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Gerbiamas Redaktoriau,

taip jau nutinka, kad kuo ilgiau darbuojiesi kuriame nors profesiniame ceche, 
tuo aiškiau imi suvokti jo veiklos principus ir vis dažniau susimąstai, kurie iš jų 
tau priimtini, kurie – ne. Literatūrologe tapau lietuvių kalbos mokytojos, Violetos 
Tapinienės, dėka. Jei reikėtų trumpai nusakyti jos pedagoginio darbo metodą, 
tai sakyčiau, kad ji puikiai derino plačią erudiciją ir gebėjimą atskleisti lietuvių 
literatūros savitumą pasaulio literatūros įvairovėje, nevengė kritiškai vertinti kai 
kurių anuomet privalomų skaityti literatūros tekstų ir skatino savarankišką mo
kinių mąstymą. Dar pridurčiau, kad literatūros mokėmės nesinaudodami jokiais 
vadovėliais nei chrestomatijomis, tekstus skaitėme ištisai (ne ištraukomis), pasi
ėmę knygas iš bibliotekos. Tik atėjusi į universitetą supratau, kad ne visi mano 
kursiokai turėjo progą mokykloje analizuoti Omaro Chajamo rubajatus, Johno 
Dos Passoso ar Prano Morkūno eiles. Taigi ėmiau suvokti, kad įgijau kiek kitokį, 
pavadinkime, atviresnį, platesnį literatūrinį ugdymą nei anuometėje Lietuvos 
mokykloje buvo įprasta. Universitete patyriau visą įmanomą literatūros dėstymo 
įvairovę: nuo monotoniško faktografijos ir vadovėlinių tiesų atkartojimo iš kelių 
dešimtmečių senumo konspektų iki naujo, iš atgyvenusių vertybinių dog mų besi
vaduojančio žvilgsnio į lietuvių literatūros paveldą ir įtraukaus, kritinį mąstymą 
provokuojančio šiuolaikinių metodologijų taikymo. Tai buvo paskutinis XX a. de
šimtmetis, permainų laikas, tad atrodė savaime suprantama, kad tokiu pereina
muoju tarpsniu neišvengiamai reiškiasi tam tikri rudimentiniai disciplinos bruo
žai. Kaip antai nekritiškas lituanistikos paveldo vertinimas ir nekvestionuojamas 
pasitikėjimas disciplinos autoritetais. Anuomet man atrodė, kad šiuolaikinėje 
kultūroje tai neišvengiamai nunyks savaime. Nuo to laiko praėjo daugiau kaip du 
dešimtmečiai, bet kai kurie lietuvių literatūrologijos rudimentai, mano nuostabai, 
iki šiol tebėra gyvybingi. Juos ir norėčiau trumpai aptarti. 

Pradėsiu nuo savicenzūros – mane labiausiai stebinančio lituanistikos bruožo. 
Pirmą kartą tiesiogiai su juo susidūriau pačioje savo akademinės karjeros pradžio
je. Tąsyk kartu su VU Lietuvių literatūros katedros kolegomis svarstėme kitos 
doktorantės rengiamos disertacijos juodraštį. Jo įvadinėje dalyje buvo rašoma apie 
eugenikos idėjas tarpukario Lietuvoje. Ši informacija man anuomet buvo visiškai 
nauja, todėl viešai pasidžiaugiau vertindama kolegės darbą. Bet mano entuziazmą 
tuoj pat užgesino aptariamos disertacijos vadovė. Ji laikėsi priešingos pozicijos: 
tokia informacija diskredituoja žymius lietuvių intelektualus, todėl jų simpatiza
vimas eugenikai neturėtų būti viešai minimas. Vėliau panašios argumentacijos 
pavyzdžių teko girdėti ne kartą. Pavyzdžiui, kad lituanistika negali dekonstruoti 
savosios kultūros mitų, nes šie esą gyvybiškai būtini tautos išlikimui. Arba – ne
valia viešinti šiandienos politinio korektiškumo neatitinkančių klasikų pažiūrų, 
nes „mažutėliai“ nesupras, negebės teisingai interpretuoti.

Lituanistikos nenoras viešai aptarinėti nepatrauklius kultūros paveldo aspek
tus, mano supratimu, signalizuoja išankstinį nepasitikėjimą savąja visuomene, 
o kartu ir dalies lituanistų prisiimtą hierarchinę tautos dvasinių lyderių poziciją. 

Laiškas redaktoriui

Viktorija Šeina

Vytenio Budrio nuotrauka
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Pačių prisiskirta misija saugoti tautą nuo išnykimo esą leidžia šios disciplinos mokslininkams 
laisviau traktuoti šiaip jau mokslui privalomus tikslumo ir objektyvumo reikalavimus bei „kil
niais tikslais“ eufemizuoti, retušuoti ar apskritai nutylėti tam tikrus tiriamojo objekto aspektus. 
Dalis lituanistų iki šiol laikosi nuomonės, kad apie lietuvių literatūrą verta kalbėti tik iškeliant 
jos privalumus ir stiprybes. (Kaip čia neprisiminsi analogijos apie mirusiuosius, apie kuriuos 
irgi – tik gerai arba nieko.)

Spėju, kad lituanistikos savicenzūrą lėmė ilgametė sovietmečio patirtis. Anuomet ši disciplina 
iš tiesų buvo tapusi kone vienintele legitimia tautinės kultūros priebėga. Natūralu, kad steng
damiesi apsaugoti lietuvių kultūros paveldą nuo vulgariojo marksizmo giljotinos, literatūrologai 
turėjo atsargiai rinkti žodžius, gerai apgalvoti, kas viešintina, o kas ne. Vis dėlto jau daugiau 
kaip tris dešimtmečius gyvename laisvoje demokratinėje šalyje. Ar ne laikas būtų pamesti totali
tarinių laikų habitus ir leisti sau viešai kalbėti visa, kas atrodo svarbu, aktualu, diskutuotina?

Nemanau, kad šiandienos visuomenė yra nepajėgi kritiškai apmąstyti savo pačios praeities 
kontroversijų. Veikiau jau kai kurie literatūrologai yra nepasirengę atsisveikinti su savo kaip 
tautos praeities naratyvą formuojančių dvasinių lyderių amplua. Tai akivaizdžiai rodo dešimt
metį besitęsiantys ginčai dėl mokyklinės lietuvių literatūros programos. 2011 m. įvykusi pro
gramos pertvarka pasižymėjo ženkliai išaugusiu normatyvumu, akivaizdžia tendencija primesti 
mokytojams vienintelį teisingą praeities naratyvą ir maksimaliai apriboti jų galimybę laisvai 
rinktis mokiniams tinkamus literatūros tekstus. Toks perteklinis minėtos (beje, iki šiol galiojan
čios) programos normatyvumas signalizuoja jos rengėjų nepasitikėjimą mokykloje dirbančiais 
lituanistais, jų dalykine ir pedagogine kompetencija. O taip pat įtikėjimą savo neklystamumu, 
savąja visažinyste.

Lituanistikos savicenzūra yra tiesiogiai susijusi su literatūros istorijos procesų, o ypač konkre
čių rašytojų biografijos mitologizacija. Literatūros mitokūra nėra istorijos klastojimas, veikiau 
jos padailinimas, pašlifavimas, leidžiantis sukurti patrauklų ir paveikų praeities paveikslą be 
jokių įtrūkimų. Kadangi istorinė tiesa retai kada būna vienareikšmė, trikdančios ir prieštaringos 
detalės yra paliekamos už mitologizuoto literatūros istorijos pasakojimo ribų. Turbūt intensy
viausiai eksploatuojamas literatūros istorijos mitas šiuo metu yra biografinis Salomėjos Nėries 
pasakojimas. Kadangi poetės gyvenime esama nežinomų (neišaiškintų) faktų, jis labai parankus 
mitokūrai, mat laki vaizduotė čia randa sau nemažai peno. Vis dėlto paties tyrėjo vaizduotės 
įsitraukimas į kuriamą praeities paveikslą slepia pavojų prarasti ribos pojūtį. Antai neseniai 
žinoma literatūrologė taip įsijautė į savo pačios kuriamą piktavalių apgautos ir išnaudotos Sa
lomėjos Nėries pasakojimą, kad nacionalinio transliuotojo eteryje paskelbė, esą poetę privertė 
parašyti „Poemą apie Staliną“. Nei kas, nei kaip privertė, žinoma, pasakyta nebuvo. Mitu reikia 
tikėti jo nekvestionuojant, neklausiant apie šaltinius, netikrinant faktų. Mito įtaiga sukuriama 
pačiu pasakojimo įspūdingumu ir pasakojančiojo autoritetu.

Tiesą sakant, problema laikau ne pačią literatūros mitokūrą, o jos praktikuojamą mimikriją, 
bandymą apsimesti literatūros mokslu. Omenyje turiu aiškių mitologizacijos bruožų turinčius 
tekstus, kurie su palankių recenzentų palaiminimu publikuojami kaip moksliniai. Atpažinti 
juos nesunku pagal tai, kad mokslinio aparato ir naujai į apyvartą įtraukiamų šaltinių stoką 
juose mėginama kompensuoti individualia rašančiojo (rašančiosios) intuicija, introspekcija ir 
vaizduote. 

Esu girdėjusi iš kolegų argumentą, kad literatūros mitokūra atlieka svarbią disciplinos žinių 
sklaidos misiją: eiliniai skaitytojai esą žavisi efektingu, įtaigiu literatūros istorijos pateikimo 
būdu, o mokslininkams svarbios faktografinės detalės ar prasminiai niuansai jų esą nedomina. 
Tad jei pasakojimo įspūdingumo dėlei ir „nubyra“ keletas istorinių aplinkybių, didelės žalos li
teratūros istorijai tai esą nedaro. Man šis argumentas atrodo kiek abejotinas, mat jis nuvertina 
vadinamąjį eilinį skaitytoją iki nekritiško, keletą skirtingų žiūros taškų suderinti negebančio 
adresato. Ar tikrai literatūros istorijos supaprastinimas atsisakant nevienareikšmių, nepatogių 
jos aspektų tarnauja sklandesnei lituanistikos sklaidai visuomenėje? O gal jis signalizuoja pačių 
lituanistų provincialumą ir nepilnavertiškumo kompleksą? Antai rusų rašytojui Viktorui Jerofe
jevui nėra reikalo baimintis, kad 200ųjų Fiodoro Dostojevskio gimimo metinių proga duodamas 
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interviu Radio Svoboda jis kuriuo nors būdu pakenks šio klasiko įvaizdžiui greta didžiulių jo 
nuopelnų viso pasaulio literatūrai įvardijęs senatvėje suradikalėjusias Dostojevskio pažiūras 
(pasireiškusį polinkį į konservatyvizmą ir antisemitizmą) ar meniškai nepavykusį Sonios pa
veikslą romane Nusikaltimas ir bausmė. Mes gi savo vietinių klasikų jubiliejus paverčiame 
„kultūriniais atlaidais“, kuriuose kritinei minčiai vietos nebelieka.

O kad bendras šio laiško tonas neatrodytų perdėm negatyvus, pabaigoje norėčiau pasidžiaug
ti, jog čia suminėti lituanistikos atavizmai šiandienos literatūros mokslo lauke yra daugiau 
marginalija. Tikėtina, kad literatūrinė mitokūra ir toliau funkcionuos viešuose (ypač įvairioms 
sukaktims skirtuose) kultūros renginiuose, bet su realiu mokslu ji vis mažiau bėra susijusi. Dis
ciplinos savicenzūros ir mitologizacijos bruožų nebefiksuoju jaunosios lituanistų kartos darbuose 
ar pasisakymuose. Tai teikia vilčių ateičiai.

Vilnius, 2022 m. sausio 7 d.
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Migracijos problema yra rimta, ilgalaikė, nelengvai 
sprendžiama. Ji tik aštrės, vis didesniam skaičiui – le
galių ir nelegalių – migrantų ir bėglių siekiant apsigy
venti ES šalyse, kurių daugelis gyventojų nelinkę jų 
įsileisti. Susikerta įvairūs principai ir vertybės, antai 
nacionalinis suverenumas su visuotine dorove. Dabar
tinė tarptautinė teisinė santvarka suteikia suvereniai 
valstybei beveik neribotą juridinę ir moralinę teisę už
tikrinti savo nacionalinius interesus ir bendruomenės 
narių gerovę, valdyti sienas ir nustatyti, kam bus lei
džiama apsigyventi jos teritorijoje, net ir nuspręsti ne
priimti taikių nepasiturinčių kitataučių. Migracijos ša
lininkai pripažįsta, kad šiuo metu tokia teisė egzistuoja, 
bet teigia, kad ji nedera su universalios dorovės princi
pais, jog visi žmonės turi lygią moralinę vertę, tad rei
kalauja pateisinti skirtingą jų traktavimą. 

Susikerta judėjimo ir asociacijos laisvės šalininkai. 
Pirmieji įsitikinę turintys teisę apsigyventi geresnes są
lygas užtikrinančioje vietoje, net jei tenykščiai gyvento
jai tam priešintųsi. Asociacijos laisvės gynėjai aiškina, 
kad teisė rinktis, su kuo bendrauti ir užmegzti glaudes
nius ryšius, suponuoja teisę ir nebendrauti su kitais. 
Laisvo judėjimo šalininkai atitaria, kad be atvirų sienų 
daugeliui žmonių sunku, jei apskritai įmanoma, sukur
ti geresnį gyvenimą, išsivaduoti iš skurdo. Jų oponentai 
teigia, kad vietos gyventojai gali beveik išskirtinai rūpin
tis savo bendruomenės klestėjimu, valdyti savo sukurtos 
politinės bendruomenės sienas. Migracijos šalininkai 
turi parodyti, kad teisė gyventi svetimoje šalyje yra pra
našesnė už dabartinių piliečių teisę nuspręsti, ką įsileis
ti, kad siekis įsikurti geresnį gyvenimą užtikrinančioje 
svetimoje šalyje svarbesnis negu vietos gyventojų noras 
laisvai rinktis, su kuo bendrauti. Migracijos 
oponentai savo ruožtu turi parodyti, kad teisė 
neįsileisti svetimųjų viršija pareigą juos pri
imti. Nė viena teisė nėra absoliuti. Migrantai 
neturi teisės apsigyventi ten, kur tik panorėtų, 
o migraciją griežtai ribojančios šalys turi atsi
žvelgti į tarptautinio teisingumo reikalavimus.

Valstybės tradiciškai įsivaizduojamos kaip 
politinės bendruomenės, kurias vienija visiems 
gyventojams bendra tautinė ar politinė kultūra. 
Šalies gyventojams suteikiama narystę užtik

rinanti pilietybė, o kiekvienas žmogus suvokiamas kaip 
priklausantis tik vienai valstybei, nors mažas procentas 
jų turi ir kelias pilietybės. Paprastai žmonės susieti su 
savo valstybe nuo gimimo iki mirties. Migrantai – išim
tis, neturinti aiškios vietos šioje santvarkoje. Šitaip vaiz
duoja politinį pasaulį ne tik nacionalistai. Iškiliausias 
praeito amžiaus politinis filosofas Johnas Rawlsas aiški
no, kad teisingumas kaip sąžiningumas įgyvendinamas 
atskirose valstybėse, deramai sutvarkius jų pagrindines 
socialines, politines, ekonomines ir teisines institucijas.

Ši politinės santvarkos samprata silpnėja didėjant 
globalizacijai ir įvairių tarptautinių institucijų svarbai. 
Klausiama, ar tradicinės suverenumo galios doroviškai 
pateisinamos, ar valstybė gali skirti beveik absoliučią 
pirmenybę savo piliečiams. Jau prieš trisdešimt metų fi
losofas Josephas Carensas teigė, kad Vakarų demokrati
jose gimstant gaunama pilietybė yra šiuolaikinis feodali
nės privilegijos atitikmuo: paveldėtas statusas, smarkiai 
padidinantis geresnio gyvenimo galimybes. Niekas da
bar neteisintų tokios gimimo aplinkybėmis grindžiamos 
teisėtvarkos, tad nevalia susitaikyti su dabartiniu tarp
tautiniu režimu, pagal kurį gero gyvenimo perspektyvas 
labiausiai lemia tai, kur gimei. Vakariečio gyvenimo 
perspektyvos nepalyginti šviesesnės negu Sudane ar Na
mibijoje gimusiųjų. Nei vieni, nei kiti nenusipelnė savo 
padėties – vieniems laimė nusišypsojo, kitiems ne. Neva
lia susitaikyti su gamtos loterijos pasekmėmis, su atsi
tiktiniais gyvenimo kokybę lemiančiais nepriklausomais 
faktoriais, kaip menki protiniai gebėjimai, paveldėtos 
negalios, gimimas disfunkcinėje šeimoje ar valstybėje. 
Siekiant neutralizuoti šias morališkai nepateisinamas 
nelygybes, reikia pašalinti kliūtis, mažinančias galimy

bes susikurti geresnį gyvenimą, o tai, Carenso 
nuomone, reiškia, kad reikia globaliniu mastu 
kompensuoti už visas nepelnytas privilegi
jas, neteikiant ypatingos reikšmės valstybės 
sienoms, jas atveriant ir įteisinant migraciją. 

Galima suabejoti, ar visuotinė teisė mig
ruo ti yra vienintelė ir veiksmingiausia prie
monė kovai su nelygybe. Pravartu palyginti 
ekonominius migrantus su bėgliais – žmonė
mis, kurie negali saugiai gyventi savo šalyje 
ir kurių teisinį statusą bei teises apibrėžia 

Migracija

Kęstutis K. Girnius

Paieškos
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tarptautinė konvencija dėl pabėgėlių statuso. Plačiai 
pripažįstama, kad ypatinga pabėgėlių padėtis suteikia 
jiems teisę į prieglobstį. Kiekvienas privalo padėti prie 
durų slenksčio sukniubusiam žmogui ar paliktam kūdi
kiui, negalima užtrenkti durų ir užmerkti akių. Galima 
įvairiais būdais jiems padėti, nebūtinai pakviečiant ap
sigyventi savo namuose. Pagalbos forma (profesionalų 
iškvietimas, sumokėjimas geriau galinčiam ir pan.) pri
klauso nuo aplinkybių ir tavo pasirinkimo. 

Bėglių padėtis panaši. Jei jie patenka į šalies terito
riją, ši privalo užtikrinti jų saugumą ir žmogaus teisių 
gerbimą. Negali būti abejingas bėglių likimui, bet ne
būtinai privalai leisti jiems įvažiuoti į šalį ir joje nuolat 
gyventi. Bėgliai turi teisę prisiglausti kur nors saugiai, 
o ne kur nori. Kitos šalys gali pasisiūlyti prižiūrėti bėg
lius, ypač jei juos sieja etniniai ar religiniai ryšiai. Ga
lima joms ir mokėti už tą priežiūrą. Toks atsakomybės 
permetimas gali atrodyti kaip savanaudiškas atsako
mybės nusikratymas, paliekant savo sąžinę švarią, bet 
svarbiausia yra padėti kitiems, o ne būti dorumo eta
lonu. Svarbu prisiminti, kad bėglių poreikiai didesni 
negu paprastų migrantų, kuriems galima taikyti griež
tesnius reikalavimus.

Ir šalies gyventojai negali apsigyventi bet kur savo 
valstybės teritorijoje, yra daug vietų, kuriose eiliniai 
piliečiai negali įsikurti. Teisė rinktis gyvenamąją vie
tą yra labiau nominali negu reali. Patraukliausi JAV 
miestai – Bostonas, Niujorkas, San Franciskas, Los 
Andželas – per brangūs gyventojų daugumai. Daugely
je turtingų miestelių zonavimo taisyklės nustato, kad 
žemės sklypai turi būti itin dideli, taigi viršija paprastų 
žmonių finansines galimybes. Čia kliūtis ne tik finansi
nė, bet ir teisinė, nes savivaldybei leidžiama įstatymais 
reguliuoti sklypų dydį. Negalite apsigyventi nacionali
niame parke, net jei tai vienintelė vieta, kuri jus visiš
kai tenkintų – jums patinka gyventi šalia meškų ir vil
kų. Teisė gyventi kur nori gali būti ribojama, siekiant 
nesunaikinti vietovės unikalumo. Galima argumentuo
ti, kad tokie suvaržymai diskriminuoja eilinius pilie
čius, tad turėtų būti panaikinti. Bet migrantai negali 
skųstis, kad apribojimai taikomi tik jiems.

Imigracijos šalininkai teigia, kad dabartinė tarptauti
nė sistema nepaiso nei liberalios demokratijos, nei doro
vės principų. Liberalioje demokratijoje tiems, kuriems 
priverstinai galioja įstatymų apribojimai, turi būti sutei
kiamas balsas, nustatant jų turinį. Balsą turi tik nacio
nalinės valstybės piliečiai, kurie turi beveik neribotą ga
lią spręsti savo vidaus reikalus, įskaitant sienų kontrolę. 
Migrantų galima nepaisyti. Sistema yra moraliai ydin
ga ir dėl to, kad nedera su dorovės reikalavimais, jog visi 
svarbūs sprendimai turi būti pateisinami visiems paveik
tiesiems, ir visų interesai lygiai vertinami ir gerbiami. 

Liberalios demokratijos rėmėjai tvirtina, kad piliečiai 
privalo paklusti įstatymams ar prievartinėms politi

nėms institucijoms tik tuo atveju, jei jie turi teisę ir ga
lią paveikti šias institucijas ir įstatymų priėmimą. Visi 
žmonės, turintys mokėti mokesčius, turėtų turėti balsą 
nutariant, koks bus šių mokesčių pobūdis ir paskirtis, 
kaip ir koks bus įvairių taisyklių, pavyzdžiui, kelių eis
mo, turinys. Migracijos atveju yra aiški takoskyra tarp 
migrantų ir piliečių. Migrantai nėra kviečiami išreikšti 
savo nuomonę, nors jiems priverstinai galioja priimti 
nutarimai, ypač tie, kurie suteikia valdžios instituci
joms galią pasikliauti prievarta, siekiant užkirsti kelią 
jiems patekti į valstybę. Jei visiems įstatymo paveik
tiesiems nesuteikiama galimybė dalyvauti nustatant 
įstatymų turinį, tie įstatymai pažeidžia demokratijos 
principus ir jų nesaisto. Šitokia liberalios demokratijos 
samprata nėra visuotinai priimta, jos oponentai neigia, 
kad visiems turi būti suteiktos lygios teisės sprendžiant 
visus klausimus. Nemanome, kad į butą atėję nepa
kviesti svečiai turi teisę kartu su šeimininku nutarti, ar 
jie gali ten pasilikti, ypač jei šeimininkas vienas, o sve
čių keli. Butas priklauso šeimininkui, o ne norintiems 
ten įsikurti, tad jo balsas turi turėti didesnį, net lemia
mą vaidmenį. Esą panašus principas galioja ir valsty
bėms, kai šalies teritorija yra tarsi namai. Antra vertus, 
negalima automatiškai manyti, kad individams taikomi 
principai be jokių išlygų galioja valstybei. 

Jei nutartume migrantams suteikti balsą priimant 
migracijos įstatymus, tai kokiu pagrindu nustatytume, 
kokį svorį suteikti jų norams ir nuomonei? Tiksliai ži
nome, kas yra šalies pilietis ar nuolatinis gyventojas, 
bet kas yra tie teisę pasisakyti turintys migrantai? Ar 
tie, kurie jau yra šalyje, ar tie, kurie yra pakeliui arba 
rengiasi netrukus atvykti, ar visi potencialūs migran
tai, net jei dabar jie neturi konkrečių planų? Pastaruoju 
atveju, ko gero, reiktų suteikti balsą kokiam ketvirta
daliui pasaulio gyventojų. Problemiškumą didina ir tai, 
kad gresia užburtas ratas, nes reikia spręsti, kam bus 
duotas balsas ir koks, nustatant, kam suteikti teisę pa
sisakyti dėl migracijos politikos.

Nebūtų nesutarimų, jei čiabuvių (taip vadinsiu mig
raciją ribojančios šalies gyventojus) ir migrantų intere
sai būtų tie patys arba labai panašūs. Akivaizdu, kad 
jie nėra tokie. Čiabuviams nerimą kelia ne vien galimas 
gyvenimo lygio smukimas. Jie nuogąstauja, kad plates
nės apimties migracija sunkintų pastangas išsaugoti 
savo kultūrą, mažintų tarpusavio solidarumą (sunkiau 
užjausti svetimus), silpnintų demokratiją, kenktų socia
linei gerovės valstybei, pakertant pensijų ir kitų pašal
pų lygį. Be konkrečių tyrimų nežinome, kiek pagrįsti 
minėti nuogąstavimai, bet nevalia jiems suteikti lemia
mą vaidmenį, net jei jie turėtų tvirtą pagrindą.

Priimdami moralinius sprendimus, turime laikytis 
universalaus požiūrio, atsižvelgdami į visų paveiktų 
asmenų interesus, o ne tik to siauro rato, su kuriuo turi
me glaudžius ryšius. Mums reikia neutralizuoti polinkį 
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teikti pirmenybę sau ir saviesiems. Vienas tokių instru
mentų yra Rawlso „nežinojimo uždanga“. Nors jis siekė, 
kad ši uždanga būtų taikoma pagrindinei visuomenės 
struktūrai, ją galima pasitelkti kaip priemonę užtikrin
ti, kad vertinant moralinius sprendimus, nebūtų įtrauk
ti nereikšmingi skirtumai. Individas, besirenkantis mo
ralinius principus už nežinojimo uždangos, neturi žinių 
apie savo lytį, rasę, amžių, intelektą, turtus, įgūdžius, 
išsilavinimą ir religiją, vietą visuomenėje. Neturėdami 
šios informacijos mes nesiūlytume nei šališkų savanau
diškų principų, nei kokių diskriminuojančių nuostatų. 
Būtų neracionalu diskriminuoti juodaodžius arba teikti 
ypatingas privilegijas translytėms moterims dėl itin pa
prastos priežasties: nežinodami, ar esame juodaodžiai, 
ar translytės moterys, nepritartume principams, kurie 
galėtų būti pagrindas mus skriausti.

Vadinamieji kontraktualistai, tokie kaip Thomas M. 
Scanlonas, mano, kad turime pamatinį norą sugebė
ti savo veiksmus pateisinti ir pagrįsti, pasikliaudami 
bend rais laisvai pasirinktais principais, kurių kiti ne
galėtų pagrįstai atmesti. Tarkime, kad pasitvirtina čia
buvių nuogąstavimai apie migracijos įteisinimo žalą, jų 
gyvenimo kokybės smukimą. Tačiau nepakanka to, kad 
principas mane neigiamai veikia. Norėdamas nustaty
ti, ar galiu pagrįstai atmesti principą, turiu įvertinti jo 
poveikį kitiems. Nors principas man sukelia neigiamų 
pasekmių, neturiu priežasties jį atmesti, jei kitos al
ternatyvos sukelia didesnę žalą kam nors kitam. Gana 
akivaizdu, kad migracijos draudimo atveju gamtos lo
terijos pralaimėtojai labiau nukentės negu čiabuviai, 
kurie neturi pateisinamos priežasties atmesti migraciją 
įteisinantį principą.

Iki šiol kalbėta, lyg teisė migruoti yra vienalytė, su
teikiama ar nesuteikiama visiems. Bet nereikia sutapa
tinti bėglių ir geresnio gyvenimo siekiančių ekonominių 
migrantų. Bėgliai gyvena už savo šalies dėl visiškai 
pagrįstos baimės būti persekiojami. Jie verčiami ieš
koti prieglobsčio kitose valstybėse, nes negali saugiau 
gyventi savo šalyje. Jų tėvynė tapo nebetinkama vieta 
gyventi. Tad jie turi teisę migruoti, bet nebūtinai į tą 
valstybę, į kurią labiausiai norėtų. Ekonominių mig
rantų padėtis kita. Jie nebenori gyventi savo tėvynėje, 
nes negali ten išgyventi. Migracija jiems yra priemonė 
didinti gerovę, išvestinis tikslas. Jei yra veiksmingesnių 
priemonių šiam tikslui įgyvendinti, reiktų suteikti pir
menybę joms. Jeigu jų šalis staiga ūkiškai suklestėtų, 
nebebūtų priežasties migruoti. Nebūtų pagrindo ir tada, 
jei jie sulauktų tinkamos paramos, kuri leistų jiems 
įveikti skurdą. Teisė migruoti grindžiama teise išbristi 
iš skurdo. Apskaičiuojama, kad migrantų išlaikymas 
Skandinavijos šalyse kainuoja penkis ar šešis kartus 
daugiau negu kainuotų jų pačių valstybėse. Tokiu atve
ju būtų galima atmesti teisę migruoti arba ją riboti, nes 
egzistuoja patrauklesnė alternatyva.

Dorovinis visuotinumas nereiškia, kad negalime ypa
tingo dėmesio ir reikšmės skirti žmonėms, su kuriais 
turime ypatingą ryšį. Neginčytina, kad žmogus turi 
teisę labiau rūpintis savo vaikais ir šeima negu kaimy
nų. Neturėtume draugų, jei neskirtume jiems ypatingo 
dėmesio, o draugystė – viena didžiųjų gyvenimo verty
bių. Nors mes pasirenkame savo draugus, su draugys
te susietos pareigos nėra laisvai pasirenkamos, o kyla 
iš paties santykio, taigi yra duotos. Kultūra atlieka itin 
reikšmingą vaidmenį formuojant individo asmenybę, 
yra jo tapatybės dalis, jos vienkartinis turinys sutei
kia prasmės gyvenimui. Žmogui itin rūpi išsaugoti tas 
savybes, kurias jis laiko nepakeičiamomis savo gyven
senai, tad reikia sudaryti sąlygas, kurios leistų kultū
rinės bendruomenės nariams užtikrinti jos klestėjimą. 
Turtingos valstybės pilietybė nėra tik nepagrįsta pri
vilegija. Kadangi esame teisinės respublikos piliečiai, 
priimantys įstatymus, kurie yra mums privalomi, tai 
turime pareigą teisingai elgtis, įgyvendinti teisingu
mą vieni kitų atžvilgiu. Ši pareiga yra unikali ir nėra 
privaloma kiekvienam pasaulyje, ji nėra netiesioginė 
pasekmė kurios nors kitos visai žmonijai privalomos 
pareigos. Teisingumas yra tai, ką per savo bendras ins
titucijas esame skolingi tik tiems, su kuriais palaiko
me tvirtus politinius santykius. Taigi šitokių specialių 
įsipareigojimų prisiėmimas nėra riboto geranoriškumo 
ir vietininkiškumo požymis. Šie įsipareigojimai nesu
teikia teisės žmogui mažiau rūpintis pašaliniais žmo
nėmis, bet dažnai didina atsakomybę artimiesiems ir 
kitiems, su kuriais esame susieti specialiais ryšiais.

Šios pareigos ir įsipareigojimai švelnina reikalavimą 
vienodai traktuoti visų interesus, leidžia mums teikti 
pirmenybę mums brangiems asmenims ir projektams. 
Prioritetas gali būti teikiamas mūsų tautos ir valstybės 
bei jų narių klestėjimui, net jei reikia tam investuoti 
neproporcingai daug laiko ir išteklių. Bet šis palanku
mas saviesiems neturi visiškai nustelbti mūsų pareigų 
skurstantiems ir nuskriaustiesiems. Nėra algoritmo, 
kuris nustatytų, ką mes jiems skolingi ir kaip tą „skolą“ 
įgyvendinti. Akivaizdu, kad Vakarų valstybės daro per 
mažai. Šis aiškus aplaidumas yra gėdingas.

Nors priekaištaujama, kad migrantai kenčia prie
vartą, jei jie neįleidžiami į kurią nors valstybę, filoso
fas Davidas Milleris aiškina, kad negalima sutapatinti 
prievartos ir prevencijos. Kai migrantams neleidžiama 
imigruoti, viena alternatyva tampa nepasiekiama, bet 
lieka daugelis kitų variantų, pavyzdžiui, išvykti į kitą 
šalį, likti ten, kur esi ir taip toliau. Esate prievartauja
mas, kai esate verčiamas ką nors konkrečiai daryti. Ne
prievartauji į savo namus neįsileisdamas atgrasaus kai
myno, tik atimi iš jo vieną iš daugelio galimų veiksmų. 
Yra daug kitų valstybių, į kurias imigrantas gali patekti, 
o šalis, į kurią jis mėgino persikelti, nebando sutrukdyti 
jam imigruoti kitur. Nepriimanti valstybė siekia tik to, 
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kad jis neteisėtai nepatektų į jos teritoriją, o ne kad liktų 
savo kilmės šalyje, tad nėra prievartos ir liberalios de
mokratijos principų pažeidimų. Šis argumentas labiau 
tikina, kai atmetamas atitinkamai žinybai įteiktas for
malus kreipimasis įsileisti, o ne kai ginkluoti pasienie
čiai apgręžia žmones Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.

Tarptautinė teisė pripažįsta visų valstybių teisę val
dyti savo sienas ir nutarti, kam bus leidžiama atvykti 
į šalį, o kam ne. Šiai teisei įgyvendinti leidžiama pasi
kliauti prievarta, nelegaliai sieną kirtę migrantai daž
nai jėga gražinami į šalį, iš kurios atvyko, net baudžia
mi kalėjimo bausme. Tarptautinis teisinis režimas greit 
nesikeis. Teisės imigruoti nepripažins turtingesnės ša
lys, į kurias labiausiai plūstų imigrantai. Jau kurį laiką 
Europoje didėja ksenofobiškos nuostatos, stip rėja prieš 
migrantus nusiteikusios politinės partijos ne tik neva 
tamsiuose Rytų Europos kampuose, bet ir anksčiau 
tolerancija pasižymėjusiose Skandinavijos šalyse, Ny
derlanduose, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Prie
šiškumą migrantams skatina ne tik nepakantumas ir 
būgštavimai dėl galimo gyvenimo lygio smukimo, bet ir 
nuogąstavimai dėl neribotos imigracijos neigiamo po
veikio vietos kultūrai, tarpusavio solidarumui, demok
ratijos tvarumui ir gerovės valstybės pamatams.

Nors Lietuva didžiuojasi esanti teisinė valstybė, vyk
danti vertybėmis grindžiamą užsienio politiką, jos elge
sys su migrantais labiau kritikuotinas negu gerbtinas. 
Neigiamos nuostatos migracijos klausimais nėra naujas 
reiškinys, sietinas su migrantų veržimusi į Lietuvą iš 
Baltarusijos. 2015 m. tarptautinis tyrimas „Migrantų 
integracijos politikos indeksas“ MIPEX paskelbė, kad 
Lietuva užima 34 vietą iš 38 valstybių pagal sąlygų pa
lankumą migrantams, o tai vienas prasčiausių rezultatų 
tarp visų vertintų valstybių. 2020 m. rezultatai atsklei
džia, kad šalyje įgyvendinama politika yra vertinama 
tik 37 taškais iš 100. Kitų tyrime dalyvavusių šalių vi
durkis – 50 taškų iš 100. Tai reiškia, kad migrantams ir 
naujai į šalį gyventi atvykstantiems užsieniečiams kyla 
daugiau kliūčių nei galimybių. Lyginant su 2015 m. 
 MIPEX tyrimo rezultatais, bendras Lietuvos vertinimas 
šiek tiek pakilo. Daugelis Lietuvos politikų instinktyviai 
priešinasi migracijai, ypač kai migrantai nėra europie
čių kilmės. Kai 2015 m. ES šalys, iš esmės Vokietija, 
atvėrė duris daugiau negu milijonui migrantų, Lietuva 
reagavo skeptiškai. Prasidėjus masinei migracijai, vi
daus reikalų ministras Saulius Skvernelis pasakė, kad 
Lietuva galėtų svarstyti galimybę priimti iki 10 bėglių, 
ir tik tokius, „kurie atitinka mūsų kultūrinius ypatu
mus, sakykime, yra krikščionys“. Kiti Lietuvos vado
vai galvojo panašiai. Praėjus vos kelioms valandoms po 
Euro pos Komisijos siūlymo į Lietuvą perkelti 207 pa
bėgėlius ir per dvejus metus išnagrinėti 503 prašymus, 
ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius pareiškė, 
kad Lietuva nepasiruošusi tiek priimti, kad „įtempus vi

sus pajėgumus, tai galėtume kalbėti apie 40–50 žmonių 
grupę“. Tiek apie europietišką solidarumą ir krikščio
niškąjį gailestingumą. Vis dėlto Lietuva sutiko priimti 
ES jai skirtą 1105 pabėgėlių kvotą, o į Lietuvą atvyko 
maždaug pusė šio skaičiaus. Tiesa, kai kurios šalys, an
tai Vengrija, yra net priešiškiau nusiteikusios migran
tų atžvilgiu. Bet kitų didesnis abejingumas nepateisi
na Lietuvos abejingumo. Nėra abejonės, kad didesnio 
bėg lių skaičiaus priėmimas kenktų tam pritariantiems 
politikams ir partijoms, bet politikai, pretenduojantys 
į šalies lyderius, turi vadovauti, parodyti kitiems ke
lią, ne tik pritarti visuomenėje vyraujančiai nuomonei.

