIII a. studijos, t. 4, vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 
2018, p. 164.
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teigiama priešingai. Kvepalų gamyba neatsiejama nuo 
farmacininkų darbo – jie turėjo atitinkamą biblioteką, 
receptūras, praktinius įgūdžius ir tam reikalingą įran-
gą. Antai 1821 m. periodiniame leidinyje vaistininkams 
Pamietnik farmaceutyczny Wileński, skyriuje techninei 
darbo daliai buvo publikuoti net keli straipsniai apie 
ekstrakciją12, taip pat apie naują ekstraktų garinimo 
būdą. Šalia išsamaus procesų aprašymo supažindina-
ma ir su ekstrakcijos aparatu – jo sandara ir veikimo 
principu. Kaip leidinio priedas pabaigoje pateikiamas 
detalus aptariamo prietaiso brėžinys. Antrajame tų pa-
čių metų numeryje publikuotas tekstas apie naujus dis-
tiliavimo aparatus, taip pat – atskiras straipsnis apie 
eterinių aliejų ir hid roliatų distiliavimą13, priedų daly-
je – techninė distiliavimo aparato schema.

Nežinomo XIX a. pradžios lietuvių autoriaus tapy-

bos darbe kaip tik matyti ligoninės vaistinės aplinka 
ir distiliavimui skirtas prietaisas – stiklinis alembikas. 
Šalia – grūstuvė vaistažolėms ir prieskoniams, ant sta-
lo – svarstyklės. Visa tai – neatskiriama medikamentų 
ir kvapiųjų distiliatų gamybos proceso dalis. Tam tiks-
lui buvo naudojama ne tik vietinė žaliava, kaip antai 
vienuolynų vaistažolių, prieskonių daržuose auginami 
žolynai ar gausiai vidurvasarį užderantys liepų žiedai, 
bet ir atvežtinė medžiaga. Populiariausi ingredientai – 
dar nuo Viduramžių sveikatinimosi tikslams naudoti 
įvairūs prieskoniai, rozmarinai, levandos, rožės, šala-
vijai, našlaitės. Gaminių paskirtis įprastai buvo dau-
giafunkcė, apimanti tiek išorinį, tiek vidinį vartojimą: 
prausimuisi, žaizdų dezinfekcijai, vidiniams negalavi-
mams slopinti, o ir pačiam kvapui priskirta gydomoji, 
apsaugos nuo įvairių užkratų ir ligų funkcija.

Dėl istorinių šaltinių stokos, deja, neturime išsamaus 
prekybos parfumerija Vilniuje vaizdo, tačiau tam tik
rų detalių galima rasti memuaristikoje bei periodikoje 
spausdintose reklamose. Tikriausiai vienas dažniausiai 

nežinomas Lietuvos xix a. pr. dailininkas. vienuolyno ligoninėje. xix a. pradžia. drobė, aliejus. Lndm

12 ekstrakcija – vienas iš kvapiųjų medžiagų išgavimo būdų.
13 k. Leynardt, „postrzeżenia w destylacji wod i oleiow lotnych“, in: 

Pamietnik farmaceutyczny Wileński, 1821, nr. 2.
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egLė bertašienė

cituojamų fragmentų apie prabangių užsieninių prekių 
pardavimą – epizodas iš Gabrielės GiunterytėsPuzi-
nienės prisiminimų knygos: „Paryžietiškų pirštinaičių, 
kvepalų, bižuterijos, bronzos dirbinių, krištolo ir įvairių 
smulkmenų dovanoti draugams vardinių išvakarėse 
būdavo skubama pas Fiorentinį, tuo metu pas jį vienin-
telis įėjimas buvo iš kampo, o iš gatvės jau kvepėjo daili 
krautuvė, kurioje visada buvo galima sutikti ką nors iš 
elegantiško pasaulio“14. Čia pat priduriama, kad „dau-
giausia iš visų krautuvių buvo cukrainių ir vaistinių“, 
o būtent pastarosiose, kaip minėta, visada galėjai rasti 
ir kvepalų. Kokį jų asortimentą siūlė garsioji Pranciš-
kaus Fiorentinio, į Lietuvą atvykusio 1795 m. ir tapusio 
Vilniaus pirkliu, krautuvė, veikusi iki pat Pirmojo pa-
saulinio karo? Klausimas, deja, lieka atviras, nors kai 
kurios Fiorentinio bei jo paveldėtojų – žmonos Teklės ir 
sūnaus Antano – verslo detalės ir yra nagrinėtos isto-
riografijoje15.

Kitos žymesnės parfumerijos ir kosmetikos krautuvės 
taip pat veikė netoliese, pačioje Vilniaus širdyje. 1802 m. 
Pilies gatvėje kvepalais prekiavo italų kilmės pirklys 
Juozapas Skavezanis, 1808 m. parfumerijos parduotu-
vę ir smuklę turėjo Juozapas Bolechovskis16. XIX a. pa-
baigoje vaistų ir kosmetikos krautuvę Vokiečių gatvėje 
atidarė Isaacas B. Segalis17, į Vilnių su šeima atvykęs iš 
Rusijos. Tai buvo neeilinių gebėjimų pirk lys, kurio vei-
kla buvo įvertinta valstybiniu mastu – už Prancūzijos ir 
Rusijos prekybinių ryšių plėtojimą jis buvo apdovanotas 
aukso medaliu Pasaulinėje parodoje Paryžiuje (1869), 
be to, Prancūzijos vyriausybė jį siūlė konsulato agento 
pareigoms. Dar iki XX a., plečiantis verslui, Segalis su 
savo Prekybos namais (Торговый Домъ „Сегаль И. Б.“) 
1888 m. įsikūrė Trakų gatvėje, Tiškevičiaus name, kur 
po kiek laiko įsirengė ir gamybines patalpas. Labai grei-
tai Segalio vaistinės ir parfumerijos prekių parduotuvė 
tapo viena lankomiausių Vilniuje, tad jau po jo mirties 
verslą perėmę vaikai atidarė padalinius Pilies, Šv. Jur-
gio, Pylimo gatvėse.

Segalio krautuvių reklama periodikoje – kone gau-
siausia. Būtent jos dėka paaiškėja faktas, kad impe-
riniame Vilniuje buvo galima įsigyti ne tik didžiausių 
Rusijos parfumerijos fabrikų „Brocard & Co.“ („Брокар 
и К.“) ir „A. Rallet & Co.“ („А. Ралле и К.“) produkci-
jos, bet ir geidžiamiausios bei tuo metu madingiausios 

paryžietiškos prabangos. Vardijami patys garsiausi ir 
reikšmingiausi, į parfumerijos istoriją jau įėję vardai, 
padarę didžiausią revoliuciją šios srities vystymuisi ir 
milžiniškam kvepalų išpopuliarėjimui. Tai buvo pa-
tys kokybiškiausi Europos rinkos produktai: naujausi 
„Coty“, „Guerlain“, „Houbigant“, „DʼOrsay“, „Roger et 
Gallet“, „L. T. Piver“, „Ed. Pinaud“, „V. Rigaud“ kvepa-
lai, kaip rašoma, parduodami „už protingas vidutines 
kainas“. Taip pat čia galėjai rasti aromatų iš Anglijos 
ir populiarųjį Kelno odekoloną „N. 4711“. Akivaizdu, 
kad tokia pasiūla buvo pajėgi patenkinti net pačių iš-
rankiausių vilniečių poreikius. Galima tik spėlioti, kiek 
lankytojų Segalio parduotuvės pritraukdavo prieška-
lėdiniu laikotarpiu, kai laikraščiuose nuolatos mirgėjo 
skelbimai apie didįjį kalėdinį išpardavimą ir itin platų 
dovanų pasirinkimą.

Gana panašų asortimentą siūlė ir kita ne mažiau rek
lamuota Vilniaus vieta – I. M. Pružano vaistinės ir kos-
metikos prekių krautuvė, įsikūrusi Šv. Jurgio gatvėje. 
Atskirai reiktų paminėti Pružano taikytą naujai pa-
sirodžiusių kvepalų populiarinimo būdą – nemokamą 
mėginėlių dalijimą pirkėjams. Tuo metu ši praktika 
buvo įprasta Paryžiaus, Maskvos, Sankt Peterburgo 
parfumerinėse, kaip veiksmingas ir efektyvus būdas 
atkreipti vartotojų dėmesį. Šalia nemokamų mėginių 
būdavo platinama ir specialiai miniatiūrinėse pakuo-
tėse pagaminta reklaminė produkcija už ypatingai 
žemą kainą18. 

Žydų kvartale Vokiečių gatvėje, šalia gausybės įvai-
riausiomis smulkmenomis ir rakandais prekiavusių 
pirklių krautuvėlių, keliose jų taip pat buvo galima ras-
ti kvepalų – minimos Leibos Šerelso galanterijos, Edu-
ardo Šporo vaistinės prekių parduotuvės19. Detalesnio 
tyrimo reikalauja viena ištaigingiausių Vilniaus vie-
tų – Leibos ir Rivkos Zalkindų prekybos namai, įkurti 
Didžiojoje gatvėje 1872 m., veikę iki bankroto 1932 m. 
Paryžietišką grand magasins stilių imituojanti parduo-
tuvė buvo įrengta per tris aukštus, o dvidešimtyje jos 
skyrių galėjai rasti visko, apie ką tik įmanoma pagalvo-
ti – nuo drabužių, avalynės, galanterijos, iki patefonų, 
indų, baldų ir kitų prekių. Parfumerija ar kosmetika 
Zalkindų parduotuvės reklamose atskirai neminima, ta-
čiau tyrinėjant toliau, galbūt atsiras ir naujų duomenų.

Galiausiai reiktų paminėti tradicines ir kasmet vyk-

14 gabrielė giunterytė puzinienė, op. cit., p. 126.
15 aelita ambrulevičiūtė, „vilniaus pirklių krikščionių dinastijos: so-

cialinės tapatybės stiprinimo veiksnys (xix a. antroji pusė)“, in: Istorija, 
2012, t. 88, nr. 4, p. 17.

16 antanas rimvydas čaplinskas, Vilniaus gatvių istorija. Pilies gatvė, 
vilnius: Charibdė, 2005, p. 37–38.

17 aelita ambrulevičiūtė, „trumpai apie vilniaus parduotuves xix a. 
ii pusėje“, in: Liaudies kultūra, 2017, nr. 1, p. 80.

18 štai garsusis „brocard“ naujos parduotuvės atidarymui maskvo-
je išleido mažyčius rinkinukus su kvepalais, muilu, odekolonu, pudra, 
saše, lūpdažiais ir kt. tik už 1 rublio kainą. rašoma, kad sulaukta gran-

diozinio efekto, o minia pirkėjų tiesiog veržėsi į naująją parduotuvę. 
teko įsikišti policijai, kuri prižiūrėjo eilę lauke ir priverstinai uždarė 
parduotuvę 3 val. dienos. nepaisant to, buvo parduota daugiau nei 
2000 dėžučių. ir vėliau tokio pobūdžio produkcija buvo itin populiari; 
žr. „Из книги Золотой юбилей товарищества Брокар и Ко [М., 1914]“, 
in: Ароматы и запахи в культуре, kn. 2, Москва: Новое литературное 
обозрение, 2010, p. 326.

19 aelita ambrulevičiūtė, Pasivaikščiojimas Vokiečių gatve: kur ir ką 
pirko vilniečiai XIX a., http://jewishcenter.lt/informacijos-centras/vil-
nius-kur-ir-ka-pirko-vilnieciai-xix-amziuje-pasivaiksciojimas-vokieciu-
gatve, (2021-02-24).
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davusias Vilniaus muges – Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio. 
GiunterytėsPuzinienės teigimu į jas susirinkdavo „mi-
nios perkančiųjų ir šiaip smalsaujančių. Turkai su ša-
liais, Malcovas su stiklo dirbiniais, Muchinas iš Mask
vos su kartūnu ir drobe, galanterininkas Vitkovskis iš 
Charkovo – kiekvienas viliojo savo prekėmis“20. Su pla-
taus asortimento dažniausiai manufaktūrinėmis prekė-
mis suvažiuodavo pirkliai iš Rusijos, Lenkijos, Rygos, 
Karaliaučiaus21. Kaip savo prisiminimuose apie Vilnių 
užsimena Ludwikas Czarkowskis, „prekės ten buvusios 
„stereotipinės“: avalynė, medžio dirbiniai, saldumynai, 
rūbai, šilkas, kilimai“, tačiau tarp viso to minimi ir To-
runės kvepalai, muilai ir muiliukai22.

XIX–XX a. sandūroje Vilniaus aukštesniesiems 
sluoksniams parfumerija buvo įprastinė kasdienio nau-
dojimo prekė, tapusi jų statuso liudininke ir netiesiogi-
ne solidžių pajamų išraiška. Kartu su asmens higiena, 
kuri vis dar nebuvo savaime suprantama varginges-

niems gyventojams, ją galima laikyti pasiturinčio ir 
švaraus gyvenimo atributu. Įprasta buvo parfumerijos 
parsivežti iš kelionių po užsienio šalis ir gausiai ją nau-
doti tiek aromatizuojant savo gyvenamąją aplinką, tiek 
garderobą ir aksesuarus. Nors XIX a. pagrindinės vie-
tos įsigyti kvepalus buvo vaistinės, ilgainiui centrinėje 
miesto dalyje daugėjo krautuvių, kuriose pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas kosmetikai ir parfumerijai. 
Šalia rusiškos ir lenkiškos produkcijos, XX a. pradžios 
Vilniuje buvo galima rasti garsiausių to meto Vakarų 
Europos parfumerijos namų produkcijos, kuri lygiai 
taip pat buvo geidžiama ir užsienyje. Vyravo prancūzų 
kvepalų kūrėjų aromatai, puoselėję senas šios srities 
gamybos ir naudojimo tradicijas. Sėkmingiausiai dir-
bę Vilniaus pirkliai turėjo net po kelias parduotuves ir 
ypač entuziastingai bei nuosekliai savo veiklą reklama-
vo vietos periodinėje spaudoje. !

kvepianti kasdienybė

20 gabrielė giunterytė puzinienė, op. cit., p. 181.
21 žr. virgilijus pugačiauskas, „vilniaus turgavietės ir mugės 1795–

1830 metais: lokalizacija, specializacija, organizacija, prekės ir kainos“, 
in: Annales historiae vilnensis, 2007, t. 1, p. 75.

22 Ludwik Czarkowski, „vilnius 1867–1875 metais (iš asmeninių atsi-
minimų)“, in: Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius, t. iii, sudarytoja zita 
medišauskienė, vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, p. 199.
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Vinco Grybo gatvė Antakalnyje yra maždaug kilometro 
ilgio. Simpatiška gatvė, nors nepasakytum, kad kažkuo 
išskirtinė. Nebent tuo, kad jau 65 metus be jokios pert
raukos yra vadinama to paties žmogaus garbei. Tokių 
atvejų Vilniuje – vienetai. Man tai labai patinka, kaip 
ir gatvė, ir jos vardas. Gal todėl, kad man dažnai patin-
ka liūdni dalykai.

Skulptoriaus Vinco Grybo (1890–1941) gyvenimo ir 
kūrybos istorija tai kyla aukštyn, tai skaudžiai kren-
ta žemyn. Jau po 
skulptoriaus mir-
ties prasidėjo jos 
timpčiojimai tai 
kairėn, tai dešinėn. 
Iš pradžių visa tai 
intriguoja, paskui 
pradeda varginti. 
Tad toji gatvė per-
nelyg trumpa tam, 
kad eidamas ja 
spėtum apgalvoti 
painų ir sudėtingą 
Grybo gyvenimą. 
Kelionė į Jurbarką, 
kur yra Vinco Gry-
bo memorialinis 
muziejus, pagalvojimui tinka labiau, bet negaliu pasa-
kyti, kad dabar jau ši istorija man aiški. Suprantu tik 
tiek, kad ji apie protingą ir gabų žmogų, kuriam vienu 
metu gyvenime tiesiog lemtingai nepasisekė, taip pat jo 
šeimą, kuri iki šių dienų rūpinasi skulptoriaus palikimu 
pasakodama ir rodydama jį taip, kaip atrodo geriausia.

Raudonų plytų namas dideliais langais ir aukštu sto-
gu stovi Jurbarko dvaro parke ir atrodo kaip jaukumo 
įsikūnijimas. Ką tikrai moka menininkai, tai susirasti 
ir įsikurti žaviausiose vietose, tai kas, kad jos ne visada 
būna pačios patogiausios. Vis dėlto verta neskubėti eiti 
namo vidun, ten gyvenimo ir laiko burtus jau seniai iš-
vaikė remontų tvarka. Vienintelis viduje išties sužavė-
jęs objektas – tai didžiulis apvalus medinis stalas. Sako, 
dar paties Grybo rankomis sukaltas! Tai kas, kad kaip 
ir viskas aplink lygiai naujai perdažytas – po staltiese 

aukštyn-žemyn, kairėn-dešinėn
vinco grybo istorija ir muziejus jurbarke

Aistė Paulina Virbickaitė

paslėpta funkcionali konstrukcija atrodo kaip elegantiš-
ka skulptūra. Įspūdį daro ir dydis: aplink stalą lengvai 
susėda dešimt žmonių ir pradeda klausyti Rasos Gry-
baitės pasakojimo. Pasakojimas nestabčioja ir nedvejo-
ja, jis tiesus, tikslus, jam jau labai daug metų. Tai – šei-
mos istorija. Virš 70 metų Vinco Grybo muziejus yra jo 
šeimos rankose. Pirma palikimą saugojo skulptoriaus 
našlė, 1960 m. muziejui tapus Vinco Grybo memoriali-
niu muziejumi, jo vadovu net keturiasdešimt metų buvo 
skulptoriaus sūnus istorikas Gediminas Grybas, o nuo 
2002 m. muziejaus vadove tapo anūkė, dailininkė Rasa 
Grybaitė. Taigi tai šeimos išsaugota, papasakota ir pa-
rodyta istorija. Bet kitokios neturime.

FiLmo verta gyvenimo  
istorija

Pradinę mokyklą baigusiam ūkininkų sūnui Vincui 
ateities perspektyvose buvo visą gyvenimą nesibaigian-
tys ūkio darbai. Bet tuometinis Zyplių dvaro šeiminin-
kas, grafas Tomaszas Ludwikas Potockis (1860–1912) 
nugirdo apie kaimynystėje gyvenantį gabų vaiką, dai-
liai drožinėjantį iš medžio. Kelias skulptūrėles galima 
pamatyti muziejuje – jose nėra vaikams būdingo leng
vumo ar fantazijų, nedidelės figūrėlės atliktos kruopš-
čiai ir tiksliai. Nežinau, kas labiausiai sužavėjo grafą, 
bet jis savo lėšomis išsiuntė keturiolikmetį mokytis į 
Varšuvą, apgyvendinęs pas savo gimines, kunigaikš-
čius Woronieckius. Ten Vincas išmoko gerų manierų ir 
užsienio kalbų, baigė 6 gimnazijos klases, po to įstojo į 
Varšuvos dailės mokyklą. Labiausiai mane šioje istori-
joje stebina tai, kad iš muziejaus pusės nesijaučia jokio 
dėkingumo nei grafui, nei kunigaikščiams, tarsi toks jų 
elgesys būtų savaime suprantamas.

Paskui sėkmė nusisuko – mirė globėjas, prasidėjo ka-
ras. Grybas paimamas į kariuomenę, laikui bėgant per-
siima revoliucinėmis nuotaikomis: jau laikas versti caro 
valdžią, draugai! Po karo grįžęs namo jis aktyviai daly-
vauja revoliucinėje veikloje. 1919 m. suorganizuoja mi-
tingą Lukšiuose, jį kaip organizatorių suima, bet greitai 
paleidžia. Tada jis padeda rengti ginkluotą darbininkų 
ir valstiečių sukilimą Suvalkijoje, 1920 m. Lukšių vals-

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyveniMas

vincas grybas. iš lt.wikipedia.org
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čiuje išrenkamas į apskrities tarybą. Vėl suimamas, pa-
leidžiamas ir, matyt, nusprendęs, kad aktyvios politinės 
veiklos jau užteks, pasuka į verslo vadybą.

Mokslus Varšuvoje įgijęs jaunas veiklus vyras tapo 
kooperacinių bendrovių sąjungos valdybos nariu ir apie 
pusantrų metų vadovavo importoeksporto skyriui. Įdo-
mi veikla, brangus kostiumas – ir vėl sėkmė. Bet būda-
mas trisdešimt trejų jis išeina iš gerai apmokamo darbo 
ir stoja į ką tik susikūrusią Kauno meno mokyklą. Tai 
ne vienintelis, tačiau ryškus pavyzdys to, kaip Grybas 
savais sprendimais mėgdavo prisidėti prie to švytravimo 
aukštynžemyn, ar tai lėmė jo charakteris, ar emociniai 
kalneliai, ar tiesiog gyvenimo sutapimai, mes jau turbūt 
nesužinosime. Tačiau štai jis, kol kas pirmasis studentas 
Kauno meno mokyklos skulptūros studijoje. Nežinau, 
šį epizodą skirti prie gyvenimo sėkmių, ar nesėkmių.

Čia pat jis sukuria pelėdas ant meno mokyklos tvoros. 
Paprastos, dekoratyvios, sėkmingai stilizuotos figūrėlės 
šiandien yra publikos mylimiausi Vinco Grybo darbai. 
Situacija panaši į Raffaellio angeliukus – regis, tiek 
puikių darbų menininkas prikūręs, o publika pasiren-
ka mylėti ką nors visai nereikšminga. Dėl šių skulptūrų 
iš Nemuno pakrančių smėlio ir betono net pati vietovė 
pradėta vadinti Pelėdų kalnu, o Nijolės Tumėnienės 
parašytoje menininko biografijoje teigiama, kad už šį 
darbą jis gavo kambarį mokyklos patalpose ir 3 mėne-
sius nemokamų pietų.

Ir, sėkmė – jis tampa vienu pirmųjų, 1928 m. gavusių 
stipendiją studijoms Paryžiuje. Jam jau 35eri, tačiau 
entuziazmo daug. Jis mokosi skulp-
tūros pas garsų prancūzų skulptorių 
Antoine’ą Bourdelle’į (1861–1929), ku-
rio memorialinį muziejų galima aplan-
kyti Paryžiuje. Šalia savo pagrindinių 
studijų, Nacionalinėje meno ir amatų 
konservatorijoje aiškinasi keramikos 
degimo technologijų principus, pasva-
jodamas Lietuvoje įkurti „indų fabri-
kėlį“. Iš Paryžiaus bičiuliui skulptoriui 
Pet rui Rimšai rašo tai, apie ką štai jau 
100 metų kalbamės, o vis niekas nesi-
keičia: „Ir kuo kitu, bet su skulptūra, 
tai visada bus sunku Lietuvoje: kam 
ten reikia tokio brangaus liuksuso. [...] 
Reikia tik paimti Gedimino stulpus, 
padidinti juos iki kelių metrų aukštu-
mo, pastatyti ant kokios nors pakylos, 
prilipinti kur ne kur angeliukų ar kitokias figūrėles, ir 
ko gi daugiau – lietuviškas ir šventas paminklas. Nu-
krėtei barzdotą diedą – sakyk, Kęstutis, ir bus labai 
gerai. „Pirksiu tik lietuviškus meno dalykus“, – taip 
maždaug yra išsitarę kai kas iš žymesnių mūsų „ponų“. 
Vadinasi, meno kūrinių tikra to žodžio prasme dar 
nereikia – nestriokas, greičiau tik kulto dalykų duo-

kit šen. Kokie jie bus – nesvarbu: tik pigiai dirbkit“.
Ką jis daro grįžęs į Lietuvą? Teisingai, imasi pamink

lų kūrimo. Jaunai valstybei reikėjo paminklų, o nebe-
jaunam skulptoriui reikėjo darbo, mat į Kauno meno 
mokyklą dėstyti jo taip ir nepakvietė. Kodėl? Tenka vėl 
kartoti tą patį: gal charakteris, gal emociniai kalneliai, 
gal tiesiog gyvenimo sutapimai. Kad ir kaip būtų, jis 
tampa laisvai samdomu paminklų kūrėju. Visų pirma 
susiranda ir išsinuomoja buvusios dvaro raštinės pas-
tatą Jurbarke, tą patį dviejų aukštų raudonų plytų gro-
žį gamtos apsuptyje. Parsiveda žmoną – jauną, „gana 
gražią“, neraštingą, tačiau darbščią ir ramią merginą 
iš padorios ūkininkų šeimos. Štai taip praktiškai susi-
tvarkęs buitį, imasi darbo.

Pradeda nuo paminklo Simonui Daukantui Papilėje, 
Jurbarkui sukuria paminklą Vytautui Didžiajam (šis 
stovi ten iki šiol), 1932 m. – dar vieną, didesnį, Vytautą 
Kaune ir daugiau įvairių paminklų miestų ir miestelių 
aikštėms, taip pat turi šiek tiek bažnytinių užsakymų, 
kuria ir antkapinių paminklų. Nebuvo lengva. Valsty-
bė tuo metu viešų paminklų nefinansavo, tad reikėjo 
bendrauti ir bendradarbiauti su bendruomenėmis – 
paprastais žmonėmis, kurie kaupė ir taupė kiekvieną 
litą ir visiškai neįsivaizdavo apie darbų ir medžiagų 
kainas, ką ir kalbėti apie honorarus už kūrybinį darbą. 
Skulptorius gana greitai užsidirbo gerą vardą, tačiau 
finansinius reikalus spręsti sekėsi sunkiai – ne tokia 
ir reta situacija pradedančių freelancerių gyvenime. 
1939 m. jis rašė: „Visi praėjusieji metai mūsų namuose 

aukštyn-žemyn, kairėn-dešinėn 

buvo nuolatinės baimės ir skausmo metai. Kai papliu-
po eiti mokesčiai, varžytinės, nuošimčiai ir pabaudos, 
o skolinsies – tai vėlei nuošimčiai, kiek bėgiojimo, kiek 
laiko gaišaties, kiek rūpesčių ir nervų gadinimo, kiek 
praverktų naktų, jei ne šeima, viską būčiau metęs ir išė
jęs sau, kur akys mato. Pas mus Lietuvoje labai puikiai 
globojamas sportas, statomi jam didžiuliai namai. Bet 
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labai prastai plastinis menas, visoje valstybėje nerasi 
skulptoriaus, turinčio padorią ateljė“.

