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Ačiū už laišką ir už klausimą. Pradžioj pagalvojau, kodėl dabar čia manęs apie
archyvus klausia, pas jus vien redakcijoj kiek archyvų specų, o aš gi tik papras
tas mėgėjas. Bet, jeigu teisingai suprantu, klausimas ir buvo skirtas mėgėjui,
rašytojui, kuris žaidžia su archyvais ir kartais nenulaiko liežuvio apie tai ko nors
neleptelėdamas.
Iš tiesų archyvai man beveik erotinė tema. Diena, kai einu į archyvą, yra jau
dinanti. Nieko tą dieną daugiau nedarysiu, toli nuo pasaulio šurmulio sklaidysiu
dokumentus, išsirašinėsiu, fotografuosiu į telefoną visus nuostabius dalykus.
Neatsiliepinėsiu į skambučius. Tą dieną aš esu užsidaręs tamsiame sandėliuke,
niekas manęs čia neras ir niekas nesužinos, ką čia darau.
Iš kur kyla tas erotiškas jausmas? Gal dėl intymumo?
Iš anksčiau žinomi oficialūs asmenys sandėliuko prieblandoje tampa tokie patys
kaip ir tu – šypsantis jų veidus margina raukšlės, jie šnirpščioja, skundžiasi nega
lavimais, kužda savo norus ir prasitaria apie savo kėslus. Džiaugiasi, kad užsukai
čia, nes ir iš tikro, patys pagalvokit, lapas, registruojantis bylos skaitytojus, iki šiol
buvo švarut švarutėlis.
Po mirties tie žinomi asmenys tampa tiesiog žmonės. Ir tuomet, kaip savo knygą
A Brief History of Seven Killings pradėjo Marlonas Jamesas, tereikia klausytis:
Listen.
Dead people never stop talking.
Ir klausaisi. Tau čia jauku, tu jaukiniesi savo mirtį klausydamasis tų mirusių
žmonių istorijų, tavo gyvenimas už sandėliuko durų yra kuriam laikui suskliaus
tas ir dabar tu esi čia.
Ir ne tik klausaisi, bet ir kalbiesi, o paskui žinai, kad rašysi. Nes mirę – jie jau
tokie. Jie turi dar energijos, kuria tave pakrauna, ir tada nežinai, ką su ta energija
daryti. O ką daryti su ta nuostaba, atradimais, jeigu ne pasakoti apie juos. Taip
mirusieji parazitiniu būdu veržiasi į šį pasaulį apsigyvendami nekaltų archyvų
skaitytojų sąmonėje. Tik skirtingai negu kai kurie virusai, jie tos sąmonės nežu
do, nes supranta, kad be jos jie vėl grįš į sandėliuko tamsą ir kitų bylų lapai taip
ir liks tušti.
Į archyvą dažnai nevaikštau. Nenoriu nuvalkioti to malonumo, nenoriu piktnau
džiauti tuo jauduliu.
Ne, aš nekaupiu savo archyvo, esu pasilikęs labai nedaug daiktų, išmetu visus į
užmaršties nasrus. Žinoma, ir savo prisiminimus, ir raktus į praeitį taip pat. Bet
kai koks popierėlis įsigudrina išvengti žiauraus likimo, tada jis randa progų mane
sučiupti už pūkuotos sentimentalumo uodegos ir aš jį perkeliu į kokią batų dėžę,
atliekančią saugyklos vaidmenį. Tarkim, kai kokioje knygoje randu penkiolikos
metų senumo skirtuką su štampu, kada skolinausi knygą Greifsvaldo universiteto
bibliotekoje, per mane perteka keista elektra ir nušviečia mano vidinio sandėliuko
užkaborius.
Bet ką jau čia vidiniai mano sandėliukai, kartais nuo vieno popieriuko ta elektra
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perteka per visą mūsų visuomenę. Kai profesorius Liudas Mažylis randa popierėlį, tik tas po
pierėlis yra Nepriklausomybės skelbimo aktas, elektros išlydžiai, žaibai nueina per mus visus,
supurto, sujungia, pažadina kažką, ką seniai pamiršom ir nustūmėm giliai per kasdienes savo
rietenas.
Kai rašiau Pietinia kronikas, naudojausi archyvais: prasidariau savo ir bendraamžių sandė
liukus, rūsius, visokias senienų dėžutes, lipau „ant aukšto“, kad artefaktai pažadintų atmintį.
Knisau ir kalbos šiukšliadėžes, varčiau senus pabarimų rinkinius, kaip negalima kalbėti, nes
dažnai kaip tik taip ir kalbėdavom.
Bet tada supratau, kad literatūra ne tik naudojasi archyvais, bet ir juos kuria. Literatūra
greičiau įsikuria naujosios, dar šiltos istorijos kūne, renka ten artefaktus, kurie vėliau į rimtų
istorikų akiratį greičiausiai ir nebepaklius.
Literatūros kritikas Moritzas Bassleris vokiečių popromano autorius net vadina naujaisiais
archyvarais – renkančius, katalogizuojančius populiariosios kultūros fenomenus, dirbančius
savotišką kultūros antropologijos darbą. Kalbėdami apie archyvą romanuose tyrinėtojai dažnai
mini Christiano Krachto romano Faserland pradžią, kur pasakotojo tapatybė apibrėžiama per
prekių ženklus. Na, o Jurgos Ivanauskaitės romane Mėnulio vaikai tokių puslapių ne ką ma
žiau ir jie kartais net ir tirštesni. Tačiau laikai, apie kuriuos rašo Ivanauskaitė, gausiu prekių
ženklų skaičiumi nepasižymėjo, bet madingi buvo kultūros vardai, su kuriais santykis buvo
panašus, nes reti, sunkiau prieinami menininkai, knygos, kurių taip paprastai knygynuose
negausi, videomagnetofonai su užsienietiškais filmais ir panašiai taip pat buvo kapitalas, ir ne
vien ekonominis, bet ir simbolinis.
Iš esmės literatūra ir tampa archyvu, arba bent jau šiukšlių duobe, iš kurios ateities kartos,
jei tik turės smalsumo ir ūpo, trauks daiktus ir kraipys galvas.
Archyvai ne tik rašytojui, bet ir mokslininkui yra toks sandėliukas, kur priversta daug ko, tu
žinai, ko tau reikia, bet randi daug kitų dalykų, kurie atrodo įdomiai, kelia klausimus, sufleruoja
naujas, šviežias istorijas, apie kurias dar niekas net pagalvoti negalėjo, bet skaudančia širdimi
turi juos palikti čia gulėti, kol nudirbsi dabar dirbamus daiktus ir prieis rankos prie tų įdomy
bių (o žinai, kad neprieis). Rašytojas daug atviresnis tiems dalykams, kuriuos archyvas siūlo, jis
lengviau gali rinkti detales ir pakviesti dalyvauti savo pasakojimuose.
Kaip mokslininkas einu į archyvus žinodamas ko ieškau, ko man reikia pilnam mano dėlionės
vaizdui. Bet ką tu gali rasti tam sandėliuke? Sandėliukai yra sukurti neapibrėžtai ateičiai – gal
kada nors prireiks, jeigu ne man, tai vaikams, jeigu ne vaikams, tai anūkams (žinai, kad ne
prireiks, bet negi dar gerus dalykus išmesi). Na ir kas, kad archyvų sandėliukai yra aprašyti
kataloguose, turinys dėl to nesikeičia – ten yra visko ir bet ko.
O rašytojas keliaudamas į archyvą telefone turi ne tik galimybių pasą, bet ir jau beveik susi
trynusią į skutelius licentia poetica vidinėje kišenėje – galimybę tuos suverstus archyve daly
kus paversti vientisu kosmosu, susieti juos ne moksliškai argumentuojant, o gretinant kitomis
briaunomis, kurias siūlo mirusiųjų energija. Tik ar tokia argumentacija turi prasmę, ar tėra
tuščias žaidimas?
Kartą įsitraukiau į žaidimą, kurį pasiūlė Šiaulių Parodų rūmai. Jie eksponavo skirtingų me
nininkų darbus miesto grindinyje, po stiklu, o mano užduotis buvo susieti juos pasakojimu su
miesto ir konkrečios vietos istorija. Menininkė Živilė Spūdytė-Blėdė pateikė šiam žaidimui savo
kūrinį apie virusus, keliaujančius žmogaus kūnu. Aš, žinoma, užsimojau kalbėti apie miesto
ligų istoriją. „Žmogaus kūnas yra sankryža: ligų ir švenčių, meilės ir mirties“, – pradėjau tekstą.
Teko prisiminti ne tik Platono Zubovo mirties baimę, bet Zubovų giminės rūpestį „ligonbučiais“
ir gydytojais, ir kitas istorijas, kurias siūlė ne tik Zubovų parko teritorija, bet ir Vlado Bitės pro
jektuoti Šiaulių apygardos Ligonių kasos rūmai. Dar ten netoli archeologai rado sandėliuką iš
Zubovų laikų, na gerai, ne sandėliuką, o dvaro ūkinę duobę, tai įsivaizduojat, kokia ten istorikų
puota vyko! Nors į tą duobę metė tai, kas jau net sandėliukui netiko.
Žodžiu, taip dūmojant ties ta vieta ir galvojant apie įvairius artefaktus iš tos duobės, staiga
suprantu, kad tarpukariu per Zubovų dvaro teritoriją nutiesta gatvė jungia ligoninę ir katedrą.
Aušros alėja jungia tai, kas dramatiškai persipina ir mūsų gyvenimuose – siela ir kūnas, gimi

2

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 7

mas ir mirtis, nelaimės, kova ir viltis. Metafora sujungia du tarpusavyje nesusijusius objektus.
Ligoninės ir katedros viena nuo kitos nesimato, bet metafora įteikia mums specialią optiką, per
kurią mes pamatome dalykus taip, kaip iki šiol jų dar nematėme. Tokia metafora, kuri įsišak
nijusi čia pat esančioje tikrovėje, suveikia savo įtaigumu. Nes stovi konkrečioj vietoj ir matai,
kad ji yra.
Ar tai tikra? Ar tai tik žaidimas?
Mes pamatom žinomus dalykus naujai, taip kaip iki šiol nematėm ir mums atrodo, kad kažką
gavom, nes anksčiau juk to neturėjom. Dabar mes matom tą siūlą, einantį per miestą. Ir jeigu
mes tai matom, tai tikra. O kodėl aš dariau tą perskyrą tarp tikrumo ir žaidimo? Žaidimas irgi
yra tikra.
Iš archyvų dokumentų kylančios metaforos tikrumą, o kartu ir paveikumą laiduoja jos šak
nys, vedančios prie tikrų žmonių, įvykių, problemų ir dramų. Ir atveda ten, kur nustembame –
niekada nebūčiau pagalvojęs, kad viskas galėjo taip būti. Gyvenimas fosilijos archyvuose yra
tai, ko nesugalvosi. Aš turbūt ir rašau tam, kad patirčiau tai, ko šiaip vaikščiodamas paupiu
nesugalvočiau. Susidūręs su tokia metafora skaitytojas arba žiūrovas intuityviai pajaučia jos
tikrumą, gyvybingumą ir dažnai klausia – ar taip buvo? Niekas nežino, kaip buvo, bet mes jau
sužadinom smalsumą. Kita vertus, nors metaforą išplėtoji iš tikrų dalykų, ji kažkokiu būdu
tampa universali, atpažįstama.
Tas archyvų paradoksas, sujungiantis praeitį su ateitimi, gyvenimą su mirtimi, sufleruoja, kad
tiek apie ateitį, tiek apie praeitį mes rašome panašiai. Abu dalykai yra išgalvoti remiantis doku
mentais, faktais ir konkrečiomis patirtimis. Mes juk dabarties vaizdą kuriame atsirinkdami apie
ką ir kaip kalbėti. Vieni gyvena geriausiais laikais Lietuvai, kiti jau šaukia apie genocidą. Ir ką
mes žinome, ką jie iš tiesų šaukdami galvoja. O štai iš archyvuose nugulusių skiaučių neretai
galima atkurti tokį žmogaus vaizdą, kokio net gyvam esant neįsivaizdavom ir jis atrodo netgi
tikresnis. Jis nieko nebešaukia, tik ramiai atverčia kortas ant stalo, bent tas, kurios liko.
Remygoj irgi panašiai jungiau miesto istorijas, žmones, vietas, meno kūrinius ir meno įvykius
į vientisą metaforą. Tų laikų pats neprisimenu, buvau per mažas, kad suprasčiau, kas iš tiesų
vyksta. Reakcijų būta kaip visuomet įvairiausių – nuo „viskas taip ir buvo“ iki „nieko nesupra
tau“. Bet buvo ir tokių, kurie buvo įsitikinę žinantys konkrečias pavardes ir konkrečias istori
jas, kurių pagrindu sukurta pjesė. Kas, kad aš žinojau kitas pavardes ir kitas istorijas. Taip ir
veikia tas metaforos triukas, paverčiantis konkrečius įvykius apibendrintais vaizdais, kuriuose
telpa visi mūsų sutikti žmonės, gyvi ir mirę. Ačiū Ernestui Parulskiui už formuluotę apie Remygą – magiška dokumentika. Iš tiesų, sujungi kelis taškus mieste ir matai, kad vilkolakių čia
iš tiesų būta. Vilkolakis šiame mieste – ir nusikaltėlio pravardė, ir kavinė, ir eilėraščių knygos
pavadinimas. Ir pagrindinio personažo likimas, kurio nebūtų be to miesto. Literatūroje kaip ir
gyvenime – ex nihilo nihil fit. Nežinau, ar Aleksandra Zubovienė tai kartojo, bet po jos portretu
Didždvario gimnazijoje tai užrašyta.
Iš esmės archyvai ir liktų daiktų sankaupa sandėliukuose, jeigu ne atmintis, jeigu vaizduotė
nesurastų jiems metaforų, tai yra ryšių, sujungiančių į pasakojimus apie tai, kas esame „mes“
ir iš kur mes esame. Archyvai sujudina tą pajautimą, kad mes neatsiradome iš niekur tuščioje
vietoje. Mes stovime mažų mažiausiai ant ūkinės duobės krašto. Reikia tik kastuvo, ir – prie
darbo!

Vilnius, 2021 m. spalio 29 d.
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Trys užsienio politikos stulpai
Kęstutis K. Girnius

Prieš kokius septynis metus Lietuva buvo tiksliai api
būdinta kaip maža, pavojingų kaimynų turinti Europos
valstybė, iš didžiųjų partnerių siekianti saugumo, bet
norinti parodyti, jog ir ji gali būti svarbi. Lietuva siekia
vykdyti savitą, reikšmingą ir kitų vertinamą užsienio
politiką. Tai būtų sunkiai įgyvendinama užduotis net
didelei, turtingai, finansinius svertus valdančiai šaliai.
Nors Lietuvoje valdžia dažnai keičiasi, partijos linku
sios vienos kitas laikyti priešėmis, o ne tik oponentėmis,
užsienio politika yra gana pastovi, pagrindinės gairės
nekinta atėjus naujiems prezidentams ir vyriausybėms,
nors per rinkimų kampanijas ir pirmuosius kadencijos
mėnesius kalbama apie poreikį koreguoti kursą.
Lietuvos užsienio politika grindžiama trimis stulpais.
Pirmasis – kuo glaudesni santykiai su JAV. Vašingto
nas laikomas svarbiausiu partneriu ir patikimiausiu
saugumo garantu, kurio politiką reikia remti be išly
gų, net kilus nesutarimams su ES. Antrasis stulpas –
besąlygiškas priešiškumas Rusijai. Maskva kelianti
pavojų ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, tad pri
valu ją smerkti, stengtis įtikinti kitas ES šalis taikyti
kuo griežtesnes sankcijas bei nepasiduoti klastingoms
Kremliaus vilionėms. Dabar panašiai vertinama ir Bal
tarusija. Trečiasis, tegul ir mažiau reikšmingas stul
pas – ypatingas dėmesys pietryčių kaimynėms, ypač
Gruzijai ir Ukrainai, kas veda prie savito atitolimo nuo
buvusio JAV gynybos sekretoriaus Donaldo Rumsfeldo
įvardintos „senosios Europos.“
Šiuos stulpus sutvirtina ir papildo ypatingas viešo
kalbėjimo ir vertinimo stilius. Lietuvos užsienio politika
nepasižymi subtilumu, niuansuotais sprendimais. Beri
bis draugiškumas JAV ir priešiškumas Rusijai skatina
polinkį matyti pasaulį baltą ir juodą, kuriame
kelias aiškus ir tiesus. Priešai kategoriškai ir
dažnai smerkiami, draugai, net tokie avan
tiūristai, kaip buvęs Gruzijos prezidentas Mi
chailas Saakašvilis, keliami ant pjedestalo.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus
Lavrovas pareiškė, kad Lietuva yra rusofo
biškiausia NATO narė. Pastaruoju metu re
gimas Lietuvos noras dramatiškais veiksmais
pabrėžti savo išskirtinumą ir „principingumą“.
Antai Lietuva peržengė vieną ryškiausių Ki
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nijos raudonųjų linijų, savo naują atstovybę Taivane
pavadindami Taivano, o ne Taipėjaus atstovybe, nepai
sydama nusistovėjusios diplomatinės praktikos. Anks
čiau Lietuva akreditavo, tad suteikė oficialų statusą
baltarusių opozicijos atstovybei, bet be diplomatinėms
atstovybėms būdingų teisių ir privilegijų. Akreditavi
mas labiau simbolinis, bet vis dėl to unikalus.
Lietuva, ko gero, yra ištikimiausia ir palankiausiai
JAV atžvilgiu nusiteikusi Europos šalis. Spalį preziden
tas Gitanas Nausėda sakė, kad JAV yra pagrindinis ES
strateginis ir nepakeičiamas partneris, demokratiniam
pasauliui susiduriant su geopolitiniais, ekonominiais
ir technologiniais iššūkiais, todėl itin svarbu stiprin
ti transatlantinį ryšį visose srityse – nuo saugumo iki
prekybos, nuo globalių standartų iki kovos su klimato
kaita. Aiškiau negalima pasakyti. Glaudūs santykiai
su JAV lemia kitus svarbius Lietuvos siekius. Be už
tikrintos JAV paramos Lietuva nedrįstų taip atkakliai
smerkti Rusijos arba mesti iššūkio Kinijai. Lietuvos
akimis, beveik viskas, ką JAV daro, yra nepriekaištin
ga. Tik Dalia Grybauskaitė prezidentavimo pradžioje
kritiškai vertino JAV politikos aspektus, pavyzdžiui,
nevykdama susitikti su prezidentu Baracku Obama
Prahoje. Bet pabaigoje ji jau įsirikiavo į prezidentui Do
naldui Trumpui pataikaujančiųjų gretas.
Vašingtonas vertina Lietuvos draugystę, laiko ją tvir
ta ir patikima sąjungininke. Kilus ginčui su Kinija dėl
Taivano, Lietuva sulaukė stiprios JAV paramos. Vals
tybės sekretorius Antony Blinkenas priėmė ministrą
Gabrielių Landsbergį, viešai reiškė paramą Lietuvai.
Esama pranešimų, kad rugpjūčio pabaigoje JAV iš
siuntė diplomatinius demaršus visoms ES ir NATO ša
lims, ragindamos paremti Lietuvą Taivano
klausimu, paskelbiant atitinkamus pareiški
mus. Svarbiausia tai, kad JAV besąlygiškai
užtikrina Lietuvos saugumą, ką Kremlius
puikiai supranta. Tad man keista, kad, ne
paisant geležinio Vašingtono įsipareigojimo
ginti Lietuvą, Vilnius kartais elgiasi, lyg ne
visiškai pasitikėtų JAV pažadais, prašo Lie
tuvos teritorijoje pastoviai dislokuoti didesnį
skaičių karių, tarsi fizinis karių buvimas la
biausiai užtikrintų saugumą. Šis netikrumas
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labiau reiškėsi artėjant karinėms Zapad pratyboms,
kada rimčiau nuogąstauta, jog tai gali būti priedanga
agresijai. Bet įsipareigojimai ir sutartys reikšminges
nės negu bazės ir kariai. Kai išnyksta įsipareigojimas,
kariai ir technika gali būti greitai ištraukiami, ką pa
rodė JAV nutarimas palikti karinį Bagramo oro uostą
Afganistane.
Neribota ištikimybė JAV nėra be dorovinių pavojų ir
iššūkių. Lietuva entuziastingai palaikė invaziją į Iraką
2003 m., nors antpuolis akivaizdžiai pažeidė tarptauti
nę teisę. Lietuvos nutarimas suprantamas, gal ir patei
sinamas, stovint ant NATO narystės slenksčio vargu
ar protinga rizikuoti galingiausios narės rūstybe. JAV
piktnaudžiavo Lietuvos gera valia, kai CŽA paprašė ir
gavo leidimą Antaviliuose pastatyti slaptą kalėjimą,
kuriame buvo laikomi ir veikiausiai kankinami kitose
šalyse sulaikyti įtariami teroristai.
Kyla pavojus, kad per didelė ištikimybė JAV gali nu
stelbti įsipareigojimus ES, ypač šiuo metu, kai tarp jų
tvyro įtampos. Daugelis ES šalių kitaip įsivaizduoja
santykius su Kinija negu kovingiau nusiteikęs Vašing
tonas. Prancūzija vis atkakliau ragina išvystyti ir stip
rinti Europos strateginę autonomiją, užtikrinti, kad Eu
ropa galėtų pati apsiginti. Neginčytina ir tai, kad JAV
moralinis autoritetas yra smukęs, labiau abejojama
Vašingtono gebėjimu įveikti vidaus politikos ir visuo
menės nesutarimus, tad ir veiksmingai veikti tarptau
tinėje arenoje. Akivaizdus prezidento Trumpo transat
lantinių partnerių nuvertinimas paklibino per Šaltąjį
karą išvystytą solidarumą. Pernai Prancūzijos užsienio
reikalų ministras Jeanas Yvesas Le Drianas pareiškė,
kad „nebus galima sugrįžti į ankstesnę situaciją. [...]
turėsime kurti naujus transatlantinius santykius“, ES
turi būti suverenesnė „saugumo, gynybos ir strateginės
autonomijos srityse“. Šias nuostatas sustiprino vienaša
liškas prezidento Joe Bideno sprendimas palikti Afga
nistaną bei ypač slaptas JAV ir Australijos nutarimas
atšaukti didelį kontraktą dėl prancūziškų povandeni
nių laivų ir vietoj jų pirkti amerikietiškus. Apkaltinęs
JAV melu ir veidmainyste, Le Drianas pavadino san
dorį „dūriu į nugarą“. Akibrokštas Prancūzijai buvo
akibrokštas visai Europai. Susidaro įspūdis, kad JAV
nemato didesnio ES vaidmens savo Kinijos politikoje,
labiau pasikliaus vadinamuoju anglosaksų AUKUS al
jansu ir draugiškomis regiono šalimis.
Šiuose nesutarimuose Lietuva tvirtai stoja Vašing
tono pusėje. Lietuvos politika Kinijos atžvilgiu gal net
kovingesnė negu JAV. Lietuva itin skeptiškai vertina
ES strateginės nepriklausomybės siekį, kaip ir JAV,
nuogąstaudama, kad naujos europinės karinės struk
tūros dubliuotų NATO, taigi silpnintų aljansą, taip pat
ryšius su JAV ir Jungtine Karalyste. Bet labiau nepri
klausomos karinės pajėgos suteiktų Europai daugiau
savarankiškos atgrasomosios galios, ypač jei jų kūrimas
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skatintų didinti gynybos išlaidas. Ir JAV nuostatos lyg
keičiasi. Po spalio 29 d. Bideno ir Prancūzijos preziden
to Emmanuelio Macrono susitikimo buvo paskelbtas
bendras pareiškimas, kuriame JAV pripažino „tvirtes
nės ir pajėgesnės Europos gynybos svarbą“. Gal dabar
tai pripažins ir Lietuva.
Ilgainiui beveik besąlygiškas JAV palaikymas gali
mažinti ir taip ribotą Vilniaus įtaką ES, susikūrus regi
mybei, jog Lietuva labiau sieja savo likimą su JAV, nors
Lietuvos teisiniai ir ūkiniai ryšiai su ES yra gerokai in
tymesni. ES subsidijos buvo Lietuvos ūkio suklestėjimo
pagrindas, ES, o ne JAV, padeda Lietuvai tramdyti ne
legalių migrantų bangą. Tikėdamasi palaikymo iš savo
ES partnerių, Lietuva turi rodyti solidarumą, net jei
reiktų palaikyti Vašingtonui nepriimtiną pozicija.
Iki 2004 m. Lietuva puoselėjo viltį, kad bus galima
išvystyti palyginti normalius santykius su Kremliumi.
Šioms viltims išblėsus, iš dalies dėl manomo Rusijos ki
šimosi į Ukrainos Oranžinę revoliuciją, įtampa, nesu
tarimai ir priešiškumas nuspalvino Lietuvos ir Rusijos
santykius. Tik vieną kartą, 2010 m., kai Grybauskaitė
ir premjeras Andrius Kubilius susitiko su Rusijos pre
zidentu, buvo stengiamasi santykius normalizuoti, bet
pastangos buvo bergždžios dėl Rusijos keliamų Lietuvai
nepriimtinų sąlygų. Užmirštama, kad Borisui Jelcinui
prezidentaujant, Rusija gerai sugyveno su Lietuva, ge
rokai geriau negu su Estija ir Latvija. 2000 m. žino
mas Rusijos politologas Dmitrijus Treninas baigė savo
straipsnį „Rusijos–Lietuvos santykiai: ar sėkmės isto
rija tęsis?“ tvirtinimu, kad „esamų ir ateinančių prob
lemų nustatymas ir konstruktyvus jų sprendimas yra
geriausias būdas užtikrinti, kad santykinė Rusijos ir
Lietuvos santykių sėkmė galėtų būti įtvirtinta ir pa
versta žydinčiais ir abipusiai tenkinančiais santykiais
būsimoje platesnėje Europoje“.
Antrame dešimtmetyje Rusijos santykiai su Vakarais
smarkiai įsitempė dėl agresyvios Rusijos politikos, ypač
Krymo okupavimo bei aneksijos, demokratijos varžy
mų, susidorojimų su priešais Rusijoje ir už jos ribų. Da
bartinėmis sąlygomis normalūs santykiai neįmanomi,
bet atviras Lietuvos priešiškumas pasireiškė dar prieš
Putinui metant Vakarams iššūkį Miuncheno Wehr
kunde konferencijoje 2007 m. Metais anksčiau Lietuva
palaikė Lenkiją, kai Varšuva vetavo derybas dėl naujo
ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susita
rimo. 2008 m. balandį Lietuva vetavo dar vieną susita
rimo peržiūrą, reikalaudama į darbotvarkę įtraukti jai
svarbius klausimus.
Ne vien geopolitiniai faktoriai bei Rusijos keliama
grėsmė lemia Lietuvos politiką. Estijos ir Latvijos geo
politinė padėtis iš esmės nesiskiria, bet abiejų mūsų
kaimynų retorika santūresnė, jų politika lankstesnė.
2019 m. Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid Maskvoje
susitiko su Putinu. Savo vizitu ji nei pakenkė Estijos
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saugumui, nei paniekino šalies ir ES vertybes. Nau
sėda pripažino, kad jos vizitas buvo tikslingas: „kodėl
mes leidžiame kitoms valstybėms spręsti apie Europos
su Rusija santykius, o ne mums. Juk mes irgi ES dalis,
tai jeigu gali kalbėti kiti, mes galime kalbėtis ir patys“.
Bet tie pokalbiai neįvyko.
Esama manančių, kad mes itin gerai pažįstame Ru
siją, kad okupacijos patirtis lietuviams suteikia ypatin
go įžvalgumo, tad grindžiame savo Rusijos politiką ki
toms šalims neprieinama informacija. Tokia savimeilė
yra saviapgaulė. Putino Rusija nėra nei Brežnevo, nei
Gorbačiovo Rusija. Jei ji yra „blogio imperija“, reikia
žinoti, kokia, kaip jos valdytojai galvoja, ko jie siekia,
nesitenkinti nuvalkiotais teiginiais, kad ji mėgina plės
ti savo įtaką, kenkti Vakarams ir t. t. Lietuva neturi nė
vieno pirmo rango sovietologo, neturime vadovaujan
čio tyrimo centro, į Rusiją stažuotis nekeliauja būsimi
politologai, o gabiausi diplomatai nedirba Maskvoje.
Lietuva gyvena informacijos burbule, kuriame Rusija
tik neigiamai, tad iš dalies netiksliai vaizduojama. Bet
kokios pastangos gerinti santykius, antai prezidento ar
premjerės vizitu į Maskvą, sukeltų pasipiktinimo aud
rą, kalbas apie išdavystę. Ryškiai politikų ir politologų
daugumai įsitikinus, kad nėra veiksmingesnių alter
natyvų dabartinei politikai, nebus net kuklių pokyčių.
Deja, šios nuostatos nėra tyrimų ir apmąstymų išdava,
bet diskusijų ir svarstymų prielaida.
Kokie yra konkretūs šios kovingos politikos siekiai,
ar juos galima sėkmingai įgyvendinti, jei Lietuva ne
turi svertų Rusijos politikai ir ūkiui paveikti? Kaip jau
minėta, kitos šalys tiek pat žino apie Rusiją, kiek Lie
tuva, tad neturime faktinio pagrindo įtikinti jas keisti
savo Rusijos politikos kursą. Lietuva kartais vaizduoja
si esanti Europos vertybių saugotoja, suteikianti pavyz
dį, kaip kitos šalys turėtų elgtis, kokiais kriterijais rem
tis bendraujant su Rusija. Bet įsivaizduojamo Lietuvos
pavyzdžio poveikis minimalus, nes nežinia, ar bent vie
na šalis, Lietuvos veikiama ar raginama, pakeitė savo
politiką. Kartais susidaro įvaizdis, kad savąja Rusijos
politika Lietuva siekia įrodyti, jog ji nuosekliau už ki
tas šalis laikosi vertybių, labiau gina savo principus.
Neaišku, ko vertas šitoks doros demonstravimas (angl.
virtue signalling). Liepą Nausėda atsisakė pasirašyti
17 ES šalių lyderių laišką, kuriuo reiškiama parama
LGBTQI+ bendruomenei, „kadangi aš esu įsitikinęs,
kad ne laiškais sprendžiamos problemos“. Šitokią nuos
tatą reikėtų taikyti politikai Rusijos atžvilgiu, mažiau
pasikliauti skambiais pareiškimais.
Lietuva nuosekliai vykdo griežtą Baltarusijos politi
ką. Nuo pat pirmųjų dienų po 2020 m. prezidento rin
kimų Lietuva tapo pagrindine Baltarusijos valdžios kri
tike, teigė, kad dėl suklastotų rinkimų nevalia vadinti
Aliaksandro Lukašenkos legitimiu prezidentu, skyrė
stambias pinigų sumas nuo represijų nukentėjusiems

6

studentams, mokslininkams, kultūrininkams, ragino
Vakarų partneres praplėsti sankcijas, akreditavo bal
tarusių opozicijos veikėjų komandą.
Vakarų valstybės daugiau negu dešimtmetį stengėsi
nustatyti optimalią politiką Baltarusijos atžvilgiu. Siek
damos paveikti režimą, ES ir JAV taikydavo sankcijas
po represijų protrūkių, jas švelnindavo, Lukašenkos
režimui ėmus elgtis nuosaikiau. Sankcijų režimu buvo
siekiama skatinti vyriausybę gerbti žmogaus ir demo
kratines teises, mažinti jos priklausomumą Rusijai.
Buvo akivaizdu, kad Lukašenka manipuliavo Vakarų
baimėmis ir Rusijos viltimis, siekdamas iš abiejų pu
sių išgauti nuolaidų. Nebuvo sutariama, ar jis siekia
išsaugoti Baltarusijos veiksmų laisvę, ar buvo ištiki
mas Kremliaus tarnas, sumaniai išnaudojantis Vakarų
naivumą. Lietuvoje vyravo įsitikinimas, kad Lukašen
ka seniai pardavė Baltarusiją Kremliui, šalies forma
liai skelbiamas neutralumas nieko nereiškė, tad reikia
griežtinti, bent nemažinti sankcijų, įsisąmoninti, jog
bergždžia siekti paveikti Lukašenką. Nemažai ES šalių
galvojo kitaip. 2019 ir 2020 m. pradžioje JAV energingai
siekė gerinti santykius su Baltarusija, Minską aplankė
valstybės sekretorius Mike’as Pompeo. To nebūtų buvę,
jei JAV žvalgyba nebūtų įsitikinusi, kad Lukašenka sie
kia išsaugoti šalies suverenitetą.
Lietuvos vadovai nujautė, kad šalies politika nėra
veiksminga. Pradėdami savo kadencijas, prezidentai
Grybauskaitė ir Nausėda suprato, kad bekompromisę
Lietuvos antibaltarusišką politiką reikia peržiūrėti ir
keisti, bet dėl įvairių priežasčių pokyčių neįgyvendino.
Kol Lukašenka valdo Baltarusiją, normalių santykių
su ja nebus.
Trečiasis ir mažiau reikšmingas stulpas – ypatingas
dėmesys konkrečioms posovietinėms šalims, ženkliai su
stiprėjęs per pastaruosius penkiolika metų. Šį išskirtinį
dėmesį sukėlė aibė veiksnių. Pirma, Lietuvai visada rū
pėjo tęsti NATO ir ES plėtrą į Rytus. Juo labiau šalis in
tegruojasi į Vakarų struktūras, juo ji atsparesnė Rusijos
įtakai ir spaudimui, juo saugesnė Lietuva. Buvo natū
ralu, jog Lietuvos žvilgsnis nukryptų į Rytus, palaikant
posovietinių šalių norus patekti į NATO ir ES. Antra,
Lietuvos pastangos užmegzti glaudžius ryšius su arti
mesniais kaimynais nebuvo itin sėkmingos. Po visų tri
jų Baltijos šalių vadovų vizito į Briuselį Beniliukso tary
bos kvietimu dar 1991 m., Vytautas Landsbergis prabilo
apie galimybę šių valstybių bendradarbiavimo pavyz
džiu sukurti panašų vienetą Baltijos regione, pavadin
tą, jei teisingai prisimenu, ESLALI. Įvairūs nesutarimai
bei konkurencija dėl kvietimų į NATO ir ES palaidojo
glaudesnio bendradarbiavimo viltis, sukurtos bendros
institucijos, kaip Baltijos Asamblėja ir Baltijos Taryba,
neatlieka reikšmingesnio vaidmens šių šalių politikoje.
Kurį laiką Lietuvos politikai bei diplomatai kalbėjo
apie Baltoskandiją, kuriai priklausytų penkios Šiau
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rės ir trys Baltijos šalys, vadinamasis „5+3“. Šiaurės
šalys rodė mažiau entuziazmo suartėjimui. Jų many
mu, Baltijos šalys pirmiausia turėjo įrodyti gebančios
tarpusavyje glaudžiau bendradarbiauti ir įgyvendinti
bendrus projektus. Be to, glaudesni santykiai turėjo
būti kuriami iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią,
pirmenybę skiriant aktyvesniam atskirų šalių pilietinės
visuomenės institucijų bei verslo bendravimui, o ne va
dovaujantis vyriausybių iniciatyvomis, dekretais, bend
rų institutų steigimu.
Trečia, aktyvesnei užsienio politikai paspirtį davė
Lietuvos 2004 m. paskelbtos pretenzijos tapti regiono
lydere. Rytuose ieškota lauko tai lyderystei. Pirmoji
numylėtinė buvo Gruzija. Per ir po Rusijos ir Gruzijos
karo prezidentas Valdas Adamkus energingai palaikė
Gruziją, kartu su keliais kitais valstybių vadovais ke
liavo į Tbilisį išreikšti solidarumo, reikalavo, jog Rusi
ja pasitrauktų iš okupuotos teritorijos. Grybauskaitė
demonstratyviai atsiribojo nuo Gruzijos ir Saakašvilio,
apgailestavo, kad Lietuva pasirašinėjo draugystės su
sitarimus su „ubagais“, bet, nepaisant jos antipatijos,
ryšiai su Gruzija liko tvirti.
2014 m. Ukraina sulaukė šimtaprocentinės paramos
iš Lietuvos, kuri buvo pirmoji ir kurį laiką vienintelė ES
šalis, tiekusi ginklus Kijevui, o Grybauskaitė buvo pir
moji šalies vadovė, ne kartą pavadinusi Rusiją teroris
tine valstybe. Entuziazmas Kijevui šiek tiek blėso dėl jo
negebėjimo pažaboti korupciją ir pertvarkyti savo ūkį,
bet Lietuva toliau uoliai palaikė Ukrainos siekį įstoti į
NATO ir ES. 2020 m., po masinių protestų prieš suklas
totus rinkimus, baltarusių opozicija ir jos rėmėjai tapo
naujausiais Lietuvos favoritais, o jų palaikymas – vienu
pagrindinių užsienio politikos tikslų. Kol Lukašenkos
režimas nebus nuverstas (o tai nebus greitai), Baltaru
sija liks Lietuvos užsienio politikos dėmesio centre.
Ypatinga reikšmė ryšiams su JAV bei rytų partnerių
rėmimas lėmė, kad Lietuva ribotai bendradarbiauja
su daugeliu pietinių ir vakarinių ES šalių, nelabai rū
pinasi jų reikalais. Landsbergio teiginys, kad diskusi
jos dėl migrantų pasidalijimo tarp visų bendrijos šalių
„yra būtent ne ta diskusija, kurios Lietuvos pusė nori“,
akivaizdžiai rodė Vilniaus abejingumą savo partnerių
rūpesčiams.
Savo rytų politika Lietuva yra laimėjusi daugelio gru
zinų, ukrainiečių bei baltarusių pagarbą ir simpatijas,
jie ilgai gerai galvos apie lietuvius, o tai nemenkas pa
siekimas. Vyriausybių palankumas, ko gero, bus mažiau
tvirtas, jos sieks rasti galingesnių partnerių ir patarėjų.
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Nors Adamkus kartu su Lenkijos prezidentu Aleksan
deriu Kwaśniewskiu atliko svarų vaidmenį suvaldant
Ukrainos politinę krizę per Oranžinę revoliuciją, prem
jerė Julija Tymošenko nesiteikė aplankyti Vilniaus.
Trys užsienio politikos stulpai yra beveik savaime
suprantami. JAV yra pagrindinė Lietuvos gynėja, Ru
sija kelia didžiausią grėsmę. Glaudūs ryšiai su rytiniais
partneriais pasitarnauja Lietuvos geopolitiniams tiks
lams, o dėl santykinio silpnumo jie vertina Lietuvos
paramą. Deja, pirmenybės teikimas pirmajam ir tre
čiajam stulpams palieka mažai erdvės nuoseklesniam
bendradarbiavimui su daugeliu ES valstybių, paliekant
jas Lietuvos užsienio politikos paraštėje. Šią nelaimin
gą ir nenumatytą pasekmę būtų galima lengvai ištai
syti. Šių stulpų/tikslų išraiška ir įgyvendinimas yra
ydingas. Lietuvos politika yra nelanksti ir banali, de
monstruojanti tendenciją piešti pasaulį vien baltomis
ir juodomis spalvomis, o politinė retorika dažnai yra
priešiška ir įkyriai moralistinė. Rusiją reikia kritikuo
ti, bet ne prieštaringais ir abejotinais teiginiais, kaip
cituota. O ir savigyra apie Europos vertybių gynimą yra
ne tik arogantiška, bet ir nepagarbi ES ir NATO par
tnerių atžvilgiu, duodant suprasti, kad jie tokie nėra.
Lietuvai blokavus ES derybas su Rusija dėl naujos su
tarties, tuometinis užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas aiškino, kad Lietuva ne tiek diskutuoja su
Rusija, kiek skatina pačią ES pagalvoti, „kokia ji bus,
ar ir toliau remsis vertybiniu pagrindu, ar atiduosime
pirmenybę fabrikams, gamykloms, vamzdynams“. Rei
kia savimi labai pasitikėti, kai prisistatai doresniu už
kitus, juolab kad vamzdynų klausimu Lietuvos nuosta
tos nebuvo nuoseklios. Smerkdama planus tiesti Nordstream, Lietuva reikalavo atnaujinti dujotiekio Družba
veikimą, pritarė ir Amber, kurį buvo siūloma tiesti per
Baltijos šalis ir Lenkiją. Kadangi nėra neginčytinų kri
terijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kurie užsie
nio politikos sprendimai yra moraliniai ar vertybiniai,
užuominos, kad kai kurie partnerių užsienio politikos
sprendimai turi abejotinų motyvų, yra nepateisinamas
išpuikimas ir hubris, juolab kad Lietuva nekritikuoja
tarptautinę teisę pažeidžiančių JAV ir Izraelio spren
dimų. Savo bekompromise retorika ir avantiūriškais
sprendimais, kaip Taivano atveju, Lietuva iš dalies sie
kia kompensuoti santykinį savo silpnumą, realias pase
kmes turintiems veiksmams rasti pakaitalą skambiuo
se pareiškimuose. Pamatuotas tonas bei nuosaikesnė
laikysena geriau pasitarnautų Lietuvos interesams ir
trijų stulpų politikos įgyvendinimui.
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Tarp laisvės gyventi ir laisvės mirti
Tomas Daugirdas

Laisvės klausimą pandemijos kontekste pirmiausia iškė
lė Vyriausybės inicijuota akcija „Petys už laisvę“, raginu
si skiepytis. Laisvė čia reiškė platesnes pasiskiepijusiųjų
ar apskritai masinio skiepijimosi atvertas galimybes:
laisvę keliauti, pramogauti, gyventi, vaišintis, sportuoti,
iškylauti, apkabinti. T. y. laisvę turėti gyvenimą, kuris
teikia smagumo ir daugmaž panašus į ikipandeminį. Ta
čiau tuoj klausimas apie laisvę pasisuko radikaliu kam
pu. Apie laisvę gyventi ar laisvę mirti. Nida Vasiliaus
kaitė prieš vakcinaciją nukreiptame rugsėjo mėnesio
mitinge, kreipdamasi į Vyriausybę, pareiškė: „jeigu jūs
mus gąsdinate, kad mes mirsime, tai mes mirsime kaip
laisvi žmonės patys“. Ar tikrai laisvė mirti yra „laisvė“?
Regis, nėra nieko natūraliau žmogui kaip siekti gyve
nimo ir vengti mirties. Žmonių norą susinaikinti bent
kultūriškai esame linkę priskirti ligai, neišspręstoms
asmeninėms problemoms ir negebėjimui jų spręsti, fi
ziškai nepakeliamoms aplinkybėms. Tai yra visam tam,
ką laikome blogiu, nelaime, neganda. Žmogaus gyvybė
nėra visiška jo nuosavybė, nes jis pats savęs negali su
kurti. Tad ir laisvas disponavimas gyvybe, pasukant
į sunaikinimą, nėra įprastas žmogaus pasirinkimas.
Žmogaus laisvė sunaikinti gyvybę būtų neginčijama,
jei jis galėtų ją vėl sukurti. Tačiau to nėra. Kai žmogus
stovi ant tilto ketindamas nuo jo nušokti, stengiamasi
visais būdais jam sukliudyti. Rinkimasis mirti yra tam
tikra žmogaus laisvės patologija, net jei jo protas ir valia
suteikia galimybę taip apsispręsti.
Žmonijos istorijoje būta daugybės atvejų, kai
žmonės laisva valia aukojo savo gyvybę. Tačiau
tokia auka yra laikoma prasminga vien tuomet,
kai padeda apsaugoti kitų gyvybes ar palengvinti
jų kančias. Mirtis dėl savo artimo yra ir krikščio
niškosios žinios pagrinde. Todėl tai ir vadinama
„auka“. Mirtis, nekreipiant dėmesio į natūralų
žmogaus ribotumą, yra kvailumo ar beprasmybės
išraiška. Astronautui iš kosminės stoties išeiti į
atvirą kosmosą be skafandro estetiniu atžvilgiu
būtų įdomus gestas, net tam tikras performan
sas, tačiau tai būtų visiška kvailystė gyvybės
atžvilgiu, nes jis neišvengiamai ir greitai žūtų.
Tiesa, žmonės mėgsta stebėti tokius perfor
mansus, kai žaidžiama su riba tarp gyvybės ir
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mirties. Pavyzdžiui, kai koks nors veikėjas eina į liūtų
narvą, ar į nuodingų gyvačių knibždėlyną, kelias valan
das išbūna nuogas lede ar stoja į kovą su įniršusiu buliu
mi. Tačiau idant toks pasirodymas nebūtų vienkartinis,
jo dalyvis turi ugdyti gyvenimo apsaugojimo meistriš
kumą. Ir kiekvieną kartą sėkmingai pasibaigęs, toks
gyvybei pavojingas veiksmas veikiau liudija žmogaus
gebėjimą išsaugoti gyvenimą mirties akivaizdoje, o ne
laisvę mirti. Kita vertus, kai kada mirtimi pasibaigian
tys veiksmai yra veikiau beprasmės mirties liudijimai.
Tokia buvo ir australo laukinės gamtos provokatoriaus
Steve’o Irwino mirtis, kai prieš keliolika metų jį nudū
rė raja. Pasak liudytojų, jis dar spėjo ištarti: I‘m dying.
Ekstremalūs veikėjai neragina kitų kartoti jų elgesio.
Ir kvailiais laikytume tuos, kurie be specialaus pasiren
gimo mėgintų daryti tą patį. Mes turime laisvę gyventi,
bet ne laisvę mirti. Mirtis, išnykimas yra natūralus da
lykas, mirtis visad yra greta, netikėta ir neišvengiama.
Gyvenimas nėra natūralus ir neišvengiamas. Laisvė
skleidžiasi ir reiškiasi tik gyvenime, o ne mirtyje.
Pandemija į politinį lygį iškėlė klausimą apie gyveni
mą ir mirtį. Pasirinkimas nesiskiepyti ar raginimas ne
sivakcinuoti nėra šiaip įprastas mėginimas paveikti kitų
sprendimus. Šis klausimas yra visai kito lygmens nei
klausimai: valgyti mėsą ar būti veganu, gyventi kaime ar
mieste, rūšiuoti atliekas ar viską mesti į bendrą konteine
rį, galiausiai net – ginti vienos lyties partnerystę ar „sau
goti tradicinę šeimą“. Nė vienas šių klausimų nėra taip
tiesiogiai susijęs su galima realia žmogaus mirti
mi kaip klausimas apie vakcinaciją. Taip pat nė
vienas šių klausimų nėra taip tiesiogiai susijęs su
galimu poveikiu kitam nesaugoti gyvybės ir mir
ti. Tai reiškia ir visai kito lygmens atsakomybę.
Pandemijos sąlygomis vakcinacijos pasirinkimas
arba ne gana gausiai grupei žmonių tampa gyvy
bės ir mirties klausimu. Ir ne vien tiems, kurie
nepasiskiepiję patenka į reanimaciją. O ir tiems,
kurie turi daug ligų, pasiskiepija, tačiau vis tiek
užsikrečia stipriai plintant virusui. Taip pat ir
tiems, kurie pasiskiepiję, tačiau dėl perpildytų
ligoninių laiku negauna pagalbos dėl kitų ligų.
Vasiliauskaitė minėtame mitinge akcenta
vo: „Teisė į sveikatą, saugumą, į gyvybę ir mirtį
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priklauso mums, piliečiams, žmonėms. Ne Vyriausy
bei. [...] Mums nereikia, kad jūs mus saugotumėte nuo
mūsų pačių ir padėtumėte mums sirgti ir mirti“. Ar
gumentas yra stipriai klaidinantis. Teisė ir atsiranda
tik ten, kur esama valstybės ir kur nustatomos atsa
komybės bei pareigos. Daug labiau argumentas klai
dina, deklaruodamas teisę į mirtį kaip lygiavertę ar
net reikšmingesnę už teisę į gyvybę. Nėra to, kas to
kią teisę žmogui būtų suteikęs. Kiekvienas mūsų tur
būt nesunkiai prisiimtų atsakomybę už tai, kad su
stiprino kito žmogaus teisę ir norą gyventi. Tačiau
neigtume savo kaip žmonių žmogišką pagrindą, jei ma
nytumės lengva ranka galintys pastūmėti žmogų mirti.
Vedama tokių idėjų žmonija jau seniai būtų išnyku
si. Priešingai, bent mūsų civilizacija ir jos pasiekimai
remiasi idėjomis apie laisvę gyventi ir paties gyvenimo
svarbą. Didžioji dalis civilizacijos pasiekimų ir žmonių
pastangų buvo ir yra nukreipta į tai, kad sustiprintų
gyvenimo aplinkybes, neutralizuotų sąlygas, kurios jį
griauna, sukelia žmonėms kančių ar skausmo. Mūsų
civilizacija stipriai brangina laisvę gyventi.
Kuomet politinis klausimas sukasi ne apie įprastus
pasirinkimus, o apie tokius, kurie veda į gyvenimą ar
mirtį, atsakomybė už savo viešas nuomones tampa ypač
svarbi. Irwinas neragino savo gausių gerbėjų leistis į
krokodilų medžioklę plikomis rankomis. O jei taip būtų
daręs, tuoj būtų sulaukęs pasmerkimo už neatsakingą
elgesį, jo šou čia ir būtų pasibaigęs. O jei koks entuzias
tas po tokio raginimo būtų sudraskytas krokodilo, Irwi
nas nebūtų išsimokėjęs iki gyvenimo pabaigos.
Pandemijos kontekste dėl vakcinacijos verda disku
sijos, tarsi tai būtų elementarus kasdienio pasirinki
mo klausimas. Tarsi tai būtų klausimas, kuriam tiktų
įprasti galios žaidimai ir politinių taškų rinkimasis.
Prieš vakcinaciją agituoja ne vien paskiri asmenys,
bet ir organizacijos. Ir ta agitacija turi mirtinų pasek
mių. Neseniai įsisteigęs Sveikatos teisės institutas dek
laracijoje „Dėl kovos su Covid-19 priemonėmis“ kalba,
kad tam tikriems žmonėms vakcina reikalinga, tačiau
„masinio gyventojų, ypač vaikų, nėščių ir žindančių mo
terų, skiepijimo skatinimas vakcinomis, kol jų kliniki
niai tyrimai dar nebaigti bei minėtų grupių atžvilgiu
iki galo nežinomas veiksmingumo ir nepageidaujamo
poveikio santykis, yra mediciniškai abejotinas“.
Kuomet spalio pabaigoje mirė instituto postais be
sidalijusi ir nesiskiepijusi gimdyvė, instituto atstovai
kratėsi bet kokios atsakomybės. Portalui lrt.lt paklau
sus instituto tarybos nario teisininko Justo Sakavičiaus
apie atsakomybę, jis pareiškė, kad institutą sudaro pri
vatūs žmonės, kurie laisvalaikiu reiškia savo nuomonę
ir neprisiima atsakomybės „už medicininius sprendi
mus, kuriuos padaro žmonės laisvu apsisprendimu“.
Instituto agitacija paskatino žmogų priimti sprendimą,
kuris jį nuvedė į mirtį, o ne apsaugojo jo gyvenimą.
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Ir gana ciniškai atrodo Visų Šventųjų dieną instituto
įrašas feisbuke apie žmogaus gyvenimą: „Nesupapras
tinkime žmogaus iki nuogos biologijos, iki statistinio
vieneto. Žmogaus gyvenimas yra neaprėpiama paslap
tis. […] Todėl tik pats žmogus gali spręsti apie savo gy
venimą. Santykyje su begalybe“. Ar tai reiškia, kad ins
titutas, deklaruodamas, kad žmogus nėra vien biologinė
būtybė, ir tiesia kelią jo susiliejimui su begalybe? Kai
žmogus nuo viruso numiršta kaip biologinė būtybė?
Net ir prezidentas Gitanas Nausėda vakcinacijos klau
simu veikia tarsi įprastame įprasto meto galios žaidimų
lauke. Oponuodamas valdantiesiems dėl jų sprendimų,
jis tampa nuolat matomas ir girdimas. Tai būtų supran
tama, jei klausimas suktųsi apie socialines išmokas ar
žaliąjį kursą. Tačiau vakcinacija nėra įprastas politinis
klausimas. Prezidentas vasaros pabaigoje pasisakė apie
„forsuotą skiepijimą“ ir „perlenktą lazdą“ dėl skiepiji
mosi. Nežinome, ar tokie labai autoritetingo ir svarbaus
valstybėje žmogaus žodžiai ką nors sulaikė nuo skiepiji
mosi ar, neduokdie, tas žmogus vėliau sunkiai susirgo.
Jau rudenį prezidentas vetavo pateiktą įstatymą dėl
mokamo testavimo dirbantiesiems sakydamas: „Kovo
kime su nesiskiepijimo priežastimis, didinkime žmonių
sąmoningumą“. Niekas negalėtų prieštarauti, kad dalis
žmonių paveikti dezinformacijos ir jiems trūksta sąmo
ningumo, tačiau sąmoningumo ugdymas yra dešimt
mečių kryptingo švietimo dalykas, o žmonės serga ir
miršta šiandien. Nepalaikydamas įvairiausių paskatų
vakcinuotis, prezidentas taip pat tampa atsakingas, –
jei ne teisiškai, tai bent moraliai – dėl žmonių galimo
pasirinkimo, kuris juos vestų į mirtį.
Mirties prisiminimas Lietuvoje, kaip rodo kasmetinis
kapų lankymas lapkritį, yra tapęs tam tikru performan
su. Įvairiaspalvės gėlės, žvakutės, gražiai sutvarkyti
kapai. Žmonės jau tamsoje lankosi kapuose, po to dali
jasi nuotraukomis su romantiniais žvakučių liepsnelių
vaizdais. Gražu ir malonu. O ir mirtis taip pasibuvus
ima atrodyti kaip ilgalaikės neterminuotos atostogos
gražioje aplinkoje. Po gyvenimo, kuris pilnas kasdie
nių rūpesčių, negandų, pinigų trūkumo, pandemijų,
valdžios priimtų sprendimų dėl suvaržymų. Taip ir no
rėtųsi pasibūti ilgiau kapinėse, kai mirtis, regisi, tokia
jauki ir miela. Bet realus mirties artėjimas tikrai nėra
mielas šiomis dienomis gydomiems reanimacijoje, nega
lintiems kvėpuoti, pergyvenantiems dėl to, kaip gyvens
jų šeimos po jų mirties. O galbūt tai, ką išgyvena šis li
gonis, ir yra tikrasis anapusinės tikrovės dvelksmas?
Ištęstos Vėlinės tampa beveik pagrindine metų šven
te, nepavejančia gal tik Kūčių. Ar tikrai mūsų bendruo
menės pasaulėjauta yra tokia, kad viltis esame linkę
sutelkti į mirtį, užuot stengęsi sukurti saugesnį gyve
nimą? Gyvenimą, kuriame visaip siektume sumažinti
kančią sau ir kitiems, o „teisę mirti“ vertintume ne kaip
laisvės deklaraciją, o kaip patologiją.
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Poezija

Eilėraščiai
Tomas Venclova

XXX
Pasaulio nedaug, pareigų jam beveik nebelieka.
Akmeninis laiptas, aukščiau dvi statmenos sienos,
miestelis anapus Adrijos fjordo – su kupolo apskritimu,
dviem bokštais, sveiku ir apgriautu: jie švyti ilgokai
po to, kai mūrus pridengia šešėlis. Vėjas vėluoja,
bet neša link sąsiaurio dūmus, gludina uolą,
stabdo alsavimą. Auštant nė vieno praeivio
prie šito vandens. Gali įžiūrėti trikam̃ pį
brėžinį įlankos plotuos. Dvi plūdės, jas skiria
pusšimtis metrų.
Balkšva – beveik apvali, kai kada vilnių supama, –
stambesnė už kūginę, rausvą. Aplipusi dumbliais,
jungianti brizą,
lyno šerpetas, lašą ant kilio. Kai plauki nuo vienos
link kitos,
sūrų gurkšnį pajunta liežuvis ir dantenos, bet gomurys
lieka neliečiamas. Kiek vėliau krante išryškėja agavos,
brūkšniuotas platano kamienas – tatai, ką tareisi
praradęs
per kasdieniškas rytmečio apeigas. Šitaip dažnokai
netekdavai
kraštovaizdžių, netgi kažko didesnio už juos – netikėjai,
jog jie tebėra.
Pastaruoju metu dažnai netenki įprastinių daiktų –
jie patys težino,
kur nuklydo. Užrakintame stalčiuje ilgis tavęs
akiniai, be kurių raidės išskysta (antra vertus, ar tai
dar svarbu?),
telefonas dingo po laikraščiais, bet atsiliepia,
jei surenki numerį. Gal dažniau prarandi bičiulius,
tačiau jie neišnyksta, net virtę į nematomą skausmo
krislelį,
į sąžinės graužatį, kad jų nemylėjai kaip dera.
Vieną kartą jiems Dievas paskambins, ir jie atsilieps.
Prarandi netgi daiktus, kurių nespėsi paliesti, ir žmones,
kurių nespėsi pažinti. Nelaimes – jos slepias toli ateity.
Muziką, tylą – jos teikia dar nesantiems įvykiams prasmę.
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Bet visa, kas prarasta, esti. Sugrįžta akiratis
nuo kavinaitės lig varpinės, plento vingiai, fasadai
baltom langinėm, karpytų lapų ramybė,
dviračiai, moters prie vartų. Nuo laipto girdi
skaistų plaktuko tuksenimą, girgždantį irklą ties
plū̃ dėm.
Teliuskuoja vanduo. Midijos – mažos it perlai
šiurkštokoj kriauklėj.
Nežinia, ar esi, ar buvai. Tėra išsipildymo šventė.