Baltarusijos suburtas nelegalių imigrantų srautas 
metė Lietuvai rimtą iššūkį. Reikėjo jį sustabdyti, nes 
didžiulis migrantų skaičius būtų viršijęs Lietuvos ga
limybes jais pasirūpinti, paskatintų kitus sekti jų pa
vyzdžiu, leistų Aliaksandrui Lukašenkai primesti savo 
sąlygas. Lietuvos valdžia teisėtai priešinosi Lukašenkos 
kėslams, bet ir skubėjo juos demonizuoti, laikydama jų 
mėginimą kirsti Lietuvos sieną hibridinio karo forma, 
o juos pačius – Lukašenkos agresijos bendrininkais. 
Nors migrantai bando nelegaliai patekti į Lietuvą pa
sikliaudami Baltarusijos tarnybų paslaugomis, jie nėra 
Lukašenkos režimo samdiniai, siekiantys destabilizuoti 
Lietuvą ar jai pakenkti. Jie nori pasiekti Vakarus, Lie
tuva – tik nemaloni ir nelaukta kliūtis.

Daugelis migrantų nėra badaujantys beturčiai, iš pra
džių jie elgėsi įžūliai ir iššaukiančiai bei stokojo savy
bių, kurios paprastai sukeltų užuojautos jausmą arba 
gailestį. Hibridinio karo retorika sukūrė itin neigiamą 
migrantų įvaizdį, skatino juos traktuoti tik kaip grėsmę 
keliančius karius, nustelbė norą ir gebėjimą suprasti, 
kad tarp jų yra į bėdą patekusių žmonių, kuriems rei
kia ištiesti pagalbos ranką. Niekas neabejoja, kad žmo
giškumas ir dorovė reikalauja suteikti pagalbą Baltijos 
jūroje skęstantiems migrantams, tad nepateisinamas 
abejingumas pasienyje įstrigusiųjų likimui, ypač žiemos 
metu (nors ir neaišku, kaip tai daryti), nenusileidžiant 
Lukašenkos kėslams. Akivaizdu, kad Vyriausybė neke
tina nei atsisakyti savo itin griežtos linijos, nei rimtai 
atsižvelgti į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agen
tūros „Frontex“ kritiką ir siūlymus. Gabrieliaus Lands
bergio pastaba, kad diskusijos dėl migrantų pasidaliji
mo tarp visų bendrijos šalių „yra būtent ne ta diskusija, 
kurios Lietuvos pusė nori“, rodė Vyriausybės abejin
gumą savo partnerių rūpesčiams ir migrantų likimui. 
Arkivyskupas Gintaras Grušas neseniai pažymėjo, kad 
migrantai yra mūsų broliai ir seserys, tad turime dėti 
visas pastangas jiems padėti, bet valstybė taip pat pri
valo sustabdyti jų panaudojimą politiniams tikslams. 
Jis neturėjo konkrečių pasiūlymų, kaip rasti deramą 
pusiausvyrą. Popiežius Pranciškus pažadėjo paremti 
100 000 eurų suma migrantus, įstrigusius Lenkijos ir 
Baltarusijos pasienyje.
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Mitingas per Sausio 13osios minėjimą prie Seimo rūmų 
šiemet buvo išskirtinis dėl kelių dalykų. Dalis jo daly
vių, sakant kalbas ministrei pirmininkei ir Seimo pir
mininkei, stengėsi sukelti tokį triukšmą, kad anųjų 
nebūtų girdėti. Panašiai nutiko ir žodį tariant Laisvės 
premijos laureatei Bernadetai Mališkaitei SJE. Tai su
kėlė didelę audrą viešumoje. Diena, turėjusi suvienyti 
tautą, ją tarsi dar giliau suskaldė. 

Vertinant įvykį buvo išsakyta įvairių nuomonių. Teig
ta, kad kiekvienas turi teisę protestuoti, bet aukų pager
bimas tam – „ne vieta ir ne laikas“. Protestuotojai išva
dinti „jedinstvininkais“, juos susiejant su 1991 m. sausio 
8 d. mitingo, nukreipto prieš Lietuvos valstybingumą, 
dalyviais. Tačiau taip pat vertinta, kad protestuoti de
mokratinėje valstybėje kiekvienas galįs bet kuria proga. 
Juolab Lietuvoje iš tiesų per ilgą laiką susikaupė reikš
mingų ir nesprendžiamų problemų. Daug svarbiau, kad 
mitingas yra labai aiškus ženklas, jog nebeveikia se
nos valstybės gyvenimo formulės, kurių laikėmės at
kūrus nepriklausomybę, ir mums reikia atrasti naują.

Valstybės gyvenimo „formule“ čia vadinama tam tikra 
schema ar kelios susijusios schemos, per kurias aiškina
me tai, kas vyksta valstybėje. Tokia formulė padeda žmo
nių vertybes, jų veiksmus ir įvykius sudėlioti į supranta
mą ir viduje derantį paveikslą. Jos dėka ir save pastatome 
į vieną ar kitą paveikslo vietą. Be tokių formulių politi
nis ar socialinis gyvenimas būtų nesuvokiamas chaosas.

Dar Sąjūdžio ir nepriklausomybės pradžios metais 
susiformavusios valstybės formulės neveikimą 
išduoda tai, kad ji, užuot sutelkusi, ima skirti 
žmones. Sąjūdžio metais ir juo labiau paskel
bus nepriklausomybę, pasaulis skilo į valstybės 
draugus ir priešus. Galvojimas apie nacionalinę 
valstybę rėmėsi jos atsiradimo ir išlikimo for
mule. Ji sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji skel
bia, kad reikia keisti valdžią, kuri neatitinka su 
valstybingumu siejamų tautos lūkesčių. Antroji 
nurodo, kad pasaulyje ir jos viduje draugai yra 
tie, kurie palaiko nepriklausomos valstybės išli
kimą, o priešai – kurie jam priešinasi. 

Nepritariantieji Lietuvos reikalui galėjo būti 
ne vien išorėje (sovietinė Rusija), bet ir vidu
je. Tai – papirktieji, suklaidinti ar kitaip įtikėję 

žmonės, penktoji kolona, kuriems priskirti ir priklau
siusieji 1988 m. sukurtai sovietinei provaldiškai Je-
dinstvo. Kuriantis ir susikūrus Lietuvai, nuo Jedinstvo 
buvo siekiama atsiriboti, nekontaktuoti, nediskutuoti. 
„Jedinstvininkų“ įvaizdis iki šiol yra kaip tam tikrų „ne
žmonių“, priešo rankos valdomų marionečių, provokato
rių. Valstybei susikurti reikėjo stiprios gyventojų dalies 
mobilizacijos. Dialogas su tokią galimybę neigiančiais 
būtų reiškęs valstybingumo atsisakymą. Tad ši formulė 
anuomet gerai veikė.

Šia priešo savoje tvirtovėje formule buvo naudojamasi 
ir atliekant svarbius valstybingumo žingsnius: stojant į 
NATO ir ES. Ji tokia patogi naudoti, kad nutrynė skir
tumą tarp to, kur ir koks žmonių nepasitenkinimas yra 
teisėtas ir pagrįstas, o kur – jau antivalstybinė veikla. Ji 
leidžia bet kurį, net ir spontanišką protestą lengva ran
ka nurašyti kaip priešo, antivalstybininko veiksmus.

Pandemija užaštrino ir apnuogino valstybės ir visuo
menės problemas. Ji tęsiasi gana ilgai, turi kompleksinių 
pasekmių gyvenimams ir net vertybinėms nuostatoms. 
Jos kontekste ypač aiškiai pasirodė sąjūdinės valsty
bingumo formulės negaliojimas. Didžiojo šeimų maršo 
praeitų metų gegužę, atsižvelgiant į jo dalyvius, o ne 
organizatorius, jau nebegalima lengva ranka priskirti 
„priešams“. Ten dalyvavo itin marga publika. Sunku 
būtų ką nors įtikinti, kad visuomenės poliarizacija ir pro
testų balsai yra vien priešiškų jėgų kurstymo pasekmė. 
Ir kad izoliavus tuos priešus, į valstybę ateitų taika ir 

ramybė. Tampa vis aiškiau, kad tam tikra polia
rizacija, griaunanti tautos vienybės mitą, yra ne 
tiek blogio, kiek demokratijos sveikatos požymis. 

Panašiai keistai atrodo ir radikalų protestuo
tojų pasitelkta kita šios sąjūdinės formulės pusė. 
Zigmas Vaišvila sausio 13 d. surengė spaudos 
konferenciją, kurioje buvo kalbama tautos var
du, mėtomi lozungai, kad reikia nedelsiant versti 
valdžią. Radikalai antivakseriai, tradicinės šei
mos gynėjai įvairiomis progomis mėgina įtikinti, 
kad gyvename totalitarizmo santvarkoje, iš ku
rios išvaduoti tegalėtų valstybės perversmas.

Sąjūdinė valstybės formulė ne tik nebeleidžia 
paaiškinti to, kas vyksta valstybėje, bet dar ir 
gilina prieštaras. Niekur neveda pomėgis už 

ieškant vaLstybės formuLės

Tomas Daugirdas

kritika



9naujasis židinys-aidai       2022  /  1

	

kurias moka naudodami juos kaip instrumentus savo 
pelno ar įmonės tikslams.

Naujos ES iniciatyvos tuoj imamos užkrauti kaip naš
ta ant žmonių pečių, nesiekiant kur nors kitur tų naštų 
nukrauti. „Žaliasis kursas“ veikiausiai taip pat reikš 
dar didesnius sunkumus, kurie paprasčiausiai bus už
mesti ant žmonių pečių, apie tai net nediskutavus. 

Žmonių pajungimas valstybės tikslams turi kelias ki
tas pasekmes. Jis yra išvirtęs ir į nužmoginantį socia linį 
santykį, kuris reiškiasi mūsų gyvenime. Politikų reak
cija į pirmųjų migrantų pasirodymą prie sienos, nemi
nint, kad jie yra žmonės, atskleidė per dešimtmečius 
įsitvirtinusį santykį su piliečiais ne kaip su žmonėmis, 
o kaip su medžiaga gerovei arba grėsme valstybingu
mui. Valstybėje teturime vieną kitą visuomeninę ar 
pilietinę organizaciją, dažnai turinčią ir labai ribotus fi
nansus, kuri rūpinasi silpnaisiais. Kenčiantis šuo narve 
ar audinė žvėrelių fermoje sulaukė didesnės užuojautos 
ir dėmesio nei narve uždarytas neįgalus žmogus. 

Žmonių ar visuomenės instrumentalizacija yra tapu
si tarsi savaime suprantamu dalyku, veikiančiu mūsų 
visą gyvenimą. Jis yra didesnė ir gilesnė blogybė nei tai, 
kas kai kada įvardijama kaip pernelyg menkas „valsty
bės rūpestis žmonėmis“. Tai yra tam tikra elgsenos ir 
galvojimo formulė, būdinga mums kaip visuomenei, at
verianti įvairiopas bedugnes valstybės gyvenime.

Šiandien galime ir toliau kartoti sąjūdinę valstybin
gumo formulę, kad gyvename sunkiais laikais, apsupti 
priešų, ir bet koks valstybės laivo išsiūbavimas gresia 
valstybingumui. Kad turime būti vieningi kaip kumš
tis. Tačiau akivaizdu, kad yra stipriai susilpnėjęs ti
kėjimas valstybe, kurios tikslams žmonės turi nuolat 
aukoti savus tikslus. Jo savaime negali sustiprinti to
kie simboliniai vieši renginiai kaip Sausio 13osios mi
nėjimas, valstybingumo jubiliejų šventimai ar Baltijos 
kelio metinės. 

Reikalinga nauja valstybės supratimo formulė. Kuo 
ji galėtų remtis ir ko vengti? Dabartinė patirtis leidžia 
išryškinti tris aksiomas. Piliečiai nėra medžiaga ar ža
liava valstybės tikslams pasiekti. Nepatenkinti valdžios 
sprendimais ir valstybės būkle žmonės nėra valstybės 
priešai ar valstybės priešų suklaidinti žmonės, kelian
tys grėsmę nepriklausomos valstybės išlikimui. Valsty
bės piliečiai yra racionalios atsakingos būtybės, prisii
mančios atsakomybę už savo veiksmus ir gyvenimą. 

Guoda Azguridienė apie Sergejaus Loznicos filmą 
Mr. Landsbergis Facebook’e rašė: „puikiai pamenu kaip 
tada jaučiausi tuose rodomuose įvykiuose, bet žiūrint 
matėsi kitaip, lyg seniau būtų buvę , kažkada „seniai 
labai seniai kitoje karalystėje“. Įspūdis neabejotinai su
kurtas ne vien režisieriaus meistriškumo, bet fakto, kad 
mūsų karalystės tikrovė iš tiesų yra stipriai pasikeitusi. 
Jei pajėgsime ją iš naujo atrasti ir joje įsikurti, galėsime 
ir ateityje didžiuotis, kad įstengiame ją apginti.

grupių nepritarimo valdžios veiksmams įžvelgti des
truktyvią priešo ranką ar kabinti ant problemas spren
džiančios valdžios „blogio“ etiketes. Jei iš tiesų esama 
vieno kito valstybės priešo, tai jie ne prieštaras sukelia, 
o gali jomis nesunkiai pasinaudoti.

Kaip galėtume atnaujinti valstybės formulę? Po Sau
sio 13osios mitingo diskutavę mokslininkai, visuome
nės veikėjai pateikė vieną kitą receptą, kaip būtų galima 
mažinti visuomenės susipriešinimą. Ainė Ramonaitė pa
brėžė, kad valdantieji yra stiprioji pusė, ir ji pirmiausia 
turėtų švelninti konfrontaciją: „kuris yra galios pozicijo
je, tas turi būti iniciatorius“. Triukšmingus mitinguoto
jus ji prilygino purvinam sumuštam vaikui, kuris įbėga 
į bažnyčią ir ima rėkti. Siūlomas kelias: „kad pagaliau 
kažkas išgirstų, kodėl yra tas protestas“, t. y. įsiklausytų 
į realias žmonių problemas. Donatas Puslys užsiminė, 
kad reikalingas dviejų pusių dialogas, tačiau jis neturįs 
peraugti į minios diktatūrą: „jeigu mums klausimas ne
patinka, susiburiame, pašvilpiame, parėkiame ir tada 
tie klausimai šalinami iš darbotvarkės“. Jis apeliuoja į 
abiejų pusių sąžinę ne siekti savo sekėjų mobilizacijos, o 
ieškoti problemų sprendimo. Abu receptai gali kažkiek 
padėti, nors kažin ar demokratija gali remtis požiūriu, 
kad dalį valstybės sudaro vaikams prilygintini piliečiai. 
Abu siūlymai nurodo, kad reikalinga nauja visuomenės 
solidarumo formulė. Tačiau jai nepakanka nei didesnio 
valdžios atvirumo, nei moralinio geranoriškumo. Reikia 
keisti pačius bendro gyvenimo įpročius.

Sąjūdinė valstybės formulė per keletą dešimtmečių 
suformavo tam tikrą modus operandi, kuris persmelkė 
visas mūsų bendro gyvenimo sferas. Jis rėmėsi keliomis 
atramomis ar įsitikinimais. 

Pagrindinis įsitikinimas, kad Lietuvos žmonės yra 
nepriklausomos valstybės plytos, atlaikančios ugnį ir 
vandenį. Sunkumus reikia ištverti, nes jie reikalingi 
valstybei stiprinti. Net jei pereinamuoju laikotarpiu 
šis įsitikinimas buvo reikalingas, dabar jis tampa vis 
labiau parazitinis. Jis suformavo praktiką, kai ne vals
tybė yra žmonėms ir žmonių, o žmonės yra valstybei. 
Valdžios įstaigos imasi pokyčių, nesitardamos su žmo
nėmis, jų grupėmis, kurios tiesiogiai paliečiamos. Sei
mas priima gausybę įstatymų pataisų. Dėl jų valstybės 
gyvenimas vis dar yra nuolatinių pokyčių karuselė
je, užkraunančioje naujas finansines naštas gyvento
jams ar ribojančioje jų veiksmus. Tai gali liesti gyvūnų 
ženklinimą, naujus mokesčius, automobilių vaistinėlių 
komplektaciją ar kitas taisykles. 

Verslo apmokestinimas išimtinai mažas, visą mokes
čių naštą neša žmonės. Argumentuojama, kad nuo to 
valstybei (visiems) geriau, nes ateis daugiau investicijų. 
Vieši finansiniai komentatoriai, dažniausiai dirbantys 
stambiajam verslui, tą intensyviai propaguoja. Darbda
viai (viešojo ir privataus sektoriaus) stengiasi išspaus
ti iš dirbančiųjų kuo daugiau už tas mažiausias algas, 

kritika
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rinkimai internete: virtuaLios 
reaLybės sindromas

Kazys Preikšas

šiandiena

Valentinui Mitei atminti

Pastaruoju metu vėl atgijusios diskusijos dėl interneti
nio balsavimo diegimo valdžios rinkimuose vis labiau 
primena medikų bendruomenės ginčus su skiepų prie
šininkais, kuriose gydytojai, pasitelkę savo profesinį 
išmanymą ir mokslo pasiekimus, yra priversti įrodinėti 
skiepų naudą, atsimušinėti nuo įvairaus nerimtumo 
lozungų, teorijų ir kliedesių. Panašiai, balsavimo klau
simu, informatikų bendruomenė yra verčiama mobili
zuoti savo patirtį ir kompetencijas, diskutuoti su rinki
mų internetizavimo šalininkais. Skirtumas tik tas, kad 
skiepų klausimu medicina gali remtis šimtmečių ar net 
tūkstantmečių patirties ir sėkmės istorijų bagažu, o in
formacinės technologijos yra palyginus jauna ir sparčiai 
besivystanti industrija; ne mokslas, o labiau amatas, 
dar neturintis savųjų kanonų ir dogmų. Todėl ginčai šia 
tema nuolatos slidinėja tarp reklaminių lozungų ir bent 
kažkiek konkretaus dalykiškumo. 

Įdėmiau sekant šią diskusiją, neįmanoma nenusiste
bėti, kad nepaisoma labai vieningos informatikų (t. y. 
profesionalų, išmanančių kaip siūlomas technologijas 
naudoti, pritaikyti) nuomonės. Nuomonės, kurią, labai 
smarkiai sušvelninus, galima pavadinti skepsiu. Ne
menkos dalies tų ginčų priežastį galima būtų įvardyti 
konkrečiu terminu – virtualios realybės sindromas. Šis 
fantastų ir distopijos mylėtojų kadaise aprašytas reiš
kinys apibrėžia įsivaizdavimą, kad virtualioji realybė ir 
yra tikroji realybė; virtualios realybės papročių ir pasau
lėvokos perkėlimą į realųjį pasaulį, ir gana taikliai pa
aiškina šį nesusikalbėjimą. Nors dažniausiai terminas 
taikomas geimeriams, rečiau – socialinių tinklų burbu
lų gyventojams, bet pripažinkime – daugiau ar mažiau 
jis tinka mums visiems. Mes daug laiko praleidžiame 
elektroninėje erdvėje ir gana natūraliai įprantame ma
nyti, kad tai, ką darome prie kompiuterio – spaudome 
klavišus, matome to spaudymo atvaizdą monitoriuje ir 
išsaugome jį duomenų laikmenose – yra visiškai realu. 
Juk atrodo kaip antis, kreksi kaip antis, plaukia kaip 
antis – tai gal visgi antis? Įprantame galvoti, kad užra
šyti kompiuteryje yra tas pats, kas užrašyti ant popie

riaus. O iš tiesų – retas, labai retas iš šio teksto skai
tytojų gebėtų atskirti signalą, kurį siunčia klaviatūra, 
paspaudus klavišą „K“, nuo signalo, kuris siunčiamas, 
paspaudus klavišą „P“. Lygiai taip pat neatskirtų signa
lo, kurį kompiuterio procesorius siunčia monitoriui, kai 
reikia atvaizduoti raidę „K“, nuo signalo, skirto raidei 
„P“, ir neatskirtų laikmenoje išsaugotos raidės „P“ nuo 
raidės „K“. O iš tikrųjų paspaudus klaviatūroje klavišą 
„K“, tas paspaudimas pereina per galybę tarpinių var
tiklių, keitiklių, tvarkiklių, kol tam tikroje ekrano vie
toje užsidega tam tikri taškiukai, suformuodami raidės 
„K“ atvaizdą. Kitaip tariant, yra aibė tarpinių sistemų, 
kurių įpratome nepastebėti ir net nebesusimąstome, 
kad jos egzistuoja – tokiu būdu ir formuojasi virtualios 
realybės pojūtis. 

Kalbose apie virtualios realybės sindromą tikrai ne
reikia ieškoti IT specialistų snobizmo apraiškų. Kom
piuteristai, programuotojai, visa IT profesinė gildija – 
jie lygiai taip pat veikiami šių apžavų: lygiai taip pat 
gyvenimo skubos gundomi iš keliolikos tarpusavyje 
sujungtų blokelių sudarytą schemą laikyti informaci
ne sistema, gundomi užmiršti, kad tai, kas galvota ra
šant programos kodą, visai nebūtinai atitinka parašytą 
kodą, etc. Vienintelis dalykas, iš tiesų skiriantis juos 
nuo „paprastų mirtingųjų“, yra tas, kad iš gyvenimo 
virtualioje realybėje juos reguliariai išmuša „realioji“ 
realybė. IT specialistai yra priversti paisyti tikrosios 
realybės, nes jų profesinė pareiga – užtikrinti varto
tojams virtualios realybės pojūtį, palaikyti ryšį tarp 
abiejų realybių. Todėl jie negali nė akimirkai pamiršti 
realybės ledkalnių, tūnančių virtualybės rūke. Apskri
tai kalbant, saikingas buvimas virtualiame pasaulyje 
nėra kažkuo ypač kenksmingas ar blogas. Tikrai nėra 
būtino reikalo nuolatos atminti elektroninės erdvės vir
tualumą, bet tik tol, kol ta virtualybė neima skverbtis – 
arba kol patys nepradedame jos stumti – į svarbias gy
venimo sritis. 

Kas nutinka, kai apimti virtualios realybės sindromo, 
imame kalbėti apie rinkimų internetizavimą? Pirmiau
sia, remiamės prielaida, kad tai, ką „rinkėjas“ suspaudo 
klaviatūroje (ir mato savo monitoriuje), yra nusiunčia
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1 vienas gana svarbus rinkimų internetinio balsavimo rusijoje as-
pektas yra tas, kad falsifikacijos buvo išaiškintos tik pasitelkus statisti-
nę analizę: vienintelis masinio falsifikuotų biuletenių įmetimo požymis 
tebuvo „balsavimo“ laiko anomalija. kitaip tariant, kadangi „biuletenių 

rinkimai internete: virtuaLios reaLybės sindromas

ma ten, kur reikia – į „elektroninę“ Vyriausiąją rinkimų 
komisiją, kad ten gaunamas jo balsas, kad jis teisingai 
išsaugomas, o po to – teisingai suskaičiuojamas. Nesu
simąstoma, kad galima klaviatūroje suspaudyti viena, 
o ekrane programa rodys ką kita, kad galima išsiųsti 
visai ne tai, kas pasirinkta, kad išsiųstus duomenis ga
lima pakeliui perimti ir į „eVRK“ nusiųsti kitus, kad „e
VRK“ gali priimti siųstus duomenis, bet išsaugoti juos 
kitaip, o suskaičiuoti – dar kitaip. Nesusimąstome, kad 
„eVRK“ gali atsirasti „neišsiųstų“, „rinkėjo neinicijuo
tų“ papildomų balsų1. Nesusimąstome, kad kiekviena
me iš žingsnių gali būti pakišti naudoti (netgi, tarkime, 
aprobuotos, patikrintos ir visiškai tinkamos programos) 

klonai. Pavyzdžiui, kiek skaitytojų galėtų lengvai at
skirti tinklapį Goоgle.com nuo tinklapio Google.com? 
Viename iš šių užrašų viena iš dviejų „o“ raidžių užra
šyta kirilica – ir tai nukreiptų vartotoją į visiškai kitą 
tinklapį. Kitaip tariant, turime problemą, kuri, atsižvel
giant į temos pobūdį, t. y. rinkimų svarbą, yra funda
mentali: patikrinamumo (ir pažeidžiamumo).

Valdžios kaita rinkimų būdu yra demokratinės vals
tybės pamatas. Rinkimų sistema Lietuvoje paremta 
liberalios demokratijos principais. Rinkimai yra vi
suotiniai, slapti ir laisvi. Remiantis šiais principais, 
parengtos ir vykdomos dabar egzistuojančios rinkimų 
tvarkos. Renkamų deputatų skaičius, mažoritarinė ar 

įmetimo į balsadėžę“ faktas yra nestebimas vizualiai, neįmanoma už-
fiksuoti neteisėto balsavimo: prisijungimų prie e-balsavimo sistemos 
nesugaudysi už rankos.

eglė ridikaitė. iš ciklo „kultūringos grindys“. 2013–2018. bankas (pas nemeikšį, pilies g. 6). 2015. 
drobė, aerozoliniai dažai, silikonas. 295 × 346. vidmanto ilčiuko nuotrauka
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proporcinė sistema – tai labiau antriniai dalykai, visų 
pirma, tos tvarkos yra skirtos įgyvendinti žmonių teisę 
laisvai reikšti savo valią. Ir – o tai nė kiek ne mažiau 
svarbu – jos numato rinkimų procedūros kontrolę. Iš šių 
abiejų dalykų – kur galimybė kontroliuoti rinkimų pro
cesą yra ne mažiau svarbi nei pati teisė rinkti – ir kyla 
pasitikėjimas rinkimų procesu, o atitinkamai ir visos 
valdžios sąrangos legitimumas. 

Kitaip tariant, dabar galiojančios rinkimų procedūros 
yra paprastos, aiškios ir iki apčiuopiamumo skaidrios. 
Labai svarbu tai, kad jose numatyti saugikliai, skirti 
užkardyti „valdžios“ ar „rinkimų vykdytojų“ suokalbį. 
Balsavimo pradžioje patikrinama balsadėžė, įsitikina
ma, kad ji tuščia, ir tada užantspauduojama, taip ap
saugant nuo nesankcionuotos intervencijos. Balsavi
mo metu kiekvieno rinkėjo asmenybė yra nustatoma, 
patik rinama, ar jis turi teisę balsuoti. Jam išduodamas 
balsavimo biuletenis. Biuletenio žymėjimo procedūra 
irgi yra aiškiai reglamentuota ir stebima – taip saugant 
ir balsavimo slaptumą. Biuletenio įmetimas į balsadė
žę taip pat stebimas, saugantis nuo galimo biuletenių 
įmetimo urmu. Pasibaigus balsavimui, balsadėžė atve
riama, skaičiuojant balsus perskaičiuojami ir biulete
niai, apylinkės rezultatai įrašomi balsavimo protokole. 
Kiek vienas iš šių žingsnių yra aiškus, vienprasmis ir 
patikrinamas, o svarbiausia – skaidrus ir stebimas. 
Kiekvienas pilietis, atlikęs tam tikrus procedūrinius 
veiksmus, gali pats tapti rinkimų stebėtoju. Ir būtent 
šis stebėtojų institutas yra apsaugos mechanizmas, ne
leidžiantis pažeidinėti aukščiau aprašytų procedūrų. 
Keli, paprastai tarpusavyje konkuruojančioms politi
nėms jėgoms ar tiesiog visuomeniniams judėjimams 
atstovaujantys rinkimų stebėtojai nuolatos fiksuo
ja tai, kas vyksta – ir turi pakankamai teisių ir galių 
užkardyti pažeidimus. Taip pat verta paminėti, kad 
„paprastosios“ rinkimų procedūros kontrolės vykdy
mui visiškai nereikalingos papildomos kompetencijos: 
praktiškai bet kuris vidurinį išsilavinimą įgijęs pilietis 
yra pajėgus tiek suprasti rinkimų tvarką, tiek tikrinti  
jos vykdymą.

Kaip šiuo – skaidrumo ir kontrolės – požiūriu atrody
tų internetinio balsavimo sprendimas ir tvarkos? Visų 
pirma, būtų sukurta tam tikra informacinė sistema, 
kuriai mažų mažiausiai reikėtų rinkėjo kompiuterio 
(ar tai būtų speciali programa, ar interneto naršyklė), 
serverinės dalies, į kurią suplaukia visi balsai, ir ryšio 
tarp pirmų dviejų elementų užtikrinimo – ir dar krūvos 
įprastai nepastebimų tarpinių vartiklių, tvarkyklių, 
naršyklių ir t. t. Suprantama, teoriškai yra įmanoma 
patikrinti bet kurią informacinę sistemą ar net visą jos 
ekosistemą: tai, ką vienas sugalvojo, kitas gali patikrin
ti. Tačiau toks patikrinimas reikalautų didžiulių laiko 
ir išteklių sąnaudų, taip pat – kompetencijos. Pradėjus 
tokį tikrinimą, atsirastų „išrinktųjų kasta“, kuri vie

kazys preikšas

nintelė gebėtų patikrinti, ar diegiama sistema veikia 
tinkamai. Ir dar siauresnis „tikrųjų išrinktųjų ratelis“, 
kuris tą patikrinimą vykdytų. Taip pat nedera pamiršti, 
kad tai, ką vienas sugalvojo ir sukūrė, o antras patik
rino, trečias gali „nulaužti“, pirmiems dviem net apie 
tai nesužinant. 

Palyginimas su praktiškai absoliučiu „popierinio“ bal
savimo skaidrumu ir patikrinamumu – tikrai ne kom
piuterizacijos naudai, toli gražu. Internetinio balsavimo 
keliamas rizikas galima trumpai ir gana aiškiai sufor
muluoti, iškėlus klausimą – o kas keistųsi, jį įdiegus? 
Kitaip tariant – palyginti pačius internetinio ir fizinio 
balsavimo procesus. 

„Popierinis“ balsavimas vyksta fizinėje, realiai kontro
liuojamoje erdvėje, tuo tarpu internetinis balsavimas – 
virtualioje, nekontroliuojamoje ir kontrolei sunkiai pa
siduodančioje erdvėje. Norint palyginti abiejų sistemų 
pažeidžiamumą, praverstų štai tokia iliustracija: „po
pieriniame“ balsavime norint falsifikuoti vienos apylin
kės rinkimų rezultatus, reikėtų paveikti – įkalbėti, pa
pirkti ar įbauginti – maždaug 15 žmonių (skaičiuojant 
visą rinkimų komisiją ir rinkimų stebėtojus). Vidutinis 
apylinkės dydis – apie 1000 rinkėjų, vidutinis bendras 
dalyvaujančių rinkimuose piliečių skaičius – arti mili
jono. Kitaip tariant, reikia kontroliuoti keliolika žmonių 
vien tam, kad falsifikuotum vos 0,1 proc. visų rinkėjų 
balsų. Skaitmeninio balsavimo atveju paveikti rinki
mus yra daug paprasčiau: keliolikos „kritinių“ žmonių – 
žmonių, valdančių visą sistemą – užvaldymas (įtaka, 
papirkimas, įbauginimas) suteiktų galimybę falsifikuoti 
visus (!) rezultatus. Sistemos valdytojas galėtų užkrauti 
ne tikrą rinkimų sistemą, o jos imitacinį kloną, atjung
ti ar neįjungti kažkurio sistemos saugumo parametro, 
nutekinti kritinę saugos informaciją ir t. t. – būdų įta
koti rinkimų rezultatus daugybė, juos galima panaudoti 
pasitelkiant vieno ar kelių žmonių momentinius veiks
mus, o sukontroliuoti – sudėtinga net teoriškai. Visa 
rinkimų kontrolė nustoja būti išskaidyta, o susikoncent
ruoja tam tikros grupės žmonių rankose. 

Kitas paminėjimo vertas aspektas – įsilaužimo į siste
mą rizika, kuri realiame pasaulyje yra visiškai nulinė: 
neįmanoma nepastebimai okupuoti rinkimų apylinkės, 
o okupavus – sukurti iliuziją, kad šis veiksmas buvo le
gitimus. Tuo tarpu įsilaužimai į informacines sistemas 
yra gana dažnas dalykas, o kuo sistema svarbesnė, tuo 
daugiau išteklių metama įsilaužimui įvykdyti. 

Kiek svarbios ir reikšmingos įvardytos rizikos? Įsi
vaizduokite, kad tarp rinkėjo ir balsadėžės atsiranda 
savotiškas tarpininkas – stovinti juodoji dėžė. Dabar 
įsivaizduokite rinkimų apylinkę: rinkėjas, gavęs ir pa
žymėjęs biuletenį, jį įmeta į juodąją dėžę, vėliau kažkas 
kažkokiu būdu juodosios dėžės turinį perdeda į balsa
dėžę. Rinkimams pasibaigus, balsadėžės turinys būtų 
perskaičiuojamas, skelbiami rezultatai (nors dar taisyk
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lingesnė būtų tokia schema: rinkėjas įmeta biuletenį į 
juodąją dėžę, o pasibaigus balsavimui, juodoji dėžė iš
spjauna rinkimų apylinkės balsavimo rezultatus). Kas 
tokiu atveju galėtų paneigti, kad valstybės valdžią iš
rinko juodoji dėžė, o ne rinkėjai? Turėkime omenyje jau 
aptartus aspektus: neaiškumą, ką juodoji dėžė daro su 
biuleteniais, t. y. ar saugo neliestus, ar koreguoja, ar 
įmeta papildomų.

Profesionalų grupės, kurios turi daugiausia kompe
tencijos vertinti siūlomus rinkimų sistemos pakeitimus, 
gana vieningai pasisako prieš juos. Versle, kur nevyku
sios rizikų valdymo pasekmės tiesiogiai sugrįžta ir pri
slegia sprendimų priėmėjus, net perpus mažiau katego
riška nuomonė ilgam palaidotų siūlomą reformą.

Apibendrinant tai, kas pasakyta, verta aptarti ir in
ternetinio balsavimo santykį su pamatiniais valstybinės 
sąrangos klausimais. Valdžios legitimumą pirmiausia 
lemia susitarimai ir pasitikėjimas, kad tų susitarimų 
bus laikomasi: ne surašyti punktai, ne teisininkų inter
pretacijos, ne punktų laikymasis ar nesilaikymas, o bū
tent tautos pasitikėjimas, kad viskas vyksta taip, kaip 
turi vykti. Kokia bus tautos nuomonė apie juodosios 
dėžės pagalba vykdomus rinkimus? Nepasitikėjimas 
rinkimais tokiu atveju nebūtų sąmokslo teorija, mūsų 
provincialumo, tamsumo ar dalies politinės tautos įsi
kalbėto nepasitikėjimo „valdžiažmogiais“ išraiška. Ko
kios mintys savaime kiltų kiekvienam iš mūsų, jei rin

kimų metu pateikiami exit-poll duomenys ir įvykusių 
rinkimų rezultatai stipriai skirtųsi? 

O tai gali nutikti ir natūraliu, ir dirbtiniu būdu, sie
kiant pasėti abejones valdžios legitimumu. Švietimas 
ir reklaminės kampanijos čia nepadėtų, juk – prisimin
kim! – būtent daugiausia apie informacines technolo
gijas išmanantys vieningai priešinasi elektroniniam 
balsavimui. Žinant IT gildijos nuomonę šiuo klausi
mu, visai neparadoksalūs ir labai simptomiški atrodo 
mūsuose nelabai garsinami faktai, kad Estijoje ginčai 
dėl internetinio balsavimo nesaugumo tęsiasi nuolatos, 
o Helgeris Lipmaa, vienas pagrindinių estų internetinio 
balsavimo analitikų, demonstratyviai balsuoja popieri
niu būdu, bent jau taip mėgindamas pabrėžti sprendi
mo netobulumą.

Susikurti ir įdiegti įrankį, kuris tiesioginiu būdu ska
tina abejoti valdžios legitimumu, nėra nei pažangu, nei 
šiuolaikiška, nei išmintinga. Nekeiskime to, kas nesu
gedę. Ginčas apie internetinį balsavimą nėra ginčas 
apie konservatyvumą ir pažangą. Jei patys IT specia
listai, apsikarstę moderniomis informacinėmis techno
logijomis nuo kišenių iki ausų ir akinių, tvirtina, kad 
ebalsavimo sistemos diegimas yra pavojingas – gal 
verta įsiklausyti? Žvaliai žingsniuojant po virtualiosios 
realybės pasaulį, lengva užkliūti už tikrovėje gulinčio 
akmens, griūti ir kruvinai prasiskelti kaktą.

rinkimai internete: virtuaLios reaLybės sindromas

!
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Girioj, medžio troboj

Michael Krüger
Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius

Poezija

1

Viskas, ką pro savo langą regėti galiu:
sekmadieninė idilė po žydru dangum,
vaikai su kailinukais šeria cukrumi arklius,
kas anksčiau kuo griežčiausiai drausta.
Atostogos ponių žirgyne,
mirtis jodinėja drauge be balno ir be kamanų.

Tykiai kalbėti turiu, kad musės
mane girdėtų. Šviesus jų šešėlis
baikščiai šmėžčioja mano langu.
Dabar štai iš niekur į atloštą langą
krinta pirmieji drugiai, paukščiai jiems įkandin.
Saulė blukina knygas ant palangės.

Daugel didžiųjų kvailysčių vėliau ar anksčiau
pasirodė protingos buvusios,
sakė vienas išminčius. Bet kuris gi ten buvo?
Atmintis mano lyg šukių krūva,
kuriai formos nesugrąžinsi.
Imu kelias šukeles, keliu jas
prieš langą, į šviesą, stebiuosi
jų žibesiu, jų gausiom puošmenom.
Bet jos niekaip nebesusijusios, nėra tęsinio,
„vaizdo“ nėra: NERŪPESTINGUMAS, su kuriuo 

buvo kurtas
pasaulėvaizdis mūsų, dabar jau betrūkinėjantis.