Priekaištas dėl valstybės globos yra šiek tiek ir sa-
vęs guodimas. Juk visi matome Laisvės statulos auto-
riaus Juozo Zikaro Kauno centre pasistatydintą gana 
prabangų namą. Ne prasčiau vertėsi ir geriau suktis 
mokėję Kauno tapytojai. Grybas tiesiog kažką darė 
ne taip. Neabejotinai trukdė tai, kad gyveno toli nuo 
Kauno, jo vakarėlių, pokalbių ir naudingų pažinčių, 
ir vėlgi: gal charakteris, gal emociniai kalneliai, gal 
gyvenimo sutapimai. Jis nesielgė kvailai. Užsakymus 
atlikdavo kūrybiškai ir gerai, jei reikėdavo, vardan 
kokybės aukodavo ir savo honorarus – visa tai ateity-
je neabejotinai būtų atnešę didelių dividendų. Tik ta 
ateitis neatėjo.

Vincas Grybas buvo nužudytas 1941 m. liepą. Jam 
buvo penkiasdešimt, jis buvo žymus skulptorius ir jį 
kažkas iš vietinių lietuvių įrašė į sąrašus kaip komunis-
tą. Buvo sušaudytas Jurbarke, kartu su kitais (iš viso 
321), daugiausia žydais. Egzekucijos vykdytojai žinomi, 
skundiko vardo dokumentuose nėra, nors muziejuje 
sako, kad tai buvo kaimynas.

Sugrįžus sovietams pradėta visaip ryškinti Grybo 
„raudonumą“ – to reikėjo dėl suprantamo noro pagerbti 
jo atminimą ir padėti likusiai našlei su vaikais. Tad jau 
1947 m. jo namuose Jurbarke atidarytas Kraštotyros 

muziejus, kurio dalį eksponatų sudarė Grybo darbai 
ir jo surinkti eksponatai. Vėliau, nepaisant paminklų 
Vytautui Didžiajam ar Vincui Kudirkai, jam buvo de-
dikuota gatvė Vilniuje (netoliese šiuo metu esanti jo bi-
čiulio skulptoriaus Petro Rimšos gatvė šį vardą gavo tik 
1991 m.). 1960 m. atidarytas memorialinis Vinco Grybo 
vardo muziejus. Sovietmečiu Vincas Grybas buvo nacių 
nužudytas pasišventęs komunistas. Atgavus nepriklau-
somybę, pasakojimas pasikeitė. Vinco Grybo biografijos 
autorė (Nijolė Tumėnienė, Vincas Grybas: Gyvenimo 

ir kūrybos drama, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 
2004) skulptorių piešia kaip religingą, politikai abejingą 
Lietuvos patriotą, jo kairiąsias pažiūras traktuodama 
kaip jaunystės paklydimus.

šviesusis muziejaus gyvenimo  
ruožas

Tragiška mirtis ištiko ne tik Vincą Grybą, bet ir di-
delę jo kūrybos dalį. Liko neišpildyti jo kurti projektai, 
tokie kaip Palangai sukurta megaskulptūra Birutės ir 
Kęstučio tema. Dalis jo paminklų sunaikinti sovietų, 
pražuvo ir svarbiausi bažnytiniai užsakymai. Savo vie-
tose stovi tik keli jo kurti paminklai. Žymusis Vytautas 
Didysis Kaune ne tik yra naujai atkurtas 1991 m., bet 
ir pastatytas kitoje vietoje nei menininko numatyta. 
Maža to, dėl nekorektiškai postamente vaizduojamų 
„pavergtų“ vokiečio, lenko, ruso ir totoriaus, netrukus 
pradėsime spręsti, ką daryti su šiuo istoriniu paminklu.

Grybas tiesiog norėjo kurti didingus ir kokybiškus 
paminklus. Jam tai puikiai sekėsi. Neabejoju, kad ir 
šiandien, po šimto metų, jo projektai laimėtų pirmąsias 
vietas paminklinimo konkursuose: skulptūros realis-
tinės, bet ir saikingai pastilizuotos, jos monumenta-
lios, bet skiriama dėmesio ir detalei, didingos, tačiau 
yra ir judesio. Tai geri paminklai, nebadantys akių ir 

šiandien. Bet, paradoksalu, – toks di-
dingas ir monumentalus objektas kaip 
paminklas tampa labai trapus, kai su-
siduria su laiku ir jo nešamomis per-
mainomis.

Priešais namą esančioje buvusioje 
dvaro kalvėje skulptorius buvo įsiren-
gęs dirbtuvę. Šiuo metu ten įrengta iš-
likusių kūrinių ekspozicija, daugiausia 
maketai ir modeliai iš gipso. Nedidelė, 
bet žavi vieta, kur puikiai dera senos 
plytos ir medis, o aplink skulptūrų bal-
tumą jaukiai vejasi šviesa. Iškalbingai 
į žemę rodo gipsinis Simonas Daukan-
tas su knyga, sparnais plasnoja ener-
gingas angelas, į tolį žvelgia gerai nu-
siteikęs Vytautas Didysis – kūrinių 
pakanka ne tokiai ir mažai erdvei už-

pildyti, tačiau jų negana tam, kad ekspoziciją galima 
būtų keisti, perkurti, ryškinti vienus ar kitus kūrybos 
aspektus. Todėl muziejus apaugo įvairiomis papildo-
momis veiklomis: naujai kurtomis skulptūromis, mar-
gaspalviais darbais iš veltinio, trapiomis savamokslės 
Lidos Meškaitytės akvarelėmis, vitražais. Vinco Grybo 
dvasios, to visų geidžiamo autentiškumo, jau kaip ir 
nebesijaučia. Tačiau ten vyksta gyvenimas, kas turbūt 
reiškia, kad muziejus šiuo metu yra šviesiajame savo 
istorijos ruože. !
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Vilnius nėra mano draugas ar meilužė. Aš su juo nesi-
glėbesčiuoju ir nemiegu. Bet aš miegu jame ir, garbės 
žodis, miegu prastai, išskyrus tuos atvejus, kai nuvirs-
tu savaitgalį prilupęs tekilos, kaip ir dera pasiturin-
čiam viduriniosios klasės biurgeriui. Visos kitos nak-
tys gana sumautos, nors ir bandžiau jas apgaudinėti 
pirkdamas padoresnius itališkus čiužinius iš pardės 
Kalvarijų gatvėje ir siųsdamasis melatonino tabletes 
iš Lenkijos. Miestas yra bloga vieta miegoti ir miegas 
čia tuo prastesnis, kuo esi giliau į centrą nuo miega-
mųjų rajonų. Jeigu įsivaizduotume Vilnių kaip maž-
daug pusmetrio skersmens šeimyninę picą, tai geriau-
siai miegasi ties pakraščiais, kur tik apdegusi bulka ir 
dar nesišviečia nei saliamio, nei sūrio. Žinoma, su sąly-
ga, kad neįsikraustysit į kokį dviejų šimtų butų termi-
tų lizdą su ne ką už fanerą storesnėmis perdangomis 
ir kiemais, kur žmonės mašinas stato maždaug malkų  
rietuvėmis.

Kai 1980aisiais atsikėliau į Šeškinę, patikėk, miego-
jau geriausiai. Mūsų penkiaaukštis namas tada buvo 
beveik miesto riba ir labiau priklausė netoli stovinčioms 
fermoms su besiganančiomis karvėmis, nei miestui. Žie-
mą šeškiniečiai laukuose pasidarydavo slidžių trasas, 
o vasarą gulinėdavo saulėje tarp džiūstančių karvašū-
džių ir, dievaži, savo atskirtyje net nebūtų pajutę, jei 
kas virš senamiesčio būtų numetęs vidutinio galingumo 
atominę bombą.

Miestas, tuo metu, aišku, po truputį ėjo platyn ir svai-
go savo ekspansijoje, stumdamas karves iš prigimtinių 
žemių. Dienomis į smėlingą žemę kranai kalė gelžbe-
tonio polius, draskėsi ekskavatoriai, vėjas nešiojo kar-
bido kvapą, vaikai iki pat vėlumos visose pakampėse 
pyškino iš statybų nugvelbtus vinių pistoletų šovinius, 
tačiau naktimis ateidavo ramybė. Visam mikrorajonui 
užteko vieno restorano, troleibusų ten niekada nebuvo, 
niekas nežvygino padangų sankryžose, nes visų varik
liai buvo vos 1,1 kubiko, o muštynės vyko gausiai, bet 
tyliai ir baigdavosi greitai. Sakau tau, pasaka ten buvo, 
ne miegas, nors prie visko, matyt, reikėtų pridėti ir tai, 
kad tada turėjau mažiau nei dešimt metų, beveik švarią 
sąžinę ir jokių širdies permušimų.

Šeškinė buvo mano vartai į miestą, į kurį patekau ne 
kažkaip išdidžiai įjodamas pro šlovingą Ostra Brama, 
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o tarsi vogčiomis, kaip valstietis su kepure droviose 
rankose iš atokesnės šiaurinės pusės. Galbūt todėl, ne-
paisant kartais išsprūstančio snobiško išdidumo, kad 
nūnai priklausau sostinei, niekada tikru vilniečiu taip 
ir nepasijaučiau. Tikrieji man visada atrodė tie, gimę 
kur nors senamiestyje, naujamiestyje ar Žvėryne. Ku-
rių vaikystė bėgo kažkur prie bažnyčių, kurie gyveno 
tarp legendų, nusibrozdino kelius į griuvėsių mūrus 
ir šlapinosi paminklų šešėliuose. Gyvenant dar mano 
gimtuosiuose Lazdijuose, kiekvieno žmogaus svetai-
nėje ant sienos kabėjo medinė ar gintarinė Gedimino 
pilis, tuo metu mums periferijoje buvusi labai ryškiu 
sostinės simboliu, ir atrodė, kad visi vilniečiai gyvena 
jos papėdėje. Bėda, kad atsikraustęs į Vilnių net savo 
vaikiškomis smegenimis jutau, jog prie to simbolio nė 
velnio nepriartėjau. O taip, kas savaitę po pora kartų 
tais tvankiais autobusais nusikapstydavau iki Žaliojo 
tilto link futbolo treniruočių ar muzikos mokyklos, ta-
čiau Gedimino kalno nesimatė pro mūsų pirmo aukšto 
langą. Nesimatė Baroko pavyzdžių ar bent jau televizi-
jos bokšto, kuris galėtų identifikuoti sostinę, tad tuome-
tinėje savivokoje likau toks pat provincialas, pasilypėjęs 
ant pylimo, kurį iš vienos pusės slegia monolitkių beto-
nas, o kitoje plyti dar neurbanizuoti laukai. Vaizdelis, 
kuris gali būti identiškas bet kuriame pasaulio mieste, 
bet čia juk kol kas nėra nieko apie Vilnių?

Ach, netiesa. Žmonės buvo kitokie. Didžiausias kont
rastas su vietiniais buvo netgi ne tai, kad gana atkak
liai tebekalbėjau dzūkiškai, bet tai, kad kiti kalbėjo 
rusiškai ir pusiau lenkiškai. Daugiau nei pusė kiemo 
vaikų varė slaviškai. Rūstus kultūrinis lūžis vaikiškai 
sielai buvo prisiversti slėpynes vadinti ne „skiniukas 
bum bum“, kaip buvo įprasta mano tėvonijoje, o „pal-
ki stukalki“, kaip jas dabar vadino naujieji draugai. 
Vilnius buvo ta vieta, kur pirmą kartą susidūriau su 
sąvokomis „mes“ ir „jie“, nepaisant visos internaciona-
linės doktrinos, plačiai stumiamos sovietinėje kasdieny-
bėje. Naujuosiuose rajonuose verkiant trūko mokyklų, 
tad rusiukai ir lietuviukai eidavo į tą pačią vidurinę, 
kur buvo užprogramuota nacionalinė trintis. Keista, 
kad ji beveik neegzistavo kiemo žaidimuose prie namų. 
Ten visus tarsi suvienydavo savo kiemo bendrystė, ta-
čiau mokyk loje staiga visos vertybės persiskirstydavo iš 

sLaptieji viLniaus kLubo užrašai
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naujo ir ten sutiktas net kiemo draugas rusas tapdavo 
šaltas, o tu, matyt, taip pat.

Muštynės nacionaliniu pagrindu vidurinėse tapo 
įprastas reikalas ir kelis metus taip prasikankinus val-
džia visgi pastatė naują mokyklą Justiniškėse, į kurią 
ir nukreipė lietuvius, senąją mano vidurinę palikusi 
rusakalbiams. Naujoji mokykla dabar buvo už kokio 
pusantro kilometro nuo lovos, tad mano geografija ir 
gyvybinė erdvė gerokai prasiplėtė, nors ir vėl ne į centro 
pusę, o tokiais pat pasvilusiais miesto pakraščiais dar 
labiau tolyn nuo Gedimino kalno.

Justiniškės devinto dešimtmečio viduryje atrodė kaip 
pasipūtusi B kategorijos Instagramo selebritė – norėjo 
jaustis, kad vaikšto raudonu kilimu, o iš tikrųjų stovė-
jo pačiame eilės prie dešros gale. Reklamuojamas kaip 
baisiai modernus, mikrorajonas visgi labiau priminė 
naują kolonistų žemę, į kurią perkėlė visus netilpusius 
ar netikusius niekur kitur. Klaidžiojo legendos, kad prie 
įprastos lietuvių, rusų, baltarusių, lenkų maišalynės 
valdžia ten permetinėjo čigonus, po Černobylio sprogi-
mo be namų likusius ukrainiečius, kažkodėl uzbekus 
su kirgizais ir, kaip vyšnaitė ant torto, neva, ir nusikal-
tėlius. Daug kas buvo laužta iš piršto, bet Justiniškės, 
ypač stojus tamsai, buvo velniškai nejaukus rajonas ir 
aš, jau paauglystėje ten įsitaisęs merginą, turėjau kele-
tą nesmagių patirčių su vietine chebra.

Jau šiais laikais finansiškai prakutusi bičiulė papasa-
kojo, kaip jos dukra dėl lankomos privačios ir brangios 
gimnazijos remonto kažkur centre, gal mėnesį turėjo 
vaikščioti į mano buvusią mokyklą. „Tu įsivaizduoji“, – 
susijaudinusi kalbėjo ji, – „ten vaikų rūbinėje per visą 
sieną buvo išbraižyta „Asta yra Pyzda“ ir niekas visą 
mėnesį to neuždažė.“ Aš kvatojausi tykiai caksėdamas 
liežuviu, iš dalies jausdamas šiokią tokią piktdžiugą, 
kad centriniai bent trumpam išlipo iš savo švaraus bur-
bulo, ir iš dalies jausdamas kažkokią blogiuko nostalgi-
ją tam, kad mokykla per tiek metų išlaikė savo geriau-
sias tradicijas. Tai buvo seniai užmirštas atskalūno 
jausmas, neįkyriai lydėjęs mane ir moksladraugius iki 
pat paskutinio skambučio – su išdidumu sumišusi nuos-
kauda, kad niekada nepriklausei labiau išpuoselėtam 
mokykliniam elitui.

Nepaisant visko, daugelis mūsų visgi prasibrovė į 
savas Almas Mater ir man, įstojus į Vilniaus universi-
tetą, pagaliau atsidarė Vilniaus senamiestis su visomis 
mielomis gatvelėmis, arbatinėmis ir alaus barais. Tie-
są sakant, į naujas erdves kažkaip įslinkau be didelės 
emocinės nuostabos, o, vėlgi, didžiausią įspūdį kėlė su-
tikti žmonės – kursiokai ir dėstytojai, laisvesnėmis nei 
buvau įpratęs smegenimis, su daugybe ryškių charak-
terių ir spalvotomis bendravimo išraiškomis. Po kele-
rių metų jau buvau gana apsitrynęs, visus senamiesčio 
užkaborius išvaikščiojęs vilnietis. Vos sukrapštęs pir-
mus uždarbius, palikau apsiverkusią mamą, susirū-

pinusį tėtį bei išsekusį Šeškinės fontaną prie turgaus 
ir išsikrausčiau į Pilaitę. Aišku, vėl į pakraščius, nes 
butų nuoma arčiau centro, mano bičiuli, ir tada buvo 
sumautai brangi.

Pilaitė yra dar viena puiki vieta miegoti Vilniuje – ar 
bent jau buvo. Dabar ten žmonių antplūdis, jie ten pa-
sistatė bažnyčią ir tai jau ženklas, kad ramybės nelauk, 
tačiau XX a. paskutinį dešimtmetį ji buvo nelyginant 
koks Madagaskaras – toli nuo kontinento ir apgyven-
dinta retai, kaip Lietuvos futbolo pergalės. Važiuoda-
mas taksi iš Pilaitės miesto link galėjai perskaityti visą 
rytinį laikraštį, riedėdamas autobusu – pusę knygos. 
Naktimis ten šnarėdavo skraidantys šikšnosparniai, ry-
tais krykštavo lemūrai, į mokyklą su kuprinėmis pasi-
šokinėdamos traukė marmozetės, bet Vilniaus ten buvo 
tiek, kiek dabar kokiose Grigiškėse. Pilaitė centro gy-
ventojų nejaudino niekaip – kaip užsiknisusio dėstytojo 
nejaudina miegantis studentas auditorijos galiorkoje.

Ten, Įsruties gatvėje, pragyvenau gal kokius dutris 
metus, laikydamas tai labiau atsitraukimo baze po il-
galaikių išpuolių į miesto centrą ar platesnį pasaulį, kai 
nakvodavau pas draugus ar kur papuola. Ten grįžda-
vau tik išsiskalbti drabužių, sumokėti už nuomą ir ke-
letą parų atsimiegoti prieš naujus žygius, prisiglaudus 
prie atšokusių tapetų. Taip gyvendamas, žinoma, be-
veik neužmezgiau gilesnių pažinčių su vietiniais, nors 
šie ir bandė susipažinti artimiau, keletą kartų iškvies-
dami policiją dėl triukšmavimo. Oh. Vadinasi, ten šį tą 
visgi nuveikiau.

Vilnius tam gyvenimo tarpsny jau buvo praradęs savo 
mistiką. Jo gatvėse elgiausi plėšriai ir įžūliai, tarsi jis 
man priklausytų. Jauni ilgai negyvena mąslioje ste-
binčioje melancholijoje ir pirmenybę teikia spontaniš-
kam veiksmui, o kai esi įsmeigęs akis į priekį, net jau-
kios detalės pralekia nepastebėtos. Abiem kojom įlipus 
į miesto gyvenimą, Vilnius intuityviai vis labiau pra-
dėjo priminti Ričardo Gavelio Vilniaus pokerį. Knyga, 
perskaityta nepriklausomybės lūžių metu, su jau iš-
blukusiu iš atminties siužetu, tačiau likusiu kažkokios 
gašlios ir nešvarios nuodėmės poskoniu, atrodė tiksliai 
atspindi bendrą dutūkstantaisiais pažinto miesto dva-
sią. Prasisiekę verslininkai buvo ties riba nuo bandito, 
menininkai ties riba nuo girtuoklio, žvaigždės ties riba 
nuo bankroto, ir visi tarsi gyveno iliuzinėje euforijoje, be 
aiškių mokesčių ir taisyklių, bet su vienu kitu žiupsniu 
amfetamino kišenėje. Kol pro šalį plaukė įprastas, rūs-
tus rutinos Vilnius, važiuojantis į darbus troleibusuose, 
besitrinantis maisto parduotuvėse ar Gariūnuose ir pri-
tylantis sekmadienio rytais.

Tada spėjau gal metus pratempti Žvėryne, ties da-
bartine „Panorama“, bute, kurį dalinomės su bičiuliu, 
naikindami vienas kitą nesibaigiančiais užsisėdėjimais 
virtuvėje ir kęsdami amžinai nelaimingo, dejuojančio 
ploto savininko priekaištus dėl pradeginto linoleumo ir 
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miegas viLniuje

sulaužytų baldų. Miego ten beveik nebuvo, ir galiausiai 
išsekę išsiskirstėm kas sau, abejingumo srovei mane 
nunešant į Filaretų gatvę, ramų užutekį, peršokus 
transporto mazgą į rytus nuo Užupio. Geltonų plytų 
keturaukštis buvo vienoje iš tų nuobodžiai tylių oazių, 
kurias šitaip myli prakutę Vilniaus buržua – beveik ša-
lia centro, teritorija nesupjaustyta plačių automagistra-
lių, mažaaukštė statyba. Butą išnuomojo neišpasakyto 
švelnumo dailininkas su vilnone kaimiška liemene, ša-
lia kurio vien stovint jauteisi ramesnis ir geresnis. Ten 
buvo jauku ir pirmą kartą gyvenime pajutau, kokią 
didelę įtaką mano silpnai psichinei pusiausvyrai gali 
daryti tvarkinga aplinka ir net minimalus komfortas. 
Pats rajonas ten nesiūlė nieko naujiems atradimams, 
tačiau miegojosi gerai. Pagyvenęs ten ilgiau gal būčiau 
įsiliejęs bent jau į šalia esančio Užupio menininkišką 
bendruomenę, bet pagaliau geresne linkme pajudėjus 
asmeninei finansinei situacijai, sukrapščiau nuosavam 
butui su įsiskolinimu bankui.

Šv. Stepono gatvė yra istorinis Vilniaus rajonas, prieš 
šimtą metų dar priklausęs žydams, o šiuos nušlavus 
pasiutusiems laikams, po Antrojo pasaulinio atiduo-
tas klajūnams iš plačios Sovietų Sąjungos ir galiausiai 
nugyventas iki apsilaupiusių griuvenų. Būdami dar 
studentai į gausiai išsibarsčiusius narkotikų ir alkoho-
lio taškus ten eidavom nusipirkti nelegalios degtinės, 
o prieš dvidešimt metų vis labiau pampstantis kapi-
talas ten įžengė su ambicija atnaujinti ir uždirbti. Iš-
skrosti, be langų, šiukšlėmis ir kažkodėl pūvančiais 
obuoliais užversti sienojai buvo atstatyti pagal naujau-
sią euroremonto madą ir į apsiblaususį rajoną taranu 
įsirėžė šviežiai tinkuotų namų dešra. Vieno jų palėpėn 
aš ir įsikrausčiau su tokiu nekantrumu, kad pradėjau 
ten nakvoti vos nusidažęs sienas, pasidaręs šiokį tokį 
sanitarinį mazgą ir numetęs čiužinį ant ką tik suklo-
tų grindų.

Naujieji atvykėliai ten buvo tarsi pernelyg stipriai 
į priekį išsiveržęs puolančios kariuomenės dalinys, iš 
visų pusių apsuptas priešiškos teritorijos. Bendrame 
rajono kontekste šie priklausė aukštesniam socialiniam 
sluoksniui, dėvėjo naujesnius drabužius, turėjo švares-
nius vaikus, daugiau automobilių ir buvo visiškai sve-
timi vietiniams, kurie į atsikrausčiusiuosius žiūrėjo su 
nepakančia pašaipa, gausiai gliaudydami keptas saulė-
grąžas ir pro dantis spjaudydami nepasitenkinimą. Bū-

tent pirmaisiais metais ten gal tris kartus buvo išdaužti 
mano mašinos langai, praradau porą mobilių telefonų, 
o naktį grįžtant siaura gatve namo ir blausioje žibinto 
šviesoje pamačius grupę žmonių, strateguodavau atsi-
traukimo scenarijus. Tačiau asimiliacija jau buvo pra-
sidėjusi, tad po kiek laiko tiek naujai atsikrausčiusieji, 
tiek senbuviai jau sėdėjo prie vieno stalo vietiniame 
bare jaukiu pavadinimu „Gramutė“, o rajono girtuokliai 
šaukdavo vardu, rytais kaulydami monetų „į skolą“, 
kaip nepraradę orumo visada pabrėždavo. Kai mano in-
teligentiškų kaimynų keturiolikmetė dukra pastojo nuo 
šaunaus vietinio vagies ir mušeikos, integraciją oficia-
liai galima buvo laikyti pavykusia ir baigta.

Miegas, atvirai pasakius, ten buvo nieko gero. Ypač 
vasarą, kai palėpė prikaisdavo iki pomidorų šiltnamio, 
o skūpumas neleido net galvoti apie kondicionierius, 
visi langai būdavo atviri ir galėjai girdėti, kaip gatvelėje 
aidi besiprausianti katė. Kita vertus, miegas ten buvo 
tik nuobodi būtinybė, kadangi visais kitais atvejais ra-
jonas buvo nuostabiai bruzdantis ir gyvas. Jį pamilo 
visokio plauko neformalai ir bohemščikai, Šv. Stepono 
gatvė tapo tranzitine gysla žmonėms, kursuojantiems 
tarp autobusų stoties ir senamiesčio, tad net drybso-
damas namie su kompiuteriu ant kelių viena ausim 
nuolat jutau miesto pulsą: nuo savo dvi eilutes dainuo-
jančių Krišnos garbintojų, nuo vakarotojų, savaitgaliais 
staugiančių dainas pakeliui namo iš centro barų, iki vie-
tinių menininkų ar antikvarų nurautais stogais, kažką 
rėkiančių vienas kitam per šimtą metrų išilgai gatvės.