SKAITANT
MARKĄ AURELIJŲ
1
Tebesi prie Tarpėjos uolos. Ligi šiol išlikai,
Nors virtai imitacija. Dažnas istorikas mano,
Jog tavim pasibaigia geriausi žmonijos laikai,
Prasidėję nuo Nervos, o gal kiek vėliau, nuo Trajano.
Kapitolijaus terpėj – garsiausias iš miesto stabų
Ir turisto tinklainėn trumpam įspaustų siluetų,
Išsiskaidęs į begalę (tau tai turbūt nesvarbu)
Eurocentų, reklamų, žaislų, plastikinių paketų.
Viskas tampa skeveldrom, ir tai anaiptol ne skriauda.
Taip, anot Empedoklo, į stichijas grįžta esybė.
Smulkios garbanos. Veidas glotnus ir beaistris. Barzda.
Už aikštės apskritimo pravyra griuvėsių valstybė,
Iš esmės ta pati: veidmainystė, vaidai, vergija,
Mažamečių haremai, puikybės ir paniekos gestai,
Kardo šaltis ant sprando. Gimei ir numirsi joje,
Nors, dievaž, mėginai priklausyti kitoniškam Miestui.
Nepakeisi nė raidės. Iš poelgių liks pelenai,
Iš oratorių meno – spengimas. Štai tuo ir garsėja
Dvynukus išmaitinusi vilkė. Piktybė čionai –
Tarsi žiedas pavasarį, vynuogių kekė rugsėjy.
Tu jos valioj ir pats. Nepranoksta daiktų giminės
Iš skurdžių audinių ir kraujagyslių suregztas kūnas,
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Mirtinai prisirišęs prie sielos – už jį menkesnės
Įkyrios duoneliautojos, valkatos ir pataikūnės.
2
To, sakyčiau, užtenka. Bet miestas nutolsta. Širmi
Kauburiai atakuoja laiviūkščio įskilusį bortą.
Blizga iečių rikiuotė smėlėtame paplūdimy,
Ir per Istro brastas į Panoniją skverbias kohorta.
Vėjas šiaušia vilnis, ant pergamento krinta lašai,
Išgaravę nakties tvankumoj prieš du tūkstančius metų,
Ir chaotiškam puslapy – sau, ne kitiems – užrašai
Vis tą pačią idėją, tą pačią netikslią citatą.

Betgi priešai bereikšmiai. Keista Nazariečio sekta,
Markomanai, laukiniai sarmatai, garbėtroškos partai.
Šitą smulkmenų aibę be vargo aprėpia žmogus.
Nesulaukę algos ir nerimę keli legionai
Vėl žygiuoja į stepę. Šalna, tamsiaveidis dangus.
Kaip atrodo, pašalinta maro grėsmė Vindobonoj.
Padarei, ką pajėgęs. Galinga, svari, nebylė
Ilsis tavo šalis – trirema, pasitikusi uostą.
Mauzoliejaus krantinėje kalasi kovo žolė,
Ir pamišėlis Kómodas rengias įžengti į sostą.

PRASLINKUS PERKŪNIJAI

Užmarštis visagalė. Pasaulis neturi krypties.
Tuštumoj ir tamsoj dabartis it kristalas sustingo.
Nieko kito nėra. Kaip ir mes, tu bijojai mirties
Ir pramokai kas naktį kartoti, kad ji nereikšminga.

Po sunkių valandų Sirijaus prieglobsty,
Kai laukinė tvanka skaldo plokščiakalnes,
Naktyje pajunti skliauto kalbėjimą
Ir nutrūkstantį plazdesį.

It ugnies kamuolys, ji kiekvieną pagauna staiga,
Štai ir viskas. Čia nedera žodžiai „užmigti“, „nubusti“.
Kiek tau duota, tiek duota. Tėra atšiauri pareiga –
Neieškoti prasmės, nesižeminti ir nesiskųsti.

Išsisklaido migla rytmečio šlaituose.
Akmenuota dirva ragina vandenį
Nusiristi kriokliais sąsiaurio įdubon,
Į skaidrėjančias atšakas.

Pasitenkink lemtim. Nesirūpink, ką sako kiti.
Neišgelbės nei protas, nei Viešpats, bet lieka orumas
Ties nelaimės briauna, ties Tarpėjos uola, nevilty,
Elgetystėj, skausme. Jei pavyks, net ir cezario rūmuos.

Kriauklę vilgo lašai. Nyksta pusiausvyra
Tarp kaitros ir vėsaus rudenio mėnesių,
Ir tausoja dangus prieplaukos veidrody
Nepagaunamą atspindį.

3

Pasiklydus skruzdė, drėgnas akiratis.
Poseidono žinioj klevas ir ąžuolas,
Nes pirmykštė druska, gimdanti troškulį,
Įsiskverbia į molžemius.

Kiek laiškų parašyta į Romą! Nuo karo pradžios
Daug aiškiau nusakytos senato ir pretorių teisės.
Nebėra geraširdės patvirkėlės – tavo pačios.
Gyvas vienas sūnus (ir tas pats – gladiatoriaus vaisius).
Tuščio darbo ir rūpesčio žemėj nestigs niekada.
Kaip įpratome, grikši imperijos bronziniai vartai.
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Nesuprasi dievų. Tiems, kas praamžinas,
Paprastai svetimi žmogiški rūpesčiai,
Bet ne mūsų genties ginčai ir prieštaros
Kiek pagelbsti nuo nemigo.
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Visuomenė

Laisvė vaikšto nuoga
Vizualiosios kultūros seksualizacija (1988–2006)

Kotryna Bėčiūtė

Devyniasdešimtieji ryškūs vaizdais. Dabartinis 90-ųjų
bumas neretai gręžiasi būtent į vizualumą: imituoja
mos mados, socialiniuose tinkluose plinta muzikinių
klipų, reklamų, žurnalų, laidų ištraukos, į madą grįž
ta neprofesionali, buitinė fotografija muilinėmis, ren
giamos parodos. Prisimenami 90-ieji nostalgiškai, ta
čiau visgi kaip kitas, praėjęs laikas. Todėl šiandien kur
nors užtinkami itin vaizdingi erotiniai 90-ųjų vaizdeliai
dažnu atveju kelia norą krizenti, o ne susimąstyti apie
pokyčių, kuriuos visuomenei teko išgyventi atkūrus
Nepriklausomybę, mastą. Erotizuota, seksualizuota vi
zualika – viena iš XX a. dešimto dešimtmečio laisvės ir
eksperimentavimo būklėje besikūrusių kultūros kryp
čių. Vizualiosios kultūros seksualizacijos fenomenas
suvokiamas kaip ypatingas diskursų apie seksą ir sek
sualumą paplitimas visose medijose, kartu su tuo susi
jęs moterų ir vyrų kūnų erotizavimas. Šiame tekste di
džiausias dėmesys kreipiamas į kasdienybės objektus,
o ne aukštąją vizualinę kultūrą.
Šiandien akivaizdu, kad kūno ir seksualumo suvoki
mas nuolat kinta, priklausomai nuo politinių, kultūri
nių, socialinių procesų. Masinė kultūros seksualizacija
yra viena ryškiausių XX a. septintame dešimtmetyje
Vakaruose vykusios sekso (ne)revoliucijos išdavų. Nors
Lietuvoje ryškesnės seksualizacijos ir erotikos radimąsi,
plėtrą ir įvairėjantį požiūrį į kūną matome dar soviet
mečio pabaigoje1, tačiau didysis kūniškumo sprogimas
ir ryškiausi pokyčiai kultūroje įvyko būtent po 1990 m.,
atkūrus Nepriklausomybę.
Viena vertus, seksualumo ir seksualizuotos kultūros
paieškos XX a. pabaigoje gali pasirodyti kaip bandy
mas laukinių 90-ųjų etiketę laikotarpiui prilipinti dar
smarkiau, lyg tyčia ieškant ko nors intriguojančio, pro
vokuojančio ar net šokiruojančio. Juk seksualumas ir
šiandien viešojoje erdvėje kelia aštrias ir įvairiakryptes

diskusijas, o tai tik patvirtina, kad ši sritis nėra išskir
tinai privataus gyvenimo dalis. Tačiau būtent žvilgsnis
į seksualumo istoriją, šiuo atveju – į kultūros seksuali
zaciją – gali atskleisti tuometinės kultūros transforma
cijos kryptis, nes šis procesas nebuvo nišinis ar viena
kryptis. Vizualiosios kultūros tyrime atsispindi įvairaus
pobūdžio transformacijos, kurias Lietuvos visuomenė
patyrė 90-aisiais: požiūris į kūną ir tarpasmeninius
santykius, savęs/kito suvokimas, žiniasklaidos ir visuo
menės pastanga demokratizuotis ir ieškoti kelio laisvos
ekonomikos sistemoje. Kitaip tariant – gali atskleisti
nemenką to meto visuomenės socialinės realybės dalį,
o gal net svarbiau – būdus ir vaizdus, kuriuos pasitel
kiant buvo siekiama Lietuvos kultūrą demokratizuoti,
išlaisvinti iš tikros ir tariamos kultūrinės bei seksuali
nės stagnacijos.

1
Plačiau šią temą tyrinėja Tomas Vaiseta ir Valdemaras Klumbys; žr.,
pvz., „Seksualumo karai ir revoliucijos XX a. Lietuvoje“, Norbertą Černiauską ir Valdemarą Klumbį kalbina Antanas Terleckas, in: Naujasis
Židinys-Aidai, 2019, nr. 6, p. 57–62; Tomas Vaiseta, „Miegančių šunų
žadinimas“: Ar sovietų Lietuvoje vyko tylioji seksualizacija?“, in: Acta
Academiae Artium Vilnensis, 2019, nr. 95, p. 229–253.
2
Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas,
1990 - 02- 09, in: https://e-seimas.lrs.lt /portal/legalAct /lt / TAD/

TAIS.18858?jfwid=rivwzvpvg.
3
LR Vyriausybės nutarimas dėl spaudos leidinių, turinčių erotinį pobūdį, apmokestinimo, taip pat erotinio pobūdžio kino filmų bei video
programų, kitų renginių viešo rodymo ir prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos, 1991-12-20, in: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
TAR.9062E875A650.
4
Ibid.
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Erotikos problema teisėkūros
kontekste
Po Nepriklausomybės atkūrimo vizualiosios kultūros
erotizacija greitai imta suvokti kaip reikalaujanti vals
tybės dėmesio, priežiūros ir kontrolės. Kitaip tariant,
nuogas kūnas viešojoje erdvėje iškart tapo ir politiniu
klausimu. Pradėtas kurti ištisas valstybinės regulia
cijos tinklas: įtvirtintas erotinio pobūdžio medžiagos
reguliavimas ir pornografijos draudimas2, 1991 m. įtei
sintas nutarimas, reguliuojantis erotinio pobūdžio fil
mų ir videoprogramų, renginių transliavimo tvarką bei
erotinio pobūdžio spaudos ir renginių apmokestinimą3.
Nors šalį apėmusių politinių, ekonominių, socialinių
problemų kontekste kultūros erotizacijai nebuvo skiria
ma išskirtinai daug dėmesio, visgi tema nuosekliai ver
tinta kaip kultūrinė grėsmė. Seime svarstant įstatymo
projekto4 papildymą ir pakeitimą, dalies Seimo narių
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ar erotika – šitai tampa didžiuoju klausimu žvelgiant į
nuogus kūnus ar seksualizuotą vaizdą. Tikėta, kad šio
klausimo sprendimui turėtų pagelbėti 1996 m. paskelb
tas Visuomenės informavimo įstatymas, iš esmės kei
čiantis erotinio pobūdžio turinio reguliavimo strategiją.
Šiuo įstatymu pirmą kartą teisiniame lygmenyje buvo
siekiama rasti skirtį tarp erotikos ir pornografijos, t. y.
tokią medžiagą pirmiausia identifikuoti ir tik tuomet
pritaikyti įstatymuose numatytas kontrolės priemones6.
Nors teisinio reguliavimo strategijos principai kito –
nuo valstybinės priežiūros ir kontrolės palaipsniui pe
rėjo prie žiniasklaidos savireguliacinio modelio – visgi,
atrodo, rinkos ekonomikos dėsniai ėmė viršų ir eroti
zuoto turinio kontrolės sistemos veikė šlubuodamos.
Neretai kurioziški kelių asmenų priimti nutarimai kel
davo įtampą visuomenėje, kartais virsdavo skandalais,
pavyzdžiui, garsusis Jurgos Ivanauskaitės knygos Ragana ir lietus pardavimų ribojimas. Šiandien galime
aiškiai matyti, kad Lietuvos kultūros seksualizacija
buvo dinamiškas ir nevienareikšmis procesas, kuriame
galima įžvelgti keletą atskirų etapų.

Nuogi kūnai: nuo garažų sienų
į kioskų lentynas (1988–1995)

Žurnalo Tik vyrams viršeliai 1990–1991 m.

nuomonę apibendrina kunigo Alfonso Svarinsko pasisa
kymas: „nors Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko buvo
pasakyta 1989 m. rugpjūčio 1 d. skubiai parengti purvi
nos erotinės spaudos įstatymą, iki šiol neparengtas. [...]
Mums reikia ne Vyriausybės gerų norų, bet reikia, kad
mes turėtume įstatymą, kuris draudžia, per tuos pu
santrų ar dvejus metus labai daug padaryta Lietuvai,
ypač jaunimui, žalos. Ir va už tą žalą kažkas, jeigu ne
juridiškai, tai moraliai turės atsakyti“5.
Jei sovietinėje visuomenėje diskusija ir seksualumo
viešojoje erdvėje kontrolė vyko beveik be išimties ieš
kant skirties tarp meno ir pornografijos, tai 90-aisiais
Lietuvos visuomenėje susiformuoja ir į teisinį lauką
yra įvedama nauja – erotikos – kategorija. Pornografija
5
Atkuriamasis seimas, Septyniasdešimt penktasis seimo posėdis
(stenograma), 1992-01-28, in: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAK/TAIS.251193.
6
LR Visuomenės informavimo įstatymas, 32 straipsnis, 5 punktas,
1996-07-02 d., Nr. I-1418, in: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/TAIS.29884?jfwid=-mhqn1gsw8.
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Pirmuoju vizualiosios kultūros seksualizacijos raidos
etapu galima laikyti 1988–1995 m., kai įkvėpimo dai
rytasi Vakaruose, o nuogų kūnų atvaizdai persikėlė iš
privačių erdvių pogrindžio į viešumą. Nors istoriškai
užčiuopti kultūros seksualizacijos pokyčius laikotar
pio pradžioje nėra lengva, tačiau įvairūs kultūriniai
ženklai byloja apie jų laisvesnį patekimą į viešąją er
dvę ir įvairėjančias formas: meno lauke drąsiau skel
biamos meninės nuogo kūno fotografijos (pavyzdžiui,
Violetos Bubelytės, Rimanto Dichavičiaus), maždaug
1986–1988 m. Lietuvoje ima plisti nelegali įvežtinių
vaizdajuosčių nuoma, aktyvėja dar anksčiau prasidėjęs
užsienio erotinių ar pornografinių žurnalų, paveikslė
lių, kortelių platinimas.
Simboline šio etapo pradžia galima laikyti grožio kon
kursus. Pirmasis LSSR įvyksta 1988 m. (tais pačiais
metais kaip ir pirmasis grožio konkursas SSRS), po
jo beveik kiekvienais metais vyko po naują: gražiau
sios netekėjusios moters rinkimai „Mis Lietuva“ (1989),
bendras Baltijos šalių konkursas „Mis Baltija“ (1991)7,
„Nuostabiausių kojų“ konkursas Šiauliuose (1992), pir
mieji „Misterio rinkimai“ (1993)8. Grožio konkursų feno
menas Vakarų pasaulyje išpopuliarėjo ir įsitvirtino dar
7
„Pasaulio grožio konkursai ir Lietuva“, in: Lituani(sti)ka, 2013-0729, in: https://blog.lnb.lt/lituanistika/2013/07/29/pasaulio-grozio-konkursai-ir-lietuva.
8
Barbara Kalėda, „Koks jis – „Lietuvos misteris ’93“?“, in: Moteris,
1993, nr. 11, p. 26.
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tarpukariu. Pirmojoje Lietuvos respublikoje dar spėjo
įvykti pora grožio konkursų9, tačiau SSRS tokie rengi
niai nebuvo priimtini. Grožio konkursai laisvėjančioje
Lietuvos visuomenėje kėlė asociacijas su Vakarų kultū
ra, vakarietišku grožio ir gyvenimo būdo standartu. Šie
konkursai tapo pirmaisiais viešais renginiais, kuriuose
vertintas ne žmogaus kūno atletiškumas (kaip spor
te), estetiškumas, grakštumas (kaip mene), o seksualu
mas – jis oficialiai išryškinamas kaip svarbiausias krite
rijus (žinoma, kandidatui ar kandidatei atitinkant ūgio
ir svorio normas). Nors grožio konkursai turėjo gana
panašų ir griežtą grožio standartą, t. y. moterys ir vy
rai buvo aiškiai objektifikuojami, visgi ryškėja tam tik

ras visuomenės lūžis – nuo kolektyvinio identiteto prie
individualaus, savojo aš ir savojo kūno demonstravimo.
Šiuo laikotarpiu (į)vyksta svarbus perėjimas nuo
pogrindinių, nebūtinai sąmoningai į kūną nukreiptų

renginių/susibūrimų prie viešų, tiesiogiai su erotika
siejamų renginių, dažniausiai kviečiančių vyrą daly
vauti kaip žiūrovą, o moterį – kaip dalyvę ir objektą.
Bulvarinėje spaudoje apie tokį kultūrinį posūkį liudija
gausybė pavyzdžių: skelbiama apie įvairius erotinius
renginius (pavyzdžiui, Fros tea – pirmą kartą Lietuvoje
Kauno sporto halėje rengiamas tarptautinis erotinių te
atralizuotų programų festivalis10), moterys kviečiamos
„išbandyti laimę užsienyje“ – JAV, Vokietijoje, joms
žadama padėti „tapti modeliu / susirasti vyrą / darbą /
sponsorių / firmą išsilavinimui remti“11. Nors tokio po
būdžio kvietimai tiesiogiai nekelia reikalavimo būti sek
sualia, tačiau prašoma atsiųsti veido ir viso kūno nuot
raukas, įvardyti svorį, ūgį. Tad ar moteris „tinkama“
kvietimui, lemia tik jos kūno parametrai.
Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos viešumą užplū
do gausybė naujų bulvarinių leidinių, jie buvo gausiai
skaitomi ir tapo viena pagrindinių, lengviausiai priei
namų erotinės vizualikos ir seksualaus turinio raiškos
erdvių. Nors didelė dalis tokio pobūdžio leidinių rinkos
sąlygomis išsilaikydavo neilgai, vis rasdavosi naujų ir
buvo leidžiami dideliais tiražais, ypač dešimtmečio pra
džioje (pavyzdžiui, Dvidešimt centų tiražas 1991 m. –
100 000 egz.). Tai liudija ne tik apie paklausą, bet ir
įsivaizduojamą plačią auditoriją bei tuo metu nesuval
domas permainas leidyboje. Nors teisiškai buvo siekia
ma kontroliuoti erotizuotos spaudos platinimą ir turinį,
tiek kiekybinis, tiek kokybinis seksualumo lūžis vizua
liojoje kultūroje tampa akivaizdus.
Dalis bulvarinių leidinių (Tik vyrams, Jaunimo gretos) kurdami erotinę vizualiką rėmėsi lietuvių autorių
moterų fotografijomis, kurios nėra straipsnius iliust
ruojančios, o pateikiamos kaip meno kūriniai atskirose
rubrikose12. Įvairiuose žurnaluose spausdinami fotome
nininkų Algio Krištopaičio ir Rolando Šimulio darbai,
o jų pačių vaidmuo (būtent kaip fotomenininkų) yra
aiškiai išskirtas. Tokią erotinę vizualiką galime matyti
kaip iš dalies tęsiančią XX a. septintame dešimtmetyje
Nemune spausdintų moterų aktų13, devintame dešimt
metyje menininkų (pavyzdžiui, Dichavičiaus, Romualdo
Rakausko) kurtų aktų tradiciją – kai seksualizacijos ly
gis švelnus, o nuogas kūnas vertinamas ir pateikiamas
kaip meno kūrinys.
Kiti naujai susikūrę erotiniai leidiniai14 paraleliai
vysto kitokią seksualizuoto turinio kūrimo kryptį – ir
iškart imasi kopijuoti Vakarų žiniasklaidą, neretai re
miasi principais „kuo daugiau, tuo geriau“ arba „spaus
dinu ką turiu“. Dažnu atveju tiesiog vagiami užsienio
spaudos vaizdai ir tekstai, skaitytojams pateikiamas

9
Alvydas Surblys, „Grožio konkursai tarpukario Lietuvoje“, in: Graži tu mano: Krašto enciklopedija internete, 2009, in: http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Gro%C5%BEio_konkursai_tarpukario_Lietuvoje.
10
„Kviečia Fros Tea“, in: Dvidešimt centų, 1991, nr. 2 (3), p. 2.

11
Lietuvos rytas, 1993-03-20, nr. 217, p. 27; Lietuvos rytas, 1993-0611, nr. 222; Dvidešimt centų, 1992, nr. 20–21.
12
Pvz., Foto, (spec)striptizas, in: Tik vyrams, 1990, nr. 1, p. 50, 61.
13
Tomas Vaiseta, op. cit., p. 235.
14
Pvz., Dvidešimt centų, Pro rakto skylutę, Vakaro skaitiniai ir kt.

Leidinio Dvidešimt centų 1990 m. nr. 1 puslapis
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seksualiai pikantiškesnis turinys. Panašu, kad toks,
dažnai pigus ir naivus Vakarų kultūros seksualumo
importas kūrė seksualinės vizualiosios kultūros raidos
kryptį, kai erotizuotas, atviras, visuomenei nežinomų
moterų vaizdas tampa ne pagrindiniu siužetu (kaip,
pavyzdžiui, meniniai aktai ar grožio konkursai), o vys
tomų temų fonu ar priedu.
XX a. dešimtas dešimtmetis Vakaruose – intensy
vios, dažnai radikalios kultūros seksualizacijos laiko
tarpis, dažniausiai siejamas su medijų plėtra, tačiau
kartu tai ir aštraus, ypač feministinio diskurso pasi
priešinimo moters kūno (savi)objektifikavimui laikas15.
Tačiau Lietuvoje seksualizuotos kultūros recepcija tuo
metu dar tik kūrėsi: nesant beveik jokios kultūrinės
refleksijos viešojoje erdvėje tradicijos, vyraujant virs
mo, susikaustymo ir neretai pasimetimo nuotaikoms,
vien viešas nuogo kūno publikavimas (nepriklausomai
nuo jo paskirties, seksualizacijos intensyvumo ar kt.)
galėjo tapti ir tapdavo įtampos tašku, keliant klausimą
apie tokio atvaizdo moralumą. Būtent čia galime ieškoti
unikalios vizualiosios kultūros formavimosi užuomazgų
posovietinėje erdvėje, kai forma vakarietiška, bet kuria
visai kitokias reikšmes ir reakcijas, o turinys dažnai at
rodo neatitinkantis viešajame diskurse plėtojamų temų
ir neaktualus – kitaip tariant, mintis nespėja paskui
vaizdą. Pavyzdžiui, Dvidešimt centų vaizdais ir tekstais
plėtojamos temos apie „homoseksualizmą“, „transvesti
tizmą“, „lesbianizmą“, modernius kontracepcijos būdus,
įvairias netradicines sekso praktikas (seksas po vande
niu, seksas per pietų pertrauką, grupinis seksas, orali
nis seksas, nevedybinis seksas ir kt.), tačiau nei temos,
nei nuogo kūno įvaizdžiai nėra reflektuojami. Drąsos
viešinti tabu temas, erotikos ir laisvės elementai buvo
svarbesni už turinį.
Vizualinio seksualumo kultūrą formavo ne tik finan
sinis, bet ir kultūrinis nepriteklius, žiniasklaidos pa
tirties stygius. Todėl pirmaisiais nepriklausomybės at
kūrimo metais kultūros seksualizaciją pirmiausia ir
turėtume suvokti kaip besiplečiantį seksualumo (savo,
kitų ir apskritai) pažinimą.

Technologinis tobulėjimas ir drąsesni eksperimen
tai rinkoje leido kūrėjams seksualizuotą turinį ne tik
greičiau gauti, bet ir plačiau, įvairiau jį pateikti var
totojui. Ilgainiui nuogas kūnas tampa nebe naujove,

o pramoga – smarkiai ryškėja seksualumo kultūros
komercializacija, daugėja lietuviško, nebe importinio
turinio – tiek rašytinio, tiek ir vaizdinio (vietinių kūnų
seksualizacija).
Seksualizacijos fenomeną smarkiai paveikia kintantis
vizualinės seksualumo kultūros modelis: pereinama nuo
„tekstas + iliustracija“ prie „tekstas apibūdina iliustra
ciją“. Būtent šiuo etapu bulvarinių leidinių16 viršeliuo
se pradedami spausdinti straipsnių pavadinimai, tokia
praktika veikiausiai nusižiūrėta nuo Vakarų. Nemen
ka straipsnių pavadinimų dalis (ypač erotinės spaudos)
siejami su seksualumu, o ilgainiui jų kiekis, ryškumas
ir dydis ant viršelio tik auga. Tokį leidėjų sprendimą ga
lime vertinti kaip siekį išlikti konkurencingais rinkoje,
tačiau šalutinis tokios leidybos efektas smarkiai keičia
viršelyje vaizduojamų (dažniausiai) moterų įvaizdį. Žiū
rinčiojo dėmesys kreipiamas ne tik į nuotrauką, tačiau
ir į įvairias ryškias antraštes, tokias kaip: „Moteris pa
taria vyrams, kaip patenkinti moterį“, „Sekso istorijos“,
„Ar puikus esate meilužis?“, „Žmoną pralošiau korto
mis“, „Moters medžioklės ypatumai“, „Grupinis seksas“,
„Rojus lovoje“, „Ištekėjusios moterys – lengvas grobis?“;
taip fotografija ir tekstas suliejami į vieną vizualų kūną,
bendrą ženklų sistemą. Ši tendencija ryškėja ir erotiniųbulvarinių leidinių puslapiuose. Iš dalies moterų vaiz
dai tampa seksualine dekoracija, jie – bevardžiai, dein
dividualizuoti. Toks moters kūno vaizdavimas beveik
galutinai nukonkuruoja fotomenininkų aktus, anksčiau
mėgtus publikuoti bulvarinėje spaudoje, kitaip tariant,
erotinė-meninė linija (tiek moters kaip meno kūrinio,
tiek natūralaus kūno grožio prasme) yra išstumiama
išskirtinai į meno lauką.
Kaip ir pirmajame etape, vyrų seksualizacija sunkiau
skinasi kelią į vizualiąją kultūrą ir toliau kryptingai
seksualizuojamos beveik vien (jaunos) moterys. Nors
šio laikotarpio seksualizuotas turinys plėtojasi daugiau
sia heteronormatyviniuose rėmuose, tačiau po truputį
pradeda ryškėti ir netradicinės orientacijos visuomenės
grupių vaizdavimas viešojoje erdvėje. Kalbama jau nebe
apie užsienio, tačiau ir apie Lietuvos homoseksualų gy
venimą: 1995 m. pasirodo pirmoji laida, kurioje viešai
kalbinti homoseksualūs asmenys (įvykis vedėjo įvardy
tas kaip pirmasis toks Lietuvoje17), plėtojamos homo
seksualumo ir homoseksualų gyvenimo temos spaudoje
ne(be)slepiant asmenų tapatybės18.
Iki tol nacionaliniai kūnai viešojoje erdvėje seksua
lizuojami rečiau ir švelniau nei nepažįstami kūnai.
Mieliau importuojamą vakarietišką seksualumo turinį

15
Rosalind Gill, „Empowerment/Sexism: Figuring Female Sexual Agency in Contemporary Advertising”, in: Feminism & Psychology, 2008, t. 18 (1), p. 42, in: https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/0959353507084950.
16
Pvz., TV antena, Moteris, Venera, Vyras ir moteris, Tik vyrams ir
kt.

17
Ved. Audrius Giržadas, „Kitos seksualinės orientacijos žmonės“,
laida Šeštadienio pokalbiai, LNK, 1995.
18
Audra Telksnienė, „Lietuvos gėjų šeima: kasdien gyvename tarsi scenoje“, in: Lietuvos rytas, 1995-09-16, nr. 230; Artūras Bytautas,
„Rimtai apie homoseksualizmą ir lietuvišką moralę“, in: Lietuvos aidas,
1995-06-24, nr. 131.

Nacionalinių kūnų komercializacija
(1995–2000)
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galima sieti su tradicija – dar sovietmečiu erotizuotas
turinys buvo pateikiamas kaip iš „supuvusių Vakarų“
ateinantis, taip tikintis švelnesnių reakcijų. Peršasi
mintis ir apie nacionaliniam kūnui taikomus aukštes
nius moralės, (savi)kontrolės standartus – lietuvaitėms
apsinuoginti tuo metu nebuvo įprasta. Galiausiai tai

Žurnalų Venera 1995 m. nr. 2 ir Veidas 1999 m. nr. 31 viršeliai

paprasta ir logistiškai – pavogti turinį iš Vakarų leidi
nio, o ne organizuoti erotines fotosesijas.
Tačiau 1995–2000 m. laikotarpis gali būti laikomas
lietuviškos televizijos, nacionalinių kūnų pornografi
zacijos-erotizacijos etapu. Spaudoje auga vietinių (ne
verstinių) tekstų kiekis, kuriais reiškiama nuomonė
apie erotiką ir pornografiją, publikuojami interviu su
Lietuvos populiariosios kultūros žvaigždėmis iliustruo
jami seksualiomis jų nuotraukomis, pasirodo seksuali
zuoto turinio lietuviškos reklamos, laidos televizijoje,
visur juntamas jaunystės ir grožio temų kultas. Seksas
viešojoje erdvėje tampa ne ekspertų nagrinėjamu objek
tu (seksologų, psichologų straipsniai, patarimai ir kt.) –
seksas tampa pramoga, o su seksu siejamos paslaugos
labiau prieinamos vis platesnei visuomenės daliai19.
Lietuvos televizijos vis daugiau transliuoja erotinių fil
mų, žiniasklaidoje apžvelgiami kitų šalių pornografiniai
kanalai, skelbiamos pramogų-sekso pasaulio naujienos,
o 1996 m. transliuojama pirmoji lietuviška intymi (ero
tinė) laida, kurioje pasirodo Džilda – „pirmoji lietuvė,
viešai nusirengusi prieš telekameras“20. Seksualizuo
tos televizijos laidos, užsienio laidų, filmų transliacija
koja kojon žengia su kitų žanrų TV laidų kūrimu. Tai
laikas, kai Vakarų seksualumo formos nebe aklai ko
pijuojamos, o imituojamos – taip kuriama nacionalinė
seksualumo rinka.
19
Feona Attwood, „Sexed Up: Theorizing the Sexualization of Culture“, in: Sexualities, 2006, nr. 6, p. 82, in: https://doi.org/10.1177%2F
1363460706053336.
20
Ūla Andrijauskaitė, „Lietuviškos TV erotikos pionieriai“, in: Moteris
ir vyras, 1997, nr. 6, p. 13.
21
Venera, 1995, nr. 2; Vyras ir moteris, 1995, nr. 3 ir kt. (reklamuo-
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Jei iki tol seksualizuotų vaizdų raiška, kurią kartais
galėtume įvertinti kaip perteklinę, neapmastytą ar ne
būtinai nešančią aiškią žinutę, turėjo gan aiškias raiš
kos formas ir erdves (erotinių žurnalų viršeliai, fotoaktų
parodos, viešinimas spaudoje, grožio konkursai, eroti
niai filmai, su seksualumu siejamų straipsnių iliustra
vimas ir kt.), tai maždaug nuo 1995 m. seksualizuoti kū
nai (ypač moterų) persikelia į reklamą, televiziją, ieško
naujų formų spaudoje. Tokio vizualinio turinio pasirin
kimą neretai tampa sunku susieti su demonstruojama,
reklamuojama preke-paslauga – seksualizuoti vaizdai
praranda sąsają su intymumo, seksualumo temomis.
Tokie vaizdai tampa reklama savaime, nereikalauja
jokio papildomo turinio vaizdui įprasminti. Nors šiuo
laikotarpiu bulvarinėje spaudoje intensyviai reklamuo
jamos sekso prekių parduotuvės21, įvairūs lietuviški
prekės ženklai imasi reklamuoti(s) pasitelkdami nuogą
kūną. Tipiškas to pavyzdys – Utenos trikotažo reklama
televizijoje, kurioje rodomi „erotinius žaidimus lovoje“
žaidžiantys jaunuoliai22. Apskritai dažnėja atsitiktinės
seksualizacijos formų, kai seksualizuotas kūnas nau
dojamas reklamai ar iliustravimui, tačiau neturi nieko
bendro nei su pačia paslauga, nei su (kon)tekstu. Pavyz
džiui, nekilnojamojo turto bendrovės (UAB „Viksta“23)
reklamos esminis ir vienintelis elementas – pusnuogė
mergina miške, įamžinta akivaizdžiai gundančioje po
zoje. Į tą pačią paradigmą papuola ir TV antenoje publi
kuojamų, jokios konkrečios temos neturinčių kryžiažo
džių iliustravimas erotinėmis nuotraukomis24.
Kitaip tariant, tai etapas, kai ne tik visi norintys gali
lengvai gauti seksualizuotą turinį, bet ir neieškantys ar
net nepageidaujantys savo kasdienybėje yra bombar
duojami laisvės vaizdais: necenzūruojamomis smurto,
kriminalinių nusikaltimų scenomis ir seksualizuota
kultūra.

Seksualumo kasdienizacija ir
technologizacija (2000–2006)
Greitai besimainant madoms ir tendencijoms, naujo
viešosios erdvės seksualizacijos etapo pradžią žymi ir
naujasis tūkstantmetis. Šiuo laikotarpiu seksualizuo
tas kūnas tampa ne tik smarkiai komercializuotas, hi
perseksualizuotas ir prieinamas vis didesnei daliai vi
suomenės, tačiau seksualizacijos apraiškos plinta į vis
labiau kasdienes sritis. Dar sparčiau tobulėjant techno
logijoms, keičiasi ir seksualumo bei erotikos prasmės –
vis didesnė turinio dalis kuriama vietinių seksualumo
jamos sekso prekių parduotuvės, esančios Fabijoniškių g., Kęstučio g.,
Sodų g., Tilto g.).
22
Laisvė Radzevičienė, „Netikėtas erotinis pokštas“, in: TV antena,
1998-10-24, nr. 43, p. 32.
23
Venera, 1995, nr. 3, p. 45.
24
TV antena, 1997-05-17, nr. 91.
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ekspertų, aktyviau gvildenamos seksualumo temos ir
apibrėžiami nacionaliniai lyčių įvaizdžiai. Pavyzdžiui,
Tik vyrams redaktorius įžanginiame leidinio žodyje rašo:
„Dabar tokie laikai, kad moterys (merginos) savo elgesiu
demonstruoja nepriklausomybę, abejingumą įvairiems
moraliniams suvaržymams ir išprusimą sekso srityje.
Maža to, nemadinga būti neseksualia, nes aplinkiniai tą
gali suprasti kaip išsilavinimo ar net proto trūkumą. [...]
Jei paprasčiau, tai žurnale „Tik vyrams“ gali ir nesifoto
grafuoti, tačiau būti seksuali bei patraukli privalai!“25
Moteris skatinama būti drąsia, modernia, nepriklau
soma, atvira, tačiau vis dar tradiciniuose rėmuose – ji
suvokiama kaip objektas, turintis patenkinti (ir) vyro
žvilgsnį. Šis pavyzdys, žinoma, neatspindi visuomenėje
vyraujančių įvairių diskursų, bet demonstruoja aiškiau,
konkrečiau formuluojamą naujai konstruojamos, išoriš
kai, bet ne vidujai modernios moters įvaizdį ir idealą to
meto Lietuvoje.
Įvyksta ir kitokių pokyčių, atspindinčių kitos dalies
vartotojų poreikius ir lūžį lyčių vaizdavime. 2001 m.
pradėtas leisti žurnalas Tik moterims, nuo kurio prasi
deda tik moterims skirtos erotinės spaudos sklaida. Tai
reiškia, kad visuomenėje bandoma kurti ne vien „vis
kas apie seksą, bet ne tik vyrams“26 naratyvą, kuriame
moteriai dažniausiai tenka geismo objekto vaidmuo,
bet ir specialiai moterims skirtą turinį. Nors speciali
zuoto turinio moterims tradicijų būta ir sovietmečiu, ir
tarpukariu, tačiau seksualaus turinio formatas išskir
tinai moterų auditorijai buvo naujiena. Tik moterims
publikuojamos ryškiai seksualizuotos vyrų nuotraukos,
plakatai, tačiau iš tiesų vyrų nuogumas toleruojamas
tol, kol nėra matomi lytiniai organai (jie išmaniai pri
dengiami pozuojant arba maketuojant). Moters kūnas
ir šiame žurnale atviras, demonstruojamas įvairiomis
formomis: tiek visiškai nuogas, tiek išskaidant jį atski
romis dalimis. Tokios tendencijos vyro ir moters vaizda
vimo atžvilgiu atsikartoja ir kitose kultūros sferose, tad
moters kūnas (ar jo dalys) yra pagrindinė seksualizuo
tos kultūros medžiaga. Panašu, kad masinėse medijose
vyro žvilgsnis krypsta išskirtinai tik į moterį, o moters
žvilgsnis kreipiamas trimis kryptimis – į vyrą, kitas
moteris ir į save27.
Laikotarpiu, kai erotizuota vizualika masiškai išplin
ta plačiajai auditorijai skirtose medijose, Žurnalistų ir
leidėjų etikos komisija pripažįsta nebesugebanti susi

doroti su erotizuotų vaizdų gausa28. Nuo pat Nepriklau
somybės atkūrimo pradžios vieno skaitomiausių šalies
dienraščių Lietuvos rytas priedas TV antena29 (pradė
tas leisti 1997 m.) iškart tampa erdve, kurioje seksu
alizuojami Lietuvos visuomenei gerai pažįstami vyrai
ir moterys, tokiu pat leidiniu amžiaus pradžioje tapo ir
Vakaro žinios, kurios skelbėsi, kad „išrengia žvaigždes“
ir skaitytojams kasdien leidžia susipažinti su „vis kita
gražuole“30. Moterų fotografijos šiuose leidiniuose daž
nai atrodo savitikslės – pateikiamos be jokio turinio,
priežasties ar paaiškinimo.
Pramoginė viešoji erdvė (už)pildoma išpažintinių, gy
venimo būdą aptariančių, į žmogaus asmeninę erdvę
dėmesį kreipiančių medijų31. Tai iš esmės reiškia siau
rėjančią ribą tarp viešo ir privataus gyvenimo: publi
kuojami seksualizuoti vaizdai iš miegamojo, interviu
apie asmeninį gyvenimą, (užsienio) žvaigždžių seksu
alinių santykių sėkmės ir nesėkmės. Seksualizuotas
turinys įsiveržia ir užvaldo televiziją: didelio dėmesio
sulaukia pirmieji realybės šou Lietuvoje, o kartu su jais

25
Edmundas Valaitis, „Mes, moterys ir seksas“, in: Tik vyrams, 2005,
nr. 2, p. 1.
26
Įžanginis redaktoriaus žodis „Mieli skaitytojai...“, in: Venera, 1995,
nr. 3, p. 2.
27
Adrienne Evans, Sarah Riley, Avi Shankar, „Technologies of Sexiness: Theorizing Women‘s Engagement in the Sexualization of culture“,
in: Feminism and Psychology, 2010, nr. 20, p. 116, in: https://doi.org/1
0.1177%2F0959353509351854.
28
Visuomenės informavimo etikos asociacija, Lietuvos žurnalistų ir
leidėjų etikos komisijos sprendimų archyvas, 2001, in: http://www.eti-

koskomisija.lt/zurnalistu-ir-leideju-etikos-komisijos-nutarimai.
29
Žurnalo tiražas siekė daugiau nei 200 000, pavyzdžiui, 1998 m.
gruodžio mėn. – 223 000 egz.
30
„Vakaro žinios išrengia žvaigždes“, in: Vakaro žinios, 2000-0406, nr. 98, p. 1.
31
Feona Attwood, op. cit., p. 82.
32
„Realybės šou virto sekso žaidimų erdve“, in: https://www.lrytas.
lt/zmones/tv-antena/2016/08/17/news/realybes-sou-virto-sekso-zaidimu-erdve-764237.
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Vakaro žinių 2000-04-03 ir 2000-04-04 puslapiai

per visą šalį nuskamba „pirmasis sekso skandalas lietu
viškoje televizijoje“32, kėlęs aršias diskusijas.
Taip seksualizuoto turinio kūrimas perleidžiamas
patiems turinio vartotojams: į terapinę, išpažintinę for
mą orientuotos istorijos viešąją erdvę pildė įvairesniais
asmeniniais seksualumo naratyvais. Įsileidimas į savo
arba ėjimas į kito asmeninę erdvę – nauja ir įdomi vi
suomenei žiniasklaidos forma. Tiesa, aptariamuoju lai
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kotarpiu dar tik besikurianti – dėl to dažnai paviršuti
niška, kopijuota ar aiškiai surežisuota išpažintis.
2003 m. LNK televizija žiūrovams pasiūlo pirmąjį lie
tuvišką erotinį serialą Sužadintos aistros. Jį visuome
nei pristato organizuodami pirmąjį gyvai transliuojamą
erotinių šokių festivalį33. LNK taip pat imasi pirmojo
grožio konkurso kalėjime34, o po programos pabaigos
toliau transliuojama erotika (soft porn). Išpopuliarėjęs
tiesioginių laidų formatas kvietė visuomenę įsitraukti
ir trumposiomis žinutėmis reikšti savo nuomonę įvai
riais su seksualumu siejamais klausimais35. Žurnalistų
ir leidėjų etikos komisijos dėmesį patraukė LNK laidos
„Arena“ epizodas apie pornografiją, kuriame laidos ve
dėjai paskelbė rodantys „lietuviško pornografinio filmo
ištrauką“ (pridengiant lytinius organus). Vis dėlto pa
aiškėjo, kad tai ne filmo ištrauka, o asmeniniam naudo
jimui buitinėmis sąlygomis įrašyta poros vaizdajuostė,
kurią laidos kūrėjai įsigijo Gariūnų turguje36. Vaizda
juostės savininkas ir jos „herojus“ po įvykio teigė, kad
vaizdajuostė dingo iš poros buto prieš kurį laiką, o pra
šymas laidą sustabdyti (paskambinus į studiją trans
liacijos metu) išgirstas nebuvo. Be to, laida kartota dar
keletą kartų. Tokie kuriozai ir skandalai demonstruoja
seksualizuoto turinio kūrėjų darbo užkulisius, kuriuose
aktyviai tęsiama tradicija erotizuotą turinį gauti įvai

Pažintys telefonu išsikerojo į įvairaus pobūdžio paslau
gas: „romantinės istorijos“, „kalbėkimės be jokių tabu“,
„sms flirtas“, „greitoji sex pagalba“, „intymių paslap
čių linija“, „ekstremalus seksas telefonu“37 ir kt. Tokio
pobūdžio reklamose moteris vaizduojama kaip visad
pasiruošusi seksui – čia ir dabar, visą parą. Mobiliųjų
telefonų įsitraukimas į žmogaus kasdienybę ne tik kad
keičia bendravimo formas, tačiau telefoninių pokalbių
ar trumpųjų žinučių dėka seksas gali virsti virškūni
ne patirtimi (out of the body), kai komunikacija vyksta
tarp visiškai nepažįstamų asmenų, esančių skirtingose
erdvėse38.
Kartu technologijos paskatino buitiško kūno demonst
ravimą ir keitė vaizdinio turinio atrankos principus:
svarbesniu tampa vietos visuomenės narių įsitrauki
mas į (savi)seksualizaciją nei vaizdo kokybė, kitaip
tariant – nekokybiška, buitinė skaitytojų siųsta foto
grafija laimi prieš kokybišką (ar bent kokybiškesnį) pro
fesionalų kuriamą turinį. Tai, ką (teoriškai) gali pačiu
pinėti („vietinė rinka“), tampa svarbiau ir artimiau nei
niekad nepasiekiamas importinis pasaulis, atvaizduo
jantis pernelyg idealistinį – ir dėl to neberealų – turinį,
kurio vartotojui niekad neteks patirti.
Šie procesai atskleidžia ir vykstančią kultūrinę ar
mentalinę desovietizaciją, kuri įgyja labai specifines
formas. Yrant sovietinei kultūrai Lietuvoje, kūnas iš
kolektyvinio (partijos, liaudies, tautos) tampa vis la
biau individualizuojamas, suvokiamas kaip aš – savojo
seksualumo, pažinimo, reprezentacijos vieta. Tačiau
kartu vyksta ir atvirkštinis procesas, kai kūnas (ar ats
kiros jo dalys) deindividualizuojamas, ypač bulvarinėje
spaudoje ir televizijoje. Moterų kūnų (dalių) fotografijos
grupuojamos, fragmentuojamos, maketuojami kolia
žai, pradeda rastis hiperseksualizuotų, dehumanizuotų
kūnų fono fenomenas.

Seksualizacijos diskursai Lietuvoje:
tarp kūniškumo grėsmės ir atviros
visuomenės kūrimo

riais būdais, nepaisant autorinių teisių, o pats nuogu
mo, skandalingumo dėmuo svarbesnis nei patikimas
šaltinis ar transliuojamos žinutės turinys.
2000–2006 m. atsiradus platesnėms mobiliųjų telefo
nų galimybėms, formuojama nauja vien su telefoninė
mis paslaugomis siejama seksualinės kultūros forma.

Natūralu, kad transformacijos laikotarpiu visuome
nei susidūrus su nauja socialine realybe, augo skirtis
tarp esančių ir naujai besikuriančių socialinių grupių,
jų poreikių ir pomėgių. Stebint ryškiausias vertybines
įtampas, kurias kėlė viešumos seksualizacija, galima
išskirti tris svarbiausius diskursus: 1) kūniškumo grės
mės, 2) atvirumo ir 3) kultūros depresijos. Šie diskursai
glaudžiai susiję su platesniu seksualumo diskursu, t. y.

33
„Pirmąjį tikrą lietuvišką erotinį serialą LNK pristatys erotinių šokių
festivaliu“, in: https://www.delfi.lt/verslas/medija/pirmaji-tikra-lietuviska-erotini-seriala-lnk-pristatys-erotiniu-sokiu-festivaliu.d?id=2038577.
34
Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, „LNK“, in: http://www.lrta.
eu/Nariai/Televizija/LNK.
35
Pavyzdžiui, laidoje „Arena“ klausimu „Oralinis seksas: moterų pažeminimas ar normalus dalykas?“ SMS žinutėmis balsavo apie

10 000 žmonių.
36
Naujienų agentūra BNS, „LNK gavo įspėjimą dėl laidos apie pornografiją“, in: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lnk-gavo-ispejima-del-laidos-apie-pornografija.d?id=244988.
37
Rubrikos skelbtos leidiniuose Tik moterims, Tik vyrams, Venera,
Lietuvos rytas, Vakaro žinios ir kt.
38
Feona Attwood, op. cit., p. 79.

Žurnalų Tik moterims 2001 m. nr. 5 ir 2002 m. nr. 3 viršeliai
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požiūriu ne tik į seksualizuotą kūną, bet ir į lyčių san
tykius, kūniškumą ir seksą apskritai.
Kūniškumo grėsmės diskurso vertybinis pamatas rė
mėsi į et(n)ines normas – lietuviškas tradicijas, šeimą,
nacionalinę kultūrą – kaip šiandien kas nors pasaky
tų, tradicines vertybes. Šis diskursas visiškai atmetė
besikeičiančią socialinę realybę ir ragino išsaugoti se
nąją visuomenės tvarką. Erotizuotas kūnas ir seksua
lizuota vizualinė kultūra suvokta kaip didžiulė grėsmė
visuomenei, ypač – nepilnamečiams. Teigta, kad joks
seksualumas nėra lietuviškos kultūros dalis, o viešas
seksualumo demonstravimas – tolygus lietuviškumo
menkinimui. Tokios mintys viešumoje ėmė skambė
ti dar perestrojkos metais, antai 1989 m. Komjaunimo tiesos redakcija gavo laišką, kuriame piktinamasi
Violetos Bubelytės paroda: „O jūsų parodas kas gali
eiti? Tik paleistuviai, paaugliai, alkoholikai ir huliga
nai, kad būtų iš ko šaipytis, šlykščiausiai pabliauti,
iš tavo nuogo kūno. Juk lietuvaitės iš seno buvo kuk
lumo, doros, skaistybės ir ištikimybės simbolis. Kiek
buvo vaidilučių, vienuolių ir tikinčių mergaičių, kurios,
geriau sutiktų mirti, negu nuogos, begėdiškai rodytis
viešumoje!“39
Šio požiūrio šalininkai erotinio pobūdžio vizualiką ra
gino griežtai kontroliuoti tiek įstatymais, tiek viešu gė
dinimu. 1993 m. Vilniaus tarybos etikos komisijos (tuo
metu atsakingos už erotinio turinio kontrolę) pirminin
kas Rimantas Matulis teigė, kad „pagal mūsų tautos
papročius striptizai mums nepriimtini“40, o komisijos
narė Nijolė Baužytė rėžė: „normaliam žmogui, kuris
visa tai [striptizą, – K. B.] gali turėti natūroje, nereikia
surogato. Jeigu jam reikia surogato, man atrodo, jis tu
rėtų kreiptis pas seksopatalogą. Aš nemačiau lietuviško
striptizo, bet bijau, kad jis gali būti su lietuviško kaimo
apnašomis“41. Kūno nuogumas, seksualumas viešojoje
erdvėje ne tik kad traktuotas kaip nacionalinių kultū
ros tradicijų ir vertybių pažeidimas, bet ir kaip nukry
pimas nuo žmogiškumo ar prigimties.
Atsvara tokiam požiūriui buvo atvirumo diskursas,
kurį pirmiausia galime sieti su atviros visuomenės idėja
Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Spaudoje siū
lyta priimti kūniškumą ir seksualumą kaip elementa
rią, bet svarbią žmogaus tapatybės dalį, antai 2002 m.
žurnale Tik vyrams rašyta: „Akvariumas 2, Psichas, Jo
lita ir Seimo narė Irena Degutienė padarė viską, kad vėl
kalbėtume apie tokį paprastą fiziologinį dalyką kaip ly
tinis aktas. Tuo labiau, kad LNK laida „Frontas“ (tiks
liau – žiūrovų skambučiai laidos metu) parodė, jog lie

tuviai tikrai ne visada sutinka su jiems primetamomis
pseudonormomis. Juk jas kuria ne gyvenimas, o kažkur
pastate be langų įsitaisęs tautos elitas, pataikaujantis
ne visada net rašyti mokančioms davatkėlėms“42. Arū
nas Valinskas komentuodamas kuriamą erotinę laidą

39
Atviras laiškas Violetai Bubelytei ir kitiem, Komjaunimo tiesos redakcijos archyvas, Nr. 4081, 1989, eksponuotas parodoje Saldus ateities prakaitas, Nacionalinė dailės galerija, 2019.
40
Jurga Čekatauskaitė, „Kur prasideda pornografija ir baigiasi erotika? Į šį amžiną klausimą ieško atsakymų Vilniaus etikos komisija
ir pasaulio politikai bei menininkai“, in: Lietuvos rytas, 1993-11-03,

nr. 213, p. 45.
41
Ibid.
42
Tik vyrams, 2002, nr. 4.
43
Rusnė Marčėnaitė, „Saldus ir bauginantis erotikos skonis“, in: TV
antena, 2001-08-18, nr. 33, p. 8.
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„Arena“ teigė, kad „mes atvirai šnekame apie tai, ką visi
šneka tyliai ar bent pagalvoja“43.
Jeigu žmonės, kalbėję apie kūniškumo grėsmę, iš es
mės rėmėsi vertikalia vertybių hierarchine sistema,
tai atvirumo proponentai vertikalę keitė horizontale –
taip tarsi kuriama ir palaikoma galimybė rinktis tarp
įvairių, bet vienodai vertinamų vertybių, o aiškios sacrum ar profanum sferos nyksta. Vis dėlto ši mąsty
mo kryptis ryškiausiai plėtota heteronormatyviniuose
rėmuose, menkai reflektuojant ir net neieškant dialo
go galimybių. Oponentų (ar netgi tiesiog visuomenės)
teiginiai diskvalifikuojami automatiškai, o pats atvi
rumas dažnai supaprastinamas iki ciniško nuogo kūno
demonstravimo.
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Trečiasis, kultūros depresijos diskursas, kūrė pesimiz
mo ir nevilties vaizdinį. Nepaisant panašumų į grėsmės
diskursą, šis buvo plėtojamas savarankiškai, remiantis
viena esmine nuostata – Lietuvos visuomenė ir kultūra
jau yra sunykusi, sugadinta, suteršta ir nukrypusi nuo
pagrindinių vertybių ir pasidavusi globalizacijos, pra
gmatizmo ir hedonistinei kasdienybei: „tas drabstymasis
ekskrementais, laistymasis pamazgomis, dulkinimasis,
seksas [...] – visa tai iš Vakarų, iš Amerikos, iš Dulleso,
iš Hollyvoodo, iš pasaulinės demokratijos citadelės“44.
Neretai kaip opozicija iš Vakarų sklindančiam deka
dansui įvardijamas jau veik prarastas ir nebeatgaivin
simas tautiškumas. Diskursas plačiausiai palaikomas
aukštosios kultūros kūrėjų, ypač rašytojų, kurių statu
sas, socialinis kapitalas ir moralinio autoriteto pozicija
transformacijos laikotarpiu visuomenėje keitėsi gan
radikaliai – bent dalį anksčiau turėtos įtakos (morali
zuoti, brėžti ribas tarp geros ir blogos kultūros, įvedinėti
vertybių hierachiją) jie prarado. Pavyzdžiui, Marcelijus
Martinaitis 2005 m. savo užrašuose rašė (surinkta ir iš
leista po autoriaus mirties): „Ši vadinama postmoderni
civilizacija eina į absoliučią mirtį. Nevaisingumas tam
pa viena iš „globalinių“ ideologijų. Tos gėjų santuokos
ir pan. Žinoma, tai nelaimingi žmonės, bet jie išeina
į visuomeninio gyvenimo centrą, jei ne daugiau. Ryš
kėja galvijų instinktas gerai maitintis, šiltai gyventi,
išvengti priešininkų, mėgautis visokiais malonumais.
Civilizacija sukūrė aklavietę – materialinę, dvasinę“45.
Sunkus prisitaikymas ar susitaikymas su nauja realybe

kūrė ne transformacijos, o vien tik degradavimo įspūdį.
Savaime suprantama, kad šie trys išskirti diskursai
yra apibendrinti ir neapima visų visuomenės reakcijų,
tačiau pozicijas ir argumentacines linijas galima laikyti
pagrindiniais reakcijų į seksualizuotą kūną modeliais,
kurių daugiau ar mažiau transformuotus tęsinius ma
tome ir šiandien.
Nepanašu, kad šiandien moterų seksualizacija viešo
joje erdvėje būtų išnykusi, tačiau savotiška ir intensyvi
90-ųjų seksualizacijos kultūra šiandien kelia nuostabą
ir nebėra įprasta. Panašu, kad pastarąjį trisdešimtme
tį erotizuota vizualika visuomenėje buvo (ne)priimama
argumentuojant kultūros laisve ar amoralumu, o šian
dien dažniau vertinama lyčių lygybės kontekste, dide
lį dėmesį skiriant moterų objektifikavimo problemai.
Šiam pokyčiui įtakos turėjo ne tik lyčių lygybės diskur
so plėtra, bet ir 2006 m. Lietuvoje pradėtas diegti švie
solaidis internetas. Jo atsiradimas esmingai pakeitė
seksualizuoto turinio raiškos formas ir dinamiką tiek
privačioje, tiek viešoje erdvėje. Dabartinės interneto
galimybės leidžia rinktis individualizuotą, o galimai ir
nepadoresnį, grafiškesnį turinį išskirtinai tik privačioje,
anoniminėje erdvėje, taip seksualizuotą kultūrą iš da
lies vėl grąžinant į savotišką pogrindį, asmeninę erdvę.
Tad, iš vienos pusės, galime kalbėti apie susikūrusią
hiperseksualizuotą kultūrą, kai tokio turinio gausa yra
sunkiai suvokiama ir pasiekiama vos keliais paspaudi
mais, iš kitos pusės, pastebimas ir bent dalinis viešu
mos sterilizacijos procesas.