Karantine aš esu,

imuninės mano sistemos gerieji laikai
jau praėję. Žodžių naujų kasdien turiu mokytis,
šiandien: bandos imunitetas. Matysim, matysim,
kiek tas žodis laikysis. Firmamentas jau irgi 

nebevartojamas.

Lauk iš naivybės, iš nenusakomo liūdesio!
Prieš numirdamas tvorą turiu sutaisyti.
Ten, kur vijokliai jos nebelaiko,
nendrės pralūžusios. Ryškūs mėlyni krokai
į egzemą pievoj panašūs.
Per didžiausius vargus vėl darausi pradžiamokslis
ir piktžoles šlovinu, idiotus naudingus,
gyvastį daržo palaikančius.
Apie kvailystę tai mano senelė kalbėjo,
Wittgensteinas, matyt, bus iš jos pasiskolinęs,
niekaip jiems nepaprieštarausi.

2

Papėdėje laiptų, žemyn, į vakarus, vedančių,
stovi vanduo ir laukia uodų,
vėliau, viešpataujant Helijui, iš šios vietos savąjį 

karo
žygį planuojančių. Kol kas viešpatauja Hadas,
bet jau pasirengęs perduoti valdžią Dzeusui,
kartą per pievą jau traukusiam,
idant paukščiai, ant žemės perintys, savo vietą žinotų.
Reikia gelbėti kapines sraigių,
laiptų papėdėje namelius nusiėmusių.
jos čia pasimirė, nors niekad
to nemačiau, o juk visados su jomis norėjau
ugdyti tylėjimo poveikį. Vis po keturis
namelius randu taip suguldytus į gretą,
kad atrodo jie lyg keturi Dievo sosto karietos ratai,
skyrimas, įžvalga, atmintis beigi džiaugsmas.
Kapų paminklai, nesuirsiantys, man dar gyvenant.
Tuo laiku bus į gera teologines skaityti knygas,
atsigaivinti pneumatinį entuziazmą.
Mat gatvė vis uždaryta, durys vis užrakintos,
pasauliui tenka be žmonių apsieiti,
Žodį gavę Fortūna ir Fatumas, dvyniai nepanašūs.

miCHaeL krÜGer (g. 1943) – vokiečių poetas, prozininkas, 
eseistas, ilgametis vienos reikšmingiausių vokietijoje Hanser 
leidyklos vadovas. didis eruditas, reikšminga pastarųjų dešimt-
mečių vokietijos literatūrinio (ir ne tik) gyvenimo figūra. nuo-
širdus ir ištikimas Lietuvos draugas, daug prisidėjęs, pavyzdžiui, 
Lietuvai dalyvaujant garbės svečio teisėmis 2002 m. frankfurto 
knygų mugėje. autoriaus tekstų yra skelbta ir NŽ-A. Čia publi-
kuojami eilėraščiai iš didelio ciklo „Girioj, medžio troboj“, kurį 
sunkiai sergantis ir dėl to pandemijos laiku visiškoje izoliacijoje 
su žmona medžio troboje girioje prie štarnbergo ežero privers-
tas gyventi poetas parašė 2020 m. versta iš: michael krüger, Im 
Wald, im Holzhaus, berlin: suhrkamp verlag, 2021.
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Girioj, medžio troboj

4

Prieš pat saulėlydį, apie šešias, leidžiama mums
aplink keturis kampus apsukti ratuką, kad tai,
ką išsaugojau akyse savo, atsišviežint galėčiau
ar pasipildyti ir dar kad man iš galvos
kai kurie žodžiai pradingtų, pvz., „mirtingumo 
duomenys“,
kuriuos jau dabar nedvejodamas gebu ištarti.
Klupinėjam keliu žemyn, iki ežero,
negalvodami, kad turėsim ir vėl užkinkuoti,
nors tai mano plaučiams tikra kankynė.
Pasilenkę einam po medžių šakom nusvirusiom,
kad koks lašas mums neužtikštų.
Ypatingas kvapas čia išsilaikęs,
likutis žiemos, kaip aš sau vaizduojuos. Šaknų
saugokis, jos juk slidžios, o tau nevalia pargriūti.
Niekas nebesirūpina krūmus genėti,
jie lyg kripta, iš kurios išeini į šviesą,
kur staiga atsiveria ežeras. Reikėtų
rankas nusiplauti, daugiau man niekas netopteli.
Viršum ežero tvyro melsva šviesa, švelnutėlė,
paskui išvirstanti į ryškų raudonį lyg skruostų 

dažytų,
o iš to spalvų kvaitulio rėkauja paukščiai,
kragai ir antys, veikiausiai jie džiūgauja,
kad mes jų nematom, kad jie patys nemato mudviejų,
krante į medžius atsirėmusių,
į žievę, lietaus nujuodintą, ir mūsų
gyvastį sergstinčią. Nė vienas tų kone juodų medžių
mieste nenorėtų gyventi. O aš sužinoti norėčiau,
ar laiką galima jausti, kaip jaučiame audrą,
kaip tvankumą arba vandenį. Kaip jaučiamas laikas?

6

Su saule ir vabzdžiai parsirado,
darbininkai padieniai, su saule ir vėlei pradingstantys,
tarp jų ir dykaduoniai, ant žolių stiebelių sutūpę,
sūpuojami vėjo, vis dar iš rytų pučiančio.
Nesipiktina jie, pirštais nusprygiami
iš savo aukštųjų sostų. Reikia mokytis būti geram.
Rausiuosi senam šlamšte, patamsėjusiuos popieriuos,
nes nedera nieko palikt nesutvarkius, ten vien
pradžios romanų, pasaulio veidą pakeisti turėjusių,
iš gėdos paraudusių laiškų apmatai, esė apie 

„pasitikėjimą“
šiandien į krosnį išmečiau, nors popieriaus ir nereikėtų
mesti į krosnį. Visi tik ir kalba apie tą šventąjį žodį, apie
šitą dievą, iškilesnį už visus moralės žodžius, 

lūpas apkartinančius.
pasitikėti ir leisti kitiems pasitikėti tavim, ak, tu Dievuli!
Tarpais vis ryju piliules savo spalvotąsias, jų vardai
panašūs į actekų dievų, Venclyxto arba Venetoclax,

pasitikėdamas, kad jie lyg nuožmūs actekai,
visus išžudydavę užkariautam mieste,
išnaikins mano priešiškus virusus ir bacilas. Anksčiau
verta buvo Dievą prakeikti, neteisybę patyrus.
Ir uodai jau sugrįžo, bet ne voveraitės.
Trejetą metų niokojo jos mano riešutmedžius,
o dabar nesirodo, vildamosi sulauksiančios
antrosios progos. Atleisti, dar vienas iš tų
žodžių šventųjų, pasitikėti ir atleisti, dabar
kurį laiką juos vartoti derėtų drausti.
Tuščios kalbos gniuždo mane. Bet tai, ko aš noriu,
neturi reikšmės, daiktai ir gyvos būtybės
vystosi, traukia toliau. Apeinu aplink namą, raktą
padėjęs po kilimėliu. Horizonte automobiliai važiuoja,
esu ieškomas, bet nesurandamas, net ir žolė
nežino, ar aš dar gyvas. Toji siaubinga valia
būti viskuo ir visur, seniai jau palūžusi.
Bet voveraitės galėtų sugrįžti,
kad bent šarkų riksmams dingstis atsirastų.

14

Šiandien valia man skaityti ketvirtadienio laikraštį, 
taigi,

matyt, sekmadienis. Oras toks vaiskus, toks skaidrus,
kad nuo stalo galiu muses įžiūrėti,
sutūpusias ant pašiūrės. Tikrajam pasauly, jei toks
apskritai dar yra, tikima dirbtiniais žmonėm, taip
galiausiai spartinant tikrojo žmogaus savęs išvertimą
iš sosto. Norėtųsi mūsų pasaulio kopijos,
nuo visos gyvasties apvalytos. Gerai
suteptas robotas, visų filosofijų prikimštas, jame
galiausiai ramybę atradusių, tada rikiuos mums 

gyvenimą.
Mūsų gyvenimą. Popiet nuėjau į kaimą,
ant visų tvorų ten kabojo šiukšlių maišai.
Iš šiukšlių matyti socialinė suvienišėjimo logika,
bent medžiagos tam pakankamai; pirmadienį
šiukšlės bus išvežtos. Ar dar įmanu prisiminti 

profesorių Mandelbrotą
ir jo obuolių žmogeliuką? Garbės daktaras buvo
Johnso Hopkinso universiteto, kur šiandien numirėliai
kruopščiai skaičiuojami, fraktalines struktūras
regėjo visur, net muzikoj ir akcijų kursuose. 

Niekas nevyksta
taip sklandžiai, kaip manoma, sakė jis,
gimęs Varšuvoj, bėgęs nuo nacių,
2010 metais numiręs Kembridže, Masačiusetso 

valstijoj,
viskas turi šiurkštų paviršių, tiktai to nematome.
Debesys lyg suglamžytas popierius. Niekur nė 

gyvo žmogaus.
Už vieno lango išvydau vaiką, mane
pamatęs, jis išsigando, atrodė tartum lunatikas,
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staiga pabundąs ties bedugnės kraštu.
Tvarus, parašyta ant maišų išsipūtusių,
tačiau tvarūs, kaip mokiausi, tiktai dievai.

18

Šįryt, nuėjęs prie pašto dėžutės, kad bent
su finansų tarnyba palaikyčiau kontaktą, sutikau katę.
Mudu nebuvom pažįstami. Sustojusi ji kairę koją 

pakėlė,
į orą atsirėmė, kaip Zbigniewas Herbertas kartą
matė Nikės skulptūrą. Vėjui plaukus jai ant 
sprando sušiaušus,
šie atrodė lyg aureolė, apšviesta iš už nugaros.
Nugyvenusi jau gal kelis gyvenimus, pamaniau, tai gal
man galėtų padėti? Bažnyčia priešais pašto dėžutę
pašvęsta Valentinui šventajam, bitininkų globėjui.
Jam buvo galva nukirsta, ilgą laiką įprastas būdas
išsiskirti su ramybės drumstėju. Relikvijas šventojo
mačiau Vroclavo katedroj, Tadeuszą Różewiczių 

lankydamas,
lenkų poetą. Ir Romoje, Santa Maria in Cosmedin 

bazilikoj,
relikvijų esama, net Vienos Stepono katedroje ir 

dar gal šimte
kitų bažnyčių. Katei teks pasirūpinti, kaip jas surinkti.
Valentino šauktasi pamišimo, epilepsijos ir maro 

atvejais, taigi
jis mums reikalingas. Mano čionykštėj bažnyčioj 

luoša mergina,
kaip kalbama, tris kartus aplink altorių apšliaužus 

pasveiko.
Bažnyčia ant žolėtos kalvelės, kur auga notrelės,
jos atrodo kaip kardinolai nykštukai, jų sutanų
spalva gaivi lyg Pompėjos freskų. Maras
Viduramžiais truko aštuonetą metų, paskui 

pasitraukė,
nešvarias drobules lavonų audinys balto lino uždengė.
Valentinui pabodo vien ligom ir ligoniais rūpintis,
taigi ir už meilę, nieko apie ją neišmanydamas, ėmėsi
būt atsakingas. Maras, beje, Šilko keliu į Europą 

iš Centrinės
atėjo Azijos. Taip kalbama. Šiandien niekas taip 

nenutuko
kaip tie sąmokslo teorijų kūrėjai širdim išsiplėtusiom
ant suoliuko prie Valentino bažnyčios siūlantys 

pigius vaistus,
kaip anksčiau buvo pardavinėjami beverčiai 

veidrodžiai
ir talismanai piktosiom dvasiom baidyti, vaduojantys
nuo rėmens ir bronchito, taigi nuo visko, ko 
tikram gyvenime būna.
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Žmonių aplink save nebematau, bet kartais
juoką girdžiu už gyvatvorių, kur keliukas
leidžias prie ežero. Ir, aišku, žinau,
kad paštą lig šiol žmonės atneša,
kurį už lazdyno krūmų palieka.
Užtat šiandien aplankė mane dvi didžiulės širšės,
taurūs padarai, rūpestingai knygas apžiūrėję
ir iškart Hesiodą atradę, kuris atsivertęs gulėjo
ant Zbigniewo Herberto „Rinktinių eilėraščių“ ir 

Linos Fritschi,
aklosios Pjemonto poetės, „Un altro sogno“:
Mi congedo dai versi, forse dalla vita. Addio, addio…
Širšės veikiausiai gyvena riešutmedy,
po žieve suskilinėjusia ir išvirtusių medžių lūženom.
Gaila, kad neturiu su savim Plinijaus „Historia 

Naturalis“,
vienuoliktos knygos, skirtos bitėms, vapsvoms ir 
širšėms, ne itin gerai išgarsėjusiom.
Bitės drauge su baltąja ožka Amaltėja
medaus ir pieno mažyliui Dzeusui vis rūpino,
o širšės, musėms galvas nukandžiojusios,
ėdė jų kūnus, kaip joms įstatymas liepė.
Viena širšė ant mano popieriaus lakšto nutūpė,
baisiai nervinga, lyg jos nervai, jos karštas kraujas
ir gylys ne paskuigaly persmaugto kūno,
bet prie galvos ar burnoj būtų, lyg kokio paprasto gylio,
kurių man arkliai, gretimai besiganantys, gausiai 

prisiunčia.
Nešu mandagiai tą širšę prie atviro lango,
kur dabar girdėti žiogai. Žinomas moters iš Vilniaus
atvejis, kuriai, nesėkmingai ant ledo griuvus,
spiečius žiogų iš žaizdos pasipylęs,
šalty nusibaigė. Tai ne brigonijos atvejis,
kai bičių ištisos šeimos kyla iš paskersto jaučio
dar šiltų vidurių, kaip „Georgikos“ pasakoja.
Kiek širšės gyvena? Savajam lakšte
aš keverzoju: šį lakštą širšės prirašė.

33

Daugybė knygų, kurias aš skaičiau beširdžiais laikais,
stovi dabar užlankstytais kampučiais, bjaurių 
popierėlių prikaišiotos,
stirksančių lauk lyg vėliavos baltos, taikos 
panorėjusios.
Užmiršę, kas tas jų priešas, jie žudosi
Nelyg Polipas, iš bado griaužiantis savo kojas,
kaip rašo Plinijus. Knyga apie suolų bažnyčioje nuomą
Viduramžiais, labiau mane domino, nei „Vengrų

tautos biografija“,
leista Budapešte 1941 metais. O dar tie gražūs 

neoplatonikų

Michael Krüger
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veikalai apie sielą, kurių niekados negana, kai 
šiaip juk nėra vadovų,

kaip išmokti mąstyti, nuolatinių namų neturint.
Kai kas apie ateitį mąsto, bet aš verčiau apie girią
kaip žmonių padermės areną, malonu tas su 

Herderiu
ir Harrisonu. Paskutinieji, tas tikra, liks paskutinieji.
Jie lėtesni, tad kolizijas, karus ir katastrofas
lengviau išgyvens už pirmuosius, pralenkti 

pažangą trokštančius
ir pirmiausiai pasiekti pabaigą. Kad visai 

neprarasčiau kontakto
su gyvenimu, apsuku ratą sode, palypėju
iki Bismarcko bokšto, paskui dar po bukais į dešinę.
Sutinku du šunis, jie urzgia sustoję.
Šunys baimę užuodžia, įkalė man senelis,
taigi baidau juos riksmu ir išdidus sugrįžtu
į draugiją baimingų keistuolių, ekscentrikų ir 

vienišių,
su galingaisiais derėtis nelinkusių. Jei krizė didžioji

liks užsitęsusi, trečiasis prasidės pasaulinis,
o mes nė nepastebėsim. Balandžiai svyrinėja aplink
lyg ortodoksai snobai pilkais frakais, o abudu geniai
eina per pievą lyg vyrai, pasaulio regėję, tarytum aukšta
žolė būtų vien keista gamtos užgaida. Grįšiu atgal 

prie savo
istorijos apie žmogų, melancholišku gestu 
atsisakančiu visko,
kas jis yra ir ką turi, kad iš pranašų nusivylusių
būčiau patikimiausias. Žvirbliai atrodo lyg 
pokštininkai.
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Dabar jau gana, beveik viską
aptariau ir pasakiau.

Tegu sau daiktai
dabar patys pasakys savo nuomonę.

Girioj, medžio troboj
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euroPa

Gedimino Laiškas

Rimvydas Petrauskas

Visiems tiems, kurie šį laišką skaitys ar girdės per
skaitomą, Lietuvos valdovas Gediminas siunčia savo 
sveikinimą.

Gal šiuos žodžius patogiau skaityti nei klausyti, bet 
mano laikais laiškai juk irgi buvo ne skaitomi, o išklau
somi. Nors kalbėsiu Jūsų kalba ir terminais, tačiau tin
kamose vietose sau leisiu priminti mano laiškų eilutes.

Man, žinoma, smagu, kad mano vardas vis dar sutei
kiamas vaikams – gal tik kiek rečiau nei prieš keletą 
dešimtmečių, kad mano vardu vadinama pagrindinė 
Vilniaus gatvė – net jei kitos mieste valdžiusios tautos 
ją vadino kitaip, kad juo vadinama ir pilis – nors ją pa
statė mano anūkas, net vienas universitetas prieš kurį 
laiką buvo taip pavadintas. 

Aš džiaugiuosi, kad mano laiškai net dukart išversti 
į lietuvių kalbą (beje, antrą kartą tai padarė vienas Vil
niuje apsigyvenęs britas), mano laiškų žodžius progai 
pasitaikius cituoja politikai, verslininkai, akademikai, 
jie net nuskambėjo vienoje labai populiarioje dainoje. 

Visi žino apie mano sapną, o jį interpretuoja nebe žy
niai, o istorikai. Sapnas įtikina labiau nei archeologai, 
todėl nuo vaikystės visi žino, kad miestą įkūriau aš, o ne 
koks nors Butigeidis, kurio aš pats gerai neprisimenu. 

Žvelgiant nuo pilies kalno nesunku suprasti, kodėl 
buvo verta čia įsikurti – tokio reljefo šiuose kraštuo
se nelabai rasi. Kaip rašė didysis Sarbievijus jau daug 
metų po to: „Čia galėsim stebėti, kaip ant aukštų kal
vų / Gedimino pilis lyg Kapitolijus / Stūkso ir į padangę / 
Bokštais remiasi išdidžiais“.

Bet vis dėlto, ką galėčiau pasakyti žmonėms, kuriuos 
nuo mano laikų skiria, kaip skaičiuotų Jūsų mokslinin
kai, 28 kartos? Man sunku iki galo suvokti Jūsų žodžių 
prasmę, bet jei kažko nepainioju, galėčiau patarti mano 
laiškuose atrasti tai, ką Jūs vadinate „gerovės vals
tybe“. Visais laikais didžiausias turtas buvo žmonės, 
visiems reikėjo išmanių ir darbščių gyventojų, todėl ir 

skelbiau, kad „kiekvienam geros valios žmogui atidaro
me savo kraštą“. Ir tada mums buvo aišku, kad žmonės 
vyksta ten, kur jiems sudaromos sąlygos („Žemdirbiai, 
kurie norės atvykti, dešimt metų tedirba mūsų žemę be 
mokesčių“ ir „Mūsų žemė yra laisva nuo muitų ir kelio 
prievolių visiems pirkliams, riteriams ir vasalams“), eg
zistuoja įprasta kultūrinė aplinka („kad labiau pasitikė
tumėte, pranešame, kad esame pastatę bažnyčias, kad 
kiekvienas galėtų garbinti Dievą pagal savo apeigas“), 
teisinės garantijos („visi žmonės tesinaudoja civiline 
Rygos miesto teise, jei paskui nebus geriau sumanyta 
išmintingųjų tarybos“) ir tinkama gyvenimo kokybė 
(„visiems norime paskirti žemės [aprūpinsiu pajamo
mis], kiekvienam pagal jo padėtį“).

Bet besirūpindami savo gerove, turite ginti savo ver
tybes ir tai aiškiai deklaruoti, kaip tai bandžiau paaiš
kinti arčiau ir toliau gyvenantiems krikščionių valdo
vams: „mes su krikščionimis kariaujame ne dėl to, kad 
sunaikintume krikščionių tikėjimą, bet kad pasiprie
šintume mums daromoms skriaudoms“. Ir net kiek aki
plėšiškai pasiūlyti, kad „nustatysime tokią tarpusavio 
taiką, apie kokią krikščionys niekados nė negalvojo“. 
Nebijokite siūlyti ir Jūs, nes turite unikalią patirtį ir 
supratimą, pasitelkite intelektualią vaizduotę ir išju
dinkite dalykus, kurie tarsi nusistovėję, nes tai padaryti 
gali tik žvelgiantys naujomis akimis.

Atraskite tiksliausias komunikacines priemones. Jau 
tada supratome, kad su aplinkiniais kraštais reikia kal
bėtis jiems suprantama kalba, tiek tiesiogine, tiek per
keltine šio žodžio prasme. Todėl popiežiui lotynišką laiš
ką rašė vienuoliai pranciškonai, o į Bizantiją siuntėme 
laiškus parašytus graikiškai, su Ordinu, prireikus, mo
kėjome derėtis vokiškai, su rusais – rusiškai. Popiežiui 
savo valdžios savarankiškumą pristatėme jų pasaulyje 
vartotomis sąvokomis, nevengdami jų mėgstamų reto
rinių formulių („Nors iš visų karalių esame menkiau
sias, tačiau savame krašte didžiausias“). Ir nors apelia
vome į mūsų žodžio tvirtumą („mūsų žodis liks tvirtas 
kaip plienas“), tačiau žinojome, kad plinta ir išlieka tik 
žodis užrašytas ir perduotas, todėl prašėme, kad gavę 
laiškus, juos ne tik paskelbtų ant savo miestų bažnyčių 
durų, bet ir perrašytų bei skleistų toliau.

Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mūsų laikai nuo jū

minėdamas vilniaus miesto gimtadienį vilniaus klubas kasmet 
tradiciškai kviečia svečią parašyti ir perskaityti „Gedimino laiš-
ką“. minint 699-ąjį miesto gimtadienį, laišką parašė ir 2022 m. 
sausio 25 d. klube perskaitė vilniaus universiteto rektorius rim-
vydas petrauskas.
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siškių yra tokie skirtingi, kad koks nors sugretinimas 
yra beprasmis. Mano amžiuje Europoje siautė epidemi
ja, kokios niekas nebuvo matęs, o mūsų šalį ji aplenkė 
tik dėl vis dar tebesitęsiančios politinės izoliacijos. Ta
čiau Jūsų politinė padėtis tvirtesnė, nes priklausote 
unijoms ir sutartims, apie kokias mūsų laikais neaiš
kiai svajojo tik keli amžininkai. Dešimties metų pa
liaubos buvo daugiausia, ką tuomet galėjome suderėti 
su priešiškais kaimynais. Krikštas buvo raktas į tarpu
savio įsipareigojimais grįstą valstybių susitarimą ir tai, 
kad nesugebėjau dėl jo įtikinti saviškių, buvo didžiau
sias mano gyvenimo pralaimėjimas, dėl kurio liejau 
ašaras tris naktis iš eilės. Tai nebuvo šiaip emocijos, 
o demonst ratyvus valdovo nusivylimo ženklas – iš savo 
patirties neblogiau žinote, kad galimybės gali būti iš
naudojamos, bet gali būti ir praleidžiamos. 

Tuomet mano projektas iki galo nepavyko, todėl teko 
toliau kliautis įprastais mūsų ginklais – kariniu atspa
rumu ir pagonišku gudrumu. Mums pavyko išplėsti 
savo žemes, bet ne tiek dėl savo stiprumo, kiek dėl kitų 

silpnumo. Mes veržėmės į stepes ir link efemeriškos 
Juodosios jūros, taip ir neįgiję bent kiek ženklesnio pri
ėjimo prie šalia esančios ir naujus horizontus atverian
čios Baltijos. Pasirinkti kryptį visuomet svarbu ir Jūs 
tai jau padarėte. 

Todėl dabar mano patarimas – išnaudokite per tris 
laisvės dešimtmečius susikurtus šansus didžiosiose tau
tų varžybose. Kurkite „gerovės visuomenę“, kuri būtų 
paremta atvirumu – žmonėms, aplinkai, naujovėms. 
Nebijokite keisti: investicines kryptis – ne į vadinamas 
tradicines šakas, kurios moka ginti savo domenus, o į 
naujas, kurioms priklauso ateitis. Švietimą – atsisvei
kinkite su diktantiniu mokymu, o mokykite suprasti, 
įžvelgti ir paklausti. Valdymą – susitarkite dėl tikslų, 
aiškių taisyklių ir jų laikykitės. Mes rusėniškus kraštus 
savo rankose išlaikėme visų pirma todėl, kad nustatė
me taisykles ir užsitikrinome palaikymą. Aplinką – 
mūsų laikais svajonė buvo išmūryti kraštą (už tai buvo 
giriamas mano žentas Lenkijos karalius Kazimieras) ir 
apgyvendinti nedirbamus laukus bei pelkes. Lietuvo

Gedimino Laiškas

eglė ridikaitė. iš ciklo „kultūringos grindys“. 2013–2018. kultūros barai (Latako g. 3). 2014. 
drobė, aerozoliniai dažai, silikonas. 213 × 336. vidmanto ilčiuko nuotrauka
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je apie tai kalbėta dar po daugelio šimtmečių. Bet da
bar jau nesižvalgykite atgal ir nebesivykite nutolusių 
kaimynų, o patys sugalvokite, kokios aplinkos norite – 
kartais kai kurie neužbaigti dalykai gali tapti naujų 
pradžia ir tariami autsaideriai gali įgyti persvarą, kur 
niekas nesitiki. 

Nebijokite to, kad neatsilaikysite ir paskęsite kul
tūriškai stipresniame, įtraukti ir paveikti galinčiame 
pasaulyje. Mes įtakų nebijojome, o jas kūrybiškai pri
imdavome. Išnaudokite tarptautines patirtis savos ta
patybės, savivaldos ir savikūros stiprinimui.

Apibendrinant ir dar labiau užtvirtinant tai, ką ga
lima būtų su didžiausia nauda perskaityti laiškuose, 
yra, pirma – judėjimo (žmonių, idėjų) laisvė. Laiškai 
juk adresuoti laisviems žmonėms, kurių nevaržė kelia
vimo ir apsigyvenimo suvaržymai. Atsikratykite Va
lakų paveldo – pri(si)rišimo prie žemės ir nebijokite 
tų, kurie nori kartu kurti Jūsų pilietinę bendriją. Vi
soms šalims visais laikais kyla ta pati dilema – kaip 
atrasti konstruktyvų santykį su žmonėmis ir teritorija, 
kaip suderinti natūralų norą išsaugoti tai, kas įpras
ta ir sava, su neišvengiamu atsinaujinimu ir atsivė 
rimu į išorę. 

Antra, perskaitykite laiškuose apie atsakomybę už 
žodį ir veiksmą. Politika pas jus vyksta kitaip, nebeuž
tenka turėti „dvidešimt patikimų tarėjų“, kad nuspręs
tum su jais šalies ateitį. Tačiau ir mūsų laikais už tų 
dvidešimties juk stovėjo platesnė visuomenė – visi tie 
„draugai ir giminaičiai“. Įtraukite žmones į diskusijas 
(ar kaip mūsų laikais sakydavo, pasitarimus), kalbėki

te ir klausykitės, tačiau su tais, kurie pasirengę ir nori 
kalbėtis, nes kitaip pokalbiai nueina į lankas.

Per visą gyvenimą nebuvau išvykęs iš savo šalies, 
neskaitant kelių laikinų sienos kirtimų karinių žygių 
kaimynuose metu. Neturėjau žemėlapių ir neišmokau 
skaityti. Tačiau turėjau patarėjus ir pasiuntinius, ku
rie man nupasakodavo pasaulį, kurio nemačiau. Rašiau 
laiškus įsivaizduojamiems gavėjams, tikėdamasis taip 
įveikti atstumą – erdvės ir kultūros. Jūs atstumus įvei
kiate kitaip, tačiau nebūtinai lengviau. Todėl matykite 
save plačiau – ne kaip periferinę Europos valstybę su 
didinga praeitimi, sena kalba (tai prisiminti, aišku, irgi 
svarbu) ir skausminga pasienio būkle, bet kaip šalį, 
kuri kuria gerovę „pasauliui, saulei ir sau“.

Ir dar, tiesa, įsijautęs pamiršau, pabaigoje – palinkė
jimas Vilniui kaip mano ir Jūsų miestui – suderinkite 
sostinės reprezentatyvumą ir urbanistinį gyvybingu
mą. Miestas juk yra buveinė – nesvarbu, kurioje vietoje 
gyveni, ryte pro atvertą langą norisi išgirsti paukščių 
garsus. Nevenkite užtrunkančių diskusijų su bendruo
menėmis ir specialistais, kurios sulėtina procesus, bet 
leidžia tikėtis kokybiškų ir ilgalaikę vertę turinčių 
sprendimų. Vilnius vertas gerų statinių ir paminklų – 
čia kaip ir kitur galioja bendra taisyklė – geriau mažiau, 
bet vertingų, geriau išsaugota perspektyva, nei papil
domi mūrai. Ir mažiau mėginkite įamžinti save mieste, 
o atverkite tai, kas išliko per amžius, bet vis dar pa
slėpta sienose ar grindinyje. Prisiminkite, kad kuriate 
Vilnių ne tik sau patiems, bet ir ateičiai. 	

V Artumos

www.artuma.lt
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klasika

odisėjas man – kaip džeimsas bondas

Edithą Hall kalbina Vasarė Butkutė

2021 m. lapkritį mokslinėje konferencijoje Colloquium 
Balticum XVIII Vilnense, skirtoje pirmajam lietuviš
kam Jeronimo Ralio Homero Odisėjos vertimui, viešėjo 
ir pranešimą skaitė profesorė Edith Hall, kuri speciali
zuojasi senovės graikų literatūroje, tyrinėja įvairius se
novės graikų ir romėnų istorijos, visuomenės ir minties 
aspektus. Taip pat ji yra pasaulinio masto etniškumo, 
socialinės klasės ir lyties studijų antikiniuose šaltiniuo
se, antikinio teatro studijų ir antikos idėjų recepcijos 
pasaulio kultūroje nuo Renesanso laikotarpio lyderė. 
Edith Hall dirbo Kembridžo, Oksfordo, Redingo uni
versitetuose ir Karališkajame Holovėjaus koledže, šiuo 
metu yra Durhamo universiteto Klasikos ir antikinės 
istorijos katedros profesorė.

Pradėti norisi nuo banalaus ir turbūt šimtą kartų at-
sakyto klausimo: kodėl vis dar turėtume studijuoti kla-
siką? Kodėl ji tebėra aktuali XXI amžiuje?

Tūkstančio metų laikotarpis, kurio rėmuose laikau 
save klasike, – nuo maždaug VIII–VII a. pr. Kr. iki 
391 m., kai imperatoriaus Teodosijaus ediktu buvo už
darytos pagoniškos šventyklos ir krikščionybei nebeli
ko pasipriešinimo, – kartu buvo tas laikotarpis, kurio 
metu susiformavo žmonijos intelektualinė pusė. Visa
da sakau, kad žmonija patyrė šešias revoliucijas: prieš 
daug maž 70 tūkst. metų įvyko kognityvinė revoliucija ir 
homo sapiens pradėjo kalbėti, paskui daugybę tūkstant
mečių buvome klajokliai, ir tik prieš maždaug 10 tūkst. 
metų pradėjome užsiimti žemdirbyste ir statyti mies
tus. Tačiau tuometiniai žmonės nekvestionavo dievų 
buvimo, nebuvo mokslo, apskritai to, ką pavadintume 
racionaliu mąstymu.

Ir tuomet atsirado Graikijos civilizacija. Nuoširdžiai 
manau, kad graikai buvo intelektualinis stebuklas – jie 
sukūrė visus literatūros žanrus, filosofiją, politinę teori
ją, racionalų mokslą, ėmė kvestionuoti aplinką, dievus, 
ieškoti atsakymo į klausimą, kaip žmogui tapti laimingu 
ir pan. Toliau sekė revoliucija, kurią sukėlė spausdinimo 
preso išradimas, po to pramoninė ir, galiausiai, skait
meninė revoliucija. Tačiau yra nesuvokiama, kad būtų 
galima nemokyti ar tik probėgšmais mokyti apie revo
liuciją, kurios metu gimė intelektualusis homo sapiens. 

Mano įsitikinimu, jei tinkamai nesuvokiame to tūkstan
čio metų, negalime mąstyti ir apie visa kita. Vaikai ne
baigia mokyklos, nesužinoję apie spausdinimo mašiną 
ar industrinę revoliuciją, tad ar galima likti be išsamių 
žinių apie tai, kaip atsirado demokratija, mokslas, filo
sofija, teatras, istorija, biologija ir visa kita? Mūsų pa
saulis tebestovi ant to, ką sukūrė klasikinės civilizacijos.

Vis dėlto turbūt pritarsite, kad technologinio, utili-
tarinio mąstymo išaukštinimas – ne vienintelė grėsmė 
klasikinėms studijoms. Ką jūs laikytumėte pagrindine 
grėsme klasikos tyrinėjimams šiandien?

Labiausiai problemiškas yra faktas, kad visas klasiki
nių laikų palikimas gimė patriarchalinėse, rasistinėse, 
vergovinėse ir imperialistinėse visuomenėse. Istoriškai 
žvelgiant, beveik visą žmonijos palikimą beveik visose 
kultūrose lydi tokia neteisybė. Tačiau problema yra 
skirtingos reakcijos į tai. Yra klasikai reakcionieriai, 
tikintys buvusia Europos didybe, ir jie gali panaudo
ti klasiką tikrai pasibaisėtinų pozicijų gynybai. Kitas 
kraštutinumas – tapatybių politikos (identity politics) 
kontekstas, kai Amerikoje žmonės, kovojantys prieš ra
sizmą ar, tarkime, už translyčių asmenų teises, siekia 
izoliuoti klasikos dėstymą. Kitaip sakant, klasika pa
tenka į atšaukimo kultūrą (cancel culture). 

Manau, didelė problema ir yra tai, kad šiuo klausimu 
nevyksta teisingas ir konstruktyvus dialogas. Dar pra
ėjusių metų pradžioje pasirodė du straipsniai, parašyti 
Gebenės lygos universitetų studentų, kuriuose ragina
ma panaikinti klasikinės kultūros ir filologijos dėstymą. 
Taip pat pažįstu mokytojų Britanijoje, kuriems sunku 
išdėstyti bent dalį klasikinės istorijos – pas juos ateina 
mokinių tėvai ir teigia, kad klasika yra kažkoks blogis, 
kad ji reakcionieriška, prisimenamas jos vaidmuo im
perialistiniais Britanijos laikais. 

Žinoma, neneigiu visų minėtų klasikinės kultūros 
aspektų. Tačiau tikrai nėra naudinga neapsvarsčius 
tiesiog išmesti viską, ką žmonija sukūrė. Yra toks posa
kis – nereikia išpilti kūdikio su vandeniu, – kuris per
spėja, kad bandant atsikratyti kažko blogo, kartu pa
šalinama ir tai, kas gera – manau, jis iliustruoja mano 
mintį. Klasikinė kultūra atnešė tiek gero – šiuo klau
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simu esu ypač entuziastingai nusiteikusi graikų at
žvilgiu. Jų literatūra, ypač ankstyvoji, kvestionavo vis
ką, – Homeras ir ikisokratikai klasikinių Atėnų laikais, 
rodos, išlaisvino žmogaus protą tokiais būdais, kuriems 
vargu ar būtų galima prilyginti ką nors prieš ar po to. 
Krikščionybėje ilgą laiką netgi negalėjai užklausti Die
vo buvimo, nerizikuodamas būti sudegintas ant laužo. 
Taigi man tai yra didžioji problema ir klausimas, kaip 
galime tokį mąstymą apie klasiką perkonfigūruoti ir tai 
padaryti civilizuotai.

Kita vertus, tai apima ne vien klasiką ar humanita
rinius mokslus apskritai – dabar imama kvestionuoti 
visa intelektualinė kultūra. Postkolonijinės tautos ima 
kelti klausimą, kad, tarkime, ir objektyvus sisteminis 
Vakarų mokslas yra imperialistinis – esą mokslą irgi 
turėtų būti galima kurti savitais kultūriniais būdais.

Natūraliai kyla klausimas, koks yra jūsų santykis su 
garsiuoju pasakymu, kad helenizmas taip niekada ir 
nesibaigė? Ar galima sakyti, kad gyvename nesibaigian-
čioje Antikos recepcijoje?

Čia įdomus Bizantijos klausimas. Graikai, kuriais aš 
labiausiai domiuosi, Vakaruose buvo pražuvę beveik 
tūkstantį metų. Tik vėlyvaisiais Viduramžiais iš Bizan
tijos, vienuolynų ir Graikijos salų į Italiją imti gabenti 
įvairūs graikiški rankraščiai – jie praslydo prieš pat 
osmanams viską užimant ir sudeginant. Todėl manau, 
kad apie Vakarų Europą negalime kalbėti kaip apie 
kontinuumą, nes didžiąją dalį Viduramžių dominavo 
lotyniškas palikimas.

Graikų palikimas yra didingas ir tuo, kad jie išnyko – 
o tada sugrįžo, – ir Renesanso metu neabejotinai apver
tė visų mąstymą. Iki šiol per mažai rašoma apie tai, kaip 
smarkiai graikai buvo cenzūruojami – jų idėjos atrodė ra
dikalios ir pavojingos. Dėl to nieko keista, kad, tarkime, 
jų mintis palankiai priėmė radikalūs protestantai. Tai 
buvo lyg gaivus oro gūsis po visų lotyniškų tekstų. Ir aš 
pati save labiau matau šiame kontinuume, šiame isto
riškame graikų sukeltame pagyvėjime, kai jų tarsi ne
buvo, bet po tūkstančio metų visa kultūra ėmė ir sugrįžo. 