Savo nenuilstančia dvasia ir kažkokiu lyg iš praeities 
pulsuojančiu chaosu būtent ta miesto dalis man rodėsi 
arčiausiai Vilniaus, kurį kažkokiu būdu susiformavau 
savo vizijose – miestas dar nenupudruotas iki turistams 
skirtų atvirukų, tačiau tikras, gyvas ir kibirkščiuojan-
tis nuo trinties tarp įvairiausių žmonių likimų ir cha-
rakterių.

Savo kaltei turiu pripažinti, kad sendamas ir virsda-
mas vis didesniu konformistu ir ieškodamas patogumų, 
po kiek laiko palikau ir tą etapą, išsikraustydamas iš 
Šv. Stepono ir dar pora kartų pakeisdamas gyvenamą 
vietą. Tačiau važiuodamas pro šalį visada užverčiu akis 
į savo palėpę, tarsi pasisveikindamas su ten likusia 
savęs dalimi. Nes po to jau joks girtuoklis taip jaukiai 
nekaulijo monetų rytais, kaip girtuoklis iš Šv. Stepono 
gatvės. !



56 naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

Monika Radžiūnaitė. Trys mirę karaliai / Trium mortuorum regum. 2020. drobė, aliejus. Privati kolekcija



57naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

aPžVaLGa

Kai baigiantis vasarai buvau paklaus
ta, kaip atostogos, smūgiškai atsakiau 
klausimu, o kas yra atostogos? (Vi
sai kaip britų aktorės Maggie Smith 
seriale Dauntono abatija vaidinama 
grafienė, grakščiai pakeltu antakiu 
klaususi, o kas yra savaitgalis?) Taigi 
atostogos – laikas bibliotekos pavėnė
je ir rašomojo stalo užuovėjoje – toks 
būtų trumpas apibrėžimas, su lengvu 
romantikos šydu, mat ne viskas buvo 
taip idiliška. Šią vasarą pirmąsyk per 
visus ilgus metus į savo privačią biblio
teką, kaip sakė viename spektaklyje, 
įsileidau svetimą. Tiksliau, net kelias 
poras svetimų akių, fotoobjektyvų lę
šiais tyrusių ir fiksavusių mano turi
mas knygas.

Apskritai asmeninės bibliotekos 
viešinimo pastaruoju metu netrūko – 
ankstesniame NŽ-A numeryje pasako
dama apie širdies skaitinius, kurių taip 
ir neperskaičiau per tą vasaros iliuziją, 
sakiau, kad išsiduoti labiau apie save 
ir negalėčiau. Bet vis dėlto galėjau, 
gal ne tiek išsiduoti, 
kiek apsinuoginti, ir 
pastarajam veiksmui 
nė kiek nepasitarnavo 
pandemijos režimas, 
privertęs kalbėti, dis
kutuoti, mokyti(s) iš 
ekrano, mano, bet ir 
dažno atveju, stovinčio 
knygų apsiaustyje.

Kai visi atsidūrėme 
nuotoliniame, neilgtru

apie intymumą, asmeninės 
bibliotekos

JūrATė ČerŠKuTė 

kus supratome, koks svarbus yra gero 
užnugario reikalavimas – tvarkingas, 
estetiškas, nepaslepiantis gyvenimo, 
bet ir pernelyg neišduodantis. Nors 
purtausi nuo visokių blurų ir kitų siū
lomų fonų, kartais norėdavau nematy
ti kitapus ekrano esančių buities chao
sėlių. Kai progai lėmus susitikau gyvai 
su tik per nuotolį matytais studentais, 
jie man sakė: kaip gera žinoti, kad jūs 
ne holograma, o aš galvojau: kaip įdo
mu jus matyti judrioje ir triukšmingoje 
miesto aplinkoje, o ne tuose miegamuo
siuose, kaip įdomu jus pažinti matant 
gyvą kūną ir jo plastiką, o ne statiškus 
vaizdus ekrane ir kambariuose už nu
garos. Kalbant apie juos, manau, kad 
lengviausia buvo knygų žmonėms, juk 
nori nenori, kad ir kokiu kampu pasi
suktum nuo darbastalio, vis tiek regos 
lauke bus knygos. Per šiuos pandemi
jos metus bibliotekų ir knygų spintų 
prisižiūrėjome užtektinai, užsienio ži
niasklaida ne kartą bandė iškoduoti ži
nias iš knygų nugarėlių, transliacijose 

šmėžuojančių už gar
sių žmonių nugarų. Ne 
kartą buvo prabilta ir 
apie knygų režisūrą – 
retais kartais ir aš, su
laukusi pastabos, kad 
kiek jau ten ta undinė 
radzevičiūtė ar Aidas 
Marčėnas gali taip ryš
kiai mano lentynose 
šviesti, prieš kai kurias 
vaizdo konferencijas 

perdėliodavau knygas, retais kartais 
sąmoningai siųsdama vieną ar kitą 
signalėlį. Dar teko girdėti priekaištų, 
kad čia specialiai demonstruojamės su 
tomis knygomis, į ką beliko tik gūžčioti 
sakant, kad tikrai kitos geros vietos, 
kur būtų patogu sėdėti ir nesimatytų 
kasdienės buities kampų, tiesiog nėra, 
nes toks jau darbas, kad darbo kam
barys ir biblioteka yra viena ir ta pati 
namų patalpa.

Tačiau net ir šie pandemijos lemti 
viešumai manęs vis tiek neparuošė 
dalykui, kirtusiam iš pasalų, netikė
tai ir jautriai – asmeninės bibliotekos 
fotografavimui ir kalbėjimui apie ją. 
Šią vasarą buvau kalbinama vienai 
rengiamai knygai apie knygų žmones, 
knygos rengėjos uoliai manęs klau
sinėjo apie nuosavą biblioteką, kaip 
ji kaupėsi, kaip sudėta, pagal kokią 
sistemą, kokie geros, mano lentynose 
pasiliekančios, literatūros bruožai. To
kie paprastučiai klausimai, priminsiu, 
būna sudėtingiausi, todėl nemenkai 
pajaukė jausmus, kuriuos galutinai 
sujaukė fotografavimas. Kai pamačiau 
tą visą foto įrangą, ne tik kad sutrikau, 
bet ir pasijutau mažne kaip fotografi
jos eros priešaušryje, beveik tikėdama, 
kad nufotografavus mano knygas, tuoj 
pat sunyks ir dalis mano sielos. Vis 
dėlto fotografės elgsena buvo pagarbi 
ir atidi, tai ne juodraščiams ir proce
sui telefonu fiksuoti greitieji kadrai, 
taikant kameros akį į keisčiausius ir 
intymiausius, natūraliai gyvenimo su
klotus mano bibliotekos užkampius, 
kuriuos būčiau mielai paslėpusi nuo 
svetimos akies, deja, nebuvo galimybės.

Atlikus šią keistą bibliotekos prista
tymo misiją, apėmė keisto nuovargio 
ir absoliutaus apsinuoginimo pojūtis, 
nes kito akys pilna aprėptimi pamatė 
tai, ką dabar mano skaitomas rūtos 
Jonynaitės iš vokiečių kalbos išvers
tas W. G. Sebaldo Austerlicas (leidykla 
Baltos lankos) vadina „idealiu krašto
vaizdžiu, vientisu paveikslu“. Mano 
kraštovaizdžiu ir mano portretu. Apie 
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knygas kaip apie proto ir mąstymo 
kraštovaizdį rašė ir šiemet liepos pa
baigoje miręs italų leidėjas ir rašytojas 
roberto Callaso, mėgęs savo turimas 
knygas „aplenkinėti plonu šilkiniu po
pieriumi, vadinamuoju pergaminu“, 
kuris leidžia jas ne tik apsaugoti nuo 
senėjimo ar duoda jų savininkams 
atokvėpio nuo viršelių šurmulio, bet ir 
„pristabdo bet kokį intymumo ekscesą. 
Apsaugo nuo tų nemalonių situacijų, 
kai įžengus į kambarį žaibiškai per
prantama, kartais vien iš nugarėlių 
spalvos ir grafikos tipo, iš ko sufor
muotas namų šeimininko mentalinis 
kraštovaizdis“ (roberto Calasso, „Apie 
biblioteką“, iš italų kalbos vertė Toma 
Gudelytė, in: Literatūra ir menas, 
20201106, nr. 19, in: https://literatu
rairmenas.lt/publicistika/robertoca
lassoapiebiblioteka).

Intymumo ekscesas ir mentalinis 
kraštovaizdis – raktažodžiai, paran
kūs įvardyti mano sutrikimą, nerimą 
ir tą persmelkiančio nuogumo pojūtį. 
Iš kur jis? Tikrai ne dėl to, kad turė
čiau ką slėpti ar norėčiau pasirodyti 
kitokia nei esu. Gal tai tas knygos sak

ralumas, lemtas skaitymo kaip priva
tumo akto? Nors profesija jį ir baigia 
sumažinti iki minimumo. O gal šis 
nejaukumas dėl to, kad niekada nesu 
rodžiusi savo bibliotekos ir nesu apie 
ją kalbėjusi?

Iš karto pasakau: mano bibliotekoje 
nieko ypatingo, kaip galima įsivaiz
duoti, nėra. Manyčiau, tai įprastinė 
literatūrologės ir šiuolaikinės lietuvių 
prozos tyrėjos biblioteka. Joje, laimei, 
dešimtmetis knygų apžvalgų rašymo 
praktiškai neatsispindi, nes pastarą
sias knygas jau daug metų skaitau tik 
el. formatais, kas gelbsti nuo visiško 
paskendimo knygų gausoje (neįsi
vaizduoju, kokio dydžio namai galėtų 
priglobti nepertraukiamus naujų kny
gų srautus). Manoji knygų dėliojimo 
sistema, taip masinusi minėtosios 
knygos rengėjas, yra itin paprasta: 
vienoje spintoje – verstinė literatū
ra, kitoje – teorinė, trečioje – lietuvių 
auto rių, daugiausia prozos kūriniai, ir 
nedidukė ketvirta – gyvasis nesąmo
nių kampelis, kuriame telpa viskas, 

kas nedera kitur, nuo vaikystės nos
talgijos ir praėjusių laikų pasijų. Visos 
knygos sudėtos pagal abėcėlę, išskyrus 
ričardo Gavelio lentyną – joje knygos 
gula chronologiškai, o dabar jau vos 
išsitenka ir vertimai. Atskirą lentyną 
turi poezija, o meno knygos, albumai, 
iškiliųjų biografijos ir memuaristika 
gyvena kitame kambaryje.

Taigi, pakartoju, kad turiu visiškai 
niekuo neišskirtinę (tipinę lietuvės hu
manitarės) ir net ne itin gausią (sako, 
tokios net ir Jorge Luisas Borgesas, 
didysis bibliotekos metaforos kūrėjas, 
neturėjo) biblioteką. Darbinę, paran
kią ir patogią visoms veikloms išpildyti 
ir tekstams rašyti, joje net ir knygų su 
autografais vos kelios, ką jau ten apie 
retus ar bibliofilinius egzempliorius. 
Manęs nedomina konkrečios knygos 
konkretus leidimas, nors paveldėtas 
senelių knygas iš tarpukario ir pokario 
laikų ir esu išsaugojusi. Aš nesu biblio
filė, nes myliu knygas dėl jų turinio, 
o bibliofilai, kaip rašė umberto eco, 
nebūtinai: „Bibliofilas yra ne tas, ku
ris myli „Dieviškąją komediją“, o tas, 
kuris myli „Dieviškosios komedijos“ 
konkretų leidimą ir konkretų egzemp
liorių. Jis nori turėti galimybę jį liesti, 
sklaidyti, perbraukti delnais viršelį. 
Taip jis „kalbasi“ su knyga kaip su 
objektu, klausosi knygos pasakojimo 
apie savo kilmę, istoriją, nesuskaičiuo
jamas rankas, kurios ją lietė“ („Paliesti 
knygas“, in: umberto eco, Pape Satàn 
aleppe: Takios visuomenės kronikos, iš 
italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė, 
Vilnius: Tyto alba, 2017, p. 328–329). 
(Cha, aš vengiu čiupinėti knygas, ne
bemasina popieriaus, t. y. dažų kva
pas, vis labiau džiaugiuosi pdfais, ku
rie nekvepia niekuo ir neerzina dažna 
popieriaus (ne)kokybe.)

Kai manęs paklausė, kaip kompo
navau biblioteką, pirmiausia prisimi
niau persikraustymą – kai pagaliau 
persivežiau ir panakčiais į lentynas 
susidėliojau visas knygas, apėmė tik
rasis persikraustymo jausmas, nors 
dar buvo nepervežti visi kiti daiktai. 
Nuo ko pradėjau dėti biblioteką? Ži
noma, kad nuo Gavelio lentynos – pa
togiausiame aukštyje ir geriausiame 

matomume (ak, tie pirmieji gražiausi 
metai po disertacijos gynimo). Bibliote
kos perkraustymas dovanojo galimybę 
pačiupinėti kiekvieną knygą, atrasti 
užmirštąsias, kurios sužadina viltį, 
kad greitai prie jų grįši, nors išties taip 
ir negrįžti.

Kiekvienąsyk skaitydama radze
vičiūtės Grožio ir blogio biblioteką 
įsigalvoju apie Walterį ir Aby War
burgą, biblioteką ir metodą, ir visada 
prisimenu radzevičiūtės klausimą: 
„Viena iš bibliotekos knygų iškrinta iš 
loginės sekos. Kuri?“ Vietoj atsakymo 
išdavimo prisipažinsiu, kad esu sena
madiškai paprasta, nes būtent todėl 
pasirinkau ne kokį įmantrų knygų dė
liojimo metodą, o seną gerą ir darbui 
patogų abėcėlės principą, derantį ir su 
to paties autoriaus knygų išdėstymu 
chronologiškai. (Kiekvienąsyk išgirdu
si apie knygų organizavimą pagal nu
garėlių ir viršelių spalvas, pagalvoju, 
kad tie žmonės neskaito, jei renkasi in
terjero gyvinimą vietoj knygos radimo 
patogumo). Kad ir kaip vyras, šeimoje 
atsakingas už technologijas, bandė 
įtikinti naudoti kokią nors knygų ka
talogavimo programėlę, kategoriškai 
atsisakiau ir jomis nesinaudoju – būtų 
per daug darbo kiekvieną knygą nu
fotografuoti ir aprašyti, nors galbūt 
paieška sistemoje ir padėtų, bet kol 
tarp savo knygų sukuosi tik viena pati, 
ir kol dar nepaveda galva, tai viskas 
veikia, laikantis ir pačios banaliausios 
metodikos. (O kodėl filologų universi
tete nemoko bibliotekos organizavimo 
pagrindų?)

Kita vertus, tuščia jos, kai ištinka 
darbas ir gyvenimas – nebepamenu, 
kas sakė, kad ne mes esame knygų sa
vininkai, tai jos savinasi mus ir gyvena 
pagal joms žinomus dėsnius. Pavyz
džiui, semestro metu knygos migruoja 
paskaitų teminėmis trajektorijomis, 
o net ir nedėstant jas sutvarkyti atro
do misija neįmanoma. Prieš fotosesiją 
bandžiau įvesti tvarką ir lengvai pa
režisuoti savo knyginį portretą, deja, 
knygos tvarkėsi taip, kaip joms reikia, 
užimdamos tuščias erdves ir tiksliai į 
jas įsisprausdamos. Būtent dėl to vei
kiausiai būtų neįmanoma suskaičiuo
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ti, kiek knygų turiu, o tai man ir visai 
neįdomu – ką tai pakeistų? Jų vis tiek 
visada būtų netalpiai per daug ir kartu 
per mažai.

Apskritai biblioteka yra nedalomas 
darinys, apibrėžiantis turėtoją, iš
duodantis jo(s) polinkius, stiprybes ir 
silpnybes. Veikiausiai šis išdavystės 
momentas man ir įvarė tą strioką ir 
Callaso minėtą intymumo ekscesą. 
Kodėl? Nes mano biblioteka yra ne tik 
apie mane, bet ir apie mano atmintį, 
vieną slaptingiausių ir intymiausių 
mano egzistencijos ir tapatybės dalių. 
Galbūt net apie ją labiausiai, taigi ir 
apie nostalgiją. Biblioteka yra mano 
slėptuvė, mano komforto ir nusirami
nimo zona, kurioje aš labiausiai esu 
savimi ir labiausiai namie, o tai viešai 
nerodytinos būsenos.

Galvodama apie asmeninės bibliote
kos intymumą ir privatumą, negaliu 
negalvoti ir apie skaitymą, nes skai
tymas man visada buvo, yra ir bus 
absoliučiai privati, o ne vieša veikla 
(viešai galiu tik ką nors pavartinėti 
arba greitosiomis permesti žinias). 
Galbūt dėl to nemėgstu, jei kas mane, 
išskyrus šeimą, mato rimtai skaitan
čią – juk skaitymas, kaip sako viena 
draugė, atleidžia veidą ir emocijas. 
Skaitydami mes krapštomės, muis
tomės, judame ieškodami patogesnės 
pozicijos (aš mėgstu „išsilankstyti“ 
neįprastomis pozomis), rakinėjamės 
veidą, kedename plaukus. Galbūt dėl 
šios priežasties man visąlaik buvo 
gyvas vargas ką nors skaityti, kaip 
ir dirbti, bibliotekose. Pirmiausia dėl 

to, kad ten reikia tvarkingai sėdėti 
prie stalo. Antriausia, aplinkui pilna 
kitų, leidžiančių garsus. Tad geriau
sia skaityti namuose, toje kuklioje, 
bet nuosavoje bibliotekoje susirangius 
ant sofos. Šiuos nepomėgius papildo ir 
dar vienas – nemėgstu knygų skolinti, 
kaip ir nemėgstu bibliotekos knygo
se matyti kitų skaitymo pėdsakų. Jie 
mane blaško, nes dažniausiai skaitau 
su konkrečia užduotimi ir seku jos 
pėdsakais. Nors nuosavose knygose 
galiu daryti ką noriu, vis tik pastabas 
labiausiai mėgstu žymėtis ant atskirų 
lapelių, nes knygų paraštės tam retai 
pakankamos, o pastarųjų metų knygų 
dizaino mados išvis pamiršo, kam ir 
kodėl reikalinga paraštė. Jų ten tie
siog nėra. Galbūt dėl to vis prasitariu, 
kad nėra patogesnio žymėjimosi už 
pasibraukimus ir pastabų formulavi
mus skaitymui skirtose platformose 
Adobe Acrobat ar iBooks. Tai išgir
dusios mano kalbintojos ir fotografė 
kiek nusivylė, kad tikrasis Čerškutės 
biblioteką simbolizuojantis ir jos turinį 
saugantis daiktas yra pilkame dėkle 
besislepiantis iPadas.

Ar esu perskaičiusi visas lentynose 
ir pakampėse turimas knygas? Žino
ma, kad ne, ir nuoširdžiai norėčiau pa
matyti žmogų, visas turimas perskai
čiusį, nes tokių nepažįstu. Galvodama 
apie neperskaitytas knygas, kurių 
didžiosios dalies turinį žinau iš sąsa
jų su kitomis, visada grįžtu prie eco, 
sakiusio, kad perskaitytos knygos yra 
mažiau vertingos nei neperskaitytos, 
nes privati biblioteka yra ne priedas 

prie ego auginimo ir raiškos, o tyrinė
jimų įrankis. Ir tai gryna tiesa, juk jau 
minėjau, kad manoji biblioteka yra 
darbinė – du trečdaliai turimų knygų 
tarnauja darbui ir žinioms, ir tik ma
žas trečdalis man pačiai ir pomėgiams. 
Tad pasitelkiant eco terminą, skirtą 
neperskaitytų knygų kolekcijai, turiu 
ne tik biblioteką, bet ir antibiblioteką, 
pastarąją gal net labiau.

Ar mano asmeninė biblioteka išduo
da, kad myliu knygas? Ir taip, ir ne. 
Nes meilė knygai kaip daiktui, gulan
čiam į lentyną (užimančiam vietą ir 
renkančiam dulkes), sėkmingai blės
ta, bet meilė knygoms kaip universa
liai bibliotekai, vadinamai literatūra 
(J. Hillis Millerio frazė), tikrai yra. 
Kitaip tariant, myliu literatūrą, nes ji 
yra biblioteka. O kas yra asmeninė bib
lioteka? Tikroji asmenukė, išduodanti 
beveik viską, todėl veik visiems ir nero
dytina. Taip, aš vis dar kiek gailiuosi, 
kad apsinuoginau ir pasidaviau puiky
bei pasakoti apie savo knygas, leisti jas 
kitiems čiupinėti ir fotografuoti. Vietoj 
visų savo bibliotekos nuotraukų dabar 
tenkinčiausi nuoroda į vieną garsiau
sių Borgeso tekstų „Babelio bib lioteka“ 
(Jorge Luis Borges, Fikcijos, Vilnius: 
Baltos lankos, 2000, p. 59–67), ir dar 
pridurčiau trumputę sakinio iškarpą 
iš Álvaro enrigue romano Staigi mirtis 
(iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokai
tienė, išleido Rara) trylikto puslapio: 
„tikrasis menas yra gebėti skaityti“. 
O ar turimos knygos tai išduoda – tai 
jau tema kita. !
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„Literatūros salos“ – senas geras lie
tuvių literatūros tyrinėtojų ir kūrėjų 
vasaros akademinis seminaras, šiemet 
liepos 27–30 d. įvykęs jau šešioliktąjį 
kartą. Seminaro savitumas tas, kad 
jame siekiama, peržengus institucijų 
ir akademinių hierarchijų ribas, su
burti draugėn literatūros studentus ir 
tyrėjus iš įvairių Lietuvos universite
tų. Tai – klajojantis seminaras, kas
met nutūpiantis vis kitoje Lietuvos ar 
kaimyninių šalių vietoje, taip temiškai 
susisiejantis su Lietuvos literatūros ir 
kultūros istorija. Šių metų seminaras 
Vytauto Mačernio 100ųjų gimimo 

metinių proga buvo skirtas poeto ir jo 
kartos kūrybiniam palikimui naujai 
aptarti. Ta proga „Salos“ keturioms 
dienoms įsikūrė Žemaitijoje, Vytauto 
Mačernio Žemėje.

Mačernio klausimai lietuvių 
literatūros mokslui

AKVILė rėKLAITyTė

„Salose“ susiformavusi tradicija 
skaityti poeziją iš atminties. Pirmą
jį vakarą dalyviai kartojosi Mačernio 
tekstus. Skaitovai akivaizdžiai ieškojo 
naujų rakursų pažvelgti į Mačernio 
kūrybą – atskleisti jos ironiškumą, iš
ryškinti egzistencialistinį skepsį, nau
jai išgirsti „Vizijas“, sulaužyti įprastas 
žinomų eilėraščių prasmines intona
cijas. Tokie pasirinkimai byloja apie 
poreikį atnaujinti santykį su klasiko 
kūryba ir permąstyti jos istorinę bei 
meninę vertę.

Literatūrinėje ekskursijoje po Ma
černio gimtąsias vietas, kaip beveik 

visad panašiose išvykose, teko pripa
žinti, kad kultūros istorija ir mokslas 
daug netektų be vietinių visuomeni
ninkų ir gidų, kurie atsidavę renka 
duomenis, ieško istorijoje pasimetusių 

galų, kaupia archyvus. Vytauto Ma
černio muziejaus gidas Bronius Klei
nauskas seminaro dalyvius vedžiojo 
po Šárnelę, Žemaičių Kalvariją. Asfal
tuoto ir žvyruoto kelių sankryža šalia 
Mačernio geriausio draugo Pauliaus 
Jurkaus namų, su detalėmis rekonst
ruota lemtingoji 1944 m. spalio 7oji, 
bombos skeveldros, tąkart įstrigusios 
ir į šalimais tebestovinčios Kryžiaus 
kelio koplytėlės lentines sienas, žino
mus istorijos faktus padėjo patirti kaip 
asmeninį liudijimą.

Poetui dedikuotas seminaras sutei
kė progų grįžti prie pačių šaltinių – jo 
eilėraščių. Kęstutis Nastopka prane
šime semiotiškai analizavo Mačernio 
„Penktąją viziją“: išryškino kuriamas 
prasmines priešpriešas, jų sąsajų efek
tus. Paulius Jevsejevas („Modalumas 
ir sakymo reprezentavimas „Vizijose“) 
ištyrė lyrinio subjekto įžengimo į vizi
jos patirtį poetinius siužetus, kuriuose 
išryškėjo nuo realybės atsijęs, savaip 
vaiduokliškas, labiau konceptualus 
nei kūniškas, lyrinio subjekto pobūdis. 
Dalia Jakaitė („Sielos gyvybė ir sin
derezė Vytauto Mačernio sonetuose“) 
kalbėjo apie Vytauto Mačernio poezi
joje kuriamas sielos charakteristikas. 
Marijus Šidlauskas („Šimtamečio Ma
černio lygtys“) analizavo Mačernio kū
rybos egzistencialistiškumą.

Mokslininkai apžvalgė ir istorinį
kultūrinį žemininkų bei visos epochos 
kontekstą: Mindaugas Kvietkauskas 
(„Žemininkų laikysenos karo metais: 
tarp kartų ir kultūrų“) svarstė apie kū
rybinių kartų formavimosi principus. 
Temą savaip tęsė Virginija Balsevičiū
tė („Žemininkų generacijos kodai lietu
vių sovietmečio poezijoje“), kalbėjusi 
apie žemininkų kartos ir sovietmečiu 
subrendusių poetų (labiausiai – Jono 
Juškaičio) pasaulėvokos bendrumus. 
Žydronė Kolevinskienė („rūpesčiai 
dėl Mačernio išeivijoje“) rekonstravo 
išeivijoje pradėtus Mačernio atminimo 
įprasminimo darbus. Brigita Speičytė 
(„Apie naiviąją poeziją“) aptarė gilią 
naiviosios poezijos tradiciją ir dėsningą 
jos atsinaujinimą istorinių katastrofų 
laiku. Filosofė Jurga Jonutytė („Apie 
kitus aš nieko nežinau. eiblizmo 
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Renginio akimirka: jurgita žana Raškevičiūtė kalbina norbertą Černiauską.  
justės Gadliauskaitės nuotrauka, LLTi archyvas
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atmainos XX a.“) kalbėjo apie galimas 
sąsajas tarp XX a. pradžioje vyravu
sių dvasingumo mokyklų ir eiblistinio 
mąstymo, apmąstydama jas ir kaip 
Mačernio kūrybos kontekstą, ir kaip 
jo tekstų recepcijos specifiką. Istorikas 
Tomas Vaiseta („Geidulingieji Vakarai: 
propagandinis smerkimas, seksualinis 
ezopas ar...?“) atvėrė sovietmečiu cen
zūruotos seksualumo temos apraiškas 
literatūroje parodydamas, kad roma
nuose ji egzistavo su privaloma sąly
ga vaizduoti deramai ideologiškai – 
kaip blogą „supuvusių Vakarų“ įtaką.