44
Jonas Mikelinskas, „Naujas senos doktrinos triumfas“, in: Literatūra
ir menas, 1996-03-02, nr. 9, p. 3.

45
Marcelijus Martinaitis, Viskas taip ir liks: 1988–2013 metų užrašai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018, p. 108.
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Europa: religinė tapatybė
suskaidytame amžiuje
Olivier Roy

Kai praėjusio amžiaus šeštame dešimtmetyje startavo
tai, kas ilgainiui tapo Europos Sąjunga, dauguma jos
tėvų-steigėjų – Robertas Schumanas, Alcide De Gaspe
ris, Jeanas Monnet ir kiti – buvo praktikuojantys ka
talikai. Jiems katalikybė reiškė ne tik tapatybę, bet ir
visos jų moralinės bei religinės sistemos pagrindą. Tai
vis dar buvo epocha, kai niekas nejuto poreikio minėti
krikščionišką tapatybę. Tai tiesiog nebuvo diskusijų
objektas, tai nebuvo problema, o steigimo dokumentai
šią situaciją atspindi.
Ginčai dėl Europos krikščioniškos tapatybės tegalė
jo kilti tik praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio
pabaigoje, kai ši pradinė situacija nebeatitiko tikrovės.
Tuo metu praktikuojančių krikščionių skaičius viešaja
me gyvenime buvo smarkiai sumažėjęs. Krikščionybė,
dėl kurios ankstesniu laikotarpiu nekildavo jokių dis
kusijų, jau nebegalėjo būti laikoma savaime supran
tamu dalyku. Vis labiau sekuliarėjančioje Europoje
pradėjo ryškėti vadinamosios krikščioniškos tapatybės klausimas.
Reikėtų pripažinti, kad tam tikra prasme „europie
tiška kultūra“ yra miglotas pasakymas. Aš nemėginsiu
to pakeisti. Vis dėlto, kaip minėta, ES tapsmo dešimt
mečiais tarp bendrųjų visuomenės ir krikščioniškųjų
vertybių būta nedidelio atotrūkio arba jo nebūta išvis.
Tiesą sakant, dauguma tuometinių sekuliarių vertybių
tiesiog buvo sekuliarizuotos krikščioniškos vertybės.
Olivier Roy (g. 1949) – prancūzų politikos mokslininkas,
JTO ir ESBO diplomatas, pasaulinio lygio islamo specialistas.
1968 m. buvo įsijungęs į radikalų maoistinį sąjūdį, o devintame dešimtmetyje dalyvavo Afganistano kare prieš sovietus,
modžahedų pusėje, tuo pat metu užsiėmė antropologiniais tyrimais. Dabar Europos universitetinio instituto (Florencija) Roberto Schumano centro profesorius. Iš naujausių veikalų minėtini:
La Sainte Ignorance: Le temps de la religion sans culture (2008,
angl. 2010), Le Djihad et la Mort (2016, angl. 2017), L’Europe
est-elle chrétienne? (2019). Autoriui maloniai leidus, straipsnį
(„Europe: Religious Identity in a Fragmented Age“, in: Claritas:
Journal of Dialogue and Culture, 2018, t. 7, nr. 1–2, p. 29–33)
iš anglų kalbos vertė Rūta Tumėnaitė.
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Ar žiūrime į šeimos sampratą, ar į tai, kas laikoma
„gera“ ir „bloga“, ar vertybes, susijusias su lytiškumu,
tuo laikotarpiu nerandame didelio skirtumo tarp krikš
čioniškų ir sekuliarių moralinių sistemų.
Galbūt pavyzdys padės paaiškinti, ką turiu omenyje.
Štai kad ir ginčai dėl kontraceptinių tablečių septinta
me dešimtmetyje. Prancūzijos komunistų partijos ge
neralinio sekretoriaus žmona Jeannette Vermeersch
pasisakė prieš kontracepciją, nes „kontracepcija yra
kapitalistų sąmokslas, skirtas sugriauti darbininkų šei
mas“. Žvelgiant iš mūsų pozicijų, ji gynė tai, ką šiandien
vadiname šeimos vertybėmis. Tuo metu jos buvo laiko
mos darbininkų klasės vertybėmis. Grįžtant dar labiau
į praeitį, galime pastebėti, kad kai 1921 m. Prancūzijos
parlamentas balsavo dėl leidimo nutraukti nėštumą,
tai visiškai nebuvo laikoma Bažnyčios reikalu; veikiau
sprendimą padiktavo tam tikra nacionalistinė reakcija
į Pirmojo pasaulinio karo baigtį. Daugelis abortų klau
simą labiau laikė demografine, o ne politine problema
ar vertybiniu klausimu.
Trumpai tariant, galima sakyti, kad iki septinto de
šimtmečio atotrūkis tarp sekuliarių ir krikščioniškų vi
suomenės sektorių buvo nedidelis arba jo nebuvo išvis.
Tiesą sakant, šiuo laikotarpiu tarp užkietėjusių tikin
čiųjų ir ateistų dažnai tvėrė tam tikras ryšys. Prancū
zijos kova dėl laicité nebuvo vertybių kova, o veikiau
dėl politinės galios ir visuomenės kontrolės. Žinoma,
vyko kova tarp sekuliarios valstybės ir Bažnyčios, bet
lyginant su dabartine Europos patirtimi, esama reikš
mingo skirtumo. Iki septinto dešimtmečio sekuliaristai
apskritai tebebuvo religiškai išprusę, pasižymėjo pama
tinėmis žiniomis apie religiją, daugelis jų buvo mokęsi
katalikiškose mokyklose. Kitaip tariant, tam tikru lyg
meniu jie „išmanė“ religinius mokymus.
Taigi galime paklausti: kas pasikeitė septintame de
šimtmetyje, kad išryškėjo ligi tol nebuvusi takoskyra?
Pokytį, mano įsitikinimu, lėmė pati, daugiausia seku
liari, kultūra. Vos per keletą metų mūsų akivaizdoje
įvyko nepaprasti, istoriniai vertybinių sistemų pokyčiai,
beveik visi telkęsi į klausimus, susijusius su šeima ir
lytiškumu, šeimos apibrėžimu ir tuo, kas yra seksuali

21

Olivier Roy

nė laisvė. Maža to, iki tol seksualinės laisvės samprata,
tiesą sakant, nebuvo laikoma pavaldžia Bažnyčiai.
Vis dėlto taip susiklostė, kad reaguodama į tokių spar
čių visuomenės pokyčių keliamas problemas, Katalikų
Bažnyčia mėgino pati pasiūlyti neatidėliotiną sprendi
mą ir paskelbė encikliką Humanae Vitae. Ši enciklika
tuo metu buvo staigmena visiems, nes Vatikano II Susi
rinkimas jau buvo laikomas teologiniu Bažnyčios atsa
ku į didėjančią sekuliarizaciją. Susidūrusi su šia encik
lika, plačioji visuomenė, įskaitant krikščionis, priėmė
ją kone kaip žingsnį atgal, į ikisusirinkiminius laikus.
Iš tikrųjų tai visai nebuvo žingsnis atgal. Veikiau jau
enciklika pripažino tai, ką būtų galima apibrėžti kaip
dvi skirtingas visuomenes, dvi skirtingas vertybių siste
mas. Būtent tokią koncepciją įvairiais būdais patvirtino
kiekvienas vėliau valdęs popiežius. Taigi mes pripažįs
tame, kad nuo Humanae Vitae laikų europietiškos ver

tybės nebeturėtų būti laikomos tik sekuliarizuotomis
krikščioniškomis vertybėmis.
Šis faktas padeda suprasti daugelį mums šiandien
tenkančių iššūkių. Šis skilimas sukūrė tai, ką pavadin
čiau „moraline įvairove“ Europoje, tad ar galima po jo ir
toliau kalbėti apie Europos krikščionišką tapatybę? Ką
šiandien reiškia krikščioniška tapatybė?
„Tapatybės“ terminas padeda atidžiau pažvelgti į
mūsų padėties sudėtingumą. Krikščioniška tapatybė
nėra tas pat, kas krikščioniška religija, krikščioniška
kultūra ar krikščioniškos vertybės. Problemiškas „krikš
čioniškos tapatybės“ terminas turi gana įdomią istoriją.
Visi Europoje teigia savo tapatybę ir tai daro nuolat be
sikeičiančioje situacijoje. Pateiksiu tik vieną pavyzdį (tai
nėra nuodugni analizė): antai turime daugybę regioninių
ir politinių pretenzijų į „tapatybę“, pradedant Škotija ir
baigiant Katalonija. Ką iš tiesų reiškia tapatybės sąvoka?
Ar tai kalba? Ne visada. Ar tai gyvenimo
būdas? Norminė vertybių sistema? Saky
čiau, kad šis terminas beveik neturi rea
lios prasmės. Būtent tai ir yra problema.
Taigi kai į viešumą iškyla pasiprieši
nimo imigracijai arba islamo klausimai
ir girdime kalbant apie Europos tapaty
bę, arba, konkrečiau, apie krikščionišką,
europietišką tapatybę, turime paklausti
savęs, ką tai tiksliai reiškia? Antai Vokie
tijoje arba Olandijoje valdžios institucijų
klausimynuose, skirtuose pabėgėliams ir
vizos prašantiems asmenims, yra klausia
ma, ar prašytojas priima Europos verty
bes. Kokios yra tos vertybės? Pavyzdžiui,
Vokietijoje vienas klausimas yra susijęs
su nuogumo priėmimu, nes pagal pateik
tus klausimus, nuogumas laikomas įpras
tu dalyku Vokietijoje. Taigi jei prie atsa
kymo į šį klausimą pažymėsite „Ne, Ne,
Ne“, jūsų prašymas bus atmestas. Pana
šiai daugumos šalių klausimynuose yra
pateikiami klausimai, susiję su homofo
bija. Prieš 40 metų nebūtų buvę prasmės
užduoti tokį klausimą: daug kur Europoje
iki pat septinto dešimtmečio homoseksua
lumas laikytas nusikaltimu. Dabar padė
tis visiškai pasikeitė: homoseksualumas
yra teisiškai saugomas ir laikomas Euro
pos vertybių sistemos dalimi.
Vėlgi, kaip šiandieniniame pasaulyje ir
toliau kalbėti apie europietiškas vertybes
arba mūsų europietiškos tapatybės šak
nis, kai visuomenės vertybės ir normos
taip sparčiai pasikeitė vos per 40 metų?
Nebegalime remtis įsivaizduojama euro
Eglė Vertelkaitė. Sugniuždyta širdis. 2011. Štampas, piešinys per kalkę
pietiška tapatybe, kurios šaknys vis dar
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siekia Romos imperiją arba Viduramžius, arba Rene
kad šiuo istorijos momentu krikščioniškos bendruome
sanso ar Apšvietos laikotarpius, arba krikščionybę. Eu
nės yra mažuma. Ir tai vis dar tebėra šis tas nauja.
ropoje aiškiai dominuoja sekuliari kultūra, kuri nebėra
Dar visai neseniai vyravo mintis, kad Europos kultūra
sekuliarizuota krikščioniška kultūra.
yra krikščioniška, kad europiečiai tai pamiršo ir turėtų
Taigi nuo Humanae Vitae laikų konfliktas tarp Baž
sugrįžti prie savo religinių šaknų. Tačiau didėjančios
nyčios ir visuomenės vis dažniau buvo susijęs su verty
sekuliarizacijos akivaizdoje yra aišku, kad toks diskur
bėmis. Jo sąsajos su teologija nėra tokios
akivaizdžios. Šiuo metu matome, kaip Len
kijos žmonės blokuoja savo valstybės sie
nas, norėdami užkirsti kelią pabėgėliams
patekti į šalį. Jie tai suvokia kaip būdą
ginti krikščionišką Lenkijos tapatybę. Tai
paskatino vieną arkivyskupą priminti ku
nigams, kad jie neprivalo dalyvauti šio
se demonstracijose. Todėl, kad tai, kas
vadinama krikščioniška Lenkijos, o mes
galime sakyti – Europos, tapatybe, nėra
pagrįsta krikščioniškomis vertybėmis.
Aš tikrai nesiūlau vyriausybėms įgyven
dinti krikščioniškų vertybių. Dabartiniai
populistiniai sąjūdžiai visoje Europoje iš
tiesų yra šiuolaikinės sekuliarios visuome
nės išraiškos, net jei kai kurių iš jų šaknys
siekia tradicines kraštutinės dešinės ideo
logijas, tokias kaip fašizmas. Visi šie po
pulistiniai sąjūdžiai – galbūt išskyrus Ita
lijos Lygą (ankstesnis pavadinimas Lega
Nord) – yra „modernūs“ vertybių požiū
riu. Antai Olandijos kraštutinių dešinių
jų lyderis Geertas Wildersas prieštarauja
islamo nuostatai moterų ir homoseksualų
teisių klausimais. Net ir Prancūzija dabar
propaguoja laicité, o ne krikščionišką ta
patybę. Nors Marine Le Pen tėvas troško
ginti Prancūzijos krikščionišką tapatybę,
jai pačiai labiau rūpi ginti Prancūzijos se
kuliarią tapatybę.
Taigi visuomenės nariai, palaikantys
sekuliarias ir krikščioniškas vertybes,
tarsi juda skirtingomis kryptimis. Didė
jantis atotrūkis tarp tikėjimo bendruo
menių ir sekuliarios daugumos darosi vis
Eglė Vertelkaitė. Lengvu rankos mostu. 2011. Štampas, piešinys per kalkę
ryškesnis. Prancūzijoje katalikiškos tikė
jimo bendruomenės, o ne institucinė Baž
sas neveiksmingas. Žmonės negrįžta prie savo religinių
nyčia, pradeda priešintis sekuliariajai darbotvarkei:
šaknų. Tiesą sakant, kai kuriose šalyse, pavyzdžiui,
ten šiuo metu veikia karingas katalikiškas sąjūdis La
Prancūzijoje, religiją daugelis laiko problema. Jei atlik
Manif pour Tous, kuris rengia viešas demonstracijas.
tumėte visuomenės nuomonės apklausą ir paklaustu
Pirmą kartą per šimtmetį katalikai išeina į gatves
mėte Prancūzijos žmonių, ką reiškia laicité, dauguma
kaip katalikai. Taigi matome tam tikrą tikėjimo bend
jums atsakys, kad religija turėtų likti privačioje erdvėje.
ruomenių radikalizaciją. Tai pasakytina ne tik apie
Tačiau religijos laisvė yra laisvė praktikuoti religiją. Tai
katalikišką pasaulį, bet ir apie kai kuriuos protestan
nėra tik tikėjimo laisvė. Jūs turite teisę praktikuoti, ir,
tus evangelikus ir žydus ortodoksus, kurie priešinasi
pagal apibrėžimą, praktikuojate viešoje erdvėje. Taigi
Europos vertybių kaitai.
egzistuoja neatitikimas tarp įstatymo ir to, kaip žmo
Pati Katalikų Bažnyčia vis labiau pripažįsta faktą,
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nės aiškina įstatymą, o tas aiškinimas darosi vis labiau
ideologinis.
Taigi didėjant takoskyrai tarp tikėjimo bendruome
nių ir vyraujančios kultūros, kokių veiksmų reikia im
tis? Ko reikia būtent šiuo Europos istorijos momentu?
Iki šiol dauguma tikėjimo bendruomenių rinkosi vieną
iš trijų variantų. Pirmąjį pavadinčiau atsikovojimo va
riantu. Jis apima tokius veiksmus kaip kova teisinėmis
priemonėmis uždrausti abortus, mėginimas įvesti reli
gijos dėstymą mokyklose ir taip toliau. Šio varianto pa
vyzdžius šiandien matome Lenkijoje ir daugelyje šalių,
kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai. Tiesą sa
kant, yra ryškių panašumų tarp to, kas šiandien vyksta
tokiose šalyse kaip Lenkija ir Turkija. Šis variantas, kai
mėginama „atsikovoti“ prarastas vertybes, užuot tiesus
tiltus, tik dar labiau izoliuoja tikėjimo bendruomenes.
Per pastaruosius 30 metų matėme, kad lyderiai, kovo
jantys prieš naujus, sekuliarius teisės aktus, susijusius
su tokiais klausimais kaip abortai, gėjų santuokos ir
civilinės sąjungos, beveik visada pralaimi.
Antrasis variantas, apie kurį prieš daugelį metų Jür
genas Habermasas diskutavo su kardinolu Josephu
Ratzingeriu, yra tai, ką pavadinčiau religinių verty
bių „vertimu“ į priimtinas sekuliarias vertybes. Užuot
kalbėjus apie abortus, kalbėti apie gyvybę. Pavyzdžiui,
prancūzų kardinolas Philippe‘as Barbarinas pasirinko
panašų kelią diskusijose apie vienalytes santuokas. Jis
niekada nesakė, kad tai prieštarauja religiniams įsta
tymams, vertybėms ar mokymams, bet veikiau kad tai
yra sprendimas, kuris padarytų neigiamą sociologinį ir
antropologinį poveikį visuomenei. Šį taktinį variantą
palaikė nedidelis skaičius psichologų ir kitų, taip pat
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kai kurios krikščioniškos šeimos. Tačiau iš esmės jis irgi
nepasirodė labai veiksmingas.
Trečiasis variantas vadinasi taip pat, kaip ir neseniai
pasirodžiusi knyga (bestseleris) Benedikto variantas
(The Benedict Option), kurios autorius – amerikietis Ro
das Dreheris. Manoma, kad viskas prarasta, ir esame
atsidūrę barbarų rankose. Susidūrę su krikščioniškų
vertybių netektimi, galime pasitraukti į tikėjimo bend
ruomenes, kaip darė benediktinai, nebūtinai statydami
tikrus vienuolynus, bet kurdami daugiau „socialinių
vienuolynų“. Turime paklausti: kodėl gi nepabandžius
šio trečiojo varianto? Jei leisime kiekvienam visuome
nės sektoriui kovoti už savo konkrečios tapatybės išlai
kymą, išliksime suskaidytoje Europoje. Tada turėtume
tikėjimo bendruomenes ir kitas grupes, paremtas skir
tingomis, regioninėmis tapatybėmis. Europa pavirstų
mažyčių gabalėlių rinkiniu, kurio visos dalelės skirtųsi
tarpusavyje.
Yra labai svarbu, kad sekuliarios valstybės pripažin
tų religiją ir atsižvelgtų į ją, tuo pat metu išlaikydamos
perskyrą tarp pilietinės visuomenės ir religijos. Tai ne
teisėtumo, o labiau religijos suvokimo klausimas. Ti
kintieji turi būti atviri dialogui, pripažinti, kad jie gali
būti mažuma, ir suprasti, kad dialogo nepalengvina
nuolatinė kova prieš egzistuojančias visuomenės nor
mas ir vertybes. Europoje mums netrūksta įsitikinimų,
turime jų pačių įvairiausių rūšių. Turime krikščionių,
atsivertusių į islamą, turime musulmonų, atsivertusių
į krikščionybę, ir tikinčiųjų, persiėmusių giliai sekulia
ria pasaulėžiūra. Reikia iš naujo atverti ir atrasti šį is
toriškai svarbų santykį tarp sekuliarumo ir religijos bei
santykius tarp skirtingų religijų išpažinėjų.
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Valdas Papievis, beveik iškart po nepriklausomybės pa
skelbimo nuo 1992 m. išvykęs iš Lietuvos ir apsigyvenęs
Paryžiuje, knygas rašo lietuvių kalba ir leidžia Lietuvos
leidyklose, nors jau yra jų vertimų publikacijų anglų,
vokiečių ir rusų kalbomis. Dėmesį skirsime jo trims
romanams Eiti (2010), Odilė, arba oro uostų vienatvė
(2015) ir naujausiam Ėko (2021)1, kurie peržengė įpras
tas emigracinio romano ribas ir nusipelno atskiro dėme
sio. Anot rašytojo, jis nėra kelininkas ir knygoje aiškių
veiksmo ar minties kelių netiesia2. Jis – labirintinio pa
sakojimo ir metaforinės kalbos, skirtinguose reiškiniuo
se parodančios panašumus, kūrėjas. Romanų pasakoji
mas svyruoja tarp poetinės prozos ir egzistencialistinės
eseistikos ir prašosi lėto įsiskaitymo.
Søreno Franko knygoje Migration and Literature:
Günter Grass, Milan Kundera, Salman Rushdie, and
Jan Kjærstad (2008) apibendrintai teigiama, kad pa
grindiniu XX a. literatūros protagonistu tapo migran
tas, aktualizuojantis tautinės tapatybės problemas. Ti
piniam lietuvių emigraciniam romanui tai irgi būdinga,
jame apsinuogina socialiniai ir kultūriniai stereotipai:
iš skurstančios Rytų Europos ar Baltijos šalių (dažnai
vis dar sutapatinamų su Rusija) personažai keliasi į
Vakarus ieškodami laimingesnio gyvenimo, bet jo ne
suranda. Juose dominuoja distopinis pasakojimas iš
pirmojo asmens perspektyvos, kuriuo dėstomi autobio
grafiniai patirtiniai dalykai apie sunkius bandymus
pritapti svetur kaip Mariaus Ivaškevičiaus dramoje

Išvarymas (2011, 2017) ar Paulinos Pukytės Bedalis ir
labdarys (2013). Emigraciniame romane analizuojamos
ir pozityvesnės integracijos į kitą kultūrą istorijos kaip
Gabijos Grušaitės romane Stasys Šaltoka: Vieneri metai
(2017) ar Dalios Staponkutės knygoje Iš dviejų renkuosi trečią: Mano mažoji odisėja (2014). Bet Papievis ne
mėgsta, kai jį ir jo kūrybą tapatina su tokia emigracija
(„nenoriu būti emigrantas“3) ir nuolat kalba apie jo pa
mėgtą tarpinės vietos, laiko ar būsenos pojūtį („nei ten,
nei čia, bet ir ten, ir čia, tai, bet ir ne tai“4), kuris liudija
ir tautinio tapatumo neapibrėžtumą. Jis kaip niekur
kitur jaučiasi savas ir Prancūzijoje, vis labiau ją pažin
damas, perimdamas jos kultūrą ir pamėgdamas gyveni
mo stilių, ir savo tėvynėje Lietuvoje, leisdamas joje savo
kūrybą ir sulaukdamas jai didėjančio dėmesio ir pasise
kimo (2016 m. buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline
kultūros ir meno premija už egzistencinės patirties raiš
ką ir atnaujintą romanų estetiką). Gal todėl jis nenori ir
negali tapatintis tik su kuria nors viena iš jų. Papieviui
artimesnis kitoks individo laisvę skatinantis emigraci
jos suvokimas, kai rašymo individualumas kuriamas iš
kultūrų skirtybių ir jų universalijų. Tokia, neleidžianti
nė su viena visai susitapatinti, prisiimta dalinės distan
cijos pozicija, suteikia daugiau galimybių skleistis jo as
menybės laisvei ir jo kūrybos originalumui.
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Papievio
buvo labai stipriai išgyventa individo santykio su tėvy
ne dialektika, kad be laisvos tautinės valstybės negali
būti laisvo žmogaus, o be laisvo žmogaus savimonės ne
gali būti tikrai laisvos tėvynės. Tokia patirtis jį suartino
su egzistencializmo tradicija, jeigu ją suprasime plačiai
kaip individo pasipriešinimo sistemai ir laisvės konkre
čioje kasdienybės situacijoje filosofiją, pradėtą Arthuro
Schopenhauerio bei Søreno Kierkegaardo ir pratęstą
Jeano-Paulio Sartre’o ar Alberto Camus.

1
Valdas Papievis, Eiti, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2010, 159 p. (toliau – E); Valdas Papievis, Odilė, arba oro uostų vienatvė, Vilnius: Alma littera, 2015, 312 p. (toliau – O); Valdas Papievis,
Ėko, Vilnius: Odilė, 2021, 135 p. (toliau – Ė); toliau citatų nuorodos iš
šių knygų nurodomos tekste su santrumpomis ir puslapiais.

2
Žr. „Kai knygos prabyla“: Valdą Papievį kalbina Marijus Gailius, in:
https://www.youtube.com/watch?v=K0MvPabOuCc.
3
Literatūros akiračiai, 2015-09-13, in: https://www.lrt.lt/mediateka/
irasas/1011927748/literaturos-akiraciai-2015-09-13-17-03.
4
Ibid.

Aš gyvenu agonija, geltonu rudeniu
Drauge su merdinčia ir mirštančia Europa.
Jonas Aistis, „Džiazas“

Įžanga: Nei ten, nei čia,
bet ir ten, ir čia
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Paryžius – mano miestas
Papievio romanų prancūziškumą yra minėję beveik
visi apie jį rašę kritikai, tarp jų ir tokie didieji franko
filai kaip Violeta Kelertienė ir Vytautas Bikulčius5. Iš
jų savo provokatyvumu išsiskiria romano Odilė, arba
oro uostų vienatvė ketvirtame knygos viršelyje išspaus
dintas Kelertienės komentaras, kuriame ji teigia, kad
„knygoje nerasite nieko lietuviško“, nurodydama, jog
ne tik jo veikėjai yra prancūzai, bet pasakotojas taip
tiksliai aprašo jo gerai išvaikščiotas Paryžiaus gatves
ir kvartalus, kad ir patį miestą turėtume vadinti dar
vienu svarbiu romano veikėju. Išties jame, kaip ir nau
jausiame romane Ėko, dominuoja Paryžiaus žemėlapis
ir jo gyventojai. Pirmame pasakotojas, praėjus dvejiems
metams po Paryžiaus aristokratės Odilės mirties, prisi
mena su ja praleistą jos gyvenimo pabaigą: kaip dažnai
ją lydėjo arba ratukuose vežiojo į promenadas, pagal jos
užgaidas dideliame ištaigingame bute perstatinėjo bal
dus, lankėsi pas jos kaimynus ir drauges ir, svarbiausia,
kalbėjosi apie laimingus laikus, apie kuriuos geriausiai
sužinome, jiems pasibaigus. Romane Ėko keičiasi pasa
kotojo socialinė aplinka, dominuoja vargani tautiškai
margi emigrantai ir jų skurdus gyvenimas stovykloje,
esančioje Paryžiaus pakraštyje. Stipriai pasikeitęs ir
Paryžiaus vaizdas – jis tampa mirštančiu miestu, kurį
apleido jo gyventojai ir pro kurio vaiduoklišką pavidalą
daug mažiau prasiskverbia ankstesnės jo buvusio gro
žio iš la belle époque kibirkštys.
Turime pasakyti, kad Paryžiaus mitas buvo būdingas
didelei daliai XX a. modernistinės lietuvių kūrybos. Jo
nepamačius, negali numirti – tokia kultūros ideologija,
taikliai akcentuota Eleonory Gilburd knygos pavadini
me To See Paris and Die: The Soviet Lives of Western
Culture (2018), neabejotinai palietė ir Papievio kūry
bą. Paryžiaus mitą taip pat kūrė ir tarpukario lietuvių
rašytojai, susibūrę apie Juozo Keliuočio redaguojamą
žurnalą „Naujoji Romuva“, ir iš Lotynų Amerikos, Airi
jos ar Rytų Europos į jį emigravusių intelektualų Julio
Cortázaro, Jameso Joyce’o, Samuelio Becketto, Milano
Kunderos ir kt. knygos, jo skaitytos ir pamėgtos.
Romane Eiti pasakotojas, išgyvenęs išsiskyrimą su
drauge ir kamuojamas vienatvės, iš apniukusio Pary
žiaus savaitei išvyksta į saulėtą Provansą: „Jei kas jį
iš tolo regėtų, pamanytų, jog tas žmogus labai vienišas.
Tačiau niekas jo neregi, o pats jis vienatvės nejunta. Jis
jau pamiršęs, ką reiškia su žmonėmis būti“ (E, p. 69).
O kai pasakotoją kas nors pastebi ir paklausia, ko atvy
kęs, jis maskuojasi apsimesdamas, kad yra vieno Lie
tuvos laikraščio korespondentas, gavęs užduotį aprašyti
5
Vytautas Bikulčius, „Prancūziškos dvasios romanas“, in: http://
www.skrastas.lt/?data=2015-11-03&rub=1146671142&id=14431082
06&pried=2015-09-25, (2019-05-24).
6
Literatūros akiračiai, 2015-09-13.
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Provanso miškų gaisrą. Skaitytojui visuose romanuose
lieka nežinomas pasakotojo vardas. Romane Eiti pasa
kotojas sumaniai prisidengia fraze „tas, kuris apsistojęs
pas Anne“, o savo tikruosius namus apibūdina žodžiu
„eiti“. Štai kodėl kaip tikri visu savo grožiu prieš roma
no skaitytojo akis išsiskleidžia jo išvaikščioti Markizo
de Sado kaimelis, Bonbieux, Provanso Venecija ir kitos
Provanso vietos. Pasakojime mirguliuoja prancūziš
ki asmenvardžiai ir vietovardžiai, saikingai dozuotos
prancūziškos frazės dialoguose, o pasakotojo dažnai ka
vinėse ragaujamas rožinis vynas, regis, galėjo turėti net
reklaminę reikšmę jų skaitytojui Lietuvoje.
Papievio romanuose, be Paryžiaus ir Provanso geogra
fijos, šių vietų personažų ir buities, esama ir daug stip
resnių prancūzų kultūros poveikio ženklų, ateinančių
iš modernistinio romano, pasipriešinusio realistiniam
siužetiniam pasakojimui, iš egzistencializmo, panei
gusio racionalistinę filosofiją, pagrįstą pažinimo objek
tyvumo ir istorijos pažangos nuostatomis, ir ypač iš la
belle époque laikų (1871–1914), parodžiusių ypatingą
jautrumą gyvenimo ir kūrybos grožiui (iš Claude’o De
bussy, Erico Satie, Camille’io Saint-Saënso, Maurice’o
Ravelio muzikos, iš Pierre’o Auguste’o Renoiro, Edgaro
Degas, Paulio Cézanne’o, Henri de Toulouse-Lautreco,
Pablo Picasso, Amedeo Modiglianio, Henri Matisse’o ta
pybos, iš Charles’o Baudelaire’o, Paulio Verlaine’o, Pau
lio Claudelio, Maurico Maeterlincko, Marcelio Prousto,
Stéphano Mallarmé knygų). Į tuos laikus dažnai yra
atsisukęs pasakotojas, cituojantis ir parafrazuojantis
pamėgtų minėtų rašytojų kūrybą, iš jų išaugusios jo su
tiktos ilgą gyvenimo kelią nuėjusios moterys.

Mano kalba – lietuvių kalba
Kad ir kaip plačiai romanai būtų atsivėrę į Prancūzi
ją, teigti, kad juose nėra nieko lietuviška, būtų netiesa.
Juk jie yra rašomi lietuvių kalba, kuri Papieviui yra ne
tik paprasta informacijos ir komunikacijos priemonė,
bet ir dar vienas labai svarbus ir aktyvus pasakojimo
kūrimo dalyvis, ji suaugusi su pasakotojo išgyvenimais
ir pasaulėjauta: „Žodis, kalba, jos ritmas man atveria
tai, ko aš savyje nežinojau esant“6. Romanuose domi
nuoja iš pasakotojo kalbos ir vaizduotės galios nužies
tas pasaulis, įteisinantis atpažįstamų kasdieniškų ir
išgalvotų dalykų žaismą. Rašytojas, gyvenantis kuklia
me mansardiniame bute prie Kliuni muziejaus, pačia
me Paryžiaus centre, deklaruoja vienintelį savo turtą:
„Nieko, be žodžių, neturiu“7. Ir tai reikėtų suprasti kaip
rašytojo didžiausio turto, o ne skurdo, deklaraciją.
Todėl minėtame Kelertienės tekste yra ne mažiau
7
„Mano namai – lietuvių kalba“: Valdą Papievį kalbina Nijolė Bulotaitė, 2017-06-09, in: https://biblioteka.vu.lt/valdas-papievis-mano-namai-lietuviu-kalba.
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svarbus dar vienas pastebėjimas: „Romano apie Pary
žių ir Odilę skaitytojų laukia neeilinis skaitymo malo
numas, kurį Roland’as Barthesas vadino jouissance“
(O, viršelis). Anot Papievio, aprašoma tikrovė tėra tik
molis, iš kurio nužiedžiamas ąsotis (kūrinys). Ištobu
lintas lietuvių kalbos pojūtis leidžia parodyti jos es
tetinę galią: „Vienintelis dalykas, kuriuo pasikliauti
gali, man – kalba. Kai susidaro įspūdis, kad ji tarsi pati
ima kalbėti, kai atsiranda ritmas, už mano valią sti
presnis ir mane vedantis, šiek tiek tvirčiau jaučiuos“8.
Papievio teiginys apie už jo rašymo valią stipresnį ir
jį vedantį kalbos ritmą leidžia tą patį pasakyti ir apie
jo romanų kalbos ritmo pavergiamą skaitytojo valią.
Toks Papievio rašymo stilius, kurio centre atsidu
ria kalba, yra išaugęs iš XX a. lietuvių modernistinės
literatūros, kurios autoriai (Antanas Vaičiulaitis, Jo
nas Aistis, Alfonsas Nyka-Niliūnas) buvo patyrę stiprų
prancūzų literatūros poveikį9. „Ten, kur jo žodis „feno
menologiškai nuogas“, ten jis žavi ir yra identiškas su
tyra poezija“, – kaip buvo Viktorijos Skrupskelytės, Ny
kos-Niliūno ir kitų išei
vijos kritikų apibūdin
ta Jono Aisčio poezija10,
taip gali būti apibūdinta
ir Papievio proza. Ta pati
būties atvertis, gimstanti
spontaniškai sąmonei su
siliejus su patiriamu pa
sauliu, tas pats katastro
fistinis Europos pojūtis,
tas pats artumas pran
cūzų kultūrai, tie patys
istorinių lūžių ir konflik
tuojančių balsų smūgiai
į nudailintą, estetiškai
harmonizuotą kūrinio
formos paviršių. Ne tiek
psichologija ir estetika,
kiek fenomenologinės at
vertys būčiai šiuos rašy
tojus susaisto į vieną tra
diciją. Tokia pasirinkta
rašymo tradicija padėjo
Papieviui romanuose iš
vengti ne tik tiesmukos
tautinės retorikos ir bet kokio primityvaus tautinio ego
izmo ir egzotizmo, bet ir prancūziško gyvenimo apra
šymo banalumo. Prancūziški ir lietuviški pradmenys
jo romanuose neturi jokio ryškesnio konfliktiškumo,

savitai susiliedami į bendrą europietišką atmintį, pa
ženklintą liūdesio ir nerimo. Papievio pasakojimai trina
įsisenėjusią ribą tarp Rytų ir Vakarų Europos stereo
tipų ne mažiau atkakliai, kaip tai padaryta Mathiaso
Enardo romane Kompasas, aprašančiame neišardomas
vakarietiškos kultūros istorines sąsajas su Orientu.
Šaltojo karo išdraskyta Europa Papievio knygose susi
tinka prie egzistenciškai svarbiausių dalykų, išgyven
dama tą patį katastrofistinį nerimą, kuris itin sustiprė
jęs romane Ėko.

Ibid.
Plačiau žr. Neringa Klišienė, XX a. IV dešimtmečio lietuvių literatūra: prancūziškieji kontekstai: Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas,
2009; Vytautas Bikulčius, „Lietuvis Paryžiuje: tarp manijos ir filijos“, in:
Literatūra, 2015, t. 57 (4), p. 97–105.

10
Viktorija Skrupskelytė, „Jono Aisčio Raštų pirmas tomas“,
in: Aidai, 1990, nr. 2, p. 159–165, in: http://www.aidai.eu/index.
php?option=com_content&view=article&id=7641:kn&catid=441:2
&Itemid=487.
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pasakotojas ir egzistencinė
romanų dimensija
Emigracijos motyvas, Papievio romanuose išsakytas
raktiniu iš/eiti žodžiu, kaip jau minėta, įgauna daug
bendresnę prasmę – bevardis pasakotojas ir jo knygose
sukurti personažai tėra šio pasaulio keleiviai, neaišku
iš kur atėję ir kur išeinantys. Viskas balansuoja ant yra,
bet nėra ribos. Jo romanų žmogui svarbiausia yra įveik

Eglė Vertelkaitė. Padainuoti su Cindy. 2011. Skaitmeninė grafika,
mechaniškai ir chemiškai apdorotas paviršius

ti išorinių ekonominių, tautinių ir socioistorinių jėgų de
terminaciją, ieškant egzistencinės gyvenimo ir laisvės
dimensijos. Ieškant to, ką romantikai vadino dvasiniu
pasauliu, o egzistencialistai – būtimi-pasaulyje (Dasein,
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Being-in-the-world)11. Papievio romanų impulsas ir siu
žeto veiksmas – egzistencinių būsenų (subjekto ir objek
to vientisumo, būties pilnatvės) išgyvenimai, ne kartą
rašytojo paminėti įvairiausiuose jo interviu:
Nepatinka naudoti sąvoką „Rašymas – egzistencinė
būsena“. Betgi tai būsena, kai tu labiausiai atsiribo
ji nuo pasaulio ir nuo visų žmonių, nuo viso, kas yra
aplink tave, bet tuo pat metu su visu tuo labiausiai
sutampi, atsiveri pasauliui, o jis – tau. Absoliuti vie
natvė, absoliutus susiliejimas su viskuo12.
Egzistencinėmis būsenomis fiksuojamas žmogaus pa
radoksalus gyvenimo dvilypumas – kuo ryškesnis jo pa
tirčių konkretumas, tuo didesnis jo nesuprantamumas:
Nieko apie save aš nežinau [...]. Tai, kas aš esu, kas
many dedas, man yra tolimiau nei kraštai, kurių aš
niekada nemačiau, niekada neišvysiu. Pats sau – to
limesnis negu mėnulis per pilnatį, kai šis taip priartė
ja, jog visi krateriai, plynės matosi, lyg būtų pieštuku
apibrėžti ir gelsvai angliuku rausvame fone papilkin
ti. (E, p. 16)
Tu kalbi taip, lyg pasauly būtų kraštų, kuriuos tu
pažįsti. Ir lyg pasauly būtų žmonių, apie kuriuos ką
tikra pasakyti galėtum. (E, p. 101)
Ar nebus taip, kad tik sapnuose šio pasaulio paslap
tis suprasti gali? Jeigu paslaptis suprasti iš viso įma
noma. O galbūt paslaptys tam ir yra, kad jų niekada
nesuprastum? Jei paslaptį supranti, galbūt ji nė pa
slaptis nebuvo? (E, p. 152)
Žmogaus gyvenimo paslapties tema rašytojo susie
ta ne tik su egzistencialistiniu racionalaus pažinimo
kvestionavimu, su rytietiškam menui būdingu tylos
(negalėjimo gyvenimą išsakyti) motyvu, apskritai su
rytų estetika, teigiančia formos minimalizmą ir pras
mės neapibrėžtumą:
Ničniekas nepasikeis.
Ir kol čia dar esi...
Ir kai nebūsi...
O dabar patylėk.
Ir užsimerk.
Įsiklausyk.
Į tylą.
Į.
11
Manau, todėl Manfredo Žvirgždo recenzijoje taikyta socialinė kritika Odilei turi akivaizdžias galiojimo ribas (žr. Manfredas Žvirgždas,
„Neišsipildžiusio gyvenimo prabanga“, in: Knygų aidai, 2015, nr. 4,
p. 1–8).
12
Rita Briedienė, „Rašytojas Valdas Papievis susitinka su skaityto-
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Į tylą...
ir nieką.
Dabar tik klausykis. (E, p. 58–59)
Pats rašymo ir apskritai kūrybos veiksmas čia turi
egzistencinę prasmę, nes tik jis suteikia geriausią ga
limybę apmąstyti gyvenimo paradoksalumą, jo grožį ir
naiką, aiškumą ir neperregimumą. Bet kad patektum
į rašymo karaliją, turi išeiti iš „normalaus“ gyvenimo,
kurio tempą diktuoja greitėjantis ekonomikos variklis,
neturintis stabdžių geismas galios ir pinigų, globalizaci
jos plėtra. Reikia išmokti ir išdrįsti atsitraukti nuo viso
to, išmokti neskubėti, tinginiauti ir marginalizuotis,
kad iš rašymo distancijos galėtum jame ką nors geriau
įžiūrėti:
Iš kasdienių rūpesčių tinklo išsprūdęs laisvadienis;
gal dėl to, kad į grožį gali įsijausti tik ramybės valan
domis, jis man visada siejasi su tinginyste. [...] Kar
tais pamanau, kad galbūt iš baimės ją niekiname:
grožis į jį tingiais akimirksniais įsigyvenus, ne tik
džiaugsmu būti užlieja, bet ir būties beprasmybe ir
baigtinumu veria: kritimas į nieko bedugnę, aplink
tave ir tavyje slypinčią. (O, p. 28)
Kad geriau pamatytume mus supantį grožį ir pajus
tume savo gyvenimo Nieką (taip pat pasenusios moters
ar vargano tėvo, drožiančio savo vaikui vėjo malūnėlį),
turime nustoti veikti arba sulėtinti savo gyvenimo tem
pą. Nes gyvenimas yra ne tik įvykiai, bet ir tai, kas jame
nepavyksta ar nevyksta, kas tik jaučiama, išgyvenama
ir ko ilgimasi, ko nesimato.
Anot vokiečių fenomenologo Wolfgango Iserio, apskri
tai žmogaus rašymo varomoji jėga kyla iš jo nepanai
kinamo dvilypumo ir tapatumo neaiškumo: iš tikrojo
ir išgalvoto pasaulių įtampos, kai norisi save ir kartoti
(mimezė), ir paneigti/varijuoti (fikcija)13. Rašymas, ky
lantis iš minėtos įtampos, nuolat tik plečia ir perdaro
pasaulio įvairovę, nesuteikdamas jai jokio tvirtesnio
pagrindo ir įtikinamesnio paaiškinimo. Tokioje tikro
ir išgalvoto pasaulių įtampoje rašomi visi Papievio ro
manai, kurių pasakojimas veda prie visiems bendrai
tirpstančio egzistencinio laiko. Juose gyvenimas įgauna
labai konkrečius ir kasdienius miesto gatvių, parduo
tuvių, kavinių, aikščių ir tiltų pavidalus, bet ir pasi
suka visai kita savo begalinės ir neaprėpiamos visa
tos puse: „užvertęs galvą išvysti dangų ir debesis, tau
prikišamai liudijančius, kad yra daugiau, nei matai,
jauti ar užuodi. Tik dangaus sferų muzikos tu niekada
jais“, 2018-11-18, in: http://lituanistusamburis.lt/rasytojas-valdas-papievis-susitinka-su-skaitytojais.
13
Wolfgang Iser, Fiktyvumas ir įsivaizdavimas: Literatūrinės antropologijos perspektyvos, iš vokiečių kalbos vertė Laimantas Jonušys, Vilnius: Aidai, 2002, p. 205.
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neišgirsi.Tik dangaus choreografijos tu niekada nesu
prasi“ (O, p. 200).
Labai svarbus namų vaizdinys, dažniausiai suvokia
mas kaip didžiausias žmogaus gyvenimo turtas ir įsišak
nijimas vienoje vietoje, Papievio perkuriamas ir susie
jamas su žmogaus gebėjimu eiti – atvira širdimi judėti
erdvės ir laiko trajektorijomis, su jo akiračio plėtimu ir
turtingumu. Ne turėti, o būti ir eiti. Tarp namai ir eiti pa
dėtas lygybės ženklas nurodo iš egzistencializmo ateinan
čią nuolat savo gyvenimą kuriančio žmogaus traktuotę:
Eiti – tai mano namai. Jie tikresni už namus, tu
rinčius pamatus, stogą, sienas. Namai, turintys pa
matus, stogą ir sienas, yra tariami. Tereikia sustot,
įsikurt ir prarasi namus [...]. Jie – tik laikinas prie
globstis, tikrieji tavo namai – eiti. Eiti ir eiti. Eiti be
galo. Į šiuos tavo namus niekas nepasikėsins, jų nie
kas sugriauti, nė sudeginti negali. Ir tu juose nepa
siekiamas. Tu juose kaip ant akiračio linijos tupintis
paukštis – nutolstantis tiek, kiek taikiklis prie jo pri
artėja. (E, p. 57)
Panašią namų traktuotę galima surasti jau ankstyvo
joje Sartre’o esė „Fundamentali Husserlio fenomenolo
gijos idėja: intencionalumas“ ir kitose knygose, kuriose
žmogaus sąmonės uždarumas prilyginamas nebūčiai,
o žmogaus būtis (kaip neišardomas, bet nuolat kintan
tis subjekto ir objekto vientisumas) nusakoma ėjimo
dulkėtu keliu metafora.
Romanų pasakotojas dviprasmis: ir apribotas konk
rečių kasdienybės situacijų, ir persmelktas liūdesio bei
jam nesuprantamo transcendentiškumo. Rašymas jį
išveda iš matomos išorinės gyvenimo tikrovės, kad nu
vestų į dar didesnę nematomą vidinę tikrovę, – iš tokios
kalbos simbolistai kūrė poeziją, o egzistencialistai – fi
losofinius esė:
Vėl girdžiu kaip už nugaros darda lagamino ratukai.
Nesibaigiantys oro uostų koridoriai – kaip neišsemia
ma oro uostų vienatvė. Tikroji tavo būtis, kurią slepia
buities kasdienybė. Laikas į begalybę ištįsęs, bet jo
pamiršti nevalia. (O, p. 7)
Įveikti žemės namų trauką, nuo jos atsiplėšti ir pa
tirti paslaptingas egzistencijos transformacijas pasa
kotojui ir veikėjams taip pat padeda retos, bet svarbios
sapno, kūrybos ar mirties, kartais visos į viena susilie
jančios, patirtys:
Reikia tik pasiryžti ir drįsti, reikia tik nebijoti, įsibė
gėti tereikia. Bėgi, bėgi – iš visų jėgų bėgi, kol kvapo
pritrūksta ir imi dusti, ir tau pasirodo, kad nebeiš
tversi, kad plaučiai suplyš – tada jau, kaip paukštis
arba lėktuvas sparnus, kuo plačiau abipus savęs iš

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 7

tieski rankas – daugiau nieko daryti nereikia, dangus
pats tave nuo žemės atplėš. [...] Kad atsiplėštum, kad
ištrūktum iš gravitacinės Žemės traukos, viskuo, visu
savo gyvenimu reikia užspringti. [...] Kokia puikybė
norėti suprasti pasaulį, jei visata jį pagimdžiusi, nei
jo, nei pati savęs nesupranta; jai kaip mums savimi
stebėtis telieka. (O, p. 303–304)
Meną vertinantis kaip svarbiausią žmogaus gyveni
mo išraišką ir įprasminimą, pasakotojas išsako ir labai
romantinį grožio supratimą: „Dar ir dėl to, kad visada
blogį ir skausmą su grožiu sieju, man turbūt derėtų nu
eiti pas psy“ (O, p. 194). Taip suprasti grožį, neatskiria
mą nuo mirties ir liūdesio, rašytojus išmokė Arthuras
Schopenhaueris, Edgaras Allanas Poe ir Charles’as
Baudelaire’as. Romanas Eiti susiejamas su Wong KarWay muzikos iš filmo Meilės belaukiant (In the mood
for love) motyvu, kuris pasakotojui reiškia „lyg visas
pasaulis pamažu grimztų į jūrą. Lėtas saulėlydis, po
kurio neišauš rytas. O gal visada taip – kai žlunga
me patys, atrodo, kad su mumis žlunga visas pasau
lis“ (E, p. 8). Toks muzikinis motyvas romane taip pat
padeda suglausti kontrastingus praeinančio pasaulio
grožio ir liūdesio išgyvenimus. Grožio patirčiai išreikšti
atrandama originali nuolat pasikartojanti trumpa, bet
talpi kontrasto principu sukurta formulė: „Visas šitas
gražumas prieš pabaigą“ (E, p. 118). Papievio pasako
tojo akiratyje pasaulis kaskart suliepsnoja įstabiu atsis
veikinimo grožiu. Nesvarbu, kas tai būtų, ar iškeliavusi
amžinybėn globota moteris, ar pastebėtas gėlės žiedas,
ar kaimo tiltas, menantis romėnų laikus, ar netikėtai
pro kedro šakas pamatytas dangus, ar susapnuotas
senelių sodas, ar užsiliepsnojusi Paryžiaus katedra, ar
Karimui rodomos raidės ir skaitomos vaikiškos knygos.
Viskas, ką matai ir prie ko prisiriši, tėra tik laikina ir
skirta gedėjimui:
Pasilenkė, neliesdamas plaštakomis apgaubė. Blizgi
namas mėnesienos, žiedynas tviskėjo sidabrine šviesa.
Rutulinės simetrijos įsikūnijimas, tuo pat metu stan
dus ir irus, menkiausio prisilietimo suardomas, jis
spinduliavo liūdnu žemiško grožio pasmerktumu. [...]
kadangi viskas yra nuolatinis irimas, kadangi viskas
yra neišvengiamas slydimas į pabaigą. (E, p. 32–33)
Romane Eiti pasakotoją savaitei pas save apgyven
dinusi šeimininkė Anne, jos dukra Elisabeth, kaimynė
Dorothée, dar keli mažiau matomi personažai (Angelo,
Pierre, Serge, Nathali, Jacques) – atrodo likimo labai
atsitiktinai suvesti. Bet taip tik atrodo iš pirmo žvilgs
nio. Išties visi ir viskas šiame romano pasakojime yra
tobulai suvienyta svarbiausios egzistencinės vienatvės
temos. Egzistencinės todėl, kad jos negalima išvengti
ar susieti vien tik su pasakotojo, Lietuvos emigranto,
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būsena. Ne mažiau vienatvės išgyvenimas būdingas ir
iš Provanso svetur kojos neiškėlusioms ir su juo tarsi
suaugusioms dviem kaimynėms, anksčiau buvusioms
draugėms, bet jau seniai nebendraujančioms: „Bet kaip
jos gali būti artimos jam, jeigu jos tokios tolimos viena

ir galbūt be galo ilgus kitur, mes žmonės, visi kartu ir
kiekvienas atskirai, skriejame“ (O, p. 305).
Toks rašymas, kuris kyla iš pasipriešinimo mirčiai,
neišvengiamai įgauna melancholišką išraišką, nes jis
kyla iš suvokimo, kad gyvenimo paslapties, kaip ir mir
ties paslapties, rašymu neišsakysi:
Galiausiai nieko iš viso nelieka, tik
ši žvarba ir drebulys – atrodo, kad
jos geliamas sėdėčiau iki laikų pa
baigos, ir kuo labiau drebėčiau, tuo
man būtų geriau. [...] Sveikas, Dru
gy, didysis mano gyvenimo drebu
ly, – sakau jam, savo broliui, nebe
sivaržyk, apsigyvenk manyje; tas
drebulys – nelyg šuo, per lietų iš
namų išvarytas, kaip aš jį galėčiau
atstumti? (O, p. 210)