Ar pastebite kokių nors akivaizdžių graikų ar romė-
nų kultūros apraiškų savo kasdienio, įprasto gyvenimo 
aplinkoje?

Britanijoje tai – architektūra. Kalbant apie aplinką, 
Londone negali pereiti gatve, nepamatęs istorinio por
tiko. Daugelis miestų tuo panašūs. Edinburgo ir Glazgo 
pavyzdys rodo, kad net ir XVIII a. škotus domino tokia 
architektūra. Savo studentus siunčiu ieškoti kariati
džių – jų Londone galima pamatyti visur. Taigi, kalbant 
apie kasdienybę, be jokios abejonės pirmiausia dėmesį 
atkreipia architektūra. 

Taip pat ir kompiuteriniai žaidimai! Pati nieko apie 
juos neišmanau, bet mano jauniausia dukra dėl jų 
kraustosi iš proto – ji ir dirba su kompiuteriniais žai
dimais susijusioje bendrovėje. Viena iš mūsų pokalbių 
temų – kiek daug žaidimų turi kokią nors sąsają su grai
kais ir romėnais. Vienas pavyzdys: tie žaidimai, kuriuo
se reikia pastatyti miestą ar sukurti civilizaciją, papras
tai turi graikiškus pavadinimus. Toks mūsų santykis 
su dukra – aš daug sužinau apie kompiuterinius žaidi
mus, o ji mano dėka turi didelį antikinių žinių bagažą.

Apie Antiką dar sakoma, kad ji, kartu su krikščionybe, 
yra vienas iš dviejų stulpų, ant kurių pastatyta moder-
ni Vakarų kultūra. Konferencijoje trumpai užsiminėte, 
kad klasikinė kultūra priklauso ne tik Vakarams, bet ir 
Rytams. Ką tiksliai turėjote omenyje?

Britiškas klasikos dėstymas turi vieną puikų dalyką, 
kad, tarkime, universitete dėstant apie epą, kalbama 
ne tik apie Homero kūrinius, bet ir apie Gilgamešo epą, 
egiptiečių literatūrą – apie visas tas istorijas, kurios 
buvo sugrįžtančių namo jūreivių odisėjos pirmtakės.

Kartą buvau pakviesta kalbėti Kolumbijos universiteto 
Afrikos kultūros Amerikoje studijų centre apie Odisėją, 
nes ji yra nepaprastai svarbi Afrikos kultūrai, ypač lite
ratūrai. Studentai visiškai susitapatino su Odisėjo isto
rija, o kai papasakojau apie senovės egiptiečių istorijas, 
ir kad Afrikos ir Artimųjų Rytų kultūros dar gerokai iki 
graikų pasakojo tokias istorijas, studentai buvo labai nu
stebę, gerąja prasme. Tik tiek, kad graikai sukūrė kano
ninę istoriją, dėl to manau, kad šis aspektas gali padėti 
įveikti minėtą požiūrių į klasiką susipriešinimą. Jei kal
bėsime ne tik apie pačius graikus ir romėnus, bet ir apie 
jų kaimynus, tai gali padėti kurti bendrą diskusiją. 

Tai jau daroma ir praktiškai, bent jau kai kuriose pro
gresyviose mokyklose. Tarkime, imigrantų vaikai, ypač 
iš musulmoniškų ir indiškų kultūrų, – jie myli graikus 
ir romėnus. Tie paaugliai tapatinasi su elementais, ku
riuos gali atpažinti kur kas lengviau negu krikščioniš
kos ar anglosaksiškos kultūros elementus. Pavyzdžiui, 
jų religijos laikosi griežto požiūrio į klausimus, susiju
sius su lytiškumu, tačiau graikų kultūra tampa erdve, 
vidurio tašku, kuriame galima susitikti ir laisvai disku
tuoti apie tokius dalykus.

Čia prisimenu jūsų išsakytą mintį, kad Antikos recep-
cija visada yra susijusi su tuometine savita kultūra.

Žinoma. Tarptautiniu mastu didesnę įtaką kultūri
nėms recepcijoms visuomet darė Odisėja, ir tik pasta
raisiais metais sulaukėme keleto puikių romanų Iliados 
tematika: galima paminėti Madeline Miller The Song 
of Achilles, Pat Barker The Silence of the Girls, Nata
lie Haynes A Thousand Ships. Odisėja visuomet žavėjo 
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tematikos įvairove: tai ir romantinė istorija, ir kelionė 
namo su savais nuotykiais, kartu Odisėjas yra kaip 
Džeimsas Bondas – skaitai apie jo nuotykius, bet žinai, 
kad viskas bus gerai, Odisėjas visuomet išgyvena. Ly
giai tokia pat svarbi yra Penelopė – Claudio Montever

di operoje apie Uliso sugrįžimą visos gražiausios arijos 
yra jos, labiausiai jam rūpi ji – ne kiklopai ar kas nors 
panašaus, o tas nuostabaus grožio balsas, toks vienišas 
ir tragiškas. Bet dabartinė visuomenė klimato kaitos, 
pandemijos, konfliktų ir panašių reiškinių fone išgy
vena nerimą, apokaliptines nuotaikas, ir man rodos, 
intuityviai atsigręžiama į Iliadą. Lyginant su Odisėja, 
kurioje netrūksta juokingų vietų, Iliada yra kur kas 
tamsesnis, tragiškesnis kūrinys.

Pereinant prie jūsų asmeninio ryšio su klasika – kodėl 
pasirinkote studijuoti būtent literatūrą?

Yra dvi priežastys. Pirmoji gana atsitiktinė. Studi
javau Oksfordo universitete, ir ten tarp literatūros, fi

losofijos ir istorijos disciplinų turėjome pasirinkti dvi. 
Tačiau kartu su kolegėmis kentėme tuometinių filo
sofijos ir istorijos dėstytojų priekabes, todėl galiausiai 
pasirinkau literatūrą, nepaisant to, kad istoriją, o ypač 
filosofiją, labai mėgau. Vietoje jų galiausiai pasirinkau 
šiuolaikinę graikų kalbą. 

Tačiau svarbesnė antroji priežastis. Manau, mes visi 
kaip klasikai iš esmės darome tą patį dalyką – bando
me įsivaizduoti, kaip jautėsi ir ką mąstė žmonės, kal
bėję graikų ir lotynų kalbomis. Nesvarbu, ar tai buvo 
tų žmonių gimtoji kalba, o gal išmokta per sąlytį su 
antikinėmis kultūromis. Ir kaip geriausia tą padaryti? 
Lankydamasi mokyklose, atlieku eksperimentą: liepiu 
moksleiviams įsivaizduoti, kad jie yra ateiviai, kurie 
nusileido į Žemę po 2000 metų, o homo sapiens buvo 
nušluotas nuo paviršiaus XXI a. Ir jei jie galėtų pasi
rinkti kurį nors tą kultūrą charakterizuojantį šaltinį, 
kuris jiems atrodytų vertingiausias: įstatymų knyga, 
tuometinių religijų vadovas, dviejų miegamųjų vidu
riniosios klasės namas su visais daiktais, Picasso pa
veikslas Guer nica ar viena trisdešimties minučių tru
kmės serialo serija, pramanyta, bet tikroviška? Aišku, 
atsiranda vienas ar du, kurie norėtų religijų vadovo – 
taip, metafizinio mąstymo analizė gali daug ką pasakyti 
apie kultūrą, arba Guernicą – jiems būtų įdomu dekons
truoti kultūrą iš meno artefakto. Tačiau dauguma pasi
renka serialo seriją, kurią rinkčiausi ir aš – man reikia 
žodžių. Dar ir dabar serialai kalba apie bendražmogiš
kas patirtis, tokias kaip vaidai tarp giminių, žmogžu
dystės šeimoje, neištikimybė, nesantaika tarp skirtingų 
bendruomenių. Ir nors juose esama daug kūrybos, bet 
kartu istorijos išdistiliuoja tam tikras bendrybes, ir taip 
atspindi tikrovę. Todėl manau, kad nors, sakykim, grai
kų tragedijose siužetai yra išgalvoti, paremti mitais, bet 
viena tragedija apie žmones, gyvenusius prieš du tūks
tančius metų, man pasakys kur kas daugiau negu viena 
šventykla ar teismo kalba.

Panašu, kad graikų literatūra jums labiau prie širdies 
nei romėnų. Kodėl?

Įspūdį daro jau vien graikų literatūros viešumas ir su 
tuo susijęs tam tikras didingumas – viešai deklamuoja
mi epai, teatre vaidinamos dramos. Romėnų literatūra 
yra labiau asmeniška. Kur jų viešos įspūdingos satyros? 
Ypač žavi archajinio ir demokratinio laikotarpio litera
tūra, kuri nebuvo politiškai apribota, priešingai nei he
lenistiniais laikais. Be to, graikai pasižymėjo didesne 
tiek žanrų, tiek dialektų įvairove – lotyniška literatūra 
kur kas vienodesnė. Užtenka vien pažvelgti į žodynus, 
lotyniškų žodžių įvairovė yra labai menka, palyginus 
su graikų. Kita vertus, tai specifinė ir žavinga romėnų 
poetų ypatybė, kaip turėdami nedidelį pasirinkimą, jie 
sudėlioja turimus žodžius į kai ką nuostabaus. Tai vi

odisėjas man – kaip džeimsas bondas
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siškai atskiras jų žodžių tvarkos dėliojimo menas. Dėl to 
man patinka Vergilijus – ideologijos požiūriu jį nelabai 
mėgstu, bet absoliučiai pripažįstu Vergilijaus kūrybinį 
meistriškumą.

Graikai visai kitokie. Jie ne tik turi nuostabią žodžių 
gausą, bet ir stebina tuo, kiek daug žodžių yra skirta 
išreikšti vien specifiniams niuansams. Jei graikų kalba 
nebūtų egzistavusi, tikrai nebūčiau tapusi klasike – 
turbūt būčiau tyrinėjusi vokiečių romantikus; romėnų 
literatūra savaime manęs tiek nedomino. Bet dabar – 
ko gero, tai amžius, – pradedu labiau vertinti ir romėnų 
literatūrą. Iš sidabro amžiaus laikotarpio man ypač pa
tinka Lukianas, manau, jis siekia sukurti tikrai origina
lią savo kūrinių atmosferą, stengiasi kažkuo išsiskirti. 
Aišku, Ovidijus yra atskira istorija. Akivaizdu, kad jis 
genijus, o kūriniuose dar ir labai daug humoro, jis labai 
juokingas – pačia geriausia prasme. Nors romėnų lite
ratūroje tokie yra tik keli didieji poetai, tuo tarpu dau
guma graikų yra didieji.

Be to, romėnai yra kur kas mažiau dialektiški, jų li
teratūroje, priešingai negu graikų, nėra didelių disku
sijų tarp dviejų skirtingų požiūrių. Pirmoji graikų dis
kusija, Iliada, niekada nenustos manęs stebinti – dar 
VIII a. pr. Kr. graikai iš niekur nieko įsitraukė į tokio 
masto diskusijas apie valdžią ir vedybas. Maža to, šis 
konfliktas yra neįtikėtinai artikuliuotas – romėnai nie
ko panašaus neturi. Graikai savaime, pavartojant jų 
pačių žodį, yra agonistiški. Tai palieka pėdsaką visoje 
jų literatūroje, net ir Platono dialoguose veikėjai ginči
jasi, atstovaudami skirtingoms pozicijoms. Dialektika 
Platonui netgi tampa būdu pasiekti tiesą. Šiek tiek to 
rasime ir pas romėnus, tarkime, Senekos kūryboje, bet 
dauguma lotyniškos literatūros yra vienpusiška. Dėl to 
graikų palikimas, mano galva, yra toks puikus.

Be literatūros, nemažai dėmesio skiriate ir Aristote-
liui. Kyla mintis, kad tai yra kažkaip susiję – ar būčiau 
teisi sakydama, kad viena nuvedė prie kito?

Taip, visiškai. Manau, kad bent kažkuria prasme 
aristotelinė etika gimė iš Homero epų ir antikinių tra
gedijų. Skaitant Aristotelį susidaro įspūdis, kad jis išvis 
pamišęs dėl teatro – savo etikose nuolat naudoja pavyz
džius iš Filokteto, Antigonės ir t. t. Todėl bent jau mano 
požiūris yra toks, kad savo etiką Aristotelis išvedė ne 
iš graikų istorijos ar retorikos, o iš vaizdingų pramany

tų pasaulių. Kaip tik šiuo metu rašau apie tai knygą.
Bene geriausiai tai matosi iš jo minčių apie sprendi

mų priėmimą ir su sprendimais susijusį mąstymą. Poe-
tikoje Aristotelis tai įvardija kaip dianoia – šis žodis nu
rodo į racionalų mąstymą, kuriuo remdamasis žmogus 
priima sprendimus. Perpratę dianoia, galime suprasti 
ir veiksmus, o juk graikų tragedijos ir yra apie tai, kaip 
herojų likimą lemia jų pačių priimti (dažniausiai labai 
prasti) sprendimai – manau, jas stebint, Aristoteliui 
gimė jo paties idėjos. Pati Aristotelį atradau universi
tete, būtent kurse apie graikų tragedijas. Bet ne jo Poe-
tiką, kaip daugelis galėtų pagalvoti. Vienas labai su
manus mano dėstytojas patarė kurso metu perskaityti 
Nikomacho etiką ir, galvojant apie tragedijas, pagalvoti 
ir apie Aristotelio etiką.

Man pačiai Aristotelio svarstymas, kodėl reikia būti 
geram, tapo tikru išsigelbėjimu. Ilgą laiką nemačiau 
priežasties siekti gėrio: jeigu nesi krikščionis ir netiki, 
kad būsi nubaustas po mirties, tuomet kokia gali būti 
priežastis stengtis? Keletą metų net laikiausi gana ma
kiaveliško požiūrio, bet dėl to jaučiausi apgailėtinai. 
Todėl Aristotelio dėmesingai apmąstyta dorybių siste
ma ir atsakymas, kodėl verta būti geram, – nes tapsi 
laimingas, – man buvo kaip nušvitimas. Žinoma, norint 
teisingai nustatyti savo moralinį kompasą, reikia laiko, 
o Aristotelis ir nesako, kad tai įvyks per naktį. Tačiau 
ilgainiui moralus elgesys taps įpročiu.

Ar Aristotelio etika yra ir priežastis, kodėl viešojoje 
erdvėje vis užsimenate, kad nejaučiate simpatijos stoi-
kams?

Pirmiausia, stoicizmas turi tokią šiuolaikinę bėdą: 
yra senoji stoicizmo filosofija ir yra dabartinė tarsi po
puliarioji stoicizmo filosofija, kuri neturi beveik nieko 
bendro su Epikteto ar Marko Aurelijaus mintimis. Jų 
tekstų idėjos yra iškraipomos, siekiant „parduoti“ stoi
cizmą. Nors, nepaisant to, pati veikiausiai būčiau peri
patetikė ar epikūrietė. Žinoma, iš dalies mano požiūrį 
veikia ir Aristotelis. Mano akimis, stoicizmas remiasi 
skirtimi tarp emocijų ir racionalaus proto, o emocijas 
stoikai laiko kažkokiu blogiu. Dėl to man patinka Aris
totelis, kuris neneigia emocijų būtinybės. Jis kaip tik 
sako, kad tinkamas emocijų kiekis yra geras dalykas – 
blogai, jei bandoma jas visiškai užgniaužti. Šis jo požiū
ris yra tiesiog gerokai žmogiškesnis.

editHą HaLL kaLbina vasarė butkutė

!



25naujasis židinys-aidai       2022  /  1

KriKščionišKoji Europa

krikšČionybė ir Laiko ženkLai

Tomáš Halík

Ar krikščionybė tėra pačioje savo istorijos pradžioje, 
kaip teigė Teilhard’as de Chardinas, ar guli mirties pa
tale, kaip daug kas pranašavo jau nuo Voltaire’o laikų, 
ar šiek tiek arčiau mūsų, kaip prognozuoja kai kurie 
„naujojo ateizmo“ šalininkai? Aš siūlyčiau kitokią dia
gnozę: krikščionybė Europoje išgyvena užsitęsusią vi
dutinio amžiaus krizę, kurią gali įveikti tik suvokusi, 
kad stovi lemtingoje kryžkelėje, ir pasirinkusi vieną iš 
daugelio galimų kelių. Analitinės psichologijos pradi
ninkas Carlas Gustavas Jungas, norėdamas apibūdinti 
žmogaus asmenybės brendimo procesą, pasitelkė įspū
dingą metaforą. Pagal Jungą, žmogaus gyvenimas yra 
tarsi diena, pirmąją jos pusę – „rytą“ – žmogus privalo 
kurti asmenybės išorinę struktūrą, pirmiausia, rasti 
ir užimti savo vietą ir vaidmenį visuomenėje: „pasta
tyti namą, pasodinti medį, susilaukti sūnaus“. Tada 
ateina „vidudienio krizė“ – tai gali būti liga, santuokos 
krizė, finansinės problemos, nesėkmė darbe ar tiesiog 
kritęs ūpas, kai nebedžiugina niekas, kas anksčiau tei
kė pilnatvės jausmą, ir žmogų užvaldo nuovargis bei 
apatija. Asketinėje literatūroje ši būsena vadinama ac-
cedia, kuri paprastai verčiama kaip tingumo yda, bet 
ji artimesnė tam, ką šiais laikais vadiname depresija 
ar perdegimo sindromu. Žmogus atsiduria kryžkelėje. 
„Ryte“ jis susikūrė karjerą ir pasistatė namą. „Po pie
tų“, antroje gyvenimo pusėje, tikrai įmanoma ir toliau 
visomis išgalėmis stiprinti, vystyti, tobulinti ir auginti 
savo pasiekimus. Arba galima atsitraukti ir iškeliauti 
„į gelmes“, leistis į dvasinio brendimo nuotykį, kartu su 
visomis dėl šio sprendimo kylančiomis krizėmis ir vidi
niais konfliktais.

Jungo teigimu, ši krizė – kaip ir kiekviena krizė – yra 
ir galimybė. Ji aiškiai parodo dalykus, kuriuos žmogus 
apleido, ignoravo ar nevertino. Iš intraverto pasąmonės 
išnyra kita savastis: ekstravertiška, atvira pasauliui 
ir kitiems. Žmoguje, kuris iki tol domėjosi tik išorine 
aplinka, slopinamas vidinės savasties balsas prašosi 
būti išgirstas. Nuobodaus racionalisto viduje nubunda 

intuicija ir vaizduotė, tuo tarpu padebesiais skrajojan
tys svajokliai atranda racionaliąją ir praktišką savastį. 
Jie privalo atsikratyti vienpusiškumo ir paviršutinišku
mo, nes norint, kad gyvenime netrūktų vidinės energi
jos, reikia siekti papildomumo ir priešybių suvienijimo. 
Galėtume pridėti, kad, kaip teigia kai kurie mistikai ir 
teologai (antai Mikalojus Kuzietis), Dievas yra comple-
xio oppositorum, priešybių vienybė, – o jei žmonės yra 
sukurti pagal Dievo paveikslą, jie privalo būti panašūs 
į jį ir šiuo atžvilgiu.

Metafora, kurią ketinu toliau plėtoti, paprasčiausiu 
pavidalu skamba taip: nuo pat pradžios iki moderniųjų 
laikų aušros krikščionybės istorija buvo „rytas“, kai vys
tėsi jos instituciniai ir doktrininiai aspektai. Susidūrus 
su modernybe, institucines ir doktrinines struktūras 
ištiko krizė, jos atsidūrė kritikos ugnyje. Atsirado dau
gialypis ateizmo ir agnosticizmo reiškinys. Ir kai krikš
čionys išmoko kažkiek susitaikyti su tais reiškiniais 
(lemiamą vaidmenį šiame procese atliko naujas ateizmo 
ir sekuliaraus humanizmo vertinimas Vatikano II Susi
rinkimo dokumentuose), iškilo kur kas keblesnis prieši
ninkas – apateizmas, susidomėjimo religija stoka. Da
bartinis „religijos sugrįžimas“, jei šis posakis vartojamas 
nusakyti emocingam tam tikrų naujųjų religinių sąjū
džių religingumui ir ezoterikos bumui, man atrodo la
biau komercinė reakcija į dvasinės kultūros nebuvimą, o 
ne tikrasis tikėjimo nubudimas iš vidudienio snaudulio.

Krikščionybė neišnyko, kaip pranašavo ar planavo 
„mokslinio ateizmo“ ideologai. Nepaisant to, didelėje 
Europos dalyje ir toje pasaulio dalyje, kuri patyrė dide
lę europietiškos kultūros įtaką, krikščionybė išgyvena 
nuosmukį, nuovargį ir depresiją. Ją kamuoja vaidai 
tarp tradicionalistų ir modernistų, kurie, mano many
mu, daro tą pačią klaidą. Abi priešiškos stovyklos mąsto 
„ryto“ kategorijomis: abejoms labiausiai rūpi instituci
nės struktūros ir tikėjimo raiškos būdas. Tradiciona
listai siekia atsukti laikrodį atgal į ikimodernybės erą, 
modernistai mato tikėjimo ateitį ir viltį tų struktūrų 
reformose. Matydamas šiuos ginčus dėl antraeilių da
lykų, aš nesiliauju kartojęs: mes nerasime sprendimo 
sukdami į dešinę arba kairę, eidami pirmyn ar atgal, 
teisinga kryptis yra eiti gilyn. Kelias į gelmes, kurį lai
kau išeitimi iš krizės, anaiptol nereiškia dievobaimin

skelbiamu tekstu autorius maloniai sutiko pasidalinti. anksčiau 
ši teksto versija, atrodo, skelbta nebuvo. iš anglų kalbos vertė 
Rūta Tumėnaitė.
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go pabėgimo į „širdies rojų“ ir privataus pietizmo sodą. 
Aš kalbu apie esmingą dvasinį ir intelektinį šių dienų 
krikščionybės gilinimą.

Mano įsitikinimu, turime kuo labiau išnaudoti savo 
labui tą pirtį arba apvalančią ugnį, kurią užkuria re
ligijos kritika. Turime atsisakyti minčių apie „banalų 
dievą“, slypintį už gamtos ir istorijos – tokį, kuris mums 
iš karto pasiekiamas. Vietoj to turėtume atsiverti Dievo 
kaip slėpinio gelmės patyrimui. Nesitikėkime iš tikėji
mo tikrenybių, t. y. paprastų atsakymų į sudėtingus 
klausimus, bet turėkime drąsos ir atkaklumo gyventi 
su slėpiniu, supami gyvenimo paradoksų.

Savo knygose esu rašęs apie tikėjimą, kuris pasiekia 
brandą, perėjęs krizes ir traumas, apie antrojo kvėpa
vimo tikėjimą. Mėginau parodyti, kad kai kas panašaus 
vyksta ir kolektyvinėje plotmėje, kad egzistuoja „kolek
tyvinė tamsi sielos naktis“ ir galimybė iš naujo pažadin
ti tikėjimą kultūroje.

Jeigu vienas iš „popietės“ uždavinių yra integruoti tai, 
kas buvo apleista ir išstumta, tai kalbant apie krikščio
nybės istoriją būtina integruoti visus geruosius sekulia
riojo humanizmo ir modernybės pasiekimus.

Vatikano II Susirinkimas jau mėgino padaryti galą 
bergždžiam kultūriniam karui tarp katalikybės ir mo
derniosios kultūros, prabildamas apie santykį tarp Baž
nyčios ir moderniojo pasaulio kaip apie dialogą ir tarna
vimą. Tai, žinoma, nereiškia, kad krikščionybė privalo 
nekritiškai ištirpti modernybėje. Priešingai, dialogo ir 
tarnavimo prielaida kaip tik ir yra savosios tapatybės 
išsaugojimas ir tam tikra kritiška diferenciacija, be ku
rios dialogo partneriai negali praturtinti vienas kito. 
Vis dėlto nei krikščionybės, nei modernybės tapatybė 
nėra sustabarėjusi: krikščionybė tiki Šventosios Dva
sios jėga, toliau veikiančia kūrimo darbe ir Bažnyčios 
istorijoje, tuo tarpu modernybė – gamtos ir istorijos 
raida. Vaisinga nūdienos Bažnyčios ir sekuliariojo hu
manizmo priešprieša padėtų ne tik įveikti išankstines 
nuostatas ir pasiekti geresnį abipusį supratimą, bet ir 
geriau suprasti savo pačių pozicijas. Europietišką mo
dernybę ir sekuliarizmą būtų galima pavadinti „nepa
geidaujamais krikščionybės vaikais“.

Trumpai pažiūrėkime į moderniojo sekuliarizmo ge
nealogiją. Ankstyviausia jo užuomazga, be abejo, yra 
„pasaulio atkerėjimas“ (Entzauberung) hebrajų Biblijo
je, gamtos nusakralinimas Pradžios knygoje ir politikos 
pasaulio nusakralinimas Išėjimo knygoje bei pranašų 
knygose. Istorinių sekuliarizacijos Vakarų pasaulyje 
užuomazgų reikia ieškoti pačioje Viduramžių viršūnė
je. Popiežiškoji revoliucija, ta „pirmoji revoliucija Euro
poje“ – Bažnyčios išlaisvinimas iš imperatorių valdžios 
monopolio kovoje dėl investitūros – baigėsi pasaulieti
nės ir dvasinės galios skilimu, kuris suteikė Vakarų is
torijai pliuralizmo bruožų ir naujos vidinės energijos.

Bažnyčios kova už savo pačios laisvę atnešė nepa

geidaujamų ir šiek tiek paradoksalių vaisių – buvo su
kurtas sekuliarusis pasaulis. Čia matome visuomenės 
fragmentacijos, pamatinio modernybės principo, užuo
mazgas. Pirminis abiejų pasaulių suderinamumas ilgai
niui žlugo, ypač tada, kai Vakarų krikščionybė suskilo, 
o Bažnyčios autoritetas nusilpo. Atskiros visuomenės 
sritys pamažu tapo savarankiškos ir ėmė laikytis savo 
taisyklių. Moderniosios istorijos eigoje krikščionių reli
gija liovėsi būti Vakarų civilizacijos bendrąja kalba. Ga
lima sakyti, kad krikščionybė liovėsi būti „religija“ (reli-
gio) pirmine žodžio prasme, kitaip tariant, ji liovėsi būti 
visuotine vienijančia visuomenės jėga. Auštant moder
nybės erai, tokia Vakarų „religija“ ir bendrine kalba tapo 
mokslas. Tačiau per XX a. mokslas pasidarė toks sudė
tingas, kad daugiau nebeįstengia suteikti paprastiems 
žmonėms suprantamo ir integruoto pasaulio vaizdo.

Šiais laikais sociologinį religio vaidmenį visuotinio 
ryšio prasme atlieka rinkos ir kapitalistinė ekonomika, 
ypač svarbiausios prekės – informacijos – rinka. Ryš
kiausias pavyzdys yra masinės žiniasklaidos priemonės. 
Tai visų pirma yra žiniasklaida, kuri prisiėmė religijos 
vaidmenį. Ji interpretuoja pasaulį ir sprendžia, kas yra 
teisinga ir svarbu: pateikia galingų simbolių ir istorijų, 
formuoja žmonių gyvenseną bei mąstyseną.

Faktas, kad krikščionybė nustojo religijos vaidmens, 
yra, ko gero, neatšaukiamas. Koks vaidmuo ateityje 
teks krikščionybei tokioje visuomenėje, kurioje seku
liarioji kultūra nustūmė bažnytinį tikėjimo pavidalą į 
visuomenės pakraščius kaip eilinę interesų grupę, o į 
tikėjimo praktiką žiūrima kaip į privatų laisvalaikio 
užsiėmimą, hobį?

Yra keletas galimybių. Esama pastangų paversti 
krikščionybę politine ideologija: praėjusio amžiaus sep
tintame dešimtmetyje egzistavo radikali kairioji atmai
na įvairių išlaisvinimo teologijos srovių pavidalu, tuo 
tarpu šiais laikais matome kitą kraštutinumą – religinę 
dešinę JAV. Europoje, ypač Lenkijoje ir tam tikruose 
Čekijos Respublikos sluoksniuose krikščionybės paver
timas politiniu įrankiu yra susijęs su nacionalizmu, 
ksenofobija bei antisemitizmu, išnaudojant žmonių bai
mes dėl imigrantų, liberalios ES politikos ir pan. Kiek 
kitoks variantas yra mėginimas paversti krikščionybę 
grynai emocine religija (pavyzdžiui, perdėtas kai kurių 
naujųjų bažnytinių sąjūdžių, charizminio sąjūdžio pa
maldumas ir pan.).

Gana sėkmingos (t. y. palyginti priimtinos sekuliariai 
visuomenės daugumai) yra pastangos pristatyti Bažny
čią kaip ekspertę moralės klausimais (ypač kalbant apie 
mokslo, politikos ir ekonomikos etiką ir kai tai nėra 
tuščias moralizavimas ar perdėtas seksualinės etikos 
pabrėžimas). Palankiai sutinkami ir mėginimai plėtoti 
mistinę ir meditacinę tradiciją kaip atsaką į dvasingu
mo troškimą. Aš pats ilgą laiką kliaudavausi tais dviem 
krikščionybės pristatymo mūsų laikams būdais.

tomáš HaLík 
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Šiandien norėčiau pasiūlyti dar vieną metodą. Dau
giausia žadantis modelis, mano galva, yra Bažnyčia 
kaip mokykla – mokykla, mokanti trijų pagrindinių 
krikščioniškųjų dorybių: tikėjimo, vilties ir meilės. Tą 
trejybę reiškia iš naujo atrasti, teologiškai apmąstyti ir 
pritaikyti žmonių gyvenimui. Reikia atskirti tikėjimą 
nuo paprasto religinio įsitikinimo, meilę nuo paprastos 
emocijos, viltį nuo paprasto optimizmo. Dorybių teolo
gija turi būti iš naujo permąstyta kaip dialogiškas su
sitikimas tarp (malonės) dovanos ir žmogiškos laisvės, 
atvirumo bei atsakomybės.

Šiandienos ir rytojaus Bažnyčia turėtų semtis įkvėpi
mo iš vienos vertingiausių savo buvimo europietiškoje 
kultūroje formų – pirminio Viduramžių universiteto 
idealo, universiteto kaip mokymo, gyvenimo ir maldos 
bendruomenės, sudarytos iš mokytojų ir mokinių, bend
ruomenės, kuri vadovaujasi tikėjimo laisve, paremta 
įsitikinimu, kad diskusijos yra esminis dalykas tiesos 

kelyje ir kad mokymas turi būti grindžiamas malda bei 
meditacija: contemplata aliis tradere.

Jei remsime mokymąsi Bažnyčioje, kartu ugdydami 
dvasingumą, tai galėsime padėti krikščionybei Euro
poje įveikti vidudienio nuosmukį ir pasiruošti uždavi
niams, kurie laukia jos istorijos popietėje.

Mano nuomone, pirmas svarbus žingsnis šiame ke
lyje buvo Vatikano II Susirinkimas. Tas reformų Susi
rinkimas ir paskesni Magisteriumo dokumentai (ypač 
Pauliaus VI enciklika Evangelii nuntiandi) labiausiai 
stengėsi pabrėžti, kad krikščionių tikėjimas, pagrįstas 
Įsikūnijimo slėpiniu, turi būti įkūnytas žmogiškoje kul
tūroje. Evangelizaciją – anot minėtos enciklikos, pirmu
tinę ir svarbiausią Bažnyčios misiją – sudaro Evange
lijos įkultūrinimas; evangelizacija be įkultūrinimo tėra 
vulgari religinė propaganda ir indoktrinacija. Krikš
čionybė – Įsikūnijimo religija – iš tiesų beveik visada 
buvo „sinkretiška“, ji buvo įtraukta į įvairias kultūras. 
Visada egzistuodavo ankstesnis kultūrinis ir religinis 
kontekstas, į kurį įžengdavo krikščionybė, taip sukur
dama kitokias krikščionybės atmainas, pasižyminčias 
savo specifiniais dvasiniais, teologiniais ir liturginiais 
skirtumais. Nesvarbu, ar kalbame apie judaizmo, hele
nizmo ir romėniškosios Antikos, ar apie Egipto, keltų, 

germanų ar slavų kultūrą, visada jau egzistavo tam 
tikra religinė kultūra, su kuria krikščionybė įvairiais 
būdais sąveikavo.

Taip pat krikščionybė, kurią šiandien patiriame Euro
poje, nėra „gryna“ – ji yra giliai persmelkta sekuliarios 
Vakarų kultūros. Ši šimtmečių senumo tradicinės krikš

krikšČionybė ir Laiko ženkLai

eglė ridikaitė. iš ciklo „kultūringos grindys“. 2013–2018. kairė-dešinė (Latako g. 3). 2014. 
drobė, aerozoliniai dažai, silikonas. 245 × 341. vidmanto ilčiuko nuotrauka
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čionybės simbiozė su vienintele kultūra žmonijos istori-
joje, kuri atrodo pasaulietiška, t. y. Europos modernybe, 
yra labai įspūdinga. Skirtingai negu visos kitos kultū
ros, į kurias buvo įtraukta krikščionybė, Europos mo
dernybė nesudarė atskiro „religingumo“ ir jo nesiekė – 
dėl to, kad pati išaugo iš krikščioniškos religijos šaknų.

Bažnyčios ir modernybės dialogas nėra dviejų visiškai 
nepriklausomų partnerių dialogas. Kaip jau minėta, 
Bažnyčia labai ilgą laiką buvo moderniojo pasaulio da
lis, o sekuliarus pasaulis vis dar turi daugiau krikščio
nybės elementų, negu pats norėtų pripažinti.

Bijau, kad jei krikščionybė ir sekuliarizmas atsuktų 
vienas kitam nugarą arba jei viena iš pusių pasiektų 
galutinę pergalę ir išstumtų kitą, Europa prarastų savo 
įsipareigojimą tiek praeičiai, tiek ateičiai. Nesvarbu, ar 
kuri nors pusė nugalėtų, ar atsuktų nugarą kitai, abi 
liktų pralaimėjusios.

Šiuolaikinis fundamentalizmas ir tradicionalizmas 
rodo, kaip atrodytų krikščionybė, jei tikrai panorėtų 
išsivaduoti iš Apšvietos palikimo ir nūdienos sekulia
rizmo. Kaip atrodytų sekuliarizmas, nusigręžęs nuo 
krikščionybės, galime spręsti iš netolerantiškų ir tota
litaristinių ideologijų apraiškų, tokių kaip mėginimai 
primesti politinio korektiškumo naujakalbę arba iškė
lus daugiakultūriškumo lozungą kastruoti ar lobotomi
zuoti savo kultūrą.

tomáš HaLík

Sekuliariai kultūrai ir visuomenei tenka spręsti di
lemą, ar jos bus „sveikasis“ sekuliarizmas, ar pavirs 
karinguoju sekuliarizmu. Mums pažįstamas karingojo 
sekuliarizmo veidas tiek kietuoju pavidalu, kaip Bažny
čios persekiojimas, kurį vykdė komunistiniai režimai, 
tiek šių dienų minkštuoju pavidalu, kai tradicinės re

ligijos ir krikščionybės vardai išstumiami daugiakultū
riškumo ir politinio korektiškumo ideologijos vardu.

Jei krikščioniškas komponentas pranyks iš europie
tiškos kultūros, toji kultūra netaps ateistinė (t. y. „be 
religijos“, sekuliari), o bus religinė nekrikščioniška (ir 
dažnai antikrikščioniška) prasme. Jos ateizmas iš tie
sų virsta savotiška religija, o kaip matėme marksizmo 
atveju – net ir „valstybine religija“.

Pačiai krikščionybei ir krikščionims yra svarbu, kad 
sekuliarus europietiškos kultūros elementas išliktų se
kuliarus. Šiandien yra svarbu, kad bažnytinė krikščio
nybė primintų sekuliarizmui, jog jis turėtų išlikti seku
liarus, ir kritikuotų sekuliarizmo polinkį tapti „religija“. 
Taip darydama ji gins krikščionybės erdvę Europoje ir 
kartu apgins tikrą europietiškos kultūros pobūdį, ku
rios tapatybę ištisus šimtmečius sudarė sekuliarizmo 
ir krikščionybės suderinamumas. Kai sekuliarizmas ne
siekia tapti religija, galime vadinti jį sveiku, autentišku 
sekuliarizmu. Svarbiausias jo bruožas yra tolerancija ir 
pagarba religijos laisvei.

eglė ridikaitė. iš ciklo „kultūringos grindys“. 2013–2018. Grindys, kurias matė vilma (pamėnkalnio g. 23 / aukų g. 5). 2015. 
drobė, aerozoliniai dažai, silikonas. 209 × 355. vidmanto ilčiuko nuotrauka
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krikšČionybė ir Laiko ženkLai

Kaip teigia britų filosofas Johnas Gray’us, šiandieni
niame pasaulyje yra du liberalizmo pavidalai. Pirma
sis pasisako už visų laisvę, todėl gerbia religijos laisvę, 
kitas mėgina paversti liberalizmą ideologija, dominuo
jančia viešojoje erdvėje ir išstumiančia religiją į grynai 
privačią sritį. Todėl galėtume kalbėti apie „atvirą libe
ralizmą“ ir „sveiką sekuliarizmą“ iš vienos pusės, o iš 
kitos pusės – „ideologinį liberalizmą“, nesunkiai virs
tantį netolerantišku sekuliarizmu. Karingasis sekulia
rizmas yra dvasinis religinio (ir krikščioniško) funda
mentalizmo dvynys. Šie du kraštutinumai provokuoja 
vienas kitą, tuo vienas kitą sustiprindami; jiems reikia 
vienas kito. Jie tinka žmonėms, negalintiems gyventi 
be priešo.