Naujų knygų pasirodymo proga Da
rius Kuolys ir Akvilė rėklaitytė kalbė
josi su Viktorija Daujotyte apie žemi
ninkų kartą ir Mačernį (žr. Viktorija 
Daujotytė, Žemės keleiviai: Mačernis, 
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2021), o Jurgita Žana raš
kevičiūtė kalbino istoriką Norbertą 
Černiauską apie Lietuvai lemtingus 
1940uosius iš kitos – ateitimi pasiti
kėjusių žmonių – pusės (žr. Norbertas 
Černiauskas, 1940. Paskutinė Lietuvos 
vasara, Vilnius: Aukso žuvys, 2021).

Viena svarbiausių „Literatūros 
salų“ programos dalių – vadinamo
ji „Studentų pieva“. Tai – pažodžiui 
pievoje vykstančios trumpos studentų 
pranešimų sesijos. edita Puskunigytė 
(Vu ŠA) pristatė eroso temos analizę 
Mačernio ir rimvydo Stankevičiaus 
kūryboje („eroso dvasia ir kūnas Vy
tauto Mačernio ir rimvydo Stankevi
čiaus poezijoje“). Justė Gadliauskaitė 
(Vu) parodė, kaip Mačernio eilėraš
čiuose interpretuojamas Don Kichoto 
vaizdinys („Don Kichoto figūra Vytau
to Mačernio poezijoje“). Doktorantė 
Karolina Bagdonė (LLTI) kalbėjo apie 
skirtingų lietuvių poetų kultūrinės 
savivokos europietiškumo matmenį 
ir jo formuotojus („Vakarų literatūros 
poveikis Jono Aisčio ir Sigito Gedos 
europietiškumo sampratai“). Pokalbį 
apie poeziją pratęsė Viktorija Naba

žaitė (Vu), svarsčiusi apie šiandieninę 
lietuvių moterų kūrybą („Šiuolaikinė 
išpažintinė moterų poezija: ar ji egzis
tuoja?“). Įvairių istorinių išbandymų 
laikai ir kontekstai skirtingais pjūviais 
analizuoti doktorantės Agnės Cesiu
lės (VDu, „Galima 1938 metų lietuvių 
literatūros istorija: Dienovidžio atve
jis“), Mildos Pakamanytės (LMTA, 
„Kultūra krizės metu: spektakliai po
kario Lietuvoje“), Ievos Kristinaitytės 
(Vu, „romantikai iš 1863 m. sukilimo 
ir moterys: Juliaus Anusevičiaus dra
ma „Kotrina“, Andriaus Vištelio poema 
„Kastitis ir Juraite“ ir edvardo Dauk
šos meilės lyrika“) pranešimuose.

Programos rubrikoje „Susitikimas 
su poetu“ Aistė Kučinskienė su post
moderniosios lietuvių poezijos autoriu
mi Antanu A. Jonynu kalbėjosi apie 
kūrybą ir studijas Vilniaus universi
tete XX a. aštuntame dešimtmetyje. 
Pasigirstantys poetinio bliuzo ritmai 
Jonynui garsiai skaitant savo legendi
nius, nostalgine psichodeline stilistika 
parašytus eilėraščius (pavyzdžiui, ciklą 
„Larisa“) ir „Naujuosius sonetus“, nea
bejingai filologų auditorijai leido išgy
venti, mačerniškai tariant, aukštąsias 
akimirkas. Jos tęsėsi ir šokiuose, kurių 
programiniu moto galima laikyti klasi
ko eilutes: „Visiems keistai atrodo mano 
šokis, Žiūrėti buvo linksma ir graudu“.

Seminaro epiloge – net du pokalbiai. 
Pirmajame (Donata Mitaitė, rita Tūt
lytė, Daina Opolskaitė, moderatorė 
Viktorija Šeina) – apie Mačernio ak
tualumą – išryškinta perskyra tarp 
dviejų literatūrologijos diskursų: vadi
namųjų „literatūrinių atlaidų, adora
vimo“ ir demitologizavimo. Dalies po
kalbininkų palaikomą dekonstrukcinę 
poziciją atsvėrė Kvietkauskas, stojęs 
ginti jauno Mačernio talento, ypač ne
tekus galimybės jam pačiam grįžti prie 
savo jaunystės tekstų. reaguodama į 
kylančias emocijas Speičytė atkreipė 
dėmesį į profesionalaus santykio su 

kultūros tekstais poreikį, pirmiau
sia – tekstologinių Mačernio kūrybos 
tyrimų spragas.

Finalinėje diskusijoje „Tarp maišto 
ir tradicijos: ar mūsų literatūrologija 
keičiasi?“ (moderatorius Mantas Ta
mošaitis) Šidlauskas, Kvietkauskas, 
doktorantė eleonora Terleckienė pri
statė savo kaip tyrėjų intelektualinius 
autoritetus ir savarankiškėjimo kelius. 
Dalis diskusijoje (taip pat ir iš audi
torijos) kilusių klausimų liko iki galo 
neatsakyti: pavyzdžiui, ar universitete 
tebesikuria intelektualinės mokyklos? 
Kaip veikia intelektualinių mokytojų 
autoritetai? Koks santykis tarp litera
tūros tyrimų ir ideologijų šiais laikais? 
Klausantis pasisakymų, kilo ir šalu
tinių minčių: kaip švelninti sociume 
ryškėjančias ideologines priešpriešas, 
o kartu ir literatūros tyrimų lauke? 
Kaip literatūros mokslo saloms koeg
zistuoti? Nevalingai atmintyje išky
la, kaip vos prieš dieną vyresniosios 
kartos profesoriai Kęstutis Nastopka 
ir Viktorija Daujotytė, kalbėdami iš 
skirtingų literatūrologinių pozicijų, 
šmaikštaudami kartu narstė Mačer
nio „Vizijų“ prasmes.

Įsiterpusios tarp buvusių ir būsimų 
karantinų, „Literatūros salos“ šiemet 
tapo tikra oaze gyvų socialinių kontak
tų ir intelektualinio bendravimo išsiil
gusiems humanitarams. „Salų“ orga
nizacinės kolegijos narės ir jau kuris 
laikas pagrindinės organizatorės Aistė 
Kučinskienė ir Jurgita Žana raškevi
čiūtė, puoselėdamos nuo 2006 m. vyks
tančio seminaro demokratiškumą ir 
atvirumą, į renginį sukvietė skirtingų 
intelektualinių krypčių kolegas, kad 
visi savo sielas alkanas kaip žvėris 
pamaitintų geriausiais žemės vai-
siais – mokslu ir menu, kad mąstymui 
ir diskusijoms nepritrūktų gyvybės, 
o literatų bendruomenei – laisvės ir 
principinio solidarumo. !
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Alvydas Valenta nemato pasaulio taip, 
kaip mes, tačiau tai netrukdo nei in
tensyviam žurnalisto darbui, nei kūry
bai, išsiskiriančiai ypatinga erudicija. 
2020 m. pabaigoje pasirodęs poezijos 
rinkinys Prierašai neegzistuojančioms 
Iliados ir Odisėjos iliustracijoms buvo 
pastebėtas knygų apžvalgininkų ir 
literatūrologų, o autorius už jį nomi
nuotas ne vienai literatūros premijai 
(Maironio, Salomėjos Nėries, rinkinys 
įtrauktas į Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto mokslininkų kasmet 
renkamų kūrybiškiausių knygų dvy
liktuką). Ir nors premijų ąžuolai ir 
laurai atiteko kitiems pretendentams, 
tačiau pašaukimas bei kūryba ir toliau 
liks pagrindiniu Alvydo gyvenimo va
rikliu. Gal dar ir Homeras, neišvengia
mai tapęs mūsų pokalbio apie kuriantį 
žmogų ašimi.

Vaikystėje jūsų, kaip ir daugumos, 
tikriausiai vis paklausdavo – kuo būsi 
užaugęs? Ar tuomet galvoje jau sukosi 
žodis „poetas“, ar buvo minčių apie ra-
šymą? O vėliau – ar požiūris į rašymą, 
kūrybą bėgant metams kito?

Antroj klasėj sakiau, kad noriu būti 
zoologijos sodo direktoriumi. Vėliau 
buvo ir kitokių norų, bet žodžio poetas 
tarp jų nebuvo. Nors rašyti norėjau, 
tuomet maniau, kad gebėti eiliuoti – 
tai jau ir būti poetu, bet paaiškėjo, 
kad „kepti eilėraščius kaip plikytus 
pyragaičius – tai dar ne poezija“. Da
bar sakyčiau, kad su rašymu susiję 
du dalykai. Pirmasis: esu šventai įsi
tikinęs, kad kiekviena knyga, kurią 
išleidžiu, bus paskutinė, nes viską, 
ką norėjau, jau pasakiau. Tačiau kaž
kaip netyčia atsiranda dar viena ir dar 

apie pipirus ir poetinę lemtį
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viena. Antrasis dalykas (kalbu labai 
rimtai): jeigu gyvenime būtų leista ko 
nors atsisakyti, tai tikriausiai atsisa
kyčiau rašymo. Kodėl? Daugelis mano 
tekstų, eilėraščiai silpnąja šio žodžio 
prasme, ilgą laiką buvo simuliakrai – 
jūra, kalnai, kuriuose nebuvau buvęs, 
meilė, kurios nebuvau nei uostęs, nei 
ragavęs. Tokių simuliakrinių dalykų 
galima prieiliuoti labai daug. Jie, žino
ma, turės kažkiek ryšio su gyvenimu, 
su tavimi pačiu, bet kartu bus ir labai 
atitrūkę nuo tikrovės. O jeigu dar pats 
pradedi tikėti tuo, ką taip sklandžiai 
eiliuoji, tampa visai nebegerai. Jei ra
šai, kuri rimtai iš savęs, tai kainuoja 
daug pastangų, egzistencinio nerimo. 
Vis tiek esi šiek tiek „atšokęs“ nuo rea
laus gyvenimo, tik jau dėl kitų priežas
čių. Man iki šiol neaišku (tai vienaip 
ar kitaip yra paliudijęs ne vienas ku
riantis žmogus), ar kūryba žmogui yra 
Dievo malonė, ar jo bausmė.

O kaip su skaitymu? Kaip suprantu, 
knygos jus traukė nuo vaikystės, savo 
antspaudą paliko ir studijos Vilniaus 
universitete su visu privalomos groži-
nės ir akademinės literatūros svoriu. 
Kokie autoriai traukė/tebetraukia ar 
darė įtaką?

Mokykloje aš mokiausi tada, kai nei 
apie išeivijos poeziją, nei apie Mačernį, 
nei apie Niliūną nebuvo garsiai kal
bama. Tuomet pirmą vietą, be abejo, 
užėmė Marcinkevičius. Nesakau, kad 
dabar jis nuo anuometinio Olimpo 
smarkiai nupuolė, bet mano kitokia 
pasaulėjauta. Ilgą laiką imponavo ir 
tebeimponuoja žemininkai ir apskritai 
ta karta. Kaip ir daugelis, žavėjausi 
Mačerniu, ir dabar juo žaviuosi. Kai 

kurios eilutės tokios išgrynintos, kad 
nors ant paminklo kalk. „Dieve, nea
timki iš manęs klydimo teisės, / noriu 
pats surasti tavo kelią...“, „Praeinan
čiam pasaulyje praeisiu / kasdien su
duždamas, bet išdidus, / mylėdamas 
skurdžiosios žemės vaisių / ir moteris, 
ir saulę, ir sapnus.“ Tiesa, dabar viso
kių vaisių daug ir tikrąja, ir perkeltine 
prasme, ir šių dienų žmogui suprasti, 
kas yra skurdžiosios žemės vaisius, 
nėra lengva. Ir vis dėlto, mylėti tai, ką 
tau žemė ar gyvenimas duoda, tegu ir 
skurdžiai, mylėti iliuziją suprantant, 
kad tai tik iliuzija – jau yra daug! La
bai panašiai galėčiau pasakyti ir apie 
Krivicko, Indriliūno eilėraščius. Net 
atsiribojant nuo abiejų tragiškos lem
ties, jų kūryba alsuote alsuoja rūsčiu 
egzistencializmu ir kartu yra tiesiog 
gera poezija savo rimų sąskambiais, 
metaforomis, žodžiais piešiamais vaiz
dais. Ilgą laiką imponavo ir tebeimpo
nuoja tos kartos atsivėrimas Vakarų 
kultūrai ir kartu supratimas, kad esi 
savo žemės, savo tautos žmogus.

Tuo anaiptol nenoriu pasakyti, kad 
be žemininkų ar egzistencializmo dau
giau niekas nedomina. Tik kažin ar 
žinomų praeities ir dabarties poetų 
vardijimas ką nors daugiau pasakytų 
apie juos vardijantįjį. esu labiau intra
vertas nei ekstravertas tiek gyvenime, 
tiek knygose.

užsienio autorius studijų metais 
skai tėm pagal programą. Vertimų, 
lyginant su šiais laikais, buvo daug 
mažiau, užsienio kalbomis neskai
čiau, tad vieno kurio negalėčiau iš
skirti. Be abejo, tam tikrais gyvenimo 
laikotarpiais buvo ir yra vieni, tam 
tikrais – kiti. Juokaudamas kažkada 
sakydavau: jeigu būčiau ne pats savi
mi, o reikėtų būti kuo nors kitu, tai, ko 
gero, norėčiau būti Albert’u Camus. Jo 
gyvenimas ir kūryba įkvėpė ne vieną 
mano tekstą. Bet dabar žavėjimasis 
egzistencialistais gerokai atvėso, ir 
nežinau, ar norėčiau būti Camus. La
biausiai, aišku, savimi.

Tiek su mano skaitymu, tiek su ra
šymu susijęs epizodas iš Friedricho 
Nietzsche’s knygos Štai taip Zaratus-
tra kalbėjo, kurio ilgą laiką visiškai 
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nesupratau. zaratustra aiškina, kad 
pirmiausia reikia pasiversti kupranu
gariu, paskui – liūtu, pagaliau – vaiku. 
Kodėl? Kupranugaris yra nepaklusnus 
gyvūnas, jį reikia prisijaukinti, išmo
kyti paklusnumo, tačiau prijaukintas 
jis tampa nešuliniu gyvuliu. Kantriai 
neša visą kultūros konvencijų, perskai
tytų knygų svorį. Neša nesipriešinda
mas, nemurmėdamas. Vėliau kupra
nugaris virsta liūtu. Liūtui reikalinga 
laisvė, todėl jis pasirengęs suėsti ir 
kupranugarį, ir savo šeimininką. Tad 
jis jau nebepaklūsta literatūrinėms ar 
kultūrinėms konvencijoms, bet pats 
dar nieko nekuria. Ir tik liūtas, virtęs 
vaiku, matydamas pasaulį jo akimis, 
gali kažką sukurti. Matyti pasau
lį vaiko akimis, atsiriboti nuo to, ką 
esi per gyvenimą perskaitęs, nuo visų 
kultūrinių įtakų, yra beveik „misija 
neįmanoma“. Aš ilgą laiką buvau pats 
tikriausias kupranugaris, tempiantis 
visą kultūrinę naštą, kiek kada nors 
perskaičiau, dabar gal esu pusė kupra
nugario, pusė liūto. Vaiko stadija man 
šitam gyvenime turbūt neįmanoma. 
Gal retsykiais pavyksta pažvelgti į pa
saulį jo akimis, bet retai.

Ar svarbi jums šių dienų Lietuvos 
poetų ir rašytojų kūryba? 

Taip, skaitau, seku lietuvių poeziją. 
Tik, kaip juokauju, skaitant litera
tūrinę spaudą, gali pamesti bet kokį 
kriterijų, kas iš tikrųjų yra gerai, kas – 
blogai, kas stipru, o kas silpna. Kitaip 
sakant, pasakyti, kas yra poezija šiais 
laikais – labai nelengva, daug kas pri
klauso nuo konteksto: skaitai tekstą – 
ir jis tau nieko nesako, skaito pats au
torius – tas tekstas ima kažką byloti. 
Apskritai dabartinis menas ir poezija 
dažnai esti performatyvaus pobūdžio, 
kiekvienąkart su ja susitinkant atsi
randa vis kitoks santykis.

Iš tikrųjų yra labai mažai autorių, 
kurie man nepatiktų, kuriuos nė kiek 
neabejodamas atmesčiau. Na, gal ke
letas dėl visiškai priešingos pasaulė
žiūros, pavyzdžiui, Williamso S. Bur
roughso knyga Narkašas arba Vytauto 
Petkevičiaus Durnių laivas. Negaliu 

skaityti kūrinių, iš kurių veržiasi pati 
juodžiausia neviltis ir destrukcija. 
Tiems kūriniams priešinuosi ne aš, 
priešinasi kažkas manyje. Šiaip skai
tau daug, intensyviai. Tik skaitydamas 
sau vis užduodu klausimą, kur yra 
riba, už kurios skaitymas virsta gryna 
informacija ir tam tikros rūšies sme
genų dirginimu? Kol kas atsakymo ne
radau ir netikiu, kad kada nors rasiu.

Neišvengiamai klausiu apie Home-
rą. Atmenu, kai mes, klasikinės filolo-
gijos studentai, antrame kurse ėmėme 
skaityti Homerą graikiškai, iš pradžių 
norėjosi tik verkti. Tuomet graikų kal-
bos dėstytoja, tikriausiai norėdama 
mus padrąsinti, sakė, kad tikrai ateis 
tokia diena, kai atsiversime Homerą ir 
skaitysime jį savo malonumui. Neži-
nau, kaip mano kurso ar kitiems stu-
dentams, bet man tas laikas vis dar 
neatėjo. O štai jūs jau tiek metų vis 
skaitote didįjį Antikos epiką. Kada ir 
kaip jis atsirado jūsų gyvenime?

Homeras atsirado jau vaikystėje. 
Iliada ir Odisėja buvo išspausdintos 
brailio raštu. Brailio knygos didelės, 
storos – vieną reginčiųjų knygą gali su
daryti kelios ar keliolika brailio knygų. 
Iliada brailio raštu turėjo bene dvylika 
knygų. Pirmą tomą pasiėmiau kokioje 
penktoje ar šeštoje klasėje. Jame buvo 
tik pirmoji giesmė ir Iliados vardų žo
dynėlis: vietovardžiai, dievai, miestai, 
tvirtovės, salos – tos realijos ir buvo 
pirmasis sąlytis su Homeru. Na, o pir
moji giesmė „Maras stovykloje, Achilo 
pyktis“ nebuvo visai aiški: nesupranti, 
iš kur tas maras, stovykla ir visa kita, 
bet kaip vaikui tai buvo įdomu, žadino 
vaizduotę. Ne Tomas Sojeris, bet vis 
tiek tarsi nuotykių romanas. Toliau 
viskas buvo gerokai nuobodžiau, bet 
Iliadą šiaip ne taip perskaičiau, o Odi-
sėjos neįveikiau ir visiškai nesupratau, 
atrodė lyg kokie kliedesiai: pasakoja 
apie vieną, paskui peršoka prie kito, 
tada vėl prie pirmojo. O ir tie nuoty
kiai, išbandymai arba kažkokie ma
kabriški, arba žmogui, nesusipažinu
siam su graikų mitologija, jų gyvenimo 
būdu, visiškai nieko nesakantys. Būtų 

fantastika, bet ne fantastika, pasaka, 
bet ne pasaka. Studijuodamas tuos 
epus vėl skaičiau, bet vien todėl, kad 
reikėjo egzaminui. Turėjau įprotį – tai, 
ko nesupratau ir neperskaičiau studijų 
metais, vėliau vis pasiimdavau, skai
tydavau, bandžiau suprasti. Iš pradžių 
kelerius metus, nedidelėmis porcijo
mis, atskiromis giesmėmis skaičiau 
Iliadą, paskui atėjo eilė ir Odisėjai. 
O štai maždaug nuo 2006 m. ėmiau ra
šyti eilėraščiuskomentarus atskiroms 
giesmėms, nes vis suskambėdavo ko
kia tų kūrinių eilutė. Buvo nelengva: 
trimsketurioms giesmėms parašai, 
o penktai – nėra, nerandi temos, nie
kas galvoje nesuskamba. Tada vėl imi, 
skaitai ir skaitai, kol pačiame kažkas 
suvirpa, atsiliepia. Homero neskaitau 
nei kasdien, nei kas savaitę, bet kokius 
20 metų tiesiog jaučiu poreikį prie jo 
sugrįžti. racionaliai negaliu paaiškin
ti, kodėl aš prie jo sugrįžtu ir negaliu 
išsiskirti. Galbūt už mane nusprendė 
pirmasis, vaikiškas sąlytis su Iliados 
vardų žodynu ir pirmąja giesme.

Ir tas vaikiškas sąlytis po daugybės 
metų virto eilėraščių knyga. Kadangi 
jūs pats ne kartą esate prasitaręs, kad 
aiškinti savo kūrinius – tai lyg chirur-
gui darytis pačiam sau rimtą operaci-
ją, palikime tą precizišką darbą savo 
srities profesionalams. 

Viskas labai paprasta. Galima aiš
kinti, galima komentuoti kodėl, pri
siminti, kaip atsirado vienas ar kitas 
kūrinys. Kai kurie dalykai galėtų būti 
įdomūs ir skaitytojui, bet tos detalės 
vis dėlto yra šalia kūrinio. Galima 
prišnekėti, pripasakoti apie bet kurį 
tekstą, kūrinį daugiau negu kūrinys 
pats yra vertas.

Kaip šiandienos pasaulyje, kai hu-
manitarika vis stumiama į paribius, 
eliminuojama iš prestižinių mokslų 
sąrašo, jaučiasi poetas? Ar jums svar-
bus humanitarinių mokslų prestižas 
ir likimas? 

Humanitarika iš tiesų yra svarbi, bet 
keliais žodžiais pasakyti, kodėl ji svar
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bi, yra gana nelengva. Apie humanita
rinių mokslų svarbą vienoje paskaitoje 
įtikinamai aiškino Leonidas Donskis. 
Štai gamtos mokslai labai greitai 
keičiasi, o humanitariniai – ne. Mat 
vienintelis dalykas, kurį mes tikrai 
galime stengtis ir bandyti pažinti – tai 
žmogus, jo veikimas. Humanitariniai 
mokslai duoda tam tikrą pagrindą, 
kurį labai sunku apibūdinti žodžiais. 
Kitaip sakant, šiame pasauly supranti 
šį tą daugiau negu tada, jei humanita
rinių mokslų nebūtų. Žinai, kad žmo
gaus prigimtis nesikeičia, toleruoji jo 
silpnybes, kitaip priimi jo stiprybes. 
Net tais laikais, kai nebuvo kalbama 
apie įvairovę, toleranciją ir empatiją, 
menininkų ir humanitarų pasaulyje 
kitoniškumas buvo priimamas lais
viau negu ne humanitarų bendruome
nėje. Žmogus su visa savo įvairove at
siskleidžia labiau ir išmoksti jį priimti 
kitaip nei tada, jeigu nebūtum prisilie
tęs prie antikinės išminties ar klasikos 
autorių ieškojimų. Ne paslaptis, kad 
humanitarai ar meniškos prigimties 
žmonės intensyviau analizuoja save, 
savo buvimą pasaulyje. Ar tai jiems 
į naudą, tai jau atskiras klausimas. 
Kažkodėl esu įsitikinęs, kad „narcizų“ 
tarp humanitarų mažiau nei tarp ne
humanitarų.

2018 m. išleistame rinkinyje Hormo
nai visi išsislapstė skambėjo ne vienas 
kiek pesimistinis pabaigos motyvas. 
Kad ir toks: „Graikų ir romėnų išmin-
tis, / nemirtingi indų epai / ir visas be-
galinis kultūros vertybių panteonas – / 
kas daugiau belieka? / Jaunystė praė-
jo, / siautulingi kriokliai pasirodė besą 
seklūs / užutekiai, / hormonai – visi iš-
sislapstė, / ir pasaulis tapo baigtinis“. 
Kas šiam baigtiniam pasauliui teikia 
prasmę ir viltį? „Gyvenimo nuėjus pusę 
kelio“ kas atrodo svarbiausia?

etinės pamatinės vertybės labai 
svarbios, bet turbūt neužtenka pasa
kyti, kad svarbu 10 Dievo įsakymų. 
esu parašęs tokį tekstą, kuris nusako 
mano būseną, kurioje buvau iš tikrųjų 

nuėjęs pusę kelio. Jis skirtas poetui 
François Villonui:

O, nelaimingas valkata, keikūne ir 
   girtuokli, 
nei aš žinojau, nei girdėjau, 
nei numanyt kada galėjau, 
kad šiam gražiam pasauly gyvenai, 
kad vos atverdavai begėdišką   
   srėbtuvę, 
iš jos tuoj lįsti imdavo 
gyvatės, rupūžės ir paleistuvės! 
Kad prieš bažnyčią ir prieš   
  vyskupus burnojai, 
kaip žemė šventinta tokius nešioja? 
Bet štai nuėjęs pusę kelio, 
kaip dieviškasis Dantės genijus   
              mums sako, 
savy aš pragarą netyčia aptikau, 
dabar tyliu – 
tyliu ir nieko nesakau.