Iš Papievio romanų peršasi išva
da, kad žmogui pasaulis duotas ne
tam, kad jį suprastų, o kad išmoktų
jį stebėti, grožėtis, pajustų jo kosminį
beribiškumą ir kad būtų atidesnis ir
jautresnis sutiktam žmogui. Romane
Odilė, arba oro uostų vienatvė kaip tik
ir suteikta galimybė susitikti tokiems
dvasiškai artimiems personažams: ji
deklamuoja jam Baudelaire’ą, o jis
mato ją kaip iš Prousto romanų nu
žengusią elegantišką senutę. Nors pa
senusi ponia (madame, la petite dame)
reprezentuoja aristokratišką prancū
zų gyvenimo stilių ir aukštąją kultū
rą, o jos nuomininkas ir prižiūrėtojas
jaunas atvykėlis (mon cher garçon,
domestiques) beveik nieko neturi, iš
skyrus nelaimingą meilę ir paliktą
tėvynę, tačiau jų skirtingi socialiniai
Eglė Vertelkaitė. Korta. Kristi kartu su Cindy. 2011. Fotografija, mechaniškai
ir chemiškai apdorotas paviršius
ir tautiniai vaidmenys (stereotipai)
tampa nebesvarbūs, kai juos suvie
nija ir visus tuos skirtumus panaikina panašus susido
kitai? Nelyg susisiekiantys indai, kuriuose tas pats liū
mėjimas menu, jautri širdis ir senkančio gyvenimo laiko
desys. Bet stikliniai vamzdeliai lygiagretūs iki begaly
pojūtis: visi mes esame šio pasaulio visiteurs. Papievio
bės“ (E, p. 23).
romanų personažai pasmerkti nostalgijai, o melancho
Po Eiti parašytame romane Odilė, arba oro uostų vieliška intonacija yra persmelkusi kiekvieną sakinį:
natvė tarsi atkakliau ieškoma būdų įveikti vienatvę,
nors į jo pavadinimą yra iškeltas egzistencinis vienat
Galvoju, kad norėčiau sugrįžti į Odilės aprašytus lai
vės motyvas. Jo centre – pasakotojo ir jos prižiūrimos
kus [...], kai viskas, bent skaitant Odilės apsakymą,
Odilės susidraugavimo istorija, pasibaigusi jos netek
rodosi, buvo truputį trapiau, dužliau, subtiliau, tai
ties liūdesiu. Labai paprastais, bet egzistenciškai iš
kas, kad galbūt truputį liūdniau. (O, p. 183)
plėstais, išvykimo, kelionės, skrydžio ir vienatvės moty
vais jaunojo pasakotojo ir silpstančios Odilės gyvenimai
Taip į Papievio romanus įvedamas istorinis laikas,
buvo surišti į vieną siužeto mazgą, nepaisant jų didelio
šiek
tiek senamadiškai galvojant, kad geriausi laikai
skirtingumo: „apsikabinę savo trumpus gyvenimus čia
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yra praėję. Romanas Eiti pradedamas nelinksmu ap
mąstymu, kad iš la belle époque žmonės turėjo išeiti
kasti prasidėjusio Pirmojo pasaulinio karo tranšėjų.
O kitame romane Odilės senatvės negalia susiejama ir
su dabarties laiko negalia, kuri romane Ėko dar labiau
pagilinama. Džiaugsmas dėl Šaltojo karo baigties taip
pat negali būti ilgalaikis, nes visi geri ramūs laikai, iš
paikindami žmogų, nokina karo grėsmę: „aš žvelgiu į
paliegusius žmones, kai mąstau apie paliegusį ir gydy
tis nenorintį mūsų gyvenamą laiką“ (O, p. 189).
Dabarties laiko negalia, įgavusi katastrofistinį ištuš
tėjusio ir mirštančio Paryžiaus vaizdą su jame užsi
liepsnojusia Dievo Motinos katedra ir skurdžia emi
grantų stovykla, tampa Papievio naujausio romano Ėko
dominante. Jame daug mažiau buvusių pasaulio gro
žio adoracijų, sustiprėjęs pasaulio neišvengiamo irimo
pojūtis, o jo gyventojai teprimena benamius vargetas
ir luošus akluosius iš Breigelio paveikslo. Ir jame dar
vienišesnio – it žuvis akvariume nepramušančio solip
sizmo stiklo – pasakotojo portretas. Matai, kaip tekste
tik kartojamos kitų rašytojų citatos ar kaip kartojasi jo
paties ankstesnių pasakojimų motyvai, atpažįstami vei
kėjai ir atskiros frazės („Kad gyvenom laimingus laikus,
mes suprantam tik jiems pasibaigus“). Jame sukurtas
bevardžio pasakotojo su jį lydinčiais išgalvotais perso
nažais vaizdinys tarsi apibendrina aprašomo pasaulio
neapibrėžtumą ir paslaptingumą. O visuose romanuose
plėtotas sergančio dabarties laiko motyvas romane Ėko
įgauna papildomų prasmių, kai į jį įrašoma iš Paryžiaus
gatvių šlavėjo lūpų išėjusi niūri Schopenhauerio frazė
apie pasaulį kaip valią ir vaizdinį. Ji su savimi atne
ša aklojo likimo ir žmogaus pasmerktumo nuolatinei
kančiai reikšmes. Bet taip pat joje esama įrašytos ir
kitos reikšmės – pažadinti valią kūrybai, kaip vieninte
lei mūsų sergančio laiko gydytojai, o pasakotojui imtis
altruistinės gyvenimo žaizdų gydymo misijos, tiesiant
kelius į kitą širdį, kaip mokė ir didžiausias Vilniaus
romantikas. Gal todėl naujausiame romane atsirado
toks gyvybingas skurdaus emigrantų vaiko Karimo pa
veikslas ir tokia poetiška pasakojo intencija išmoky
ti jį rašto.
Papievio romanai patvirtina Jacques’o Derrida min
tį, kad autobiografinis rašymas arba, tiksliau, autobio
grafiškumo siekimas kaip neturintis pabaigos noras
save suprasti, suartina literatūrą su filosofija. Tačiau
egzistencines šleikštulio, maišto, absurdo kategorijas
Papievis perrašo savaip sušvelninta poetizuota kalba,
o egzistencialistinį gyvenimo dramatizmą jis prislopina
melancholiška pasakojimo intonacija. Ne veltui rašy
tojas laikui suteikia originalią „egzistencinės dilgėlės“
metaforą, o jo pasakotojas save mato kaip sielvarto ir
nykumos princą, lydimą Vienaragio, ir įsiklausiusį į
tai, kaip kosmoso paribiuose kaukia vienišas šuo. Ro
mane Ėko tas šuo tarsi įgauna konkretesnį Ėko vardą
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ir vaizdą, bet, regis, tik tam, kad paliudytų prieraišu
mo geismą ir vėl prapultų visatos tamsoje: „Kai sakau
vienatvė, tai sakau – Ėko žvilgsnis į niekur“ (Ė, p. 134).
Vis dėlto jo vardas Ėko, tapęs knygos pavadinimu, įne
ša į pasakojimą labai svarbių reikšmių labirintą – ego,
eco, echo – žymintį žmogaus individualumą, bendrumą
su gamtos pasauliu ir aido, arba meninio pakartojimo
ir bendrumo su kitu ilgesį.
Papievis visuose savo romanuose parodo globalizaci
jos krizių apimto postindustrinio pasaulio įtrūkius, kur
damas apie jį katastrofistinius pasakojimus ir ieškoda
mas iš jų išeities14. Ir apie tai jo sugebėta parašyti kaip
reta be jokios postmodernios ironijos, bet ir be pigaus
sentimentalizmo. Tik kelios užuominos apie „lyrinės
isterijos priepuolius“ arba „psy“ rodo, kaip talentingai
rašytojas sugeba suvaldyti jausmingąją pasakojimo in
tonaciją, apsisaugodamas nuo melodramos. Jo persona
žai pabrėžtinai santūrūs, vengiantys išsipasakoti savo
jausmus. „Mūsų gyvenimai vos susiliečia“ (O, p. 58), –
tai daugiausia ir svarbiausia, ką jie gali padaryti, kai
vakarais drauge gurkšnoja viskį ar suka įprastinį pro
menados ratą Liuksemburgo parke: „kai tylomis į dan
gų žiūrėdavome – tuomet man atrodydavo, kad mus
sieja tas pats praėjusios dienos liūdesys, skaudžiausiai
geliantis vakaras, kai diena baigiasi, bet dar nepasibai
gusi“ (O, p. 200). Romane Ėko emigrantų Karimo ir jo
tėvo drožinėjami vėjo malūnėliai mirštančiame Pary
žiaus mieste kuria užuominą apie gyvybingą ir visiems
bendrą donkichotiško idealizmo tradiciją. Romanai apie
tai, kaip yra svarbu išsaugoti kitam jautrumą ir ryšį su
kultūros tradicija, tai prarandančiame globalėjančia
me pasaulyje, kuriame viešpatauja jaunystės, daiktų
ir pinigų kultas, ir kuris yra nuolat alinamas stichinių
konfliktų ir nelaimių.
Sentimentalizmo išvengti romanuose taip pat padeda
rašytojo išradingai sukurta suskaldyto bevardžio pasa
kotojo figūra. Dažnai žaismingai sudvigubintas pasa
kotojas sugeba į save pažvelgti kaip į sau svetimą, nuo
centrinės pirmo asmens formos (aš) pereidamas prie
antrojo asmens formos (tu), o kartais prie dar tolimes
nio trečiojo asmens formos (jis) ar prie apibendrinančios
pirmo asmens daugiskaitos (mes), taip atverdamas dau
gialypio santykio su savimi ir skaitytoju perspektyvą:
ta pilnatis galiausiai tavo sielos šauksmą išgirsta ir
ūkanotu mėnesienos taku pamažu tavęs link ima ar
tėti tarsi gimtinė, kurią svetimų kraštų suviliotas
kitados palikai ir kuri, kaip motina atlaidi, štai susi
mylėjo tave savo glėbin pasiimti, – tu žvelgi į mėnulio
pilnaties diską, tu norėtum, kad jo kelias būtų greites
14
Plg. Eva Horn, The Future as Catastrophe: Imagining Disaster in
the Modern Age, translated by Valentine Pakis, Columbia University
Press, 2018.
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nis, taip ir neišmokęs kantrybės, tu jį ragini ir meldi
paskubėti. (O, p. 190)
Jau nuo pat debiutinio romano Ruduo provincijoje
(1989) individualus Papievio stilius išsiskyrė metaforiš
kumu, muzikalumu ir kartais net pertekliniu stilistiniu
rafinuotumu. Bet šiuose trijuose romanuose kalbos poe
tiškumas įgavo kokybiškai naują egzistencinę gelmę ir
pateisinimą – kai šalia demonstruojamo pasaulio pa
veikslų grožio daug ryškiau atsiveria juodas jų išnyki
mo šešėlis ar neišaiškinamos kosminės tuštumos plotai.
Manau, kad tokiai pagilėjusiai kontrastų poetikai daug
įtakos galėjo turėti rašytojo susitikimas su iš okupuo
tos Lietuvos po Antrojo pasaulinio karo pasitraukusiu į
Paryžių, vėliau ir į Provansą dailininku Pranu Gailiu
mi (1928–2015). Ne tik Gailiaus abstraktaus ekspresio
nizmo stiliaus iliustracijos, artimos japonų graviūrų
stilistikai, labai organiškai įsiliejo į romanų Eiti ir Odilė knygas, bet ir jo kūrybos filosofija apie „jautriuosius
paviršius“, apie paveikslus, išlaisvintus iš realistinės
formos ir lyginamus su žaizda, paliko ryškų antspau
dą romanų pasaulyje. Papievį su jo knygų iliustruotoju
suvienijo ta pati – matyti tai, kas uždengta, – kūrybos
programa:

ar visiems mums, ar su visais mumis – ne tas pats?“;
E, p. 24), ir atkakliai gindamas individo vertę pagal tai,
ne koks jis yra, o koks norėtų būti, taip grąžindamas
mus į neoromantizmo ir egzistencializmo tradiciją, iš
gautą iš skirtingų prancūzų ir lietuvių kultūrų sąlyčio.
Romanuose papasakotos skirtingų, bet tą patį egzis
tencijos trumpumą ir vienatvę išgyvenusių persona
žų susitikimo istorijos įgauna apibendrinamą prasmę,
skirtą etinio santykio su kitu analizei. Pasakotojui di
džiausią nerimą kelia šiuolaikinio globalizacijos am
žiaus šalikelėje paliktas svarbiausias dalykas – jautru
mas kitam ir kitokiam žmogui, kurį geriausiai padeda
išsakyti menai:
Bet kodėl, kodėl visa taip sutvarkyta, kodėl energijai
be skrupulų savaime keliai nusitiesia, o jautrumas,
ilgesys, nerimas – visa tai, ką geriausiai išreiškia me
nai ir kas iš tikrųjų pasaulio sielą maitina, lieka šali
kelėje? (O, p. 130)

Globaliame pasaulyje gilėjant socialinei atskirčiai,
tautiniams konfliktams, plintant emigracijai ir netikė
toms epidemijoms bei stiprėjant atskiro žmogaus ne
saugumui ir nerimui, Valdas Papievis savo tekstuose
žmogaus gyvenimą aprašo paradokso principu, ir pa
rodydamas jo sunkumą („Kasdienybė – turėklai, už ku
rių jai iš paskutiniųjų jėgų dar pavyksta laikytis. Bet

Papievio romano globalumą neabejotinai demonst
ruoja jų autoriaus apsigyvenimas Paryžiuje ir nuolat
kritikų keliami jam klausimai, kiek jis yra lietuviškas
ir kiek prancūziškas. Straipsnyje norėjau parodyti, kaip
rašytojas sugeba integruoti skirtingus tautinius ir kul
tūrinius reiškinius, kaip jis sulipdo Šaltojo karo išdras
kytą Europą, neneigdamas savo nacionalumo ir rašy
damas gimtąja kalba, bet ir išreikšdamas nerimą dėl
bendro europiečių ir jų kultūros likimo. Savo naciona
lumą labai organiškai įrašydamas į universalumo kon
tekstą, o žmogaus visuomeninį gyvenimą papildydamas
ribų neturinčia gamtine ir kosmine erdve, jis sukuria
originalią integralios europiečio tapatybės projekciją ir
originaliai atgaivina jausmingojo grožio kūryboje tra
diciją. Todėl tokie provokatyvūs postkolonijiniai klau
simai, kiek jo romanai „suprovincina“ Europą ar kiek
„sueuropina“ Lietuvą, netenka prasmės15.
Neabejotinai, kaip sakė Hansas Georgas Gadameris,
Europos genialumas yra jos kultūrų įvairovė. Tik ką
su ta paveldėta įvairove mes darysime? Ar, pasirėmę
multikultūralizmo propaguojamu esencialistiniu kul
tūrų skirtumu, tvirtinsime gynybinius apkasus, kad
užtikrintume savo tautinį saugumą? Ar nelengvai ieš
kodami įvairių kultūrų dialogo, puoselėsime integraci
nius visiems bendros būties jausmus?16 Nors šiuolaikinė
Europos situacija yra neaiški ar net kartais atrodo kaip
katastrofistinė, nes niekas nežino, kur ji nuves, bet Pa
pievio knygos skaitytoją veda nelengvu skirtingas kul
tūras integruojančiu keliu.
!

15
Žr. Ben Hutchinson, Comparative Literature: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2018, p. 94–96.

16
Zygmunt Bauman, Kultūra takiojoje modernybėje, iš anglų kalbos
vertė Kęstas Kirtiklis, Vilnius: Apostrofa, 2015, p. 104–105.

Kodėl visa tai, ką matau, man atrodo tiktai paveiks
las, netikrumo rėmų įrėmintas, kuriame tie žmonės
yra nelyg degtukai, dar vos vos rusenantys, bet ne
trukus užgesiantys, į bedugnę, tokią pat juodą kaip
užgesusių degtukų galvutės, nukrisiantys? O gal ne
jie, bet aš pats? Ne netrukus, o jau. (E, p. 48)
Papievio sakinyje regimasis išorinis ir neregimasis vi
dinis pasauliai maitina vienas kitą sukurdami savotiš
ką lunatiškos kalbos įspūdį: „Kokių kitų namų tau dar
gali reikėti, jeigu turi šiuos nakties rūmus – be iliuzijų
pamatų, į vilčių ir nevilčių menes nesuskirstytus, savo
dideliuose veidrodžiuose ne tavo veidą, bet sielą atspin
dinčius?“ (O, p. 89).
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DIDŽIAUSIA MIGRACIJOS Į LIETUVĄ KRIZĖ:
DUONELIAUTOJŲ ANTPLŪDIS POKARIU
Regina Laukaitytė

Šiandieninė migrantų krizė, šiaip ar taip, nė iš tolo ne
prilygsta 1944–1947 m. įvykiams, kai į Lietuvą kai ku
riais laikotarpiais kasdien atvykdavo bent po tūkstantį
žmonių. Tai buvo pokario socialinės ir ekonominės sui
rutės padarinys – sunkiai suvaldomas elgetų antplūdis
iš nacių okupacijos nusiaubtų, bado nukamuotų Sovie
tų Sąjungos respublikų ir sugriautų Rytprūsių.
Būtinybė pasirūpinti tūkstančiais karo pabėgėlių,
benamių klajoklių pasibaigus Antrajam pasauliniam
karui prislėgė visas į jį įtrauktas šalis. Vakarų sąjungi
ninkai mėgino suvaldyti socialinę krizę Europoje steig
dami pabėgėlių stovyklas, šalpos fondus, organizuoda
mi žmonių grąžinimą į jų kilmės šalis. Sovietų Sąjungai
irgi teko valdyti didžiulius savo piliečių, grąžinamų iš
Europos šalių, srautus (iki 1946 m. kovo mėn. iš Vokie
tijos okupuotų valstybių buvo grąžinta apie 4,2 mln.
žmonių: prievarta išgabentų darbininkų, karo pabėgė
lių, evakuotųjų, išvykusių savo noru1), taip pat suval
dyti dar vieną, daug didesnį – vidaus migracijos – iššū
kį. Režimas, iki 1941 m. totaliai kontroliavęs valstybės
piliečius, pokario suirutėje galėjo tik stebėti, kaip nacių
okupacijos, bado ir epidemijų nusiaubtų regionų gy
ventojai pajudėjo ieškoti tinkamos gyvenimo vietos ar
tiesiog duonos.
Dėl geografinės padėties ir neblogo apsirūpinimo svar
biausiais maisto produktais, šių migrantų kelyje buvo
ir Lietuva. Rusakalbiai elgetos čia pasirodė dar nacių
okupacijos metais – žmonės traukėsi iš karo nuniokotų
Rusijos, Baltarusijos sričių su stichiškais arba vokiečių
organizuotais pabėgėlių srautais2. Dar 1944 m. pavasa
rį Lietuvoje svarstyta, ką daryti su čia klaidžiojančiais
rusų vaikais, iki gegužės mėn. 180 jų buvo išdalinta šei
moms. Pasibaigus karo veiksmams, Lietuvon nesiliovė
plūsti tūkstančiai ilgo ir žiauraus karo nuskurdintų,

bado išsekintų Sovietų Sąjungos gyventojų. Be jų, duo
nos čia ieškojo ir vokiečiai iš sugriautų Rytprūsių, kur
iki 1946 m. balandžio mėn. (oficialaus dalies Rytų Prū
sijos prijungimo prie SSRS Kaliningrado srities pava
dinimu) niekas nesirūpino nedirbančių jų šeimų maiti
nimo ir aprūpinimo, sveikatos problemomis, o dirbo vos
apie trečdalis žmonių3.
Daugybė žmonių į Lietuvą atvykdavo traukiniais,
atkeliaudavo pėsti. Buvo įprasta matyti keliaujančius
prekybiniais sąstatais, ant vagonų stogų ir laiptelių.
Šimtai žmonių nakvodavo stotyse, prašinėjo išmaldos
turguose, gatvėse ir vaikščiodami po namus4. Jie klajojo
po kaimus ir miestus, vien už maistą ir laikiną pasto
gę apsistodami sezoniniams darbams ar patarnavimui
namuose. Valdžios institucijų dokumentuose iš karto
atsirado šią socialinę grupę apibūdinantis terminas:
„valkataujantis ir elgetaujantis elementas“. Keliauda
mi be jokių asmens dokumentų, bilietų, sovietų valdžios
akyse jie buvo netoleruotini infekcines ligas platinan
tys „nelegalai“.
Pokario metų Lietuvos istorijos šaltiniuose – gausybė
liudijimų apie nekontroliuojamus iš Rusijos, Baltarusi
jos ir Rytprūsių atvykstančių elgetų srautus. „Pavasa
riop pradėjo plūsti iš Rytprūsių vokietės su vaikais, –
rašė pirmųjų pokario metų įvykių liudininkas kunigas
Jonas Žvinys. – Jas į Lietuvą varė badas. Kai kurios
buvo taip išbadėjusios, kad vos įstengdavo paeiti. Tuo
pačiu metu ir dėl tos pačios priežasties pradėjo plūs
ti iš rytų nuo Smolensko ir iš toliau rusai. Ir šie prašo
valgyti. Ir skaudu, ir juokinga: Lietuvoje elgetauja ir
nugalėtojai, ir „išgelbėtojai“. [...] O dabar abeji eina su
terbom prašydami duonos tų, kuriuos plėšė, žudė, vežė,
trėmė, naikino. Kokia likimo ironija, kokia jiems Die
vo bausmė!“5

1
Plačiau žr. Виктор Земсков, „Возвращение советских перемещен
ных лиц в СССР. 1944–1952 гг.“, in: Труды Института российской
истории, 2013, t. 11, p. 244–284.
2
Nastazija Kairiūkštytė, „Vokiečių atvežti rusai Lietuvoje II pasaulinio karo ir pirmaisiais pokario metais“, in: Lietuvos istorijos metraštis.
1992, 1994, p. 145–150.
3
Юрий Костяшов, „Советизация Восточной Пруссии после войны“,
in: Mažoji Lietuva: Paribio kultūros tyrimai, Vilnius: Europos kalbų ir

kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, p. 194–196.
4
Bronė Ratkevičienė, Jaunystė ant laisvės aukuro, Kaunas: Naujasis
lankas, 2014, p. 24; Mykolas Dobkevičius, Gyvenimo peripetijos: Prisiminimai, Vilnius: Gairės, 2012, p. 28; Jokūbo Dzienajevičiaus dienoraštis, in: Lietuvos totoriai, 2007, nr. 7–8, p. 22 ir kt.
5
Jonas Žvinys, Mano gyvenimo užrašai, Vilnius: Mintis, 1993,
p. 181–182.
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Vienas veiksnių, traukusių Lietuvon elgetas, grei
čiausiai buvo ir sklidęs gandas, kad lietuviai dosniai
sušelpia tokius vargetas. Pasak tyrėjų, tradicinėje Lie
tuvos bendruomenėje elgetos nuo seno naudojosi gana
aukštu socialiniu statusu, jiems rodyta pagarba, ma
nyta, kad atsakius elgetai išmaldos arba jo neįsileidus,
galima susilaukti nelaimės ar nepritekliaus6.

Įdomu, kad pokarinis elgetų antplūdis – beveik pa
mirštas Lietuvos istorijos siužetas. Tiesa, nepriklau
somybės metais jį atgaivino vilko vaikų – Lietuvoje
elgetavusių ir pasilikusių, čia užaugusių vokiečių vai
kų – atsiminimai7, paskatinę tyrimus8. Tačiau turtingi
ir intensyviai tyrėjų bei menininkų, muziejininkų eks
ploatuojami9 vokiečių vaikų liudijimai tapo vieninteliu

6
Vita Džekčioriūtė, „Elgeta XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės
Lietuvoje“, in: Liaudies kultūra, 2013, nr. 5, p. 80–81, 85.
7
Br. Daubaras, Duonos beieškant, Londonas: Nida, 1954; Lothar
Klafs, Ir visgi mes išgyvenome: Prisiminimai, iš vokiečių kalbos vertė
Vanda Šumskienė, Stasys Malkevičius, [Vilnius]: Nacionalinis energetikos forumas, 2014; Ingeborg Jacobs, Vilko vaikas: Neįtikėtina Rytprūsių mergaitės Liesabeth Otto gyvenimo istorija, iš vokiečių kalbos vertė
Dalia Kižlienė, Vilnius: Briedis, 2017 ir kt.
8
Arthur Hermann, Lietuvių ir vokiečių kaimynystė, Vilnius: Baltos
lankos, 2000, p. 290–303; Ruth Kibelka-Leiserowitz, Vilko vaikai: Kelias per Nemuną, iš vokiečių kalbos vertė Rūta Savickaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2000; Sonya Winterberg, Mes – vilko vaikai, iš vokiečių
kalbos vertė Dalia Kižlienė, Vilnius: Briedis, 2019; Rūta Matimaitytė,
„Lupant „vilko vaikų“ svogūną: Rytprūsių krašto vokiečių vaikų likimas

ir atmintis Lietuvoje“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2019, nr. 7, p. 32–37;
Paulina Kuodytė, „Vilko vaikų traktuotė grožinėje ir dokumentinėje literatūroje“, in: Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2019,
nr. 2 (28), p. 119–124 ir kt.
9
Ricko Ostermanno filmas Vilko vaikai (2013); dokumentinis filmas
Vilko vaikai: Nutylėtos tragedijos įamžinimas (2021); Edelveiso draugijos 2008 m. parengta fotografijų paroda Vilko vaikai; Genocido aukų
muziejaus parengta ir 2017–2021 m. Lietuvos bei Vokietijos miestuose demonstruojama paroda Vilko vaikai: Duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948 m.; Alvydas Šlepikas, Mano vardas – Marytė,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012; Siegfried Gronau,
Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2017 ir kt.

Eglė Vertelkaitė. Iš triptiko „Štai čia ir gyvena raganos“. 2017. Acetoninis spaudas, tušas, plunksna
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atminties klodu, užgožusiu kitus ne mažiau dramatiš
kus pirmųjų pokario metų siužetus, visų pirma – žinias
apie iš Sovietų Sąjungos atvykstančių elgetų srautus10.
Kai kuriais laikotarpiais jų atvykdavo daug daugiau,
nei iš Rytprūsių. Be jų, išmalda vertėsi ir lietuviai, po
šalį klajojo čigonai (romai). Vien vilko vaikų patirtimi
grįsta istorinė literatūra įtvirtino stereotipus, esą iš
malda po karo vertėsi iš esmės vien vaikai, kad juos pri
glaudę Lietuvos gyventojai dėl to esą buvo represuojami
(suimami, ištremiami).
Tad koks buvo šios socialinės krizės mastas, kiek ji
truko, kokiomis priemonėmis sovietų valdžia ją suvaldė?
Režimui netoleruojant jokių privačių, bažnytinių so
cialinės globos struktūrų, visa atsakomybė už situacijos
kontrolę teko valstybei. Buvo įsteigtos specialios insti
tucijos. Jau 1944 m. rudenį – kai elgetaujančių vokie
čių antplūdžio iš Rytprūsių dar niekas net neprognoza
vo – Lietuvos SSR NKVD sistemoje buvo organizuotas
Kovos su vaikų beglobiškumu ir nepriežiūra skyrius11,
vėliau atsirado visa tuo užsiimančių įstaigų struktū
ra12. Problemas, susijusias su suaugusiųjų elgetavimu,
privalėjo spręsti Socialinio aprūpinimo ministerija, joje
veikė Respublikinė elgetavimo likvidavimo komisija
(vadovaujama paties ministro Juozo Stimburio)13.
Dauguma atvykstančiųjų į Lietuvą pokariu buvo
rusakalbiai iš Rusijos, Baltarusijos ir kitų SSRS re
gionų – nepilnamečiai, vadinamieji „maišelininkai“14,
kare žiauriai suluošinti neįgalieji. Antroji kiek mažes
nė, trumpiau Lietuvoje užsibuvusi elgetų grupė buvo
vokiečiai. Daugiausia problemų kėlė beglobiai vaikai:
jei vokiečių migracija sieta su elgetavimu ir šiltinės
plitimu, tai rusų – dar ir su nusikalstamumo augimu
(patys besirūpindami savo pragyvenimu ir gerove, to
kie vaikai jungėsi į gaujas, vagiliavo; atrodo, kai kurias
vaikų grupes tekdavo nuginkluoti – 1944 m. gruodį iš
vienos jų Vilniuje buvo atimtas kulkosvaidis15).
Tad pokariu būta kelių didelių, viena kitą papildančių
svetimtaučių elgetų keliavimo į Lietuvą srautų: a) pir
masis, kaip minėta, atsirito paskui Raudonąją armiją

dar 1944 m. iš rytų; b) 1945 m. pradžioje sovietų kariuo
menei užėmus Rytų Prūsiją, dėl visiško ūkio sugriovi
mo jį papildė elgetaujančių vokiečių migracija iš pietų;
c) 1946–1947 m. pasipylė dar daugiau elgetų iš rytų ir
pietryčių (kai badas ėmė alinti Moldovos, Ukrainos, Bal
tarusijos ir Rusijos gyventojus; knygos apie šį badme
tį autoriaus Venjamino Zimos duomenimis, žmonės iš
bado apimtų sričių Lietuvą pasiekė 1946 m. rudenį16).
Apie kokius elgetaujančių migrantų skaičius galima
kalbėti? Nors Lietuvos viešojoje erdvėje dažnai tvirtina
ma, kad pokariu partizaninis karas stabdė svetimtau
čių iš SSRS respublikų migraciją, tačiau archyvų duo
menimis – tai buvo didžiausio jų antplūdžio metas. Jais
remiantis istoriografijoje teigiama, kad 1947 m. pra
džioje kasdien į Vilniaus geležinkelio stotį atvykdavo
po 30 000 žmonių, kurių „dauguma, jei ne visi“, pasak
milicijos pareigūnų, Lietuvoje ieškojo maisto ir stogo
virš galvos, keliavo neturėdami asmens dokumentų17.
Kiek mažesnius šaltinių duomenis pateikiantis Zima
rašo, kad iš badaujančių regionų į Pabaltijo respublikas
ieškoti maisto per parą atvažiuodavo apie 35–40 000
žmonių (žinota, kad čia nėra kolūkių)18.
Tokia statistika atrodo neįtikėtina: abejotina, kad net
didžiausios krizės sąlygomis, trumpu laikotarpiu, per
mėnesį ar net du-tris galėjo atvykti šimtai tūkstančių
žmonių. Vilniaus (kaip ir Rygos bei Talino) valdžia, ma
tyt, sąmoningai tirštino spalvas ataskaitose Maskvos
institucijoms, neįstengdama susidoroti su didžiuliu val
kataujančių bei elgetaujančių suaugusiųjų ir vaikų,
kasdien atvykstančių iš rytinių SSRS regionų ir Rytprū
sių, antplūdžiu. Tam tikrą dalį dokumentuose minimų
kasdienių atvykėlių turėjo sudaryti iš SSRS atvykstan
tys nuolatinio darbo ieškantys, komandiruoti asmenys.
Liudo Truskos skaičiavimais, 1945–1950 m. Lietuvoje
galėjo apsigyventi maždaug 130 000 tokių atvykėlių19.
Susidaryti realesnį vaizdą apie elgetų „invazijos“ mas
tą leidžia jų judėjimą stebėjusių institucijų vidaus doku
mentai. Mat 1947 m. pavasarį mėgindama kontroliuoti
šiltinės epidemijos plitimą valdžia ėmėsi beprecedenti

10
Jų stichinę migraciją į Lietuvą 1946–1947 m. bado metu pastebėjo istorikas Grigorijus Potašenko („Rusai Lietuvoje 1944 m. liepą –
1953 m.: rusų migracijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos atmintis“, in: Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, Vilnius:
Vilniaus universitetas, 2013, p. 135–143).
11
Petras Liubertas, Tamsios aukštumos: LTSR milicija 1940–1987, Vilnius: Versus, 2019, p. 68. Kaip ir kitoms NKVD institucijoms, jam vadovavo iš SSRS atsiųsti pareigūnai.
12
Plačiau žr. Ieva Balčiūnė, „Neprižiūrimų ir beglobių nepilnamečių
problema ir jos sprendimas 1944–1954 metais Lietuvoje“, in: Lietuvos
istorijos studijos, 2021, nr. 47, p. 82–98.
13
Slaptas socialinio aprūpinimo ministro raštas Ministrų Tarybos pirmininkui Mečislovui Gedvilui, 1947-03-05, in: Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. R-754, ap. 13, b. 94, l. 53.
14
Maisto parsigabenimas iš turtingesnių regionų, geriau aprūpinamų didžiųjų miestų SSRS išplito nuo Rusijos imperijos ūkio sugriovimo
per pilietinį karą, nuo 1944 m. dėl visuotinio deficito įgavo tokį mastą, kad kasmet būdavo sulaikoma dešimtys tūkstančių „maišelininkų“

ir spekuliantų, konfiskuojama tonos produktų. Nežiūrint to, kad SSRS
gyventojų mobilumą varžė pasų režimo sistema (juos turėjo tik dalis
gyventojų, be to, reikėjo specialių kelionės dokumentų) ir bagažo limitas, „maišelininkai“ užtvindydavo kelius ir transporto priemones
(Елена Твердюкова, „Борьба с мешочничеством в СССР в 1940- е г.“, in:
Вестник екатерининского института, 2010, nr. 3, p. 54–59).
15
Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisaro įsakas Nr. 0055,
1944-12-15, in: Lietuvos ypatingojo archyvo Vidaus reikalų ministerijos
dokumentų skyrius (toliau – LYA VRM DS), f. V-102, ap. 1, b. 1, l. 75.
16
Вениамин Зима, Голод в СССР 1946–1947 годов: Происхождение и
последствия, d. II, in: http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6014.
17
Дэвид Р. Ширер, Сталинский военный социализм: Репрессии
и общественный порядок в Советском Союзе, 1924–1953, Москва:
РОССПЭН, 2014, p. 501.
18
Вениамин Зима, op. cit.
19
Lietuva 1940–1990: Okupuotos Lietuvos istorija, Vilnius: Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, antras pataisytas ir
papildytas leidimas, 2007, p. 399–400.
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nių priemonių izoliuoti elgetas. Gegužės 1 d. aukščiau
sios instancijos – Lietuvos SSR Ministrų Taryba kartu
su LKP(b) CK – priėmė nutarimą „Dėl vidurių šiltinės
protrūkių likvidavimo Lietuvos SSR“, kuriame, be me
dicininių ir sanitarinių reikalų, nemažai dėmesio skirta
žmonių migracijai. Geležinkelių valdyba buvo įparei
gota užkirsti kelią keleivių antplūdžiui į dideles stotis,
reikalavo jas dezinfekuoti, kaip ir keleivinių traukinių
vagonus. Vidaus reikalų organai gavo nurodymą blo
kuoti valkatų ir elgetų keliavimą geležinkeliu, Lietuvos
plentais ir vieškeliais20.
Už elgetaujančiųjų ir valkatų sulaikymą Lietuvos
SSR buvo atsakingos dvi institucijos – vidaus reikalų
ir valstybės saugumo organai. Šiltinei toliau plečiantis
ir atsirandant vis naujiems židiniams, gegužės 18 d. jų
vadovai buvo įpareigoti „visai užkirsti kelią“ elgetų ir
valkatų kelionėms, sulaikytus vokiečius nedelsiant iš
siųsti į Kaliningrado sritį21. Milicija organizavo užkar
das keliuose, sustiprino budėjimą miestuose, o MGB
Transporto skyrius kontroliavo geležinkelį, privalėjo
užtikrinti sanitarinį kordoną. Institucijų vadovai kas
dien informavo prie vyriausybės įsteigtą Ypatingąją
kovos su epidemijomis komisiją apie keliuose, miestuo
se ir apskrityse sulaikomą „valkataujantį ir elgetau
jantį elementą“, keliaujančiųjų traukiniais sanitarinį
„apšvarinimą“22.
Mėginant fiziškai blokuoti elgetų migraciją (1947 m.
gegužę–birželį), Lietuvos SSR institucijų fiksuoti duo
menys rodo, kad kasdien šalyje būdavo sulaikoma apie
1000–1500 valkataujančių ir elgetaujančių žmonių. Ta
čiau dalis jų įkliūdavo ne vieną kartą, dalis išvengdavo
sulaikymo išlipdami iš traukinių mažose stotyse, kiti
nuo persekiotojų pabėgdavo.
1947 m. gegužės–birželio mėnesiais milicija kasdien
Lietuvos keliuose, stotyse, turguose sulaikydavo maž
daug 50–150 elgetaujančių žmonių (bet, pavyzdžiui,
gegužės 21 d. – net 104123). Keliskart daugiau atvyks
tančių suaugusių ir nepilnamečių elgetų kasdien būda
vo išlaipinami iš traukinių: antai nuo 1947 m. gegužės
15 d. iki birželio 11 d., t. y. mažiau nei per mėnesį, Lie

tuvos SSR teritorijoje prekybinių traukinių vagonuose
buvo surasti ir sulaikyti 12 467 elgetos, iš kurių 5528 –
vokiečiai (119 žmonių sirgo šiltine)24.
Trukęs apie mėnesį, birželio viduryje elgetų gaudy
mo vajus greičiausiai buvo nutrauktas, nes reikalavo
daug resursų; antra vertus, pasklidus gandams apie
atsiradusias kliūtis, jų antplūdis turėjo sumažėti. Pa
grįstai galima būtų diskutuoti dėl iki tūkstančio kas
dien (ypač – nuo 1946 m. rudens) atvykstančių elgetų.
Nepaprastai didelio jų antplūdžio vaizdą stiprino išmal
da besiverčiančių benamių gausa ir tai, kad dauguma
turėjo ilgesnį ar mažesnį migravimo po Lietuvą „stažą“.
Prisirinkę norimą kiekį ar valdžios nustatytą bagažo
normą – pūdą (16 kg) – produktų, absoliuti dauguma
elgetų patys grįždavo iš kur atvykę, nes jų laukė badau
jantys namiškiai. Dalis suaugusiųjų čia rasdavo pragy
venimo šaltinį ir pastogę, o vaikų – stabilų prieglobstį
lietuvių šeimose.
Kas laukė išlaipintų iš traukinių ir sulaikytų keliuo
se? Žmonės būdavo apklausiami, identifikuojami. At
rodo, buvo tikrinama sveikata, bent jau ataskaitose
vyresnybei pranešama, kiek išaiškinta sergančių šil
tine (gali būti, kad su akivaizdžiais ligos požymiais) ir
„apšvarintų“.
Laikinam valkataujančių nepilnamečių apgyvendini
mui didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Šiauliuo
se ir Panevėžyje, vėliau – ir Klaipėdoje) buvo atidaryti
visą parą veikę Nepilnamečių priėmimo-paskirstymo
punktai. Jie Lietuvos SSR atsirado 1945 m. Iki tol sto
tyse, turguose, gatvėse milicijos sugauti beglobiai nepil
namečiai buvo apgyvendinami vaikų namuose. Tačiau
jau 1945 m. kovo mėnesį Švietimo liaudies komisariatas
paragino tokios praktikos atsisakyti, siūlydamas atvy
kėliams steigti specialias kolonijas. Mat likimo ilgai
mėtyti ir vėtyti paaugliai buvo nevaldomi – atsidūrę
vaikų namuose, imdavo vogti ir pardavinėti inventorių,
gautus drabužius; gavę pinigų pirkosi tabaką, alkoho
lį, nusiaubdavo pastatus (daužė langus, laužė ir degino
baldus), mušėsi, necenzūriniais žodžiais koneveikė dar
buotojus ir t. t.25 Be perstojo augančios beglobių vaikų

Вениамин Зима, op. cit.
Visiškai slaptas Respublikinės ypatingosios kovos su epidemijomis komisijos nutarimas, 1947-05-18, in: LCVA, f. R-754, ap. 13, b. 115,
l. 3–4.
22
Visiškai slapti vidaus reikalų ministro Juozo Bartašiūno ir e.p. Antano Mickevičiaus, MGB Transporto skyriaus viršininko Salmino raštai
MT pirmininko pavaduotojui Vladui Niunkai (Respublikinės Ypatingosios kovos su epidemijomis komisijos pirmininkui), 1947-05-13–06-13,
in: LCVA, f. R-754, ap. 13, b. 115, l. 3–13, 15–82. Pagal patvirtintą tvarką, didesnių miestų geležinkelio stotyse (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Joniškio, Kybartų, Marijampolės) veikiančiuose sanitariniuose
punktuose tikrinta, ar žmonės neturi utėlių. Jų aptikus, keleiviai privalėjo pereiti vadinamąjį „sanitarinį apšvarinimą“, o ten, kur įrenginių
jam nebuvo, siųsti į pirtis, daiktai atiduodami dezinfekcijai. Tik gavę
pažymą, galėjo įsigyti bilietą ir keliauti. Sunku vertinti šių priemonių
efektyvumą, nes pokario metais nuolat skųstasi neveikiančiomis mies-

tų pirtimis, trūko muilo, kuriuo nebuvo pakankamai aprūpinamos net
ligoninės, pirtys ir vaikų darželiai. Vis dėlto MGB Transporto skyriaus
viršininkas kasdien pateikdavo duomenis apie 1–2 tūkst. stotyse „apšvarintų“ asmenų. Vilniaus geležinkelio stoties bilietų kasos kurį laiką
buvo iškraustytos į lauke esančius kioskus.
23
Visiškai slaptas e. p. vidaus reikalų ministro Antano Mickevičiaus
raštas MT pirmininko pavaduotojui Vladui Niunkai, 1947-05-21, in:
LCVA, f. R-754, ap. 13, b. 115, l. 82.
24
Visiškai slapta MGB Transporto skyriaus viršininko Salmino pažyma, 1947-06-13, in: LCVA, f. R-754 ap. 13, b. 115, l. 78.
25
Slaptas švietimo liaudies komisaro pavaduotojos Michalinos Meškauskienės raštas vidaus reikalų liaudies komisarui Juozui Bartašiūnui,
Valstybės kontrolės liaudies komisarui Zigmui Tverkui, LKT pirmininko
pavaduotojui Vladui Niunkai, 1945-03-19, in: LCVA, f. R-754, ap. 13,
b. 37, l. 78.
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problemos mastą liudija tai, kad okupuotoje Lietuvoje
iš karto po karo rūpintasi kelis kartus išplėsti vaikų
namų tinklą.
Nepilnamečių priėmimo-paskirstymo punktai buvo
vieta, į kurią pirmiausia patekdavo 3–16 metų amžiaus
vaikai, likę be globos dėl tėvų represavimo (suėmimo,
įkalinimo, ištrėmimo), jiems mirus ar žuvus, taip pat
nepilnamečiai nusikaltėliai, milicijos sulaikyti valka
taujantys vaikai. Punktų darbuotojai per dvi savaites
privalėjo pasirūpinti tolesniu jų likimu. Iš Rytprūsių
atkeliavusius vaikus nieko nelaukiant išsiųsdavo į Ka
26
Atvykusių į Vilniaus ir Šiaulių nepilnamečių priėmimo-paskirstymo punktus apskaitos žurnalai, in: LYA VRM DS, f. L-37, ap. 1, b. 423,
426.

liningrade atidarytus analogiškus punktus, o atvykę iš
Sovietų Sąjungos buvo siunčiami namo (jei turėjo arti
mųjų) arba į paskirstymo punktus ir vaikų namus.
Nepilnamečių buvo tiek daug, kad jie paprastai būda
vo palydimi tik iki stoties ir nupirkus bilietą įsodinami į
traukinį. Nemažai mažamečių rusakalbių našlaičių pa
teko į Lietuvos vaikų namus ir juose užaugo. Dalis pa
auglių buvo išsiunčiama į amatų, profesines mokyklas,
ruošusias fabrikų darbininkus (jose buvo įvestas ypač
griežtas režimas, savavališkai pasišalinę gaudyti kaip
nusikaltėliai), dalis įdarbinama įmonėse ir kolūkiuo
se26. Ten, kur minėtų punktų nebuvo, milicijos sulai
kyti vaikai atsidurdavo areštinėse su suaugusiaisiais.
Tai paskatino vidaus reikalų organus inicijuoti vaikų
kambarių atidarymą, numatė jiems etatus27. Ne kar

Eglė Vertelkaitė. Iš triptiko „Štai čia ir gyvena raganos“. 2017. Acetoninis spaudas, tušas, plunksna
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tą už vagiliavimą, chuliganizmą, kitus nusikaltimus
milicijos sulaikyti vaikai siųsti į nepilnamečių darbo
kolonijas. Taigi per kelis pirmuosius okupacijos metus
Lietuvos SSR atsirado ir ėmė funkcionuoti visa SSRS
standartizuota kovos su nepilnamečių valkatavimu ir
nusikalstamumu „infrastruktūra“.
Suaugusių elgetų iš kitų SSRS respublikų migracijos
kontrolei buvo pasitelkiama pasų režimo sistema. Nuo
1946 m. pabaigos (vadovaujantis lapkričio 5 d. Lietuvos
SSR MT nutarimu dėl priemonių suaugusių gyventojų
elgetavimui ir valkatavimui likviduoti), vidaus reikalų
ir valstybės saugumo organai vykdė „sistemingas ope
racijas“, per kurias elgetos būdavo surenkami gatvėse,
stotyse ir traukiniuose28. Taikant Sovietų Sąjungoje
galiojusią praktiką, neturintys tapatybės dokumentų
asmenys turėjo būti grąžinami į savo nuolatinio gyve
nimo vietą, neįgalieji ir nedarbingi – perduodami so
cialinių institucijų globon (neįgaliųjų, senelių namų),
darbingus reikalauta įdarbinti29. Sunku pasakyti, kiek
elgetų tokiu būdu buvo išsiųsta iš Lietuvos (išreiškę
norą grįžti – gaudavo vienkartinę pašalpą), kiek vėliau
sugrįždavo atgal. Vis dėlto neretu atveju valdžios ir el
getų interesai sutapo – jie patys skubėjo su surinkta
išmalda pasiekti namus.
Lietuvoje sulaikyti suaugę elgetaujantys vokiečiai irgi
būdavo grąžinami iš kur atvyko. Sąjunginei vyriausybei
apsisprendus visus vokiečius iš srities deportuoti į sa
vąją okupacinę zoną Rytų Vokietijoje (1947 m. balandį),
Lietuvos SSR vietos valdžios įstaigos gavo nurodymą
suregistruoti atvykėlius iš buvusios Rytų Prūsijos. Per
kelis kartus, organizavus atskirus traukinių maršrutus,
jie išgabenti į Kaliningradą. Lietuvoje prieglobstį radę
vokiečiai ir juos priglaudusios lietuvių šeimos tokios de
portacijos baiminosi, nes nepasitikėjo sovietų režimu ir
nežinojo, koks likimas jų laukia. Vis dėlto daugiau kaip
8000 1947–1951 m. iš Lietuvos ne savo noru išgabentų
vokiečių gavo galimybę ištrūkti iš Sovietų Sąjungos.
Tokios akcijos rengtos keletą kartų: 1947 m. gegužės

mėn. iš Kauno į Kaliningradą išsiųstuose 9 vagonuose
važiavo 792 žmonės: 458 suaugę ir 334 vaikai30; tų metų
birželį minimas 5528 vokiečių išsiuntimas31; 1948 m.
spalio mėn. vokiečiai dar kartą buvo surinkti ir grąžinti
į buvusius Rytprūsius, tąkart 1290 žmonių, vėliau – dar
652 vokiečiai iš Lietuvos32.
Maždaug 1947–1948 m. sandūroje svetimtaučių elge
tų migravimo pikas praėjo. Tai lėmė ekonominė ir poli
tinė situacija kaimyniniuose regionuose ir pačioje Lietu
voje. Čia prasidėjus gyventojų terorizavimui mokesčiais
ir prievolėmis, trėmimams, kolektyvizacijai, slopinant
partizaninį karą, situacija tik blogėjo, sovietinės refor
mos skurdino ir kaimo, ir miesto gyventojus. Tuo metu
nacių okupaciją patyrusiame SSRS pakraštyje socialinė
ir ekonominė situacija šiek tiek normalizavosi, veikė ne
mažai atsakingų institucijų, o ir baudžiamųjų priemo
nių elgetavimui ir ypač valkataujančių nepilnamečių
nusikalstamumui suvaldyti. Padėtis greitai keitėsi Ryt
prūsiuose – pasak Arthuro Hermanno, 1947 m. kraštas
pradėjo atkusti, nuo pavasario pakako maisto produk
tų33, ekstremalus badmetis baigėsi ir vokiečių kelionės į
Lietuvą retėjo, vėliau rengtasi kelionėms į Vokietiją.
Pokarinis migrantų antplūdis pasiekė beveik kiekvie
no Lietuvos gyventojo namus, dalintasi duona, lietuvių
šeimose užaugo tūkstančiai likimo nuskriaustų našlai
čių. Turime gražius istorijos puslapius – buvo išgelbė
tos gyvybės. „Ir štai lietuvis atlaužia tos pačios duonos,
kurią pats valgo, ir duoda alkstantiems, teikia nakvynę.
Štai kur tikras žmoniškumas, štai kur tikras tikėjimas:
atlaužk duonos ir priešui“34, – gėrėjosi lietuvių požiūriu
į svetimtaučius elgetas pokariu jau minėtas kunigas
Jonas Žvinys. Bet turime ir šešėlinę šios istorijos pusę –
vaikų „darbines biografijas“, iki vilko vaikų atminties
šaltinių susiaurintus tyrimus ir angažuotą Lietuvos
teisės poziciją: nukentėjusiųjų nuo 1939–1990 m. oku
pacijų statusas suteiktas tik čia užaugusiems vokiečių
vaikams.
Kažin, kas liks istorijai iš 2021-ųjų?
!

27
Slaptas vidaus reikalų ministro pavaduotojo G. Sokolovskio raštas
MT pirmininkui Mečislovui Gedvilui, 1946-06-12, in: LCVA, f. R-754,
ap. 13, b. 94, l. 167.
28
Slaptas socialinio aprūpinimo ministro Juozo Stimburio raštas
MT pirmininkui Mečislovui Gedvilui, 1947-03-05, in: LCVA, f. R-754,
ap. 13, b. 94, l. 53.
29
Ibid.; Елена Зубкова, „Бедные“ и „чужие“: нормы и практики
борьбы с нищенством в Советском Союзе. 1940–1960- е годы“, in:
Труды Института российской истории РАН, 2013, nr. 11, p. 297.
30
Visiškai slaptas e. p. vidaus reikalų ministro Antano Mickevičiaus

raštas MT pirmininko pavaduotojui Vladui Niunkai, 1947-05-21, in:
LCVA, f. R-754, ap. 13, b. 115, l. 82.
31
Visiškai slapta MGB Transporto skyriaus viršininko Salmino pažyma, 1947-06-13, in: LCVA, f. R-754, ap. 13, b. 115, l. 78. Jie greičiausiai
buvo išgabenti per gegužę ir birželį.
32
Pasakoja rusų nelaisvėje Lietuvoje buvęs vokiečių leitenantas X,
in: Eltos biuletenis (leistas Vokietijoje), 1949-07-18, nr. 6, p. 22; Юрий
Костяшов, op. cit., p. 296.
33
Arthur Hermann, op. cit., p. 281.
34
Jonas Žvinys, op. cit., p. 181–182.
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Pakrantė – egzotiški žvilgsniai į vietą
ne vietą
Kas ateina į galvą teologui

Florian Schuller

I. Kodėl „egzotiški“?
Erichui Friedui šių metų gegužės 6 d. būtų sukakę 100
metų. 1938 m., jam, šešiolikmečiui, teko pamatyti, kaip
gestapas mirtinai nukankino jo tėvą. Jau atsidūrus
Londono egzilyje, prasidėjo jo karjera – ir kaip kairio
sios politikos aktyvisto, ir kaip itin sėkmingo, gausiai
skaitomo XX a. antros pusės vokiečiakalbių lyriko. Jam
priklauso ir šis eilėraštis:
Atsidūrus prie jūros
privalu pradėti tylėti
ties paskutiniais kuokštais žolės
dera pamesti giją
ir įkvėpti
iškvėpti
ir vėlei įkvėpti
sūrią putą
ir šaižų švilpesį vėjo
išgirdus gurgždesį smėlio
ir akmenukų čežesį
ilgose bangose
privalu privalėjus liautis
ir nieko daugiau nenorėti norėti tik jūros
tik jūros1
„Atsidūrus prie jūros / privalu pradėti tylėti“, – tiesą
sakant, sulig šiais žodžiais tokia tema kaip „krantas“
Florian Schuller (g. 1946) – monsinjoras, teologijos daktaras, buvęs Bavarijos Katalikų akademijos (Katholische Akademie in Bayern) direktorius, ilgus metus užsiėmė akademine
sielovada (žr. jo straipsnius NŽ-A, 2001, nr. 6; 2019, nr. 2).
Čia publikuojamą tekstą, parengtą pagal pranešimą, skaitytą
2021 m. liepos 14 d. Nidoje, Thomo Manno festivalyje „Kultūros kraštovaizdžiai. Pakrantės“, iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius.
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ar „pakrantė“ turėtų jau būti priėjusi pabaigą. Vakar
vakare aš laivu po 21 valandos kelionės iš Kylio pasie
kiau Klaipėdos pakrantę, ir Kuršių nerija mane išsyk
vėl užvaldė. Mat būtent: „išgirdus gurgždesį smėlio / ir
akmenukų čežesį / ilgose bangose / privalu privalėjus
liautis / ir nieko daugiau nenorėti norėti tik jūros“. Ta
čiau nutilimas jūros pakrantėje padeda ir išsivaduoti
iš priverstinio nebylumo. Tai rodo vokiečių televizijos
filmas Meeresleuchten (Jūros švytėjimas), kurio didžioji
dalis įstabių, žavių gamtos epizodų praėjusiais metais
buvo nufilmuota čia, Kuršių nerijoje, ir kurį aš visiems
šio puikaus kraštovaizdžio mylėtojams galiu tik reko
menduoti. Lėktuvas nukrinta į Baltiją, tėvų pora ne
tenka dukters. Atvažiavęs į oficialias gedulo iškilmes,
tėvas nusiperka nugyventą krautuvėlę pakrantėje, no
rėdamas taip šioje vietoje dvasiškai būti arčiau dukters.
Ir toje apleistoje vietovėje randasi naujas gyvenimas,
žmones pasiveja senos istorijos. Drauge tėvui pavyksta
įveikti savąjį gedulo nebylumą, jis net tampa žmonių
santykių katalizatorium. Ulrichas Tukuras, vaidinan
tis tėvą Tomą, viename interviu sako: „Aš esu veikiau
kalnų žmogus, užaugęs ritmingame Pietų Vokietijos
kraštovaizdyje. Bet, žinoma, jūros žavesys negali ma
nęs neveikti. Tokia begalybė, tokia galybė! Kažkoks
neįtikėtinas grožis“2. Man irgi tas pat, kas Ulrichui Tu
kurui. Būdamas Bavarijos žmogus, aiškiau save galiu
apibrėžti ne jūros pakrantėmis, o kalnais. Tai pirmas
dalykas, kodėl šio teksto antraštėje atsirado žodis „eg
zotiški“. O antras egzotiškas dalykas, be abejo, yra tai,
kad esu teologas.
Tačiau kartais, kaip žinia, gali būti kaip tik įdomu
klausytis pašaliečio patirčių. Beje, teologija irgi iš da
lies kalta, kad man leista šiandien su jumis kalbėtis.
Mat 2010 m. Vilniuje skaičiau pranešimą3, o jame ci
Vertė Antanas Gailius.
Augsburger Allgemeine, 2021-02-16.
3
Žr. Florian Schuller, „Ir akis gali būti intelektuali: Bažnyčios dalyvavimas ir reikšmė dvasiniame ir kultūriniame visuomenės diskurse“, in:
Naujasis Židinys-Aidai, 2010, nr. 12, p. 437–444.
1

2
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tavau ankstyvųjų krikščionių bendruomenės regulą iš
Sirijos, V a. surašytą vadinamąjį Testamentum Domini4. Ten išsamiai išdėstytos ir diakono funkcijos: „Jeigu
diakonas darbuojasi pajūrio mieste, jis privalo rūpes
tingai apieškoti pakrantę, ar neras ten išplauto kokio
sudužusio laivo keleivio kūno. Diakonas privalo jį ap
rengti ir palaidoti“. Man tai labai įtaigus paveikslas:
pajūrio miestas, kur diakonas pakrantėse ieško žuvu
sių sudužusio laivo keleivių, kur žmonių viltys dūžta
į uolas ir rifus. Juk galėjo būti tiesiog parašyta: dia
konas turi apeiti gatves ir skersgatvius, ieškodamas
mirusių. Antikos miestų siaurose gatvėse ir gatvelė
se dažnai buvo aptinkamos naktį nužudytos, dažniau
siai neatpažįstamos smurto aukos. Tačiau, pabrėžiant
sudužusių laivų žuvusiuosius, pirmykštis pavojingos,
uolėtos pakrantės įvaizdis įgyja dar ir kur kas gilesnę
simbolinę įtaigą.
Žodžiu, ši citata įstrigo stebėtinoje Thomo Manno fes
tivalio organizatoriaus pono Antano Gailiaus atmintyje,
tad šitaip man ir kaip kraštovaizdžio požiūriu tikram
egzotui, ir kaip nuo temos iš pradžių galbūt šiek tiek nu
tolusiam teologui tenka kalbėti apie krantą, pakrantę,
pajūrį – kad ir kaip ši ypatinga gamtos ir kultūros vieta
būtų vadinama. Taigi aš išsyk, pasiteisinęs dėl žodžio
„egzotiški“, antruoju savo „egzotiškų žvilgsnių“ žingsniu
žengiu tiesiai prie klausimo: krantas, pakrantė, pajū
ris – kokį vaidmenį jie vaidina Biblijoje?