Vienas neabejotinų krikščionybės uždavinių jos isto
rijos popietėje yra atrasti tokį krikščionybės pavidalą, 
kuris būtų kompetentingas to atvirojo liberalizmo part
neris. Tada jų abipusis bendradarbiavimas ir papildo
mumas (bet ne susiliejimas) galėtų prisidėti prie abiejų 
atvirumo ir stiprinimo.

2004 m. Miunchene vykusios žymiosios diskusijos 
metu kardinolas Josephas Ratzingeris ir Jürgenas Ha
bermasas priėjo prie išvados, kad savikritiška krikš
čionybė ir savikritiškas sekuliarus humanizmas yra 
reikalingi vienas kitam, idant ištaisytų vienas kito vien
pusiškumą. Ir tas pats Ratzingeris, jau būdamas po
piežiumi Benediktu XVI, kelionės į Portugaliją metu 
2010 m. teigė:

Šiais dialektikos tarp sekuliarizmo ir tikėjimo am
žiais visada būta asmenų, norėjusių statydinti til
tus ir duoti pradžią dialogui, tačiau viršų, deja, visa

da paimdavo priešiškumas ir vienas kito atmetimas. 
Šiandien suprantame, kad kaip tik ši dialektika yra 
didžioji galimybė išplėtoti sintezę ir perspektyvų bei 
gilų dialogą. Daugiakultūrėje aplinkoje, kurioje gyve
name, suprantama, kad grynai racionalistinė Euro
pos kultūra be transcendentinio religinio matmens 
neįstengtų pradėti dialogo su didžiosiomis žmonijos 
kultūromis, kurioms visoms tas transcendentinis re
liginis matmuo – žmogaus esminis matmuo – būdin
gas. [...] Tad pasakyčiau, kad sekuliarizmo buvimas 
yra normalus dalykas, o sekuliarizmo ir tikėjimo kul
tūros perskyrimas, supriešinimas – įveiktina anoma
lija. Didysis šios valandos iššūkis yra tai, kad abu su
sitiktų ir taip atrastų savo tikrąją tapatybę. Tai, kaip 
minėjau, yra Europos misija ir žmogiškoji būtinybė 
šioje mūsų istorijoje.

Jei šių laikų žmonija nori susidoroti su milžiniškomis 
mūsų pasaulio problemomis – terorizmo grėsme ir kito
kio pavidalo prievarta, ekonominėmis krizėmis, šeimos 
krize, ekologine grėsme, piktnaudžiavimu moksliniais 
atradimais, korupcijos pavojumi demokratijai ir dau
gybe kitų, – reikalingas tvirtesnis bendradarbiavimas 
tarp krikščionių ir sekuliarios kultūros atstovų. Nepa
mirškime, kad krikščionių sugebėjimas susieti dvasin
gumą ir tikėjimo etiką su pagarba žmogaus teisėms, 
laisvei ir demokratijai – vertybėms, apie kurias mums 
primena Apšvietos humanizmo tradicija, – gali tapti 
įkvėpimo šaltiniu ir tarp mūsų esantiems musulmo
nams bei islamo raidai ateityje. Visos iniciatyvos, tal
kinančios šiam bendradarbiavimui, gali tapti vertingu 
indėliu į mūsų pasaulio ateitį. !
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Praėjusiais metais minėjome šimtą metų nuo pirmojo 
lietuviško Homero vertimo. Šį svarbų istorinį žings
nį anuomet žengė vertėjas Jeronimas Ralys, kai buvo 
pub likuotas jo Odisėjos vertimas1. Ralio atliktas darbas 
atvėrė lietuvių kultūrai galimybę gimtąja kalba susi
pažinti su senosiomis Homero istorijomis ir idėjomis, 
kurios formavo literatūrą nuo pat jos atsiradimo. Jau 
istoriniu tapęs Ralio vertimas budina sąmonę ir ver
čia eilinį kartą nustebti – Homeras net po tiek amžių 
vis išlieka aktualus, yra toliau skaitomas, verčiamas ir 
perpasakojamas. Šie perpasakojimai, šiuolaikinės epų 
interpretacijos leidžia senai istorijai „nušvisti“ moder
niomis spalvomis, pasitelkiant naujus (ar to laikmečio 
sąmonei labiau priimtinus ir įprastus) pasakojimo bū
dus. Tad analizuodami šį reiškinį galime ne tik apmąs
tyti Homero reikšmę, bet ir įžvelgti, kokią įtaką laikas 
ar istorijos tėkmė daro mūsų pasaulio suvokimui. 

Lietuviškai galime rasti net kelis tokius Homero per
pasakojimus2. Vienas jų – Odisėjos siužetu paremtas 
švedų nobelisto Eyvindo Johnsono romanas Bangų 
muša (1946, liet. 1997)3, taip pat įdomūs ir verti pami
nėjimo yra Alessandro Barrico Homeras, Iliada (2004, 
liet. 2008)4, Madeline Miller romanų Achilo giesmė 
(2011, liet. 2013)5 ir Kirkė (2018)6 atvejai. Populiarumu 
išsiskiria būtent Miller romanai, gebantys šiuolaikiš
kai prabilti šiuolaikiniams, ypač jauniesiems skaity
tojams – esu pastebėjęs mokinių skundų, kad jie arba 
niekada nėra skaitę Homero, arba, pradėję skaityti, 
vos nemirė iš nuobodulio. Tačiau Miller romanai juos 
intriguoja.

Pirmąjį patyrinėti verta Johnsono romaną, kuris li
teratūrinio stiliaus prasme atrodo pats sodriausias. 
Pasirinktas pasakojimo būdas – be galo originalus ir 
auto ritetingas. Johnsonas savo kūrinyje atsisako vieno 

Homero perpasakojimai ir naujas 
pasaulis

Mykolas Degutis

svarbaus dalyko, kuris pasakojimą pakeičia iš pačių pa
matų – jis atsisako dievų. Dievai jam tėra tik liaudies 
mulkinimas, poetizavimas, kur šio neturi būti, fanta
zijos vaisius. Kare ir žudynėse nėra jokios dieviškos 
šlovės, kareiviai nėra didingo stoto herojai, saugomi 
dievų. Viskas šlykštu ir vargana. Pats Odisėjas taip pat 
nebėra gražuolis herojus. Atėnė nepadeda jam atrodyti 
geresniu Nausikajos akivaizdoje – jį mes matome kaip 
paprastą, karo sumaitotą ir pasenusį vyrą. Pirmuo
siuose romano puslapiuose mums vaizdžiai nupasako
jami Odisėjo randai, jo susenęs kūnas, nutraukti rankų 
pirštai. Plaukdamas Odisėjas springsta jūros vandeniu, 
jam paleidžia vidurius, skauda galvą. Išlipęs į krantą 
Odisėjas jaučia nuovargį. Kelionėje jis kovoja ne tik su 
savo kūnu ir senatve, bet ir su jį lydinčiais psichologi
niais išbandymais. Iš esmės romanas atpasakoja Odi
sėjo kelionę namo po Trojos karo, bet ši pilna kūniško 
ir psichologinio nuovargio, traumų išgyvenimo, amžinos 
sąžinės graužaties ir dvejonės. 

Johnsono romane pagrindinis Odisėją lydintis sunku
mas yra nežinia. Nėra dievų, jokios Apolono ištarmės, 
kuri patvirtintų Odisėjui, kad šis suspės grįžti namo, 
pamatyti sūnų, rasti neištekėjusią ir jo tebelaukiančią 
Penelopę. Odisėjas neįsivaizduoja, kas jo laukia, todėl 
ant savo pečių neša ne tik žiaurios praeities, bet ir ne
nuspėjamos ateities naštą. Atsiminimai Odisėjui ne
leidžia ramiai miegoti, o pačioje romano pabaigoje, kai 
Odisėjas privalo išžudyti Penelopės rankos siekiančius 
jaunikius, jo praeitis galutinai jį prislegia. Paskutiniai 
jo veiksmai, atrodo, lieka absoliučiai beprasmiai, kylan
tys iš niekur, atsiradę be jokios ambicijos ar tikslo, bet 
paprasčiausiai atlikti. 

Odisėjoje Homeras nekreipia dėmesio į tai, kokiu svo
riu praeitis slegia Odisėją. Homerui jis yra pasakojimo 
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įrankis, herojus. O Johnsonas Odisėjo neheroizuoja – 
jis panaudoja Odisėjo istoriją, kad parodytų, kaip daug 
išgyvenęs žmogus negali iš savos patirties išsivaduoti, 
kaip jis nesugeba autentiškai gyventi čia ir dabar – pra
eitis vis labiau siurbia traumuoto žmogaus dabartį. To
kia psichologinė būklė alina tol, kol galiausiai, sutikęs 
naujus sunkumus, žmogus gali paprasčiausiai palūžti ir 
tiesiog veikti, nebereflektuodamas savo paties veiksmų. 
Johnsonas išgyveno abu pasaulinius karus, todėl, bent 
jau žvelgiant istoriškai, nenuostabu, kad tokie pastebė
jimai apie karą jam svarbūs ir aktualūs. 

Tokią sunkią dalią Odisėjui pakelti padeda moterų 
švelnumas. Visas romanas prasideda pas Kalipso7, kil
mingą damą, kuri Odisėją priglaudžia ir jo klausosi, 
ramina. Išsiskyrimas su Kalipso Odisėją skaudina, nes 
tik ten jis galėjo rasti ramybę, nors visad žinojo, kad ji 
turės baigtis. Meilė, nors perteikiama gana įprastai, bet 
parodo ryškų skirtumą tarp homeriškos ir šiuolaikinio 
žmogaus sąmonės. Homero Kalipsė ir Kirkė – Odisėjo 
romantiniai nuotykiai, vyriškumo banaliausia prasme 
išbandymai. Tačiau Johnsono Kalipso ir Kirkė – pana
šesnės į terapeutes, kurios leidžia Odisėjui meilėje ir 
švelnume paskandinti savo skausmus, meile sutepti 
savo žaizdas. Apskritai Johnsono kūrinys panašus į ki
tus XIX–XX a. romanus (Marcelio Prousto, Stendhalio, 
Roberto Musilio, Thomo Manno) tuo, kad praskleidžia 
moteriškos realybės savitumą. Nors pats Homeras ne
vaizduoja moterų nepagarbiai, modernūs rašytojai pri
pažįsta jų išskirtinę galią ir autoritetą vyrų pasaulyje, 
kur jos dažnai, žinoma, garsiai nesireikšdamos, atlieka 
savotišką jungiamosios grandies vaidmenį. Tarkime, 
Penelopė Johnsono romane mums gali priminti salono 
ledi, kuri, laviruodama tarp stuobrių ir tuščiagarbių 
vyrų, viską tvarko, dėlioja pasaulį – verpia realybės au
dinį. Aišku, Kalipso, egzotiška ir subtili „nimfa“, palieka 
Odisėjui neišdildomą įspūdį, kuris jį motyvuoja tolesnė
je kelionėje ir paprasčiausiai leidžia Odisėjui nepaskęsti 
tamsoje, prisiminti, kad pasaulyje egzistuoja švelnu
mas. Toks moters paveikslas XIX–XX a. grožinėje vyrų 
literatūroje dažnas. Moterys padeda vyriškai ambicijai 
neišprotėti, nesunaikinti savęs, bet nuleidus akis prisi
minti pasaulį ir jį pamilti, jeigu tai dar įmanoma. Mote
rys čia yra tarsi jungiamoji grandis, be kurios vyriškas 
„herojus“ kažkur nuklystų ir išprotėtų.

Šią modernią psichologinę interpretaciją Johnsono 
pasakojime atspindi ir senoji Odisėjo tarnaitė Euriklėja. 
Užuominomis ir mįslėmis ji padeda Penelopei supras
ti slapčiausias rūmų intrigas. Be to, Euriklėja įkūnija 
ir „žemesnįjį“ tarnų ir vergų sluoksnį. Bet kaip ir kitų 
to meto (ar net ankstesnių) autorių kūriniuose, John
sonas įžvelgia, kad tokią padėtį turintys žmonės yra 

pastabesni už kitus. Savo paprastumu jie neapsunki
na ir taip komplikuotų įvykių, į juos žvelgia blaiviai ir 
nesitiki grožybių ar didybės, kur jų neturi būti. Gryni 
realistai, gyvenantys tikrovėje, nuo pasaulio neatskirti 
savo didybės. 

Johnsono romane žemesnysis socialinis sluoksnis iš
kyla dar ir paties Odisėjo pasakojime fajakams. Čia Odi
sėjas, savo nuotykius apipindamas išgalvotais dievais ir 
mitologiniais padarais, netyčia įsismarkauja ir pasako 
visiškai neįtikimą, už kiklopus ir nimfas mažiau tikėti
ną mintį, kad vergai irgi nukeliauja į Hadą. Tiek mir
ties mačiusį Odisėją patyrimai išmokė, kad mirtis nėra 
didinga ir nežvelgia į herojus kitaip. Mirtis visada tamsi 
ir šykšti, nes niekas Hade negauna šviesesnės vietelės. 
Net Homero Achilas panašiai atsiliepia apie Hadą. Šlo
vė miršta ir lavonas susilygina su kitu lavonu. 

Taigi toks Johnsono perpasakojimas iš esmės nepa
keičia jokių istorijos vingių. Visa Odisėjo istorija įvyks
ta taip, kaip ir Homero knygoje. Skirtumas tik tas, kad 
Homeras aprašo Odisėjo nuotykius kaip realius, o John
sono Odisėjas juos išgalvoja, kad sušvelnintų žiaurią 
praeitį. Visi „nuotykiai“ atsitinka Odisėjo galvoje – vaiz
duotė čia suveikia kaip gynybinis mechanizmas. Išgyve
nęs pragarišką realybę, Odisėjas turi teisę ją pakeisti. 
Galima sakyti, kad Johnsonas į Odisėjos pasakojimą 
įkomponuoja naują individualumo dimensiją, o dievų 
nebuvimas tik dar labiau pagilina tokią veikėjų padėtį. 
Būtent dėl to, kad Odisėjas tampa asmeniu, istorija pa
keičia savo statusą. Iliados karas ir visos jo pasekmės, 
Odisėjo klajonės, politiniai nesutarimai Itakėje – visa 
tai užgriūna be jokių pagražinimų, be jokios dieviškos 
prasmės, kuri paverstų tuos įvykius didingais ir leistų 
juos iškęsti oriau. Viskas nutinka tik dėl žmonių, ne 
dėl herojų. 

Dėl tokio žmogaus vaizdavimo pats pasakojimas tam
pa humaniškesnis – Odisėjo kelionių prasmė glūdi nebe 
vaizdingame mitologinių padarų aprašyme, o dvasinės 
kaitos kelionėje. Būtent toks ir yra modernus romanas, 
būtent toks yra modernus žmogus. Greičiausiai Johnso
nas taip galėjo žvelgti ir į Europą alinusius karus. Galų 
gale net didžiausias idealistas pavargsta ir karas pra
randa prasmę. Pasibaigus kautynėms pirminė reakcija 
turėtų būti individuali, netgi egoistiška – pasirūpinti ne 
žiniomis apie Elzaso žemių priklausymą vienai ar kitai 
valstybei, bet sužinoti, ar tavo namas vis dar stovi, ar 
tavo šeima gyva ir ar tu gali sau leisti su jais susitikti po 
to, ką išgyvenai. Johnsonas, nors ir būdamas kiek anks
tesnio laikotarpio autoriumi, puikiai padeda užčiuopti 
vieną esmingų XX a. pabaigos – o gal ir mūsų gyvenamo 
laiko – bruožų: dabar žmogus eina prieš herojų, išgyve
nimai prieš gyvenimą, patirtis – prieš prasmę. 

Pakeitęs pasakojimo stilių autorius puikiai atvaiz
duoja žmogaus svetimumą jį supantiems įvykiams. Ho
mero knygoje prasmę kuriantis naratyvas formuoja, nu

7 Homero vertimuose į lietuvių kalbą rašoma „kalipsė“, tačiau john-
sono romano vertime – „kalipso“.
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lemia Odisėją ir jo kelionę, neša Odisėją per Graikijos 
jūras ir salas. Johnsono Odisėjas pats kuria fantastinę 
istoriją, uždengiančią tikruosius įvykius, kurių jis ne
nori prisiminti – apipina ją gražia mitologine fantazija. 
Bet pasakojimai, kuriuos jis galėtų papasakoti neme
luodamas, būtų nemalonūs, žeminantys, nes atskleistų 
jo paties pralaimėjimą prieš pasaulį. Tai puikiai iliust
ruoja vienas iš Odisėjo atsiminimų, Astianakto mirtis. 
Astianaktas buvo Hektoro sūnus, kurį Neaptolemas 
(Achilo sūnus) užmušė mesdamas į sieną. Hektoro sū
naus mirtis – tai karo simbolis, užbaigta giminės isto
rija. Odisėjui tai – baisiausias nusikaltimas, kurio jis 
niekaip negali sau paaiškinti, už kurį jis pats sau ne
atleidžia. Johnsono Odisėjas turi modernią sąmonę ir, 
visų pirma, yra tik žmogus, kuris tapo karo herojumi. 
Jis gali suvokti, kad Astianaktas yra sūnus Hektorui, 
lygiai kaip Telemachas – sūnus jam pačiam. Sužlugdy
tas Trojos karo naštos, kuri bet kurio vyro pečiams būtų 
per sunki, Odisėjas palaidoja savo praeitį, kuri kartu, 
deja, nusitempia ir jo ateitį. 

Baricco knyga Homeras, Iliada taip pat bando pa
vaizduoti individualias istorijas neminėdama dievų, 
leisdamas siužetą valdyti personažams ir jų valiai. Vis 
dėlto Johnsoną ir Baricco skiria gili literatūrinio sub
tilumo ir sugebėjimų bedugnė. Visais amžiais buvo be 
galo keblu paaiškinti, kas yra subtilumas, bet prieš akis 
turint pavyzdį, pasidaro gana akivaizdu, ką reiškia jo 
neturėti. Baricco teigia, kad jo tikslas buvo Iliados isto
riją pateikti paprasčiau, neapsunkinant skaitytojų pa
sikartojimais, archaizmais ir religija. Visa tai jis atlieka 
perpasakodamas Iliados karo istoriją per asmenines 
dalyvių perspektyvas. Bet šis bandymas neišsiverčia be 
begalės pa(si)aiškinimų (knygos pradžioje ir pabaigoje), 
kurie turi pateisinti autoriaus užmojus. Be šių Baricco 
knyga atrodo nevykusi ir neįdomi, nes iš esmės nieko 
nepakeičia ir nesukuria, tik išsklaido Homero istoriją į 
visas puses. Geras kūrinys neturėtų būti aiškinamas, 
o jo stilius – teisinamas. 

Nuo pat pirmų puslapių Baricco kūrinio istorija su
trupa. Homero pasakojimas pasižymi tuo, kad visos 
jo dalys yra svarbios – tai vieninga visuma, o grubiai 
išpjovus vieną dalį, istorija sugriūva. Dievai Homero 
pasakojime apie karą tarsi pastato pamatus istorijos 
eigai, jie sukuria veikėjams naujas galimybes veikti. 
Baricco originalią Homero istoriją iškastruoja ir palieka 
leisgyvę, vos kvėpuojančią, veikėjai ima atrodyti perdė
tai jausmingi, paradoksaliai dievobaimingi ir nelogiški. 
Baricco knygos pagrindinis ramstis – individualūs vei
kėjai – knygoje apskritai pavaizduoti itin nykiai. Visi 
jie kalba vienodai, nepasižymi jokiomis išskirtinėmis 
savybėmis. Pats Baricco kartais prideda keistų detalių, 
kurios atrodo svarbios, bet jos ir pasilieka tik detalėmis, 
nieko pačiai istorijai nereiškiančiomis. Juokingiausia, 
kai veikėjai jau Homero originale pavaizduoti ganė

tinai savitai, Baricco pasaulyje praranda autentiką. 
Geras to pavyzdys – Ajantas. Jį Homeras parodo kaip 
itin galingą ir arogantišką, bet neišskirtinai protingą 
karį. Jis akivaizdžiai kitoks negu Odisėjas, Diomedas 
ar Hektoras. O štai Baricco jį prašnekina dramatiškais 
ir jausmingais išsireiškimais, jam suteikia nepasitikė
jimo savimi, nes Baricco įsitikinęs: visi Iliados kariai – 
pasimetę poetai. 

Pernelyg išraiškingi, mistiški ir poetiški Baricco in
tarpai palieka nemalonų skonį. Jie ne tik neturiningi, 
bet ir įterpti labai nerangiai. Visas šis subtilumo trū
kumas Baricco kūrinį paverčia chaotišku ir bespalviu 
Iliados perpasakojimu. Nors individualumas tarsi tapęs 
pagrindiniu Baricco knygos tikslu, personažų charakte
riai niveliuojami, o istorijos išskaidymas į individualias 
istorijas sunaikina patį pasakojimą, neleidžia jo pateik
ti įdomiai ir prasmingai. 

Miller romanai (kaip ir Baricco) yra parašyti jau 
XXI a. ir žmones vaizduoja dar kitaip. Jos kūriniuose 
veikėjų individualumas pabrėžiamas tiesmukiau. As
meniniai personažų portretai tikslingai veda visą pa
sakojimą į priekį, o įvykiai yra skirti tik paaiškinti jų 
išgyvenimams. Pirmasis Miller romanas, Achilo giesmė, 
skirtas pavaizduoti asmeninei Patroklo perspektyvai 
Trojos kare. Visa istorija įvyksta taip pat, kaip ir Ho
mero originale, bet įvykiai matomi Patroklo akimis, nu
spalvinti jo paties išgyvenimų. Tarkime, maras tampa 
neatsiejamas nuo sąžinės graužaties, kurią jaučia Pat
roklas, o Achilo pyktis, visų pirma susijęs su Patroklo 
bičiulio susvetimėjimu – nuo staiga atsiradusio šaltu
mo. Taigi romane mes patenkame į vieno veikėjo vidinį 
pasaulį ir išgirstame jau žinomą istoriją. 

Iš esmės, savo romane Miller bando paaiškinti, kaip 
Patroklas, Achilo mylimasis, gali susitaikyti su žiau
ria mintimi, kad jo mylimasis žus kare. Būtent tokia 
ir yra romano pagrindinė drama: protas susitinka su 
dieviška ištarme, likimu – ir bando su tuo sugyventi. 
Iš tokios įtampos tarp dieviškumo ir žmogiškumo rutu
liojasi visas naratyvas. Pats Achilas, sužinojęs, kokios 
šlovės susilauks kare, radikaliai pasikeičia, tampa aro
gantiškas ir žiaurus. Patroklas sunkiai begali atpažinti 
savo mylimąjį, bet net ir tada nesuabejoja meile. Čia 
atsiskleidžia vienas iš akivaizdžiausių skirtumų tarp 
Homero ir Miller – Homero istorijoje Achilo ir Patroklo 
santykių pobūdis nėra aiškiai atskleidžiamas. Visą Ilia-
dą galime perskaityti manydami, kad jie yra bičiuliai, 
mylintys vienas kitą kaip draugai. Homero pasakojimo 
būdas suteikia Achilo veiksmams dar daugiau impulsy
vumo, jaunatviškos aistros ir svajingumo. Jeigu Achilas 
ir Patroklas tėra draugai, tada Achilas Iliadoje iš tikro 
kažkuo išsiskiria ir yra vertas dėmesio kaip veikėjas – 
jis yra absoliutus idealistas, kuris gyvena savo dieviško
je ištarmėje, bendrauja su Dievais. Net turi jiems įtaką, 
gali sustabdyti jų valią, bet visgi yra žmogus, pats die
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viškiausias žmogus. Taip Achilo paveikslas sudievina
mas, o jo pyktis tampa tauresnis. 

Miller romano atveju Achilas lieka paprasčiausias 
aistringas jaunuolis, veikiantis arba dėl savo meilės ir 
aistros objekto, arba dėl savo deivės motinos užmojų. 
Tuomet atrodo, kad jo išskirtiniai kovos sugebėjimai ir 
dieviškas charakteris tėra šališkas jį įsimylėjusio Pat
roklo apibūdinimas. Achilo paveikslas tampa nenuosek
lus ir susijaukęs – Miller nenori teigti, kad visi dieviški 
Achilo bruožai tėra maskaradas, bet visgi istorijoje vaiz
duoja jį kaip paprastą žmogų, vedamą įprastų motyvų. 
Tuo metu Homeras palaiko Achilo kilnumą, bet kartu 
leidžia jam veikti vaikiškai. 

Achilo giesmė, sugretinta su Homero originalu, mums 
dar kartą atskleidžia, koks išskirtinis dėmesys mūsų 
epochoje yra skiriamas individualiems išgyvenimams. 

Homeras domisi Patroklu ar pačiu Achilu tik tiek, kiek 
jam tai paranku vystyti istoriją. Jų gyvenimo detalės 
nėra svarbios, išgyvenimai, kažkuria prasme, taip pat. 
Užtenka tik kelių žodžių apie jų kilmę ir viskas. Tuo 
tarpu Miller Patroklo gyvenimo istoriją vaizduoja visą – 
nuo gimimo iki mirties – ir mato joje savaiminę vertę. 
Miller rūpi pavaizduoti veikėjo brandą istorijos eigoje ki
taip nei Homerui, kuriam rūpi pačios istorijos „branda“.

Antrasis Miller romanas Kirkė skirtas vienai Odisėjos 
veikėjai – Helijo dukrai, nimfai Kirkei. Šis romanas taip 
pat individualistinis. Ištremta už savo burtus Kirkė 
vienatvės skausme išsiugdo charakterį. Jos tremtis yra 
simbolinė ta prasme, kad ji tik geriau padeda jai suvok
ti, kad būtent vieniša ji ir žvelgia į gyvenimą. Romano 
eigoje Kirkės burtų galia didėja ir kartu su tuo didėja jos 
pasitikėjimas pačia savimi. Pagrindinis Kirkės burtas 

Homero perpasakojimai ir naujas pasauLis
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yra išvaizdos keitimas. Tai iš esmės ir nusako Kirkės 
padėtį: ji gyvena įvaizdžių bei vaizdinių pasaulyje ir tik 
romano gale sugeba suprasti tikrąją savo išvaizdą. Ji 
gyvena nebe jaunatviškais idealais ir naiviomis svajo
nėmis, bet tikruoju savęs suvokimu. 

Šiame romane Miller sužmogina dievus. Tarp jų vyks
ta politiniai nesutarimai, intrigos, tikrai ne visi pasi
žymi dievišku protu, elgiasi kaip kvailiai. Toks drąsus 
užmojis sukelia nemažai problemų, nes tampa nebeį
manoma suprasti kai kurių dievų veiksmų, jie tampa 
nelogiški, nenuoseklūs. Vienas ryškiausių to pavyz
džių – pats Trojos karas. Iki jo dievai romane vaizduoja
mi kaip visiškai atsiskyrę nuo žmonių, jų nekenčiantys, 
bet karo metu jie staiga visiškai įsitraukia į žmogiškas 
intrigas. Aišku, dievų reikšmė kare yra aktuali jau ir 
pačiam Homerui, bet jo pasakojimo stilius leidžia jam 
nepaaiškinti dieviškų motyvų, net nesukurti galimybių 
jų ieškoti. Homero dievų veiksmų negalime suprasti dėl 
to, kad jie lieka paslaptyje, jų motyvai tvyro virš žmogiš
ko proto galimybių. Tai suteikia dievams tai, kas ir yra 
dieviška – šventumo. Tuo tarpu kai Helijas ar Atlantas 
yra vaizduojami lyg puotoje girtuokliaujantys seniai, 
sunku rimtai ir pakiliai žvelgti į dievus – jų veiksmai 
tampa banalia kvailyste, klaida. Miller dievai yra fan
tastiniai padarai, o jų šventumas pasireiškia tik fantas
tiniais sugebėjimais, kaip nemirtingumas ar ugnies val
dymas. Bet būtent dėl to Miller gali pavaizduoti Kirkės 
brandą: nužemindama dievus, ji leidžia juos vaizduoti 
kaip žmones ir tokiu būdu, su keliais fantastiniais ele
mentais, parodyti jų savirealizacijos istoriją. 

Būtent perpasakojimų dėka, sugretinę juos su origi

nalu, galime suvokti, koks svarbus yra individualumas 
šiuolaikiniam žmogui ir visam mūsų gyvenamam am
žiui. Vardan jo kai kurie autoriai yra pasiruošę netgi iš 
pamatų sugriauti senas istorijas. Šis modernių perpa
sakojimų bruožas atskleidžia ir tai, ką skaitytojai, au
torių manymu, laiko svarbiausia kūriniuose: vidinius 
išgyvenimus. Taigi atliepiant lūkesčius tenka paversti 
Homero istorijas ant šono ir susitelkti tik į asmenybes. 
Tačiau ne visos istorijos tam sutvertos. Būtent Homero 
istorijos tam iš prigimties nėra pasiruošusios ir virs
ta itin keblia kūrybine medžiaga šiandienos rašytojui. 
Jose netelpa veikėjų vidus, nes jis Homerui net nėra ak
tualus. Istorija jam yra svarbiau nei individas. Home
ras puikiai suprato, kad istorijoje žmogus tėra smulki 
dalelė, o ne visuma. Visa tai gerai atsispindi ne kartą 
akcentuotame dievų atvaizdavime. Visais perpasakoji
mų atvejais dievai tampa fantastiniais veikėjais, pana
šesniais į Marvel visatos superherojus, o ne į Antikos 
dievybes – nes šiuolaikiniam pasakojimui svarbiau yra 
vidinio pasaulio šventumas, negu išorės. Ta fantasti
ka yra žmogaus susvetimėjimo su pasauliu išdava – jo 
mąstymas praranda gebėjimą pasaulyje net hipotetiš
kai įsivaizduoti dievus, nepaverčiant jų apgailėtinais 
„Personažais“. Toks apsėdimas žmogaus vidumi para
doksaliai susiaurina šiuolaikinio pasakojimo galimybes. 
Atrodo, kad išorinė pasaulio perspektyva tampa nebe
aktuali ir užsklęsta pasakojimui. Tad šiuolaikinė litera
tūra pati save apriboja, be reikalo ignoruodama platų, 
net jei archajišką, realybės horizontą, kuris pasilieka 
vien įspūdžių ar įkvėpimo šaltiniu.

!
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Prūsijos pamaldumo judėjimo pietizmo raida XVII–
XVIII a. pervartoje – tai laikas prieš Johanną Chris
tophą Gottschedą (1700–1766), Kristijoną Donelaitį 
(1714–1780), Immanuelį Kantą (1724–1804), Gotthol
dą Ephraimą Lessingą (1729–1781). Tai – daugeliui 
istorijos ir literatūros tyrinėtojų aiškaus profilio netu
rintis laikotarpis, be to, mažiau patrauklus nei prieš 
tai buvusi ir gerokai vėluojanti Prūsijos baroko epocha. 
Iš pietistinio dievobaimingumo sklindantis emociškai 
individualizuotas ir stiprus vidinis dievotumas nustū
mė prabangią ir pompastišką Baroko retoriką. Reikš
mingiausi tekstai buvo skiriami bažnytinėms ir teolo
ginėms apraiškoms, išsamiau apžvelgiamos politinės, 
ekonominės, socialinės pasekmės, o grynas hališkojo 
pietizmo religinis judėjimas su savomis prieštaromis 
nelengvai pasidavė nuosekliai interpretacijai, misti
kus ir svajotojus (Schwärmerei) pasitelkę krašto kara
liai, valdytojai ir reformatoriai sunkiai įsipaišė į bendrą 
valstybės gerovės kūrimo vaizdą. Apie dramos, operos 
ar grožinės literatūros santykį su asketiškuoju pietiz
mu tekstų išliko nedaug arba jie iki šiol sunkiai atran
dami. Pietistų nusistatymas bei priešiškumas mūzoms 
ir gracijoms turėjo atgrasantį poveikį literatūriniams 
tyrimams, ir tai galbūt nesusiję vien su negatyvumu, 
estetiškumas tiesiog buvo puritoniška tabula rasa, pa
prastai tariant – jo nebuvo.

Norėdami išsklaidyti istoriografijoje pasitaikančią 
terminų painiavą, trumpai priminsime skirtumą tarp 
„hališkojo“ ir Halės pietizmo. Halės pietizmo terminas 
siejamas su pačiu miestu ir iš jo plitusia socialine rū
pyba bei karitatyvine veikla; labdaringos iniciatyvos 
buvo ne tik atskiro krikščionio pareiga, o bendras vi
sos Prūsijos tikinčiųjų bendruomenės reikalas. Halės 
pietizmo propaguotojų Augusto Hermanno Francke’s 
(1663–1727) ir Philippo Jacobo Spenerio (1635–1705) 
iniciatyvomis masiškai buvo steigiami našlaičių namai, 
prieglaudos, privačios pietistinės mokyklėlės (Winckels-
chulen). Tokį pietizmą galėjo patirti Donelaitis prieš 
įstodamas į Karaliaučiaus universitetą (1736), nes 

HaLiškasis pietizmas ir teatro estetika

Valentinas Kazlauskas

aplinkybės leidžia manyti, kad jis „nuo pat atvykimo 
laikėsi Kneiphofo vargšų namuose, čia įgydamas pradi
nį ir vidurinį išsilavinimą“. Jo lankyta pradinė vargšų 
mokykla mėgdžiojo griežtą Halės auklėtinių discipliną: 
„keliamasi vasarą 5, žiemą 6 val. ryto, pagal tikslią die
notvarkę meldžiamasi ir mokomasi; likęs laisvalaikis 
panaudojamas darbiniam auklėjimui“1.

Tuo tarpu „hališkasis“ pietizmas skverbėsi į kitus 
protestantizmo judėjimus ir kontinentinio atmainas 
Europoje bei Amerikoje (metodizmas, kalvinizmas, bap
tizmas, perkrikštai ir kt.). Šios askezės vokiečių pietis
tų vidinis jausmų proveržis, susilydęs su asketiškumu, 
lėmė, kad doktrina tapo nenuosekli ir net liuteronybei 
kartais atrodydavo kaip svetimkūnis.

Sisteminis pasaulietinių dramų ir komedijų atmeti
mas, abejonės dėl muzikinių pasijų ir bažnytinių vai
dinimų šventovėse buvo lydimos populiaraus argu
mento – taip krikščionis atitraukiamas nuo Dievo ir 
viliojamas į pasaulio tuštybę, vyrauja regos ir klausos 
nuodėmingumas. Pietizmo teologai čia pasigedo liutero
nams esmingo atsivertimo (Wiedergeburt, Erweckung) 
galimybės ir tikėjimo stiprinimo. Krikščionių teologas 
Tertulijonas (160–220) apibendrino griežtai: „iš Die
vo žodžio jūs gaunate šlovingiausius ir švenčiausius 
spektaklius, tad argi reikia ,,akių ir ausų“ ganyklų, kai 
Dievas pats jus priveda prie gėlo vandens“ (kursyvas 
mano, – V. K.), o Jonas Auksaburnis (345–407) pareiškė 
dar griežčiau: „teatras yra velnio dirbtuvės“ (Theatrum 
esse Officinum Diaboli), – tai buvo pasakyta apie visas 
pasaulietinių ir bažnytinių vaidinimų rūšis2.

Pietistinėje polemikoje nebuvo pasirenkama grynai 
rinktinė teatrinė veikla, parodant gabius ir talentingus 
aktorius; taktika buvo visus artistus sumaišyti į vieną 
krūvą su žonglieriais, fokusininkais, šokėjais ant virvės, 
mugių artistais, „dantų laužytojais“ (vok. schaustelleris-
chen Zahnbrechern, taip buvo vadinami dantų gydyto
jai – šarlatanai, „stebuklingu“ būdu traukdavę dantis). 
Apie 1700 m. pastebima, kad klajojantys komediantai 
savo linksmybėse naudojo valstybę įžeidžiančius daly

KuLtūros istorija

1 leonas gineitis, Kristijono Donelaičio aplinka, (ser. Senoji Lie-
tuvos literatūra), vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
1998, p. 80.