Tas tylėjimas ir nieko nesakymas, 
tylėjimas gyvenimo, pasaulio bylojimo 
tau akivaizdoje vienu metu buvo ir da
bar yra tam tikra mano laikysena, nes 
kažką teigdamas ar neigdamas labai 
smarkiai gali prašauti, gali manyti, 
kad tu vienoks ar kitoks, kad vieni ar 
kiti dalykai tau svarbūs, bet ištinka 
kokia nors situacija ir tu supranti, kad 
yra kiek kitaip, nei pats deklaravai.

Bet esu parašęs ir kitą tekstą, kuris 
vadinasi „Aukojimas“. Jo esmė tokia: 
aukuro dūmai nekilo į viršų, draikė
si pažemiu, paukščiai skrido vangiai, 
aukojamų gyvulių kepenys irgi nieko 
gera nežadėjo, apskritai aukojimas 
nenusisekė, viskas buvo labai labai 
blogai – reikėjo pradėti gyventi. Su
paprastinant, moralas būtų maždaug 
toks: kuo blogiau, tuo intensyviau 
reikia pradėti gyventi. Leidžiu sau iš
glebti, išsitaškyti dažniausiai tada, kai 
viskas gerai ir stengiuosi maksimaliai 
koncentruotis tada, kai blogai. Žino
ma, tai tik maksimos, gyvenime yra 
buvę visko. Buvo laikotarpių, kai buvo 
viskas vis tiek. Visiška valios atrofija, 
gyvenimas iš inercijos. Lygiai kaip at
sileidžia gitaros stygos ar lanko temp
lė, lygiai taip pat gali atsileisti ir sty

ga, kuri pagal Arthurą Schopenhauerį 
vadinasi „valia gyventi“. Apie valią 
gyventi, tik kitaip nei Schopenhaue
ris, kalba ir Nietzsche. Nelaikau savęs 
Nietzsche’s sekėju, bet man patinka 
būsena, kai ta styga skamba it gerai 
įtemptas lankas.

Man labai svarbu dinamika ir gyve
nimo skonis tikrąja ir perkeltine pras
me. Amžinojo sugrįžimo mitas ne man. 
Aš turiu turėti ir matyti perspektyvą. 
Tai nereiškia, kad visą laiką tik į prie
kį ir jokios refleksijos, kas buvo vakar, 
bet stovintis vanduo virsta pelke, o pel
kė – ne man, nors tyrinėtojai sako, kad 
pelkėje irgi visko galima rasti. Mano 
įvaizdis greičiau būtų upė, gal ne kal
nų, bet ir ne lygumų. Kažkada Sigitas 
Geda viename interviu kalbėjo apie tai, 
kad prancūzai turi gerą sąvoką – gyve
nimo skonis, šarmas. Nesvarbu, ar jis 
rūgštus, ar kartus, bet kai gyvenimas 
netenka skonio, tai jau blogai. Man gy
venimas turi turėti skonį. Ir kuo ilgiau 
gyvenu, tuo tai svarbiau. Manau, kad 
kai reikia, galiu dirbti daug ir intensy
viai, bet jeigu belieka vien darbas, vien 
veikla, nukreipta tikslui siekti, jeigu 
visame tame nebelieka žaismės, lais
vės improvizuoti, tai jau nebegerai.

Ir koks gi tas Jūsų gyvenimo skonis?

Kalbant gastronominėmis katego
rijomis, nemėgstu visokių tradiciškai 
saldžių tortų, pyragų. Patinka ita
liškos ir prancūziškos technologijos. 
Kaneles valgau, nors pernelyg jomis 
nesižaviu, labiausiai patinka tirami
su. Šio deserto pavadinimas galėtų 
būti mano kredo: truputį nuo žemės, 
truputį virš žemės! Dar labai mėgstu 
pipirus ir tikrąja, ir perkeltine pras
me. Kuo daugiau ugnies, kuo daugiau 
pipirų, tuo geriau. Mėgstu stiprią kavą 
be cukraus ir juodąjį šokoladą. Ko ne
mėgstu – turbūt labiausiai riebalų ir 
vangumo. Žinoma, šie gastronominiai 
apibūdinimai apie tikrąjį gyvenimo 
skonį sako nedaug. Vis dėlto, tikiuosi, 
šį tą sako. !
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ėmus studijuoti istoriją Vilniaus universitete, kolegos 
medievistai kaip juokelį mėgdavo cituoti profesoriaus 
edvardo Gudavičiaus knygos Miestų atsiradimas Lie-
tuvoje pirmąjį sakinį: „Viduramžių miestas – savitas 
reiškinys“. Lyg ir nieko nepasakantis sakinys, bet ne
pasiginčysi. Kažkodėl šis prisiminimas grįžo bandant 
kažkaip apibūdinti Herkaus Kunčiaus (ypač pastarojo 
dešimtmečio) kūrybą – tikrai savitas, specifinis ir ne 
kiekvienam įkandamas reiškinys. Nereikia net paimti 
knygos į rankas – Kunčiaus kūriniai su savimi iškart 
atsineša tam tikrą krūvį, lūkestį. Dviračio Kunčius 
dažniausiai neišradinėja, jo įrankiai gerai žinomi ir nu
gludinti – absurdas, groteskas, ironija. Kartais subtili 
ir taikli, skaitytoją verčianti šypsotis, kartais – brutali, 
nuoga ar net kelianti šleikštulį.

Vasarą tyliai – be trimitų ir skambių pristatymų, dide
lių reklamų – pasirodęs Kunčiaus romanas Kolūkio met-
raščiai tęsia gerokai seniau pradėtą rašytojo kūrybos 
liniją, kuria bandoma apmąstyti sovietinę tikrovę. Ga
linis romano viršelis žada pasakojimą apie pirmaujan
čio kolūkio „Lenino keliu“ pirmininką Vytautą (g. 1930), 
tačiau kaip būdinga Kunčiaus kūrybai, į tradicinius ro

mano rėmus Kolūkio metraščiai sunkiai telpa. Kūrinio 
siužetas nesisuka aplink pagrindinį personažą, perso
nažas siužeto nevaldo ir nekuria, nevysto, greičiau prie
šingai – Vytautas tampa tik dar viena detale autoriaus 
dėliojamoje scenografijoje, padedančioje iliustruoti ir įgy
vendinti literatūrinius autoriaus sumanymus. Tai tarsi 
atspindi žmogaus gyvenimą sovietmečio sąlygomis: nors 
kažkokių asmens valios apraiškų Vytautas turi, tačiau 
labai dažnai (ypač išgėrus) jam nutinka keisti ir sunkiai 
paaiškinami dalykai, kurių akivaizdoje jis tampa bejė
gis – lyg jį supanti tikrovė yra už jį kur kas galinges
nė, niekais paverčianti jo valią, asmenį ir pasirinkimus. 
romane Vytautas tarsi laboratorijoje vykdomame eks
perimente įmetamas į vis kitas sovietmečio sąlygas, lai
ką, kurio trūkius ar lūžius romane dažniausiai įrėmina 
TSKP CK pirmųjų sekretorių permainos.

Suprasti ar tapatintis su Vytautu šiuolaikiniam skai
tytojui yra kone neįmanoma – jis visomis prasmėmis 
atgrasus (tiesa, juokingas) menkysta. Perestukininkas 
Vytukas, dargi Aleksandras, vaikystėje iškritęs iš me
džio ir gerokai stuktelėjęs galvą į akmenį, pirmas kla
sėje 1940 m. užsirašo į pionierius. Karo metus pralei
džia vaikų namuose TSrS, pokariu įsitraukia į klasių 
kovą ir galiausiai tampa kolūkio pirmininku. Jis neturi 
ne darbinių, ne partinių ryšių su pasauliu, yra absoliu
čiai atomizuotas. Be buvimo entuziastingu komunistu 
ir kolūkio pirmininku, Vytautas neturi jokios tapaty
bės – atsisakė net ir tėvų, išmesdamas visą jų mantą 
prieš pat juos išvežant į Sibirą.

Kunčiaus vaizduojama LTSr turi daug panašumų su 
tąja, kuri egzistavo nuo pokario metų iki 1990ųjų. Bend
raudamas su kultūros ir politikos lauko veikėjais (nuo 
Salomėjos Nėries iki Vytauto Žalakevičiaus ar Antano 
Sniečkaus), Vytautas patiria absurdiškus nuotykius, ta
čiau nė su vienu žmogumi taip ir neužmezga žmogiškų 
santykių. Kažkokių detalesnių motyvacijų be idėjinio 
entuziazmo savo poelgiams Vytautas taip pat neturi, jų 
nelabai geba reflektuoti, tad jo vidinis pasaulis itin skur
dus – raudonas ir apdriskęs. romano herojus tampa ne 
tiek savarankišku pagrindiniu veikėju, išgyvenančiu 
vidinį virsmą, kiek sieteliu, per kurį prakošiamos įvai
riausios sovietmečio kasdienybės detalės, politinės per
mainos, klišės ir absurdai: asmens kultas ir destaliniza
cija, Chruščiovo kukurūzų vajus, kurortai ir sanatorijos, 
visuotinis alkoholizmas ir degradacija, Poezijos pavasa
ris, Andropovo viduramžiai ir TSrS subyrėjimas. Todėl 
istorikams jau daugiau nei dešimtmetį dūsaujant, kad 
sovietmečio istorijos sintezės nėra (nebent okupacijos is
torija), Kunčius pateikia savitą sovietmečio praeities ap
mąstymą. Kadangi romano herojus yra itin lėkštas, ap
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mąstymo esmė gana paprasta – gyvenimas sovietmečiu 
buvo visiškai nenormali ir absurdiška būsena.

Paskutiniai Kunčiaus kūriniai – Lietuviškos apybrai-
žos (2018), Geležinė Stalino pirštinė (2019) – nors ir 
pretendavo tapti metų knygomis, didelio profesionalių 
skaitytojų dėmesio (recenzijų) nesulaukė. 2020 m. pasi
rodęs dramų rinkinys Nušviesta: Komunistinės dvasios 
dramos, atrodo, išvis nebuvo pastebėtas. Abejočiau, ar 
tai atspindi besitraukiantį Kunčiaus skaitytojų ratą: 
Geležinė Stalino pirštinė tikrai tapo tam tikru įvykiu, 
buvo žmonių skaitoma, cituojama, apmąstoma. Vis 
dėlto rašyti recenzijas Kunčiaus kūriniams darosi (yra) 
sunku. Priežastys, manding, dvi. Visų pirma – Kun
čiaus tekstai, kuriuose jis aprašo sovietmetį, reikalau
ja arba gyvenimo sovietmečiu patirties, arba tam tikro 
istorinio išsilavinimo, arba gausybės nuorodų ir paaiš
kinimų. Kitaip turbūt ir lieki nesupratęs, kodėl Mask
voje būsimi disidentai ir partiniai veikėjai susipliekia 
dėl fizikos ir lyrikos (p. 79–82), kam prisireikia bruta
lios karvės apsėklinimo scenos (p. 113–119), ką reiškia 
pirmosios meilės Ninel vardas, nesupranti, kad apra
šomas „kolūkio pirmininko“ šokis – ne rašytojo fanta
zija. O net jei paskiras aliuzijas supranti, vis tiek sun
ku įvertinti, kaip subtiliai ar taikliai kartais Kunčius 
išsišaipo iš sovietinės tikrovės ir tam tikrų mitų. To
dėl jaunesniems skaitytojams (kad ir profesionalams) 
šie kūriniai gali atrodyti ne tiek egzotiški, kiek svetimi, 
primenantys nuo tikrovės atitrūkusią fantasmagoriją.

Antra priežastis – didelei daliai Kunčiaus romanų ga
lima rašyti kone identiškas recenzijas. Papasakoti, koks 
postmodernus autorius, kaip laisvai žongliruojama lai
ku ir pasakojimo struktūra, koks specifinis ir kandus sti
lius. Pacituoti keistoką sekso ar orgijos sceną ir pasaky
ti, kad gal čia kiek perspausta, gal kiek vulgaru: „Tik dėl 
miklios Vytuko rankos sušaudytų liaudies priešų sūnus 
Serioža patyrė, kas yra solo meilė. Tai jis, pionierius Vy
tukas, supažindino draugą su oraliniu, vėliau – analiniu 
seksu. Būtent Vytuko įkalbėtas pionierius Serioža tapo 
tikru vyru, nes barako raudonajame kampelyje po poe
tės Salomėjos Nėries kūrybinio vakaro leido draugui ir iš 
antrosios pusės save pažinti“ (p. 72). Pagirti vaizduotę – 
ir sugalvok tu taip, kad broliai Lokiai iš Žalakevičiaus 
Niekas nenorėjo mirti tik rovėje buvo broliai Kiškiai, dar
gi banditai, siautėję kolūkio apylinkėse. Ir kad paskuti
niai partizanų vado Aitvaro žodžiai filme „Ar žinai, kaip 
skauda?“ buvo visai ne jo, kaip pavaizdavo Žalakevi
čius, – o jo paleistuvės žmonos? Kad tuos žodžius „ji pa
sakė tąkart, kai broliai Kiškiai, prisiliuobę pas partorgą 
Duškiną degtinės, pakaitomis kluone žemino šios kaimo 
darbštuolės orumą“ (p. 106)? Pabaigai galima apibend
rinti, kad Kunčius permąsto praeitį, tad yra toks rašy
tojasistorikas, tik neįrėmintas mokslinių reikalavimų.

Pasakyti kažką naujo apie Kunčiaus kūrybą nelabai 
pavyksta, nes rašytojas yra susikūręs gerai veikiantį 

mechanizmą, ant kurio užmauna naujus personažus, 
tačiau rezultatas lieka labai panašus. Tai nėra prie
kaištas – tokia yra jo prieiga, toks jo rašymo stilius, taip 
jis kuria. Tokio rašymo gerbėjams kiekvienas jo kūri
nys bus dovana, o nemėgstantys kandumo ir grubumo 
skaitytojai sakys, kad čia vulgarybė. Panašiai yra ir su 
Kolūkio metraščiais – abejoju, ar ši knyga sulauks dau
gybės recenzijų ir bus ilgai aptarinėjama, tačiau Kun
čiaus mėgėjai tikrai su malonumu praris ir šį kūrinį.

Pats romaną vertinu dėl trijų dalykų – pirma, dėl te
betęsiamos Kunčiaus kovos už ironijos vertę. Gyvenant 
laikais, kai ironija patiria defliaciją ir dažnai yra tie
siog nebeįkandama statistiniam skaitytojui (ypač feis
bukuose), Kunčiaus sukuriamas groteskiškas pasaulis 
tampa tam tikra atgaiva – kad ne visur įsigali sterilus 
kalbėjimas, kad rizika būti nesuprastam nėra pakanka
ma priežastis atsisakyti kandumo. Antra – Kunčius Ko-
lūkio metraščiais leidžia dar kartą įvertinti, kiek daug 
absurdo, siurrealizmo buvo sovietinėje tikrovėje, koks 
vis dėlto į vaizduotę ir estetiką, į sovietinį grožį nukreip
tas buvo šis projektas. Skaitant knygą (jei pavyksta at
siriboti nuo išankstinių žinojimų ir kultūrinių diskursų) 
galima įvertinti, kokia nesuderinama su žmogaus pri
gimtimi buvo sovietinė pasaulėvoka (ypač ankstyvoji, 
totalitarinė). Kunčius nestovi su fakelu ir nesiūlo degin
ti visko, kas raudona, tačiau parodo absurdo mastą, ku
ris dėl mūsų istorinės ir kultūrinės patirties dažnai yra 
užmirštamas, sovietmetį normalizuojant. Tai, žinoma, 
nėra būtina sąlyga sovietmečiui suprasti, gal net supra
timą apsunkinanti prieiga, bet čia tegu jau vargsta is
torikai. Galiausiai – Kunčius vis dėlto sugalvoja kažką 
naujo ir įdomaus. Šiame romane įdomiausi pasirodė du 
epizodai, kai kolūkio pirmininkas Vytautas susitinka 
su Nėrimi ir Žalakevičiumi – dviem odiozinėmis LTSr 
figūromis. Abiejų susitikimų scenarijus identiškas: tiek 
Nėris, tiek Žalakevičius klausosi Vytauto nuotykių, iš
gyvenimų ir juos pavagia – iškraipo ir panaudoja savo 
kūryboje, pavaizduodami ne taip, kaip iš tiesų įvyko. 
Abu Vytautą apgauna, apie jo indėlį į savo kūrinius 
(Mama, kur tu? ir Niekas nenorėjo mirti) niekur neuž
simena, o jo pasakojimus iškraipo. Tai intriguojanti pri
eiga, Kolūkio metraščiuose neišplėtojama, tačiau sąvei
kaujanti su vienu iš sovietmečio kultūros fetišizavimo 
mitų: esą menininkai gebėdavo subtiliai, ezopo kalba 
apgauti sovietinę sistemą, prabilti taip, kad suprastų 
žmonės, bet ne sistema – papasakoti, užsiminti apie 
tai, kaip buvo iš tikrųjų. Kunčius tarsi pasiūlo kitokį 
varian tą – kad būtent žmonės šiais kūriniais ir buvo la
biausiai apgaudinėjami, o tikrovės elementas kūrėjams 
nebuvo svarbus. Kas žino, galbūt siužetas bus išplėtotas 
ateityje – ir galėsime pasiskaityti apie orgijas, kuriose 
dalyvavo ir jautri poetė, ir šaunus režisierius. O kol kas 
Kunčiaus kūryba, kaip ir Kolūkio metraščiai bei Vidu
ramžių miestas, išlieka savitu reiškiniu.
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Šiemet Poezijos pavasario laurai pelnytai atiteko Dovi
lei zelčiūtei už eilėraščių rinkinį Šokiai Vilniaus gatvė-
je (2020). Tokia mintis kyla dar net neįpusėjus skaityti 
knygos – tiek dramatizmo ir įtampos retai kada sutik
sime poezijoje. Išjausta, išgyventa, tikra (bent jau įtiki
nama). Knygos tematika persunkta asmeninės patir
ties (autorės teigimu, eilėraščiai pradėti rašyti praėjus 
pusmečiui po vyro mirties). Makabriška ir atvira mir
ties refleksija, ribinė egzistencinė būsena, kuri negali 
nejaudinti, ir kuri, tikėtina, pačiai autorei svarbi iki 
skausmo („[kai galvoju apie tą valandą / noriu rėkti]“, 
p. 95). Tokia poezija pirmiausia perteikia emociją, tik 
vėliau – idėją, mintį ar koncepciją. Šiuo atveju emocija 
ne sentimentali, tačiau jautri. Simptomiška, kad emo
cionali poezija dažniausiai yra elegiška, išsakanti ne
rimastingas būsenas, kurios sukelia efektą, sužadina 
skaitytojo jausmus. Žinoma, tokiai poezijai reikia arba 
ypatingo talento parašyti meniškai stiprius tekstus, 
arba (ir) gebėjimo taikliai ir tikslingai juos išdėlioti, 
kad knyga įgytų vidinės dramaturgijos struktūrą.

Ši zelčiūtės knyga priskirtina dienoraštinės poezijos 
rūšiai. Tekstai skamba intymiai ir asmeniškai, neven
giama autobiografijos detalių. Prie tokios tendencijos 
prisideda ir Algimanto Aleksandravičiaus iliustraci
jos – fotografijos, kuriose užfiksuota pati autorė savo 
bute ir Vilniaus gatvės fragmentai. riba tarp dieno
raštinių įrašų ir poezijos visuomet yra slidi, tačiau 
šiuo atveju autorei pavyksta išlaviruoti ir nenuslysti 
už banalumo ribos. Knyga gali būti perskaitoma kaip 

vientisa nuosekli gyvenimo (ir mirties) istorija, kurioje 
rasime svarbiuosius virsmo – iniciacijos – momentus: 
vestuvės („ar galėtum šią vasarą už manęs apsiženyti“, 
p. 10), gimimas („Skalbėm ir džiaustėm kartu / dukre
lės vystyklus / paskui jau – dukters dukrelės“, p. 14) ir 
mirtis („Motina tėvas ir mylimasis / keliavo į Dangų“, 
p. 17). Tai mažojo žmogaus istorija, primenanti enrikos 
Striogaitės žmones (eil. rinkinys Žmonės, 2019), tik čia 
papasakota labiau vieno, o tiksliau, dviejų žmonių is
torija, išlieta tarsi rauda slaugant ir netekus artimojo. 
Kita vertus, fabulos įvykiai galėtų būti išdėstyti ir kiek 
kitaip, painiau, kad kulminacija neištiktų vos įpusėjus 
knygai. Taigi pirmųjų eilėraščių įtaigumas išgelbsti to
kio siužeto pasirinkimą.

eilėraščiuose ritualizuojami kasdieniai buitiniai pro
cesai nuo elementariausių kasdienybės detalių („nu
džiugau pasveikinta / veterinarijos vaistininkės / sako 
labas rytas girdžiu žodžius / tariamus man ir tai jau
dina“, p. 32) iki stiprių išgyvenimų, kurie ekspresyviu 
kalbėjimu sublimuoti į estetizuotą raudą efektyviai su
kuria dramatinę įtampą („raudojimai naktį / užsispau
dusi veidą pagalve / kad neišgirstum / namų darbai 
nepavykę / nenuryjamos košės / nenubėgantis gerkle 
vanduo / neatmirkomas kraujas / nebegalinti atsimerk
ti užtinusi / dešinioji akis / sukarpyta / į keturias tuo
jau pat ir į tris / valandas mūsų para nuo skausmo / iki 
skausmo nuo vieno iki kito narkotiko“, p. 69).

Panašiai kaip ir Aldonos Gustas gedėjimo poezijos 
knygoje Padovanok man obuolį iš anapus (2015), zel
čiūtės rinkinyje per atminties retrospektyvą kuriamas 
mirties naratyvas, ir nors abiejų autorių jis skiriasi sti
liumi bei išsakoma gyvenimo ir mirties filosofija, bend
ra yra tai, kad kalbėjimas apie mirtį iš esmės neiš
vengiamai tampa kalbėjimu apie meilę („Iš tiesų / tai 
viskas dabar – apie meilę / tave lesa paukščiai / aš vai
kausi juos / šokčiodama apie Kryžių“, p. 62). Tad to
kios knygos yra veikiau ne mirties, bet meilės lyrikos 
apoteo zė, aukščiausia jos išraiška.

Kaip ir ankstesniuose rinkiniuose, zelčiūtės poezijo
je estetizuota kalba kuriama pasitelkus naivią ironiją, 
kartais net humorą (pavyzdžiui, eil. „Kova su ego“), per
augantį iki egzistencinių išgyvenimų, kurie šioje kny
goje yra vyraujantys ir tuo išskiriantys ją iš ankstesnės 
autorės kūrybos. Visus tekstus vienija budėjimogedėji
moraudojimo siužetiškumas. Tačiau kitaip nei Gustas 
poezijoje, zelčiūtė nepasineria į filosofines refleksijas, 
o pasirenka iš pirmo žvilgsnio elementarų kelią – pa
guodos ieškoma religijoje („kodėl reikėjo tave atiduoti“, 
p. 88), ir Šv. raštas tampa ta atrama, iš kur cituojama 
ir perfrazuojama, retsykiais ir abejojama. Tad knygo
je perkeltinėmis ir simbolinėmis prasmėmis bei aliuzi
jomis į Šv. raštą kuriamas intertekstualumas, sutei
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kiantis daugiau kodinių reikšmių ir universalizuojantis 
asmeninės patirties tekstus. Mirštantysis tapatinamas 
su Lozoriumi („Magdalietė man praneša: / buvo trum-
pam prisikėlęs“, p. 49) ar Kristumi („ar jau amžinas?“, 
p. 88), ir visi pasiruošimo mirčiai veiksmai tikrinami, ar 
atitinka Šv. rašto tiesas („sumaišyti visa su smėliu / iš
kart – tave ir mane – / nelaukiant tų antkapių / Viešpa
tie, aš nežinau / ar mokėjau tave numirti“, p. 69). Taigi 
vietoje įprasto gedėjimo poezijai būdingo ieškojimo at
sakymų į klausimą „kodėl“, zelčiūtė subtiliai sužaidžia 
atkartodama Biblijos siužetus („ar viskas / kaip rašte 
parašyta įvyko“, p. 68). Dėl to jos eilėraščiai ir yra emo
ciškai įtaigūs, nes asmeninėje patirtyje atpažįstamas 
ir fiksuojamas didysis naratyvas. Įdomu dar tai, kad 
keliose vietose užsimenama, jog pagrindinė veikėja re
daguoja religinius tekstus (pavyzdžiui, Nikodemo Agio
riečio knygą Nematoma kova: „sėdžiu sau redaguoju / 
kažkokį krikščionišką tekstą / šriftas mažas vos įžiū
rimas“, p. 43), tad galėtų būti drastiškiau ir kūrybiš
kiau išnaudotas didžiojo teksto redagavimo, nukrypi
mo, prasilenkimo ir pan. interpretacinis momentas ar 
po tragedijos kauke labiau išryškintas komizmas. Prie 
meniškai vykusių sprendimų reiktų paminėti išradin
gus ir netikėtus mirties eufemizmus („niekas čia nemi
rė tik / nušokavo / per pievą varlytė“, p. 79 arba „išėjai į 
literatūros muziejų / negi ir pasiliksi“, p. 14).