II. Kiek visko nutinka biblinėse
pakrantėse
Mat „pakrančių“ tema teologui iš pradžių yra tikras
iššūkis. Kokios gi Senajame ar Naujajame Testamente
pakrantėje vykstančios scenos pirmiausia ateina į gal
vą Biblijos žinovui? Su „kalnais“ būtų aiškiai lengviau:
Mozė Sinajaus kalne su dešimties įsakymų lentelėmis,
arba Jėzaus laiminimai per Kalno pamokslą, arba Jė
zaus atsimainymas Taboro kalne, arba jo pakilimas nuo
kalno į dangų, kaip pasakoja evangelistas Matas. Bet
pakrantės, kranto scenos kaip teologiškai reikšmingos
vietos? Paminėsiu tris, kurios man ateina į galvą.
Pirmoji: lemiamasis įvykis, į kurį, pasak Senojo Tes
tamento pasakojimų, Izraelio tauta visada gręžėsi kaip
į centrinį potyrį, ypač krizinėse situacijose: Išėjimas,
egzodas, žygis per Raudonąją jūrą ir išsigelbėjimas nuo
besivejančių egiptiečių. Išėjimo knygoje rašoma: „Taip
Viešpats išgelbėjo tą dieną Izraelį nuo egiptiečių. Izrae
lis matė gulinčius negyvus egiptiečius ant jūros kranto.
Kai Izraelis pamatė galingą ranką, kurią Viešpats pa
kėlė prieš Egiptą, bijojo Viešpaties, pasitikėjo Viešpačiu
ir jo tarnu Moze. Tada Mozė ir izraeliečiai giedojo Vieš
4
Ignatius Ephraem Rahmani, Testamentum Domini nostri Jesu Christi, Hildesheim: Olms, 1968 (11899).
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pačiui šią giesmę: „Aš giedosiu Viešpačiui, nes jis šlo
vingai nugalėjo – nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją“ (Iš
15, 1). Raudonosios jūros pakrantė kaip priešo pražū
ties, kaip tautos išsigelbėjimo, todėl ir Dievo garbinimo
vieta. Vieta, kurią prisiminti bus visų kartų užduotis.
Iki šiol ją prisimename ir mes, krikščionys – visų naktų
naktį, Velykų naktį, skelbdami, skaitydami, giedodami
šį Senojo Testamento tekstą.
Naujajame Testamente esama visai panašios scenos,
tiesa, su priešingu ženklu. Paskutinė Biblijos knyga, va
dinamasis Apreiškimas Jonui, parašyta kaip paguodos
knyga persekiojamai, įsibaiminusiai krikščionių grupei
apie 100 m. e. m., o jos fone tvyro Romos imperijos vyk
dytų persekiojimų patirtis. Taigi ji painiomis, patraku
siomis, kartais net iš pažiūros sujauktomis scenomis
vaizduoja galutinį gėrio ir blogio, Dievo ir Dievui prie
šiškų istorijos jėgų susidūrimą. Tas jėgas kaip tiesiog
blogio žvėris, kaip gyva Dievo paveikslo priešingybė
simbolizuoja slibinas. Apie tą slibiną Apreiškimo kny
goje gana netikėtai ir be jokios sąsajos su pavaizduoto
mis kovos scenomis sakoma: „Ir slibinas žengė į jūros
pakrantę“ (Apr 12, 18). Vėl pakrantė, tik čia, priešingai
nei Išėjimo knygoje, ji yra linija, skirianti Dievą ir jo
priešus. Čia ribą ženklina slibinas, o ne Dievą garbi
nanti tauta.
Mano pati mėgstamiausia su „kranto“ tema susiju
si vieta Naujajame Testamente yra Evangelijos pagal
Joną 21-ame skyriuje. Šis skyrius buvo prijungtas prie
jau esamos ir užbaigtos evangelijos, todėl vadinamas
priedu. Jame dar kartą apmąstoma žinia apie Jėzaus
prisikėlimą ir giliau atskleidžiama jo prasmė. Priede
aprašoma tokia situacija: jau po Jėzaus mirties moki
niai iš Jeruzalės grįžta šiaurėn į gimtąją Galilėją ir vėl
imasi savo amato – žvejybos, kaip kadaise, prieš Jėzui
pašaukiant juos sekti paskui jį: „Jie nuėjo ir sulipo į
valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant,
ant kranto pasirodė bestovįs Jėzus. Mokiniai nepažino,
kad ten Jėzaus esama“ (Jn 21, 3–4). Ta nepažįstama
figūra liepia jiems plaukti dar kartą: „Jie užmetė ir jau
nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet
tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk
tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas
Petras persijuosė palaidinę, nes buvo neapsirengęs, ir
šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo ne
toli nuo kranto – maždaug už dviejų šimtų uolekčių – ir
atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė
žėrinčias žarijas, ant jų padėta žuvų, ir duonos. [...] Jė
zus jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė vienas iš mo
kinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“ – nes jie aiškiai
matė, jog tai Viešpats“ (Jn 21, 6–9, 12).
Kokį vaidmenį šiame pasakojime vaidina Genezare
to ežero krantas? Jis tikslut tikslutėliai ženklina ribą,
skiriančią, viena vertus, mokinių kasdienybę, jų ama
tą, žvejybą, normalų pasaulį, kuriame jie gyvena, – ir
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kuriame mes gyvename, – nuo, kita vertus, tikrovės
anapus kasdienybės, kitos gyvenimo dimensijos, kurią
mes vadiname Dievu arba dangumi, arba Anapusybe,
arba prisikėlusiuoju Kristumi. Nujaučiama, kad ten
kažko esama, kad ten kai kas mūsų laukia, bet pirma
turime gauti nuorodą – kaip Petras iš Jono. O tada
ten esama „žėrinčių žarijų“. Graikiškas žodis anthrakia visame Naujajame Testamente aptinkamas tik du
kartus: čia ir Evangelijoje pagal Joną (Jn 18, 18). Ten
kalbama apie ugnį nukryžiavimo išvakarėse, prie ku
rios Petras vyriausiojo kunigo tarnų akivaizdoje išsiža
da Jėzaus. Dabar būtent Genezareto ežero pakrantėje,
sakytumei, tarp kita ko, primenama apie pavojų nesu
vokti kitos tikrovės anapus mūsų kasdienybės – pažo
džiui: neįžvelgti, kad ji tikra, sąmoningai ją neigti, taigi
nesuvokti tos ribos, kurią ženklina pakrantė, – ten, kur
stovi Kristus.
Mozė Raudonosios jūros pakrantėje, slibinas jūros
pakrantėje, Jėzus ir žioruojančios anglys Genezareto
pakrantėje: tris kartus pakrantė tampa dviejų radi
kaliai priešingų pasaulių – persekiojimo ir pergalės,
Dievo ir šėtono, šiapusybės ir anapusybės – perskyros
simboliu.

III. Mėginimas užčiuopti
kitokius pasaulius
Taip priėjome tašką, pasislėpusį mano teksto antraš
tėje, kuri kai kam gali sukelti nuostabą: ką reiškia „Pa
krantė – egzotiški žvilgsniai į vietą ne vietą“? Siūlyčiau
priimti „pakrantę“ kaip žodį, nusakantį pačias pirmi
nes mūsų, žmonių, patirtis, toli pranokstančias tuos
vaizdus, kuriuos mes patys jau turime galvodami apie
pakrantę: ar tai būtų čionykščiai Baltijos jūros, ar Ita
lijos, Graikijos prie Viduržemio jūros, ar dar kokie kiti
vaizdai. Bet galbūt kaip tik ši neįtikėtinai graži pa
krantė, kurią matome prieš akis ir kurią mums duota
patirti, gali suteikti dvasinių impulsų. Prisiminkime
čia vykusią istoriją; ji buvo ir šiandien tebėra, ko gero,
viena centrinių Europos sankryžų, pagalvokime, kas tik
čia negyveno, kokioms valstybėms, kokioms tautoms
priklausė šis kraštovaizdis, ką galėtų papasakoti visai
netoli einanti Rusijos siena. Ir taip toliau, ir taip toliau.
Žvelgiant tokiu atviru žvilgsniu, tezė, apie kurią galė
tume kalbėtis, būtų tokia: krantas, pakrantė yra kur
kas daugiau nei maudynių paplūdimys, tai net nėra
vieta, kurioje gyvenama, tai nėra erdvė, kurioje galima
jaukiai įsikurti. Todėl krantas, pakrantė niekad negali
būti gimtinė. Krantas, pakrantė visai nėra jokia vieta.
Tai riba tarp dviejų priešingų realių tikrovių ir tarp
5
Claudio Magris, Utopie und Entzauberung: Geschichten, Hoffnungen und Illusionen der Moderne, München: Carl Hanser Verlag,
2002.
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dviejų priešingų vidinių patirčių. Prisiminkite Biblijos
pavyzdžius. Taigi pakrantės negalima nė topologiškai
nustatyti, ji nėra topos, veikiau jau ji – a-topos, u-topus,
utopija. Vieta ne vieta.
Tačiau tuomet apie pakrantę, apie krantą kalbėti ga
lima tik pasakojimais apie ribą, apie ribų peržengimą,
apie šiapus ribos ir anapus ribos. Kitaip tariant: kran
tas, pakrantė yra mitas, kurį pasitelkdami galime kal
bėti apie visų mūsų gyvenimus. Kaip tik apie tai kalba,
pavyzdžiui, italas Claudio Magris. Gimęs 1939 m., jis
iki šiolei liko ištikimas savo gimtajam Triesto miestui.
Laikomas, ko gero, svarbiausiu intelektualiniu atstovu
tos Vidurio Europos, kurią kelis šimtmečius ženklino
Habsburgų dinastija. Kaip žmogus iš Triesto ir gyve
nantis Trieste, jis gyvena ne tik prie jūros, prie Adrijos,
taigi yra ne tik perdėm pakrantės žmogus, – juk Trieste
ir jo apylinkėse susikerta trys kultūros, susiliečia trys
skiriamosios ribos, trys sienos: austrų, Istrijos slavų ir
italų. Todėl jam literatūra tarp kitų dalykų, vaizdingai
šnekant, yra „ėjimas pakrante“. Štai ką jis rašo: „Uto
pija reiškia, kad nepamirštame tų nežinomų aukų, tų
milijonų, kurie visais šimtmečiais žuvo nuo neapsako
mų žiaurybių ir nukeliavo į užmarštį, nebuvo įtraukti
į pasaulio istorijos analus. Istorijos tėkmė nusineša su
savimi ir pragaišina mažąsias individų istorijas, už
maršties banga ištrina jas iš pasaulio atminties; rašyti,
tarp kitų dalykų, reiškia ir eiti pakrante, plaukti prieš
srovę, rankioti sudužusių laivų nelaimėlius, surasti iš
plukdytas į krantą gėrybes ir laikinai įkurdinti popieri
nėje Nojaus arkoje“5.
Štai ir vėl tie „sudužusių laivų nelaimėliai“, kaip ir
pradžioje minėtoje senovės Sirijos bendruomenės regu
loje. Taigi pakrantė kaip literatūros paveikslas: eiti ja
žvalgantis, ar neatsiras išplukdytų kitų, pamirštų, iš
stumtų tikrovių, grąžinti joms orumą. Tuomet ne pati
pakrantė grąžina orumą milijonams istorijos aukų, bet
žvilgsnis, kurį pakrantė įgalina, kai įmanoma iš savojo
pasaulio pažvelgti į svetimąjį. Taigi žengimai per ribą.

IV. Perėjimai
Radikaliausias ir visų mūsų laukiantis žengimas per
ribą, žinoma, yra mirtis. Ex-itus, „iš-ėjimas“ iš gyveni
mo – toks medicininis terminas. Tuomet gyvenimas
tampa ex, tampa baigtas. Tačiau filosofinė ir teologinė
tradicija tam turi sukūrusi kitą, gilesnę sąvoką: transitus, „per-ėjimas“. Perėjimas yra gryniausia paslaptis.
Paslaptis, kuri regisi mus sunaikinanti, paslaptis, kuri
mus vilioja.
Todėl du didieji vokiečiakalbės literatūros meistrai ne
šiaip sau garsias mirties scenas vaizduoja pakrantėje.
Vienas jų yra, laikantis genius loci, Thomas Mannas.
Ir, žinoma, kalbame apie novelę „Mirtis Venecijoje“.
Prieš 110 metų, 1911 m. pirmą kartą buvo išleista ši
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„orumo netekties tragedija“, per kurią rašytojas Gus
tavas Ašenbachas viliasi atrasti savo paties jaunystę,
įsikūnijusią keturiolikamečio lenko Tadziaus asmeny
je. Tačiau užsidegusi meilė nesulaukia atsako, į šeštąją
dešimtį perkopęs, šiandieniu požiūriu anaiptol dar ne
senis miršta, netekęs orumo. Štai paskutiniai šios no
velės sakiniai. Veiksmas vyksta paplūdimyje, krante,
Venecijos Lido pakrantėje. Šios eilutės aprašo tai, ką
aš ką tik mėginau pateikti, kalbėdamas apie „pakrantę“
kaip ribos mitą:
Stovėjo jis [Tadzius] palei pat vandenį, nuleidęs galvą,
kojos pirštais piešdamas figūras drėgname smėlyje,
o paskui žengė į seklią atlają, kuri giliausioje vietoje
nesiekė jam nė iki kelių, ir, atsainiai perbridęs ją, nu
žingsniavo iki smėlio juostos jūroje. Ten, atgręžęs vei
dą į tolumą, akimirką pastovėjo, o tada iš lėto leidosi
žingsniuoti į kairę ilgu ir siauru sausumos rėželiu.
Nuo kranto atskirtas plačių vandenų, su išdidžia už
gaida atsiskyręs nuo saviškių, jis, kaip itin išskirtinė
ir su niekuo nesusijusi figūra vėjo plaikstomais plau
kais traukė štai ten per jūrą miglų gaubiamos begaly
bės fone. Ir staiga, lyg ką prisiminęs, lyg pajutęs kokį
impulsą, viena ranka įsirėmęs į šoną, jis, gražiai pasi
sukęs iš savo pagrindinės stovėsenos, per petį pažvel
gė į krantą. Stebintysis [Gustavas fon Ašenbachas]
sėdėjo ten, kur kitados sėdėjo, kai, atsiliepdamos nuo
to paties slenksčio, šios pilkos prieblandų akys pirmą
syk su jo žvilgsniu susidūrė. Į atkaltę atremta jo galva
iš lėto sekė per jūrą žengiančiojo judesius; dabar ji, lyg
pasitikdama žvilgsnį, pakilo ir nusviro ant krūtinės,
tad jo akys ėmė žvelgti iš apačios, o veide radosi glebi
gilaus snaudulio išraiška. Regėjosi jam, lyg blyškusis
ir meilusis psichogogas iš tolumų šypsotųsi jam, lyg
jam motų; tarytumei, pakėlęs ranką nuo šono, rodytų
kryptį, pirma jo sklęstų į pažado ir šiurpo kupiną to
lybę. Ir, kaip ne sykį jau, Ašenbachas susiruošė sekti
jam įkandin.
Kelios minutės praėjo, kol žmonės suskubo krėsle
į šalį susmukusiajam į pagalbą. Nunešė jį į kambarį.
Ir dar tą pačią dieną pagarbiai sukrėstas pasaulis pa
tyrė žinią, kad jis pasimirė.6
Taigi „pakrantė“ yra ir tai: ten lyg kviesdamas laukia
psichogogas – dėmesio, ne psichologas, bet psichogogas,
sielų vedlys, mirusiųjų palydovas. Bet, norėdamas pas
kui jį sekti, turi sumokėti mirties kainą.
Manno „Mirtis Venecijoje“ veda mus prie kitos mirties
scenos vokiečiakalbėje literatūroje. Čia ir vėl pakrantė:
6
Thomas Mann, Sämtliche Erzählungen, Frankfurt im Main: S. Fisher
Verlag, 1963, p. 416 ir t.; iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius.
7
Johann Wolfgang Goethe, Faustas, iš vokiečių kalbos vertė Antanas
A. Jonynas, Vilnius: Tyto alba, 2018, eil. 11540–11543.
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Minia darbais mane palaiko,
Ir žemę su savim sutaiko;
Banga nedrįs tolyn judėti,
Kai jūrą pylimas apjuos.7
Tai mirties scena iš Johanno Wolfgango Goethe’s
Fausto antros dalies penkto veiksmo. Apakęs, mirties
slenkstį priėjęs Faustas nori valdyti pakrantę, taigi tap
ti gyvenimo ribos viešpačiu:
Pelkynai, besidriekiantys šlaituos,
Naikina, kas sukurta mūsų;
Jeigu pavyktų man nusausint juos,
Šlovingai vainikuočiau visą triūsą.
[...]
Čia, viduje, bus tikras rojaus kraštas,
O ten tegu sau jūra šniokščia, taškos,
Ir net jeigu bandys pralaužti angą,
Bendrų jėgų jai sulaikyt pakanka.8
Faustas girdi kastuvų džeržgesį. Jam regisi, kad pa
krantės grėsmė pagaliau įveikta, riba tarp vandenų ir
žemės kontroliuojama, jai reguliuoti kasamos tranšėjos.
Tačiau Mefistofelis sausai komentuoja:
Mane kita žinia pasiekt suspėjo,
Kad kasamas čia kapas, ne tranšėja.9
Ir taip Faustas miršta ant pačios ribos. Mefistofelis:
Jisai, man priešgyniavęs nuolatos,
Dabar smėly susmukęs, laikui pavaldus.10

V. Žvilgsniai į savo širdį ir į tolumą
Tačiau prie krantų, pakrantėse, žinoma, ne vien mirš
tama. Ji gali sukelti labai skirtingus jutimus. Tuo pačiu
metu, kai Johannas Wolfgangas Goethe paskutinįkart
dėjo ranką prie savo Fausto antros dalies, taigi apie
1830 m., vienas tapytojas Kotbuse išsitraukė piešinius
ir eskizus, kuriuos jis padarė 1828–1829 m., vienerius
metus praleidęs Italijoje. Anuomet jį, suformuotą gim
tosios Šiaurės Vokietijos, apžavėjo Italijos šviesa. Su
grįžęs namo, Italijoje apmestų eskizų pagrindu jis ėmė
si komponuoti fantastinius kraštovaizdžius, kuriuose
Italijoje sukaupti įspūdžiai jungėsi su paties dailininko
ilgesingai savyje puoselėjamais jutimais ir vaizdais.
To dailininko vardas – Carlas Eduardas Ferdinandas
Blechenas, gimęs 1798 m., jau 1840 m., sulaukęs ketu
Ibid., eil. 11559–11562, 11569–11572.
Ibid., eil. 11557–11558.
10
Ibid., eil. 11591–11592.
8
9
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Carl Eduard Ferdinand Blechen. Grotos Neapolio įlankoje.
1830. Medis, aliejus. Wallraf-Richartz muziejus, Kelnas.
Iš commons.wikimedia.org

riasdešimt dvejų, mirties išvaduotas iš sunkios depre
sijos ir visiško proto aptemimo. Drauge su 24 metais
vyresniu Casparu Davidu Friedrichu jis vainikuoja vo
kiečių romantizmo peizažo meną. O 1830 m. datuoja
mas ir tas Blecheno paveikslas, kuriam priskiriamas
arba Grotos Neapolio įlankoje, arba Dviejų vienuolių
pavadinimas. Jo tapytuose Italijos paveiksluose vis
sutinkame vienuolius – jam, kaip Šiaurės Vokietijos
protestantui, vienuoliai, matyt, buvo kitoniško Vidur
žemio jūros pasaulio įvaizdis. Dažniausiai vienuoliai
vaizduojami uolėtame pakrantės peizaže – arba pasinė
rę į pašnekesį, kaip šiame paveiksle, arba vieniši, žvelgiantys į jūrą.
Taigi pakrantės, o kartu ir ilgesio paveikslas. Čia re
gime sunkiai pasiekiamą uolėtą vietovę, kurioje iškalti
keli laipteliai, – tai galimybė pasitraukti nuo visų, pa
būti vienam, – ir žmones, pasitraukusius prie šios ribos,
kartu ir visai nugrimzdusius į save. Tai ne tolių šau
kiami jūrininkai, trokštantys tyrinėti naujus žemynus.
Ne, tai žmonės, kurių vidinį gyvenimą, dvasinę veiklą
atitinka kaip tik tokia aštriabriaunė vieta, ne kviečianti
užsibūti, o vien nurodanti į jų ieškomą kitoniškybę.
Žvelgiant į šio paveikslo skleidžiamą šviesą, galima
suprasti, kad garsiosios Kreidos uolos Riugene irgi buvo
parduodamos kaip Blecheno originalas. Kaip tokį jį įsi
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Caspar David Friedrich. Kreidos uolos Riugene. 1818. Drobė,
aliejus. Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten,
Vintertūras. Iš en.wikipedia.org

gijo žydų kilmės Berlyno meno kolekcininkas Julius
Freundas, fotografės Giselės Freund tėvas. Tik 1920 m.
paveikslas, be abejo, pagrįstai buvo priskirtas Casparui
Davidui Friedrichui.
Gisele Freund kartą sakėsi gimusi po šiuo paveikslu,
kas galbūt ir ne visai tiesa, tačiau paveikslas kabojo virš
sofos svetainėje. Kadangi paaiškėjo, kad čia ne Bleche
nas, Julius Freundas 1930 m. per pasaulinę ekonomi
kos krizę pardavė paveikslą Oskarui Reinhartui, kurio
kolekcijoje jis ir šiandien tebekabo Šveicarijoje, Vinter
tūro mieste.
Tai irgi pakrantės paveikslas, bet šįsyk čia žvelgiama
žemyn į gelmę ir į jūros tolius. Taigi čia nebe introspek
cija, ne sielos atvaizdas, kaip Blecheno paveiksle, o vaiz
das itin savitos pakrantės, kuria vaikštinėdami žavi
si žmonės, šiandien vadintini „turistais“. Suvaldytas,
biurgeriškai doras malonios vasariškos atgaivos ilgesys.
Tačiau jis mus veda prie, ko gero, apskritai giliausio,
mąsliausio, bedugnes atveriančio pakrantės paveikslo.
Žinoma, tai Vienuolis prie jūros, taip pat Casparo Davi
do Friedricho kūrinys11.
11
Apie toliau dėstomus dalykus žr. Kia Vahland, „So schön ist die
Unendlichkeit“, in: Süddeutsche Zeitung, 2016-01-22; Andreas Kilb,
„Die Bilder klingen wie am ersten Tag“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2016-01-22.
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1809 m. tapytojas iš vieno amatininko nusipirko be
veik pusketvirto metro ilgio drobę. Perkirpo ją į dvi
dalis ir užtempė ant dvejų greta vieni kitų pastatytų
medžio rėmų. Vienas paveikslas turėjo vaizduoti mirtį,
snieguotą žiemą. Bet išėjo Abatija Eichvalde. O antra
sis turėjo vaizduoti dangų, pakrantę ir jūrą, begalybę.
Tai – Vienuolis prie jūros.
Kai abu paveikslai 1810 m. buvo parodyti Berlyno
akademijoje, o vėliau juos nupirko kronprincas, suin
teresuotuose intelektualų sluoksniuose kilo aistringos
diskusijos. Ir aš šiandien, kaip ir kiekvienas, nuo to
meto apie šį paveikslą kalbėjęs, turiu pacituoti garsųjį
Heinricho von Kleisto sakinį apie Vienuolį prie jūros:
„Kadangi jo, tokio monotoniško ir be krantų, priekinia
me plane nėra nieko, išskyrus rėmus, žiūrėdamas į jį
jautiesi taip, lyg tau būtų nurėžtos blakstienos“.
Žvilgsnis į begalybę, niekaip neribojamas – nei jokio
priekinio, nei giluminio plano. Tik dar krantas kaip
riba, viršum kurios tolyn žvelgia vienuolis. Vienuolį
Friedrichas iš pradžių buvo sumanęs ir nutapęs pasi
sukusį šonu; tik vėliau atgręžė į mus jo nugarą. Apie
tai dar byloja šiek tiek įkypai stovinčios kojos. Taigi

m. ir apie kurį iki tol niekas nežinojo. Niekas neturi
blaškyti žvilgsnio žinios, kurią Friedrichas savo ranka
kaip tikras maldingas protestantas suformulavo šitaip:
„Tiesa, gilūs yra tavo pėdsakai dykoje, smėlėtoje pakran
tėje; tačiau lengvas vėjelis užneša juos, ir tavo pėdsakų
nebematyti: paikas žmogau, kupinas tuščios puikybės!“
Žvelgiant į tokį paveikslą, darosi aišku, kad šioje vie
toje ne vietoje, kuri yra tik riba, negali būti jokio stati
nio. Su viena išimtimi: švyturiu, sakytum, kokiu visų
statinių pirmavaizdžiu, kuris klaidžiuose vandenyse
nurodo seklumas ir kitas pavojingas vietas ir nuo kurio
švyturio sargas žvelgia į neperprantamas tolumas.
XIX a. vokiečių romantinės peizažų dailės paveikslai
perteikia labai skirtingus dvasios virpesius, kuriuos
mums gali sukelti pakrantės: kaip mes, žmonės, elgia
mės ties ribomis, kodėl einame prie ribų, kodėl mus
traukia tai, kas yra anapus visokių ribų: kad galėtume
ten nueiti į savo vidų, arba iš domėjimosi ir papras
to smalsumo, arba ilgėdamiesi visiško kitoniškumo.
Todėl turime dvejopai pakeisti perspektyvą: pirma,
ką reiškia palikti ligšiolinio gyvenimo krantą ir leistis
į jūrą? O antra: ką reiškia išlaikyti sąmonėje gimtosios pakrantės ilgesį, kad galėtume
į ją sugrįžti?

VI. Palikti pakrantę

Caspar David Friedrich. Vienuolis prie jūros. 1809. Drobė, aliejus.
Alte Nationalgalerie, Berlynas. Iš en.wikipedia.org

mes drauge su vienuoliu žvelgiame tiesiai priešais save
į grandiozišką, žmogų sukrečiančią gamtą, į Dievo be
galybės atminimo ženklą.
Prieš aštuonerius metus paveikslas buvo nuodugniai
ištirtas ir restauruotas; jis atgavo pirmykštę šviesos ga
lią ir vaiskumą. Nuo to meto vėl aišku: vienuolis žvelgia
ne į kylančią audrą, ne tiesiai į artėjančią negandą, o į
begalinę tolybę.
Iš pradžių sumanytus du mažus laivelius Friedrichas
užtapė – užtapė net trečią, kuris buvo aptiktas tik 2013
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Jau II tūkst. pr. Kr. pirmtakai
tų graikų, kurie mums pažįstami
nuo Homero laikų, plaukiojo lai
vais po Viduržemio jūrą – taip pat
ir kariauti, bet pirmiausia – varyti
prekybą. Ne veltui senojoje graikų
kalboje esama keturių vieną žodį
„jūra“ išreiškiančių visiškai skir
tingų sąvokų12: visų pirma, halys,
„sūrioji“, sūri, gėlam vandeniui
priešinga materija, taigi tai, kas
svetima žmogaus gyvasčiai, kas
nevartotina; antra, pelagos, neišti
riama gelmė, audrai pakilus, viską
praryjanti ryklė, plačioji jūra, neiš
matuojama vandenų gausybė; ta
čiau ir trečia, thalatta, žydros jūros
reginys, visų garsiausią šios minties formuluotę pateikė
karys ir rašytojas Ksenofontas – kaip džiaugsmo šūks
nį, kai Aleksandro Didžiojo kariai, grįždami į tėvynę ir
nužygiavę tūkstančius mylių, ūmai išvysta prieš save
tvyrančią jūrą, spindulingai mėlyną jūrą; galiausiai,
ketvirta, pontos, jūra kaip kelias, kaip perėjimas, kaip
tiltas iš vienos vietos pereiti į kitą.
12
Apie tai žr. Paolo Rumiz, Der Leuchtturm, Wien – Bozen: Folio
Verlag, 2017, p. 15.
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Antikos graikų mituose nusėdo pirmykštės patirtys
žmonių ir kartų, nuolat paliekančių gimtuosius krantus
ir plaukiančių ieškoti kitų pakrančių. Šie mitai žodžiais
perteikia mūsų gyvenimo tiesas ir papildo jas istorijo
mis, todėl iki šiai dienai kaip exercitium spirituale gali
būti naudojami asmeninei, individualiai mūsų condition humaine refleksijai. Taip jie priklauso didžiuliam
priešerdviui to, kas gali būti vadinama pasaulio inter
pretacija arba tikėjimu.
Iš turtingos šių mitų lobių skrynios mūsų klausimui
apie „pakrantę, krantą kaip impulsą leistis į kelią“ pasi
telksiu tik vieną nedidelę sceną. Ją aprašo poetas Apo
lonijas Rodietis veikale Argonautika13. Jasonas yra Te
salijos miesto Jolko karaliaus sūnus; tas miestas buvo
netoli šiandieninio Volo Centrinėje Graikijoje. Dar bū
damas berniukas jis su savo jaunaisiais draugais pasi
statydintu Argo laivu išplaukia pargabenti sakmėmis
apipintos Aukso vilnos iš tolimo Juodosios jūros pa
krantės miesto Kolchidės. Jasonas palieka gimtąją pa
krantę, trokšdamas suaugti. „Bet Jasonas su ašaromis
nugręžė akis nuo savo tėvynės“, – rašo Apolonijas, ir tas
net labai suprantama.
Taigi jaunieji argonautai suka laivo vairą į vieną pa
krantę po kitos, kur jų laukia iki šiol nepatirti išmėgini
mai. Ir visą laiką tenka keliauti toliau, išsaugoti ilgesį
paskutinės didžios Kolchidės pakrantės, kur jiems teks
atlikti sunkiausius žygius.
Mūsų scena vyksta Tinijos pakrantėje. Ten gyve
na aiškiaregys Finėjas. Jis turi pranašystės dovaną ir
klausiantiesiems visados pasako viską, nieko nenutylė
damas. Taigi būdamas malonaus, minkšto būdo, jis ne
gali atstumti nė vieno prašymo ir tiems, kas ateina pas
jį, papasakoja ateitį su visomis smulkmenomis, tačiau
dėl to žmonės aptingsta ir netenka iliuzijų. Jie žino savo
ateitį dar jos neišgyvenę, netenka jėgų ir ryžto leistis į
kelią. Lieka kiūtoti namuose, iškeliavimo į nežinomą
ateitį pakrantė pasidariusi jiems nebeįdomi. Todėl die
vai nubaudė jį, atimdami regėjimą, ir harpijos, moterys
paukščių veidais, aštriais snapais kasdien plėšia jam
maistą iš burnos ir rankų. Argonautai išvaduoja jį nuo
tų kankintojų.
Finėjas, nustebintas tokios jaunuolių drąsos, nu
sprendžia savo kerais paremti argonautų laivo kelionę
į naujas pakrantes. Tačiau pirmą kartą jis ryžtasi pa
sakoti ne viską, ką apie jų ateitį žino. Apolodoras taip
aprašo jo kalbą: „Klausykit! Jums, tiesa, neleista viską
neklystamai patirti. Bet tiek, kiek dievams bus malo
nu, nenuslėpsiu nuo jūsų. Anksčiau aš irgi klydau, per
savo neapdairumą iš eilės ir iki galo skelbdamas Dzeuso

mintį. Mat Dzeusas geidžia pranašyste atskleisti žmo
nėms ne visas dievų ištarmes, idant jiems dievų mintis
būtų bent šiek tiek dar reikalinga“.
Ateitis lieka tamsi. Todėl reikia drąsos leistis nuo
kranto į jūrą. Ir Finėjas taip formuluoja savo linkėji
mą: „Stipriai traukit rankomis irklus ir sparčiai kirskit
sūriųjų vandenų sąsmauką, nes ne tiek šviesos turėtų
maldose tverti, kiek rankų jėgoj“. Argonautai, kaip rašo
Apolodoras, „persimainę gelsvai pažaliavo“, kai jiems
buvo pavaizduoti jų laukiantys pavojai. Ir vis dėlto jie
leidžiasi į žygį; mat jiems tapo aišku: leistis į žygį reiš
kia ne vien žinoti tikslą, žinoti ateitį, bet ir pripažinti
gyvenimo permainą. Iki šiol Graikijoje esama tokios gy
venimo išminties: „Nevalia gręžiotis atgal į paliekamą
krantą, kitaip tave amžinai kamuos ilgesys, liga, šau
kianti atgalios, vos iškelsi bures“14.

13
Apie toliau dėstomus dalykus žr. Andrea Marcolongo, Das Meer,
Die Liebe, Der Mut aufzubrechen: Was uns die Argonautensage erzählt,
Wien – Bozen: Folio, 2020, p. 78 ir t.
14
Paolo Rumiz, op. cit., p. 154.

Iš graikų kalbos vertė Antanas Dambrauskas.
Apie tai žr. Daniel Mendelsohn, Eine Odyssee: Mein Vater, ein
Epos und ich, München: Siedler Verlag, 2019, p. 225–229.
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VII. Mano ilgesio krantas
Bet lieka dar vienas, tas paskutinis klausimas: o kaip
gi paliktoji pakrantė? Kokią ją rasim sugrįžę? Kaip jos
paveikslas, kaip jos prisiminimas paveikė mus per visą
mūsų klajonių jūromis laiką? Kaip gi toji pakrantė,
kuri lydi mus visą gyvenimą kaip tik dėl to, kad ją pa
liekame?
Mūsų europinėje kultūroje esama vieno veikalo, kurio
24 giesmės ir 12 110 eilučių skirtos vien šiam klausi
mui: Odisėja, VIII a. pr. Kr. pradžioje sumanyta genia
laus poeto, kurį esame pratę vadinti Homeru. Po dešim
tį metų trukusio karo prie Trojos seka dešimtis metų
klajonių jūra. Odisėjas pasiekia daug pakrančių, pra
randa visus bendražygius, patiria daug nuotykių, taip
pat ir meilės, mėginančių sulaikyti jį ten, kur „daugio
žmonių miestus jis aplankė, jų papročius matė, / Ir van
denynuos plačiuos su pavojumi rungės ne kartą Dėlei
gyvybės savos ir dėl bendražygių grįžimo“ (I, 3–5)15, –
kaip rašoma pačioje pradžioje.
I a. vienas romėnų filosofas suformulavo tokią mintį:
„Odisėjo klajonės, įdėmiau pažvelgus, yra alegorijos“.
Odisėjas – klastūnas, kantrusis, melagis, kentėtojas.
Tas, kuris paskui, persirengęs elgeta, grįžta į gimtosios
Itakės pakrantę, kurį iš pradžių atpažįsta tik šuo ir ku
ris atkuria buvusią tvarką. Bet neketinu dabar eiti per
Homero Odisėją ir aiškinti jos alegorijų, noriu tik pri
statyti du eilėraščius, tęsiančius Homero mintį16.
1833 m. dvidešimt ketverių metų anglų romantikas
Alfredas Tennysonas parašė 70 eilučių draminį Odisėjo
monologą „Ulysses“. Jame Odisėjas mąsto apie karčią
ironiją: gyvenimas Itakėje ne toks, kokį jis vaizdavosi
15

16
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per visus klajonių metus: jo tauta „necivilizuota“, jis
pats „dykaduonis karalius“, žmona Penelopė – „sens
tanti moteris“, sūnus Telemachas pareigingas, bet nuo
bodus. Sugrįžimas yra problema, klajonės teikė prasmę
jo gyvenimui. Tad Odisėjas prisimena nuotykius, sąmo
ningai darydamas užuominą į mano ką tik minėtas pir
mąsias Odisėjos eilutes:
daug mačiau ir patyriau – žmonių miestus,
papročius, klimato zonas, sprendimus, valdžias,
mačiau ir save nemažai, bet visų gerbiamą,
esu visų sutiktųjų dalykų dalis.
Tad jis, kitaip nei Homero poemoje, trokšta vėl iš
plaukti:
Nes jau tvirtai apsisprendžiau
Kelti bures ir plaukti anapus saulėlydžio ir visų
Vakarų žvaigždžių, kolei numirsiu.
Garsiajam graikų poetui Konstantinui Kavafiui Alf
redo Tennysono eilėraštis buvo žinomas, tema jį žavėjo
ir įkvėpė rašyti savo veikalą. Dar 1894 m., būdamas
trisdešimties, jis paskelbė pirmą eilėraščio variantą,
vis iš naujo perkūrinėjo jį 15 metų ir galutinį variantą
paskelbė 1911 m., kai jau buvo bebaigiąs penktąją de
šimtį. Tas eilėraštis, beje, sulaukė didelio dėmesio – pir
miausia Graikijoje, bet ir JAV – kai buvo perskaitytas
1994 m. laidojant Jacqueline Kennedy Onassis.
Eilėraštyje nė karto neminimas Odisėjo vardas, su
juo kalbasi nepažįstamas žmogus, todėl eilėraščio „tu“
gali sau prisitaikyti kiekvienas skaitytojas ir klausy
tojas. Šiam poetui tebus duotas paskutinis žodis. Bet
pirma noriu dar kartą paraginti: stovėdami ar sėdė
dami čia, Kuršių nerijoje, prie šios nuostabiai gražios,
svetingos pakrantės, leiskite savo mintims visiškai
ramiai suktis ir prisiminkite pakrantės potyrius savo
gyvenime:
Ar ligšioliniame savo gyvenime bent kartą irgi galė
jote žvelgti nuo didelės pergalės kranto?
Ar patyrėte tokią palaimingos artumos nuojautą
kaip mokiniai Genezareto ežero pakrantėje?
Ar ką nors žinote apie tokius meilės potyrius pa
krantėje kaip Thomo Manno novelėje prie Venecijos
Lido arba apie tokio nepasotinamai aktyvaus žmo
gaus kaip Faustas potyrius?
Ar esama dvasinių pakrantės potyrių, kur ribos ty
rinėjamos kaip Carlo Blecheno paveiksluose?
Ar jau esate stovėję kaip Friedricho vienuolis bega
lybės jūros akivaizdoje?
17
18
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Vertė Antanas Gailius.
Konstantinas Kavafis, „Itakė“, vertė Tomas Venclova, in: http://

Ar dažnai turėjote drąsos kaip Jasonas ir argonau
tai palikti įprastas pakrantes?
O gal jums artima tokia patirtis gimtosios pakran
tės, kurion trokštate grįžti ir grįšite, kokia ji netrukus
nušvis Konstantino Kavafio eilėraštyje?
Taip žvelgiant į Baltiją ir apmąstant savo prisimini
mus, teisingą impulsą galbūt pagaliau galėtų duoti ir
Erichas Friedas:
išgirdus gurgždesį smėlio
ir akmenukų čežesį
ilgose bangose
privalu privalėjus liautis
ir nieko daugiau nenorėti norėti tik jūros17
Ir dar Konstantinas Kavafis iš „Itakės“:
Kada išplauksi praraston Itakėn,
prašyk dievus, kad kelias būtų ilgas,
klaidus ir pilnas paslapčių.
[...]
Todėl prašyk, kad kelias būtų ilgas,
kad vasaros rytais tau būtų lemta
įplaukt į nematytus uostus,
kad jie džiaugsmingai sveikintų tave.
Svečiuokis finikiečių mugėse
ir įsigyk jų prekių –
koralų, perlamutro, gintaro ir juodmedžio;
įvertink nuostabią kvapių aliejų įvairovę;
pirk tiek kvapių aliejų, kiek įstengsi;
lankyk šimtus Egipto miestų
ir mokykis iš tų, kurie pranoksta mus.
Ir visada mąstyk apie Itakę.
Ji – tavo tikslas, kur bebūtum.
Bet įvykių neskubink.
Tegul kelionė trunka daugel metų;
atplauk į tėviškę visai pasenęs,
įgijęs išminties ir patyrimo,
nes ji neduos tau jokio turto.
Itakė dovanojo tau kelionę.
Jei jos nebūtų, nevertėtų plaukti,
bet šiaip Itakė – nežymi sala.
Nors ji skurdi, ji neapgaus.
Kada įgysi išminties ir patyrimo,
tikrai suprasi, kas gi tos Itakės.18

!

www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LH00/Konstantinas_Kavafis._Poezija.LHX500.pdf.
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Nušauti dramblį
George Orwell

Moulmeine, žemutinėje Birmoje, manęs nekentė dau
gybė žmonių – vienintelis kartas gyvenime, kai buvau
tam užtektinai svarbus. Buvau miesto policijos poskyrio
pareigūnas, o betikslio, savo esme smulkaus antieuro
pietiškumo jausmas buvo labai ryškus. Niekas neturėjo
drąsos maištui surengti, bet jei europietė moteris per
turgų leistųsi viena, tai greičiausiai kas nors jos suknią
apspjautų betelio palmės vaisiaus sultimis. Kaip pa
reigūnas buvau akivaizdus taikinys – buvau užgaulio
jamas kaskart, kai tą daryti atrodė saugu. Kai futbolo
aikštėje mitrus birmietis mane pargriovė, o teisėjas (dar
vienas birmietis) nusisuko priešingon pusėn, žiūrovai
prapliupo bjauriai juoktis. Ir taip nutiko daugiau nei
kartą. Galiausiai – visur mane pasitinkantys pašaipūs
geltoni jaunų vyrų veidai, įžeidžiantys šūksniai, paly
dėdavę mane tik nutolus – visa tai man kėlė nemenką
įtampą. Blogiausia – jauni budistų vienuoliai. Mieste jų
buvo keletas tūkstančių ir nepanašu, kad jie turėjo kuo
užsiimti, išskyrus stovėjimą pakampėse ir pašaipas iš
europiečių.
Visa tai glumino ir liūdino. Nes jau tada buvau nu
sprendęs, kad imperializmas – daiktas blogas ir kuo
greičiau šveisiu šalin savo darbą ir nuo viso to pabėgsiu,
tuo geriau. Teoriškai – ir, žinoma, slapta – buvau visom
keturiom už birmiečius ir prieš jų opresorius britus.
Kalbant apie darbą, kurį dirbau – nemėgau jo labiau
nei, atrodo, galiu paaiškinti. Tokiam darbe nešvarius
imperijos darbelius pamatai iš arti. Pasigailėjimo verti
kaliniai, besigrūdantys prasmirdusiuose areštinių nar
vuose, pilki ir įbauginti ilgai kalinčių nuteistųjų veidai,
randuoti bambukais nuplaktų vyrų pasturgaliai – nuo
George'o Orwello esė „Nušauti dramblį“ priskirtina ankstyvajai rašytojo kūrybai. Publikuota 1936 m. žurnale New Writing, vėliau, 1940 m., perpublikuota Penguin New Writing,
1948 m. transliuota BBC radijo, galiausiai tapo vienu klasikinių
ir dažniausiai aptarinėjamų Orwello eseistinių tekstų. Tai vienas
svarbesnių britų kritikos imperializmui pavyzdžių. Nors Orwellas iš tiesų tarnavo Birmos (tuomet – Indijos provincijos) imperinėje policijoje 1922–1927 m., tačiau teksto autobiografiškumas ir istoriškumas, nepaisant Orwello žmonos paliudijimo,
mokslininkų kartais ginčijamas. Iš anglų kalbos (George Orwell,
Essays, Penguin Classics, 2000) vertė Mantas Tamošaitis.
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viso to mane prislėgė nepakeliamas kaltės jausmas.
Tačiau negebėjau į nieką pažvelgti platesniu žvilgs
niu. Buvau jaunas ir prasto išsilavinimo, o savo bėdas
turėjau apmąstyti visiškoje tyloje, kuriai pasmerktas
kiekvienas anglų jaunuolis Rytuose. Anuomet net ne
žinojau, kad Britų imperija miršta, juolab nežinojau,
kad ji žymiai geresnė už jaunesniąsias, kurios ją pra
noks ir pakeis. Viskas, ką žinojau, tai kad esu įstrigęs
tarp neapykantos imperijai, kuriai tarnauju, ir pykčio,
nukreipto prieš piktavalius mažus bjaurybes, bandan
čius paversti mano darbą nepakeliamu. Dalis manęs
apie Britų Indiją galvojo kaip apie nepalaužiamą tiro
niją, kažkokią parklupdytų tautų valios priespaudą in
saecula saeculorum, kita dalis galvojo, kad didžiausias
pasaulyje džiaugsmas būtų suvaryti durtuvą tiesiai į
budistų vienuolio žarnas. Tokie jausmai – įprastas ša
lutinis imperializmo produktas, paklauskite bet kurio
Britų Indijos pareigūno, jei pagausite ne tarnyboje.
Vieną dieną nutiko šis tas netiesiogiai nušviečiančio.
Savaime tai menkas nutikimas, bet jis leido pažvelgti į
imperializmo prigimtį geriau nei kada nors anksčiau –
į tikruosius despotiškų valdžių elgesio motyvus. Vieną
ankstyvą rytą kito miesto galo policijos stoties jaunes
nysis inspektorius paskambino man telefonu ir prane
šė, kad po turgų siautėja dramblys. Gal galėčiau atvykti
ir kaip nors tai išspręsti? Nenumaniau, ką galėčiau pa
daryti, bet norėjau pamatyti kas vyksta, tad šokau ant
nedidelio žirgo ir išvykau. Pasiėmiau šautuvą – seną 44
kalibro vinčesterį, gerokai per mažą drambliui nukau
ti – bet pamaniau, kad garsas gali praversti in terrorem.
Įvairiausi birmiečiai mane stabdė ir pasakojo dramblio
nuveiktus darbus. Žinoma, tai buvo ne laukinis dramb
lys, bet prijaukintas ir apimtas rujos. Jis buvo sukaus
tytas taip kaip ir visi drambliai sukaustomi rujos metui
artėjant, tačiau praėjusią naktį nutraukė grandines ir
pabėgo. Dramblio prižiūrėtojas – vienintelis žmogus,
galintis jį suvaldyti tokioje būsenoje – šoko dramblio
vytis, bet nusuko ne tuo keliu ir dabar buvo už dvylikos
valandų kelio. Ryte dramblys staiga atsirado mieste.
Birmiečiai ginklų neturėjo, tad prieš dramblį buvo bejė
giai. Jis jau sugriovė kažkieno bambukinę lūšną, užmu
šė karvę, nusiaubė vaisių pardavėjų stalus, surydamas
pastarųjų turinį. Maža to, susikirto su savivaldybės
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šiukšliaveže ir, vairuotojui iššokus bei dėjus į kojas, ap
vertė automobilį, jį gerokai aplamdydamas.
Birmietis jaunesnysis inspektorius ir keletas indų
konsteblių laukė manęs kvartale, kuriame buvo paste
bėtas dramblys. Kvartalas buvo labai skurdus – purvi
nų bambukinių lūšnelių labirintas, sulopytas palmių
lapais ir vingiuojantis stačioje pakalnėje. Pamenu, buvo
debesuotas, tvankus rytas prieš prasidedant liūtims.
Pradėjome žmones klausinėti, kur patraukė dramblys,
ir, kaip įprasta, jokios aiškios informacijos neišgavo
me. Rytuose visad taip būna: iš perspektyvos istorija
visuomet atrodo aiški, bet kuo labiau artėji prie veiks
mo vietos, tuo labiau miglota ji darosi. Keletas žmonių
sakė, kad dramblys patraukė į vieną pusę, dalis – kad į
kitą, dar kiti pripažino apskritai nieko apie jokį dramb
lį negirdėję. Jau buvau beveik nusprendęs, kad visa
ši istorija – melagysčių rinkinys, kai netoliese išgirdo
me šauksmus. Tai buvo garsus ir papiktintas šūksnis:
„Šalin, vaike! Lauk, tuojau pat!“ ir iš už lūšnos kampo
išlindo sena moteriškė su rykštele rankoje, piktai vai
kydama būrį nuogų vaikų. Iš paskos ėjo dar keletas

moterų, caksėdamos liežuviais ir šūkaliodamos: aiškiai
buvo kažkas, ko vaikai neturėjo pamatyti. Apėjau lūšną
ir pamačiau negyvo vyro kūną, išdribusį purve. Jis buvo
indas – juodaodis dravidų darbininkas, beveik nuogas ir
nepanašu, kad seniai miręs. Žmonės sakė, kad dramb
lys staiga išlindo iš už lūšnos, čiupo jį straubliu, darbi
ninko nugarą prispaudė padu ir įtrėškė jį į žemę. Buvo
lietingas sezonas, žemė buvo minkšta ir jo veidas išarė
pėdos gylio, kelių jardų ilgio vagą. Gulėjo jis ant pilvo,
rankos – kryžiumi, o galva griežtai nusukta į vieną
pusę. Veidas padengtas purvu, akys plačiai atmerk
tos, dantys nuogi ir perkreipti nepakeliamos kančios
šypsnio. (Beje, niekada man nepasakokit, kad mirusie
ji atrodo taikiai. Dauguma mano matytų lavonų atrodė
velniškai.) Nuo didžiulio žvėries pėdos susidariusi trin
tis nulupo vyro nugaros odą – beveik taip švariai, kaip
nudiriant triušį. Vos tik pamatęs lavoną nusiunčiau
pasiuntinuką pas netoliese gyvenantį draugą paimti
drambliui tinkamo šautuvo. Žirgą jau buvau išsiuntęs
atgal, nenorėdamas, kad užuodęs dramblį persigąstų ir
pasiutęs nušveistų mane žemėn.