2 Cit. iš: Wolfgang martens, Literatur und Frommigkeit in der Zeit der 
Frühen Aufklarung, tübingen: max niemeyer verlag, 1989, p. 42.
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maskuoti spektaklių veikėjus Biblijos siužetais. Pavyz
džiui, Kristus Marijai Magdalietei (sapne) pasirodė kaip 
sodininkas. Freyeris rašė: ,,kareivio, svečio ar apgaviko 
vaizdavimas negali kilti iš to, kad mūsų Išganytojas po 
prisikėlimo pasirodė kitokiu pavidalu nei įprasta. Tai 
greičiau gėdingas piktnaudžiavimas šventųjų apreiš
kimu, kai norima jį nutempti į teatrališkas nesąmones 
ir padaryti jauno vyro maskavimą moterimi, abejingai 
rodyti tai kaip leistiną dalyką“4. Mokyklinės programos 
brošiūra Ar gali mokytojas krikščionis ramia sąžine vai-
dinti komedijose ir tinkamai vadovauti jaunimui orato-
rijų skaitymuose prieš komediją argumentavo taip:

nevertėtų kreiptis į garbingojo Lutherio Užstalės po-
kalbius; čia galima suabejoti, ar visi to paties dalyko 
atstovai vienodai ir teisingai suvokė prasmes. Kristus 
sakė, kad Paskutinio Teismo dieną žmogus turės pa
teikti ataskaitą apie kiekvieną ištartą žodį, taip pat 
ir scenoje išsakytus žodžius. Akivaizdu, kad nekaltos 
mokyklinės komedijos yra pavojingos, nes čia kelias 
veda į nuodėmingus reginius. Daugelis nenuspėja
mų mokinių kartu su komediantais pradeda klajoti 
po šalį. Nurodymas studentui mėgdžioti personažą 
veda į veidmainystę. Kai persikūnijama į moteriškus 
įpročius, dažnai neapsieinama be nuodėmingų juoke
lių. Juk jaunimo amžius širdyje yra dar pakankamai 
naivus; ar verta į galvą dėti tuščias fantazijas?5 (kur
syvas mano, – V. K.)

Dažni gaisrai Prūsijos miestų teatruose kunigų pasi
sakymuose buvo minimi kaip Dievo pykčio apraiškos. 
Liuteronų pamokslininkas Johannas Casparas Schade 
(1666–1698) pamoksle Berlyne kalbėjo: „negalime pa
miršti, ką 1689 m. balandžio 13 d. Dievas parodė – dėl 
tokio vaidinimo žuvo per 500 žmonių“6. Kaip panaši re
akcija į teatrą buvo minimas garsusis Kopenhagos gais
ras karališkosios šeimos teatro pastate Amalienburge. 
Apie Halės (Halensia Schola) pamokslininkų apsnūdi
mą Francke 1699 m. Skunde aukštesnei bažnyčios val-
džiai dėl Halės miesto dvasininkų rašė: „kai patekome 
į universiteto vidų, supratome, kad čia komediantai ir 
panašūs tipai tiesiog žalingai veikia mūsų jaunimą, 
todėl dar kartą nutariame uždrausti jų veiklas. Kodėl 
ministrai nežiūri į tai visu rimtumu? ar jie nemato, kad 
išpažinėjai yra suvilioti čia vykstančio pikto erzelio, gei
dulių ir prabangos? kodėl neparodyti šio siaubo viešai? 
Ar Dievas neatsiųs jiems ugnies, kaip prieš keletą metų 
Kopenhagoje?“7

Liuteronų gimnazijose buvę populiarūs retorikos 
mokymai su teatriniais veiksmais, kaip ir mokykli

kus. Pamaldžioji visuomenės dalis aktoriuose ir jų vai
dinimuose įžiūrėjo nevalyvumą ir bjaurastį, jų socialinė 
reputacija buvo apibūdinama nekaip: aktoriai, budeliai 
ir žudikai yra žmonės be sąžinės.

Didžioji pamaldžių asketų kritikos strėlių dalis buvo 
nukreipta į Antikos autorius. Universitetų studijose, 
meno fakultetuose ir gimnazijose artima pažintis su 
graikų ir romėnų autoriais atrodė gan pavojinga – jų 
tekstai buvo įvardijami kaip pagoniško pasaulio ats
pindys. Prisimindamas studijų dienas Gotos gimna
zijoje Francke su pasibaisėjimu kalbėjo apie lotyniš
kų autorių skaitymą ir atsitiktinai parinktus Cicerono 
(106–43 m. pr. Kr.) raštus, kai jo paties suvokimas buvo 
taip persmelktas stabmeldiškais dalykais, kad protas 
jų neskyrė nuo krikščioniškų, kai antikinis stilius vis
ką tiesiog nustelbdavo ir neišvengiamai vertė naudoti 
ydingas taisykles, o formalūs kalbiniai modeliai tarsi 
absorbuodavo pagonišką dvasią. „Tą dieną“ (turima 
galvoje Paskutinio teismo diena) gali būti paklausta 
ne apie rašymo ir kalbėjimo įmantrybes bei subtilumą, 
o apie krikščioniškumą ir dievobaimingumą. Orienta
cija į klasikinius poezijos ir retorikos modelius su An
tikos kalbine elegancija ir taip lavinamas skonis gali 
sukelti panieką Šv. Rašto tekstams. Mitologijos fikcijos 
ir fantazijos teatro pjesėse turėjo betarpišką sąlytį su 
tikėjimu, o dievotam žmogui buvo rekomenduojamas 
žemiškasis pasaulis. ,,Būk blaivus“, – sakoma Hierony
mo Freyerio (1675–1747) traktate, su nuoroda į Pirmąjį 
Petro laišką (1 Pt 1, 13–19)3. Blaivus realybės pojūtis ir 
praktiško požiūrio įvardijimas kartais apsiėjo be hališ
kojo pietizmo šablonų ir radikalių spekuliacijų.

Halės teologas Johannas Jacobas Rambachas (1693–
1735) gan išsamiai išsakė savo nuomonę apie „vaiz
duotės galias“ ir pavojus – tai buvo žmogaus nuopuolio 
pasekmė. Fantazavimas yra perdėtas entuziazmas, die
votas žmogus privalo disciplinuoti savo mintis, jausmus 
ir vaizduotę. Išradingumas, melas, svajos, miglotumas, 
šešėliai yra vienoje pusėje, tikrovė, realūs liudijimai, 
budrumas – kitoje. Pasirinkimas pamaldiesiems nega
li kelti abejonių, čia nereikia jokio tarpininko. Esteti
nė žaismė neleistina, yra realybės tiesa ir Dievo tiesa. 
Vaizduotė ir fantazija nepriimtina krikščioniui vien dėl 
to, kad ši sfera gali sietis su tikėjimo dimensija, kurios 
apskritai nereikėtų liesti.

„Nepriimtinos“ fantazijos kūriniai neišvengiamai pa
kliūdavo į bažnytinę poeziją ir giesmes, todėl hališkasis 
pietizmas neapsiėjo be nuolaidų ir išimčių, kurios pas
tebimos ir teatro vaidinimuose. Juk palyginimai, sim
boliai, alegorijos su kruvinais dalykais buvo Šv. Rašto 
dalis. Dramų ir komedijų autoriams buvo patogu už

vaLentinas kazLauskas

3 Ibid., p. 103.
4 Ibid., p. 40.
5 Ibid.

6 Ibid., p. 34.
7 Ibid., p. 27.
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nės komedijos, pietistams spaudžiant buvo uždrausti 
ir beveik išnyko. Kai 1713 m. karalius Frydrichas Vil
helmas I (1688–1740) pradėjo eiti savo pareigas, „virš 
teatrų visoje Prūsijoje nusileido uždanga, o šviesos buvo 
užgesintos“8. Karalius kaip protestantas, Hohencolernų 
palikuonis, su puritonišku nusiteikimu atsivėrė pietis
tiniams reikalavimams ir užmojams, kuriuos pateikė jo 
aplinkos veikėjai. Čia teatras taip pat nebuvo užmirš
tas: pareikalauta „nedelsiant išprašyti komedijantus iš 
[Halės priemiesčio] Neumarckto, kaip ir visus šokėjus 
ant lyno, žonglierius ir marinuotas silkes [angl. pickled 
herring – iš angliškų komedijų paplitęs pajacų persona
žų pavadinimas]“, kurių „erzelis ir gėdingos kvailystės 
kursto žiūrovus dykaduoniauti ir tuščiai prabangai; tai 
negali tęstis ir yra netoleruotina, be to, kraštui ir žmo
nėms užtraukia Dievo rūstybę“9.

Halė, Karaliaučius – tai skirtingos menų ir pietis
tinio pamaldumo susikirtimo vietos, kur nesutarimai 
sklido įvairiose institucijose ir socialinėse sferose (mo
kyklos, universitetai, dvarai) ir turėjo savas priežastis. 
Nors Halės kultūrinė kritika savo griežtumu lenkė ki
tus miestus, išimtys ir iš
lygos čia pastebimos. Buvo 
priimta susilaikyti nuo tie
sioginių išpuolių prieš dva
riškių gyvensenos būdą. 
Faktas, kad operos ir ko
medijos su šalia siaučian
čiais maskaradais ir žaidi
mais – tai dvarų puošnumo 
ir blizgesio dalis, todėl šie 
„malonumai“ pietistiniame 
kontekste nebuvo akcen
tuojami kaip itin smerktini.

Lemiamas kartais tapda
vo ir finansinis interesas. 
Apie 1700 m. Halės magist
ratas, palaikomas liutero
niškųjų pietistų, teatro 
vei  kėjams pradėjo teikti li
cenzijas. Neužmirštant per
spėjimų, kad Dievas savo 
sprendimais kupinas rūs
tybės, jiems leista rengti 
spektaklius priemiesčiuo
se (Neumarckte, Glauche). 
Karališkųjų ekonominių 
interesų ir pamaldaus sąžiningumo konfliktą iliustruo
ja karaliaus Vilhelmo I atsakymas Karaliaučiaus mies
to tarybos nariams, kurie 1715 m. gavo garsaus kome
dijanto Johanno Casparo Hacko (1670–1722) prašymą 

išsinuomoti Karaliaučiaus pokylių salę už metinę 100 
talerių sumą: karalius įrašė rezoliuciją guht RW, tačiau 
vėliau ją užbraukė ir įrašė kitaip: „tas 100 talerių atro
do tarsi mano kaina ir nusako mano galimybes. Gal aš 
negaliu valdyti šio krašto? Tai verčia mane abejoti bu
vimu šalyje“10.

Apskritai pastebėtina, kad liuteronų bendruomenėje 
požiūris į meną buvo švelnesnis nei reformatų ar kalvi
nistų tradicijoje. Martinas Lutheris (1483–1546) Užsta-
lės pokalbiuose nedraudė vaidinimų nei kaip skaitinių, 
nei kaip reginių sakydamas, kad dėl patirtos bjauras
ties ar pažeminimo nebūtina užversti Biblijos, o moky
klinės komedijos jam atrodė pateisinamos dėl kalbos 
pratybų naudos ir pamokomo žmonių elgesio spekta
kliuose. Teologas Philippas Jacobas Speneris prisipaži
no, kad po Andreaso Gryphiuso (1616–1664) tragedijų 
skaitymo buvo labiau pastūmėtas į gėrį nei kitais atve
jais. Paskutinėse teologinėse mintyse jis rašė: „Dėl teatro 
dalykų ne visur galiu sutarti su savo sąžine. Dažnai ne
abejojama dėl jų nuodėmingumo, tačiau verta pažiūrėti 
ir į aplinkybes, nes pasaulietiškos tuštybės labiau reiš

kiasi šokiuose. Spektakliai patys savaime yra nuodėmė, 
bet čia prisipažįstu nepasitikintis savimi [...], be to, mes 
privalome nesunkiai valdyti smagias pramogas“11.

Francke’s sūnaus, teologo ir pedagogo Gotthilfo Au
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10 Ibid., p. 29.
11 Ibid., p. 35.

eglė ridikaitė. vilniaus votai arba votai pasitikę popiežių pranciškų (širdis). 2020. 
drobė, aerozoliniai dažai, silikonas. 295 × 401. vidmanto ilčiuko nuotrauka

8 Ibid., p. 28.
9 Ibid.
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gusto Francke’s (1696–1769) dienoraštyje yra įdomus 
pokalbis su karaliumi Frydrichu Vilhelmu I. Karalius 
paklausė, „ką aš galvojąs apie komedijas.“ „Be viso kito, 
jau pats apsilankymas yra nuodėmingas.“ „Kodėl?“ „To

pietistų ir ortodoksų kovas. Komedija tapo dingstimi 
rengti naują karališkosios cenzūros diktatą. Frydrichas 
Vilhelmas I pjesę pavadino kabinetiniu niekalu, bedie
viškai gėdingu rašiniu ir bjauriu paskviliu. Tekstas ir 

prekyba juo buvo griežtai uždrausta. 
Galime tik spėlioti, ar studijuodamas 
Albertinoje Donelaitis galėjo pama
tyti tokį vaidinimą, tačiau teologijos 
studiozą ir būsimą kunigą tikrai pa
siekė gandai ir jaudino tokia „religi
nė“ premjera. Juk čia buvo minimas jo 
profesorius, pietizmo šulas Danielius 
Heinrichas Arnoldtas (1706–1775) ir jo 
veikalai. Aišku, komedijoje vyraujan
tis kvailas pietistinių veikėjų entuzi
azmas ir mistika galėjo tik sustiprinti 
teologiją studijuojančių jaunuolių įsi
tikinimą, kad tokie svaičiotojai ir sva
jotojai neturi nieko bendro su krikščio
nišku tikėjimu.

Gottsched komedijos veiksmas vyks
ta Karaliaučiuje 1736 m., hališkojo 
pietizmo įtakos sferoje. „Halės peda
gogikai“ čia atstovauja kvailokas Muc
kersdorfas, o visos satyros centre trys 
moterys – ponios Glaubelechtin, Seuff
zerin ir Zankenheimin, kurios įsipa
reigoja scenoje apibrėžti „atsivertimo“ 
(vok. Wiedergeburt) sąvoką, neretai 
girdimą Halės humoristinių spektak
lių retorikoje, savo abstrakcijomis ir 
miglotumu primenančią krikščionių 
mistiką Jacobą Böhme (1575–1624).

Neigiama pjesės herojė ponia Glau
belechtin pasirodo ganėtinai kvaila ir 
tuščia, kad galėtų atsakyti į Magist ro 
Scheinfromo ir jo dievotų sekėjų pa
maloninimo frazes. Ilgalaikė jos vyro 

kelionė į Angliją suteikia progą jos namuose įsigalėti 
apgaulingai sektai. Išmintinga tarnaitė Catherina re
alistiškai įsikūnija į itališkų komedijų personažą Ko
lombiną ir įsivaizduoja sugrįžtančio šeimininko siaubą 
– namų rūsys tapo spaustuve, grindys – pietistinių kny
gų sąvartynu, o kambarys – mažos bažnytėlės imitacija. 
Namuose būrys entuziastingų šarlatanų, tarp jų tarsi 
popiežius – jo žmona. Ponia Glaubelechtin sužlugdė jų 
dukters vedybas ir savo intrigėlių žaidimais sugriovė 
šeimos prestižą. Pagrindinis pietistinis satyros centras – 
trijų ponių teologinis disputas ketvirtajame veiksme. 
Pietizme moterys turi pranašautojų, dvasinių vadovų 
ir organizatorių vaid menis (teologine prasme kilusios iš 
Mergelės Marijos, Kristaus gimdytojos). Jos visos trokš
ta pabūti „nemirtingomis“ su savomis dogmatinėmis 
sampratomis scenoje, kuri tampa komišku sektantizmo 

vaLentinas kazLauskas

12 Ibid., p. 33.

eglė ridikaitė. vilniaus votai arba votai pasitikę popiežių pranciškų (ausis). 2020. 
drobė, aerozoliniai dažai, silikonas. 295 × 253. vidmanto ilčiuko nuotrauka

dėl, kad siela nusigręžia nuo Dievo ir lieka tik tuštybė, 
po to ji negali savo noru sugrįžti atgal.“ Karalius atsa
kymu buvo patenkintas ir pasakė: „Ir aš panašiai vakar 
sakiau, – jei norėčiau pamatyti komediją ten, kur nega
liu įsakinėti, pavyzdžiui, Bristolyje, tam neprieštarau
čiau; tačiau vietovėse, kur galiu nurodinėti, negaliu sau 
to leisti, būčiau kaltas dėl viso iš to kylančio blogio“12.

Griežta karaliaus reakcija lydėjo įžymaus klasicizmo 
teoretiko Johanno Christopho Gottschedo (1700–1766) 
žmonos Luises Adelgundes Victorie Gottsched (1713–
1762) sukurtą satyrinę komediją Pietizmas su krino-
linu, arba Daktarui tolygi ponia. Spektaklis 1737 m. 
buvo pastatytas Karaliaučiuje ir tapo „sprogstamuoju 
užtaisu“ bei skandalingu įvykiu, dar labiau užaštrinęs 
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sklaidos centru. Parodijiniai mistikos diskursai persi
pina su atodūsių ir ginčų chorais, pilnais tuštybių ir 
vulgarių nuomonių. Pradžioje ponios savo pokalbiams 
sugalvojo pavadinimą – „Rinktinės diskusijos iš sun
kiausių religinių straipsnių, naudingos ir pamokomos 
teologinės studijos“, sudarytojos Glaubelechtin, Seuffze
rin ir Zankenheimin. Pripažinusios, kad nė vienas teolo
gas neįstengia teisingai apibrėžti „atsivertimo“ termino, 
jos ryžtasi tai įveikti ir pademonstruoti savąjį protą.

Ponia Glaubelechtin: Turiu garbės jums pasakyti, 
kad atsivertimą aš suprantu kaip saldų širdies šalti
nio vandenį, ištekantį iš dangiškosios būtybės Sophios.

Ponia Zankenheimin: Ar tai požeminis? O gal tai 
vonios vanduo?

Ponia Glaubelechtin: Po velnių! Tai joks ne vonios 
vanduo, ką jūs čia paistote!

Ponia Zankenheimin: Atsivertimas – tai dangiško
sios būtybės tapsmas iš gyvūniškos sielos į žemiškąjį 
žmogaus pagrindą, o visa tai sukasi ratu.

Ponia Glaubelechtin: Ach! Tapsmas, cha cha cha!
Ponia Seuffzerin: Dabar klausykite. Pagal mane 

atsivertimas yra kilnaus ir gryno tarsi perlas įvaiz
džio sukūrimas, atsirandantis iš magiškosios sielos 
ugnies ir įvedamas į amžinąjį Šabą. Kitaip tariant, tai 
dangiškoji tinktūra, kurios pagalba naujoji siela išstu
mia vegetuojantį gyvenimą. Ši naujoji dvasia pagal 
išminties modelį lygina visus daiktus. Su tokiu išaiš
kinimu mes užčiaupsime burnas visiems teologams.13

Kitoje scenoje pasirodo ponas Scheinfromas, ir čia 
trys ponios prašo jo išsamiau paaiškinti atsivertimo 
esmę. Nesulaukdamos atsakymo jos pradeda aiškinti 
kartu visos rėkdamos:

Ponia Glaubelechtin: saldusšaltiniovanduo!
Ponia Zankenheimin: dangiškosiosbūtybėstapsmas!
Ponia Seuffzerin: dangiškatinktūra!14

Ponas Scheinfromas pasiunčia jas po velnių, tiesa, 
vis dėlto bandęs iškvosti, ką reiškia vanduo, tapsmas ir 
tinktūra, tačiau, aišku, veltui.

Komedijos autorė, sąmoningai slėpdama savo auto
rystę, pasirodo ne tiek Apšvietos, o greičiau kaip liute
riškosios ortodoksijos kovotoja. Dirbtinė pokalbių ma
niera, įkyrus „galantiškos etikos“ stilius užkliuvo ne 

tik švietėjiškiems intelektualams, bet ir Halės bei Ka
raliaučiaus pamaldiesiems. Pietistinė estetika, kaip 
rodo pavyzdžiai, buvo priešiška barokinio stiliaus ir 
subtilumo idealams, pripažino rafinuotą dirbtinumą; 
po simboliais ir emblemomis slypėjo neaiškios mintys, 
liguisti naujadarai, mistinė tamsa, su kuo, beje, griežtai 
polemizavo Gottschedas. Stebina satyriniai merginų ir 
moterų paveikslai, iš kurių kyla visiškas chaosas, kai 
jos domisi viskuo, išskyrus namų tvarkymą ir vaikų 
auklėjimą. Tai, kad Gottsched komedijos „tekstas yra 
reikšmingas vokiečiakalbėje literatūroje, labiau patei
sinama šiuolaikine moksline recepcija, bet mažiau es
tetine prasme“15. Pjesė, išskyrus ketvirtąjį veiksmą, 
praktiškai atkartojo ir pamėgdžiojo jėzuito Guillaume’o 
Hyacinthe’o Bougeant (1690–1743) komediją La Femme 
Docteur. Vokiečių literatūroje dominavo tezė apie meist
rišką prancūziškos satyros perkėlimą į vokišką aplinką. 
Todėl yra įdomus Gottsched atliktas prancūziško mode
lio germanizavimas ir ideologinė nuostata, pasitelkiant 
šaltinius. Bougeant skleidžiamą jansenizmo16 kritiką ji 
pavertė visuotiniu protestantiškojo pietizmo pasmer
kimu, vykdomu liuteriškųjų ortodoksų. Katalikiškasis 
jansenizmas komedijoje nėra dirbtinai suartintas su 
vokiškuoju pietizmu, tačiau abi religinės srovės išreiškė 
stiprų polinkį susikurti ir internalizuoti savąjį dievotu
mo gyvenimą, atitolti nuo viešosios Bažnyčios ir raštais 
konstruoti savo idėjas.

Dėl tokio „sprogstamojo“ užtaiso Gottschedas pjesės 
neįtraukė į svarbų šešių dalių veikalą Vokiečių teatras 
(Die Deutsche Schaubühne). Kiek šios atsargumo prie
monės pasiteisino, galima spręsti iš to laikmečio visuo
menės nuomonės: pasklido knygų prekeivių apklausos, 
draudimai, diplomatinės intervencijos tarp vokiškų vals
tybėlių, karališkosios Prūsijos kontrolės sustiprėjimas. 
Gottsched tapo viešai pripažinta autore, su savo komedi
ja pasirodžiusi kaip tobula ir išsilavinusi moteris. Tačiau 
ji neišvengė situacijos, kai tradiciniai moters kaip ištiki
mos vyro pagalbininkės siekiai persipynė su stipriomis 
intelektualinėmis ambicijomis ir galimybėmis, o karčiai 
nuviliantis sielvartas vėliau lydėjo ją visą gyvenimą.

Kalbų specialistu Vokietijoje tituluojamas Gottsche
das savo tekstais apie teatrą pagrindė ir atskleidė „sie
los gelmes išjudinančią literatūros galią. Jis išsprogdino 
mechanišką ir pataikūnišką dvaro poezijos „skrynią“ 
ir padėjo dramaturginės literatūros žanrui išbristi iš 
keliaujančių mugės teatrų „estetikos“17. Nors klasikinė 
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13 Luise adelgunde victorie Gottsched, Die Pietisterey im Fisch-
bein-Rocke oder Die Doctormäsige Frau, 3. auflage, berliner ausga-
be, 2015, p. 50–51.

14 Ibid., p. 53.
15 Hans-peter ecker, „antipietistische satire und dokument proble-

matischer weiblicher identität: Luise adelgunde victorie Gottsched, 
die pietisterey im fischbein-rocke oder die doktormäsige frau“, in: 
Revista de Filologia Alemania, 2008, t. 16, p. 59.

16 jansenizmas – religinė srovė nyderlanduose ir religinis visuo-
meninis judėjimas prancūzijoje Xvii–Xviii a. tai kalvinizmui artima 
katalikybės atmaina, neigusi valios laisvę, pripažinusi lemtį. jai pra-
džią davė augustinizmą plėtojusios olandų teologo Corneliuso janse-
no (1585–1638) idėjos.

17 jürgen manthey, Königsberg: Geschichte einer Weltbürgerrepub-
lik, münchen-Wien: Carl Hanser verlag, 2005, p. 106.
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prancūzų dramaturgija buvo pavyzdys, bet tai buvo tik 
išorinė forma. Gottschedas pagal savas taisykles vertė 
daug veikalų, pagyvindamas kalbos raišką, dėjo pama
tus vokiečių nacionaliniam teatrui. Jis stengėsi atrasti 
savąjį modelį, nukreiptą prieš regioninį įvairių dialektų 
mišinį ir kurti vieningą vokiečių kalbos kultūros idealą. 
Tokia kultūrinė revoliucija ir literatūrinis sukrėtimas, 
galbūt besitęsiantis iki mūsų dienų, didele dalimi vyko 
teatrinio meno dėka.

Būdamas tuometiniame dvasiniame ir intelektuali
niame Vokietijos centre Leipcige, Gottschedas regulia
riai susirašinėjo su Karaliaučiaus bičiuliais Johannu 
Jakobu Quandtu (1686–1772), Johannu Georgu Bocku 
(1698–1762), Christianu Cölestinu Flottwellu (1711–
1759). Jį domino naujienos apie pietistų profesūros už
imamus postus universitete, ar jis pats galėtų būti ten 
pageidaujamas, kokių teologų frontas yra stipriausias. 
Būdamas literatūros ir teatro kritikas, laikėsi nuostatų 
apie proto ir dorybės svarbą, atmetė jausmines pietistų 
nuostatas, ir šioje polemikoje turėjo neginčijamą priva
lumą – jis galėjo pasitelkti plunksnos smaigalį. Nelin
ko sekti ir pripažinti jaunus ir itin emocingus poetus, 
o tokio atmetimo „priežastis galėjo būti iš pietizmo kilęs 
religinis jausmas“18.

Paradoksalu ir įdomu, kad Rytprūsių šviesuoliai Ale
xanderis Gottliebas Baumgartenas (1714–1762), Gott
schedas, Donelaitis, Kantas ir daugelis kitų, nebūda
mi pernelyg atsidavę pietizmui, neišvengiamai patyrė 
stip rų šio judėjimo askezės poveikį. Yra žinoma, kad 
pietisto etiketė kartais turėjo neigiamą prasmę. Termi
nas pietizmas, kilęs iš lotyniško žodžio pietas – dievobai
mingumas, pamaldumas, pasak kai kurių šiuolaikinių 
tyrinėtojų, yra „lotyniškų, prancūziškų ir graikiškų ele
mentų hibridas, pradžioje naudotas kaip pašaipūniškas 
pamaldumo įvardijimas“19. Kitas dalykas, jei pietisto 
vardas pridedamas garsiems šios pakraipos Donelaičio 
profesoriams Franzui Albertui Schultzui (1692–1763), 
Danieliui Lorenzui Saltheniusui (1701–1750), Arnold
tui. Tai pietizmo teologai, pritarę Wolfo idėjų jungčiai su 
Apreiškimo tiesomis. Teologijos mokslų studijas Done
laitis pradėjo 1736 m. būtent šiame Karaliaučiaus racio
naliojo pietizmo kontekste. Čia reiktų priminti svarbų ir 

pozityvų XVIII a. pietizmo suvokimą (vok. Frommigkeit 
– „dievotumas“), kad tai yra gilesnis dievotumo siekis, 
kas, mano supratimu, labiausiai atitiktų Tolminkiemio 
kunigo nuostatas.

Teatro meninė kūryba – ne tik dvasinio turinio per
teikimo priemonė, o ir svari vidinė jėga, galinti užgož
ti dievotumo jausmą, kita vertus, religinis ugdymas 
buvo veikiamas teatro efektų raiškos. Vokiečių pedago
gas, prisiekęs pietistas iš Gotos, Gotfriedas Vockerodtas 
(1665–1727) diskusijose apie bažnytinius spektaklius 
teigė: „žiūrovus traukia visai ne šventieji dalykai ir jų 
dvasinis apmąstymas, o išorinė pompastika, jos prista
tymas, [...] čia ir yra pavojus, kad Dievo žodis bažnyti
nėse pjesėse neteks galios dėl poetinių ir ekstravagan
tiškų fikcijų“20. Vis dėlto teatrališkumas nepastebimai 
tapo ypatingu gėriu, atsiduriančiu tarsi šalia Dievo ir 
krikščionybės pamatų. Teologų traktatai vis labiau rodė 
„pažangą“ grožio atžvilgiu, potencialiai konkuravo su 
dievybės instancija. Krikščionybės perspektyvoje išryš
kėjo grožio samprata. Menas ir pamaldumas istoriniu 
požiūriu tarsi išpranašavo tai, ko pietistai vengė – die
votumo jausmo ir estetiškumo sintezę.

Dailieji menai, gero skonio formavimas Apšvietos vi
suomenei tapo pamatiniu poreikiu, moralė ir grožio su
vokimas ėjo ranka rankon su ugdymu. To meto knygų 
prekybos statistiniai tyrimai rodo laipsnišką skaitytojų 
perėjimą nuo religinės prie estetinės literatūros. Mū
zos tapo raminančios ir guodžiančios, tarsi pakeltos į 
šventesnį rangą, veikė ir kūrė žmogaus visumą, kuo 
anksčiau rūpinosi religija. Grožis įgavo pakilumo aure
olę ir konkuravo su krikščionišku šventumu. Apšvieta 
ir pietizmas pasidalijo naujos buržuazijos idealais vyk
dydami kultūrines ir socialines reformas. Įpareigojantis 
amžinos palaimos siekis atsitraukė, socialinis pasaulis 
tapo svarbesnis už Dangaus Karalystę. Įsitvirtino op
timistinis žmogaus įvaizdis su proto galimybėmis ir 
laisva pasaulietinės moralės raiška. Visuomenei labiau 
rūpėjo socialinė gerovė, ir vis mažiau išganymas, dar
bas tapo mielesnis nei malda. Kitais laikais – XVIII ir 
XIX a. pervartoje, – po Donelaičio, Kanto ir auksinio 
Karaliaučiaus šimt mečio, neišvengiamai atsiras neri
mas dėl dvasinių ir žemiškųjų vertybių pusiausvyros, 
kurios neramiai besiblaškanti švytuoklė lyg ir perspės, 
kad kultūra ir menai privalo išlaikyti metafizinį atspal
vį, arba jų nebus. !

vaLentinas kazLauskas

18 Ibid., p. 113.
19 Hans-peter ecker, op. cit., p. 61.
20 Wolfgang martens, op. cit., p. 43.
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Kiekvienų metų vasarį Lietuvos visuomenė (o veikiau – 
dalis valstybės institucijų) mini pirmųjų Nepriklau
somybės kovose (1918–1920) žuvusių aukų, karinin
ko Antano Juozapavičiaus ir kareivio Povilo Lukšio, 
atminimą. Nusistovėjusių minėjimų turinys šabloniš
kas, dėmesio centre atsiduria garbingi žuvusiųjų žygiai, 
išryškinamas jų pasišventimas ir nuopelnai Lietuvos 
valstybingumui. Tuo tarpu atminties reikšmių forma
vimo ar formavimosi aplinkybės, ritualų ir ceremonijų 
kaita, už kurių dažniausiai stovi konkretūs socialiniai 
aktoriai ir kontekstai, lieka profesionalių istorikų, ant
ropologų ir sociologų susidomėjimo objektu – nors at
minties poveikis visuomenės istorinei savimonei yra 
ne mažiau reikšmingas nei profesionali istoriografija. 
Taigi šiame straipsnyje trumpai aptarsime, kaip buvo 
formuojama (ne tik formavosi!) Juozapavičiaus ir Luk
šio atmintis tarpukario Lietuvoje. 

Svarbiausiu veikėju, formavusiu šių savanorių at
minimą tarpukario Lietuvoje, natūralu, tapo Lietuvos 
kariuomenė. Praėjus metams nuo savanorių žūties, 
1920 m. vasario 4 d., Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
Silvestras Žukauskas nurodė, kad vasario 11 d. skiria
ma žuvusiems pagerbti1. Minėjime kalbėta, kad „tiedu 
pirmieji karžygiai, tie geresnieji Tėvynės sūnus savo 
drąsa ir pasiaukavimu uždegė kitų tėvynės sūnų širdis 
ir iš niekur nieko susikūrė Lietuvos armija, kuri išgynė 
iš Tėvynės priešą“2. Tai buvo tarsi Nepriklausomybės 
kovų atminties kulto formavimosi pradžia. Ilgainiui iš
ryškėjo ir konkretesni šios atminimo kultūros formuo
tojai – Juozapavičiaus atminimą itin puoselėjo I pėsti
ninkų pulkas, kurio vadu žūties dieną – 1919 m. vasario 
13 d. – ir buvo Juozapavičius (ilgainiui visi pulke tar

kaip formuota antano 
juozapaviČiaus ir poviLo Lukšio 
atmintis tarpukario Lietuvoje?

Kęstutis Kilinskas

nybą pradėję karininkai privalėjo prisiekti prie Juoza
pavičiaus kapo), o Lukšio – plk. Juozas Šarauskas, Kė
dainių apsaugos srities viršininkas, Lukšiui lemtingų 
Kėdainių kautynių vadas.

1922 m. Juozapavičiaus žūties paminėjimas I pulko 
iniciatyva Alytuje ėmė plėstis į viešąją erdvę. Pulko 
švietimo komisija subūrė visuomeninį komitetą, surin
ko pinigus ir rugsėjo 20 d. Alytuje atidengė pamink
lą. Šventėje kalbėjusieji akcentavo, kad Juozapavičius 
buvo vadas, kuris moka prie savęs patraukti kareivių 
širdis, kelti jų drąsą ir pasiryžimą3. Po metų buvo iš
leista pirmoji Juozapavičiaus biografija, kurioje jis buvo 
pristatytas kaip susipratęs lietuvis, nepaisant to, kad 
jaunystę praleido Rygoje ir kovėsi latvių šaulių pulke4; 
1926 m. publikuota Šiaurės Lietuvos partizano Karolio 
Dineikos užrašyta biografija Lietuvos karžygys Anta-
nas Juozapavičius: Psichologiški bruožai, kuria siekta 
atskleisti Juozapavičiaus vidines transformacijas, atve
dusias iki didžiausio žygio5.

Atidengus paminklą Juozapavičiui, Trimite buvo iš
spausdintas raginimas atitinkamai pagerbti ir Lukšį, 
nors ir pirmojo savanorio atminimo kultūra jau buvo 
pradėjusi formuotis – Karo muziejuje buvo pakabintas 
jo paveikslas, Kaune ir Kėdainiuose Lukšio vardu per
vadintos dvi gatvės, jo kapą Kėdainiuose prižiūrėjo šau
lių būrys; 1925 m. Kardas išspausdino Liudo Giros eiles 
apie žuvusiuosius6. Vis dėlto visuomenė buvo paraginta 
imtis iniciatyvos ir paminklui pastatyti7. 

atmintis

1 mjr. burokas, „amžiną atilsį“, in: Kardas, 1925-01-31, nr. 2, p. 1–3. 
2 Ibid.
3 y., „alytaus karžygiai“, in: Karys, 1922, nr. 55, p. 414–415.
4 petras biržys, Karininkas Antanas Juozapavičius (biografija), Kau-

nas: m. yčas, 1923, p. 81–82.
5 karolis dineika, Lietuvos karžygys Antanas Juozapavičius: Psicholo-

giški bruožai, kaunas: vyr. štabo karo mokslo valdyba, 1926, p. 1.
6 Liudas Gira, „a.a. tautos karžygiams Lukšiui ir juozapavičiui atmin-

ti“, in: Kardas, 1925, nr. 2, p. 3.
7 a. skambutis, „povilo Lukšio kapas“, in: Trimitas, 1922, nr. 40, 

p. 22–24.

straipsnis parengtas įgyvendinant klaipėdos universiteto tiria-
mąjį projektą „išgyventoji istorija“ Lietuvoje tarpukariu: tarp 
pasakojimų apie patirtis ir atminties politikos“. projektui finan-
savimą skyrė Lietuvos mokslo taryba pagal mokslininkų grupių 
priemonę (sut. nr. s-mip-19-40).
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kas A. Juozapavičius“8. Po poros metų, 1929 m. vasario 
4 d., Kėdainių kariuomenės įgula, šauliai ir visuomenė 
Šv. Jurgio bažnyčioje atidengė lentą, skirtą pirmųjų už 
Nepriklausomybę žuvusiųjų atminimui pagerbti9, taip 
pat ir Lukšio atminimui skirtą paminklą žūties vietoje, 
Taučiūnų kaime10. Iškilmėse dalyvavo ir prezidentas, 
žuvusiojo artimieji – motina, seserys, brolis. Smetona 
kalbėjo, kad „laiminga apylinkė, kuri davė savanorį“, 
ragino sekti Lukšio pavyzdžiu11. Skurdžiai gyvenusiai 
Lukšio motinai buvo skirtas žemės sklypas Paobelės 
dvare šalia sūnaus žūties vietos, o Šlikių geležinkelio 
stotis pavadinta Lukšių vardu12.

Ilgainiui Lukšio ir Juozapavičiaus atminimas tapo 
pačių Nepriklausomybės kovų personifikacija, indivi
duali jų patirtis imta generalizuoti kaip visos epochos, 
kovos už valstybę, simbolis. Ketvirto dešimtmečio pra
džioje Lukšio ir Juozapavičiaus nuotraukos atsirado 
mokykliniuose vadovėliuose, o jų atminimas dar labiau 
išaugo ruošiantis 20osioms Nepriklausomybės meti
nėms. 1938 m. vasario 6 d. plk. Šarausko nurodymu 
per kariuomenės radijo pusvalandį buvo perskaitytas jo 
paties atsiminimais grįstas radijo vaizdelis „Lukšiai“13. 
Svarbiausieji vaizdelio veikėjai buvo pusbroliai Povilas 
ir Florijonas Lukšiai (pastarasis žuvo Klaipėdos „atva
davimo“ operacijoje 1923 m.), siužeto centre – bolševi
kų sustabdymas prie Kėdainių ir Alytaus14. Po savaitės 
transliuotas kitas vaizdelis pasakojo apie Juozapavi
čiaus gyvenimą15. 