Knygos pavadinimas Šokiai Vilniaus gatvėje gali būti 
traktuojamas ir kaip biografinė detalė, ir kaip komu
nikacija su kitais tekstais (nuo Jurgos Ivanauskaitės 
iki Augusto Strindbergo). Tik sprendimas poezijos kny

gai suteikti pavadinimą su toponimu gal ne visai tiks
lingas, nes skaitytoją semantiškai klaidina (Vilniaus 
gat vė pirmiausia kreipia į Vilnių, o ne į Kaune esančią 
Vilniaus gatvę), nors, tikėtina, autorė tokį pavadinimą 
pasirinko dėl knygos autobiografiškumo efekto. Kitas 
pavadinime figūruojantis žodis „šokiai“ yra aliuzija į 
mirties šokio semantiką, taip pat esama komunikaci
jos su Ivanauskaite („Matai kaip atsitiko / dabar jau 
viską žinai / ir šokame / tu – Dykumoje / mes – Vilniaus 
gat vėje“, eil. „Šokiai“, p. 70). Įkontekstinti „šokiai“ įgyja 
danse macabre reikšmę – knygoje yra du eilėraščiai pa
vadinimu „Šokiai Vilniaus gatvėje“ – pirmuoju atveju 
reflektuojama pašėlusi mirties puota („Septintą – mor
finas / po trijų valandų doloblokas“, p. 64), antruoju – 
šokio vaizdinys perteiktas tiesiogine reikšme įprasmi
na bei atmintyje užkonservuoja džiaugsmingą buvimą 
kartu, kuriuo ir pabaigiama ši knyga („tu išsitrauki vo
kišką savo tėvo / lūpinę armonikėlę užgroji [...] džiaugs
mas būti kartu / niekada nesibaigs“, p. 99). Siužetinė 
pabaiga tikėtina ir gal net pernelyg tvarkinga.

Taigi rinkinio leitmotyvas – gyvenimo ir mirties šo
kis. Neabejotinai ši knyga yra stipriausia zelčiūtės 
trijų dešimtmečių kūrybinėje bibliografijoje ir svariai 
papildanti moteriškosios lietuvių literatūros lentyną. 
Pasaulio žiūra joje subtiliai jautri, rūpestinga, išreiš
kianti intensyvų dvasinį bendrumą, dėl to po elegiš
kumo sluoksniu ir ironijos šydu nugludintai švyti dva
sinės meilės giesmė: „ir vis tiek / po žeme / sueisim į 
vieną / o sielą / kas atplėš / kas įstengtų“ (p. 41).
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ėjo 2021ieji Viešpaties metai. Kiekviena poezijos knyga 
turėjo būti įvykiu ar performansu. Visos jos laužė (na, arba 
turėjo lūkestį laužyti) nusistovėjusias poetines formas. Kal
bėjo žmonės apie drąsius leidybos sprendimus, neeilinius 
dizainus, kūrybinę drąsą ir avangardą. Žinoma, ir Gytis 
Norvilas bandė neatsilikti. Taip skaitytojai ir stebėtojai į 
rankas gavo naująjį autoriaus eilėraščių ir eilėpaišių rin
kinį akla valtis. Knygos ketvirtas viršelis žadėjo vienalytę, 
siužetišką skaitymo patirtį, o mes atsidūrėme čia, ir dabar 
versime pirmą šios knygos puslapį.

Pirmasis knygos eilėraštis – „akla valtis“ (p. 6). Dažnai 
eilėraščiai, suteikę pavadinimą knygai, tampa raktiniais, 
pasufleruoja pagrindines temas, įvaizdžius ir yra kertiniai 
knygos kompozicijai. Atrodo, kad „akla valtis“ veikiau iš
krenta iš knygos kaip atskiras tekstas. eilėraštis susideda 
iš aklos valties definicijų, jai pakaitomis priskiriamos tai 
žmogiškos, tai daiktiškos savybės: „akla valtis – iš kaulų, 
odos ir venų / dilbiai grakščiai riesti, sąnariai sutepti it gink
lai“ (p. 6 p) arba „akla valtis – į krantus ryto rūko – – – / žioji 
kiaurymės – tamsa užkamšysim ir duona / į vidų srūva ži
bintų šviesa – štai koks vaiskus krovinys“ (p. 6). Po virtinės 
siurrealistinių įvaizdžių pradeda aiškėti šioks toks poetinis 
siužetas. Kalbėtojas tapatinasi su valtimi: „akla valtis – irk
lais laikausi pasaulio / naktiniam bare plečiasi ir pampsta 
erdvė, horizontas / potvynis užpylęs akis, stadionus, miestus 
ir kaimus“ (p. 7). Biblinis potvynio įvaizdis galiausiai funk
cionuoja kaip simbolinis. Valtimi bandoma išplaukti, išsi
gelbėti ir jos aklumas galiausiai nurodo ne regos sutrikimą, 

o potvynio mastą. eilėraštis pasibaigia valties tapatinimu 
su akimi: „akla valtis – tai tik mano akis, atskilusi sapno 
lytis / blakstienų irklais iriasi pirmyn per gižų peizažą, gat
vės tirščius / ir kas ją pririš, ir kas ją užspaus pagaliau 
pailsėti“ (p. 7). Ir nors tekstas atspindi daug Norvilo poe
tikos bruožų – painūs siurrealistiniai įvaizdžiai, biblinės 
metaforos, – jis netampa knygos centru ir nublanksta prieš 
kitus knygos tekstus. Žinoma, potvynio motyvas žingsniuo
ja toliau, bet pati akla valtis, simbolizuojanti pasimetimą, 
blaškymąsi, nelygią kovą su stichijomis, lieka plūduriuoti  
šiame tekste.

Tikroji knygos žvaigždė – sodininko personažas. Žino
ma, sodininkas – tai ir autoriaus metafora. Todėl sodo ir 
sodininko santykis – tai taip pat ir santykis tarp kūrinio ir 
kūrėjo. Tekstus apie sodininką galima išskirti į du blokus. 
Pirmajame bloke eilėraščio subjektas pats prabyla sodi
ninko balsu, antrajame – apie jį kalbama iš šalies. Vienas 
tokių tekstų – „skundas, arba susidorojimas su sodininku“ 
(p. 18). Čia autorius sodininkui priskiria įvairiausių cha
rakteristikų, tarsi bando sukurti jo mitą tolimesnei knygos 
plėtotei: „sodininką uždarykite į narvą, neleiskite į degali
nes – įbrauks degtuką į benzino pistoletą ir nueis flirtuoti su 
operatore. jis pavojingas visuomenei“ (p. 18). Tačiau perso
nažas nėra vienalytis. Autorius vaizduoja sodininką iš įvai
rių perspektyvų: „sodininkas varpais neskambina, degtinę 
geria tik nudirbęs visus darbus, nusiskutęs, švariais baltais 
marškiniais“ (p. 18). Galiausiai paaiškėja, kad sodininkas 
turi begalę pusių, bet nė viena jo neapibrėžia, netampa jo 
identiteto ašimi. Sodininkas tarsi aktorius, galįs tapti kuo 
nori: „jis nusipelnęs artistas, o dar išmano apie pesticidus, 
turi purkštuvą“ (p. 18). Galiausiai toks dualizmas mus pri
veda ir prie gyvybės/mirties temos. Norvilo eilėse nė viena 
jų nėra savitikslė. Mirtis dažnai pasitarnauja gyvybei, o gy
vybė mirčiai. Čia ir sodininko vaidmuo. Jis tarsi prižiūri 
šią apytaką: „taika srūva jo kraujyje, rankos dievo, kuris, 
žinia, labai miręs. mirusios rankos švelnios. švelnios sodų 
netveria, tveria tik meno veikėjai“ (p. 18). Nors ir galime 
užčiuopti sodininko funkcijas, jo pozicija visgi lieka neapi
brėžta. Autorius nesprendžia metaforos iki galo ir palieka 
mums dviprasmybę: „nepasiduoda dresūrai, moka koman
dą mirti“ (p. 18). Lieka klausimas, kurioje komandos pusėje 
sodininkas iš tikrųjų yra.

Kaip jau minėjau, yra eilėraščių, kuriuose sodininkas 
prabyla pats. Šie tekstai turi šiek tiek tvirtesnį kompozicinį 
stuburą. Toks yra, mano manymu, geriausias knygos teks
tas „iš slaptų sodininko užrašų“ (p. 19). Šiame eilėraštyje 
labai svarbus slaptumo motyvas. Sodininkas stebi tikrovę, 
tačiau į ją nesikiša: „[...] žvelgiau iš viršaus, į pasaulį, į kūno 
linkius ir nuokalnes. galėjau mėgautis intymumu, tuo vir
puliu – matai, o nelieti. jau nekalbu apie medžius, krūmus, 
durpes, žoles, kurios mane dangstė, ėjo išvien su manim“ 
(p. 19). Svarbu atkreipti dėmesį į sodo funkciją. Augmenija 
pridengia (ar net paslepia) sodininką. Čia vėl įsipina auto
riaus mirties metafora, kuri, regis, yra viena centrinių visoje 
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knygoje: „miriau staiga, aišku, vienas. jau seniai, o jiems at
rodo, kad aš taip pat šypsausi, raunu kiaulpienes, vaikštau 
su „Fiskars“ žirklėmis ir nieko nėr pasikeitę“ (p. 19). Tik šį 
kartą aiški sodininko pozicija. Jaučiama jo kompetencija 
išsakomų dalykų atžvilgiu. O ir pati mirtis pozityvi ir būtina 
sodo gyvavimui: „geras sodininkas yra miręs sodininkas ir 
visi tai žino“ (p. 20).

Žinoma, reikia paminėti ir antrąjį, piešinukų, skyrių. Šis, 
nors ir pastorina knygelę trisdešimčia puslapių, solidumo 
prideda nedaug. Mano manymu, dėl jų knygos pirkti ne
verta, o Norvilo poezijos mylėtojams jie nelabai aktualūs. 
Aišku, piešinėliai tęsia kai kuriuos knygos leitmotyvus ir 
yra susiję su konkrečiais eilėraščiais. Tačiau juos pravertus 
kartelį, nekyla noras prie jų grįžti. Piešinukai daugiausia 
abstraktūs, į juos kartais įsiterpia vienas kitas žodelis. Kai 
kurie – iš žodžių sudėtos figūros ar objektai. Suprantu, poe
zija bando ištrūkti iš kalbos srauto, žodžiai siekia keisti for
mas ir t. t. Tik esu įsitikinęs, kad autorius savo auditorijai 
yra įdomus rašydamas jau patikrintomis formomis – verlib
ru ar eilėraščiu proza.

Aišku, ir eilėraščiai proza – ne visi tobuli. Autorius kartais 
nesutramdo kalbos srauto. Vietomis pažeria įvaizdžių vir
tines, kurios menkai susisieja tarpusavyje arba su kūrinio 
visuma. Tarkime, eilėraštyje „mane paliko kalba“ (p. 72). 
Tekste užsimezga konfliktas tarp subjekto ir kalbos, neva 
šis jai buvo neištikimas. Iškart po dramatinės situacijos 
užuomazgų seka ilgi poetiški išvardijimai: „liko tik kelmų 
nuliai, šaknų hieroglifai, malkų krūva, ūkiančios kamanės, 
pelių pragraužtos kišenės, juodi juodi serbentai ir juodingas 
pavasaris – tas amžinai grįžtantis numirėlis su kirviu ran
kose“ (p. 72). Šitokie poetizavimai kartais tęsiasi ilgai, blaš
ko ir veda tolyn nuo teksto tematinės ašies. Žinoma, poetas 
galiausiai grįžta prie pagrindinio konflikto: „tik riksmas ir 
tuščia burna, tik kismas ir urna. aplink – išbyrėję balsių 
dantys. nuščiūva krausvinas mano dangus, paklaikęs nuo 

nerišlaus švebeldžiavimo“ (p. 72). Sutinku. rišlumo kartais 
pritrūksta.

Ketvirtame viršelyje taip pat parašyta, kad knygą gali
ma pavadinti poema. Sutinku, daug ką galima pavadinti 
poema, atskiedus šią sąvoką keliais litrais romo ar viskio. 
Tačiau savo esme Norvilo poezija yra epizodiška, ir šie epi
zodai retai jungiasi į didesnes struktūras. Nojaus mito rein
terpretacija taip pat parašyta ne iš herojaus, o iš stebėtojo 
perspektyvos. Subjektas Norvilo tekstuose dažnai pasyvus, 
reflektuojantis.

Prabilus apie refleksijas, norėčiau paminėti eilėraštį „kal
ba prie kultūros žurnalo redaktoriaus kapo duobės“ (p. 69). 
Šis eilėraštis maloniai pradžiugino. Nors, žinoma, mirties 
temos gravitacija poetui neįveikiama, bet šiame tekste ne
mažai autoironijos ir humoro. eilėraštis – vidinis redakto
riaus monologas: „ir ką, kvaily, dirbai kultūros labui? laikei
si sėjomainos? kiek nužudei grafomanų?“ (p. 69). eilėraštyje 
suartėja subjektas ir poetas. Ir jo pabaiga referuoja tokį 
autoriaus įsitraukimą: „taip, sakau sau kalbą, sau – miru
siam. priešais veidrodį. kada kažin buvai gyvesnis?“ (p. 69). 
Tačiau eilėraštis įdomus dėl pavienių redaktoriaus darbo 
refleksijų, kurios bus atpažįstamos kiekvienam, dirbančiam 
kultūros srityje.

Tiesą sakant, knyga mažai skiriasi nuo praeitosios. Jeigu 
skaitėte ar vartėte Gyčio Norvilo Grimzdimą, tai akla valtis 
jūsų nenustebins. Čia vyrauja panašios temos ir įvaizdžiai. 
Autoriaus stilius – irgi nusistovėjęs reiškinys. Šiaip Norvilą 
literatūros lauke matyčiau šalia tokių autorių kaip Dainius 
Gintalas ar Vytautas Stankus, kuriuos kalba, kaip valtis, 
neša į siurrealizmo pusę. Pagrindinė aklos valties problema, 
kad ji labiau valtelė, o ne valtis. Kaip minėjau, nemažą dalį 
knygos sudaro piešiniai, o eilėraščius galima suskaičiuoti 
ant rankų pirštų. Pagrindinis klausimas, ar po viso to per
formatyvumo tvano keliems geriems eilėraščiams pavyks 
išsiirti iš šios knygos sveikiems? !
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Platono dialogas Teaitetas yra savotiškas atskaitos taš
kas, žymintis naują autoriaus prieigą prie žinojimo 
klausimo. Lietuvių skaitytojui ši Platono filosofijos pro
blematika turėtų būti girdėta, visų pirma iš Valstybės. 
Pastarajame tekste iškyla tikrų ir netikrų dalykų skir
ties, tikrus dalykus pažinti gebančio mokslo klausimai. 
Atsakydamas į juos Platonas pateikia idėjų teoriją, pa
sak kurios, tokie regimieji dalykai kaip namai, arkliai 
ir žmonės – tėra tikrųjų jų esmių (idėjų) atspindžiai. 
Šių atspindžių pažinimas yra nuomonės (doxa), o tikrų
jų jų pavidalų pažinimas – žinojimo (epistēmē) sritis.

Teaitete Platono žvilgsnis krypsta nuo pažinimo 
objektų ir aiškios jų skirties aptarimo prie paties pa
žinimo proceso apmąstymo – klausiama, kaip įgyja
mas žinojimas. Dialoge Platonas pasiūlo tris variantus. 
Pirmiausia žinojimą bandoma sutapatinti su tiesiogi
niu jutimu, įsivaizduojant pasaulį, kuriame tiesa yra 
pažįstama kiekvieno iš mūsų subjektyviai, konkrečiu 
momentu patiriant dalykus taip, kaip jie jusliškai mus 
veikia. Ši hipotezė atmetama keliomis pakopomis, iš 
kurių bene svarbiausia ta, kad nuolat kintančio pasau
lio pažinimo galimybė yra problemiška. Jei pasaulis iš
ties kinta, tai negalime turėti ir jokio išsakomo jutimi
nio patyrimo, nes kiekvieną akimirką patirtas pasaulis 

jau bus kitoks. Tad nebus ir stabilios tiesos, stabilaus 
pažinimo.

Antras svarstomas variantas – žinojimas yra teisin
ga nuomonė. Pažįstant konkrečius dalykus, rega, klau
sa ir kiti jutimai tėra įrankis, kuriuo pasaulį pažįsta 
mūsų siela, o siela turi nuomonę (doxa). Be to, juk to
kias bendrybes kaip gėris ir tiesa labiau pažįstame ne 
jutimais, o siela. Visgi ši hipotezė atmetama pasiūlant 
teisėjų pavyzdį. Jie, klausydami kitų įtikinančio pasa
kojimo, gali susidaryti teisingą nuomonę apie nagrinė
jamą įvykį, nors patys jo nematė, taigi neturi tikro žino
jimo. Čia nebyliai ir vėl keliamas klausimas, ko reikia, 
kad teisėjai turėtų tikrą žinojimą? Panašu, kad mano
ma teisėjus negalint tinkamai pagrįsti savo nuomonės 
ir todėl neturint žinojimo.

Galiausiai žinojimą bandoma apibrėžti kaip teisingą 
nuomonę su paaiškinimu (logos). Šis apibrėžimas, beje, 
dažnai sutinkamas ir moderniuose žinojimo apmąsty
muose (knowledge = justified true belief). Hipotezei tirti 
pasiūloma pasaulio samprata, pasak kurios visi daly
kai susideda iš nepažinių (alogiškų) pradų, o pažinūs 
yra jų junginiai. Pavyzdžiui, paskiras garsas yra nepa
žinus, tačiau garsų visuma, tampanti skiemeniu, įgau
na prasmę ir gali būti paaiškinta išvardinant jos dalis. 
Tačiau čia vėl iškyla paradoksas – kaip galima žino
ti skiemenį, nepažįstant jį sudarančių raidžių/garsų. 
Visumą laikant dalių suma neišvengiamai prieinama 
prie išvados, kad visumos dalys taip pat turi būti paži
nios, jei dalykas kaip dalių visuma pažinus (ir atvirkš
čiai). Tačiau kokiu būdu tuomet pažįstami elementarie
ji pradai, jei negalimas jų pažinimas taip, kaip galimas 
visumos pažinimas, pažįstant jos dalis? Žinojimo kaip 
teisingos nuomonės su logos hipotezė toliau tikrinama 
tikslinant, kas yra pats logos. Akivaizdu, kad tai nega
li būti paprastas teiginys, nes tuomet visi turintys tei
singą nuomonę ir ją išsakantys bus laikomi įgijusiais 
žinojimą. Kita vertus, paaiškėja, kad logos negali būti 
ir minėtas dalių išvardijimas, nes negarantuoja tikro 
pažinimo. Galiausiai logos negali būti ir dalyko apibrė
žimas, juk, pavyzdžiui, žmones atpažįstame ir žinome 
net ir negebėdami pateikti išskirtinio bruožo.

Visi šie svarstymai, nors ir palieka užuominas apie 
galimus problemų sprendimus, neišvengiamai priver
čia net ir neblogai filosofijoje pasikausčiusį skaityto
ją pasimesti. Tai toli gražu ne vienintelis atsakymo į 
pagrindinį klausimą nepateikiantis Platono veikalas, 
tačiau nuo ankstyvųjų aporetiniais dėl šios savybės 
vadinamų dialogų jis skiriasi svarstymo daugiasluoks
niškumu ir apimtimi. Dėl to verta prieš savarankiškai 
nagrinėjant Platono tekstą, imtis Tatjanos Aleknienės 
kruopščiai paruošto įvado, kuriame atskleidžiamas gi
lesnis teorinis sluoksnis.

Aleknienė pristato dvi pagrindines pozicijas, kaip Te-
aiteto aporija galėtų virsti vaisingu žinojimu apie žino
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jimą. Vieni tyrėjai labiau linkę atsigręžti į idėjų teori
ją – esą pašnekovams nepavyksta išsiaiškinti, kas yra 
žinojimas, nes kalbama visų pirma apie patyrimu priei
namus reiškinius, o tik mąstomąsias idėjas (pavidalus) 
galima išties pažinti. Kiti mano, kad idėjų teorija nega
lėtų išspręsti visų dialoge iškeltų problemų. esą šiuo 
tekstu Platonas skaitytojus kreipia ne prie Valstybės 
ar Faidono, o prie vėlyvesnių, sudėtingesne dialektika 
pasižyminčių dialogų. Pavyzdžiui, prie Filebo, spren
džiančio Teaitete itin svarbų dalies ir visumos santy
kio klausimą, arba Sofisto, kurio pokalbis draminiame 
laike vyksta kitą dieną po Teaiteto pokalbio. Aleknienė 
renkasi antrąją poziciją, nes Platoną Teaitete veikiau 
domina ne „atskiri tikrovės elementai, bet galimybė 
juos jungti į prasmingas visumas“ (p. 64). Būtent mi
nėtuose vėlyvuosiuose dialoguose Platonas praktiškai 
bandys pademonstruoti, kaip dialektikos pagalba gali
ma siekti Teaitete atvirai nesuformuluoto, bet veikiau
siai numanomo tikslo – žinojimo kaip visuminio (dalies 
visumoje ir visumos dalių) pažinimo (ibid.).

Aleknienė skaitytojui praskleidžia ir dar vieną dialo
go sluoksnį, atsiveriantį visų pirma per Teaiteto – vie
no iš dviejų Sokrato pašnekovų – figūrą. Jis dialoge pri
statomas kaip savotiškas idealaus mokinio prototipas. 
Deramo būdo ir įgijęs gerą matematinį išsilavinimą, 
Teaitetas yra pasirengęs vaisingai mąstyti su Sokra
tu. Tačiau vienintelis vienareikšmiškas dialogo vaisius 
yra veikiau etinis, nei intelektualinis. Pasak Sokrato, 
Teaitetas po jų pokalbio nešios „geresnius vaisius“, o jei 
pokalbis ir liks bergždžias, Teaitetas bus romesnis, nes 
turės proto „nesimanyti žinąs, ko nežino“. Ši išvada 
tampa užuomina ir dialogo skaitytojui, svarstančiam, 
ko Sokratas pirmiausia siekia išmokyti filosofijai tin
kantį jaunuolį. etinį dialogo aspektą išryškina ir ne
trumpas intarpas į pagrindinį svarstymą. Jame Sokra
tas, užsimindamas apie jo laukiantį teismą, supriešina 
filosofą kaip laisvą, tačiau kitų akimis pajuokos vertą 
mąstytoją, su profesionaliais teismų kalbovais, įparei
gotais ne ieškoti tiesos, o visomis priemonėmis siekti 
pergalės teisme. Galiausiai protingumo ir dorybingu
mo žengimą koja kojon atskleidžia Platono siūloma ir 
vėliau platonikų pamėgta žmogaus gyvenimo tikslo (te-
los) formuluotė: „Todėl ir reikia stengtis iš čia kuo grei
čiau bėgti ten. „Bėgti“ reiškia įmanomai supanašėti su 
dievu, o „panašėti“ – tapti protingai teisingu ir dievo
baimingu“ (176 a8–b2).

Nepaisant supažindinimo su pagrindiniais dialogo 
klausimais ir svarbiausiais sluoksniais, įvadas skir
tas tik bendram teksto pristatymui. Į smalsaus skai
tytojo polinkį toliau ieškoti atsakymų atliepia išsamus 
mokslinis dialogo komentaras. Jame atskirų atkarpų 
analizė pateikiama stambesnėmis dalimis. Šias anali
zes galima skaityti tiek dalimis, dar prieš imantis ati

tinkamos Platono teksto atkarpos, tiek nuosekliai, jau 
perskaičius dialogą. Smulkesni klausimai, įvairios in
tertekstinės nuorodos bei kultūrinės, filologinės reali
jos aptariamos prie konkrečių stambesnes atkarpas su
darančių sakinių ir frazių. Autorės komentaras yra ne 
tik kitų tyrėjų minčių sintezė, bet pasižymi ir origina
liomis įžvalgomis, kai kada išskirtinai lietuviškai audi
torijai skirtais pastebėjimais (pavyzdžiui, reikiamame 
kontekste aptariant lietuviškas gramatines sąvokas 
(p. 624, 637). Tiesa, kartais komentarų išsamumas at
rodo ir šiek tiek perteklinis, be reikalo išplečiantis kny
gos apimtį, nes dalis informacijos komentarų pradžioje 
persidengia su ta, kurią aptinkame įvade (daugiausia 
komentare pristatant didesnes atkarpas, pavyzdžiui, 
p. 54–55, 596, 602). Žinoma, tai turi ir savų privalu
mų – didelės apimties tekste reikalingiausios informa
cijos nepraleidžia skirtingas skaitymo strategijas pasi
rinkę skaitytojai.

reikia pabrėžti, kad tiek įvadas, tiek komentarai 
tėra dalis įtikinamos Platono teksto interpretacijos, 
kurią lietuviškai auditorijai pasiūlo Aleknienė. Mat in
terpretacija visų pirma yra pats teksto vertimas. Kaip 
ir kituose autorės darbuose, vertimas pasižymi tiek 
sklandumu, tiek tikslumu ir atskiras jo kokybės prista
tymas Platono mėgėjui Lietuvoje jau nebereikalingas. 
Tik būtina trumpai paminėti, kad Teaiteto tekste slypi 
ne vienas įveiktinas (ir šiuo atveju – įveiktas) vertimo 
iššūkis: sąvokos logos vertimas, graikiškų „žinojimo/
pažinimo“ sąvokų sinonimai, tokių detalių kaip „kuo“ 
ir „per ką“ skirtis bei gramatiniai terminai. Tam tikra 
prasme vertėja yra panaši į Sokratą dialoge – iš pažiū
ros (kaip pats tvirtina), jis tėra kitų žinojimo pribuvė
jas, bet iš tiesų atlieka kur kas svarbesnį vaidmenį.