Eglė Vertelkaitė. Širdis. 2011. Ofortas
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Nušauti dramblį

Po kelių minučių pasiuntinukas grįžo su šautuvu ir
penkiais šoviniais. Tuo pat metu atbėgę birmiečiai pra
nešė, kad dramblys yra apačioje, ryžių laukuose – vos
keli šimtai jardų nuo mūsų. Leidausi į kelią ir praktiš
kai visi kvartalo gyventojai būriais išlindę iš lūšnelių
pasuko paskui mane. Pamatę šautuvą visi susijaudi
nę šaukė, kad einu nušauti dramblio. Negali pasakyti,
kad jie labai domėjosi drambliu, kai šis tiesiog trypė jų
namus, bet dabar viskas buvo kitaip: jis bus nušautas.
Jiems tai vis šiokia tokia pramoga – lygiai kaip būtų
ir anglų miniai. Be to, jie norėjo mėsos. Man darėsi
truputį neramu. Neplanavau nušauti dramblio – pa
prašiau šautuvo vien tam, kad galėčiau prireikus ap
siginti – galiausiai juk visada ima jaudulys, kai paskui
tave seka minia. Žingsniavau kalnu žemyn ir besijaus
damas, ir atrodydamas kvailai – su šautuvu ant peties
ir vis didėjančia armija žmonių, besistumdančių už ma
nęs. Apačioje, už lūšnelių, buvo žvyro dangos kelias, už
kurio – tūkstančio jardų pločio klampios ryžių laukų lie
kanos, dar neartos, bet pažliugusios nuo pirmo lietaus
ir taškuotos nuo šiurkščios žolės kauburėlių. Dramblys
stovėjo aštuoni jardai nuo kelio, kairiu šonu atsisukęs į
mus. Nė kiek nekreipė dėmesio į artėjančią minią. Rovė
kuokštus žolės, valė juos plekšnodamas per savo kelius
ir grūdo į burną.
Sustojau ant kelio. Vos tik pamatęs dramblį visiškai
užtikrintai žinojau, kad neprivalau jo nušauti. Nušau
ti darbinį dramblį buvo rimtas reikalas – lygintinas su
didžiulės brangios ūkio mašinos sunaikinimu – ir savai
me suprantama, pageidautina taip nedaryti, jei tik įma
noma to išvengti. Ramiai ėdantis dramblys iš toli atrodė
ne ką pavojingesnis už karvę. Tada pagalvojau, ir dabar
taip manau, kad jo rujos priepuolis jau buvo bepraeinąs,
kas reiškia, kad jis viso labo taikiai klaidžiotų, kol grį
žęs prižiūrėtojas jį pasigaus. Maža to, nė kiek nenorėjau
jo nušauti. Nusprendžiau, kad kurį laiką jį pastebėsiu ir
įsitikinęs, kad jis nepakvaišo vėl, iškeliausiu namo.
Bet tą sekundę žvilgtelėjau atgal į minią, kuri atėjo
paskui mane. Tai buvo milžiniška minia – mažiausiai
du tūkstančiai žmonių, kurių kas minutę darėsi dau
giau. Ji užtvėrė ilgą kelio gabalą iš abiejų pusių. Pažiū
rėjau į virš ryškių apdarų tyvuliuojančią geltonų veidų
jūrą – visi veidai laimingi ir sujaudinti dėl būsimos
linksmybės, visi įsitikinę, kad dramblys bus nušautas.
Jie stebėjo mane taip, kaip stebimas burtininkas, tuoj
parodysiantis fokusą. Jie nemėgo manęs, bet su magiš
ku šautuvu rankose buvau vertas šiek tiek dėmesio.
Ir tada supratau, kad visgi turėčiau nušauti tą dramblį.
Kad žmonės iš manęs to tikisi ir aš turiu tai padaryti;
jaučiau du tūkstančius jų lūkesčių, nenumaldomai stu
miančių mane pirmyn. Ir būtent štai šiuo momentu,
stovėdamas su šautuvu rankose, aš pirmą kartą užčiuo
piau baltųjų žmonių karaliavimo Rytuose bergždumą
ir tuštumą. Štai buvau aš: baltasis žmogus su savuoju
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ginklu, stovintis priešais beginklę vietinių minią – atro
dytų, pagrindinis šio spektaklio aktorius. Bet realiai aš
buvau tik absurdiška lėlė, pirmyn atgal stumdoma pa
gal šių geltonų veidų norus. Tą akimirką supratau, kad
baltasis tapdamas tironu sunaikina savo paties laisvę.
Jis tampa kažkokia tuščiavidure vaidinančia iškamša,
sutartine sahibo figūra. Nes jo valdžios sąlyga – gyveni
mą praleisti bandant nustebinti „vietinius“, todėl kiek
vienos krizės metu jis turi elgtis taip, kaip iš jo tikisi
„vietiniai“. Jis dėvi kaukę, o jo veidas į ją įauga. Aš tu
rėjau nušauti dramblį. Įsipareigojau tai padaryti tą
pačią akimirką, kai pasiunčiau pasiuntinuką šautuvo.
Sahibas turi elgtis kaip sahibas; jis turi atrodyti ryžtin
gas, apsisprendęs ir veikti aiškiai. Sukarti tokį kelią su
šautuvu rankoje, dviem tūkstančiais žmonių iš paskos
ir tada nedrąsiai kiūtinti šalin nieko nenuveikus – ne,
taip negalima. Minia mane išjuoktų. Ir visas mano gy
venimas, kiekvieno baltojo gyvenimas Rytuose, tebuvo
viena didelė ir ilga pastanga nebūti išjuoktam.
Bet nušauti dramblio aš nenorėjau. Žiūrėjau kaip jis,
toks močiutiškai susikaupęs, kaip būdinga drambliams,
plaka žolių kupstą sau į kelius. Man atrodė, kad nu
šauti jį būtų žmogžudystė. Gyvūnų žudymui tokiame
amžiuje nebebuvau jautrus, bet niekada nebuvau nu
šovęs dramblio ir niekada nenorėjau. (Kažkaip visuo
met atrodo blogiau nušauti didelį gyvulį.) Be to, reikėjo
omenyje turėti ir gyvulio savininką. Gyvas tas dramblys
buvo vertas mažiausiai šimto svarų, miręs jis vertas tik
tiek, kiek vertos jo iltys – greičiausiai penkių svarų. Bet
reikėjo veikti greitai. Kreipiausi į porą dar iki mums
atvykstant čia buvusių birmiečių – jie atrodė patyrę –
klausdamas kaip dramblys elgėsi. Visi jie sakė tą patį:
nekreipia dėmesio, jei paliksi ramybėje, bet priėjus per
arti, gali pulti.
Buvo visiškai aišku, ką turiu daryti. Reikia eiti artyn,
tarkim, dvidešimt penkis jardus nuo dramblio ir pažiū
rėti kaip elgsis. Jei puls, galėsiu šauti, o jei nekreips
į mane dėmesio, reiškia saugu jį palikti iki kol sugrįš
prižiūrėtojas. Bet taip pat žinojau, kad taip nedarysiu.
Buvau prastas šaulys, o po kojomis buvo minkštas pur
vas, į kurį smegčiau su kiekvienu žingsniu. Jei dramb
lys pultų ir prašaučiau, šansų man panašiai tiek, kiek
varlei po volu. Bet net ir tada galvojau ne visai apie savo
kailį, o apie atidžius geltonus veidus už savęs. Nes mi
niai žiūrint aš bijojau ne įprasta prasme, kaip kad bi
jočiau būdamas vienas. Baltasis negali būti išsigandęs
matant „vietiniams“ ir todėl, bendrai paėmus, jis nebijo.
Mano galvoje sukosi vienintelė mintis – jei kas nutiktų
ne taip, tie du tūkstančiai birmiečių matytų mane vai
komą, pagautą, sutryptą ir sumenkintą iki besišypsan
čio lavono, tokio kaip anas indas ant kalvos. Ir jei taip
nutiktų, visai tikėtina, kad dalis jų juoktųsi. Taip ne
tinka. Buvo tik viena alternatyva. Sugrūdau šovinius į
dėtuvę ir nuguliau ant kelio nusitaikyti.
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Minia kaipmat nutilo ir iš nesuskaičiuojamų savo
gerklių išleido laimingą, tylų ir gilų atodūsį – kaip žiū
rovai, kurie galiausiai pamato teatro užuolaidą kylant.
Šautuvas buvo nuostabus vokiškas daiktas su kryžmi
niu taikikliu. Tada nežinojau, kad šaunant į dramblį
reikia šauti lyg bandytum perkirsti įsivaizduojamą kar
tį, besitęsiančią nuo ausies iki ausies. Turėjau, kadangi
dramblys stovėjo šonu, taikytis tiesiai į jo ausies ertmę,
bet taikiausi keli coliai į priekį nuo jos, manydamas,
kad smegenys turėtų būti kiek labiau priekyje.
Nuspaudęs gaiduką neišgirdau trenksmo ir nepaju
tau smūgio – niekada neišgirsti, kai šūvis sėkmingai
suranda kelią – užtat išgirdau velnišką piktdžiugos
gausmą, banga nusiritusį per minią. Tą pačią akimir
ką, per pernelyg trumpą laiką, galėtum pagalvoti, net
kulkai iki ten nukakti, paslaptingas ir bauginantis per
simainymas apėmė dramblį. Jis nei sujudo, nei nukrito,
bet kiekviena jo kūno linija pasikeitė. Jis staiga atrodė
sukrėstas, susigūžęs, siaubingai senas, tarsi baisus šo
vinio cvaktelėjimas jį būtų paralyžiavęs, bet nepakirtęs.
Galiausiai – po, atrodė, ilgo laiko – drįsčiau sakyti, ga
lėjo tai būti ir penkios sekundės – jis išdribęs susmuko
ant kelių. Iš burnos tįso seilės. Atrodė, kad jį apėmė ne
pakeliama senatvė. Galėtum įsivaizduoti jį esant tūks
tantmečių senumo. Dar kartą iššoviau į tą pačią vietą.
Po antro šūvio jis ne sukrito, bet bejėgiškai lėtai pastatė
pėdas ir pasikėlė aukštyn – kojos linko, o galva sviro.
Iššoviau trečią kartą. Šitas šūvis jį pakirto. Galėjai ma
tyti, kaip kančia nupurtė visą jo kūną ir išmušė iš kojų
paskutines likusias jėgas. Bet bekrisdamas jis sekundę
atrodė lyg kiltų – jo galinės kojos sukrito ir jis svėrėsi
aukštielninkas tarsi didžiulis besiverčiantis akmuo,
straubliu lyg medis besistiebiančiu į dangų. Pirmą ir
vienintelį kartą sutrimitavo. Ir tada krito, pilvu manęs
link, plodamasis taip, kad žemė, atrodo, sudrebėjo net
ir ten, kur gulėjau aš.
Atsikėliau. Birmiečiai, skubėdami per purvus, jau
lenkė mane. Buvo aišku, kad dramblys niekada nebepa
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kils, bet jis nebuvo miręs. Jis kvėpavo labai ritmingai,
giliais ir virpančiais įkvėpimais. Kalvos dydžio jo šonas
skausmingai kilo ir krito. Burna buvo plačiai atverta –
galėjau giliai pažvelgti į rausvus jo gerklės urvus. Ilgai
laukiau, kol jis numirs, bet kvėpavimas nesilpo. Ga
liausiai du paskutinius savo šūvius paleidau ten, kur
maniau esant jo širdį. Tirštas kraujas pasipylė iš jo kaip
raudonas aksomas, bet jis nemirė. Jo kūnas net nesu
trūkčiojo, kai kulkos pataikė, jo kvėpavimas tęsėsi be
pertrūkių. Jis merdėjo, labai lėtai ir didžiulėse kančiose,
bet kažkokiame kitame, man tolimame pasaulyje, ku
riame net kulka nebegalėjo jo sužeisti labiau. Jaučiau,
kad turiu padaryti galą tam siaubingam garsui. Buvo
šiurpu matyti didingą gyvūną tysantį čia ir bejėgį net
pajudėti, o kartu bejėgį ir numirti, pačiam net nesuge
bant jo pribaigti. Paprašiau atnešti mažąjį mano šautu
vą ir papyliau šūvius vieną po kito jam į širdį ir gerklę.
Atrodė, kad jokio įspūdžio jie nedaro. Kankinantys įkvė
pimai tęsėsi taip ramiai, kaip tiksi laikrodis.
Galiausiai viso to nepakeldamas iškeliavau. Vėliau
girdėjau, kad numirti jam užtruko pusvalandį. Birmie
čiai geležtes ir krepšius nešėsi dar man neišėjus, ir, pa
sakojo, kad jo kūną dar prieš popietę nulupo beveik iki
griaučių.
Po viso to, žinoma, niekaip nesibaigė kalbos apie nu
šautą dramblį. Savininkas buvo įniršęs, bet tebuvo indas
ir nieko padaryti negalėjo. Be to, teisiškai aš pasielgiau
teisingai, nes pasiutęs dramblys, kaip ir pasiutęs šuo,
turi būti nušautas, jei šeimininkas jo nesužiūri. Tarp
europiečių nuomonių buvo įvairių. Vyresni sakė, kad pa
sielgiau teisingai, jaunesni sakė, kad apmaudu dramblį
nušauti dėl sutrypto darbininko, mat dramblys vertas
gerokai daugiau nei bet koks sumautas indų uždarbiau
tojas. Po visko buvau labai laimingas, kad tas darbinin
kas buvo užmuštas – dėl to teisine prasme likau teisus ir
tai buvo pakankama priežastis nušauti dramblį. Dažnai
svarstydavau, ar bent kas suprato, kad tai padariau tik
tam, jog nepasirodyčiau esąs kvailys.
!
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Prieš tikimybių teoriją
Apie Jono Kubiliaus rektorystės Vilniaus universitete pradžią

Arūnas Streikus

Tą karštą 1958 m. vasarą, kai Juozas Bulavas dėl ne
pateisinto partijos pasitikėjimo ir pridarytų „grubių
politinių ir ideologinių klaidų“ buvo nušalintas nuo Vil
niaus universiteto rektoriaus pareigų, Jonas Kubilius
jau buvo apsigynęs daktaro disertaciją ir užsitarnavęs
kylančios tiksliųjų mokslų žvaigždės reputaciją, dirbo
Fizikos-matematikos instituto direktoriaus pavaduoto
ju ir turėjo 11 metų partinį stažą1. Vis dėlto tikimybė,
kad būtent jis gali užimti atsilaisvinusią rektoriaus
kėdę, iš pirmo žvilgsnio atrodė(o) niekingai maža. Vi
sai pagrįsta būtų manyti, kad pagrindinei sudėtingos
sovietinės respublikos aukštojo mokslo įstaigai, juolab
po ją gerokai supurčiusių 1956–1958 m. įvykių, turėjo
būti ieškoma vyresnio, ideologiškai labiau pasikausčiu
sio ir didesnę nomenklatūrinio darbo patirtį turėjusio
asmens. Kas gi galėjo paskatinti LKP CK ganėtinai ri
zikingam sprendimui – skirti į rektorius komplikuotos
biografijos ir per daug neišbandytą, nors ir labai talen
tingą bei perspektyvų mokslininką? Ar partinė valdžia
buvo patenkinta pirmaisiais pasitikėjimo kreditą gavu
sio jauno rektoriaus žingsniais?

Pasauliniu mastu toks atvejis, kad vos 37 metų jau
nuolis užimtų rektoriaus pareigas, buvo beveik neregė
tas dalykas. Tačiau sovietinei nomenklatūrinių postų
dalijimo sistemai vėlyvojo stalinizmo ir „atlydžio“ lai
kotarpiu anaiptol nebuvo neįprasta iškelti į vadovau
jančias pozicijas partinės valdžios pasitikėjimą įgijusius
jaunus kadrus. Pavyzdžiui, pora metų vėliau Vilniaus
pedagoginio instituto rektoriumi buvo paskirtas vos
trimis metais už Kubilių vyresnis Vytautas Uogintas,
prieš tai spėjęs pabūti LKP CK kultūros, mokslo ir mo
kyklų skyriaus vedėju, o 1959 m. įsteigtai LSSR Aukš
tojo ir specialaus vidurinio mokymo ministerijai vado
vauti buvo patikėta buvusiam VU partorgui Vytautui
Kuzminskiui.
Žymiai didesne kliūtimi tokioms atsakingoms parei

goms užimti teoriškai galėjo būti Kubiliaus šeimos so
cialinis-politinis portretas, puikiai žinomas sprendimus
priimantiems LKP CK vadams. Vienintelis dokumen
tas, pridėtas prie LKP CK biuro posėdžio, kuriame pa
tvirtintas naujasis rektorius (1958 m. birželio 30 d.),
medžiagos yra 1952 m. spalį rašyta Kubiliaus autobio
grafija. Joje gana plačiai aprašytas šeimos likimas: tė
vai iki okupacijos turėjo 37 ha ūkį su mediniu malūnu
ir naudojo samdomą darbo jėgą (taigi pagal sovietinius
standartus buvo buožės), brolis Juozas 1948 m. buvo su
imtas ir nuteistas 25 metams lagerio už ryšius su parti
zanais, o motina ir brolis Antanas 1951 m. rudenį buvo
ištremti į Krasnojarsko kraštą. Brolis Bronius tų pačių
metų gruodį „už kai kurių faktų iš savo autobiografijos
nepranešimą“ buvo išmestas ne vien iš komjaunimo, bet
ir iš ketvirto VU medicinos kurso, paskutiniame kurse
buvusiam broliui Vytautui gi Fizikos-matematikos fa
kultetą baigti leista, jis dėl tų pačių priežasčių išmes
tas tik iš komjaunimo2. Tuo tarpu mūsų herojui šeimos
narių „kaltės“ netrukdė sėkmingai siekti akademinės
karjeros: 1948 m. rudenį, dar nesibaigus brolio Juozo
teismui, gavęs Stalino vardo stipendiją, jis išvažiavo į
aspirantūrą Leningrado universitete, o po trejų metų iš
jos grįžęs (kaip tik tuo metu, kai motina su kitu broliu
sėdėjo į rytus vykstančiame ešelone) be jokių kliūčių
įsidarbino ne tik VU, bet ir LSSR Mokslų akademijos
Fizikos-matematikos institute.
Nežinia, už ką tiksliai Jonas gavo išrišimą nuo šei
mos „nuodėmių“, tačiau faktas yra tai, kad aukščiausia
partinė valdžia jam neturėjo jokių priekaištų už 1946–
1947 m. pavestų komjaunuoliškų užduočių atlikimą –
tais metais jis ne tik sėkmingai vadovavo Darbininkų
ir valstiečių parengiamiesiems kursams prie VU, bet
ir priklausė LKJS Vilniaus miesto komitetui. Aktyvi
visuomeninė veikla ankstesniais metais kaip pliusas
pabrėžiama ir Kubiliaus partinėje asmens byloje esan
čiose charakteristikose, kurios parengtos paskyrimo į
rektorius procedūros metu: viena – kažkurio LKP CK
sekretoriaus (greičiausiai Vlado Niunkos), kita – Moks

1
Straipsnis parengtas pranešimo, skaityto konferencijoje „Jono Kubiliaus universitetas (1958–1991)“ 2021 m. spalio 1 d., pagrindu.

2
Jono Kubiliaus autobiografija, 1952-10-01, in: Lietuvos ypatingasis
archyvas (toliau – LYA), f. 1771, ap. 191, b. 544, l. 8–11.
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lų akademijos prezidento Juozo Matulio3. Spekuliuoti
apie tai, ar būta dar kokios papildomos kainos, kurią
teko susimokėti už galimybę daryti akademinę karjerą,
be specialaus papildomo tyrimo, nesinorėtų.
Patikimų duomenų apie tai, kas ir kodėl pasiūlė Ku
bilių į rektoriaus pareigas, nėra. Pasak labiau publicis
tinės nei mokslinės Kubiliaus biografijos autoriaus Vi
liaus Stakėno, gandai, kad svarstoma jo kandidatūra į
rektoriaus postą, Kubilių pasiekė dar 1958 m. pradžioje,

Apie politinį kontekstą

Norint geriau suprasti tokio pasirinkimo priežastis,
reikėtų prisiminti bendresnį kontekstą, kuriame tuo
metu buvo atsidūręs VU ir jame veikiantys asmenys.
Rektorių kaita 1958 m. vasarą buvo tam tikras kulmi
nacinis momentas prieš porą metų prasidėjusioje dra
moje, kurioje sprendėsi „atlydžio“ ribų sovietų Lietuvos
kultūros ir mokslo pasaulyje klausimas. Nuo 1956 m.
vasaros keletas šio lauko autoritetų,
padrąsinti iš Maskvos padvelkusių des
talinizacijos vėjų, pabandė kvestionuo
ti per pirmąjį okupacijos dešimtmetį
įsitvirtinusią dogmatiškai stalinistinę
Lietuvos istorijos ir literatūrinio paliki
mo interpretavimo schemą. Vengrijos
revoliucijos fone didesnį pagreitį įgijusi
kova už sovietų Lietuvos humanitari
nių ir socialinių mokslų destalinizaciją
greitai įgavo tarpasmeninės ir netgi iš
dalies tarpinstitucinės priešpriešos po
būdį. Vienoje barikadų pusėje atsidū
rė paradigminiai asmenys, su kuriais
buvo siejama stalininė Lietuvos isto
rijos ir literatūrologijos reinterpretaci
ja – Lietuvos istorijos instituto direkto
rius Juozas Žiugžda ir Lietuvių kalbos
ir literatūros instituto direktorius Kos
Jonas Kubilius po aspirantūros studijų Leningrado universitete su studentais.
Pirmas iš kairės: Vytautas Merkys, vėliau tapęs Matematikos fakulteto dekanu. 1951.
tas Korsakas su juos palaikančiu MA
Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto archyvas (mif.vu.lt)
prezidentu Matuliu, kitoje – su univer
sitetu susiję veikėjai: dar iki 1940 m. su
tačiau LKP CK sekretoriai Niunka ir Sniečkus su juo
Sniečkumi konfliktavęs rektorius Bulavas, prorektorius
susitiko tik prieš pat biuro posėdį4. Tą pačią dieną, kai
Eugenijus Meškauskas, tuo metu, universitete jau ne
LKP CK biure buvo patvirtinta Kubiliaus kandidatūra,
bedėstęs, tačiau savo mokinių ratelį Lietuvių literatū
t. y. birželio 30 d., buvo surengtas VU partinės organiza
ros katedroje palikęs Vincas Mykolaitis-Putinas. Istori
cijos susirinkimas, į kurio dienotvarkę buvo įrašytas tik
kas Aurimas Švedas būtent Bulavą vadina pagrindiniu
vienas klausimas – keliomis dienomis anksčiau priimto
1956 m. gruodį MA visuotinėje sesijoje kilusio „maišto“
LKP CK biuro nutarimo „Dėl VVU rektoriaus Bulavo“
prieš Žiugždą iniciatoriumi, o Putinas buvo vienintelis
aptarimas. Į susirinkimą atvykęs LKP CK sekretorius
balsavęs prieš Žiugždos kandidatūrą toliau vadovauti
Niunka daug kalbėjo apie buvusio rektoriaus atleidimo
Istorijos institutui6.
motyvus, tačiau buvo lakoniškas apie ką tik paskirtąjį:
Nepaisant viešos kritikos, Žiugžda ir Korsakas su
„Dėl naujo rektoriaus buvo daug tartasi ir mes susto
LKP CK ir MA vadovų parama išsaugojo savo insti
jome ties drg. Kubiliaus kandidatūra. Tai dar jaunas,
tucines pozicijas. Šis faktas dogmatiškai nusiteikusių
tačiau gabus mokslininkas ir geras komunistas“5. Ga
stalinistinės formacijos komunistų VU partinėje orga
lima tik spėti, kad pagrindinis Kubiliaus kandidatūros
nizacijoje buvo išgirstas kaip signalas kilti į kovą prieš
stūmėjas buvo Mokslų akademijos prezidentas Matulis,
pagrindinę revizionizmo irštvą universitete – Putino
kuris ne tik gerai žinojo kandidato intelektualinį poten
mokinių neva užvaldytą Lietuvių literatūros katedrą.
cialą ir jam trukdančias biografijos dėmes, bet ir buvo
Nesigilinant į visas šio 1957 m. rudenį pradėto puolimo
aktyviai įsitraukęs į prieš tai vykusias politines kovas
peripetijas, dera pažymėti, kad jo fone atsiskleidė LKP
akademiniame lauke.
viršūnę gerokai išgąsdinę dalykai – dalies universiteto
LYA, f. 1771, ap. 274, b. 975, l. 48–52.
Vilius Stakėnas, Lietuviški metai: Profesoriaus Jono Kubiliaus gyvenimo trajektorija, Vilnius: Margi raštai, 2001, p. 205–206.
5
VU partinės organizacijos susirinkimo protokolas, 1958-06-30, in:
3
4
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LYA, f. 7017, ap. 2, b. 77, l. 154.
6
Aurimas Švedas, Matricos nelaisvėje: Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944–1985), Vilnius: Aidai, 2009, p. 107–109.
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ryškių dėmių savo biografijoje, todėl būsiantis lengviau
humanitarų nonkonformistinis elgesys ir bravūriškas
manipuliuojamas. Kitaip tariant, priimdamas sprendi
universiteto vadovų nenoras elgtis pagal nustatytas
mą užimti rektoriaus pareigas, Kubilius susaistė savo
žaidimo taisykles, taip siekiant atsikovoti bent šiek tiek
akademinę karjerą su įsipareigojimu įrodyti ištikimybę
akademinės autonomijos nuo politinio diktato iš Leni
no prospekto. Respublikos partinės valdžios kantrybės
partijai ir jos nustatytoms žaidimo taisyklėms. Jei jis
būtų likęs Fizikos-matematikos institute, vargu ar būtų
taurė persipildė tada, kai Istorijos-filologijos fakulte
sulaukęs kokių nors ypatingų kliūčių savo mokslinei
to mokslinės tarybos nariai 1958 m. pavasarį išdrįso
veiklai, bet užimant rektoriaus postą ant kortos buvo
nepaisyti VU partinės organizacijos rekomendacijų ir,
viena vertus, patvirtino puolimo taikinyje atsidūrusios
pastatyta gerokai daugiau – atsivėrė žymiai platesnės
Aurelijos Rabačiauskaitės kandidatūrą dėstytojos pa
akademinės karjeros perspektyvos, kita vertus – bet
kokia politinė klaida jau reikštų ir akademinės karjeros
reigoms Lietuvių literatūros katedroje, kita vertus, nu
komplikacijas ar netgi pabaigą.
balsavo prieš partinės aktyvistės Liudvikos Slavomiros
Lisenkaitės kandidatūrą. Susipriešinimas su VU par
tine organizacija vėliau bus įvardyta ir kaip didžiausia
Pirmieji žingsniai
Bulavo „nuodėmė“. Praėjus kiek daugiau nei metams
po rektoriaus nušalinimo, VU partorgas Jonas Bielinis,
Arčiau susipažinus su pirmaisiais naujojo rektoriaus
suvaidinęs bene svarbiausią vaidmenį Lietuvių litera
sprendimais, tenka konstatuoti, kad jis visiškai pateisi
tūros katedros byloje, taip apibūdino didžiausią Bulavo
no LKP vadovybės į jį dėtas viltis. Dar 1958 m. rugsėjo
veiklos žalą: „Bulavas svarbiausiais kadrų auklėjimo
12 d., kai VU partinei organizacijai Kubilius pristatė
ir atrankos klausimais visai nesitardavo su partine or
universiteto uždavinius naujiems mokslo metams, rek
ganizacija ir nesiskaitė su jos nuomone. Įvairiais bū
toriaus pranešimą komentavęs būsimas mokslinio ko
dais jis palaikydavo ir net globodavo griežtai partinės
munizmo ir ateizmo šulas Irmija Zaksas pažymėjo: „Su
organizacijos kritikuojamus nacionalistiškai nusitei
pasitenkinimu reikia konstatuoti, jog dabar, pradėjus
kusius kai kuriuos universiteto dar
buotojus. Tuo būdu jis priešpastatė
save partinei organizacijai ir pasida
rė nacionalistiškai nusiteikusių ele
mentų vėliava“7.
Taigi iš esmės galima teigti, kad
spręsdama Bulavo nušalinimo ir nau
jo rektoriaus parinkimo klausimus
vietos partinė valdžia skubėjo gesinti
gaisrą, kuris galėjo įsiliepsnoti iš uni
versitete besiformuojančio intelektu
alinės opozicijos židinio su iškelta
tautinio komunizmo vėliava. Pana
šų gaisrą Latvijoje jau buvo sukėlusi
tautinių komunistų grupė su Eduar
du Berklavu priešakyje, kuriam už
gesinti 1959 m. prireikė žymiai rim
tesnių sanacijos priemonių. Sovietų
Lietuvos vadovams reikėjo žmogaus,
kuris priimtų jos nustatytas griež
Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus
tas taisykles, ir, visų pirma, išvalytų
medžioklėje. Iš kairės: antras – Lietuvos SSR Mokslų Akademijos prezidentas Juozas
universitetą nuo pavojų sistemai ke
Matulis, ketvirtas – Antanas Sniečkus. 1950–1960. Lietuvos centrinis valstybės archyvas
liančių žmonių. Matyt tikėtasi, kad
rektoriauti drg. Kubiliui, padėtis iš esmės pasikeitė –
tokiam uždaviniui geriau tiks ne kas nors iš pasižymė
nustatyti dalykiniai ryšiai tarp partinės organizacijos
jusių ideologinio darbo veteranų, o didesnio politinio ir
ir rektorato. O tai be abejo turės lemiamos reikšmės,
kultūrinio kapitalo dar stokojantis (todėl fronduoti prieš
gerinant kadrų ruošimą Universitete“8. Skirtingai nei
valdžią nedrįsiantis) mokslininkas, turintis didelių aka
jo pirmtakas, naujasis rektorius iš tikrųjų vykdė vi
deminių ambicijų, bet kartu ir jas realizuoti trukdančių
7
VU partinės organizacijos susirinkimo protokolas, 1959-09-16, in:
LYA, f. 7017, ap. 2, b. 91, l. 12–13.
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8
VU partinės organizacijos susirinkimo protokolas, 1958-09-12, in:
LYA, f. 7017, ap. 2, b. 64, l. 163.
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sas VU partinės organizacijos rekomendacijas kadrų
klausimais. Pirmiausia iš vadovaujančių pozicijų buvo
išstumti buvę Bulavo bendrininkai: Meškauskas mo
kymo reikalų prorektoriaus pareigas perdavė iš Mask
vos grįžusiam Visuomeninių mokslų akademijos prie
SSKP CK absolventui, Lisenkaitės vyrui Stanislovui
Lazutkai, revizionizmą propagavęs Bulavo mokinys
Kęstutis Domaševičius partinės organizacijos reikala
vimu buvo atleistas iš Teisės mokslų fakulteto dekano
pareigų. Rektorius nedrįso ignoruoti ir 1959 m. vasarį
priimto VU partinio biuro nutarimo „Apie rimtas klai
das paruošiant Universiteto jaunųjų literatų kūrybos
almanachą Kūryba“, kurio šeštas punktas rekomen
davo rektoratui imtis priemonių Lietuvių literatūros
katedros kolektyvui sustiprinti ir katedros darbuotojų
ideologiniam-teoriniam lygiui pakelti9. Viena po kitos
iš universiteto buvo išguitos visos Putino ratelio narės:
1959 m. – Meilė Lukšienė, Aurelija Rabačiauskaitė ir
Stasė Litvinaitė, o 1961 m. – Vanda Zaborskaitė ir Ire
na Kostkevičiūtė. Pačiai katedrai vadovauti atėjo buvęs
LKP CK ir Partijos istorijos instituto darbuotojas Jo

rektorius pasistengė itin rūpestingai performuoti fakul
tetų mokslinių tarybų sudėtį. Pasak Kubiliaus, pagrin
dinis šio darbo tikslas – pasiekti, kad tarybos daugiau
„neatsisuktų prieš mus“ (suprask – komunistus), todėl
pagrindinis jų atnaujinimo principas – bet kokia kai
na pasiekti, kad komunistai jose sudarytų daugumą11.
Jaunasis rektorius buvo nusiteikęs nesitaikstyti ir su
taisykles laužančiais VU absolventais, kurie, aišku,
kenkė jo reputacijai valdžios akyse. Po 1959 m. pavasarį
garsiai nuskambėjusio incidento, kai dauguma VU litu
anistų atsisakė vykti į paskyrimo vietas – dirbti peda
goginio darbo provincijoje, – Kubilius partiniam biurui
aiškino, jog tai „pirmas toks įvykis, kad grupėje tokiu di
deliu skaičiumi būtų nesutinkama su paskyrimu, kelia
ma tiek daug pretenzijų“, todėl siūlė „per įstaigų vado
vus pasiekti, kad visi specialistai, neišvykę į paskyrimo
vietas ir įsidarbinę Vilniuje, būtų atleisti“. Priemonių,
anot jo, reikia imtis ir dėl to, kad šį klausimą kėlė Tiesa,
išspausdinusi feljetoną „Tuščiažiedžiai“12.
Taigi Kubilius pavyzdingai atliko jam partinės val
džios patikėtą vaidmenį paskutiniame VU sovietizavimo
spektaklio veiksme, per kurį buvo ne
gailestingai sutrypti „atlydžio“ dirvoje
mėginę prasikalti universiteto autono
mijos daigai. Jeigu būtų kitaip, rekto
rius kažin ar dar 1959 m. būtų tapęs
LKP CK nariu ir gavęs nusipelniusio
mokslo veikėjo statusą; ir tikrai dar po
dešimtmečio nebūtų gavęs socialistinio
darbo didvyrio ir Lenino ordino kava
lieriaus vardo. Pakanka paminėti, kad
tuo metu tokį vardą sovietų Lietuvo
je be Kubiliaus turėjo tik du mokslo ir
kultūros veikėjai – LSSR Rašytojų są
jungos pirmininkas Eduardas Mieže
laitis ir Kubilių rektoriaus pareigoms
galimai rekomendavęs MA prezidentas
Matulis. 1961 m. vasarą LKP CK biuro
patvirtinta ir antrojo CK sekretoriaus
Jonas Kubilius prie savo darbo stalo. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos
Boriso Šarkovo pasirašyta ir į Maskvą
fakulteto archyvas (mif.vu.lt)
išsiųsta Kubiliaus charakteristika irgi
nas Zinkus. Pasak vienos iš šio valymo aukų, Kubilius
spinduliuoja visišką partinės valdžios pasitenkinimą
privačiai neva vadinęs visa tai susidorojimu, bet sakęs,
prieš tris metus priimtu savo sprendimu: „Kaip rekto
kad „stoti prieš visą universiteto partinę organizaciją“
rius ir komunistas savo kasdieniame darbe nuolat pa
jis negalėjęs10.
laiko glaudų ryšį su partine organizacija, be svyravimų
Kad daugiau nebebūtų tokių šposų, koks 1958 m.
vykdo principingą, partinę liniją visose universiteto val
nutiko su Rabačiauskaitės ir Lisenkaitės konkursu,
dymo srityse“13.
VU partinio biuro posėdžio protokolas, 1959-02-11, in: LYA, f. 7017,
ap. 2, b. 88, l. 267.
10
Irena Kostkevičiūtė, „Putinas ir Lietuvių literatūros katedra“, in: Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940–2000, sudarė Gied
rius Viliūnas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, p. 121.
11
VU partinio biuro posėdžio protokolas, 1959-03-04, in: LYA,
9
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f. 7017, ap. 2, b. 88, l. 283.
12
VU partinio biuro posėdžio protokolas, 1959-04-01, in: LYA,
f. 7017, ap. 2, b. 89, l. 57.
13
Jono Kubiliaus partinė charakteristika, 1961-07-07, in: LYA, f. 1771,
ap. 274, b. 975, l. 68.
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Post scriptum
Kita vertus, įgyti vardai, užsitarnautas partinės val
džios pasitikėjimas, moksliniai pasiekimai vėliau Ku
biliui užaugino politinius raumenis ir padėjo išplės
ti vidinio manevro laisvę nustatytų žaidimo taisyklių
rėmuose. Tai pasidarė ypač akivaizdu po Sniečkaus
mirties, kai pirmojo LKP CK sekretoriaus postą užė
mė Petras Griškevičius, kuris eidamas LKP Vilniaus
miesto komiteto sekretoriaus pareigas buvo Kubiliaus
kaimynas nomenklatūrinių užmiesčio vasaros vilų ra
jone Valakampiuose. Kitaip nei Sniečkus, naujasis LKP
CK pirmasis sekretorius visiškai pasitikėjo kultūros ir
mokslo nomenklatūros gebėjimu savarankiškai tvarky
tis jiems patikėtose srityse.
Vadovaujančių kadrų stabilumas buvo bene svarbiau
sia politinio elito vertybė sovietmečiu, ypač vėlyvuoju.
Tai turbūt ir buvo pagrindinė 33 metus trukusios Kubi
liaus rektorystės ilgaamžiškumo priežastis. Dar vienas
faktorius, padėjęs taip ilgai išbūti rektoriaus kėdėje,
matyt, buvo susijęs su Kubiliaus gebėjimu gerai jausti
konjunktūras visuose universiteto veiklai svarbiuose
poliuose. Visų pirma, kaip matėme, jis greitai perkan
do svarbiausias politinės sistemos nustatytas žaidimo
taisykles ir stengėsi jų nuosekliai laikytis. Jo laikais
rektoratas ne tik niekada nekvestionavo partinės orga
nizacijos balso, bet ir netoleravo jokio, net menkiausio
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universiteto dėstytojų įsitraukimo į nesistemines ar
juolab antisistemines veiklas. Antra, norėdamas išlai
kyti susikrautą akademinį kapitalą ir toliau jį auginti,
jis tikrai siekė, kad mokslas universitete atitiktų bent
vidutinio lygio standartus, todėl visą dėmesį sutelkė
ten, kur rezultatų buvo galima pasiekti, t. y. į tiksliuo
sius ir gamtos mokslus. Trečia, Kubilius neblogai jautė
visuomenės nuotaikas, todėl stengėsi VU apsaugoti nuo
pernelyg didelės rusifikacijos ir pabrėžti jo tautiškumą.
Tam buvo naudojami akivaizdžiai antilenkiškų VU is
torijos naratyvų kūrimas, flirtas su žymiais išeivijos
mokslininkais (Algirdo Juliaus Greimo, Algirdo Avižie
nio, Marijos Gimbutienės paskaitos VU), lituanistinių
vasaros kursų išeiviams organizavimas.
O svarbiausia, kad Jonas Kubilius gerai žinojo, jog
visi trys aukščiau paminėti poliai gali tarpusavyje derė
ti, ir mokėjo jais balansuoti. Jautė, kad dalinė atodaira į
visuomenės lūkesčius nekvestionuoja politinės sistemos
taisyklių, nes ir pati sistema tuo metu jau toleravo po
litiškai nepavojingo tautiškumo raišką. Lygiai taip pat
jautė, kad VU akademinio prestižo kėlimas, mėginimas
jį pakylėti kiek aukščiau Maskvos užbrėžto imperijos
pakraščio universiteto lygio, 400 metų jubiliejaus pro
ga teigiant jo kaip seniausio SSRS universiteto statu
są, kelia ir vietos administracinio elito svorį, todėl bus
jo palaikytas.
!
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Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas

Kaip jį mylėti?
Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje

Aistė Paulina Virbickaitė

Nuo rudeninės lietingos tamsos atsigauti lendame į ro
žine disco šviesa šildantį barą. Mes jau aptarėme, kas
naujo-meniško Paryžiuje ir Londone, apžvelgėme Vil
niaus naujienas. Bet ilgai naktinėti negaliu – ryt sėsiu
rašyti apie Prano Domšaičio galeriją. Na, tas muziejus,
Klaipėdoje. Pašnekovo akyse – klaustukai, rankose at
siranda telefonas, įsijungia google vaizdai. Rezultatai
ekrane man visai nepadeda sužadinti susidomėjimo ta
vieta. Domšaičio galerija? Pastato fasadas, pastato fa
sadas kitu rakursu, išbalusia šviesa sušviesta salė su
nuobodžiai paveikslais nukabinėtomis sienomis. Bet,
sakai, jis fainas? Linksiu galva. Akimirkai įsivaizduoju
šalimais, už baro rymantį pašnekesio herojų. Jis man

irgi nepadėtų. Nužiūrinėtume jį įtariai. „Kažkoks kai
mietis“, – draugei į ausį sukuždėtų dvidešimtmetė ir
abi sukikentų.
Vidutinio ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, vidutiniškai
tamsių nedidelių akių ir vos besibanguojančių, tvarkin
gai sušukuotų vidutinio ilgio plaukų. Apvalus veidas,
apvali nosis, nuobodūs ūsai. Apvalūs akinukai. Prak
tiškas, storo audinio švarkas. Jis nesišypso nė vienoje
fotografijoje. Amžininkų prisiminimai neprieštarauja
nuotraukoms – ramus, santūrus žmogus. Ir nė vienas
nepaaiškina, kas buvo jo paslaptis, kur slėpėsi stipry
bė, nematoma fotografijose, bet akivaizdi iš biografijos
ir paveikslų?
O tada į barą ryškiai įkaukšėtų dama. Iškelta galva,
tvirta laikysena, prabangi skrybėlaitė. Įdėmiu žvilgs
niu apžvelgusi bendrą situaciją, ji patrauktų tiesiai prie
nuobodaus tipo už baro. Kiek artistiškai jį pabučiuotų –
labas, brangusis. Adelheidė – puse galvos aukštesnė ir
20 metų jaunesnė už sutuoktinį. Ji – žymi operos dai
nininkė, sopranas. Energinga ir veikli. Visi stebėjosi,
kodėl ji pasirinko būtent šį vyrą, bet ji pasirinko, ir iki
pat jo mirties pasirinkimo nekeitė. Ir niekada neabejo
jo, kad jis – geras tapytojas. Įdomu, nuo ko ji pradėdavo
pasakojimą apie savo vyrą tapytoją, kokius naudojo ar
gumentus visoms abejonėms nukirsti? Ir dar – kaip jį
vadino, Franzu ar Pranu?
Nei menininko, nei jo sutuoktinės jau nebepakalbin
si. Turiu tik savo įspūdžius, matytus paveikslus, nuot
raukas ir Kristinos Jokubavičienės kruopščiai pareng
tą ir su meile parašytą biografiją didžiuliame Prano
Domšaičio kūrybai skirtame albume Vaizduotės realybė (2015). Juo ir pasiremsiu trumpai pasakodama apie
menininką.

Ramaus žmogaus nerami biografija

Pranas Domšaitis. Autoportretas. 1940. Drobė, aliejus. LNDM
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Franzas Carlas Wilhelmas Domscheitas gimė 1880 m.,
kaime Kaliningrado srityje, Rytų Prūsijoje. Tėvai ūki
ninkai dar laikė ir svečių namus, tad veiklos netrūko,
o viską paveldėti turėjo vyriausias sūnus – Franzas.
Bet jis nenorėjo ūkio, norėjo tapyti. Sūnų tyliai palai
kė mama, griežtas tėvas tai laikė nesąmone, panašiai
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galvojo Karaliaučiaus meno akademijos stojamųjų ko
misija. Tuomet jaunuolis iš Berlyno atsivežė labai žy
maus tapytojo Maxo Liebermanno (1845–1935) laišką:
„Gerbiamas pone Carlai Domscheitai, aš mačiau jūsų
sūnaus Franzo paveikslus ir esu tikras, kad jis turi ga
bumų tapybai. Bet jam būtina metus-dvejus pasimo
kyti, negalvojant apie pinigus“. Autoriteto žodis buvo
išnaudotas šimtu procentų: ne tik nuramintas tėvas,
bet ir Karaliaučiaus meno akademija kitais metais pri
ėmė ir dar skyrė stipendiją. Baigęs akademiją trisde
šimtmetis Franzas išvyksta į Berlyną. Ten privačiai
mokosi pas tapytoją Lovisą Corinthą (1858–1925), kurį
ir laiko savo mokytoju, ypač kalbant apie tapybos tech
niką. Stilistiškai išties bendro nelabai daug – Corintho
drobėse daugiau impresionistinio mirgesio, realistiškes
nis piešinys, lengvesnė linija, aistringesnis žvilgsnis. Be
to, tarp mokytojo darbų daug psichologinių portretų ir
aktų, kas bus svetima santūriam, į vidinį pasaulį pa
nirusiam Domšaičiui. Bet kol kas jis dar Domscheitas
ir tik po truputį, labai lėtai kuria savo vardą Berlyne.
Jam artima novatoriško meno, kurį paskui vadinsime
modernizmu, nuostata, kad kopijuoti gamtą – bepras
miška, meno kūrinys turi spinduliuoti vidiniu gyveni
mu. Jis tapo ekspresionistinius peizažus, kiek vėliau,
įkvėptas Emilio Nolde’s ar Marco Chagallo, imasi reli
ginių temų, taip pat domisi ne Europos šalių, kolonijų
menu ir žmonėmis, kas irgi yra būdinga to laiko vokie
čių ekspresionistams.
Jis vis dažniau kviečiamas į bendras parodas, būda
mas 39-erių pagaliau Berlyno galerijoje surengia ir savo
pirmąją personalinę parodą. Jo vardą pamažu įsimena
kritikai, vieni pastebi svajingus peizažus, kažkas jame
net įžvelgia „modernaus religinio meno viltį“. 1920–
1933 m. jis dalyvavo 41 bendroje parodoje, surengė
5 personalines, darbų įsigyja muziejai, turbūt ir kolek
cininkai, nors pardavimais jis nelabai rūpinasi, tapyba
juk „nėra kokia melžiama karvė, primelžiamo pieno ir
sviesto rekordams gerinti, aš to ir nesitikiu. Man užten
ka, kad galiu gyventi kuklų paprastą gyvenimą. Mano
poreikiai nedideli“. Ir tada pasirodė ji.
Adelheid Armhold (1900–1992) įsiveržė į 44-erių vien
gungio gyvenimą kaip tikra žvaigždė, aplink kurią jis
vėliau visą gyvenimą ir suksis, tuo pat metu nepamirš
damas to, kas gyvenime svarbiausia – tapybos. Kylan
čiai operos žvaigždei kuklaus paprasto gyvenimo kon
cepcija nebuvo artima – neužilgo jie persikelia į didesnį
butą arčiau centro, kur jis tapo, puoselėja sodelį šalia
namų ir lydi ją gastrolėse, kartais ji lydi jį į parodų
atidarymus. O tada, 1933 m. į valdžią ateina nacional
socialistai. Prasideda modernaus meno puldinėjimai,
kurių apogėjumi laikoma 1937 m. surengta kilnojamoji
paroda „Entartete Kunst“ („Išsigimęs menas“), kurioje
rodyta virš 600 Hitleriui neįtikusio modernaus meno
kūrinių, iš jų šaipantis, šmeižiant autorius. Paroda, šiek

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 7

Pranas Domšaitis. Adelheidės portretas. 1930.
Drobė, aliejus. LNDM

tiek keičiant paveikslų sudėtį, vežiojama po Vokietijos
miestus, Franzo Domscheito paveikslas ekspozicijoje
atsiduria Hamburge. Jis – nekenčiamų menininkų są
raše, jo kūriniai išmetami iš muziejų kolekcijų, nacijai
tokio meno nereikia. Gyvybei pavojus negresia, tačiau
dėl viso pikto gyvena atskirai nuo žmonos – jos karje
ra klostosi visai neblogai. Tapo labai daug gėlių, tokios
gražios pavargusios puokštės negali niekam užkliū
ti. Ir pradeda darbus pasirašinėti lietuviškai – Pranas
Domšaitis.
Prano Domšaičio mama buvo lietuvė, tad nors šeimoje
kalbėtasi tik vokiškai, vis dėlto kelis žodžius sūnų išmo
kė. Galbūt dėl artimo ryšio su mama, gal iš romantinio
polėkio, jis 1920 m. nuvykęs į Kauną išsiėmė Lietuvos
Respublikos vidaus pasą ir tuojau pat išvažiavo atgal į
Vokietiją, kur ir toliau vadinosi vokišku vardu. 1946–
1947 m. jis pirmą kartą kaip lietuvių dailininkas daly
vauja tarptautinėje dailininkų-karo pabėgėlių parodoje.
Išsiima Lietuvos Respublikos užsienio pasą. Bet ne, į
Lietuvą grįžti ne laikas, o gal ir niekada nėra laikas
grįžti į kraštą, kurį taip ryškiai idiliškai įsivaizduoji,
nors esi ten buvęs tik kelias dienas.
Karą pralaukę mažame Bavarijos kaimelyje, jiedu su
Adelheide nori į Ameriką. Tačiau tapytojui jau virš 60
metų, tad procesas stringa. Ir štai tada Adelheidė gau
na kvietimą dėstyti Keiptauno universitete (Pietų Afri
ka). Žinoma, kvietimą priima ir ilgai nelaukę išvyksta.
69-erių tapytojo gyvenime – naujas etapas, kurį jis su
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tinka smalsiai ir kaip visada darbingai. Kol sutuoktinė
dirba ir socializuojasi, jis tapo. Daug keliauja po šalį
stebėdamas ir piešdamas daugiau kaimiškas vietoves ir
paprastus žmones, jų darbus ir gyvulius, nepamiršta ir
religinės temos. Jis tapo labai daug, veiklioji sutuoktinė
organizuoja parodas, jis labai greitai tampa gana žymiu
vietiniu menininku, 1963 m. jo kūriniai atstovauja Pie
tų Afrikos dailei San Paulo bienalėje Brazilijoje.
Po Domšaičio mirties žmonos rankose lieka didžiulė
jo paveikslų kolekcija. Ji nenori darbų pardavinėti bet
kam ir po truputį. Ir turbūt labai apsidžiaugia, kai į ją
kreipiasi Lietuvių fondas – 1962 m. JAV įkurta, na
rių aukotojų tvarkoma pelno nesiekianti organizacija.
Daugiausia dėmesio Lietuvių fondas skyrė lietuvybės
išlaikymo projektams remti, tad sužinoję apie Hava
juose esančią Domšaičio paveikslų kolekciją, kreipiasi
į našlę, kuri nebrangiai į geras rankas parduoda 65
paveikslus. Po kurio laiko iš jos ateina dar vienas labai
dosnus pasiūlymas, kurį priėmęs Lietuvių fondas gavo
virš 700 kūrinių.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atkeliavo dosni
išeivių dovana: 1989–2001 m. Lietuvos dailės muziejui
perduota 530 kūrinių. 2001 m. Lietuvos dailės muzie

jaus Klaipėdos paveikslų galerijoje iškilmingai atidary
ta nuolatinė Domšaičio kūrinių ekspozicija, o 2004 m.
galerija pavadinta Prano Domšaičio vardu. Tuomet
2006 m. Lietuvių fondas muziejui perdavė dar 135 dai
lininko darbus. Jie visi ten iki šiol, didelė dalis – nuola
tinėje muziejaus ekspozicijoje.

Kolekcija – sunki dovana
Šimtai gerų paveikslų dovanų. Negali sakyti, kad ne
sidžiaugėme. Negali sakyti, kad nemylime. Bet neap
leidžia jausmas, kad iki šiol nežinome, ką su visu tuo
daryti. Einu per abejingas euroremontines patalpas,
pilnas valdiškų kabinetų šviesos, žiūriu į eilėmis mo
notoniškai sukabintus paveikslus. Aš užsigrūdinusi,
bet ties aštunta sale pasijuntu nuvargusi. Kaip rodyti
tuos paveikslus, ką apie juos pasakoti, kaip pristatyti
menininką?
Gal verta apie jį daugiau kalbėti kaip apie modernių
religinių paveikslų kūrėją, niekada neapleidusį šios te
mos, kuri su laiku vis rūstėjo juodais kontūrais ir griež
tomis linijomis? O gal – kaip tapytoją, nuostabiai tapiu
sį asiliukus, arklius, žirgus? Nesolidu, tačiau kokie jie

Pranas Domšaitis. Austrijos peizažas. 1937. Popierius, pastelė. LNDM
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charakteringi ir mieli! Asiliukai ir arkliukai atsirado
paveiksluose dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, dieną jie
keliu traukia vežimą, naktį keliauja tamsoje per lau
kus, o dažniausiai, visada šviečiant pilnačiai, dalyvau
ja Bėgime į Egiptą. Stebėdama iš paveikslo į paveiks
lą keliaujančius asiliukus net pagalvojau, gal tai koks
slaptas Domšaičio alter ego. Tarsi niekuo neypatingas:
kresnas ir lėtas, kantrus ir tylus, jis eina ir eina, kant
riai nešdamas savo naštą, paklusdamas aplinkybėms,
tuo pat metu paskendęs savyje. Toks amžinas užsispy
ręs keliautojas.
Ir moterys. Jų paveiksluose žymiai daugiau nei vyrų.
Jos lėtos, ramios, labai žemiškos. Žvelgia iš paveikslų į
mus, tiksliau, pro mus, kažkur į tolius. Lietuvės ar vo
kietės, jos net darbus dirbdamos iš tiesų yra kažkur toli,
savo mintyse, net veiklioji Adelheidė portretuose romi
ir tyli. Juodaodės moterys kitokios. Jas nėra nejauku
tapyti nuogomis krūtimis, jos net kartais šypsosi ar
žvelgia tiesiai žiūrovui į akis. Ne, nevadinčiau jo mote
rų tapytoju, nelabai rūpi jam konkretūs charakteriai ir
istorijos. Tad gal – peizažai?
Peizažų daugiausia, pradedant nuo nerangių anks
tyvųjų bandymų ir baigiant beveik abstrakčiais, orna
mentiškais Afrikos vaizdais. Domšaitis netapė miestų,
jis visose kelionėse ieškodavo kaimo, paprastų žmonių,
žemės darbų. Juos visus sieja vienas dėmuo – šviesa.
Ta pati, Baltijos jūros šviesa, stori debesys, pro kuriuos
gal tuoj trumpam išnirs saulė. Ar tai būtų Bavarijos
alpės, ar Afrikos lygumos – šviesa nesikeičia. Reto ta
pytojo taip neveikė kelionės kaip Domšaičio, atrodo, jis
visada liko su gimtąja, savo vaikystės ir jaunystės švie
sa. Ir dabar ji grįžo atgal, prie Baltijos.
Nuolat klajojančio išeivio gyvenimą nugyvenusio me
nininko paveiksluose yra stebėtinai daug lietuviškumo,
tiksliau – šių kraštų gyventojų ir atmosferos charakte
rio. Jo peizažuose regime tai, ką matome aplink kiekvie
ną dieną – sunkūs debesys, ramus gyvenimas, monoto
niškas ritmas. Visa tai, nuo ko bandome pailsėti, bent
trumpam keliaudami kur piečiau ar bent jau į rožines
baro šviesas. Tie paveikslai pasakoja apie mus – vis
kažko laukiančius, ilgesingai į tolį žvelgiančius žmo
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Pranas Domšaitis. Nukryžiavimas. 1955. Drobė, aliejus. LNDM

nes, ramias tylias žemes, tokį patį tikėjimą. Metams
bėgant kinta dekoracijos, ne esmė. Gal todėl ir nežino
me, ką daryti su Domšaičiu ir jo paveikslais, ką ir kaip
apie juos pasakoti ir kaip juos mylėti – jie pernelyg savi,
o tai, kas sava, mums vis atrodo nepakankamai įdomu,
pernelyg paprasta. O gal visuotinės meilės savaime nu
sipelnyti nesugebėję paveikslai ir neverti jos, gal išties
verta pervadinti muziejų kitu vardu, tokiu būdu vėl ker
tant šaknis, ir imtis kurti muziejaus tradiciją iš naujo,
gal kitą kartą labiau pasiseks? Greičiausiai atsakymas
ne paveiksluose, o tame, kiek mes patys, be garsių šūks
nių ir lozungų, galime mylėti save, savo būdą ir sunkius
debesis, pro kuriuos kartais vis tik išlenda saulė.
!
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Tuščios užrašų knygelės dėsnis
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Kartą per savaitę tikrindamas vištidę beveik visuomet
randu lapino pėdsakus. Įprastai lapinas užeina jau pa
sisotinęs – tik apsidairo, pačiupinėja ir, nieko sau ne
radęs, apsisuka ir patraukia kitur. Žinoma, po jo apsi
lankymo tenka patvarkyti, pavalyti, suskaičiuoti. Nors
vos pažvelgęs į lentyną galiu pasakyti, ar trūksta ko
kios knygos, skaičiuoti vis dėlto būtina. O ir atsarga
gėdos nedaro.
Vištide, beje, vadinu lentyną, kurioje dedu knygas,
kurioms vietos nerandu niekur kitur. Seniau ją vadinau
inkilu, bet dėl tam tikrų aplinkybių pavadinimą teko
pakeisti. Juk nepagalvojote, kad tikrą vištidę knygyne
užveisiau? Nors pritariu – būtų žavu. Mano žiniomis,
tokį žavų reginį galite pamatyti Talpūnų kaime, „Stir
nų knygose“.
Paimu į rankas paskutinę knygą, kurią patalpinau
vištidėje. Tiksliau – tai ne knyga, o užrašų knygelė, ap
vilkta tikra oda, su Šv. Onos bažnyčios fasado įspaudu,
po kuriuo didelėmis raidėmis išdeginta – VILNIUS.
Knygelę man atnešė kasdienė knygyno lankytoja Da
nutė, žinanti, kad mėgstu užrašines ir mandras knyge
les. Įteikdama jau ne pirmą kartą klausė to paties – ar
aš iš Vilniaus? Ne pirmą kartą atsakiau – ne. Kodėl
pradėjus kalbėti apie Vilnių dažnai klausiama, ar pa
šnekovas yra iš Vilniaus? Lyg buvimas vilniečiu yra
būtina savybė norint kalbėti apie Vilnių. Danutė, gal
kaip ir jūs, susimąstė, bet tik pakraipė galvą ir nieko
neatsakiusi pasuko link lentynų. Šį klausimą užduoti
vilniečiai ypač mėgsta.
Užrašų knygelei, spėju – mažiausiai trisdešimt metų.
Puslapių viršuje, kairėje – voko, dešinėje – laidinio te
lefono simboliai. Lapai tušti. Švelniai vartydamas ją ir
žvelgdamas į tuščias ertmes tarp linijų susimąstau, ar
galėčiau čia įrašyti kieno nors adresą, o gal ir telefono
numerį? Kieno? Gal vilniečio? Kiek tokių pažįstu? Ar aš
tokių pažįstu?
Nuo pat „Mint Vinetu“ knygyno atidarymo, dabar jau
skaičiuoju dvyliktus metus, visuomet ieškojau įtikina
mos legendos apie šią vietą, namą, patalpą, kuri įtrauk
tų knygyną į ilgą Vilniaus knygynų istoriją. Norėjau
rasti sąsają su tais laikais, kai Vilniuje nuo pat anks
tyvo ryto spiesdavosi būrys žmonių prie knygynų durų.
Norėjau, kad legenda ne patvirtintų knygyno egzistavi
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Nobelio premijos laureatai Czesławas Miłoszas, Wisława
Szymborska ir Günteris Grassas Vilniuje, ant Šv. Ignoto ir Totorių
gatvių kampo. 2000. Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka

mą ir jį įvietintų, o įrodytų, jog ne veltui knygynas yra
šiame – Šv. Ignoto gatvės 16-ame – name.
Nesigriebiau vystyti šalia, Šv. Dvasios bažnyčios po
žemiuose, esančių mumijų istorijos. Turiu pripažinti,
asmeniškai man ši kaimynystė drumsčia vaizduotę,
o skersgatvyje kartais užuodžiamas dvokas tikrai at
baido dažną nevietinį. O ir ką bendro tai turi su knyga?
Juk ten tik vargšai vilniečiai.
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varpu, keldamas ranką aukštyn siekti varpo virvės (ant
Nepasinaudojau ir tikrai dėmesio verta Algimanto
Aleksandravičiaus nuotrauka, daryta 2000 m. Trijulė:
knygyno iškabos lauke yra pritaisytas varpas, kuriuo
Czesławas Miłoszas, Wisława Szymborska ir Günteris
skambiname kiekvieną kartą atidarydami knygyną),
Grassas linksmi Šv. Ignoto ir Totorių gatvės sankirto
sutikau Kostautą. Pasisveikinęs savo įprastu „sveiks“,
galvos mostelėjimu pakvietė sekti iš paskos, ir pasive
je. Per porą namų nutolę. Et, kad tik fotografas būtų
dė arčiau Dominikonų gatvės. Įdėmiai apžiūrinėdamas
Šv. Ignoto gatvės perspektyvą pasirinkęs.
šaligatvį, žengdamas po žingsnelį tai į dešinę, tai į kai
Štai kitas Algimantas – miesto akies mirksnis. Algi
rę ir vis žvalgydamasis į knygyną bei murmėdamas „ne
mantas Kunčius 1967 m. apie 10 valandą ryto, pasislė
čia, ne, čia, ne, ne čia“, pagaliau stabtelėjo. Primerkęs
pęs Šv. Dvasios bažnyčios šešėlyje, pavasario pabaigoje
vieną akį kaip per taikiklį pažvelgė į iš savo nykščių ir
ar vasaros pradžioje tarp Šv. Ignoto 16-o ir 14-o namo,
rodomųjų pirštų suformuotą kvadratą. Dar kartą šūk
kur aš jau dvylika metų laukiu skaitytojų, užfiksavo
telėjo: „Čia!“, ir stumtelėjo mane kaip šachmatų figūrą
mano knygyno fasadą, žadinamą saulės spindulių. Gra
per 20 centimetrų. Atsidūriau ant Dominikonų gatvės
žu. Kartais uždarydamas knygyną pagalvoju, kad rei
grindinio. Tada Kostautas iš krepšio išsitraukė kažko
kia ir langines užverti. Tai ir bus vienintelė nuotrauka,
kią knygą, iš jos išėmė perlenktą popieriaus lapą ir šyp
kurioje radau senesnį namo, kur yra knygynas, vaizdą.
sodamasis kyštelėjo jį man. Atverčiau perlenktą popie
Galėčiau pritraukti ir sukurpti istoriją, tūkstančiais
rių ir supratau stovįs būtent toje vietoje, iš kur 1942 m.
pardavinėti atvirukus, bet, deja, kažko trūksta.
Juozapas Steponavičius nupiešė Šv. Ignoto skersgatvį –
Šie dvylika metų, bandant išlaikyti „Mint Vinetu“ Vil
niaus senamiestyje, man suteikė neįkainojamos patir
ir mano knygyno namo fasadą. Juozapas Steponavi
ties ir įspūdingų draugysčių. Viena jų užsimezgė veiklos
čius, įprastai vadinamas Juozu, 1915–1916 m. gyveno
pradžioje su bukinistu Kostautu. Nepamenu, kas man
antrame namo aukšte, virš „Mint Vinetu“. 1911 m. tėvo
jį rekomendavo kaip žmogų, galintį išknisti knygą iš po
iš Saločių (Pasvalio raj.) atvežtas į Vilnių, Juozas tapo
žemių. Įsitikinau tuo pats. Ilgą
laiką ieškojau Rapolo Mackonio
knygos Iš kavinės į kavinę apie
legendines Vilniaus kavines
1919–1939 m. Tada dar jau
nas, norįs tapti bukinistu, vos
pirštais užčiuopdamas knygų
kelius ir vingius, stengiausi su
sivokti naujame areale. Pirmos
klaidos, kurias padariau ieško
damas, pirkdamas ir parduoda
mas knygas, išmokė gebėjimo
pažinti žmogų akies mirksniu.
Kai apie šią knygą užsiminiau
Kostautui, jo veidu perbėgo
šypsena ir jis patikino be abejo
nės žinąs, kas tai per knyga. Po
kelių dienų man ją ir padovano
jo. Kaip kibirkščiavo mano la
pota vaizduotė vaikščiojant po
„Rudnickio“, „Cafe-Club“ kavi
nes, spalvotas Štralio imperi
jos valdas – „Raudonąjį Štralį“,
„Žaliąjį Štralį“, „Baltąjį Štralį“.
Bukinistas Kostautas daugel
mandrų knygelių man užrodė.
Jam ir esu dėkingas už knygy
no namo sąsajos radimą su Vil
niaus knygininkais. Dar prieš
dešimtą valandą atvėręs langi
nes tvarkiausi. Patikrinau viš
K. Giedrio, J. Garelio ir M. Antokolskio (dabar Šv. Ignoto, Dominikonų ir Stiklių) gatvių
sankryža. 1967. Algimanto Kunčiaus nuotrauka. LNM
tidę ir jau eidamas skambtelėti
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spaustuvininko Martyno Kuktos spaustuvės raidžių
rinkėju. Vėliau kartu su Jonu Zaviša įkūrė spaustuvę
Kaune, o dar vėliau tapo „Ryto“ spaustuvės Klaipėdoje
vedėju. Genealogiją mėgstantiems dar pasakysiu, kad
Juozo sūnus – Algirdas Steponavičius – taip, tas pats,
iš jūsų vaikystės Valkininkų sanatorijos.
Užrašų knygelė nevartyta, tad tenka pirmą puslapį
gerokai išskėsti ir perbraukti smiliumi, kad perlenk
čiau. Užrašau: Juozas Steponavičius, Šv. Ignoto g. 16,
Martynas Kukta, Totorių g. 20.
Imant į rankas Šatrijos Raganos knygą Lietuvos senovės istorijos pasakos, kurią išleido Marija Šlapelienė
1920 m., o išspausdino Zawadzkio spaustuvė, į knygy
ną įbėga lenkų būrys. Liaunas knygos viršelis nuplyšta.
Lenkai turistai rodydami telefone „Naručio“ viešbučio
nuotrauką klausia, kaip ten nueiti. Nei akimirkai ne
susimąstydamas atsakau, jog pasukę į kairę ir pamatę