1938 m. karo muziejaus sodelyje buvo atidengti Juo
zapavičiaus, Lukšio ir gen. Žukausko biustai16. Pirmų
jų dviejų biustų statybą inicijavo Savanorių sąjunga, 
o paminklų bazės buvo padarytos iš akmenų, skyru
sių Mažąją ir Didžiąją Lietuvas, biustai nuliedinti iš 
šovinių tūtelių, Nepriklausomybės kovų metu šautų į 
priešus17. 1939 m. I pulko karo žygių ir pirmųjų pulko 
aukų, garbingai žuvusių Nepriklausomybės kovose, dvi
dešimtmečio minėjimui rengti komisija nutarė įsigyti 
karininko Juozapavičiaus paveikslą, įrengti Alytaus 
šaulių namuose Juozapavičiaus kambarį ir sušelpti jo 
artimuosius18. Pulko karininkų sukurto Juozapavičiaus 
fondo lėšomis turėjo būti apmokėti Juozapavičiaus se
serų Elenos ir Onos vaikų mokslai, nupirktos mokslui 
reikalingos priemonės19. 1940 m. pradžioje buvo nu
matyta Juozapavičiaus kambarį dekoruoti tautiniais 

kęstutis kiLinskas

Tačiau iki 1926 m. perversmo nei Juozapavičiaus, 
nei Lukšio atminimo tradicija netapo visuotine – dau
giausia minėta arba kariuomenės viduje, arba aplink 
žuvimo vietas; paminklo Lukšiui statyti nesuskubta. 
Tik po perversmo, kai kariuomenė tapo itin svarbia 
Antano Smetonos režimo atrama, Nepriklausomybės 
kovų kulto svarba gerokai išaugo. Jau 1927 m. vasario 
16 d. iškilmėse prie Karo muziejaus perversme akty
viai dalyvavęs Kėdainių kautynių vadas plk. Šarauskas 
skaitė paskaitą „Pirmosios aukos už Lietuvos Nepri
klausomybę – kareivis savanoris P. Lukšys ir karinin

8 „pirmųjų žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę karių minėjimas 
prie karo muziejaus“, in: Karys, 1927, nr. 8, p. 79–80.

9 „pirmųjų kautynių paminėjimas kėdainiuose“, in: Lietuvos aidas, 
1929-02-11, nr. 35, p. 1.

10 „antro artilerijos pulko 10 metų sukaktuvės“, in: Karys, 1929, nr. 
208, p. 7.

11 aLfr. dž, „didelės iškilmės kėdainiuose“, in: Karys, 1929, nr. 
211, p. 5.

12 „radijo vaizdelis Lukšiai“, 1938-02-07, in: LCVA, f. 929, ap. 6, 
b. 220, l. 27–44.

13 „raštas valstybės radijo fono direktoriui“, 1938-01-27, in: LCVA, 

f. 929, ap. 6, b. 220, l. 13.
14 „radijo vaizdelis Lukšiai“, 1938-02-07.
15 Ibid., l. 46–58.
16 „kam spaudos ir švietimo skyriaus aplinkraštis“, 1938-09-07, in: 

LCVA, f. 520, ap. 1, b. 321, l. 58.
17 „karo muziejuje vykdomi dideli darbai“, in: Lietuvos aidas, 1938-

08-31, nr. 391, p. 6.
18 „i pp karo žygių ir pirmųjų pulko aukų, garbingai žuvusių nepri-

klausomybės kovose, dvidešimtmečio minėjimui rengti komisijos pro-
tokolas nr. 3“, 1939-02-22, in: LCVA, f. 513, ap. 1, b. 38, l. 63–64.

19 Ibid.

karininko antano juozapavičiaus paminklas alytuje. 1922. 
adomo varno projektas. alytaus kraštotyros muziejaus archyvas
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motyvais ir apstatyti tautinių motyvų baldais, kamba
rys turėjo atlikti reprezentacinę funkciją iškilmingo
mis progomis20. 

1939 m. buvo išspausdinti atsiminimai, skirti I pulko 
kūrimuisi Alytuje, juose netgi įvardytas pirmasis ka
riuomenės žirgas Birutė, kuriuo esą jodinėjo Juozapa
vičius; Karo muziejus mėgino suorganizuoti šios kume
lės iškamšą. Alytuje rasti pirmieji du pulko karabinai, 
pakabinta iškaba „Pirmas lietuvių pulkas“, paminėtos 
pirmosios rikiuotės pamokos, pirmasis rikiuotės statu
tas, pirmieji pietūs, pirmieji šūviai į vokiečių žandarus, 
pirmoji pulko uniforma, pirmoji lauko telefonų linija 
tarp „Pontono“ ir „Saratovo“ kareivinių21. 

1939 m. vasario 11–12 d. I pėstininkų pulkas suren
gė ištaigingas „Karžygio A. Juozapavičiaus mirties did
vyriško žuvimo 20 metų sukaktuves“, kuriose dalyva
vo žuvusiojo sesuo Ona JuozapavičiūtėDuobužienė su 

dukra22. Prie Juozapavičiaus paveikslo buvo pastatyta 
karininkų garbės sargyba, prie pulko pastatų iškeltos 
gedulo kaspinais perrištos vėliavos, įvyko pamaldos 
bažnyčioje, kariams buvo skaitomos paskaitos23. Ant 
Juozapavičiaus žūtį menančio tilto atidengti bareljefai, 
o pats tiltas pavadintas Juozapavičiaus vardu. Alytaus 
Šaulių namuose atidarytas Juozapavičiaus kambarys, 
kurio interjeras vaizdavo žuvusiojo žygius24.  

Iniciatyvų rasdavosi vis naujų, antai 1939 m. gegu
žės mėn. I pėstininkų pulko vadas gen. št. plk. Leonas 
Gustaitis kreipėsi į Ukmergės burmistrą prašydamas 
Deltuvos gatvę pavadinti Juozapavičiaus vardu25. Nea
bejotina, kad Juozapavičius ir Lukšys būtų tapę (o gal 
ir spėjo tapti) vienomis svarbiausių tarpukario Lietuvos 
herojų panteono figūrų, tačiau šią atminimo tradiciją 
nutraukė sovietinė okupacija.

kaip formuota antano juozapaviČiaus ir poviLo Lukšio atmintis tarpukario Lietuvoje?

20 „i pp vado raštas XiX alytaus šaulių rinktinės vadui“, in: LCVA, 
f. 513, ap. 1, b. 38, l. 114.

21 plk. ltn. pranas Gladutis, „prieš 20 metų i-me pulke“, in: Mūsų ži-
nynas, 1939, t. i (167), p. 83.

22 „vaškų nuovados viršininko raštas“, 1939-02-10, in: LCVA, f. 513, 
ap. 1, b. 38, l. 67.

23 „Įsakymas i pp didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkui“, 
1939-02-11, in: LCVA, f. 513, ap. 1, b. 179, l. 72.

24 s. m., „alytuje iškilmingai pagerbtas prieš 20 m. žuvęs pirmasis ka-
rininkas juozapavičius“, in: Lietuvos aidas, 1939-02-14, nr. 72, p. 4.

25 „raštas ukmergės miesto burmistrui“, 1939-05-12, in: LCVA, 
f. 513, ap. 1, b. 38, l. 108.

paminklas pirmajam Lietuvos nepriklausomybės kovose žuvusiam savanoriui povilui Lukšiui. 1929 (atstatytas 1992). taučiūnų kaimas, 
kėdainių r. paminklo projekto autorius vytautas Landsbergis-žemkalnis. LCva

!
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Kai 1986 m. vasarą baiginėjau Vilniaus pedagoginį 
institutą, mano mylimiausia dėstytoja Irena Veisaitė 
ta proga padovanojo Algimanto Kunčiaus fotoalbumą 
Susitikimai. Knygos pirmajame puslapyje užrašė de
dikaciją:

Mielas Vytai, Sveikinu Jus instituto baigimo proga ir 
džiaugiuosi Jus sutikusi... Norėtųsi palinkėti, kad be 
praeities, kuri yra įamžinta šitoje knygoje, Jūsų gy
venime būtų dar daug prasmingų susitikimų. Tai lai
mės akimirkos, išbarstytos mūsų kasdienybėje. Tikiu 
Jūsų ateitimi, kad nepasimesime laiko tėkmėje. Su 
geriausiais linkėjimais Jūsų Irena Veisaitė – K. Vil
nius, 1986 VI.28

Taip jau pasisuko, kad Irena šiuo įrašu, kaip sakytų 
mano mamaitė‚ „musiet ana tavi užčieravuoja!“1 Susiti
kimų tikrai buvo labai daug, net ir dabar nutinka. Bet 
lemtingiausias susitikimas, davęs kryptį visam liku
siam gyvenimui, kaip tik ir buvo susitikimas su Irena. 

Pirmą kartą Veisaitės pavardę išgirdau tik įstojęs į 
Vilniaus pedagoginį institutą. Prieš išvykdamas iš gim
tojo Barvų kaimo studijuoti, Šilutėje užėjau atsisveikin
ti su man padėjusia stojamiesiems egzaminams ruoštis 
lietuvių kalbos mokytoja, mano artimiausio draugo Vir
giaus seserimi Irena NorkuteAtutiene. Atsisveikinant 
išgirdau tokį patarimą: „Yra du geri dalykai Vilniaus 
pedagoginiame institute: etnografinis ansamblis „Po
ringė“ ir Teatro sekcija. Pasistenk patekti į abu. Į Teat
ro sekciją priima nuo antrojo kurso, nes nuo tada Irena 
Veisaitė lituanistams pradeda dėstyti Vakarų Europos 
literatūrą, bet pabandyk ateiti nuo pirmojo. Ji žydė, per 
stebuklą karo metais liko gyva. Jos tėvas buvo vienas 
turtingiausių prieškario kauniečių, vėliau atsidūrė JAV, 
motina žuvo. O jos duktė Alina gyvena Londone. Niekas 
tiek daug neduoda studentams kaip Veisaitė. Ji nieko 
nebijo. Per paskaitas kalba net apie Bibliją“. Šventajam 
Raštui jaučiau pagarbią baimę ir patarimo paklausiau. 

Į sekciją įsitrinti man pavyko nuo pirmo kurso. Pri
siviliojau ir grupioką Gintautą Marcinkevičių. Fakul
tetas buvo labai moteriškas, vis pora vaikinukų prisi
jungė. O „Poringėje“ dėl savo melancholijos nepritapau. 

susitikimas su irena veisaite

Vytautas Toleikis

Tik pasisiūtus tautinius rūbelius įsižaliavus pavasariui 
teko palikti kitam studentui. 

Nežinau, ar visi į Teatro sekciją patekę naujokai pa
tirdavo tam tikrą šoką. Bent man šioks toks buvo. Irena 
niekada nesiūlė žiūrėti vidutinių spektaklių – tik pačius 
geriausius, naujausius. Po spektaklio, neretai pačia
me teatre, sekdavo aptarimas. Ne tik su dėstytoja, bet 
ir spektaklio režisieriais, kartais aktoriais. Ragindavo 
žiūrėti ir gerus filmus: Tarkovskio, Fellinio, Bergmano, 
Bunuelio, daug ir kryptingai skaityti. Sekcijoje institute 
visada kurdavo neformalią, intymią atmosferą: rengi
niai neretai vykdavo prie arbatos puodelio, žvakių švie
soje susėdus ratu. Jokių atsitiktinių lankytojų. Ne iš 
karto būsimiems mokytojams renginiuose atsirasdavo 
drąsos sakyti savo nuomonę, kurios Veisaitė labiausiai 
laukdavo. Įsiminė susitikimai su Tomu Sakalausku, 
jo knygos apie Juozą Miltinį Monologai aptarimas, po
kalbiai su režisieriais Jonu Vaitkumi, Dalia Tamulevi
čiūte, aktore Nijole Gelžinyte. Dalyvauta ir spektaklių 
generalinėse repeticijose (įspūdingiausia – Eimunto 
Nekrošiaus Dėdė Vania), susitikinėta su būsimais ak
toriais (Aidu Giniočiu, Sigitu Jačėnu), lankomi gastro
liuojančių Talino, Tbilisio, Maskvos teatrų spektakliai, 
susitinkama su režisieriais Rezo Gabriadze, Anatolijum 
Vasiljevu, Michailu Tumanašviliu. Irena simpatizavo ir 
mokyklos teatrui sakydama, kad jis paperka savo nuo
širdumu, nesumeluotas, ateities talentai pasimato. Pa
simatėme ir su neordinarinėmis mokytojomis: Violeta 
Tapiniene, Laima Abraityte, Laima Tupikiene, Živile 
Bandoriene. Ne kartą vykome į Kauno dramos teatrą, 
nors į garsųjį susitikimą Kaune su Juozu Grušu aš jau 
nespėjau. Pavasariais būdavo ir garsiosios Teatro mo
zaikos, kuriose pagrindiniai teatro kritikai studentų 
auditorijai burdavo apie geriausius metų spektaklius, 
aptardavo sezoną. 

Ir dabar esu įsitikinęs, kad niekas taip nebrandino 
būsimų mokytojų asmenybių, kaip spektaklių peržiū
ros, jų aptarimai ir susitikimai. Taip ugdėsi ir rafinuo
tesnis estetinis skonis: susiformuodavo aiškus vertės 
matas – kas yra geras spektaklis, literatūros kūrinys, 
filmas, – pagal kurį jau savarankiškai galėjai atpažinti 
aukščiausios prabos meną. Susitikimai provokavo su
sikurti net savąjį kanoną, savotišką meno kūmyrų hie

atmintis

1 tikriausiai ji tave užbūrė (žemaitiškai).



45naujasis židinys-aidai       2022  /  1

puolimas brendo kone metus. Tuo metu tautiškumas 
buvo ant bangos, mat dėl perestrojkos apsilpus cenzūrai 
ypač Rusijos inteligentai pradėjo dejuoti, kad dėl tarybi
nio žmogaus ugdymo jie praranda rusiškąją tautinę ta
patybę. Savaip suprasto tautiškumo kryptį Vidmantas 
norėjo įpiršti ir visai sekcijai. 

Tas viešas studento užsipuolimas, atvira išdavystė 
Irenai buvo didžiulis smūgis. Buvo ir vienas subtilus 

niuansas. Vidmantą dažnokai matydavome besišne
kučiuojantį su dėstytoju Stasiu Skrodeniu – vieša pa
slaptis, kad jis buvo ištikimas instituto rektoriaus Jono 
Aničo klapčiukas. Žinojome ir tai, kad rektorius neap
kenčia Irenos. Spėčiau, kad gudresni Vidmantu tiesiog 
manipuliavo. Kaip tyčia mano žmona Violeta tuo metu 
posėdžio metu buvo koridoriuje – kone verkdama Irena 
pribėgo prie Violetos, apkabino ją ir trumpai pasipasa
kojo, kas atsitiko. Ko šiaip niekada nedarydavo, nesi
guosdavo studentams, nekomentuodavo kolegų darbo. 

Žinia apie nutikimą sekcijos narių tarpe pasklido žai
biškai, ėmėme tartis, ką daryti. Galiausiai studentai, 
kurių vardu kalbėjo „tautiškai“ susipratęs atstovas, 
nedelsdami sušaukė atvirą sekcijos susirinkimą. Pa
sikvietė Ireną, fakulteto dėstytojus, buvusius sekcijos 
narius, jau dirbančius mokyklose mokytojus. Aišku, 
ir Vid mantą. Pirmininkavo Violeta. Jos situacija buvo 
pati kebliausia, nes jai artėjo valstybiniai egzaminai. 
Buvome girdėję, kad neįtinkantys valdžiai studentai 
per egzaminus specialiai sukertami. Posėdžio pradžioje 
mokytojams kaip svetimiems buvo pasiūlyta išeiti, bet 
Irena nesutiko, pasakydama, kad sekcijoje nėra sveti
mų ir savų, kad su buvusiais nariais ryšys nenutrau
kiamas. Visi aiškiai pasakė, kad jų vardu pareikštai 
kritikai visiškai nepritaria. Judošius buvo smarkiai ap
kultas, jį palaikę dėstytojai pabrukę uodegas išspruko iš 
auditorijos, nesulaukę susirinkimo pabaigos. Vidman
tas raitėsi kaip ungurys petelnėje, galiausiai pratrūko:

rarchiją. Ginčydavomės, Nekrošius ar Vaitkus geresnis 
režisierius. Hermannas Hesse ar Thomas Mannas?

Irena turėjo unikalią savybę: savo studentus visur 
„pravesdavo“. Net į garsiojo kantoriaus iš Niujorko Jo
sepho Malovany koncertą Vilniuje, jau Nepriklausomy
bės laikais. Visi ją pažinodavo. Pakviesdavo koks meni
ninkas į savo peržiūrą, premjerą, o Irena iškart klausia: 
„O ar galėčiau su savimi paimti bent keletą studentų, 
jiems ši tema labai įdomi?“ Kai Rygoje Adolfas Šapira 
mums pasakė, kad jūsų vadovė yra vedančioji Baltijos 
šalių teatro kritikė, buvo miela – pasijutome kone rink
tiniais studentais. Irena neapsiribodavo tik sekcijos 
studentais. Visada atsirasdavo kažkokių neaiškių „ne
legalų“. Susitikime su režisieriumi Vaitkumi buvo pra
dedančioji rašytoja Jurga Ivanauskaitė, būsimas kino 
kritikas Audronis Liuga. Iš kur ji juos iškrapštydavo, 
kur su jais susipažindavo? 

Pastebėjau, kad Irena stengdavosi jauną žmogų iš 
tiesų pažinti. Visų pirma išklausinėdavo, koks jo esteti
nis skonis, kuo labiausiai domisi, kokie artimiausi pla
nai, svajonės. Studentus vertindavo ne pagal niekingą 
dabarties egzistenciją, o pateiktą ateities deklaraciją, 
kad ir labai pagražintą. Vertindavo avansu, mane ypač. 
Buvau nedrąsus, nemokantis sklandžiai reikšti minčių, 
kalbos dalykai nesisekė, vis skolų prisirinkdavau per 
sesijas. Tu tarsi turi dar atsiskleisti... O kai taip į tave 
žiūri – nori nenori turi augintis ne žvirblio sparnus, 
o bent į kokio rimto vištino pretenduoti. Tik jokiu būdu 
Irenos nenuvilti, norėjome jai patikti.

Įspūdžiais iš kelionių po užsienį visada pasidalindavo 
su sekcijos nariais, studentais, būdavo ir viešų renginių 
Menininkų rūmuose. Tas ryšys su laisvuoju pasauliu 
instituto vadovybę labai erzino. Manau, kad ir pavydo 
gyvatė užbanguodavo, buvo ir latentinio antisemitiz
mo. Daliai sopėdavo širdutės, kad docentai Dovydas 
Judelevičius ir Irena Veisaitė laisvai kalba Vakarų Eu
ropos kalbomis. Jie vaikštinėdavo fakulteto koridoriais 
kartu, laikėsi vienas kito. Smagiausia būdavo, kai jie 
pasimesdavo ir imdavo vienas kito ieškoti, klausdami 
studentų, ar mes nematę docento Judelevičiaus, ar ne
matę docentės Veisaitės? Kartą per kažkurį Teatro sek
cijos vakarojimą, abu atėjo susikibę rankomis, su tam
siais akiniais, klebenkščiuodami lazdomis, baksnodami 
jas neva kretančiomis rankomis. Vaidino tarsi prieš
kario Kauno vargšus senukus, kreipėsi į mus prašy 
dami išmaldos. 

1987 m. pavasarį per Lietuvių kalbos ir literatūros 
fakulteto atvirą partinį susirinkimą tuometinis Teatro 
sekcijos pirmininkas, studentas Vidmantas K.2, viešai 
užsipuolė Ireną, kad jos vadovaujama sekcija einanti ne 
tuo keliu – neva nusigręžiama nuo tautinio teatro isto
rijos, studentams primetamas kosmopolitizmas. Spėju, 

2 pavardės neskelbiu tik veisaitės prašymu.

susitikimas su irena veisaite

vilniaus pedagoginio instituto Literatūrinis ruduo. dėstytojai 
klausosi rektoriaus kalbos. iš kairės į dešinę: kęstutis nastopka, 

stasys skrodenis, jonas pranas banys, irena veisaitė, dovydas 
judelevičius. 1985. onos pajėdaitės nuotrauka
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neva abejinga lietuviškumui, tautinėms vertybės. Ladi
gųPociūnųVildžiūnų šeimos žmogus, Tado Masiulio, 
Valentino Ardžiūno, Tomo Venclovos, Kazio Sajos, Jono 
Jurašo bičiulė, Aleksandro Štromo pusseserė, besanti 
netautiška... Juokinga, jeigu ne graudu.

Irena mums tada atrodė kaip visiškai nesovietinės 
visuomenės žmogus, už ką ją dar labiau gerbėme. Iš 
kažkokio kito pasaulio. Paskaitose ji nesvaidydavo dvi
prasmiškų replikų prieš komunistus, madingai neiro
nizuodavo „apie vis dar pasitaikančius socializmo trū
kumus“. Bet pakakdavo įsiklausyti į jos intonaciją, 
užtekdavo mestelti akį į veido išraišką, ir viskas pasi
darydavo aišku. Turiu unikalią Onos Pajėdaitės nuot
rauką, kurioje Irena pagiežingai žiūri į tuometinį Pe
dagoginio instituto rektorių Aničą, kuris Literatūrinio 
rudens metu „auklėja“ studentus apžavėjusį rašytoją 
Saulių Šaltenį, kam šis, neva, pernelyg ironiškai vaiz
duojąs jaunąją tarybinę mokytoją. Kasmet Irena paleis
davo į mokyklas keletą sovietiniam marazmui atsparių 
idealistų mokytojų, o gal ir daugiau – juk ir paskaitos 
veikė, ne tik Teatro sekcija. 

– Tai aš tuomet atsistatydinu! 
– Tai ne tu atsistatydini, tai mes tave atstatydina

me! – atšovė Violeta.
Irenos garbė buvo apginta. Jeigu tuomet būtume nu

sileidę, vadovybė būtų turėjusi „pagrindą“ uždaryti Te
atro sekciją, taip pradėdama Irenos išstūmimą iš ins
tituto. Ir dar studentų rankomis, suvaidindama neva 
perestrojkos dvelksmą, imituodama demokratiją.

Pirmą kartą viešai pakabintą Lietuvos trispalvę pa
mačiau pas tėvelį Stanislovą Paberžėje, o Gedimino 
stulpus... ant Irenos švarkelio atlapo. Dar šmotelis laiko 
iki Sąjūdžio, greičiausiai 1986 m. pavasarį. Sidabriniai, 
kiek stilizuoti, skulptoriaus Vlado Vildžiūno dovana. 
Dar prieš tai Irena mums su Violeta instituto korido
riuje pašnibždomis pagiedojo Lietuvos himno pirmąjį 
stulpelį, mat melodijos nelabai buvome girdėję. Nebuvo 
čia koks spontaniškas politinės drąsos proveržis, tik iš 
kalbos išėjo.

Iš laiko perspektyvos komiškai atrodo tie kaltinimai 
už nugaros, neva labiausiai už visus mylinčių Lietuvą, 
ypač dėl veiklos Atviros Lietuvos fonde, – kad Veisaitė 

vytautas toLeikis

irenos veisaitės gimtadienis. sėdi iš kairės į dešinę: vladas vildžiūnas, neatpažintas asmuo, tikėtina jungtinės karalystės diplomatas, Laima 
judelevičienė, Genovaitė Grigėnienė, emanuelis zingeris; stovi iš  kairės į dešinę: rokas masiulis, danutė jonaitienė, karla Gruodis, irena 
veisaitė, dainora eigminienė, darius Čiuplinskas, marytė vildžiūnienė, janina masiulienė, tadas masiulis, Gražina mažeikaitė-sajienė, 
vytautas toleikis, povilas eigminas, kazys saja, dovydas judelevičius, Henrikas Grigėnas. apie 1994. violetos toleikienės nuotrauka
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Irena nuo neatmenamų laikų gyveno vadinamame Si
mono Dubnovo name, dabartinėje Jono Basanavičiaus 
gatvėje. Šiame name nuo seno krebždėjo garsenybės: ne 
tik garsiausias žydų istorikas, bet ir JIVO instituto kū
rėjas Maksas Vainraichas, spėjama, kad su mama toje 
pačioje laiptinėje vaikystę pralakstė 
prancūzų literatūros klasikas Ro
mainas Gary. 

Pirmą kartą pas Ireną į namus 
nepatekome. Tik patrepsėjome prie 
durų, senovišką laiptinę apžiūrėję. 
1984 m. rugsėjį, tik prasidėjus nau
jam semestrui, išgirdome, kad neti
kėtai nuo infarkto mirė Irenos vy
ras Grigorijus Kromanovas. Gana 
sudėtingomis aplinkybėmis, Esti
jos miškuose uogaujant. Savaitgalį 
grupiokui Gintui pasiūliau tiesiog 
užeiti pas Ireną į namus (adresą ži
nojau) ir pareikšti užuojautą. Kaip 
tai yra daroma, abu nežinojome. 
Kažkur prie autobusų stoties nu
pirkome kaip mums tada atrodė 
pačią gražiausią tamsiai raudoną, 
storakotę rožę. Užkopiame laiptais, 
skambiname į duris, o jų niekas ne
atidaro. Galiausiai toptelėjo mintis, 
kad reikia parašyti užuojautos raš
telį ir jį su rože pritaisyti prie durų 
rankenos. Po keleto dienų sutikau 
Ireną institute, iškart padėkojo už rožę. Nebūčiau net 
pagalvojęs, kad mūsų, dėstytojos ir studento, bendra
vimo kokybė gali dar kaip nors pasikeisti, bet atsirado 
kažkoks tarsi įslaptintas, sunkiai paaiškinamas artu
mas. Gal nuo tos akimirkos tapau ne tik jos globojamu 
studentu, bet ir draugu? Žodis „globojamas“ čia tinka. 
Tuomet buvau užbumbęs3, iš kaimo gūdumos atvykęs 
nupiepėlis studentas, tačiau jaučiausi lepinamas Irenos 
dėmesiu. Su Gintu fakultete turėjome studentųtingi
nių reputaciją. Literatūros dėstytojai mus vertino, bet 
kalbos dalykų, metodikos ir visuomeninių mokslų nesi
mokėm nei tam biesui. Kai kalbininkai išsižiodavo mus 
drėbti lauk iš instituto, literatai piestu stodavo ginti, at
seit, gabiausi studentai. Didžiausias mūsų advokatas, 
aišku, buvo Veisaitė. Kniaukinosi kone trejetą metų, 
kol patys susipratome bent truputį pajudinti subines. 

Irenos namai jaukūs, kaip klasikinių Lietuvos inte
ligentų. Begalė knygų, lietuvių, rusų, vokiečių, anglų 
kalbomis. Fonoteka, paveikslai, įrėmintos nuotraukos, 
Vlado Vildžiūno iš medžio drožta skulptūra: mergaitė, 
glaudžianti zuikutį. Apšvietimas subtilesnis nei kituo

se butuose, sufokusuotas. Ne vienas pasakytume, kad 
vieno ar kito rašytojo vardą ar knygos pavadinimą nu
girdome, su šiuo žmogumi susipažinome būtent pas 
Ireną. Čia pirmą kartą gyvenime nykiais sovietiniais 
laikais pamačiau visus Vladimiro Solovjovo raštus, Art

huro Schopenhauerio Pasaulis kaip valia ir vaizdinys 
įspūdingą tomą, tuo metu į Vakarus emigravusio kom
pozitoriaus Arvo Pärto portretą. Pas Ireną susipažinau 
su Vytautu Kavoliu, Vaidotu Dauniu, kuris tuo metu 
rengė pirmąjį Krantų numerį, o Irena, aišku, jam davė 
krūvą medžiagos bei patarimų. Čia vienintelį kartą 
klausiausi dailininko Neemijos Arbit Blato ir jo žmonos 
Niujorko Metropoliteno operos solistės Reginos Resnik 
pasakojimų. Iš Irenos namų ir į Sąjūdžio suvažiavimą 
kartu išdardėjome. Net kelioms minutėms užbėgus, Ire
na sugebėdavo bendravimui suteikti prasmingą, aiškią 
formą. Neprisimenu atvejo, kad svečiui nepasiūlytų 
arbatos ar kavos. Jeigu pietų metas – tuoj siūlo kartu 
ką nors pasigaminti. Irena buvo bend ravimo improvi
zacijos meistras, galėdavo surežisuoti situaciją net vir
tuvėje. Kas skusti bulves pristatomas, kam pavedama 
pateikti spaudos apžvalgą, kam papasakoti kelionės 
įspūdžius. Man atrodo, kai pirmąjį kartą, gal 1985 m., 
Irena pakvietė mus su Violeta į savo gimtadienį, mes 
taip sutrikome, kad iš baimės net nenuėjome, įsidrąsi
nome tik kitais metais. Iškart mus pristatė savo drau
gams, vis taikliai pagirdama. Gimtadieniuose vyrau
davo itin šilta atmosfera. Pirmosios vaišės – garsusis 
atsuktuvas, kurį sukti Irena išmoko būdama Ameriko

susitikimas su irena veisaite

3 taip žemaičiai vadina lėtai augančius naminius paukščius, kurie 
pirmomis savaitėmis prastai auga.

sėdi iš kairės į dešinę: regina resnik, neemija arbit blatas, Liuba Čiornaja; stovi iš kairės 
į dešinę: vytautas toleikis, irena veisaitė, emanuelis zingeris, dovydas judelevičius, 

osvaldas daugelis. 1988. violetos toleikienės nuotrauka
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je, gal pirmoji lietuvius išmokė gurkšnoti apelsinų sultis 
su degtine. Dažniausiai čia būdavo Marija ir Vladas Vil
džiūnai, jų dukra Liudvika, Genutė Grigėnienė su savo 
Grigėnu, Valentinas ir Jonė Ardžiūnai, Gražina ir Ka
zys Sajos, Janina ir Tadas Masiuliai, Audra Žukaitytė. 
Kompanijos siela būdavo Tadelis, turėjęs ypač subtilų 

humoro jausmą. Būdavo ir Violeta RakauskaitėŠtro
mas, Irenos pusbrolio Aleksandro žmona. Paskutinius 
bent penkerius metus prie Irenos gimtadienių prisijun
gė Marius Mikalajūnas. Kartą dar studentas būdamas 
esu paklausęs, ar nepavargsta nuo tiek žmonių, juk at
ima laiką nuo knygų skaitymo, rašymo. Į tai Irena at
sakė: „Jeigu man reikia rinktis tarp knygos ar žmogaus, 
aš visada pirmoj eilėj renkuosi žmogų“. 

Vykdama kur nors Irena niekada nepraleis progos ką 
nors su savimi pasiimti į kompaniją, ypač jei mašinoje 
yra vietos. Daugiausiai mes su Violeta ir Irena keliau
davome dar studijų metais. Laidiniais telefonais susi
skambindavome, ir jau kur nors birbiame. Trise vyko
me į Kauno žydų kapus Aleksote, ten kur dabar „Kauno 
grūdai“. Trise vykome ir į pirmąjį viešą Holokausto 
aukų paminėjimą Kauno IX forte. Regis, Romualdas 
Ozolas inicijavo. Irena taip jaudinosi, kad kalbą pradėjo 
rusiškai, tada nurimusi perėjo į lietuvių. Stebėjosi pati, 
kodėl taip atsitiko, kokie pasąmonės klodai streso metu 
atsivėrė. Buvome ir Vilniaus aklųjų mokyklos teatro 
jubiliejiniame renginyje. Jeigu horizonte pasirodyda
vo koks naujas žmogus ir Irena juo susidomėdavo, nu
spręsdavo su juo susipažinti, pasikeisti mintimis. Taip 

susipažinti važiavome į Širvintas pas kunigą Česlovą 
Kavaliauską. Suradome jo kuklų medinuką, pasikal
bėjome. Grįždami kažkur pakeliui sustojom. Tuomet 
pirmą kartą Irenai tiek daug atvirai apie save pasipasa
kojau. Panašiai ir su memuaristu tremtiniu Kazimieru 
Skebėra susipažino, kunigu Antanu Saulaičiu, broliu 
Juozapu iš Tiberiados bendruomenės. 

Su Irena niekad nebus nuobodu pakliuvus į kokį se
minarą ar konferenciją, suvažiavimą. Ypač užsienyje – 
tuoj būsi supažindintas su krūva žmonių, kuriuos Irena 
nukreips tau, manydama, kad tavo interesai artimesni 
nei jos. Tuoj suorganizuos grupelę žmonių aptarti ką tik 
gimusią idėją, kurios realizavimas, aišku, realiausias tik 
Lietuvoje, o būsimus idėjos realizuotojus Irena čia pat 
ekspromtu vardina. Dėl įgimto komunikabilumo, plačios 
erudicijos, kalbų mokėjimo bei vidinės motyvacijos Ire
na būdama tarp žmonių žaibiškai užmezga šiltą pokalbį 
su bet kokio formato žmogumi. Pradedant viešbučio va
lytoja, baigiant svarios šalies ministru pirmininku. Pa
sakojo, kaip Stokholme su Gerhardu Schröderiu šnekte
lėjo lygiagrečiai stovėdami eilėje į tualetus. Tuoj randa 
bendrų sąlyčio taškų, tuoj pasiūlo atvykti į Lietuvą.

Tokia jau ta Irena. Ji kaip kokia žiurkė viską tempte 
tempė tik į Lietuvą. Bet kuriai institucijai pati geriausia 
investicija į žmogiškuosius resursus būdavo – pasiųsti 
Ireną į kokią svarbią tarptautinę konferenciją. Garan
tuotai susipažins su svarbiausiais žmonėmis, parsiveš 
krūvą kontaktų, geros medžiagos, o po pusmečio, žiū
rėk, jos sutiktieji žmonės jau ir malasi po Vilnių. Niekas 
nemokėjo taip įtaigiai pristatyti Lietuvos, ypač jos kul
tūros, gamtos, šalyje gyvenančių įdomių žmonių, kaip 
Irena. Atsimenu, kad George’as Sorosas per Atviros Lie
tuvos fondo veiklos dešimtmetį į klausimą, kas jam yra 
Lietuva, lakoniškai atsakė – Irenos Veisaitės veidas. 

Kalbama, kad kai Irena grįždavo iš užsienio, Atviros 
Lietuvos fonde darbuotojai tiesiog susiplokštindavo, 
kad jų nepastebėtų, jausdami, kad dabar tai pasipils 
papildoma neplanuotų darbų lavina! Aišku, juos reikės 
atlikti kuo skubiausiai. Taip ir būdavo. Taip atsirado 
Jungtinių pasaulio koledžų stipendijos, projektas Dia-
logue for the Future, pačios įvairiausios užsienio stažuo
tės lietuviams, programos, atvykdavo kviestiniai pro
fesoriai, net užsienio konsultantai „Europos kultūros 
sostinė 2009“ biurui. Jeigu jau Irena sutinka dalyvauti 
kokioje nors valdyboje, tai dalyvauja maksimaliu pajė
gumu, spėju, kitaip sau to neleistų. Į posėdžius ateina 
visada perskaičiusi medžiagą. Jeigu ko nespėja peržiū
rėti, tai pirmas jos sakinys tik pravėrus duris būna: 
„Nespėjau perskaityti dviejų paraiškų, duokit penkioli
ka minučių!“ Visada pasisako, visada ką nors pasiūlo. 
Galbūt Irenos perfekcionizmas ir aktyvumas, padiktuo
tas įgimto lyderio savybių, ką ir erzina, bet tokia jau ta 
Irena. Jeigu būna konferencija – visada konspektuoja, 
pasižymi įdomias mintis. Nenuobodžiauja, nenusimuili

vytautas toLeikis

irena veisaitė ir violeta toleikienė. 1990. vytauto toleikio 
nuotrauka
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na į miestą vynelio pagurkšnoti, kaip dalis atvykusiųjų, 
bet koncentruojasi į čia ir dabar. Gal geros prieškario 
gimnazijos, namų tradicija? Irena niekada nelaukia, 
nestumia valandų, kol kas pasibaigs, ji pati čiumpa už 
skvernų laiką ir situaciją. Irena yra pasakojusi, kad 
studijuodama Maskvoje didžiausią laiko dalį praleis
davo Lenino vardo bibliotekoje, ją pravardžiavo knygų 
žiurke. Visiškai tuo tikiu. Nuolatinis skaitymas, infor
macijos kaupimas – kas čia tokio, daug tokių Lietuvoje. 
Bet Irenos skaitymas siekia apčiuopti patį naujausią 
kontekstą, pajusti pasaulio diskursą, jautriausią nervą. 
Beje, kai su mokiniais 2019 m. rudenį buvome Maskvo
je, į Lenino biblioteką specialiai užėjome vien dėl Irenos. 
Kaip nepažiūrėti tos vietos, kurioje mano mylimoji pro
fesorė praleisdavo dienų dienas.

Yra tekę ne kartą su Irena ginčytis. Dažniausiai dėl 
istorijos, politikos. Turbūt ilgiausiai truko mūsų ginčas 
dėl Jungtinių Pasaulio Koledžų (UWC) Lietuvos nacio
nalinio komiteto naujos organizacijos kūrimo. Irena 
buvo įsitikinus, kad mes turime Lietuvoje suburti judė
jimą iš dalyvavusių konkurse moksleivių, paskutiniojo 
etapo dešimtuke nelaimėjusių stipendijų. Mat aš ini
cijavau tarptautinius UWC vasaros kursus Lietuvoje, 
į kuriuos kviesdavome jaunimą iš visų pasaulio šalių, 
dalyvavusius, bet nelaimėjusius stipendijų lietuviukus. 
Irena buvo įsitikinusi, kad aš nesunkiai juos suburčiau. 
O aš atsikalbinėdavau, kad negalima suburti žmonių, 
kuriuos vienija nesėkmė. Beveik du metus kniaukino
mės, kol Irena nusileido. 