Tokiu intelektualiniu pribuvėju laikytinas ir Pla
tonas, nes Teaitetu, viena vertus, pats pasiūlo gausią 
puokštę hipotezių, atsakančių į klausimą, kaip gi mes 
įgyjame žinojimą. Kita vertus, Platonas pirmiausia sie
kia ugdyti žmones tiek intelektualine, tiek etine pras
me. Svarstydami apie žinojimą Valstybės kontekste, 
nors ir įspėti apie tai, kad dalykų esmės pasiekiamos 
tik filosofams, esame nuteikiami gana optimistiškai. 
O štai Teaitetu, keliančiu sveiką suglumimą, esame 
kviečiami leistis į žinojimo klausimą čia ir dabar, ieško
ti būdų nuosekliai pažinti skirtingų lygmenų tikrovę. 
Nors tokie filosofiniai veikalai ir jų leidimai tikrai nesi
vaiko aktualijų, Teaitetas lietuvišką auditoriją pasiekė 
labai aktualiu metu. Mat ir šiandien, kaip matome iš 
viešosios erdvės, mūsų visuomenę kamuoja klausimas, 
kas yra žinojimas ir kaip jį įgyti. Belieka tikėtis, kad 
dia logas mums išties padės tiek išauginti gerus inte
lektualinius vaisius, tiek būti romesniems ir nesimany
ti žinant to, ko nežinome.
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Kėneso (Kennesaw) valstybiniame universitete (Džor
džija, JAV) apgintoje daktaro disertacijoje Lietuviai tri-
jų erelių šešėlyje: Vincas Kudirka, Martynas Jankus, 
Jonas Šliūpas ir modernios Lietuvos kūryba (2013) 
Charlesas Perrinas Martyną Jankų pavadino „valstie
čiu su spausdinimo mašina“. Tai sužinome iš naujau
sios Domo Kauno monografijos Martynas Jankus: Tau-
tos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas (p. 86), kurioje 
autorius pateikia tyrimą, rengtą nuo pat savo studijų 
Vilniaus universitete metų. Apie ilgai rinktą medžia
gą liudija 954 šaltinių ir literatūros sąrašo pozicijos 
bei gausios, įvairaus pobūdžio iliustracijos – neretai 
unikalios, pirmą kartą publikuojamos. Kauno ilgame
čio „gyvenimo“ su „įtikėjus[iu] tarnystės tautai misija“ 
(p. 589) Jankumi rezultatas: detaliai ir vizualiai atkur
ta Lietuvai labai svarbaus kultūriniopolitinio beveik 
100 metų apimančio laikotarpio atmosfera ir kasdieny
bė, patikslinta Jankaus kilmė, biografija, veikla ir įver
tinti jos rezultatai. Knyga ne tik panaudotų šaltinių, 
retų iliustracijų požiūriu gali būti pavadinta epochine. 
Pasikeitus mokslo poreikiams ir madoms, negreitai at
siras tyrėjų, kurie pateiks skaitytojams ką nors reikš
mingesnio.

Knygoje Jankaus istorija skleidžiasi kaip valstiečio 
mėginimas tradicinę gyvenimo sanklodą (patriarcha

liniai santykiai šeimoje, ūkio išlaikymas) derinti su 
modernėjančio lietuvio darbo ir komunikavimo kultū
ra. Jankaus aktyvioji politinė veikla skleidėsi 1879–
1925 m., kai ir Didžiojoje Lietuvoje sukrusta dėl „mirš
tančios tautos“ išlikimo. Autorius sumaniai vesdamas 
skaitytoją vieno asmens gyvenimo keliu, pasakoja ir 
apie įvykiais turtingą Lietuvos istorijos laikotarpį, ku
riame Jankus parodomas kaip „nuosekliausias tautos 
dalių suartinimo iniciatorius“ (p. 744). Skaitytojas su
pažindinamas su Mažosios Lietuvos lietuvių etninės 
bendruomenės konsolidavimusi, lyderių iš šio krašto 
iškilimu, jų veikla, kraštietiško charakterio ir men
taliteto ypatumais bei dėl to gana sudėtingu bendra
vimu su Didžiosios Lietuvos veikėjais. Kaunas, kaip 
knygos istorikas, monografijoje išsamiai aptaria leidi
nių ir knygų repertuaro dinamiką, pateikia pavadini
mus, leidybos ir platinimo statistiką, papildo knygne
šystės istoriją, galiausiai daug dėmesio skiria dviejų 
Lietuvų susijungimui. Solidi knygos apimtis (879 p.) 
tik nemėgstantiems skaityti pasirodys neįveikiama. 
Autoriaus pasirinktas pasakojimo stilius, kai autorinė 
kalba organiškai jungiama su šaltinių citatomis, para
frazėmis, tekstą pagyvina, suteikia laikmečio dvasios. 
Mažosios Lietuvos kalbai būdinga citatų leksika pade
da skaitytojui pajusti krašto specifiką.

Monografiją sudaro sutrumpinimų sąrašas (p. 12–
17), įvadas (p. 18–29), keturios tyrimo dalys (p. 31–
741), išvados (p. 742–747), šaltiniai ir literatūra (p. 
748–801), angliška (p. 802–807) ir vokiška (808–813) 
santraukos, priedai (p. 814–835), asmenvardžių (p. 
836–865) ir vietovardžių (p. 866–879) rodyklės. Kaip ir 
būdinga kultūrai reikšmingų asmenų gyvenimo ir vei
klos tyrimams, knygoje sinchroniškai pasakojama Jan
kaus (1858–1946) gyvenimo ir Mažosios Lietuvos (au
torius ištikimas šiam pavadinimui) beveik 100 metų 
istorija: iš pradžių Prūsijos karalystėje (1701–1871), 
po to – Vokietijos imperijoje, 1920–1923 m. Prancūzi
jos valdomoje, o 1923–1939 m. Lietuvos respublikoje, 
1939–1945 m. Vokietijos reicho ir nuo 1945 m. pra
džios – Lietuvos TSr sudėtyje. Kaip rodo monografijoje 
papasakotas Jankaus gyvenimas, jis savo gyvybingu
mo, praktiškumo, gudrumo ir diplomatinių gebėjimų 
dėka išgyveno žmonos (1913) ir trijų vaikų mirtį, po
licijos ir valdžiai lojalių piliečių persekiojimus, dideles 
baudas už netinkamą leidinių turinį, spaudos įmonės 
varžytines, daugelį politinių permainų, du pasaulinius 
karus, deportaciją į rusiją (1914–1918), pasitraukimą 
iš Lietuvos ir mirtį svetur. Daugelį iš šių Jankaus bio
grafijos momentų skaitytojas žino, bet knygoje Kaunas 
ne vieną enciklopedinę ar vadovėlinę tiesą reviduoja, 
publicisto, literato, spaustuvininko ir leidėjo, politiko 
veiklą papildo naujais faktais, aptaria publicistikos, 
originaliosios kūrybos, leidinių ir knygų leidybą.

Jankaus gyvenimas įdomus kaip ryškus lietuvio vals

domas Kaunas,
MaRTynas janKus: 
TauTos ViEnyTojas 
iR LiETuVių sPaudos 
KūRėjas, Vilnius: 
Vilniaus universiteto 
leidykla,  
2021, 879 p.

dailininkė jurga 
januškevičiūtė-Tėvelienė
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tiečio pavyzdys, kuris dešimtis metų anksčiau nei Di
džiosios Lietuvos lietuviai ėmėsi kurti spaudos ir leidy
bos verslą, kuriuo užsiėmė 46 metus (p. 350), vaikams, 
ypač energingai ir sumaniai vyriausiajai dukrai elzei, 
padedant. Autorius nemažai dėmesio skiria Jankaus 
žmonai ir vaikams. Sūnūs buvo pamokyti spausdinimo 
darbų, o dukros, persiėmusios tėvo veikla ir autoritetu, 
liko netekėjusios, ir po jo mirties dėjo pastangas, kad 
tėvo vardas ir nuopelnai nebūtų užmiršti. remdamasis 
šaltiniais, amžininkų liudijimais Kaunas aprašo Jan
kaus piršlybas (p. 65–69). Jankaus kelionės po kraštą 
ieškant nelegaliai spaudai platinti tarpininkų suvedė 
su Kristupu Funkaičiu Pilkalnyje, kuris tapo ne tik 
spaudinių, bet ir žmonos paieškos tarpininku. Kau
no pateikta Jankaus „rokunda“ su Funkaičiu parodo, 
kad tik tuomet, kai Jankus pamatė, jog Funkaitis pa
tikimas žmogus, sutiko, kad jis jam, į ketvirtą dešimtį 
įžengusiam, ieškotų tinkamos žmonos. Kaunas cituo
ja Jankaus laišką Funkaičiui, iš kurio paaiškėja, kad 
Martynas, nors pats buvo jau įžengęs į ketvirtą dešim
tį, būsimai nuotakai kėlė aukštus reikalavimus: „Ji tu
rėjo būti, kaip ir jis pats, lietuvė kūnu ir dvasia, be to, 
prasilavinusi, rotmoni [švelni, klusni, – D. K.] ir gera 
ǯmona, apsiǯiurinti ir ne ſusigēstanti prieſȝ teisybę!“ 
Nuotakos kraitis, rašo Kaunas, –

800 talerių – Martynui pasirodė per menkas, nes jo 
paties turtas vertinamas 5000 talerių. Jei būtų no
rėjęs, seniai būtų vedęs žmoną su 4000 talerių ir dar 
didesniu kraičiu, bet jis pirmenybę vis dėlto skiria jos 
išmintingumui ir tvarkingumui (davadnumui). Siųs
damas Kristupui atsakymą, Martynas pridėjo laišką 
ir Anei. Adresatui leista jį įteikti tik tuo atveju, jei 
bus įsitikinęs, kad mergina atitinka laiško autoriaus 
minėtas savybes. Toliau laiške kalbama apie knygų 
prekybos reikalus. (p. 67)

Kaip rodo tolimesnis pasakojimas apie Jankaus šei
mą, Funkaičio būta įžvalgaus, jis pripiršo tinkamą 
žmoną. Anė Jankuvienė kalbėjo gražia suvalkietiška 
tarme, buvo linksmo būdo, mėgo dainuoti liaudies dai
nas, dalyvavo visuomeninėje veikloje. Tik susipažinusi 
su Jankumi, 1889 m. įstojo į „Birutės“ draugiją, dalyva
vo moterų draugijos „Lietuvaičių šviesa“ veikloje, įkūrė 
biblioteką. Ji suprato, kad nuo moterų priklausė jauno
sios kartos likimas. Kaunas aprašo, kokią veiklą Anė 
plėtojo, kad šviestų lietuves. Kai šeima atsikėlė į Klai
pėdą, Anė ir čia įsitraukė į draugijų veiklos palaikymą, 
o platindama vyro leidinius peršalo, susirgo ir mirė.

Kaip minėta, monografija sudaryta iš keturių dalių: 
„rambyno paunksnėje“ (p. 31–122), „Viešojoje erdvė
je“ (p. 125–343), „Leidėjas ir spaustuvininkas“ (p. 345–
645), „Valstybės ir Mažosios Lietuvos reprezentantas“ 
(p. 647–741). Pirmojoje dalyje Kaunas įrodo, kad sene

lių metrikos įrašai „Jankų genealogijos šaką nuveda į 
XVIII a.“ ir patvirtina, jog jie buvo Mažosios Lietuvos 
gyventojai (p. 37–40), skirtingai negu Juozas Tumas 
buvo išplatinęs mintį, kad senelis atsikėlė iš Žemaiti
jos, tad buvo katalikai, o kadangi arti katalikų bažnyčių 
nebuvo, Jankus nuo tikėjimo atšalęs (p. 36). Jankaus 
gyvenimo būdui, charakteriui ir kūrybingumui povei
kio turėjo graži tėviškės aplinka, todėl Kaunas, remda
masis to meto topografiniais rytų Prūsijos aprašymais, 
skiria dėmesio Bitėnų ir rambyno kraštovaizdžiui, se
noms kapinėms – „kaip kaimo istorijos muziej[ui] po 
atviru dangumi“, gyventojų sudėties ir veiklos, susi
siekimo su administracijos centrais, buvusių įstaigų ir 
pan. aprašymui (p. 40–50). Monografijoje paliečiamas 
menkas Jankaus išsilavinimas (p. 50–57), dėl kurio „jis 
kaltino tėvus“, nes „dėl neturto buvo verčiamas dirbti 
ūkyje ir per visą rundiną vasarą ganyti galvijų bandą“ 
(p. 51), bet kuris nesutrukdė lavintis savarankiškai. Jis 
nuo 20 metų pradėjo kaupti asmeninę biblioteką, do
mėjosi Lietuvos istorija. Čia įsivėlė riktas: dramaturgo 
ir diplomato, Prūsijos istorijos autoriaus Augusto von 
Kotzebue pavardė parašyta „Kocubue“ (p. 55), taip pat 
liko ir rodyklėje (p. 848).

Monografijos autorius antrojoje dalyje aptaria Jan
kaus politinės biografijos dinamiką, svarbiausius socia
linio ir politinio poveikio asmenis, įsijungimą į draugijas 
ir jų steigimą, darbą įvairiuose komitetuose. Norėčiau 
suabejoti poskyryje „Jankaus aplinkos socialinio ir po
litinio poveikio asmenys“ autoriaus pateiktomis aušri
ninkų, birutininkų, politikų, intelektualų, knygnešių 
enciklopedinio pobūdžio biogramomis (p. 132–173). Jos 
sulėtina darnų pasakojimą, yra perteklinės. Juolab kad 
toliau, rašant apie pirmuosius leidybos bandymus, vėl 
grįžtama prie įtakos asmenų, neišvengiama pasikarto
jimo (p. 350–354).

Autorius Jankaus reikšmę atskleidžia jo veiklos, dar
bų ir kontroversiškai vertinamų poelgių kontekste, ne
vengdamas deherojizuoti „rambyno sargo“. Antai jis 
prieštarauja požiūriui, kad Jankus laikytinas „[v]ienu 
iš vietos politikų pradininkų“ (p. 174). Kaunas Mažo
sios Lietuvos lietuvių politinio veikimo pradžią susieja 
su Vokietijos 1848–1849 m. revoliucijos įvykiais, ta pro
ga akcentuodamas, kad pirmasis lietuviškas laikraštis 
Lietuwininku Prietelis pasirodė 1849 m. Klaipėdoje 
(p. 174–177). „Jankaus politikos valanda atėjo lietu
vių padangėje pasirodžius Sauerweinui“ (p. 177), kuris 
1879 m. rinkimuose į Landtagą buvo iškeltas kandida
tu nuo Mažosios Lietuvos (p. 178). Ta proga Jankus, 
būdamas dar tik 20 metų, „pasitaręs su kitais, išleido 
nedidelę proklamaciją“, kur pažymėta, kad Sauerwei
no „privalumai: yra konservatorius, myli Dievą, kara
lių, tėviškę ir šventąją lietuvių kalbą“ (p. 178). Knygoje 
Kaunas pirmą kartą taip detaliai atkuria Jankaus da
lyvavimo politikoje epizodus, nurodo jo „pažiūrų keiti

K n y G ų  a i d a i



75naujasis židinys-aidai – 30       2021  /  6

mo“ priežastis ir pasekmes. Juk Jankus, siekdamas iš
saugoti įmonės veiklą, buvo priverstas ryšius palaikyti 
ir su kairiosiomis partijomis.

Kaip ir daugelis to meto kultūrininkų, Jankus valdė 
plunksną. Tumas, kaip nurodo Kaunas, buvo pirmasis, 
kuris objektyviai įvertino Jankaus originaliąją kūry
bą, pastebėjo „nieko vertingo“ neradęs (p. 24). Kaunas 
pritaria Tumui, pamėgina iš naujo įvertinti publicisti
ką ir kūrybą (p. 292–318). Aptariamas (p. 319–322) ir 
Jankaus tik 2008 m. surastas dienoraščio fragmentas, 
leidęs Kaunui detalizuoti deportaciją į rusiją. Kaunas 
pastebi, kad Jankaus atsiminimai, įvairiomis progo
mis paskelbti daugelyje leidinių, verti atskiro tyrimo, 
nes juose gausu informacijos, nors „kai kam atrodė ir 
dabar dar atrodo, kad Jankus jų nė nepaliko“ (p. 343). 
Autorius kritiškai įvertina atsiminimus (p. 322–343) ir 
mano, kad vertėtų juos publikuoti.

Kaunas akcentuoja, kad „[į] leidybos ir spaudos vers
lą Jankus atėjo neatsitiktinai. Jo polinkį į knygą ir pe
riodiką lėmė dar jaunystėje išugdytas pomėgis skaity
ti pažintinę literatūrą, dosnios gamtos ir liaudiškosios 
kūrybos persmelkta aplinka, diskriminacinė tautinių 
mažumų padėtis Prūsijoje, atvirumą ir suartėjimą su 
Didžiąja Lietuva motyvuojančios pasienio gyventojų 
sąlygos“ (p. 350). Ir galėtume autorių papildyti, kad 
vietos lietuvius ragino veiklos imtis Motiejaus Valan
čiaus kovai prieš stačiatikybę 1867 m. pabaigoje orga
nizuotas lietuviškų knygų spausdinimas ir gabenimas į 
Kauną. „Galimybes didino ankstyvas kontaktas su Di
džiosios Lietuvos lietuvių inteligentais“, kai iš pareigų 
pasitraukus Jurgiui Mikšui, Jankus perėmė Auszros 
leidimo administravimą, organizavo kalendorių leidi
mą (p. 359–367), o 1889 m., nors ir nesėkmingai, ėmėsi 
Varpo leidimo. Dėl prastos šio leidinio būklės Juozas 
AdomaitisŠernas kaltino Jankų, kuris „siekia lyderio 
pozicijos, tačiau jam stinga ūkio vadybos gebėjimo ir 
spaudos profesinio patyrimo“ (p. 390). Vis dėlto pirmoji 
Jankaus kartu su Voska įkurta spaustuvė ragainėje 
vertintina teigiamai, nes išleido „10 vienkartinių leidi
nių – knygų, brošiūrų ir smulkiųjų spaudinių – bei tr[is] 
laikrašči[us]“ (p. 390). 1890–1892 m. Jankus nuomojo 
spaustuvę Tilžėje, kur ir patyrė pirmąsias varžytines. 
Bet „Tilžės laikotarpiu susiformavo Jankaus leidybinio 
repertuaro tematikos metmenys“ (p. 394). Kaunas pa

stebi, kad rūpestis gausia šeima Jankų vertė pirmiau
sia imtis perkamiausių religinių, pažintinių, taiko
mųjų, grožinių, laisvalaikio skaitinių, kalendorių, kas 
nebūtinai atspindėjo tuometines politines jo pažiūras. 

Jankaus visuomeninį sąmoningėjimą didino ir vietos 
lietuviškieji laikraščiai, kuriuose jis perskaitė jį pavei
kusius Sauerweino tekstus, kurie „dēl manę[s] tai buvo 
kiekviens ǯodis pilnas pasigērējimu. Skaicȝiau kiekvie-
na jo rasȝteli iki isȝ galvos arba ant pomētēs isȝmokau“ 
(p. 351). Dar jaunystėje supratęs laikraščių svarbą, vė
liau nuo jų pradėjo spaudos verslą. Kaunas pastebi, 
kad Jankus be spaudos „negalėjo realizuotis kaip po
litikas. Jos poreikį ir galimybes rodė sparčios Prūsijos 
valstybės permainos, visuomenės socialinė diferencia
cija ir įvairių sluoksnių bei grupių kova dėl politinės 
įtakos“ (p. 351).

Trečioji monografijos dalis „Leidėjas ir spaustuvinin
kas“ solidi ne tik apimtimi, bet ir archyviniais atradi
mais, keliamomis hipotezėmis. Svarbiausią Jankaus 
veiklos dalį sudarė periodinių leidinių rengimas, bet 
daug išleista ir įvairaus turinio bei apimties knygų. 
Tad trečioji dalis aktuali tiek lituanistams, tiek knygos 
ir kultūros bei politikos istorikams. 

Ir nedidelis akcentai pabaigai. Jau nuo Machiavel
lio laikų žinome, kad politika – amorali, todėl Jankus 
kaip politinė asmenybė nebuvo nei teisingas, nei doras 
ir neturėtų būti vertinamas moralės kriterijais. Bet jo 
įmonė išleido 414 fiksuotų bibliografinių vienetų (kny
gų, brošiūrų, smulkiųjų spaudinių) ir 27 periodinius 
leidinius, todėl iki nepriklausomos valstybės atkūrimo 
jis yra svarbiausias leidėjas (p. 745). Ir 2023 m. švęs
dami 100ąsias Klaipėdos krašto prijungimo prie Lie
tuvos metines turėsime progą pamatyti, ar renkamės 
savąsias kultūrai ir politikai reikšmingas asmenybes, 
ar būdami maži bandome laviruoti ir koketuoti su pra
eitimi. Kaip atsitiko, kai 2018 m. vasarį Klaipėdos vie
šoji biblioteka miesto merui pateikė prašymą dėl bi
bliotekos pavadinimo keitimo – į Immanuelio Kanto, 
o ne, sakykime, į Martyno Jankaus. Iniciatoriai pa
brėžė, kad be Kanto nuopelnų svarbu tai, jog XVII a. 
Mėmelyje gyveno trys Kanto šeimos kartos – prosene
liai, seneliai, tėvas ir dėdė. Argumentas svarbus – pa 
kanka gyventi. !
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Igno Staškevičiaus Gyvenimas jų žodžiais bei eglės 
Markevičiūtės ir Benedikto Gylio paramos fondo knyga 
Lietuva 2120 užpildo pastaruoju metu Lietuvoje susi
dariusį vakuumą – sukuriama didžiąją visuomenės dalį 
apimanti diskusijos terpė, skirta aptarti lietuvių asme
ninę ir bendruomeninę būklę, kuri visuomenei suteiktų 
aiškią ilgalaikę raidos kryptį. Ilgalaikiškumo savimo
nės tema neseniai buvo apdorota iš istorinio pjūvio – 
2018 m. pasirodė Norberto Černiausko, Marijos Drė
maitės ir Tomo Vaisetos sudaryta knyga Įsivaizduoti 
Lietuvą: 100 metų, 100 vizijų. 1918–2018 bei Giedrės 
Jankevičiūtės ir Nerijaus Šepečio sudarytas esė rinkinys 
Pasakojimas tęsiasi: Modernizacijos traukinyje. Lietu-
vos šimtmetis: 1918–2018. Knygoje Įsivaizduoti Lietuvą 
aprašomos politikų ir intelektualų sugalvotos Lietuvos 
ateities idėjos, kurios turėjo padėti pamatą tolesnei vals
tybingumo raidai. Tuo tarpu Modernizacijos traukinyje 
pateikti 25 pasakojimai, bylojantys apie Lietuvos šimt
mečio likimą, apimantys valstybės įvaizdžio ir moder
nėjimo iššūkių temas. Nūdien viešojoje erdvėje tvyro vis 
sparčiau auganti poliarizacija, kuri trukdo vystytis nuo
saikiai diskusijai apie valstybės ateitį. Staškevičiaus ir 
Markevičiūtės knygose atskleisti samprotavimai pade
da spręsti ateities ir tvarumo problemą, leidžia ištrūk
ti iš esamos įtemptos situacijos ir netrumparegiškai 
žvelgti į kuriamą šiuolaikinį asmeninį ir politinį lauką.

Gyvenime jų žodžiais yra atskleisti skirtingi žmogaus 
santykio su tikrove žiūros taškai. Vieniems šio santykio 
ypatumas atsiskleidžia išoriniuose atsitiktinumuose – 
jie mano, kad žmogaus protas nėra pajėgus dėsningai 
suplanuoti ateitį. Alphonso Lingis stebisi fanatiškomis 
pastangomis iš anksto numatyti kiekvieną įvykį (p. 22), 
esą manoma, kad aplinkybių nesuvaldymas yra blogis 
savaime. Šio požiūrio šalininkai savo kuriamame pa
saulėvaizdyje akcentuoja nesuvaldomą pasaulio dina
mizmą. Neišvengiamos kaitos šviesoje esminis klau
simas tampa ne ar įmanomas pastovumas kaip toks, 
o kokio pobūdžio pastovumas. Pastovumo pobūdžių 
paieškos tuomet turi būti konstruojamos atsižvelgiant 
į kismo faktorių. Kitiems pašnekovams žmogaus san
tykis su tikrove yra sukonstruotas tam tikrų išorinių 
jėgų: Kazimieras Seibutis kalba apie medijų poveikį 
realybės konstravimui – informacijos pateikimo forma 
turi milžinišką įtaką kuriamam pasaulėvaizdžiui. Šioje 
vietoje tvyro įtampa tarp pačios tikrovės ir ją formuo
jančių išorinių veiksnių. Iš vienos pusės, galima klaus
ti, ar žmogaus santykis su tikrove yra vien žmogaus 
konstruktas – ar Tiesa tėra vienmatė galingųjų valios 
išraiška? Iš kitos pusės, jei sutiktume, kad visa tikro
vė yra subordinuota žmogiškajai valiai, galima klausti, 
pagal kokių žmonių valią yra formuojama tikrovė? Sei
butis visgi atskiria tiesą ir tikrovę teigdamas, kad tiesa 
nėra objektyvi tikrovė ir ji niekada nebus įrankis pa
ternalistiniam valdymo kontrolės tikslui (p. 75). Tikro
vė gali būti paveikta ideologijų, kitaip tariant, gali būti 
įmanomas tikrovės visumos konstravimas, bet Tiesos 
turinys yra nepaveikus politinės tikrovės aplinkybėms. 
Kaip teigia Vytautas Landsbergis: „Tiesa yra žinojimas 
tikint tuo, ką žinai ir gali ją turėti kaip duotybę, kaip 
apsireiškimą. Jeigu aš žinočiau, kas yra svarbiausia, 
tai visa kita būtų mažiau svarbu“ (p. 331). Tretiems 
tik rovė pastebima savyje, atsiribojant nuo išoriškumo: 
vaišnavų dvasininkas Šatakula Das (Saulius Domar
kas) pripažįsta, kad Krišnos sąmonė pajuntama tik 
bendraujant su savimi. „Hare krišna“ mantros karto
jimas yra sielos valymo praktika, sukurianti erdvę pa
justi tikrovės visumą.