Juozas Steponavičius. Šv. Ignoto skersgatvis. 1942 (iš: Airida
Papaurėlytė, Juozas Steponavičius spaustuvininkas ir knygų
leidėjas, Klaipėda: Rytas, 1998)

Šlapelienės knygyną toliau leistųsi žemyn gatve. Vė
liau prieisiantys Zawadzkio spaustuvę, o tada tiesiai –
Šv. Jono gatve – ir papulsiantys ten, kur reikia.
Tik turistams išskubėjus susivokiu, kad kelią jiems
nurodžiau po XX a. (Šlapelienės knygynas buvo likvi
duotas 1949 m.) ir XIX a. (Zawadzkio spaustuvė Šv. Jono
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gatvėje veikė tik iki 1828 m.) Vilnių. Memorialinės len
telės, žyminčios tas vietas, deja, nėra tokios ryškios, kad
taptų kelrodėmis XXI a. Prislėgtas kaltės jausmo, kad
suklaidinau būrį lenkų turistų, išeinu į gatvę norėda
mas kelią patikslinti. Bet, žinoma, jie jau toli, Stiklių
gatvės gale, prie „Ponių laimės“. Pakraipau galvą, burb
teliu sau po nosimi: „Turistai“. Bet pasižadu grąžinti
skolą Vilniaus senamiesčio arterijose pavedžiodamas už
rankos kitą į knygyną įpuolusią turistų grupę.
Grįžtu prie savo užrašinės. Rašau: Marija Šlapelie
nė, Jurgis Šlapelis, Dominikonų g. 13, tel. 16-84 ir Ju
zefas Zawadzkis, Šv. Jono g. 4. Jurgis Šlapelis, vedęs
knygyno apskaitos knygą (ji eksponuojama Marijos ir
Jurgio Šlapelių name-muziejuje, Pilies g. 40), toje vie
toje, kur mums dabar būtų įprasta matyti įrašą apie
skolas, anuometine kalba rašydavo: „Mums kalti“ arba
„Męs kalti“. Rašydamas galvoju – kas man tą Šatrijos
Raganos knygą atnešė?.. Į rankas imu kitas dvi knygas
ir prisimenu.
Vienoje žymaus prancūzų rašytojo knygoje yra ra
šoma, kad nepažinoti valkatų gyvenant Paryžiuje yra
neapdairu. Manau, ši taisyklė galioja ir Vilniuje. Mano
pažintis su Vilniaus benamiais užsimezgė knygų dėka.
Kiekvieną dieną gaudamas knygų, kurios man nėra
reikalingos, susidūriau su elementaria jų realizavimo
problema. Vienas iš būdų suteikti antrą gyvenimą kny
goms tapo jų išnešiojimas po Vilniaus parkuose ir skve
ruose įkurdintus knygų mainų namelius. Prieš ar po
darbo, antspauduotas knygyno ženklu knygas buki
nistai ir bukinistės išnešiodavo ir patalpindavo juose.
Iš pradžių viskas klojosi tyliai ir ramiai, bet vieną dieną
į knygyną užėjo benamių vadas Jonas.
Aukštas, augalotas vyras atnešė du maišus knygų.
Lygiai tiek pat, kiek ryte buvau išnešęs. Mandagiai
paklausęs, ar gali jas priduoti, pradėjo krauti iš maišų.
Vieną po kitos traukė knygas, kurias prieš dvi valan
das pats kroviau išnešti. Prisipažinsiu, situacija nebuvo
pati maloniausia. Tokiomis aplinkybėmis reikia veikti
greitai ir nedvejojant. Paklaustas, iš kur šias knygas
ištraukė, Jonas labai ramiai atsakė – iš inkilo. Pasi
mečiau, nes anuomet inkilu vadinau lentyną tų knygų,
kurioms nerandu vietos (tada ir teko keisti jos pavadi
nimą į vištidę). Pasirodo, inkilu Jonas vadino tuos kny
gų mainų namelius. Net nebandė meluoti, tuo mane
nustebindamas. Suprantama, tu knygų nei priimti, nei
supirkti, ko jis tikėjosi, negalėjau.
Kai pasiūliau Jonui sukrauti knygas atgal į maišus
ir nunešti į tuos pačius inkilus, jau pasimetė jis pats.
Teko paaiškinti, kad tai mano knygos ir jas pats ten
nunešiau. Parodyti antspaudus. Papasakoti, kad tos
knygos skirtos mainyti, keisti, o ne paimti ir parduoti.
Štai tada prisiminiau to prancūzo žodžius ir sprendi
mas, kaip sakoma, atėjo pats. Nuo to laiko Jonas kartą
per savaitę užeidavo į knygyną ir išnešdavo po du, tris
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šimtus knygų į po senamiestį išbarstytus inkilus. Ta
čiau, jei viskas būtų taip lengva, nereikėtų man pasa
koti šios istorijos.
Nors logistika buvo išspręsta, atsirado lokacijų bėda.
Bandant papasakoti Jonui, kur yra inkilai, mes nesusi
kalbėjome. Jonui nieko nereiškė Stanisławo Moniusz
kos skveras, Mokytojų namai, Šv. Kotrynos bažnyčia.
Jonui nieko nereiškė Rūdninkų gatvės skveras, o apie
Tibeto skverą, esantį Užupyje, jau net girdėti nenorėjo.
Tuomet sužinojau, kad Vilniaus benamiai Moniuszkos
skverą vadino „prie liūto“, nes jame yra liūto galva, iš
kurio burnos trykšta vandens čiurkšlė. Ten jie ateidavo
ir ateina vandens įsipilti.
Nerišliai Jonas bandė papasakoti apie savo santy
kį su Užupiu. Tik vėliau, prisimindamas pirmąjį savo
knygnešį Joną, supratau tai, ką jis man norėjo pasaky
ti. Užupis turi stiprią bendruomenę, ko niekaip negali
pasakyti apie senamiesčio gyventojus. Štai, pavyzdžiui,
knygyną supančiuose Šv. Ignoto, Totorių, Dominikonų
gatvės namuose yra įsikūrę apie 50 butų, kurių gyven
tojų vardų aš per dvylika metų visų taip ir nesužinojau.
Didelė jų dalis net nėra užėję į knygyną, o tokio mode
lio verslus tik bendruomenės ir padeda išlaikyti. „Mint
Vinetu“ teko užauginti tokią bendruomenę, o Jonui –
susidurti su užupiečiais. Jonas atskleidė, kad į Užupį
jie (suprask – senamiesčio benamiai) kojos nekelia, nes
yra išvejami. Be to, didžioji dalis šiukšlių konteinerių
yra rakinamuose vidiniuose kiemuose, kuriuose ne tik
skalbiniai, kitaip sakant, turtas prižiūrimas džiūsta,
o ir palaidi šunys bei vaikai vis dar laksto ir žaidžia.
Taigi Tibeto skvero inkilą teko užmiršti.
Jono knygnešystė truko apie dvejus metus. Vieną die
ną prisistačiusi jo pusseserė pranešė, jog Jono nebėra –
užspringo savo paties liežuviu. Pusseserė išreiškė norą
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perimti knygnešio dalią. Po Jono pusseserės atėjo dar
du jos palydovai, po jų – kažkokie dar nematyti, o tada
prasidėjo šaltos žiemos ir karantinas.
Spėjau pusseserės dar paklausti Jono pavardės. Tad
užrašų knygelėje užrašiau ir Joną Kilmelį. Kartą atė
jęs paimti knygų Jonas ir pats atnešė dvi. Sakė, rado
prie konteinerio – Hainricho fon Blutausnazės poezijos
rinktinę ir kažkokio vokiečio Peterio von Zaitmeterio
knygą apie laiką. Tą kartą buvo drąsesnis ir paklausė,
ar tikrai žmonės perka knygas. Gavęs mano patvirtini
mą, giliai nustebo.
Ar tik nėra taip, kad skaitydami kraipote galvą ir
klausiate, kodėl apie Vilnių pasakoju kalbėdamas apie
mirusius? Taip yra, kad kartais mirę yra gyvesni, daug
stipriau liudijantys savo buvimą, realesni. O, be to, tai
mano Vilnius. Be abejonės, tik tas, kurį supa gynybinė
siena. Vilnius, kurio gatvėmis žengiant, mano akyse
atsikuria buvę pastatai, ausis pasiekia kalbų mišinys
ir dvokas užgniaužia nosį. Man patinka pasisveikinti
su Šlapeliene, pamojuoti Zawadzkiui, apžiūrėti inkilus.
Jei taip nedaryčiau – Vilniuje negyvenčiau. Čia man ne
patiktų. Tai nebūtų miestas, kuriame kiekvieną dieną
atidarydamas knygyną skambinčiau varpu ir tikėčiau,
kad tai taps simboliu.
Užversdamas užrašų knygelę ir sprausdamas į lenty
ną už nugaros išgirstu krenkštelėjimą. Nenustembu –
ten jau pradedantis įgristi tipelis, lapinas, ištiestoje
rankoje laiko knygą. Eilinė knygiūkštė, man nereikalin
ga. Pasiūlęs du auksinius susilaukiu maldavimų, kad
duočiau bent tris. Cigaretėm. Neva turėčiau suprasti,
kad jau pats papirosus mėgstu. Pagailo, tad daviau tris.
Lapinas tik ant kulnų – ir pro duris. Dar spėjau sustab
dyti ir paklausti vardo. Tas net nesustojęs atšovė – Puš
kinas! Taip ir užrašiau. Puškinas – kaltas.
!

63

Eglė Vertelkaitė. Parūkyti ir nusišauti kartu su Cindy. 2011. Fotografija, mechaniškai ir chemiškai
apdorotas paviršius

64

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 7

apžvalga
Iliustracija – tai dailininko
dialogas su rašytoju
Stasį Eidrigevičių kalbina Jūratė Čerškutė

Kada, kaip ir kodėl kūrybiniame kelyje
atsirado iliustracija?
Gyvenimas priveda prie tokių dalykų, kuriuos nelengva nei paaiškinti,
nei motyvuoti. Kai 1973 m. baigiau Vilniaus dailės akademiją, mačiau, kad
nepritampu prie tuomečių meno krypčių – impresionizmo ir ekspresionizmo.
Mane visada domino fantazija, siurrealizmas, metafizika, absurdas. Tai siejosi su tuo, kas tuo metu buvo uždrausta, pavyzdžiui, Salvadoras Dalí buvo
visai uždraustas, René Magritte’as gal
kiek mažiau. Nors diplominis darbas
buvo tapybos, tuo metu jau kūriau
ekslibrisus, kuriuose skleidėsi fantazija: neskrendantys paukščiai, žvėrys
be kojų, sukaustytas žmogus. Kūriau
metaforinį pasakojimą apie soclaikį,
kuriame gyvenome, uždari ir vieniši.
Suvokiau, kad turiu kažką kita daryti
nei paveikslus tapyti, labiau eiti į piešinį ir į savo pasaulį, kurį nebūtinai
turi parodyti parodose. Ir tada leidyk
la Vaga pasiūlė iškart
dvi knygas: Vytautės
Žilinskaitės Robotas ir
peteliškė (1978) ir Kazio
Sajos Už nevarstomų
durų (1978). Pastarajai
knygai piešiniai buvo
padaryti plunksnele,
juodai baltos iliustracijos, mano fantazijos
reiškiniai. O Žilinskaitės knygai įnešiau savo
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tapybinį mąstymą – tai buvo po mano
tarnybos kariuomenėje, kai aš atradau,
tiksliau, išradau tokią techniką kaip
tapymas ant juodo popieriaus. Ji leido
parodyti ir tapybos, ir pasakos pasaulį.
Žinau, kad leidykloje buvo balsavimas
ir vieno balso persvara priėmė mano
iliustracijas. Vėliau ta knyga buvo labai reikšminga – 1979 m. Bratislavos
vaikų knygų iliustracijų bienalėje apdovanota aukso medaliu. Apskritai ji
daugelyje pasaulio šalių buvo pripažinta, nes liudijo ne tiesiog iliustravimą pažodžiui, o dialogą su rašytoju.
Ir tas dialogas buvo absoliučiai mano
pasaulis, visiškai negalvojau, kas tą
knygą skaitys – ar vaikai, ar suaugusieji. Taigi grioviau tvoras tarp iliust
racijos, tapybos, plakato. Įdomu, kad
Roboto ir peteliškės iliustracijos prieš
keletą metų buvo išsiųstos į Sankt Peterburgo iliustracijos bienalę ir laimėjo
pirmą vietą. Taigi metai neturi jokios
reikšmės, jei darbą atlikai rimtai ir
sukūrei meną. Bet iš tikrųjų mano
ryšys su knyga prasidėjo Stepo Žuko dailės
technikume, kur mano
diplominis darbas buvo
penkioms knygoms sukurti odiniai viršeliai.
Būtent nuo tų laikų
esu pamilęs odą ir raidę. Tai buvo 1968 m.,
penkios knygos ir
fantazijos, mąstymo
parodymas: nuėmiau

įprastus viršelius ir padariau odinius.
Reikėjo žinoti knygos turinį, savaip sukomponuoti raides, buvo galima iškelti
reljefu, išpjaustyti arba išdažyti odoje. Aš naudojau visas šias technikas.
Taigi odiniai viršeliai buvo pradžia,
paskui sekė knygos ženklai, ekslibrisai. Juos pradėjau daryti Kaune, pirmiausia buvo linoleumo raižiniai. Tai
buvo mano laisvoji kūryba, ekslibrisai
dėstytojams ir draugams. Ir po to natūraliai atėjo iliustracija. Ekslibrisas
man atvėrė vartus į Lenkiją, o iš jos
per iliustraciją, plakatą ir į pasaulį.
Tai Robotas ir peteliškė yra įsimintiniausia iliustravimo istorija?
Ta knyga tarsi atvėrė, nes joje pirmąsyk išbandžiau plastinį mąstymą.
Pirmoji knygos vertintoja buvo Žilinskaitė. Leidykla buvo pasakiusi: jei rašytoja nepriims, tai ir mes nespausdinsime. Aš šiek tiek bijojau, bet galvoju,
ką čia bijoti, turiu daryti taip, kaip ji
rašo – nes savo tekste ji perteikdavo
tą soclaikio satyrą ir dailininkas turėjo
mokėti tekstą skaityti tarp eilučių. Tai
man ir buvo įdomiausia ir svarbiausia – tarp eilučių. Sakinėlis apie laisvę,
tai aš pirmiausia tą vietą „griebiu“ ir
jungiu su savo mąstymu. Aš niekada
negalvodavau, kad „čia yra iliustracija, ji turi patikti, turi būti gėlių ar
dar ko“, aš kurdavau savo meną. Man
svarbiausia buvo meninė situacija
tarp pagrindinių pasakos (nes jų daugiausia iliustravau) veikėjų. Beje, nematau didelės skirties tarp iliustracijų
vaikams ir suaugusiesiems. Žinoma,
jei tai pasaka ir jei joje yra katinas, tai
ir iliustracijoje turi būti katinas. Bet
mano svarbiausias uždavinys – kas dedasi su veikėjais toje situacijoje. Taigi
iliustracija kaip situacijų sprendimas
ir situacijų atradimas. O geriausias
įvertinimas, jei žmogus pasakydavo:
aš taip neišgalvočiau. Reiškia, tik aš
taip galiu. Baisiausia, kai sako: ai, ir
aš taip padaryčiau.
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Kaip atsakote tiems, kuriems Jūsų
iliustracijos vaikystėje kėlė liūdesį ir
gal net siaubą?
Suaugusieji, ypač leidžiantys knygas, visada siekia patikti vaikams.
Bet mes turime ne patikti vaikams,
o dalintis gyvenimu, jo problemomis
ir emocijomis. Vaikai ir taip mato
mūsų džiaugsmą ir liūdesį, tai kodėl
tai reikia slėpti? Kodėl reikia vaikams
pateikti tik džiaugsmingą gyvenimo
pusę? Juk vaikams ir taip nuolat kyla
klausimų, pavyzdžiui, dalyvauja laidotuvėse ir klausia: kodėl miršta? kodėl verkia? Tad kodėl nereikia apie tai
kalbėti? Reikia, tai gyvenimo temos.
O buvo bandymų kurti komiksą?
Aš niekada šimtaprocentinio komikso nesu daręs, į tą pusę niekada nenuėjau, nors esu žvilgterėjęs. Vieną kartą
nupiešiau tokį piešinį, kuris buvo tarsi
pirmas žingsnis į komiksą, bet toliau
to nevysčiau. Artėjo Kalėdos, laukėme svečių, į kiemą išleidome šunį,
kuris išsyk per tvorą susikibo su kitu
šunimi. Jie ėmė taip vienas kitą tąsyti, susikabino dantimis, mano sūnus
bėgo gelbėti savo šuns ir jam įkando
tas šuo-priešas iš už tvoros. Kai aš ten
nubėgau, nežinojau ką daryti, ėmiau
vilkti savo šunį už galinių kojų per
visą kiemą, o jis su dantimis įsikandęs iš paskos vilko aną šunį, ir jį paleido bute, įsivaizduoji? Šitą situaciją
su visais veiksmais nupiešiau vienam
piešiny, kur jau randasi komikso mąstymas – galima buvo iš šitos situacijos
ir visą knygą padaryti. Kita vertus, aš
manau, kad manasis dienoraščio rašymas yra irgi savotiškas komiksas, nes
tai dienos susumavimas, apmąstymas
piešiant. Piešiu vienos dienos piešinį, kuris aprėpia dalykus tarp teksto
ir piešinio, nes užsirašau ir žinutes,
ir nusipiešiu naujus sumanymus.
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Stasio Eidrigevičiaus žodžiais tariant, kas yra iliustracija?
Dailininko dialogas su rašytoju.
Ir čia svarbi sąlyga, kad iliustratorius
yra menininkas, nes kitu atveju iliust
ratorius yra patarnautojas leidėjui,
rašytojui ir tekstui. Aš toks niekada
nebuvau. Aš buvau lygiavertis su rašytoju, o jeigu sužinodavau, kad mano
piešiniai patikdavo labiau nei tekstas,
tai tą laikydavau savo pergale, tai
buvo didžiulis komplimentas. Žinau,
kad mano iliustracijos padarė įtaką
net kelioms kartoms, yra žmonių, kurie prisimena pavienius piešinius, yra
dailininkų, prisipažinusių, kad mano
darbai jiems padarė įtaką. Tai man
svarbiau už bet kokius medalius ar
apdovanojimus. Beje, viena danė man
parašė, kad mano piešinys – žmogus,
ant pagaliukų laikantis savo galvą –
jai padėjo grįžti į gyvenimą, įveikti
depresiją, nes ji suprato, kad jos likimas yra jos pačios rankose.
Koks kuriant iliustraciją yra santykis su tekstu?
Storoje knygoje neretai labai paprasta rasti, kas tau įdomu. Randi tą vietą,
kuri tikrai tavo, ir už jos užsikabini.
Bet jeigu yra eilėraštukas, tai čia jau iššūkis, ypač jei paprastas eilėraštukas,
mažai veiksmo, tada reikia parodyti
savo fantaziją, kad sudomintum, tad
reikia kurti tą plastinį pasaulį, savotišką plastinį spektaklį. Tad nedidelio
teksto iliustravimas yra kaip savotiško filmo sukūrimas: padaryti iš nieko
kažką. Labai sunkus, bet ir savotiškai
įdomus uždavinys. Ir neretai su tuo
susijusi kova dėl savo iliustracijų su
leidėjais – kartais reikia už savo vaizdus kovoti ir žodžiais. Bet tai banalu,
nes labai daug iliustracijų yra tiesiog
banalios, o aš to baisiai nemėgstu,
nemėgstu banalumo, jo, kur tik pasi-

suksi, baisiai daug, kiekviename mūsų
gyvenimo centimetre. Knygynai pilni
banalių knygų, negaliu į jas žiūrėti
nei vartyti. Gal vaikams to ir reikia?
Nežinau. Aš esu kitokios iliustracijos
sampratos atstovas, tai kalbu už save.
Apskritai labai sunkus dalykas knygą
priimti, neretai pačioje pradžioje kausto dvejonės, ar pajėgsi bendradarbiauti
su rašytoju, ar pajėgsi kurti tą dialogą.
Pati iliustravimo pradžia visada bauginanti, nes nežinai, ar tikrai turėsi ką
savo pasakyti.
Esate kūrybiškas knygų, kurias nusiperkate, viršelių perkūrėjas. Tad kokia nuomonė apie dabartinius knygų
viršelius? Ar dar likę meno?
Knygos viršelis yra savotiškas plakatas, o jeigu žiūri į plakatų derlių,
tai labai liūdna, nes atrodo, kad viską kuria vienas ir tas pats žmogus.
Jie visi labai panašūs. Žinoma, būna,
kas išsiskiria, ir akivaizdu, kad tai
kurta asmenybės. Ir jeigu asmenybė
daro viršelį, tai padarys ir bus gerai,
kitu atveju – bus atmestinai, nes kuo
pigiau ir greičiau. Bet aš kreipiu dėmesį į gerus, įsimenančius viršelius.
Ir į raidžių sukomponavimą. Aš labai mėgstu kiekvienos raidės meną.
Mano dėstytojas buvo Vladas Drėma,
labai reiklus, bet taip pamilau raidę,
nesvarbu, pieštą, medyje iškaltą ar
ant smėlio parašytą. Meilė raidei, jos
dydis, vieta, forma, spalva nulemia
originalumą, naujumą. Viršeliu reikia atskleisti knygos esmę, pritraukti
žmogų, kad jis norėtų paimti tą knygą
į rankas, o kai paims, atsiras vilties,
kad ja susidomės, gal net ir perskaitys.
Juk gali būti knyga labai gera, o likti
visai nepastebėta, nes prastas viršelis,
ir atvirkščiai.
!
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Naujas romantizavimo būdas
Vytautą Ališauską kalbina Tomas Vaiseta

Vasarą Nacionalinės dailės galerijos
didžiojoje salėje veikė menotyrininkės
Margaritos Matulytės kuruota fotografijų ir etnografijos artefaktų paroda
Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė,
Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir
kiti. Čiabuvių pasakojimai (2021-0717 – 09-26, architektė Sigita Simona Paplauskaitė, grafikos dizainerė
Laura Grigaliūnaitė). Ir nors vasara
seniai pamiršta, šios parodos gaivus
žvilgsnis į lietuvius autochtonus ir jų
kaimiškąją kultūrą, regis, amžiams
užpelkėjusią nuo jos idealizavimo ir
kartu bodėjimosi ja, skatina pamatyti vieną svarbiausių šių metų parodų
platesniame kontekste – kuo jos autorių žvilgsnis naujas, kitoniškas ir
kiek jiems pavyksta perinterpretuoti
čiabuvizmą.
Ne taip jau dažnai būna, kad paroda
turėtų tokį ryškų raktinį žodį kaip ši –
„čiabuviai“. Jis ilgą laiką turėjo kolonijinę stigmą, kad juo įvardijami žmonės
esą žemesnės rūšies. Ar pavyksta parodoje šį žodį išlaisvinti iš tos stigmos?
Parodos kuratorė Margarita Matulytė pabrėžė, kad egzistuoja tokia negatyvi kolonijinė „čiabuvio“ prasmė. Bet
ji sako ką kita: čiabuvis pirmiausia yra
autochtonas, t. y. jis mūsų atžvilgiu
yra Kitas. Tai reiškia ne paties čiabuvio negatyvų statusą, o mūsų svetimumą jam – mes nesame čiabuviai giliąja
šio žodžio prasme.
Manau, kad paroda tai neblogai atskleidžia, nes mes iš tikrųjų jau nebesame čiabuviai lietuviškame kaime ir
lietuviškoje etninėje kultūroje. Parodoje nepaprastai efektingai čiabuviška
kultūra skleidžiasi jau kaip kažkas vi-
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siškai kita nei vadinamoji autentiška
kultūra, kur kampe stovi gelda, verpimo ratelis, o laukuose matyti kryžius
ar koplytstulpis prie upelio.
Svarbiausia, kad parodoje nei bandoma rekonstruoti ir „autentiškai“
pateikti, nei muziejiškai eksponuoti.
Pirmiausia kalbu apie joje rodomus
artefaktus – kaukes, verpstes, kėdes
ir kt. Parodos autoriai iš jų kuria naują
pasaulį, nes jie nėra čiabuviai ten, kur
tas pasaulis egzistavo, ir daro tai nepaprastai estetizuotai, sakyčiau, įspūdingai. Pavyzdžiui, eksponuojamos Užgavėnių kaukės sukuria naują visumą,
kurios mes tikrai negalėjome matyti
nei tame autentiškame gyvenime, nei,
pavyzdžiui, liaudies buities muziejuose. Lygiai taip pat, tarkime, sukurta
verpsčių giraitė – niekada niekur tokio daikto mes negalėtume pamatyti.
Pagaliau parodoje išdidintos milžiniškos nuotraukos nėra nei tikrovė,

nei tradicine prasme fotografija, rep
rezentuojanti etnografinius elementus
ar „autentišką“ kaimo gyvenimą. Čia
visa tai sudarė naują estetinę ir simbolinę visumą – tai, ko jau nebėra ir kas
tampa estetinės vizijos įrankiu.
Ar neatrodo, kad vos įėjusiam lankytojui paroda pasiūlo pačiam spręsti
konfliktą: viena vertus, pabrėžiamas
„mūsų, lietuvių“ etnosas, t. y. iš kur mes
esą esame atėję, kita vertus, nemažiau
pabrėžiama, kad mes jau tikrai nesame tie, apie kuriuos čia kalbama.
Tai yra labai stipri šios parodos pusė.
Tik pavadinčiau ją veikiau įtampa nei
konfliktu, nes konfliktas reikštų, kad
dvi jėgos susiduria, skyla kibirkštys
ir viena iš jų nugali. Čia kalbama ne
apie pergalę, o apie įtampą, kuri leidžia suprasti, kad tu nebesi čiabuvis,
kad tas pasaulis jau nebėra tavo. Panašią įtampą mes šiandien matome
kitose srityse, pavyzdžiui, diskusijose
apie švietimą: kiek mes turime reprezentuoti moksleiviams kaimiškąją literatūrą, jei turbūt keturi penktadaliai
mūsų klasikos yra kaimiška?
Ši įtampa kelia klausimą, koks vis
dėlto mūsų santykis su čiabuviais ir
čiabuvizmu? Anksčiau europiečiai žiūrėjo į tai iš aukšto, iš kolonijinės perspektyvos, esą baltasis žmogus turėjęs

Ekspozicijos fragmentai. Gintarės Grigėnaitės nuotraukos. LNDM
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atnešti naujas vertybes, sunaikindamas senąsias, kartais prisidengiant ir
krikščionybe. Dabar mes matome priešingą procesą – kaltinimą dėl vykdytos
kolonizacijos. Pavyzdžiui, Kanadoje
vyksta įnirtingos diskusijos apie čiabuvių europeizavimą. Indėnų vaikų varymas į mokyklas per prievartą jau suvokiamas kaip tam tikra genocido forma.
Mes esame tarpinėje būklėje tarp atmetimo, kuris dar neseniai buvo labai
madingas (sakyta, kad vaikai kaimo
nesupranta, jiems jo nereikia), ir kaimo
kulto, kuris irgi egzistuoja ir reikalauja pripažinti, kad visa mūsų civilizacija yra blogio ir naikinimo civilizacija
(kalbu ne tik apie neopagonybę). Šitos
dvi pusės, man atrodo, niekur neveda.
O paroda kokią nors išeitį pasiūlo?
Ji siūlo išeitį kiek kitu keliu. Čiabuviškos kultūros praradimas parodomas ne kaip kolonijinis, o kaip natūralus. Parodos kuratorė Matulytė
labai aiškiai sako, kad ši kultūra yra
nacijos šaknys ir jos ištakos, bet pati
nacija nėra nei jos šaknys, nei ištakos,
panašiai kaip kiekvienos didelės upės

atveju. Jeigu mes pamatytume Nemuno pačias ištakas, vargu, ar sakytume,
kad tai yra Nemunas.
Iš parodos laukiau alternatyvos rumšiškajam romantizavimui. Ir iš tikrųjų
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socialiniuose tinkluose ir kitur pasipylė nuotraukos su parodos eksponatais,
kurie taip pateikti (ar apšviesti), kad
atrodo kaip skandinaviško dizaino pavyzdžiai. Bet parodos autorių santykis
su ta medžiaga, apie kurią jie kalba,
vis tiek išlieka išskirtinis – numanomas lietuviško etnoso sakralumas ir
unikalumas, todėl išėjęs iš parodos
svarsčiau, ar tikrai čia išvengta romantizavimo.
Pirmą kartą susiduriame su tokiu
nauju požiūriu į anos kultūros artefaktus. Jie tampa naujo semantinio
žaidimo detalėmis. Tai nėra nei muziejinis pristatymas, nei bandymas
sukurti liaudinę Skanseno imitaciją.
Čia iš tikrųjų yra sukuriama nauja
prasmė: tie baldeliai ir kiti daiktai išplėšti iš kasdienio, primityvaus ir naivaus gyvenimo ir parodyti taip, kad
skandinavų dizaineriai galėtų pavydėti. Tai tikrai yra kitas žvilgsnis. Jis
neromantizuoja buvimo arti žemės.
Veikiau atvirkščiai – jis romantizuoja gebėjimą kurti estetiką, kuri nėra
tik pragmatinio daikto dekoravimas.
Pavyzdžiui, verpstės, kurių pirminės

paskirties daugelis mūsų nebežino,
čia tampa visiškai nauju objektu. Jos
išsaugo savo simbolinę prasmę kaip
lietuvių liaudies kultūros simbolis, bet
tas simbolis netenka bet kokio funkcionalumo.

Trumpai tariant, galima buvo laikytis tradicijos – viską sudėti kaip
muziejuje ir paversti iš tiesų postkolonijine tikrove, kuri yra nebe tikrovė, o
tik daiktų rinkiniai. Tačiau pasirinkta
ieškoti būdo, kaip iš naujo ateiti prie
tradicinio kaimo paveldo. Pavadinčiau
tai nauju romantizavimo būdu.
Gal truputį gaila, kad ne visur paro
dos architektūrai ar dizainui pavyko
perteikti tai, kiek kuratorei buvo svarbi
surinkta autentiška medžiaga – kalbu ne tiek apie daiktus ar fotografijas,
kiek apie iš sukauptos etnografinės medžiagos ištrauktus pasakojimus.
Nuotraukos ir pasakojimai ant šlaitinių stogelių iš tiesų sudėti ne visai
tinkamai. Reikėjo specialių žiūronų,
kad galėtum įskaityti, kas ten parašyta, ir atsiklaupus tyrinėti, ką ten matai, nors ten buvo nepaprastai įdomių
ir, sakyčiau, mažai matytų dalykų.
Paroda pabrėžia čiabuviškos kultūros antlaikiškumą, bet nejučiomis imi
tam priešintis ir galvoti apie tai, kas
keitėsi, beveik nesąmoningai pradedi
svarstyti, o kur žemės reforma, kolektyvizacija, pokarinė rezistencija ir t. t.
Priminčiau parodos pradžioje eksponuotus tris tapybos darbus – Kanuto Rusecko Pjovėją, Adomo Galdiko
Lietuvą ir Antano Žmuidzinavičiaus
Vasarą laukuose. Žmuidzinavičiaus
kūrinys gal kiek silpnesnis, bet kiti du
yra puikūs ir priklauso mūsų geriausio
meno paveldui.
Pirmasis reprezentuoja XIX a. pabaigą, antrasis – nepriklausomos
Lietuvos (modernėjančios, bet vis dar
išlaikančios natūralų santykį su čiabuvizmu) epochą. Tuo tarpu trečiasis –
Žmuidzinavičiaus paveikslas – yra
čiabuvišką kultūrą konservuojantis ir
archeologizuojantis sovietinis darbas.
Jame, pagal to meto nacionalkomunizmo sniečkiškąją ideologiją, yra vaizduojamas romantinis XIX a. kaimas,
kuris staiga perkeliamas į „linksmą“,
„šviesią“ sovietinę tikrovę. Kartu išlieka siekis išsaugoti liaudiškumą, kuris
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padaromas vos ne antlaikišku. Paroda
truputį pasiduoda šitai iliuzijai.
Matulytė prasitarė, kad jai nuo
XIX a. iki sovietmečio pabaigos atsiskleidžia tarsi sustingęs laikas, sustingusi tikrovė, kur liaudies kultūra mažai kito. Aš nesu tikras,
kiek tai yra adekvatu. Jau
prieškariu vyko aiški kaimo
gyvenimo modernizacija, aiški
kaita. O kiek pats drįstu prisiminti sovietinį kaimą, vargu ar
jo skurdą ir negebėjimą modernizuoti buities ir gyvenimo galima laikyti liaudinės kultūros
išsaugojimu ar išsisaugojimu,
išlikimu. Iki sovietmečio kaimo kultūra ir gyvenimas atitiko tam tikrą epochos vidurkį.
Taip, Lietuva buvo šiek tiek atsilikusi nuo Vakarų Europos, ji
nebuvo Vokietija, Nyderlandai
ar Danija, bet kaime buvo pasiektas vidutinis Vidurio Rytų
Europos gyvenimo lygis. O sovietinis kaimas buvo tiesiog
skurdo ir vargo epocha. Visa
tai, ką dabar bando romantizuoti sovietmečio gynėjai, iš
tikrųjų buvo melas. Kaimas gyveno labai skurdžiai, išskyrus
tuos kelis pavyzdinius kolchozus, kurie išlaikyti specialiomis
subsidijomis. Skurdas kaime
buvo ne tik materialine, bet ir moraline prasme – iš tikrųjų siaubingas alkoholizmas, siaubinga neviltis ir tamsa.

pasakojimui apie antlaikišką kultūrą.
Nebūtinai sakau, kad tai yra neigiamas dalykas. Anuomet gal tai veikė
net kaip tam tikras minkštosios rezistencijos būdas – formuoti antlaikiš-

ką lietuvybę, kuri gali išlikti naujoje
socialistinėje tikrovėje.

Gal tas čiabuvių kultūros antlaikiškumo iškėlimas yra savotiška intelektinė provokacija istorinei sąmonei? Mes
visur norime matyti kaitą, istorines
dramas, o parodoje parodomas gyvenimas be istorinių dramų.

Ar nevertėjo parodoje labiau reflektuoti ir tai, kad pateikiama medžiaga – ir fotografijos, ir etnografiniai pasakojimai – vis dėlto yra šaltiniai, taigi
kažkieno tam tikrais tikslais konstruoti – sovietmečiu vienais tikslais, tarpukariu – kitais ir t. t.?

Bet dėl to ir sakau, kad pasiduodama sovietmečiu susiformavusiam

Aš nebūčiau linkęs visko taip priešinti. Visais laikais egzistavo ir etno-
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loginės, etnografinės intencijos. Pavyzdžiui, nebūčiau toks tikras (ką teigia,
beje, ir Matulytė), kad caro laikais antropologiniai tyrimai daryti vien tam,
kad būtų rastas geriausias būdas surusinti lietuvius. Be abejo, siekta
ir to, bet neužmirškime, kad
panašiai elgtasi ir kitur. Aš nemanau, kad britai ar prancūzai
rinko įvairių genčių žinias vien
tam, kad jas christianizuotų ar
juolab subritintų ir suprancūzintų. Taip, žinoma, politiškai
buvo naudinga surinkti etnografinę informaciją, kad būtų
galima lengviau valdyti. Bet
buvo ten ir grynojo pažinimo
džiaugsmo.
Aišku, įdomu, kad parodoje
ties sovietine epocha žmonių
veidai fotografijose prašviesėja. Tai, be abejo, nutinka dėl to,
kad taip anuomet reikėjo vaizduoti žmones. Kita vertus, tai
atspindi ne tik to meto išorinio
žvilgsnio ideologiją, bet ir tai,
kaip patys žmonės jau buvo išmokyti, kad fotografuojami jie
turi šypsotis, rodyti gerą nuotaiką. Kitaip sakant, tai yra ir
tam tikras tos kultūros pokytis.
Žmonės jau nebebuvo tokie pasyvūs fotografavimo objektai,
jau buvo išmokyti rodytis pagal
atitinkamą ideologinę nuostatą.
O šiaip mes turbūt jau nuo XX a.
pradžios žinome, kad fotografija daugiau pasako apie tą, kuris fotografuoja, nei tą, kurį fotografuoja. Tad būtų
apskritai naivu kalbėti, kad įmanoma
objektyvi reprezentacija – ar tai būtų
meninė, ar literatūrinė, ar dar kokia
nors. Man atrodo daug svarbiau, kad
paroda pasiūlo dar vieną naują reprezentaciją.
!
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Knygų aidai
Teatre, literatūroje,
mirties šešėlyje
Laimantas Jonušys

Buvusios gamyklos erdvė gana didelė, keleto aukštų,
bet kartu veikianti klaustrofobiškai, nes „niekas čia neišeina, bent gyvi, savo noru“ (p. 72). Šios patalpos lyg
ir paprastos, suvokiamai materialios, žinoma, nepuošnios, bet kartu jose juntama mįslinga, grėsli atmosfera, įgyjanti neaiškaus pratiso garso raišką: „Tas garsas – kartais jis ramina ir užsūpuoja, kartais žeidžia
ir varo iš proto: dieną naktį po gamyklą tarytum kas
šliaužiotų lėtai vilkdamas kojas, kaip sunkiai sergantys ligoniai gydyklos koridoriuose“ (p. 69), – čia pat ir
kitur pateikiama ir daugiau įvairių to garso apibūdinimų per palyginimus, jis pavadinamas „nerangia laiko
askaride“ (p. 91).
Slėpiningas, sakytum, efemeriškas (gal net neegzistuojantis, užgimęs įaudrintoje pasakotojo sąmonėje)
reiškinys (garsas) nusakomas išraiškinga, vaizdinga
kalba, ir tai rodo aukšto lygio stilių, o kartu ir teksto literatūriškumą. Čia bylojama ne paties autoriaus, o pasakotojo balsu, ir tas balsas labai gyvas, banguojantis,
kartais aistringas, bet podraug – dažnai einantis ratu
ar bent spirale, tarsi gyvatė, ryjanti savo uodegą, arba
veikiau savo uodegą gaudantis katinas (romane paminėtas ir toks vaizdelis, ir apskritai katinų čia gausu).
Tomas Vaiseta,
CH.: Romanas,
Vilnius: Baltos lankos,
2021, 237 p., 1800 egz.

Dizaineris Zigmantas Butautis
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Mums bylojantį personažą Šarlį turbūt galima vadinti nepatikimu pasakotoju, bet jis ir pats savimi nepasitiki, kalbėdamas slysčioja į šonus, užsikerta ir savikritiškai (nors gal kartais manieringai) atsiprašinėja:
„Dovanokite, nuklydau ir pamečiau pagrindinę mintį“
(p. 15). Ir tarsi savaip flirtuoja su skaitytojais: „Varge
vargeli, girdžiu savo žodžius, girdžiu, ir girdžiu jūsų
priekaištingą tylėjimą“ (p. 32). Arba dar labiau supliekia save: „Dovanokite… dovanokite, aš jau nebesusigaudau, apie ką kalbu“ (p. 191).
Vardas Šarlis, žinoma, yra prancūziška Karolio ištartis, o antras skyrius pavadintas „Charlemagne“, ir:
„Ak, štai – Karolis Didysis!“ (p. 35). Be abejo, ši akcentuota sąsaja su Karoliu Didžiuoju nėra atsitiktinė – Tomas Vaiseta yra minėjęs šį iškilų valdovą kaip užgimusio naujojo europinio Vakarų pasaulio simbolį, tad ir
visą pasakotojo Šarlio situaciją su jo nepaliaujama kalbos tėkme galima įsivaizduoti kaip pesimistišką šiandieninio europinio pasaulio metaforą, kai begaliniai žodžių srautai maskuoja mirties baimę, o šiuo atveju gal
ir mirties kultūrą.
Šalia figūruoja ir Karolis Mažasis, žemo ūgio Šarlio
palydovas ir pagalbininkas. Apie jo asmenybę, biografiją, motyvaciją nelabai kas pasakyta – jis yra tarsi Šarlio šešėlis.
O pats Šarlis mums pateikia ir savo ankstesnio gyvenimo nuotrupų – miglotą istoriją apie žuvusią dukrą,
apie žmoną ir „trisdešimt dvejų metų“ (!) darbą bibliotekoje. Epizodiškai minima biblioteka yra tarsi teatrinio tragiškumo neturintis pasaulis, kuriame veikėjų
dramos nesibaigia realiomis mirtimis, – tai tas literatūros pasaulis, iš kurio galbūt ir gimsta suliteratūrintas žiaurusis teatras su gyvų veikėjų mirtimis: „natūraliai atkūriau ar vien nekaltai ėmiau įsivaizduoti, kad
kiekviena gamyklos patalpa atstoja vieną bibliotekos
lentyną su jai priskirta raide“ (p. 94). Viena iš tų raidžių ir yra „Ch“ – šią raidę pasakotojas priskiria savo
kambarėliui.
„Atitinkamos bibliotekos aprašymas ir to aprašymo
pristatymas pasirodė būtinas, kad, sukdami ratus kaip
vanagai, galėtume po truputį artėti prie reikalo esmės“
(p. 170). Bet prie esmės priartėti Šarliui visada sunku.
Viena esmė aiški, romano veiksmas bent jau išoriškai vis dėlto turi savo branduolį: šiame pastate įsikūręs
teatras itin žiauriu būdu tikroviškas: čia žūsta ne tik
personažai, bet kartu ir juos vaidinantys aktoriai. Tai
yra keistas, savitai makabriškas, ne tik fiziškai, bet ir
psichologiškai uždaras pasaulis: aktoriai mirtinos priedermės nevengia, jos gal net siekia, jiems atrodo savaime suprantama, kad taip reikia ir kitaip negali būti.
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Įdomu, kad uždaro, klaustrofobiško didelio teatro
su lyg įkalintais aktoriais modelis buvo įgyvendintas
latvių rašytojos Ievos Melgalvės fantastiniame romane Mėnulio teatras (Mēness teātris, 2015), kur aktoriai
ne savo valia gauna vaidmenis muilo operų serialuose,
iš kurių negali ir dažniausiai nenori ištrūkti. Išskyrus
bendriausio pobūdžio modelį, šiuodu romanai nė kiek
nepanašūs.
Tomo Vaisetos Ch. (na, negražus pavadinimas, bet
ką padarysi) pasakotojas Šarlis nėra aktorius, jis scenos darbininkas, be kita ko, po baigmės sutvarko spektaklyje žuvusio aktoriaus palaikus, juos kremuoja, o
prieš lemiamą, paskutinį išėjimą į sceną dar gyvą kūną
apiplauna – toks ritualas.
Ankstesnis Vaisetos romanas Orfėjas, kelionė pirmyn
ir atgal (2015), kaip ir šis, buvo nelengvas skaitinys,
tikrai neskirtas tiems, kas įpratę norėti intelektualaus,
bet kartu žaismingo, ironiško ir smagaus skaitymo malonumo, – jis persmelktas niūroko rezignacinio liūdesio, ir tuo ryškiai išsiskyrė iš daugumos šiandieninės
lietuvių prozos. Bet visai kita prasme iš nemažos dalies
nūdienos romanų išsiskyrė ir savita aukšto lygio stilistika, išradinga, meistriškai išskleista kalba.
Romane Ch. ši raiška pažeria netikėtų metaforų ir
palyginimų perlų, kuriuos tiesiog norisi cituoti net be
konteksto: krosnis „ūžė piktai ir ritmingai, kaip į streiką išėjusi darbininkų minia“ (p. 209); „klausydavausi,
kaip palengva baigia degti spektaklis ir į vašką stingsta tyla“ (p. 24); „tarsi mintis greitėdama slystų kaip
tirpstančio sniego gabalas nuo stogo“ (p. 80).
Vis dėlto čia autorius žengė rizikingesnį žingsnį negu
Orfėjuje – ten kuriama suprantama šiandieninio Vilniaus (nors ir šitaip neįvardinto) aplinka ir personažai.
Čia yra fantastinė terpė, nedaug veiksmo, ir akcentuotas literatūriškumas. Šiuo atžvilgiu prašosi lyginimas
su Andriaus Jakučiūno Lalage, bet užmojis čia vis dėlto kitoks – Lalagė yra grynasis žaidimas literatūriniais
modeliais, o Ch. turi niūrų prasminį, tarsi distopinį
branduolį, žmogaus įkalinimą neišvengiamos lemties
misterijoje, aplink kurią, ją klystkeliais aiškindamas,
savo verbalinį šokį atlieka, tarkim, absurdiškas ir makabriškas klounas Šarlis.
Savo monologo pynėse Šarlis samprotauja apie įvairiausius dalykus, tie samprotavimai ne visada įtikina
ir neturi įtikinti, bet kartais įdomiai tarpusavyje susisieja: „neįmanoma nugyventi gyvenimo teisingai, įmanoma tik teisingai numirti“ (p. 218); bet meną, siekiantį
išbaigtumo, tai savaip suartina su mirtimi: „Ko geidauja menas, tuo mirtis apdovanota iš prigimties“ (p. 132).
Teatras yra menas, tikra mirtis scenoje yra meniška
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ir teisinga – matyt, taip atrodo Šarliui ir romano personažams aktoriams, nors ne romano skaitytojams.
Skaitytojams, žinoma, ir nepatrauklu, ir nereikalinga
tapatintis su Šarliu, bet gali būti patrauklu atsidurti rašytojo sufantazuotame pasaulyje, kurio dėsniai ir
prioritetai yra kitokie negu mūsų tikrovės.
Vis dėlto pats autorius radijo laidoje teigė, kad šis sumanymas gimė iš mūsiškės tikrovės – iš internete gyvai transliuojamų savižudybių. Tačiau aš, skaitytojas,
tai galiu įsivaizduoti tik kaip pirminį impulsą, nuo kurio romanas – arba jo pasakotojas – nutolo. Juolab kad
apie tokį reiškinį buvau girdėjęs tik viena ausimi, ir jis,
žinoma, yra marginalinis.
Čia neapžvelgiau kitų personažų – aktorių, režisieriaus – ir jų tarpusavio santykių. Apie tai būtų galima
šį tą pasakyti, bet tie veikėjai menkai išplėtoti – viskas
vis dėlto sukasi apie patį pasakotoją, visa esmė, regis,
sutelkta jame.
Savotiškai svarbi personažų grupė yra katinų būrys.
Savo namų katinus (kaip ir šunis) mes visada linkę antropomorfizuoti – suteikti jiems žmogiškų savybių. Tačiau būtent katinai (labiau negu šunys) yra slėpiningai
savarankiški – kaip teigė ir pats autorius (gal ne visai tais žodžiais), katinai yra žmonių šeimininkai, o ne
atvirkščiai. „...šunys į namus parneša blusų ir erkių,
o katinai – atsainumą“ (p. 69). Turėdamas patirties,
tegaliu tam visiškai pritarti. Katinai čia iš tikrųjų yra
paralelinis pasaulis – negana to, kad apskritai šis fantastinio teatro pasaulis yra paralelinis mūsiškiam, katinų elgsenos erdvė yra dar kitokia, ir tai galutinai ypač
ryškiai ir įtaigiai perteikta „Epiloge“.
Romanas Ch. įdomus ir viliojantis įvairiais atžvilgiais, neabejotina ir tai, kad daliai skaitytojų jis gali
atrodyti pernelyg sunkus, klampus, monotoniškas. Čia
peršasi esminis klausimas: ar Šarlio kalbėjimo srautas
susrūva į įtaigiai darnią visumą. Neabejoju, kad Vaiseta suvokė, jog parašė keliais atžvilgiais unikalų kūrinį, nepanašų į nieką ligšiolinėje lietuvių literatūroje,
ir jog tai buvo įdomiai rizikingas sumanymas. Kadaise
į neištirtas literatūrines žemes rizikingai žengė Williamas Faulkneris, kartu teigdamas, kad tokiose beribėse
erdvėse pasiekti tobulybę vargu ar įmanoma: „Mums
visiems nepavyko prilygti tobulybės svajonei. Aš mus
vertinu pagal puikią [splendid] nesėkmę padaryti tai,
kas neįmanoma“.
Šiuo hermetišku romanu autorius, ir jo personažas
Šarlis, nuslydo į šalį – nuo visų tradicijų į savaip intriguojantį (iš)bandymą – literatūros gelmėse, ryškiame
mirties šešėlyje.
!
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Iššokti vienatvės
oazes, autistišką būtį
ir susvetimėjimą
Lina Buividavičiūtė

Šokis įsuka šviesą – pirmoji Ramūno Liutkevičiaus
knyga. Taip pat pirmoji ne verstinė Bazilisko ambasados išleista poezija. Leidėjų dėmesį šio autoriaus tekstai patraukė ne veltui – daugelis, matę Liutkevičiaus
performansus ir skaitę poeziją, laukė debiuto. Perskaičius knygą, norisi konstatuoti – pagaliau – tamsi „žaizdoto, marginalinio vyriškumo“ knyga, kurios mūsų literatūros laukui labai reikėjo.
Pirmas į akis kritęs knygos ypatumas – vientisumas
ir organiškas konceptualumas. Susidaro įspūdis, lyg ji
būtų parašyta vienu atsikvėpimu – ryškios esminės vyraujančios temos, pasikartojantys motyvai, puslapis po
puslapio kuriama sodri, haliucinuojanti, įtaigi atmosfera. Žinoma, kitu atveju nuolat iš teksto į tekstą keliaujantys įvaizdžiai (vienatvės oazė, autistiška būtis,
neurozė) dalį skaitytojų galėtų varginti, tačiau šioje
knygoje jie sudaro tvirtą poetinį karkasą, stiprina ribinių būsenų bei trauminių patirčių akcentus ir jau minėtą vientisumo pajautą.
Aptarti knygos turinį norisi pradėti nuo įžangoje paminėto „žaizdoto, marginalinio vyriškumo“ koncepcijos. Būtent vyro susidūrimo su psichikos sutrikimais,
šešėlinės, paribio žmogaus būties, trauminių patirčių
Ramūnas Liutkevičius,
Šokis įsuka šviesą:
Poezija,
Vilnius: Bazilisko
ambasada, 2021, 104 p.

Dizaineris Anton Zolotenkov
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ir jų išveikimo, nuolat kabančios vidinės (suicido) ir
išorinės (pasaulio ir Kito) agresijos grėsmės išrašymo
šiuolaikinėje lietuvių poezijoje itin trūko. Vertinant dabartinę vyrų kūrybą, mėginimų tai padaryti aptinkama Mariaus Povilo Elijo Martynenko, Nojaus Saulyčio
tekstuose. Vis dėlto gausiai „įkalbindamas“ intertekstus, pasitelkęs asmenines patirtis, Liutkevičius randa
savo kalbėjimo nišą ir „žaizdotą vyriškumą“ artikuliuoja atsispirdamas nuo Antano Škėmos Baltos drobulės
protagonisto istorijos, „litanijos neurozei“, ir Samuelio
Becketto Belaukiant Godo personažų. Šokis įsuka šviesą parodo kitokią vyro galimybę būti ir reprezentuotis
gyvenamajame pasaulyje – be „kapitalistinės svajonės“, „būtinosios“ namo-darbo-šeimos triados, be menamai sėkmingo žmogaus formulės, be mačo, „tikro vyro“
tapatybės, be kaukių, apnuoginant žaizdas, įvardijant
atskirtį, atmetimą, nepritapimą. Taip pat akcentuojamas pažeidžiamumas, „moliusko be kiauto“ būtis, kuri
kontrastuoja su vis dar visuomenėje egzistuojančiu ir
konstruojamu „vyrai neverkia“ mitu. Tokia tematika ir
poetinio vaizdavimo būdas didžiąja dalimi lemia knygos išskirtinumą ir vertingumą.
Toliau recenzijoje norėtųsi išsamiau aptarti, kaip
Liutkevičiaus poezijoje įtekstinamas įvardytasis „žaizdotas, marginalinis vyriškumas“. Pirmiausia deromantizuojamas psichikos sutrikimų vaizdas: „prabundi neišmigęs, norisi klykti, šaukti, dingsta koncentracija,
orientacija, reiškiasi haliucinuojantys vaizdiniai, plėšo širdies sritį, tampi neveiksnus ir neadekvatus. pasitaiko ir dabar šitaip“ (eil. be pavadinimo, p. 35). Taip
pat eilėraščių subjektas sąžiningai akcentuoja panacėjos nebuvimą, neigiamą vaistų poveikį mąstymui, pilnaverčiam funkcionavimui – tai labai ryšku eilėraštyje
„asmeninė absoliuto teorija“. „Sutraiškytas autistinis
mąstymas“, trūkčiojantis tikrovės vaizdas – tai nepagražinta autoriaus eilėraščių realybė. Poetinis subjektas gyvena nuolat lydimas suicidinių minčių, nerimo,
o psichikos labilumas, jautrumas, pažeidžiamumas lemia ir socialinę atskirtį, nesupratimą, atmetimą: „– turiu laikytis miego režimo, jei nesilaikau, kitą dieną sergu, ištinka lomkės. / – man atrodo, kad tiesiog būtum
mažiau pamiegojęs, ir tiek. grįžk, sakau“ (eil. be pavadinimo, p. 29). Beveik visi tekstai alsuoja neuroze, liga,
tačiau kartu tarp eilučių užklausiama, kas yra visiškas
sveikumas, ar jis apskritai įmanomas su kasdienybės
absurdu, pasaulio svetimumu susiduriančiam žmogui. Kita su psichikos sutrikimais koreliuojanti knygos
tema – būties hermetiškumas, solipsizmas – subjektas
jaučiasi „pasmerktas liguistai vienatvei ir atskirčiai“
(eil. be pavadinimo, p. 9). Nepritapimą, svetimumo su
kitais jausmą lemia ir smerkiantis, supratimo stokojantis Kito žvilgsnis, kuriame nėra atjautos ir empatijos: „nudelbę mane bedugniu žvilgsniu kalbate / apie
susireikšminimą kad mažiau reikia gerti / kad visa tai
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tėra vaistų ir bedarbystės poveikis“ (eil. be pavadinimo, p. 20). Kito gyvenimas dažnai regimas kaip „darnus, sustyguotas, svetimas“ (eil. be pavadinimo, p. 46),
taip pat jaučiamas negatyvus matymas: „ir kodėl jūs
visi nuolat mane kažkuo taip kaltinate“ (eil. be pavadinimo, p. 55). Vis dėlto apčiuopiamas ir bendrystės
siekinys, kartais desperatiškas ir keliantis nejaukumą
(eil. „baltosios gulbės vaikai“), kartais suteikiantis šiek
tiek vilties (susitikimai su kūrėjais „vėjuose“ ir kt.). Dar
viena subjekto vienatvės dimensija – artima egzistencializmui ir Albert‘o Camus absurdui. Pavyzdžiui, skaitant eilėraščio be pavadinimo eilutes „pasaulis man
nieko nereiškia, aš – pasauliui, sukuosi vienumoje kaip
vilkelis“ (p. 31) į atmintį prasiskverbė Merso ir Svetimo
pabaigoje vaizduojamas jo priešmirtinis atsivėrimas
švelniam pasaulio abejingumui. Su egzistencializmu
Šokis įsuka šviesą poeziją sieja ir autentiškumo paieškos, autentiško buvimo svarba: „suplėšau visas turėtas
knygas iš / skiaučių suklijuoju savąją“ („kūnas atsimena viską“, p. 39).
Kalbant apie traumas, knygos subjektas per „žaizdoto, marginalaus vyriškumo“ leitmotyvą paliečia ir
jautrią seksualumo temą. Skaitydama eilėraštį be pavadinimo (p. 27–29) prisiminiau didelį įspūdį sukėlusį ir daugelį skaitytojų paveikusį Hanya Yanagihara
romaną Mažas gyvenimas. Liutkevičiaus knygos sub
jektas prisimena traumuojančią, „persekiojančią lolitišką praeitį“ (p. 28), kuri veikia jo dabartinį santykį
su savo seksualumu: „manasis seksualumas buvo nepažinus ir tamsus, gąsdinantis patį mane. Tai visada
apsunkina bendravimą su moterimis, labiau patinka
būti jų draugu, geriausiu draugu“ (p. 28). Knygos pasaulyje praeitis, traumuojantys prisiminimai yra labai
svarbūs, didžiąja dalimi lemiantys dabartį, nes „kūnas
atsimena viską“. Neatsitiktinai šalia vienas kito knygoje eina eilėraščiai, atskleidžiantys subjekto santykį
su būtuoju kartiniu laiku – praeitis yra ir agresyvus,
įnirtingai besivejantis šuo, ir oda, iš kurios trokštama
išsinerti (eil. be pavadinimo, p. 22, ir „kaip išsinerti iš
praeities“, p. 23).
Kita svarbi knygos tema – žmogaus ir sistemos susidūrimas. Tai labai ryškiai atsiskleidžia eilėraštyje be
pavadinimo (p. 17), kuriame subjektas varomas iš parduotuvės, nes nedėvi kaukės, taip pat tekstuose, kuriuose kalbama apie santykį su medicinos biurokratija.
Čia susiduriama su stereotipiniu, niveliuojančiu elgesiu (eil. be pavadinimo, p. 32–35) ir maloniomis išim
timis: „ir žalias lapas jai nerūpi, sistema jai nerūpi, niekada turbūt nerūpėjo, ar didysis brolis ją stebi“ (eil. be
pavadinimo, p. 75). Liutkevičiaus poezijoje išryškėja
kafkiškasis biurokratijos, protokolų, sistemų absurdas,
jam priešinama kūno ir dvasios laisvė, marginalinė būtis, šokis, „kuris įsuka šviesą“.
Dar vienas ryškus knygos aspektas – nepagražintas,
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tamsus, itin gyvastingas Vilniaus vaizdas. Skaitytojas
klajoja po vidines ne tik eilėraščių subjekto, bet ir miesto erdves: „krasnūchą“, Naujamiestį, Lazdynus, Senamiestį, barus ir ribinį, šokiruojantį „baltosios gulbės“
bendrabutį. Labiausiai sukrečia pastarasis – sovietinės
„dedovščinos“ dvasia alsuojančiame pastate verdantis
gyvenimas, kuris skatina kvestionuoti išlaižyto, atvirukinio Vilniaus veidą ir daugiau mąstyti apie paribines,
šešėlines ne tik žmogaus, bet ir jo kuriamo miesto erdves.
Recenzijos pabaigoje maga pasvarstyti apie kelis kitus Liutkevičiaus poezijos aspektus. Vienas jų – žanras:
greta grynųjų eilėraščių, čia daug poetinės prozos, „dienoraštinių“ poetinių intarpų, visa tai papildo trieiliai
(labiausiai vykę – apie Donelaičio hegzametrą ir šokį,
įsukantį šviesą). Taip pat recenzentei rūpi autobiog
rafiškumas ir išpažintinės poezijos etiketės. Susidaro
įspūdis, kad knygos eilėraščio sėkmę sudaro radikalus
apsinuoginimas, tačiau kartu per gausius intertekstus
ir kitus eilėraščių kodus ateina universalizacija, svarbus žingsnis nuo savęs prie Kito. Kaip rašo Marius
Burokas: „Šokis įsuka šviesą“ – vienas tų retų atvejų,
kai visos ribinės, užribinės, autistiškos lyrinio subjekto būsenos neatrodo demonstratyvus ir isteriškas žaizdų draskymas, nes itin nuogą autentiką atsveria autoriaus saviironija ir gyvenimo absurdiškumo pojūtis“
(„Raudonas poezijos vėjas: beketiška proza, kalbos pamušalas ir autorės spąstai“, 2021-11-05, in: www.lrt.lt/
naujienos/kultura/12/1529925/marius-burokas-raudonas-poezijos-vejas-beketiska-proza-kalbos-pamusalasir-autores-spastai). Pats autorius interviu teigia: „Aš
pasitelkiu patirtį, nors literatūrinis tekstas nėra faktų
lektūra ar dokumentinis aprašymas. [...] Išpažintinės
lektūros sąvoka yra teologinė arba nurodanti į feministinę amerikiečių literatūrą. Arba tai reiškia tiesiog
autobiografinę lektūrą“ („Mano poezija – iš nesuderinamumo su pasauliu“, Ramūną Liutkevičių kalbina Lina
Simutytė, 2021-10-22, in: http://www.satenai.lt). Buro
kas apmąstydamas jo poezijos pobūdį, rašo: „Intensyvią, pasikartojimais pulsuojančią Liutkevičiaus poeziją
galima būtų laikyti klasikine išpažintine poezija, tik
Ramūnas labiau linkęs žaisti forma, negana to, jis užkabina keletą neminėtų ar menkai lietuvių poezijoje
plėtotų temų“ (Marius Burokas, op. cit.).
Apibendrinant šias įžvalgas galima teigti, kad autoriaus išpažintinė poezija rašoma radikaliai apsinuoginant, tačiau neužsidarant mazochistiniame aš patirčių
burbule, o fiksuojant (ir) bendras būties absurdiškumo,
tamsos, savinaikos paradigmas. „Žaizdotas marginalus
vyriškumas“ čia artikuliuojamas drąsiai, autentiškai ir
paveikiai. Belieka autoriui už tai padėkoti. Beje, knygą vykusiai papildo Dominyko Niauros garso takelis ir
gyvi paties auoriaus pasirodymų vaizdiniai. Recenzijos
autorė rekomenduoja nors kartą gyvai išvysti vaizdo ir
teksto šokį.
!
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Prisiminimai apie
sakralųjį Vilnių
Dalia Vasiliūnienė

Vilniaus paveikslų galerijoje ir Bažnytinio paveldo muziejuje 2021 m. balandžio 20 – liepos 4 d. veikė paroda
„Sakralusis Vilnius: Piligrimų kelias nuo Aušros vartų
iki Kalvarijų“, skirta artėjančiam Vilniaus miesto jubiliejui ir pristatanti svarbius jo katalikiškosios kultūros
istorijos puslapius. Šia ekspozicija siekta priminti keturių Vilniaus piligriminių vietų – Aušros vartų, Bernardinų vienuolyno Šventųjų laiptų koplyčios, Šnipiškių
Jėzaus koplyčios ir Verkių Kalvarijų – reikšmę miesto gyvenimui. Renginio kuratorės – Rasa Adomaitienė,
Rūta Janonienė ir Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.
Taip jau atsitiko, kad šią recenziją ėmiausi rašyti
praėjus kuriam laikui po parodos uždarymo, laikydama rankose ta proga išleistą, gausiomis iliustracijomis
ir puikiais Rūtos Janonienės bei Sigitos MaslauskaitėsMažylienės tekstais užpildytą dvikalbį katalogą, kuriuo sėkmingai įamžintas nelengvas parodos rengėjų
triūsas. Tokiu vėlavimu veikiau džiaugiuosi, nes leidinys pataisė nedidelį parodos trūkumą – ji buvo išdėstySAKRALUSIS VILNIUS:
PILIGRIMŲ KELIAS NUO
AUŠROS VARTŲ IKI
KALVARIJŲ: Parodos
katalogas /
SACRED VILNIUS:
PILIGRIMAGE FROM
THE GATES OF DAWN
TO CALVARIES: Exhibition
catalogue,
sudarytojos Rasa Adomai
tienė, Rūta Janonienė,
tekstai Rūtos Janonienės,
Sigitos MaslauskaitėsMažylienės,
Vilnius: Lietuvos naciona
linis dailės muziejus,
2021, 312 p., 400 egz.
Dailininkai Juozapas Švelnys,
Loreta Uzdraitė
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ta dviejuose muziejuose: Vilniaus paveikslų galerijoje
eksponuota piligriminių vietų ikonografinė medžiaga
(fotografijos, paveikslai, leidiniai), o Bažnytinio paveldo muziejuje – jose buvę ar su jomis susiję meno kūriniai. Mano manymu, parodos išdėstymas keliose lokacijose retai padeda pristatomo reiškinio suvokimui.
Ir šiuo atveju artefaktus eksponuojant dviejose vietose,
nukentėjo žiūrovui parengto istorinio pasakojimo visuma, kai kuriais atvejais ir taip rekonstruota iš labai
fragmentiškai išlikusių vizualinių šaltinių.
Taigi parodos katalogas šį trūkumą sėkmingai kompensavo – jo struktūra pačiu tinkamiausiu būdu atskleidžia garsių Vilniaus sakralinių paminklų istoriją
ir rekonstruoja XIX–XX a. pirmoje pusėje funkcionavusį, dabar jau pamirštą „ilgąjį“ piligrimų kelią, kuris
prasidėdavo nuo Aušros vartų, sukdavo pro Bernardinų vienuolyno Šventuosius laiptus, Šnipiškių koplyčią
ir nusitęsdavo iki Verkių Kalvarijų. Knygos tekstų ir
vaizdų visuma suskirstyta geografiniu požiūriu, pagal
vietas. Pirmame skyriuje bendrais bruožais apibūdinama piligrimystės į Verkių Kalvarijas tradicija. Tolesniuose aštuoniuose skyriuose XIX a. susiklosčiusia
maldingų eisenų seka pristatomos šventovės ir koplyčios, kiekvienai jų skiriant po du skyrius – pirmuoju
labai trumpai apžvelgiama objekto istorija, aptariami
publikuojami ikonografiniai šaltiniai, o antrame apibūdinami parodoje eksponuoti su šventomis vietomis
susiję dailės kūriniai. Paskutiniame skyriuje rašoma
apie specialiai Vilniaus Kalvarijoms skirtus maldynus.
Sėkmingai sustruktūruoti lakoniški knygos tekstai ir
savo prigimtimi gana įvairi iliustracinė medžiaga – nuo
liaudiškų skulptūrėlių ir votų iki archyvinių fotografijų ir tapybos – suformuoja įmanomai rišlų ir vaizdingą
pasakojimą.
Kodėl panaudojau posakį „įmanomai rišlų“? Kiekvienas, kas yra bandęs kurį nors Lietuvos istorijos aspektą iliustruoti vaizdais, yra susidūręs su paprasčiausiu
jų trūkumu ir fragmentiškumu. Lietuvos istorija yra
nepalyginamai turtingesnė, negu apčiuopiamai išlikęs
jos materialusis paveldas. Galima būtų liūdnai pajuokauti, kad mūsų šalies istorijos turtingumas kaip tik
ir sąlygojo didžiulius kultūrinius materialinių vertybių
nuostolius. Šių vertybių mūsų šalyje išliko nepaprastai
mažai (užtenka prisiminti vien tai, kad Lietuvoje neturime nė vieno gotikinio altoriaus – nuolatinių karų, grobimų, plėšimų, gaisrų pasekmė). Rengiant ekspoziciją
apie santykinai vėlyvą XIX–XX a. pirmos pusės piligrimystės reiškinį veikiausiai taip pat iškilo sunkumų – jį
įvaizdinančių artefaktų nėra tiek jau daug, o kai kurie
atrasti visai neseniai. Parodoje ir jos kataloge sakralios
vietos pristatomos netolygiai: Aušros vartų ar Verkių
Kalvarijų vizualinių šaltinių rinkinys daug turtingesnis nei Bernardinų vienuolyno Šventųjų laiptų koplyčios ikonografija; su ja siejamos trys skulptūros tik
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palyginti neseniai buvo „atrastos“ ir identifikuotos Rukainių ir Paluknio bažnyčiose. Vos prieš penkiasdešimt
metų nugriautos Šnipiškių Jėzaus koplyčios atvaizdas
daug kartų tiražuotas grafiniuose paveikslėliuose ir atvirukuose, tačiau viena didžiųjų parodos intrigų buvo
pačios skulptūros išlikimo/atradimo ir identifikacijos
klausimas. Džiugu pastebėti, kad rengiant parodą kuratorės mobilizavo visus turimus vaizdų išteklius, o šis
procesas paskatino jas naujiems atradimams.
Vartydami katalogą matome nemažai pažįstamų, į atmintį įsirėžusių kanoninių atvaizdų, bet kai kurie dailės
kūriniai ir artefaktai mažai žinomi arba publikuojami
ir aprašomi pirmą kartą. Dalis jų saugomi ekspozicijas rengusių muziejų fonduose, didelė dalis – kitose atminties institucijose (Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo, Mokslų akademijos Vrublevskių, Vilniaus
universiteto bibliotekose, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos valstybės istorijos archyve), užsienio
kolekcijose (Sankt Peterburgo Rusų, Varšuvos nacionaliniuose muziejuose), Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (Rukainių, Paluknio) ir privačiuose rinkiniuose
(kun. Juliaus Sasnausko, Rimvydo Baranausko, Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“, pačių kuratorių).
Leidinyje užfiksuoti parodoje pirmą kartą eksponuoti
XVIII a. siekiantys Aušros vartų koplyčios lobyno reliktai, votų rinkinys, iždo skrynia, Jono Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumo Aušros Vartų Dievo Motinos
atvaizdui sukurti naudotas litografinis akmuo, įvairaus laiko raižiniai su Švč. Mergelės Marijos paveikslu, jį atkartojančios liaudiškos skulptūrėlės. Knygoje
skaitytojas gali pamatyti retas bernardinų Šventųjų
laiptų koplyčios (bene mažiausiai žinomo „Sakraliojo
Vilniaus“ objekto) senojo interjero nuotraukas ir sužinoti, kas iš tos įrangos liko iki mūsų dienų. Bandyti
sau pasiaiškinti atviru paliktą Šnipiškių Jėzaus skulptūros identifikacijos klausimą, stabtelėti prie Juozapo
Kamarausko akvarelės, vaizduojančios vieną iš Kalvarijų gatvėje buvusių koplytėlių, dar kartą apžvelgti neseniai Gedimino kalne atrastų 1863–1864 m. sukilėlių
palaikų įkapes – medalikėlius su Aušros vartų Marijos ir Šnipiškių koplyčios atvaizdais. Vis dėlto didžiausią knygos dalį sudaro Verkių Kalvarijų ikonografija:
XX a. pradžios nežinomų autorių fotografijos su piligriminių procesijų vaizdais, komplekso atmosferą perteikiančios Jano Bulhako, Stanislovo Filiberto Fleri, Boleslovos ir Edmundo Zdanovskių nuotraukos, nematyti
Johano Hiksos kadrai, ansamblio ir jo apylinkių grožio sužavėtų dailininkų (Vincento Dmachausko, Ivano
Chruckio, Adomo Mendzyblockio) paveikslai. Parodoje
pirmą kartą eksponuoti dingusiais laikyti Verkių Kalvarijų koplytėlių paveikslai – restauruoti, tačiau tebeturintys sovietinių laikų niokojimų ženklus.
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Knygos autorių surinkta informacija tekstu ir vaizdu perteikia ne vien „Kalvarijų kraštovaizdžio žavesį“,
sakraliąją katalikiško Vilniaus istoriją ir pakilią religinio gyvenimo panoramą, bet kartu liudija griovimais ir
nelaimėmis nužymėtą miesto raidos kelią. Knygos visuma atskleidžia, kaip stipriai negatyvūs istoriniai lūžiai
koreguoja kiekvieno miesto ir kiekvienos vietos tradicijas, keičia visuomenės gyvenimą ir mentalitetą, trina
kolektyvinę atmintį. Vilniečiams ir visai Lietuvai tokia
svarbi Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos gerbimo vieta net ir tamsiausiais carinės Rusijos ir Sovietų Sąjungos okupacijų, abiejų pasaulinių karų laikotarpiais per
stebuklą liko nesunaikinta ir atvira lankymui. Ir štai –
Marijos atvaizdo šlovė nesumenko lig šiol, Aušros vartai gausiai lankomi net tik tikinčiųjų, bet ir turistų.
Verkių Kalvarijų kompleksą bandyta sunaikinti įvairiais, net ir drastiškais būdais, išgriaunant koplyčias,
tačiau atgavus nepriklausomybę būta valios ir galimybių jas atstatyti. Kalvarijos atgimė ir tęsia savo istoriją.
O štai kitoms leidinyje aprašomoms Vilniaus vietoms
pasisekė mažiau. Priešais Šv. arkangelo Rapolo bažnyčią stovėjusios Šnipiškių Jėzaus koplyčios nebėra. Kiek
vilniečių, stoviniuojančių ir laukiančių autobuso Žaliojo
tilto stotelėje ją teprisimena? Ar nėra taip, kad ši vieta,
tokia brangi praeityje, jau daugiau nei penkiasdešimt
metų nebėra vilniečių savastimi, o jos svarba egzistuoja
tik istorijos puslapiuose? Panašiai galime pasakyti apie
Vilniaus Bernardinų vienuolyne XVII a. įrengtą Kalvariją, vėliau papildytą Šventųjų laiptų koplyčia. Jau
slopinant Tado Kosciuškos sukilimą ji labai nukentėjo
nuo Rusijos kariuomenės, o galutinai buvo uždaryta sovietmečiu. Pastatas prieš dvidešimtmetį sutvarkytas ir
atšventintas, bet kiek miestiečių žino apie Bernardinių
vienuolyne prigludusį savitą Kristaus kančios maldingumo paminklą?
Šios keturios istorijos atskleidžia, kad fizinis griovimas ir sąmoningas kolektyvinės atminties naikinimas – grėsmingas ir, deja, paveikus ginklas. Nykstanti
kolektyvinė atmintis dažnu atveju yra natūralus procesas, bet žmonijos istorijoje jis neretai pasitelkiamas
siekiant nutraukti tradicijas, sunaikinti bendruomenės tapatybę, sutraukyti įprastus tarpusavio ryšius.
Profesorės Aleidos Assman žodžiais tariant, „jei nėra
istorijos, kurią galime papasakoti apie save, nėra ir tapatybės“. Miestiečius tarpusavyje jungia ne tik bend
rabūvis, bet ir bendra jų miesto istorija. Labai svarbu
knygų tekstais ir parodų vaizdais puoselėti ir gaivinti
bendrus prisiminimus. Ir, žinoma, privalu neprarasti
pačių praeities paminklų, šios kolektyvinės atminties
nešėjų. Ką dar galime, turime išsaugoti ir perduoti tolyn į ateitį.
!
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Jono Noreikos
išgalvojimas
Mingailė Jurkutė

Neseniai atlikta apklausa patvirtino išankstinę hipotezę – veik joks eilinis Lietuvos pilietis (ir net retas
(ne partizanų karo) istorikas) negali pasakyti nė vienos partizanų karo dalyvės moters vardo. Tai nustebino kiek mažiau nei kitas tyrimėlio rezultatas – tarp tų
vos kelių atsimenamų vardų, greta Adolfo Ramanausko ir Juozo Lukšos, įsispraudžia ir Jonas Noreika-Generolas Vėtra. Nei generolas, nei partizanas, kažkokiu
paslaptingu būdu Lietuvoje tapęs tokių pat karštų diskusijų objektu, kaip kad Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) niekaip neparodomas žydšaudžių sąrašas, partizanų dalyvavimas Holokauste ar civilių gyventojų žudynėse.
2019 m. batalijos dėl šios ne per daug kontroversiškos
asmenybės viešojoje ir fizinėje erdvėje pasiekė apogėjų:
komentarai spaudoje, per naktį dingstančios, atsirandančios, nuo kūjo smūgių dūžtančios atminimo lentelės
ant Vrublevskių bibliotekos fasado. Lietuvos pilietybę
įgijęs Pietų Afrikos Respublikos žydas litvakas Grantas Gochinas paduoda į teismą LGGRTC už esą klaidinančias istorines pažymas, kuriose Noreika vadinamas
žydų gelbėtoju, ir pralaimi. Karščiausia noreikiados žinia – minėto ne-partizano anūkė, Silvia Foti, rašo ir jau
tuoj išleis knygą, kurios esmė – mano senelis buvo nacis.
2021 m. pradžioje ši knyga – The Nazi’s GranddaughSilvia Foti,
The Nazi‘s
granddaughter:
How I discovered my
grandfather was a
war criminal,
Washington, D. C.:
Regnery History,
2021, 376 p.

Dailininkas John Caruso
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ter – pasirodė, o iki metų pabaigos turėtų pasirodyti ir
lietuviškas leidyklos Kitos knygos vertimas. Knygos
tikslas, žinoma, yra pagaliau atskleisti istorinę teisybę.
Kas pasakojama šioje knygoje? Pagal autorės sumanymą, tai dvi savarankiškos, nors ir glaudžiai susipynusios istorijos: Noreikos veikla karo metais ir anūkės
biografija. Pastarąją turbūt galima apibūdinti kaip sąmonėjimo ar brendimo istoriją. Jei tikėsime autorės pasakojimu – o netikėti neturime jokio pagrindo, – knygos
rašymas užtruko dvidešimt metų ir prasidėjo nuo tūkstantmečių sandūroje mirties patale atgulusiai motinai
duoto pažado užbaigti jos pradėtą darbą – tėvo, Silvijos
Foti senelio, biografiją. Priežastis, kodėl Foti taip ilgai
užtruko, buvo ne didelis ir kruopštus istorinis tyrimas
(tokio ji taip ir nepadarė), tačiau dievybės mastelį šeimos atmintyje įgijusi senelio asmenybė, kuri stingdė,
paralyžiavo ir trukdė sėsti ir tiesiog užrašyti pirmą sakinį. Pasakojimas apie šitą mikro, vienos šeimos atmintį egzilio visuomenėje yra pati įdomiausia knygos dalis.
Noreikos atminimas jaunąją Silviją vertė jaustis savotiška išeivijos aristokrate, pūstis ir didžiuotis pačiai dar
nieko nepadarius, ir įpareigojo nesuteršti šio sakralaus
palikimo kokiu nors nederamu elgesiu. Tai buvo sunki
našta, o kur dar motinai duotas pažadas. Kad pajėgtų
išjudėti iš slegiančio mirties taško, Foti įgijo papildomą specialybę (kūrybinio rašymo magistrą) ir, kad turėtų pakankamai laisvo laiko projektui, pakeitė darbą.
Galiausiai Foti išsiruošė į gyvenimo kelionę Lietuvon –
ieškoti tikrosios senelio istorijos. Kelionę lydi asmeninė
drama: vis auga nuolat kalkuliuojamos asmeninės išlaidos, o šeimos reikalai, netgi dukters priklausomybė
nuo heroino, nustumiami į šalį – dėl pažado motinai ir
įsipareigojimo istorinei tiesai. Visas projektas yra asmeninė auka, jei ne didvyriškumas.
Kaip čia įšoka įsipareigojimas istorinei tiesai? Nagi,
išauga iš Holokausto istorijos, o tiksliau, kaip dažnai
nutikdavo išeivijoje gimusiems lietuviams – taip netyčia ir lyg per aplinkui. Holokausto užmarštis išties
buvo būdinga Lietuvos išeivijai. Panašiai (tarsi netyčia)
apie Holokaustą sužinojo ir, pavyzdžiui, Saulius Sužiedėlis, vienas pagrindinių Holokausto Lietuvoje tyrinėtojų, kuris iki paauglystės apie Lietuvos žydų likimą
kaip ir nebuvo girdėjęs. Susidūrimai su amerikietiškoje popkultūroje išryškėjančiu žydų ir lietuvių vaizdiniu
(lietuvis=žydšaudys) buvo itin nemalonūs ir net šokiruojantys, lydimi atradimų, kad iš tikrųjų šeimos nariai žinojo nemažai, tik nieko nepasakojo. Toks visai kartai būdingas susidūrimas su Holokausto istorija ištiko ir Foti,
tik skaudžiau ir asmeniškiau – atskriejusiu „gandu“,
kad žydai anaiptol jos senelio nelaiko didvyriu (p. 68).
Gandas paskatino autorę išsiruošti į kelionę, nebepasitikėti jokiomis turėtomis žiniomis, pačiai apvažiuoti
ir aprašyti vietas, kuriose gyveno ir dirbo garsusis senelis, palaipsniui lukštenant jo alternatyvią biografiją.
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Taip senelio hagiografijos projektas išvirto į raganų
medžioklę, patriotinio aristokrato karūną ant galvos
pakeitė velnio šakė ir kanopos. Sunku pasakyti, ar šis
virsmas įvyko pačios Foti galvoje, ar buvo pašnibždėtas
nacių medžiotojų, su kuriais likimas ją suvedė netrukus. Bet panašu, kad kaip tik čia knygos pasakojimas
netenka nuoširdumo, ar bent atsiranda pagrindo abejoti tyrimo autoryste, kelionės įvykių, archyvinių atradimų ir liudininkų parodymų chronologija.
2018 m. Foti ryžosi publikuoti savo pirmąjį tekstą
gana sveikaprotišku pavadinimu „Mano senelis nebuvo kovotojas prieš nacius – jis buvo brutalus kolaborantas“ („My grandfather wasn’t a Nazi-fighting hero –
he was a brutal collaborator“, in: https://www.salon.
com/2018/07/14/my-grandfather-didnt-fight-the-nazisas-family-lore-told-it-he-was-a-brutal-collaborator), ir
iškart pakliuvo į istorijos ekstremalų akiratį, pirmiausia jau minėto Gochino, su kuriuo tada kaip susikabino
už rankų, taip jau ir nebepasileido. Net ir knygos struktūroje Gochinas užima lygiavertę poziciją Noreikai ir
pačiai Foti – kiekvienas skyrius, pateikiantis anūkės
kelionę per senelio biografiją, užbaigiamas ištrauka iš
Gochino teismo prieš LGGRTC.
Noreikos biografijos rekonstrukciją knygoje labiausiai
trikdo istorinio tyrimo stoka. Skaitome, kaip autorė keliauja per Lietuvą, specialiai čia atsibeldžia aukodama
savo šeimos gerovę, eina per bibliotekas, užsuka į archyvus. Tačiau jos tekstą aplenkia beveik visos rimtesnės
Holokausto tyrimų istoriografinės pozicijos, lieka nelabai aišku, kam ta kelionė į Lietuvą išvis buvo reikalinga,
kai visi svarbiausi faktai imami iš namuose (šeimos archyve) laikomos Noreikos KGB baudžiamosios bylos kopijos ir ten pat dar mamos sukauptos literatūros – nuo
sovietinių propagandinių Faktai kaltina dokumentų
rinkinių iki senelio bičiulių leidinukų, viską papildant
internetiniais šaltiniais. Nėra kritinio darbo su šaltiniais ir istoriografija, apskritai nedaroma jokio skirtumo – kas, kieno ir kada parašyta; yra raidės tekste – yra
ir faktas. Tiesa, panaudojami Noreikos pasirašyti žydų
turto nusavinimo ir tolesnio tvarkymo dokumentai, kuriuos autorė sakosi atradusi Vrublevskių bibliotekoje.
Labiau tikėtinas variantas, kad šiuos dokumentus jai
perdavė Gochino nusamdyti istoriografai Andrius Kulikauskas ir Evaldas Balčiūnas, sistemingai peržiūrėję
Šiaulių apskrities viršininko fondą teismo procesui ir iškapstę kiekvieną dokumentą su Noreikos parašu (Kulikauskui Foti yra įrašiusi padėką už pagalbą). Ko gero,
prasmingus Foti atradimus galima suskliausti iki vieno
interviu su teta Aldona Budryte-Bužiene – paliudijimo,
kad Plungėje Noreika gyveno nužudytų žydų šeimos
name (p. 265–271). Faktas (jei tai faktas) skandalingas, tačiau kaip betempsi, netraukia iki senelio-naciopabaisos. Tačiau keisti ir groteskiški dalykų jungimai
lydi Foti visos jos kelionės per praeitį ir dabartį metu:
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Išsigandau pamačiusi žodį „Akcija!“ prie kelių maisto
produktų. Ar tai nebuvo tas pats žodis, kurį vartojo
naciai perkeldami žydus į getus, žygiuodami į miškus ir žudydami? [...] Kai kareiviai sušukdavo šį baisų žodį, žydai privalėjo bėgti į gatvę, susiburti į eilę
ir laukti, kas iš jų bus paimtas ir sušaudytas. „Akcija!“ – rėkė maisto prekių lentynos. [...] Kiti pirkėjai
atrodė arba neišmanantys istorinės žodžio reikšmės,
arba jai abejingi. [...] Netrukus supratau, kad dabar
šis terminas reiškia „išpardavimas“. Amoralūs kapitalistai pasirinko žodį su šlykščia potekste vien tam,
kad paskatintų mases pirkti. (p. 170)
Galbūt ši knyga gimė iš nuoširdaus autorės noro perprasti senelio asmenybę ar įveikti asmeninę traumą
sužinojus, kad pamatinis šeimos istorijos akmuo, šviesusis senelio heroizmas subliuško. Tačiau tema autorei, kuri dievagojasi ieškanti tiesos, pasirodė per sunki,
gal net neįveikiama, o kai reikalas pateko į radikalų
rankas – ir išvis pražuvo. Iki tikro tyrimo užuomazgos
net nepriartėta, galutinė knygos išvada pasako viską –
Jonas Noreika yra negailestingas žudikas, kaip ir visas
Holokaustas, dangstomas uždaros ir ekscentriškos lietuvių nacionalistų bendruomenės bei visos valstybės.
Ką daryti taip apkaltintai valstybei? Turbūt nieko,
vargu ar verta rimtai reaguoti į nerimtą literatūrą, asmeninės dramos ir valstybiniai sąmokslai yra atostogų šezlongo lektūra. Yra nuogąstaujančių – kažkaip ir
vėl daugiausia tarp radikalų, – kad, šiukštu, negalima
taip visko palikti, būtina ginti ir gintis, ar nematėt, kad
Foti istorija įšoko į pirmuosius anglosaksiškos žiniasklaidos puslapius, BBC HARDtalk? Galėtume pridėti – sulaukus ažiotažo ir paspirties, leidybinis projektas įsisiūbavo, įgavo kovos už žmogaus teises mastelį.
Foti internetinis puslapis prisipildė edukacine medžiaga, jos paskaitomis apie Holokaustą, rengiamomis diskusijomis (pavyzdžiui, su Gochinu, Efraimu Zuroffu ir
Rūta Vanagaite), įvairių organizacijų garbės raštais
ir apdovanojimais už kovą dėl žmogaus teisių ir prieš
antisemitizmą, viešųjų ryšių akcija renkant lėšas tam,
kad būtų galima išsiųsti po knygos egzempliorių kiek
vienam JAV Kongreso nariui ir pan. Žodžiu, verda nedidelis fabrikėlis, ir turbūt nekeista – tema „mano senelis buvo nacis“ yra labai populiari Vakaruose, per
pastaruosius kelis dešimtmečius pasirodė dešimtys, jei
ne šimtai panašių pasakojimų. Noreika net nėra pirmas lietuviškas senelis.
Na, jei vis tik baisiai maga kas nors būtinai daryti,
tai nėra jokio kito būdo, nei daryti tą patį, ką darė istorikai, LGGRTC paviešinus istorinę pažymą apie Noreiką-žydų gelbėtoją, taip papiktinusią žydų bendruomenę – ramiai ir kantriai aiškinti, kad taip naudojami
šaltiniai, taip jų pagrindu sudėtas tekstas yra niekai.
Neturime apie ką diskutuoti.
!
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Fokuse: knyga
Audrius Dambrauskas

Pasaulis, kuris priklauso vyrams – filmą tokiu pavadinimu kadaise planavo kurti Vytautas Žalakevičius, tačiau per kelis dešimtmečius scenarijaus taip ir nepavyko realizuoti (dalis filmo scenarijaus – novelė „Vyriškos
mados“ – tapo Žalakevičiaus filmo Savaitgalis pragare
(1988) pagrindu; scenarijus publikuotas: Vytautas Žalakevičius, „Aš nežinau...“, sudarytoja Rasa Paukštytė,
Vilnius: Teatro ir kino rėmimo fondas, 1997, p. 129–
194). Darbinis projekto pavadinimas nūnai net panaudojamas apibrėžti ištisai Lietuvos kino epochai – sovietų Lietuvos kinematografijai – tiesa, jau būtuoju laiku:
„Pasaulis, kuris priklausė vyrams“ (Juozas Budraitis,
Margarita Matulytė, Mano kinas: Pasaulis, kuris priklausė vyrams, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2015). Tokia transformacija, atrodo, sufleruoja, kad vyrų epocha
Lietuvos kine pasibaigė, o tikrai aktyvioje šiandienos
Lietuvos kino industrijoje bent jau galime tikėtis vienodų savirealizacijos galimybių, kurių nelems išankstinės
nuostatos kino kūrėjų lyties atžvilgiu. Tačiau Natalijos
Arlauskaitės ir Linos Kaminskaitės sudaryta straipsnių rinktinė Fokuse: moterys Lietuvos kine parodo, kad
viskas toli gražu ne taip paprasta.
Sovietų okupuotoje Lietuvoje – kai karjerą pradėjo pirmieji lietuvių kino profesionalai ir buvo sukurti
vieni žymiausių, šiandien klasikiniais laikomi lietuvių
filmai, – teiginys, kad kino pasaulis priklausė vyrams,
išties galėjo skambėti įtikinamai. Per visą sovietmetį
Fokuse: moterys
Lietuvos kine,
sudarė Natalija Arlauskaitė,
Lina Kaminskaitė,
Vilnius: Lapas, 2021,
364 p.

Dizainerė Aurelija Slapšytė
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Lietuvoje moteris režisierė taip ir nerežisavo nė vieno
pilno metro vaidybinio filmo. Šis istorinis vaizdinys netiesiogiai palaikomas ir šiandien: sinefiliškų knygų lietuvių kalba centre dažniausiai atsiduria režisieriaus,
kaip visagalio kino visatą konstruojančio demiurgo, asmenybė, dažnai ignoruojant kitas kino srities profesijas. Moterys šiuose leidiniuose dažniausiai pasirodo tik
kaip režisierių gyvenimo palydovės, mūzos ar, geriausiu atveju, jų filmų aktorės.
Retos išimtys, kaip neseniai pasirodžiusioje Rūtos
Oginskaitės knygoje Žebriūnas: Nutylėjimai ir paradoksai (Vilnius: Tyto alba, 2020), – pasitaikęs trumpas intarpas apie Lietuvos kino studijos darbuotojų moterų –
filmų montuotojų, tiksliau, montažo režisierių – svarbą
Arūno Žebriūno filmų kūrimo procese, gali nustebinti nepasiruošusį skaitytoją. Vienintelis toks pasažas
knygoje apie vyrą-režisierių-autorių iškrenta iš bendro
konteksto, iššoka iš knygos puslapių lyg ksenomorfas
(žr. filmų Svetimas (Alien) franšizę) iš vargšo astronauto krūtinės, antra vertus, kaip ir dera svetimkūniui,
jis užvaldo fantaziją, mat meta siaurą šviesos spindulį į lig šiol nepažintą Lietuvos kino istorijos puslapį.
Į šiuos dar mažai tyrinėtus, nepastebėtus Lietuvos
kino istorijos bei industrijos puslapius ir fokusuoja dėmesį rinktinės sudarytojos. Vien tik šis užsibrėžtas
tikslas yra labai sveikintinas, reikalingas ir ilgai lauktas žingsnis (dar 2010 m. buvo išleistas Natalijos Arlauskaitės paruoštas Trumpas feministinės kino teorijos
žinynas (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010).
Džiugina ir tai, kad knyga puikiai atliepia pasaulines
kino ir kinotyros tendencijas. Šiuolaikiniai kino istorikai ir tyrėjai siekia aktualizuoti nepelnytai kino istorijos paraštėse paliktas kino kūrėjas, tokias kaip vieną iš
kinematografijos pionierių, pirmąja moterimi režisiere
pasaulyje tituluojamą Alice Guy-Blaché (1873–1968).
Prancūzė kinematografijos istoriografijoje buvo užgožta tokių režisierių kaip D. W. Griffithas, nors ji pirmoji
panaudojo kai kurias kino technikas, vėliau priskirtas
Griffithui. Tik per pastaruosius dvidešimt metų režisierės darbai pasiekė platesnę publiką, kartu kiek ryškiau įamžintas jos atminimas. 2020 m. su Guy-Blaché
filmais pirmą kartą viešai galėjo susipažinti ir Vilniaus
sinefilai (režisierės filmai rodyti specialiame ankstyvojo
kino festivalio „Pirmoji banga“ ir Europos šalių kino forumo „Scanorama“ rengtame seanse kino teatre „Skalvija“; tų pačių metų birželį režisierės filmai atidarė kino
centro „Meno avilys“ ir partnerių organizuojamą nemokamų filmų peržiūrų ciklą „Gilios upės tyliai plaukia“
po Liubarto tiltu). Šios straipsnių rinktinės pasirodymą taip pat lydėjo specializuotos kino filmų programos,
padedančios labiau įsiskaityti į tekstus ir įsižiūrėti į filmus. Džiugu, kad kinematografinė knyga koja kojon
žengia su ekranu, gal kiek naiviai, bet tikrai nuoširdžiai
tikiuosi, kad tai galėtų tapti gražia tradicija.

naujasis židinys-aidai – 30

2021 / 7

knygų aidai

Bet vis dėlto derėtų pagaliau pereiti prie esmės – aptariamos knygos recenzijos. Knygą sudaro 10 į tris grupes
suskirstytų straipsnių. Pirmoji, „Abipus ekrano: kūrėjos ir žiūrovės“, skirta ankstesniems ar vėlesniems kino
istorijos procesams aprašyti ir apibrėžti, tuo tarpu likusios dvi orientuotos į kino filmus: antroji, „Filmai: zoom
out“, atitolina objektyvą ir ieško tendencijų plačiuose
filmų blokuose, trečioji, „Filmai: zoom in“, priartina
kino kamerą ir giliau nagrinėja paskirus kino kūrinius.
Nors pirmoji straipsnių grupė labiau skirta istoriniams (ar istoriškai susiklosčiusiems) procesams, tačiau tradiciškam istoriniam-chronologiniam dėstymui
joje nekeliaklupsčiaujama. Knygą atveria Kaminskaitės straipsnis „Kūrusi kino žvaigždyną: režisierė Regina
Vosyliūtė“, skirtas antrosios režisierės Reginos Vosyliūtės darbui kine, jos profesijos svarbai sovietų Lietuvos
kino industrijoje atskleisti. Iš esmės straipsnis plačiau
praskleidžia užsklandą į recenzijos pradžioje minėtas
Lietuvos kino istoriografijos „baltąsias dėmes“. Antrame, psichologės Jelenos Šalaj tekste analizuojami šiuolaikinėje Lietuvos kino industrijoje dirbančių moterų
profesijos pasirinkimo ir savivokos klausimai. Trečiajame, istoriko Juozapo Paškausko straipsnyje „Ankstyvasis kinas: bilietas į modernų gyvenimą“ vėl grįžtama atgal į praeitį, klausiama, kokius lyčių vaidmenis
Lietuvos kino teatrų lankytojoms(-ams) sufleravo XX a.
pradžioje dar itin modernia medija buvęs kinas.
Nutolinto objektyvo „zoom out“ skyriuje Laima Kreivytė identifikuoja „moteriško“ ir „vyriško“ žvilgsnio
skirtumus Lietuvos kinematografijoje, pradedant nuo
sovietiniais ramentais paramstytos Marytės (rež. Vera
Strojeva, 1947), iki visiškai šviežios Pilies (rež. Lina Lužytė, 2020). Aistė Račaitytė ir Mantė Valiūnaitė imasi
bauginančio darbo – aiškinasi kaip ir ar kinta lyties
stereotipizavimas šiuolaikiniame lietuvių komerciniame kine. Autorės padaro liūdną, tačiau visiškai nestebinančią išvadą, kad vis dar dominuoja patriarchalinė
tvarka. Renata Šukaitytė tiria istorinę reprezentaciją
ir vaizduotę šiuolaikiniuose lietuvių moterų režisierių
dokumentiniuose filmuose. Gerda Paliušytė per videomenininkės Karlos Gruodis atvejį pažvelgia ir į platesnę – moterų kūrybos ankstyvajame Lietuvos videomene – temą.
Objektyvą pirmoji priartina Arlauskaitė nagrinėdama
antrąją filmo Suaugusių žmonių žaidimai (rež. Ilja Rudas-Gercovskis, 1967) novelę „Žlugimas“. Autorė bando
suprasti ir paaiškinti, kaip nutiko, kad šiandienos žiūrovai filmą neretai mato ne taip, kaip to tikėjosi autoriai,
o žiūri į jį kaip į kažkiek queer tematikos melodramą.
Tekstas apie kintantį žiūrovo santykį su kinu, kuris,
neabejoju, ne vieną skaitytoją paskatins (pakartotinai)
atrasti šį kino filmą. Narius Kairys analizuoja Šarūno
Barto filmą Mūsų nedaug (1996) ir aiškinasi, kaip režisieriui būdinguose Kito(s) vaizdiniuose dalyvauja lyties
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matmuo. Knygą baigia Luko Brašiškio straipsnis, skirtas Emilijos Škarnulytės darbų porai Sirenomelia / No
Place Rising (2015–2018); straipsnyje parodoma, kaip
ekofeministinė poetika virsta ekofeministine politika.
Lietuvoje nėra daug kino tyrėjų, dauguma jų turi
sau artimas temas, palaiko skirtingą teorinės/faktinės
medžiagos santykį tekstuose, todėl nenuostabu, kad
rinktinė gana spalvinga. Plati temų įvairovė, skirtingas pasinėrimo į feministines kino teorijas gylis. Gana
margą knygos turinį pratarmėje pripažįsta ir sudarytojos: „Pradėdamos rengti šią knygą turėjome vilties
sukurti bendrą tomo teorinį rėmą, kurio ašis – feministinė kino refleksija. Pabaigusios šį darbą matome,
kad pavyko padaryti besiformuojančių svarstymų apie
Lietuvos kino kūrėjas, moters reprezentacijas ir lyties
vaizdinių tvarką žemėlapį. Vienos teritorijos teoriniu
požiūriu prisodrintos labiau, kitos mažiau, bet konceptualūs riboženkliai matyti“ (p. 15).
Nesinori kabinėtis prie atskirų straipsnių detalių (tą
visada galima daryti), tad žvelkime į visumą. Iš dalies smulkaus mastelio kino žemėlapis ir ribota knygos
apimtis veda į vieną problemą – žemėlapis lieka nepilnas. Kai kurie kino regionai knygoje liko už borto, kai
kitiems, atrodo, skirta neproporcingai daug vietos: nors
knyga apima laikotarpį nuo XIX–XX a. sandūros iki šių
dienų, tačiau joje visai nepaliestas tarpukaris, Antrojo
pasaulinio karo kinematografiniai klausimai; nors žengiama už tradicinio studijinio kino į videomeno ribas,
tačiau nėra nieko apie, pavyzdžiui, animaciją ir t. t.
Toks žemėlapio mastelis turi ir pliusų. Pirmiausia –
tai dovana skaitytojui – temų įvairovė padeda išlaikyti
dėmesį ir nepavargti. Rinktinės tekstai proporcingi vienas kitam, apylygiai savo svoriu, leidykla Lapas eilinį
kartą akis džiugina puikiu, funkcionaliu knygos dizainu. Apskritai knyga lengvai ir maloniai skaitosi, tad
ją galima rekomenduoti kiekvienam, net dėl kino aklai
nepamišusiam, platesnio kultūrinio akiračio lietuvių
skaitytojui. O tai yra tikrai didelis pagyrimas knygai,
tarp kurios tekstų galime rasti tokių sunkiasvorių konstruktų kaip videomeno kūrėjos darbo analizė taikant
Gilles’io Deleuze’o laiko kristalo sampratą. Aplodismentai knygos sudarytojoms, redaktorei, dizaineriui.
Antra, ir man atrodo tai žymiai svarbiau – tai dovana būsimai lietuvių kino tyrėjų kartai. Smulkaus mastelio knygos tekstai puikiai tinka iliustruoti, kaip atsispiriant nuo vienos, feministinių kino teorijų linijos,
galima atlikti labai skirtingus tyrimus. Neabejoju, kad
knyga puikiai pasitarnaus kaip pagalbinė metodinė
medžiaga. O jos įkvėpti kino tyrėjai jau smulkins žemėlapių mastelį ir plačiau nušvies tas temas ir klausimus,
kurie straipsnių rinkinyje paliesti tik probėgšmiais,
ypač to reikia tam Lietuvos kino istorijos laikotarpiui,
kuris vis dar prisimenamas tik kaip „Pasaulis, kuris
priklausė vyrams“. To ir palinkėsiu.
!
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knygų mugė
Fauchereau, Serge, Baltijos šalių
menas XIX–XX a., iš prancūzų kalbos
vertė Birutė Gedgaudaitė, Vilnius:
Hubris, 2021, 256 p., 750 egz.
Kaip save įsivaizduoji, kaip save
matai veidrodyje ir kaip tave mato
kiti – trys skirtingi dalykai. Yra dar
ketvirtas, kuriame netikėtai susilieja
viskas – kaip kiti išsako savo matymą.
Paprastai tame išsakyme įsimaišo ir
mūsų pačių vizijos. Tokia yra ši knyga. Neatrodo, kad autorius skaitytų
viena iš Baltijos kalbų, bet cituoja
šaltinius, aiškiai padedamas čiabuvių
bičiulių. Jo naratyvas gerokai skiriasi nuo mūsų (bent lietuvių) standartinio, kai kada atrodo, kad nuklysta
į periferijas, palikdamas centrinę
meno raidos liniją. Ši knyga nėra nei
apreiškimas, nėra net gaivus gūsis iš
lauko. Vis dėlto svetimas, net ir kiek
diletantiškas žvilgsnis, mums leidžia
save pamatyti kiek kitaip, o mūsų Baltijos kaimynus – pirmąsyk šalia mūsų,
kaip archipelago dalis, o ne paskiras saleles.
Jonas Naujokas
Makine, Andreï, Mylima moteris, iš prancūzų kalbos vertė Akvilė
Melkūnaitė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021, 277 p.,
2000 egz.
Rašytojas lietuvių skaitytojams jau
gerai atpažįstamas – tai penktas jo
romanas lietuviškai, originalo kalba
pasirodęs Prancūzijoje 2013 m., šįkart
vėl apie Rusiją ir jos istoriją. Rašytojas čia meistriškai pina siužetą, kurdamas dviejų plotmių pasakojimą: apie
XVIII a. rusų imperatorę Jekateriną ir
filmus apie ją kuriantį XX a. rusų režisierių Olegą Erdmaną. Knygoje pateikiama įdomių detalių apie Jekateriną,
jos laikus bei sovietmetį ir posovietmetį Rusijoje. Ar tikrai Jekaterinos gyve-
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nimas buvo pilnas vien blogų dalykų:
nužudymų, prievartavimų, ištvirkimo,
klastos, karų, kankinimų? Ar buvo jos
gyvenime kokia paslaptis, leidžianti ją
vadinti tikrai mylima moterimi? Šią
paslaptį ir bando įminti režisierius
Olegas Erdmanas, kuriantis apie ją
du filmus – vieną sovietmečiu, kitą –
posovietmečiu.

Skrupskelis, Kęstutis, Užpulti gynėmės: 1940–1941 metų įvykiai ir ištakos, sudarė Vidmantas Valiušaitis,
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras, 2021,
525 p., 500 egz.

Retai kada lietuviškai pasirodo tokios apimties verstinės poezijos rinktinės, išskyrus atvejus, kai ant poeto pečių žlegteli Nobelio vainikas. Nicanoras
Parra (1914–2018) – Čilės autorius,
kurio poezija matytina šalia Pablo Nerudos ir Gabrielos Mistral, kaip jų ornamentuotos ir labiau tradicinės poe
zijos antitezė. Jis yra antipoesia meno
srovės pradininkas, vienas ankstesnių
ekologinės poezijos autorių. Kūryboje
nevengia racionalaus prado, žaismės,
ironijos ar net sarkazmo, o atvirai ar
tiesmukokai išsakomos idėjos gal net
gožteli žaidimus ir formos subtilybes.
Nors stiliumi kitoks, nei minėti poetai,
knygoje yra ir viskas, ko galima tikėtis iš Pietų Amerikos klasiko: maištas,
siurrealizmas, idėjinis deklaratyvumas, politinė kairė. Savaip smagu,
kad sudarant rinktinę išvengta bandymo nupolitinti autorių ir palikti tai,
kas posovietinėje erdvėje nežadintų
nervo. Tai leidžia gana įdomiai bei
prasmingai šią poezijos visumą perskaityti istoriškai: kaip tos epochos ir
tos kultūros ženklą. Ir savaip smagu
patikrinti – kas šiandien mūsuose dar
tik beužgimstančiai naujųjų ideologinių poezijos maištininkų kartai tebėra
svarbu, o kas – nebe.

Tai – net ne rinktiniai, o tiesiog Raštai. Tekstų, kuriuos lietuviškoje kultūros periodikoje (11+2 Naujajame Židinyje-Aiduose, po 4 Kultūros baruose
ir Į laisvę) paskelbė žinomas išeivijos
filosofas, o čia – istorikas. Absoliuti
dauguma jų turi neginčijamą išliekamąją vertę, nes kitaip, naujai, netikėtai užklausia, perskaito ar peraiškina
prieškario ir pirmų okupacijų patyrimus, žmonių santykius, poelgius, rašinius, sąmoningumą. Ypač autorius
geba iš įvairių ano meto spaudos pub
likacijų išskaityti politinius nusistatymus, kultūrines aplinkas, socialines
struktūras. Ne mažiau svarbi prasminė gija – istoriografinė kritika: labiau
įtikinanti dėl „lietuviškojo antisemitizmo“ gelmės ir pražūtingumo, kiek mažiau – dėl 1941 m. Birželio sukilimo ir
Laikinosios vyriausybės sampynų su
nacionalsocialistinės Vokietijos ideologija ir veiksmais. Skrupskelis pabrėžia
būtinybę suprasti lietuvių (suvokiamų
etniškai, ne politiškai) elgesį Vokietijos–SSRS karo pradžioje per sovietinės
okupacijos represijų ir patirčių prizmę,
ir siūlo tą elgesį aiškinti per anuometinius tikslus ir racijas, o ne pagal mūsų
žinojimą, „kuo viskas baigėsi“. Tikrai
vertingam leidiniui koją kiek kiša pasikartojimai, išlaikant leidyklos tradicijas – neskoningas dizainas, ilgokas,
vietomis apologetinis (lietuvių veikėjams – plg. pavadinimą) ir šališkas
(žydams (pro)komunistams) šviežias
prologas, kurį kompensuoja analitiškas Kęstučio Girniaus įvadas (jo vardo, kitaip nei sudarytojo ir dizainerio,
metrikoje nerasime).

Mykolas Paberža

Nerijus Šepetys

Dalia Zabielaitė
Parra, Nicanor, Antipoezija, iš ispanų kalbos vertė Simonas Bernotas,
Vilnius: Bazilisko ambasada, 2021,
136 p., 500 egz.
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pagalba tikimės ir toliau tobulėti bei džiuginti puikiais tekstais, įdomiomis mintimis
ir kokybišku, besikeičiančiu žurnalo turiniu.
Norėtume, kad mūsų draugystė tęstųsi toliau, tad tiesiog primename apie „Naujojo Židinio-Aidų“ prenumeratą 2022 metams.
Mums taip pat labai reikalinga jūsų pagalba ir parama. Paremti galite pirkdami
prenumeratas bičiuliams, savo buvusiai ar bet kuriai kitai Lietuvos mokyklai. Žurnalą
taip pat galima paremti aukomis.
Prenumeratą galima įsigyti Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose. Taip pat elekt
roniniais adresais: http://www.prenumeruok.lt/ ir https://nzidinys.lt/prenumerata/.
Pastaruoju elektroniniu adresu galima užsisakyti prenumeratą ir ne Lietuvoje.
mūsų rekvizitai:

Viešoji Įsta iga „NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI“
Įmonės kodas 124626686
PVM mok. kodas LT246266811
A/S LT60 7044 0600 0131 0361
AB SEB BANKAS, kodas 70440
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
S WIFT kodas CBVILT2X

Dėkojame!

INDEKSAS 5063

KAINA 4,00 €

PILIES G. 8, LT-01403 VILNIUS
LIETUVA / LITHUANIA, EUROPE

www.nzidinys.lt
86

naujasis židinys-aidai – 30

9 771 932 68 400 2

2021 / 7

20217