Pliuralumas yra pamatinė idėja, vienijanti visus 
šiuos atsakymus. Žmogus, pastebėjęs pasaulio sudėtin
gumą, bando jį padaryti paprastesnį – ieškant Tiesos 
tikrovę bandoma pavaizduoti rėmuose. Visuomenėje 
gali egzistuoti skirtingi tikrovės visumos įrėminimai, 
bet knygos dialogų leitmotyvas leidžia suprasti, kad šis 
tikrovės visumos rėmas turi talpinti ir „kito“ žmogaus 
tikrovę. Ši mintis yra itin aktuali šiuolaikinei lietuvių 
visuomenei – viešoje erdvėje didėjanti įtampa gali per
augti (kai kuriuose rateliuose jau yra peraugusi) į Tie
sos tironiją, tokią tironiją, kurioje pamirštamas „kitas“, 
kurioje nebesiekiama „kito“ suprasti, bet aklai bando
ma įgalinti vienintelį savo tikrovės supratimo būdą, 

ignas staškevičius,
GyVEniMas jų 
žodžiais: PoKaLBiai 
iŠ EsMės,
Vilnius: sofoklis, 2020, 
496 p., 1500 egz.

dizaineris Linas spurga

Kaip lietuviai supranta 
„kitą“?
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savo monistinę Tiesą. Gyvenimas jų žodžiais priverčia 
skaitytoją savęs paklausti, koks yra mano asmeniškas 
santykis su kitu – ar aš gerbiu kito nuomonę, ar ją lei
džiu kitam išsakyti, ar mano įsitikinimai leidžia kitam 
be baimės atsiskleisti?

Jei Staškevičiaus imtuose interviu yra pabrėžiamas 
individo santykis su tikrove, tai Markevičiūtės knygoje 
dėmesys krypsta į platesnę visuomeninę perspektyvą. 
Lietuva 2120 pateikia strateginius pokalbius, verčian
čius kritiškai žvelgti į valstybės būklę ir jos ilgalaikę 
padėtį. Markevičiūtės rengtuose dialoguose visų pa
šnekovų buvo klausiama to paties – kas yra Lietuva 
šiandien, kuo joje reikia didžiuotis ir ko gėdytis, kaip 
valstybė atrodys ateityje. Lietuva dažniausiai buvo api
būdinta kaip patrauklus galimybių kraštas. Darbštu
mas, veržlumas, sugebėjimas prisitaikyti yra įvardija
mi kaip teigiami lietuvių bruožai, leidę sukurti esamą 
solidžią valstybės padėtį.

Viena iš pagrindinių struktūrinių problemų, su kuria 
susiduria dabarties Lietuva, yra toliaregystės ir stra
teginio mąstymo trūkumas – politikoje yra priimami 
trumpalaikiai sprendimai, neatsižvelgiant į ilgalaikę 
perspektyvą. Iš to išsišakoja švietimo ar ekonomikos 
sektorių problemos – šie sektoriai nesugeba pakan
kamai operatyviai reaguoti į vykstančias tendencijas. 
Švietimo srityje problemiškiausia vieta yra paties mo
kymo turinys – akcentuojamas kontekstinio, kūrybin
go ugdymo trūkumas, aplaidumas robotikos srityje. 
Trumparegystė kartu kenkia ir ekonomikos sričiai – 
energijos išgavimo šaltinių kismas (p. 88) žadins di
džiulę ekonominę pertvarką, į kurią per menkai dabar 
reaguojama. Tarp pašnekovų regimas konsensusas, 
kad Lietuva dėl mažesnio resursų kiekio negali varžy
tis su kitomis valstybėmis, tad vienintelis galimas at
sakas – tai investicija „į žmogų“ ir aukštos pridėtinės 
vertės kūrimas. Investicija į žmogų nėra vienmatė pro
blema – ją turi apimti ne vien ekonominis, bet ir kul
tūrinis laukas. Kitaip tariant, reikia kultivuoti ne vien 

žmogaus išorę, bet kartu ir jo vidų – pilnavertė asmens 
raiška įmanoma realizuojant ne tik perskirstymo, bet 
ir politinį teisingumą.

 Kita problema, su kuria susiduria Lietuvos visuome
nė, yra bendruomeniškumo stoka. Ji ne tik sutirština 
problemišką žvilgsnį į „kitą“, bet kartu sukelia iššūkių 
identifikuojant „save“. Kristupas Sabolius kalbėdamas 
apie stiprių bendruomenių svarbą teigia, kad turint 
stiprias bendruomenes, sumenksta ideologinė, daž
nai fanfariniu veikimu pagrįsta valstybės mitologija 
(p. 100). Kitaip tariant, dingsta poreikis, kad kas nors 
iš aukščiau įvardytų, kas mes esame ir ką turėtume 
daryti. Atsakingumas ir bendruomeniškumas stiprin
tų tiek savo pačių identitetą, tiek vidinį požiūrį į „kitą“. 
Koks gi tuomet yra ar galėtų būti lietuvio santykis su 
išoriniu „kitu“? Šis santykis Lietuvai yra susijęs su jos 
valstybingumo išlikimu. Kalbant apie potencialaus 
priešiško santykio su „kitais“ grėsmes, vienus pašne
kovus baimina europos Sąjungos dezintegracija, kitus 
islamo plėtra europoje, trečius auganti Kinijos įtaka. 
Daugelis sutinka, kad Lietuva po šimtmečio išliks, jei 
ji kitiems atrodys kaip patraukli partnerė bendradar
biauti. Mūsų valstybės ateities tvarumas priklauso nuo 
gebėjimo strategiškai mąstyti, o vidaus ir užsienio po
litikos darna bus užtikrinta, jei turėsime aiškų, moder
nų, įvairias struktūras apimantį ilgalaikį planą, kuriuo 
seksime ateinančius dešimtmečius.

Nors abiejų aptariamų knygų žanras yra panašus, 
skiriasi jų stiliaus raiška: Gyvenime jų žodžiais pateik
ti laisvai plaukiantys dialogai, o Lietuvoje 2120 – kri
tiški strateginiai pokalbiai. Skirtingi knygų stiliai ne
trukdo atrasti jas vienijančių motyvų. Vienas iš jų – tai 
mūsų santykis su ateitimi – Staškevičiaus pokalbiuose 
akcentuojama, ar jis apskritai mums pažinus, o Marke
vičiūtės – kaip planuoti tolimąją ateitį ir šiuos planus 
racionaliai formuluoti. Kalbant apie dabartį, Lietuva 
turi problemišką santykį su „kitu“ (ypač jei jis dar lei
džia sau būti „skirtingu“). Abi knygos padeda supras
ti, iš kur šis santykis gali būti kildinamas, koks jis ga
lėtų būti ir kas konkrečiai spręstų šitą problemą. Jos 
užpildo savitas nišas – Staškevičiaus dialogų rinkinys 
giliu intriguojančiu turiniu numalšina skaitytojo troš
kulį, kilusį iš lėkštų pokalbių pritvinkusios kultūrinės 
erdvės, o Markevičiūtės projektas į dienos šviesą iš
tempia vieną rimčiausių Lietuvos problemų – ilgalai
kių strateginių idėjų trūkumą. Šių knygų išliekamąja 
verte tampa dabarties lietuvių požiūrio bei ateities pro
jekcijos į „save“ ir „kitą“ dokumentavimas.

K n y G ų  a i d a i

Eglė Markevičiūtė, 
Benedikto Gylio paramos 
fondas,
LiETuVa 2120,
Vilnius: Lapas, 2020, 456 
p., 1000 egz.

dizainerė aurelija slapšytė
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KnyGų MuGė

Bubnys, Arūnas, Holokaustas Lie-
tuvos provincijoje 1941 metais, Vilnius: 
Margi raštai, 2021, 624 p., 1500 egz.

Vienas tų atvejų, kai neskambus 
knygos pavadinimas gana tiksliai nu
sako knygos turinį ir esmę. Autorius 
atsispiria nuo žydų bendruomenių 
istorijos kiekviename aprašomame 
miestelyje ir tik tada pereina prie 
tragiškų 1941ųjų įvykių analizės ir 
rekonstrukcijos. Nors žydų bendruo
menių aprašymai kiek šabloniški ir 
besikartojantys, tačiau naudingi ir 
vertingi – verčiant puslapį po pusla
pio skaitytojui leidžiama vis naujai 
įsitikinti ir įvertinti, kiek daug Lietu
va prarado karo metu, kiek susijusios 
buvo lietuvių ir žydų bendruomenės 
tarpukariu. Kad Lietuvos žydų istorija 
nėra tik kažkoks priedėlis prie tauti
nių istorijos naratyvų. Knygą nelengva 
skaityti ne tik dėl titaniškos apimties, 
bet ir dėl autoriaus sprendimų – Bub
nys pateikia žiauriausias, netgi ma
kabriškiausias (pavyzdžiui, ką ir kur 
po egzekucijų gėrė budeliai) žudynių 
detales, nepaversdamas pasakojimo 
tik statistikos ir pavardžių rinkiniu. 
Nors knyga ir neatsako į visus klau
simus apie Holokaustą Lietuvoje (o to 
iš jos tikėtis ir nereikėtų), jos vertės ir 
prasmės niekaip neužginčysi.

Antanas Terleckas

Formuojant ateitį. Erdvinės Alek-
sandros Kasubos aplinkos: Parodos 
katalogas, sudarytoja elona Lubytė, 
Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės 
muziejus, Vilniaus dailės akademija, 
2020, 455 p., 500 egz.

Karantino suvaržymų prigesinta 
Aleksandros Kašubienės kūrybos pa
roda liko įamžinta kataloge, kuris yra 
tikrai daugiau, negu tik eksponuojamų 
kūrinių sąrašas su paveikslėliais. Su
prantama, kad katalogo iliustracijos 
ir aprašymai, ypač Kašubienės atveju, 

negali nė iš tolo perteikti erd vę užval
dančių kūrinių žavesio. Menininkės 
erdvinės konstrukcijos, jų modeliai, 
nuotraukos parodoje kalba patys už 
save, tačiau katalogo tekstai – Lietu
vos ir užsienio autorių straipsniai – 
skaitytoją įvesdina į kultūrinius ir me
ninius JAV kontekstus, interpretuoja 
išeivijos lietuvės, pranokusios savo 
bendruomenės ribas, kūrybą. 

Vytautas Ališauskas

Herbert, Frank, Kopa, iš anglų 
kalbos vertė Anita Kapočiūtė, Vilnius: 
Kitos knygos, 2021, 722 p., 1700 egz.

Knyga, kurią šiek tiek temdo jos pa
čios šešėlis. Nors iki Tolkieno talento 
ir įtakos fantasy žanrui Herbertui tolo
ka, jo fantastinio epo modelis, pasaulio 
struktūra ar net realijos gausiai persi
kėlė į kitus sci-fi kūrinius – literatūrą, 
kiną, kompiuterinius žaidimus. Todėl 
1965 m. pasirodęs fantastinis romanas 
šiandien platesnio akiračio skaitytojui 
gali ir nebepasirodyti toks ypatingas 
kaip anuomet – tik kaip viena iš sagų, 
o ne nenuginčijama fantastikos klasi
ka. Bet tai yra klasika – romanas apie 
ypatingo ir išrinktojo herojaus brandą, 
pasakojimas apie byrančių feodalinių 
galaktinių imperijų laiką. Apmąstoma 
ne tik žmogiška moralė, bet ir politi
ka, religija, gamtinių išteklių proble
mos ar net planetos ekologija. Įdomiai 
pasakojimas nušvinta ir šiandienos 
Artimųjų rytų konfliktų kontekste. 
romanas prieš beveik dešimtmetį 
pasirodė Eridano serijoje dviem kny
gomis, o dabar, bepasirodant naujai 
ekranizacijai, – viena knyga ir naujas 
vertimas.

Mantas Tamošaitis

Kučinskienė, Aistė, Viktorija 
Šeina, Brigita Speičytė, eds., Lite-
rary Canon Formation as Nation-Buil-
ding in Central Europe and the Bal-

tics: 19th to Early 20th Century, (ser. 
National Cultivation of Culture, t. 24), 
Leiden | Boston: Brill, 2021, 320 p.

Prestižinėje mokslo leidykloje išleis
tas naujas nacionalinės kultūros puo
selėjimo tyrinėjimams skirtos serijos 
tomas aptaria literatūros kanono for
mavimosi reikšmę Centrinės europos 
ir Baltijos valstybių (tautų) kūrimuisi 
nuo XIX a. iki ankstyvojo XX a. Šie du 
regionai temai ypač tinkami – nacio
nalinės kalbos ir literatūriniai kanonai 
čia buvo išskirtinai reikšmingi vaduo
jantis iš politinės rusijos ar Aust
rijosVengrijos imperijų priespaudos 
bei kultūrinio slėgio. Ši, gal net kiek 
labiau lietuviškos, nei pridera tikėtis, 
tematikos straipsnių rinktinė susideda 
iš dviejų dalių – bendresnio pobūdžio 
straipsnių ir atvejo analizių. Lietuviš
kieji tyrimai apima lietuvių literatūros 
koncepcijos, kultūrinės bendruomenės 
ir kanono formavimąsi, liaudies dai
nas, atskirai tiriami Donelaičio, Mai
ronio atvejai, Žemaitė, kaip skaitytojų 
bendruomenę ugdanti autorė. Knyga 
leidžia iš naujos distancijos pamatyti 
kanoninius autorius europos konteks
te ir užčiuopia įdomią tyrimų perspek
tyvą – būtų ne mažiau smagu kada 
sulaukti platesnio lietuvių kanono 
tyrimo šiuo kampu, gal net nesusto
jančio XX a. pradžioje. Nors pavieniui 
dauguma tyrimų demonstruoja moks
linį meistriškumą, paėmus knygą į 
rankas nuoseklios antraštėje pažadė
tos temos peržvalgos tikėtis nereiktų. 
Kad viena knyga, gimusi konferencijos 
pagrindu, negali sutalpinti visų svar
biausių objektų – kaip ir suprantama. 
Bet, matyt, būtent todėl, kai būtinos 
vietos nesuranda Mickiewiczius, Ba
ranauskas ar rainis, atsidusti verčia 
paskutinis rinkinio straipsnis – ne
atspėsite – skirtas beveik tebejauno 
(g. 1972) ir ne itin žymaus slovėnų 
kompozitoriaus operai.

Mykolas Paberža
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Papievis, Valdas, Ėko, Vilnius: 
Odilė, 2021, 136 p., 1500 egz.

Žmonių paliktas ir aplenkiamas, ap
leistomis parduotuvėmis, knygynais, 
apdumblėjusiais fontanais, trupančia 
Luvro piramide, bastūnams praviro
mis butų durimis ir sueižėjusiomis 
gatvių plytelėmis – toks Papievio tuš
tėjantis Paryžius pasitinka knygos 
skaitytoją jau nuo pat viršelio, papuoš
to eugène’o Atget kadru. Apokaliptinės 
nuotaikos ir erdvėlaikis, pakibęs tarp 
fikcinės tikrovės ir vaizdinio, kuriamo 
pasakotojo galvoje, vis fragmentiškai 
iškyla sąmonės srauto forma konst
ruojamame tekste. Ne kartą knygoje 
primenami itin garsiai pasaulyje nu
skambėję įvykiai: 2015 m. teroro aktai 
Prancūzijoje, Notre Dame katedros 
gaisras, greta kurių juntamos ir kitos 
šiandienos realijos – klimato kaita, pa
saulinės pandemijos sąlygotas viešojo 
gyvenimo sąstingis. Individualizmu 
pasižymintis pasakotojas, kurio šali
nasi praeiviai ir kuris pats jų šalinasi 
(o tai, beje, ideali terpė vienatvei patir
ti), bando dekonstruoti žmogiškosios ir 
kultūrinės tapatybės formantes. Per 
susidūrimą su prisiminimuose gyvais 
ir menamais personažais šis pasako
tojasrašytojas apmąsto žmogiškųjų 
santykių atvejus, saviraiškos įran
kius ir kelia klausimą, ar absoliutus 
tarpusavio susikalbėjimas ir suprati
mas yra įmanomi. Saugios vietos nuo 
savęs paties nėra, o aiškaus kilmės 
šaltinio neturintis nerimas nesitrau
kia – lieka tik ėjimas arba pamišimas. 
Šiaip ar taip, įsigijus beveik ketverius 
metus Papievio pildytą „užrašinę“, 
kuprinėje ją gali tekti pasinešioti ne  
vieną savaitę.

Teodoras Jucius

Pliura, Vytautas, Švelnumas pra-
gare, iš anglų kalbos vertė Marius Bu
rokas ir Gediminas Pulokas, Vilnius: 
Kitos knygos, 2021, 182 p.

Periferinėse kultūrose stengiamasi 
surankioti jų globalumą liudijančius 

trupinius. Vytauto Pliuros, JAV poe
to, kilusio iš etniškai mišrios šeimos 
(tėvas – lietuvis, motina – vokiečių ir 
airių kilmės amerikietė) eilės – vienas 
tokių trupinių. Tiesa, tiek dominuo
jančia tematika (homoseksualumas), 
tiek įvaizdžiais, tiek leksika šis rinki
nys dar neseniai daugumai lietuvių 
skaitytojų būtų sukėlęs šoką, tačiau 
paskutinio penkmečio kultūriniai ka
rai ir juos pripratino, kad egzistuoja 
„kitoks“ lytiškumas ir jo sąlygota as
menybės raiška. Tad, užuot grąžius 
rankas dėl žlungančio pasaulio, bus 
galima pamąstyti, kaip marginali 
poezija, atėjusi į periferinės kultūros 
pakraščius, jai suteikia naują globa
lumo žymę. Vertėjams teko nemenkai 
pavargti, mėginant perteikti ne tik 
jausenos, bet ir kalbos „kitokumą“, bet 
lietuvių kalba atspari: vietoje sarkaz
mo ar nevilties gaidų vertime ji kartais 
suskamba ir kaip orų prognozę skai
tančio diktoriaus balsas.

Jonas Naujokas

Schweblin, Samanta, Stiklo akys, 
iš ispanų kalbos vertė Augustė Čebe
lytėMatulevičienė, Vilnius: Sofoklis, 
2021, 255 p., 1500 egz.

Tai jau trečia garsios šiuolaikinės 
argentiniečių rašytojos knyga lietu
viškai, iš jų bene pati geriausia. Įdomi 
ir aktuali yra pati romano tema – nau
joviškos išmaniosios technologijos ir jų 
poveikis žmogaus gyvenimui. Išradin
gai dėliodama vieną mažytę situaciją 
po kitos rašytoja vaizdingai parodo, 
kokius džiaugsmus ir pavojus, pato
gumus ir trukdžius sukelia modernus 
išradimas – kentukis, t. y. pliušinis 
gyvūnėlis žaislas su akyse įtaisytomis 
stebėjimo kameromis. Pasitelkdama 
dramos ir juodojo humoro elementus 
autorė piešia įvairiopus žmonių gyve
nimo vaizdus ir tai, kuo virsta kasdie
nybė į namus įsileidus tokį modernų 
išradimą. Tiksliai, su iškalbingomis 
detalėmis parodo, koks prieštaringas 
užsimezga ryšys tarp stebimo šeimi
ninko ir jį stebinčio žmogaus, prisijun

gusio prie pliušinio aparato. Įtraukian
ti ir verčianti mąstyti knyga.

Dalia Zabielaitė

Wilde, Oscar, Salomė / Salomé, iš 
prancūzų kalbos vertė Vytautas Bikul
čius, Vilnius: Žara, 2017, 199 p.

Senos istorijos pasisekęs perpasako
jimas turi daug didesnę galią ir reikš
mę nei nauja istorija. Kuriant naują 
pasakojimą, seni skaitytojai suvedami 
su tuo, kas negirdėta, o perpasakojant 
nauja skaitytojų karta supažindina
ma su laiko išmėginta istorija. Wilde’o 
Salomė (panašu, lietuvių skaitytojų 
beveik nepastebėtas kūrinys) – tai 
biblinės istorijos apie erodiados duk
terį ir Jono Krikštytojo nukirsdinimą 
atpasakojimas, kuriame ekstravagan
tiškai maišosi sena tradicija ir nau
jos meninės mados. Biblinis tekstas 
Salomės istoriją pasakoja iš toli ir, 
atrodo, net paskubomis, o Wilde’as 
ilgai verčia klausytis iškrypusių Sa
lomės minčių ir fantazijų – taip prieš 
akis laikydamas modernaus žmogaus 
atvaizdą. Tarp archajiškų, Biblijos 
tekstą imituojančių Jokanaano (Jono 
Krikštytojo) eilučių, Wilde’o prideda
mos poetinės detalės intymiai suartina 
su įvykiais, jų kūniškumu ir taip pa
ruošia artėjančiam groteskui. Drama 
sutapatina senovinį vulgarų „pagonį“ 
ir modernų groteskišką „europietį“. 
Įspūdį sustiprina į leidinį įtrauktos 
Aubrey Beardsley iliustracijos. Jos, 
žvelgiant iš toli, panašios į įmantrius 
ornamentus, bet prisiartinus atsklei
džia istorijos šleikštulį. Maža to, leidi
nyje šalia originalo ir lietuviško teksto 
yra ir Wilde’o bičiulio Alfredo Bruce’o 
Douglaso pirmasis (1894) Salomės 
angliškas vertimas, kurį dar spėjo 
pamatyti ir koreguoti pats autorius. 
Deja, lietuviškame leidime iliustraci
jos pateikiamos violetiniame fone, ku
ris veikiausiai būtų įžeidęs estetiškai 
išrankų iliustratorių ir dar išrankesnį 
autorių.

Mykolas Degutis

K n y G ų  M u G ė
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Pomponai

BeNJAMINAS KrOKAS

I

Kai Sigmundui Freudui Vienoje įvedė 
telefoną, jis pirmasis psichoterapijos se
ansus ėmė organizuoti nuotoliniu būdu.

II

Prasidėjus pasaulinei degalų krizei, 
Thomas Mannas kopdavo į užburtą 
kalną ir ten ieškodavo Naftos.

III

Victoras Hugo mėgdavo persirengti 
vargdieniu, atsisėsti prie Paryžiaus 
katedros ir garsiai juoktis iš prancūzų 
buržuazinių papročių. Taip jam ir pri
lipo: Žmogus, kuris juokiasi.

IV

Blaise’as Pascalis, išvargintas mate
matinių skaičiavimų, nuvykdavo prie 
ežero ir klausydavosi, kaip šnara nend
rės. „Jos mąsto“, – sakydavo Pascalis.

V

Wolfgangas Amadeus Mozartas nu
gyveno trisdešimt penkerius metus, iš 
kurių trisdešimt dirbo kompozitoriumi.

VI

Kai Williamas Faulkneris gulėjo 
mirties patale, Nevados poligone, su
sprogdinus atominę bombą, susifor
mavo krateris Sedanas.

VII

Anzelmas Matutis Kenterberietis 
buvo žymiausias Viduramžių vaikų 
poetas.

VIII

Kai Isaacui Newtonui ant galvos 
nukrito obuolys, didysis fizikas jį pa
kėlė, atsikando ir mąsliai tarstelėjo: 
„Alyvinis“.

IX

Kartą Vincento van Gogho ausyje iš
dygo saulėgrąža. Labiausiai jis bijojo, 
kad iš jo nesišaipytų Paulis Gauguinas. 
O Gauguinas vis tiek šaipėsi – bjauriai, 
taitietiškai. Tada van Goghas nusišovė.

X

Vladimiras Nabokovas kolekciona
vo drugelius. Gražiausią savo rinkinio 
drugelį jis pavadino Lolita.

XI

Voltaire’as ir Immanuelis Kantas 
mėgdavo žiūrėti į žvaigždėtą nakties 
dangų. Tik Kantas tai darė todėl, 
kad vaikystėje svajojo tapti jūrinin
ku, o Voltaire’as buvo įsitikinęs, kad 
žvaigždžių šviesoje jo perukas įgauna 
jaudinantį blizgesį.

XII

Jackas Londonas nėra ki
tas Anglijos sostinės pavadi
nimas.

XIII

Kai emanuelis Sweden
borgas, kalbėdamasis su 
angelais, ant jų supykdavo, 
tai pradėdavo svaidyti į juos 
pagalves.

XIV

Kai Maximilienui robespierre‘ui gil
jotina nukirto galvą, tai ji, dardėdama 
ešafotu, pažadino markizą de Sadą.

XV

edgaras Allanas Poe prieš mirtį pa
sakė: „Po manęs – nors ir Twainas“.

XVI

Kartą Friedrichas Nietzsche girtuok
liavo su richardu Wagneriu. Niet zsche 
gėrė daug, o Wagneris jam palaikė mu
zikinį taktą. Kai Nietzsche prisigėręs 
ėmė kalbėti su zaratustra, tai Wag
neris užsivertė mąstytoją ant pečių ir 
parnešė į namus. „Drybso ant manęs 
kaip koks antžmogis“, – bambėjo su 
nešuliu linguodamas Wagneris.

XVII

Hermannas Hesse, norėdamas prie 
Nobelio premijos prisidurti vieną kitą 
pinigą, verdavo spalvoto stiklo karo
liukus ir juos pardavinėdavo hipių 
festivaliuose.

XVIII

1944 m. liepos 31 d. 
Antoine’as de Saintexupé
ry išskrido į savo paskutinį 
mūšį. Virš Viduržemio jū
ros jo lėktuvas susidūrė su 
Marcu Chagallu, kuris iš 
Amerikos plasnojo į Vitebs
ką pasižiūrėti, kaip atrodo jo 
vaikystės miestas, išvijus iš 
ten vokiečius.

uŽskLaNDa
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