Beje, man atrodo, kad Irenos valingumas, kietas ge
bėjimas kitus įtikinti atlikti krūvas darbų, atsiriboji
mas nuo kitaminčių, yra gerokai perdėtas. Visada bend
ravau ir tebebendrauju su kitaminčiais. Nuo Irenos 
niekada neslėpdavau, kad turiu kažkokių reikalų su 
žmonėmis, kurie Irenai ne visai priimtini, yra kitokių 
vertybių. Kai kurie – tikri Irenos antipodai! Niekada ne
sistengdavo manęs atmušti nuo tų, jos akimis galimai 
abejotinų mano draugysčių. Atgimimo laikais buvau 
aistringai įsitraukęs į Ateitininkų federacijos atkūrimo 
darbus. Daug turėjau bendros veiklos su daktaru Vincu 
Rasteniu, būriu kunigų ir vienuolių, hierarchų. Bend
raudavau su kitais dėstytojais, menininkais, moksli
ninkais, kurių interesai visiškai nepatekdavo į Irenos 
dėmesio lauką. Nėra nė vieno blogo žodžio apie juos pa
sakiusi! Nebent pats imdavau niurnėti – tuomet Irena 
santūriai pakomentuodavo. Ir kai keisdavau darbus – 

ypač kai dirbau nevyriausybinių organizacijų vystymo 
srityje – santykiai niekada neatšaldavo. Net ateidavo į 
renginius, visiškai tolimus jos sričiai.

Irena yra įtakojusi ne vien mano, o daugelio žmonių 
gyvenimus, padėjusi žmonėms atsiskleisti, dvasiškai 
augti, rasti savo pašaukimą arba padėjusi sunkią ap
sisprendimų ar netekčių valandą. Ne vienam iš mūsų 
pažintis su Irena buvo fatalinė. Reikėtų kada sąrašą 
sudaryti. 

Aišku, nelengva pasakoti apie žmogų, kurį be galo 
gerbi ir myli. Nors ne visada su Irena šimtu procentų 
sutikdavau, bet besąlygiškai priimdavau ją tokią, ko
kia ji buvo. Irena mane taip pat priėmė tokį, koks aš jos 
akyse nusilipdžiau, net prie mano grubokų žemaitiz
mų prisipratino. Manyčiau, kalbant apie Ireną, ne pro 
šalį prisiminti kai kuriuos iš mūsų atminties, bendrojo 
diskurso trinamus žodžius, jų tikrąją prasmę: arbatėlė, 
apnakvinti, atleisti, duoti, dalintis, forma, įsipareigoti, 
neišduoti, padėkoti, pakviesti, palaikyti, paremti, pasi
džiaugti, paskolinti, pravesti, rojus, supažindinti, susi
prasti, suvesti, tarpininkauti, teatras, tėvynė, vertybės. 
Rašau abėcėlės tvarka. Šie žodžiai Irenai buvo labai 
svarbūs. Jie lydėjo ją visą gyvenimą, palaikė. Suteikė 
jos gyvenimui prasmę ir netgi formą. 

Unikaliausia Irenos savybė – ištikimybė. Niekada 
neišduoda draugų. Net jeigu ir atitolsta dėl pačių įvai
riausių aplinkybių – niekada nemini blogu žodžiu. Ne 
kartą, kai man atsitikdavo kokia bėda ar neteisingas 
užsipuolimas žiniasklaidoje, visada pirmasis skambutis 
būdavo Irenos. Jau Nepriklausomoje Lietuvoje trejetą 
vasarų Irena su dukros Alinos šeima iš Londono po su
trumpintą savaitę atostogavo mano tėviškėje Barvuose. 
Susidraugavo su mano mamaite, su papa. Abu jai slap
ta pasipasakodavo. Ypač tėvas. Kai grįždavau kada iš 
Vilniaus į Barvus, mamaitė klausdavo: „Nu, kap tava 
mano Ruoga gyven, kap tava Veisati?“ Vis sakydavo, 
kad „Ut bystri muotriška, umžiūn nepasidūd. Juk yr 
už muni y dvyjas metas vyresni, o daug bystresni už 
muni!“ Kartą mamaitei daugiau papasakojau apie Ire
ną. Mamaitė tylėjo tylėjo ir galiausiai taip apibendrino 
mano pasakojimą: „Ana tau tyk gera yr padariusi, kad 
tu aną už tūn ir į myžini gali pabučiūti!“ Taip ir pasa
kė! Kažkoks tarsi iš Senojo Testamento pašnekėjimas. 
Gal iš savo mamos, mano babos, bus perėmusi? Nieka
da daugiau gyvenime iš mamaitės nesu girdėjęs to reto 
posakio – aukščiausio lygio įvertinimas.

susitikimas su irena veisaite

!
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Jei pasiseks įsukti į reikiamą kiemą, tiesiai iš judrios 
gatvės laiptukais galima pakilti iki pat Kauno meno 
mokyklos tvoros. Tuomet reikės truputį paeiti palei 
tą tvorą ir štai – gelsvas medinis namas čerpių stogu 
ir dailiai rusvai išdažytomis langinėmis: Juozo Zikaro 
namaimuziejus. Bet prieš atveriant medinius varte
lius, norisi dar atsisukti – kitoje gatvės pusėje, priešais 
namą, ant tvoros tupi skulptoriaus Vinco Grybo ten 
pasodintas, įėjimą nuolat stebintis apuokėlis. Kadangi 
paukštis betoninis, tai, manau, galime pasitikėti, kad 
jis ir yra tai, kas atrodo. Ir su juo labai norėtųsi pasikal
bėti: jis čia jau beveik 100 metų – žino viską.

Jis matė, kaip energingas vyras ilgai vaikštinėjo po 
šlaito šabakštynus ir vis žiūrėjo į nuo kalno atsiverian
čią Kauno senamiesčio panoramą. Paskui tas pats vy
ras grįžo su išdidžios laikysenos gražia moterimi, ku
riai kažką pasakojo, gestikuliuodamas rankomis, tarsi 
piešdamas ore. Ji kiek abejodama žiūrėjo, tačiau nesi
ginčijo. Paskui buvo dar daug žmonių, ir kostiumuo
tų, ir darbininkų, kurie tautiškai keikdamiesi pradėjo 
statyti namą ant Žaliakalnio šlaito. Tai buvo nedidelis 
pastatas: keturi ratu išdėstyti kambariai, siaura virtu
vė, palėpė, o pusrūsyje su atskiru įėjimu iš lauko – skal
bykla ir atskira studija iš trijų nedidelių erdvių. Viskas 
statyta tik iš lietuviškų medžiagų, ne tik mediena, bet 
ir plytos, ir čerpės pagamintos nepriklausomoje Lietu
voje – tokia patriotiška, nors ir ne ūkiška šeimininko 
užgaida. Apuokėlis turbūt prisimintų ir čia turėjusį 
lankytis namo architektą, kurio mes, deja, nebežinome. 
1933 m. atvyko naujakuriai – Zikarų šeima.

Ponas Juozas Zikaras – smagiai nusiteikęs vyras įdė
miu žvilgsniu ir šauniai į viršų užriestais ūsais. Žymus 
skulptorius, visų mylimos „Laisvės“ autorius, vienas 
pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių. Gerbiamas 
ir mylimas dėstytojas, kurį tuometinis švietimo minist
ras šiaip ne taip prisikvietė į Kauną iš Panevėžio, žadė
damas ne tik gerą algą, bet ir gyvenamąją vietą. Iš pra
džių sakęs, kad nieko jam nereikia, užtikęs šią vietą 
skulptorius apsigalvojo – erdvė yra tokia prabanga, 
kurios neatsisako joks menininkas.

Ponia Anelė Zikarienė, iš gerbiamos Tūbelių šeimos. 
Graži, veikli ir išdidi žmona, motina, moteris juodais 

stiprių moterų namai
juozo zikaro namai-muziejus

Aistė Paulina Virbickaitė

ilgais plaukais ir mėlynomis akimis. Ji puikiai tvarkė
si visais buities ir šeimos finansų klausimais ir kai gy
venimas buvo gąsdinamai skurdus ir šaltas, ir šeimai 
atsidūrus tarp Kauno elito. Už perspektyvaus, tačiau 
neturtingo jauno skulptoriaus iš vargingų valstiečių 
šeimos ištekėjusi moteris Kaune pagaliau galėjo pradė
ti gyventi kaip reikiant: turėti reikalų įvairiose moterų 
draugijose, namuose vadovauti tarnaitėms, priimti ar
batėlei garbias ponias, tame tarpe ir Smetonienę, vesti 
vaikus į operą, baletą, koncertus, samdyti muzikos ir 
užsienio kalbų mokytojus. Tam, kad galėtų kontroliuoti 
besimokančius vaikus, ji mokėsi visko kartu su jais. Ir 
niekada nenustojo būti ūkiška – per maždaug dešimtį 
metų ji, vyrui nežinant, sugebėjo sutaupyti vilai Kačer
ginėje, kurią pati ir pastatė, be sutuoktinio pagalbos.

MuziEjų istorijos: sapnai ir KasdiEnis gyvEniMas

juozas zikaras. žmonos portretas. 1914. pieštukas, sp. kreidelės. 
Čdm
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Ir keturi jų vaikučiai, tobulai švariais rūbeliais ir 
angelėlių šypsenomis: aštuonmetis Vaidutis, šešiame
tis Teisutis ir keturmečiai dvynukai Alytė ir Vainutis. 
Taip, visi vardai mažybiniai. Galvoju, kaip įdomiai tu
rėjo skambėti jų šeimyniniai barniai! Bet juos girdėjo 
nebent apuokėlis – tokių moterų kaip Anelė šeimose 
dūmai iš namų neišeina.

Dažais kvepiančiuose na muose greitai nusistovėjo 
tvarka. Į savo vietas sustojo sofos ir stalai, sugulė stal
tiesės ir kilimai, susirikiavo spintos, užuolaidos, pa
veikslai ir nuotraukos ant sienų. Žemyn besileidžiantį 
kalno šlaitą užėmė Zikarienės daržas, kiemą ėmėsi sau
goti du vokiečių aviganiai ir būsima kalėdinė kalakutė. 
Vaikai keliaudavo į mokslus, šeimininkė atiduodavo 
nurodymus tarnaitei ir užsiimdavo savais ponių reika
lais, o šeimininkas arba sukdavo pro mūsų pažįstamą 
apuokėlį į meno mokyklą, arba – per kiemą žemyn, 
į studiją. Ten – trys kambariai, iš kurių viename dir
bama, antrame ilsimasi ir ant jaukios tamsios sofkutės 
su santūriais kutukais priimami svečiai (ant jos yra 
sėdėjęs pats Basanavičius!), trečiame saugomi jau su
kurti darbai. Šią savo erdvę skulptorius švelniai, bet 
ryžtingai gynė nuo gerbiamos sutuoktinės priežiūros 
ir tvarkos, bet net ir čia jos neišvengė, nes be jos – nie
kaip. Ponia Anelė buvo žymiausiuose, svarbiausiuose 
jo kūriniuose.

trys aneLės atvaizdai

Skulptūra „Motinystė“ sukurta Sankt Peterburge, 
kaip baigiamasis studijų Peterburgo meno akademijoje 
darbas. Jaunas skulptorius iš Lietuvos rizikavo. Buvo 
įprasta, kad baigiamieji darbai kuriami pasirinkta mi
tologine tema, tokią temą turėjo ir Zikaras. Tačiau, ma
tyt, nedžiugino jo tas „Kadmis užmuša drakoną“, tad 
nieko neperspėjęs jis sukūrė darbą laisva tema – moti
nystės temos alegoriją. Realistiškai perteikta skulptūra 
vaizdavo ant plokščio paviršiaus sėdinčią, kojas po sa
vimi parietusią natūralaus dydžio nuogą moterį. Ran
kose ji laiko kūdikį, šis rankomis siekia nuogos krūties. 
Moteris žvelgia į kūdikį ir švelniai šypsosi. Pavaizduota 
moteris – jauna skulptoriaus žmona, o kūdikis jos ran
kose – judviejų pirmagimis Jurgutis, deja, vėliau miręs. 
Taip jauna graži moteris iš geros šeimos, Anelė Zika
rienė, turėjo ne tik valandas praleisti šaltoje studijoje, 
bet ir ryžtis pozuoti nuoga. Bet geriau jau ji, nei kokia 
kita, kas žino, ar tai – pavydas, ar ūkiškumas, nenorint 
leisti šeimos biudžeto pozuotojoms? Gal, kaip neretai 
pasitaiko – abu. Vėliau protinga moteris turės pripa
žinti, kad negali visos skulptūros būti vienodos, tad 
skulptūrų veidams pozuotojas menininkas galėjo rink
tis savo nuožiūra, tačiau kūnas visada buvo jos. Ji po
zavo ir šiuo metu muziejuje esančiai „Vilčiai“, sukurtai 
panašiu į pražuvusią „Motinystę“ principu: natūralaus 

dydžio nuoga moteris sėdi palenkusi po savimi kojas 
ir ramiai žvelgia į tolį. Netolimos ateities toliai šeimai 
buvo išties palankūs.

Vėliau, Panevėžyje, skulptoriaus darbams išskirtoje 
gimnazijos sporto salėje, Anelė ilgai ir kantriai stovėjo, 
kaip stovi laisvė – pozavo žymiajai, šiuo metu Kauno 
karo muziejaus sodelyje stovinčiai „Laisvei“. Elegantiš
ka ir tvirta toji Zikaro, o dabar jau ir mūsų visų, „Lais
vė“ – sunku įsivaizduoti geresnį modelį šiai alegorinei 
figūrai. Graži moteris. Ir valinga. Pozuodama šiai statu
lai ji turbūt net neįsivaizdavo, kokia valinga.

tamsusis periodas

Zikarų šeima nesikišo į politiką, tačiau karas ir po
litinės permainos šalyje žiauriausiu būdu įsikišo į jų 
gyvenimą. Vokiečiams traukiantis, be žinios pradingo 
visi trys sūnūs, tėvai buvo įsitikinę, kad jie žuvo. Tačiau 
atėję sovietai tuo abejojo. Menininkų jie skriausti ne
skubėjo. Zikaras – neturtingų tėvų vaikas, Peterburgo 
akademijos absolventas. Kita vertus – „Laisvės“, lietu
viškų monetų, medalių autorius. Anelė perka šešis šil
tus apklotus ir šešis maišus džiūvėsių. Zikaras pyksta 

stiprių moterų namai

juozas zikaras. motinystė. 1916. LLma (f. 189, ap. 1, b. 11, l. 4)
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aistė pauLina virbiCkaitė

ir sako, kad niekur iš čia nevažiuos ir tyliai prisimena 
morfijaus buteliuką, kurį jam davė bičiulis gydytojas, 
prisaikdinęs juo pasinaudoti tik tremties atveju. Trem
ties nebuvo. Bet Zikaras vis kviečiamas į tardymus dėl 
jo sūnų – bolševikai įtarė, kad sūnūs ne mirę, o išėję į 
miškus. Kaip juos įtikinti priešingai?

Apuokėlis irgi matė, kaip 1944 m. lapkričio naktį Zi
karas lipo į kalną pasilaikydamas tos pačios tvoros – iš 
tardymo grįžo žiauriai sumuštas, jis nebegalėjo. Paliko 
testamentą ir prierašą, kad dėl jo mirties niekas ne
kaltas ir ištuštino buteliuką. Tuščiuose namuose liko 
Anelė su devyniolikmete dukra Alyte, abi tylėdamos 
žvelgė pro langą į šaltą, pasimetusį Kauną. Paverkė, 
patylėjo, prakentė į namą įkraustytus karininkus, ta
čiau netrukus Anelė susiėmė ir ėmėsi veiklos. Atsika
riavo visą namą, laisvus kambarius nuomojo. Vienas iš 
ilgalaikių mylimų nuomininkų buvo tuomet dar tiesiog 
jaunuolis, studentas Algirdas Mykolas, puikiai sutaręs 
su ponia ir galėdavęs ilgai klausytis jos istorijų. Gyve
nimas nesustoja. Reikia suktis, reikia rūpintis dukra, 
reikia visiems parodyti, kad gali išgyventi viską, kas 
benutiktų. Išgyvenus juodžiausią metą, 1952 m. gy
venimas atsiuntė ir malonių staigmenų – žinią, kad 
sūnūs gyvi! Visi sėkmingai pasitraukė į vakarus, vie

nas Australijoje,  kiti du – Amerikoje. Dabar jau jų eilė 
sužinoti viską, kas nutiko. Žinodama, kad praradimo ir 
kaltės liūdesį šiek tiek malšina prasminga veikla, jau 
suaugusi Alytė džiugiai priima brolių pasiūlymą kartu 
imtis veiklos – surinkti po Lietuvą išsibarsčiusius tėvo 
kūrinius. Broliai siuntė siuntas ir pinigus, o ji važinėjo 
po šalį, ieškojo, derėjosi, pirko ir kaupė. Taip pat rinko 
prisiminimus, archyvinę medžiagą. Užaugo dar viena 
stipri moteris.

išsauGoti ir perduoti  
ateiČiai

1959 m. Alytė Zikaraitė buvusioje tėvo studijoje atida
ro slaptą privatų muziejų. Kaip paskui pati rašys: „Re
montas vyko sunkiai: [...] pradėjau dažyti sienas. Tuo 
metu nebuvo galima gauti norimos spalvos dažų, tai aš 
į kalkes pyliau rašalą, lazurką, tušą ir bandžiau išgauti 
tinkamą pilką spalvą. Kad sienos neteptų, dėjau ūkiško 
muilo. Dažiau vėl ir vėl iš naujo. Pati pjausčiau, klija
vau; pjausčiau stiklą, dažiau rėmus, dariau paspartus ir 
kabinau ant metalinių juostų“. Bet didžiausias iššūkis 
juk ne remonto darbai. Drąsa ir užsispyrimas elgtis pa
gal savo įsitikinimus, tvarkytis savo namuose taip, kaip 

juozas zikaras. viltis. 1925. Gipsas, patinavimas. arūno baltėno 
nuotrauka. Čdm

juozas zikaras prie kuriamos Laisvės statulos panevėžio valstybinės 
gimnazijos sporto salėje. 1921-09-25. p. šinskio nuotrauka. Čdm
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nori. Muziejaus ji su niekuo nederino, čia apsilankyti 
galėjo tik siauras pažįstamų ratas. Tačiau vieną dieną 
atėjo drg. Janina Narkevičiūtė iš Vykdomojo komiteto 
ir primygtinai norėjo pamatyti tą „sandėliuką“. Teko 
įsileisti. Ir laimėti. Zikaraitė ne tik nebuvo nubausta, 
muziejus taip ir liko slaptas, bet čia valdžia kartais at
veždavo užsienio delegacijas parodyti, kad sovietinėje 
šalyje tiesiog kur nepažiūrėsi skatinama privati veikla, 
ypač kultūrinė.

1995 m. Alytė testamentu po savo mirties paliko 
namą ir tėvo kūrinius M. K. Čiurlionio muziejui tam, 
kad čia būtų įsteigtas muziejus. Ji viską žinojo: kaip 
turi atrodyti muziejus, kas ir kaip turėtų būti pasako
jama, kaip čia turėtų jaustis svečiai. Ir čia pasirodo dar 
viena moteris, muziejininkė Rasa Jonė Ruibienė. Jauna 
M. K. Čiurlionio muziejaus darbuotoja, kurios paprašė 
nueiti ir išsiaiškinti, kas gero tuose namuose ir ko toji 
Zikaraitė nori. O norėjo ji ne tik viską palikti valsty
bei, bet ir kuo smulkiausiai viską papasakoti, tad Rasa 
keturis metus klausėsi istorijų, smulkiausių detalių, 
dažnai ir jų pakartojimų. Iš to, kaip ji čia elgiasi, kaip 
vaikšto ir pasakoja atrodo, kad su visais tais pasako
jimais muziejininkė tarsi įgijo dar vieną šeimą, ir dar 
vienus namus. Čia Rasa būna beveik kiekvieną dieną. 
Rūpinasi namo ir muziejaus buitimi, sutinka lankyto
jus, apnarplioja juos daugybe istorijų ir vadina, kaip 
priimta šiuose namuose – mažybiniais vardais. Nese
niai ji išgyveno gana didelį namomuziejaus remontą, 
kuris, pasidžiaukime, pavyko ne euroremontinis: išlai
kytos autentiškos detalės, nauji šiuolaikiniai elemen
tai įsiterpę labai santūriai, iš esmės nekeisdami namų 
atmosferos. Ir tie pasakojimai, ir tas vaizdas – bilieto 

kainos vertas jau vien ramus pakvėpavimas namo tera
soje. Sako, geriausia ten, kai žydi jazminai ir bijūnai.

Vienus lankytojus užburia panorama, kitus stebina 
tai, kiek daug autentikos išlikę: svetainė su tais pačiais, 
garbių tarpukario Kauno ponių ir ponų nusėdėtais bal
dais, 1900 m. pagamintu „Kaps“ pianinu ir net art deco 
stiliaus linoleumas. Man įspūdį paliko po remonto čia 
atsiradęs keisčiausio buitinio kompaktiškumo pavyz
dys – vokiškas stalaslova. Dieną – rašomasis stalas, 
naktį – išsiskleidžianti lovelė, tiesiog jauno poeto svajo
nė. Dalis žmonių čia ateina ieškoti Juozo Zikaro skulp
tūrų ir mažosios plastikos, tačiau vargu ar tokių lan
kytojų daug. Vis tik šiandien tos skulptūros turi labiau 
istorinę reikšmę. Nemenkinant skulptoriaus talento ir 
nuopelnų, jo kūriniai nėra tie, kuriems guostis ar ku
riais džiaugtis eitų šiuolaikinis žmogus – jie priklauso 
istorijai. Taip, tai skulptoriui dedikuotas muziejus. Bet 
lygiai tiek pat tai ir vienos šeimos namai.

Pastarąjį kartą lankydamasi užtikau čia dar vieną 
interaktyvų elementą – į svečius kartais užsukančią 
kaimynų katę. Labai maloni ir mandagi, sodriai mur
kianti katė muziejų akimirksniu paverčia tikrais na
mais. Namais, kur per kambarius ratais lakstė cypdami 
vaikai, ir kur arbatą iš plonų porceliano puodelių gėrė 
svarbūs sau ir valstybei žmonės, kur juoką keitė ašaros 
ir tikriausia neviltis. Kur gyveno žymus skulptorius, 
ir kuriuos visą laiką, štai jau beveik 100 metų, tvarkė 
ir saugojo moterys. Ir išsaugojo, beveik nepakitusius. 
Nors Zikarų giminė čia ir nebegyvena, tačiau namai vis 
dar moterų rankose. O tai, kaip patvirtintų liudininkas 
apuokėlis – geras ženklas.

stiprių moterų namai

!
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Galbūt būdama studente, o galbūt – dar net paaugle, 
supratau, kad labiausiai myliu gimtąjį Vilnių ketvirtą 
valandą ryto, kai jis beveik tuščias. Tuščias, išskyrus 
klaidžiojančias jo buvusių gyventojų dvasias ir Dela
marso varpo garsą, aidintį iš Katedros varpinės ir ne
pasikeitusį nuo XVII a. pabaigos. Kad esu užburta savo 
miesto, žinojau nuo kūdikystės, nuo keistos, nerimo 
kupinos akimirkos, kai pažvelgiau į du rokokinės baž
nyčios bokštus – gelsvus, su juodomis kiaurymėmis, 
grėsmingai smingančius į padangę. Atsimenu kažkokį 
metafizinį virpulį, savo pačios mirtingumo suvokimą, 
o kartu ir to grožio sukeltą alsią palaimą. Vilnius buvo ir 
yra mano, tik man nepriklauso. Tai aš jam priklausau – 
priklausau kaip trumpa akimirka jo ilgoje istorijoje. 
Priklausau prigimtine teise, kartu su kitomis tokiomis 
pačiomis išnyksiančiomis akimirkomis.

To – kad Vilniaus negalima savintis – dažniausiai ne
suprato ir nesupranta pokariniai atvykėliai bei jų pali
kuonys, ir kas rudenį suplūstantis šviežias provincijos 
kraujas – studentai ir darbo ieškotojai, dažniausiai čia ir 
liekantys. Jie nori, kad miestas jiems priklausytų, nori 
jį pasisavinti, palikti jame savo pėdsaką, perkurti pagal 
savo vaizduotę, parodyti, kad šeimininkai čia – jie. Stato 
paminklus, būtinai nori šūktelti savąjį urbanistinį žodį, 
perkrikštyti gatves, it šuneliai pažymėti, kad teritorija – 
jų. Ir visiškai neįsiklauso į miesto istorijas, neprakalbi
na jo, neklauso – rėkia savo. Neva žavisi miesto senove 
ir praeitimi, o tuo pat metu jaučia kažkokią patologinę 
neapykantą kiekvienai Vilniaus kertelei, kurioje dar 
užsilikusi ir tyliai tūno autentiška miesto dvasia: kiek
vienam plyšiui sename aimanuojančiame butų parkete 
(parketus dažniausiai pakeičia grindų plytelėmis arba 
laminatais), kiekvienam įtrūkiui karūnuotos krosnies 
kokliuose (jas permūrija į plytinius židinius, kaip pake
lės karčiamoje), senoms virtuvėms ir koridoriams (šiuos 
griauna, kurdami „atviro plano erdves“, o į salonus su 
lipdiniais, kur kadaise stovėdavo palmės ir fortepijo

eLeGija viLniaus kaštonui
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nai, pagal poniškai gyventi taip ir neišmokusiųjų logi
ką įraito virtuves, čiaupus ir orkaites). Kartais atrodo 
norį, kad net daugiakalbė buvusio miesto polifonija, 
kurios net aidas nutilęs, dingtų kartu su iš po tinko 
lendančiais buvusių užrašų fragmentais, o prieškarinių 
Stepono Batoro universiteto profesorių konspektai ir 
traktatai, pamiršti pelytų archyvuose. Simboliška, kad 
naujieji vilniečiai po Antrojo pasaulinio karo matomiau
sioje universiteto vietoje patalpino epoksidinį įsivaiz
duojamą Donelaitį, nei su Akademija, nei su Vilniumi 
neturėjusį nieko bendra. Tik prieš dešimtmetį atkurtas 
skulptūrinis Akademijos fundatoriaus atvaizdas – ne
daugeliui matoma kukli portretinė plaketė Steponui 
Batorui koridoriuje prie Didžiosios Aulos. 

Toks jau tas keistas miestas, Vilnius: tai, kas nema
toma, paslėpta, dažniausiai ir yra jame esmingiausia. 
Paminklai aikštėse keičiasi taip dažnai, kad beveik nie
ko apie miestą pasakyti negali: po padalijimų mato
miausiose vietose stūksojo carai ir jų gubernatoriai, 
kurių stovylas didžiam miesto šunėkų džiaugsmui, pa
sak legendos, vilniečiai terliojo vilko taukais. Vėliau 
buvo matyti sovietiniai leninai, stalinai ir generolai; 
dar vėliau – Viduramžių kunigaikščiai ir Atgimimo va
dai. Seniausiasis Vilniaus paminklas teskaičiuoja šim
tą metų, yra mažutis ir be jokios pompastikos stovi sau 
prie Šventosios Kotrynos bažnyčios. Gal išliko todėl, 
kad vaizduoja ne vadą, ne valdovą, ne politiką, įamžina 
ne valstybės ar okupacijos atmintį, bet tai, kas pastarąjį 
šimtmetį nuolatos besikeičiantiems Vilniaus šeiminin
kams turbūt pasirodė mažai reikšminga. Paradoksas – 
paminklas paaiškėjo esąs tvariausias, o įamžina tokį 
neapčiuopiamą, plevenantį, akimirkos valdomą dalyką 
kaip muzika. Seniausias Vilniaus paminklas skirtas 
Stanisławui Moniuszkai: juk čia, šiame mieste, gimė 
opera Halka.

Ne paminklai ir ideologijos, tik kapai ir antkapiai 
gali padėti suprasti ir pamatyti tikrąjį Vilnių. Kažkada 
kažkuriame interviu parafrazavau seną anglišką anek
dotą apie tai, kad džentelmenu save laikyti leidžia tri
jų universitetų baigimo sąlyga. Anekdotinis nuvorišas 
atšovė: „Ne problema!“, tik štai paskui jam paaiškinta, 
kad vieną universitetą turi baigti senelis, kitą – tėvas, 
o tik trečią – jis pats. Tąkart sakiau, kad teisę vadintis 

sLaptiEji viLniaus KLubo užrašai

pirminė, trumpesnė versija lenkų ir anglų kalbomis „elegia o wi-
leńskim kasztanowcu / elegy for a vilnian horse-chestnut tree“ 
buvo publikuota krokuvos tarptautinio kultūros centro leidiny-
je Herito (2021, nr. 42–43: Invisible Places, p. 142–153).
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tikru vilniečiu teikia trys antkapiai Vilniaus kapinėse, 
tik jie turi priklausyti trims skirtingoms tavo giminės 
kartoms. Skaitytojai šitai sunkiai suvirškino – nedau
gelis dabartinių vilniečių atitinka šią sąlygą; mano paš
maikštavimą įvertino kaip puikybę ir aroganciją. Tik 
kokia čia gali būti puikybė? Ašarų, išlietų už šeimos 
mirusiuosius? Skaudaus gedulo arogancija? Puikybė 
dėl patirtų netekčių?

Netektys ir gedulas, atmintis apie išnykusius auten
tiškus ženklus pririša prie miesto labiau nei jame su
laukta sėkmė, ar to locum užkariavimas pažymint jį 
savo urbanistiniu įdagu. Nuolat jaučiamas nebegrįž
tamai prarastų dalykų fantominis skausmas turbūt 
yra kitas tikro vilniečio bruožas, ir tas skausmas teikia 
dvigubų jėgų mylėti tai, kas belikę, ką begalima išgel
bėti vien prisimenant ar užrašytu žodžiu. Čia pat už 
buvusios Lietuvos dainės ir Nobelio premijos nominan
tės, Vilniaus knygininkės Elizos Orzeszkowos aikštės, 
kuri paskui virto Černiachovskio, o dabar, nustūmus 
užmarštin šitaip su Vilniumi susijusią vargšę Elizą, – 
Vinco Kudirkos aikšte, dabartinėje Vyriausybės rūmų 
vietoje stovėjo mažas miesto dvarelis, posesija Po Liepo-
mis, kurioje kažkada, išsinuomavęs iš Radvilos, šeimi
ninkavo toks ponas Norvaiša; labai gali būti, kad kuri 
nors iš Kudirkos aikštės milžinių liepų dar mena anuos 
laikus, tai yra – XVIII a. antrąją pusę. Nieko ten dabar 
nebelikę iš to aštuoniolikto amžiaus Vilniaus – nieko, 
išskyrus atmintį, šeimų pasakojimus, užuominas isto
riniuose ten buvusių sodų inventoriuose, vardinančias 
rukolos, šparagų ir artišokų lysves, abrikosų ir valakiš
kų riešutų medžius ir – galbūt – katros nors išlikusios 
liepos iš Norvaišos dvaro. Niekam tai nerūpėjo, nedo
mino – gal tik saujelę meno istorikų, tyrusių buvusį 
Puškarnios priemiestį. Užsimaniau sugrąžinti tą vietą 
gyvenimui – kad ir tik Silva rerum III ir Silva rerum IV 
puslapiuose. Lygiai kaip ir uždarytą, šiuo metu tuščią 
Šventojo Jurgio bažnyčią, funduotą dar Radvilų, o pas
tarąjį pusšimtį metų naudotą kaip knygų saugyklą. 
Stovėjo ji sau ir tebestovi – fiziškai, tačiau dar neseniai 
dabartiniams Vilniaus gyventojams ji buvo tarsi nema
toma – tąja prasme, kad visiškai neegzistavo jų atmin
tyje ir jų sąmonėje. Prieš kelis metus čia apsilankiusi 
rašytojų ekskursija replikavo, kad čia būtų puiki „kultū
rinė erdvė renginiams“. Bažnyčioje... O juk čia veikiau
siai ir įvyko slaptos Barboros Radvilaitės ir Žygimanto 
Augusto sutuoktuvės, ji įkvėpė Bronisławą Jamonttą 
garsiajame raižinyje Vilniaus botagininkai, tai vis prie 
šios bažnyčios savo eilėraščiuose grįždavo Czesławas 
Miłoszas, atsiminimuose rašęs, jog čia rinkosi visa mies
to grietinėlė, o jis stebėdavo jos visuomeninius ritualus 
ir šiek tiek paviršutinišką religingumą. Tai – menamą 
anų vilniečių, jau kadais virtusių dulkėmis, tikėjimo pa
viršutiniškumą – vis su kažkokia schadenfreude mėgsta 
pabrėžti dabartiniai Miłoszo tyrinėtojai Lietuvoje, žmo

nės kilimo iš Panevėžio, Šiaulių ar dar kur. Na, bet ką 
man daryti, juk Miłoszas veikiausiai nesyk ten matyda
vo ir mano močiutės šeimą. Nepriklausė jie „grietinėlei“, 
šlovingiausi tos giminės šakos laikai jau buvo likę toli 
praeityje, bet jų namai buvo čia pat, greta, o šeimos suo
las – bažnyčioje, trečioje eilėje. Renkuosi ir su jais, ir su 
miestu susitikti ne per šiandieninių tyrinėtojų, naujųjų 
vilniečių, nuomonės fortkę (juk jau rašiau, nepaisant 
visų deklaracijų, giliai širdyje jie dažniausiai nekenčia 
tikrųjų Vilniaus dvasių), bet pačiose Miłoszo eilėse:

Miasto było ukochane i szczęśliwe,
Zawsze w czerwonych piwoniach i późnych bzach
Pnące się barokowymi wieżami ku niebu.
Powrócić z majówki i stawiać w wazach bukiety,
Za oknem widzieć ulicę, którą niegdyś szło się do szkoły
(Na murach ostre granice słońca i cienia).
Kajakowanie razem na jeziorach.
Miłosne wyprawy na wyspy porośnięte łozą.
Narzeczeństwo i ślub u Świętego Jerzego

Išsyk ir vis dar atpažįstu čia Vilnių, tik štai dabar 
nebelikus mažų miestietiškų visuomeninių ritualų, su
žadėtuvių ir vestuvių pas Šventąjį Jurgį, jaučiu tą ne
matomą fantominį skausmą. 

Tokį pat, kuris pakibęs tamsiai žaliu debesiu tvy
ro vos už kelių žingsnių, virš Tilto gatvės kampo, virš 
raudonų čerpių ten, kur kažkada buvo mano močiutės 
namai. Proseneliai turėjo septynis vaikus, ir tėvas kiek
vienam jų davė po kaštoną, kuriuos jie pasodino savo 
kieme. Išdygo, išaugo septyni medeliai, išliko tik vie
nas – pasodintas jaunylės, mano močiutės.

Liūdnas istorinis anekdotas pasakoja, kad Stalinas, 
žymėdamas pokarines okupacijos ir kolonizacijos te
ritorijas, ant žemėlapio perkėlė pieštuką: pakėlė nuo 
Vilniaus ir nuleido už anuometinės Lenkijos vakarų sie
nos. Vienas judesys – ir dešimčių tūkstančių vilniečių 
likimas buvo nulemtas.

Visa močiutės šeima buvo priversta išvykti 1945 m. – 
kitaip būtų atsidūrę Sibire arba tiesiog „likviduoti“. Tik 
jauniausioji, įsimylėjusi vyriškį, kuris negalėjo ištrūkti, 
pasakė ne. Visi kiti išvažiavo. Visi, išskyrus senąjį tėvą, 
kursai dar puolė ant kelių prieš dukrą ir maldavo ke
liauti kartu. Tėvas nesuspėjo išvykti – liko Šv. Petro ir 
Povilo kapinėse.

Taigi liko jauniausioji ir jos sukurta šeima, kuri išgy
veno Stalino laiką ir kartu su iš kaimų ir miestelių plūs
tančiais naujais gyventojais darbavosi pokario „grūzuo
se“ matydama, kaip pagal sovietinių architektų planą 
niokojamas jos senasis Vilnius griaunant net ir tuos 
pastatus, kuriuos puikiausiai galėta išsaugoti; paskui 
buvo Chruščiovo laikai, paskui – sklerotinė, dusinanti 
vėlyvojo sovietmečio stagnacija, miesto lituanizacija be
tonu; dar vėliau – protestai ir karo stovis išsilaisvinant 
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iš okupacijos, ir po to sekęs laukinis kapitalizmas, ku
ris lygiai taip pat naikino miestą. Per tuos okupacijos 
dešimtmečius kartą – tačiau vien tik moterims, mano 
močiutei ir mamai – vargais negalais leido aplankyti jų 
šeimą, apsigyvenusią Torunėje. Mano mama savo mo
čiutę pirmąsyk išvydo būdama šešiolikos. Aš, būdama 
studentė, išvydau jau tik prosenelės kapą ir „lenkišką
ją“ mano vilnietiškos šeimos dalį – vieną močiutės sese
rų, antros eilės tetas, tolimas pusseseres. Toji vyresnioji 
karta man apie Vilnių ir jo ikikarinį būvį papasakojo 
daugiau, nei kada nors būčiau galėjusi perskaityti kny
gose; jie pasakojo apie kažką visai kita, visai kitokį gy
venimo būdą ir formas nei tai, kuo gyveno mano bend
raamžiai vilniečiai ir jų tėvai. 

Liko ir tas kaštonas, pasodintas mano močiutės. Jo 
žalia laja kilo aukštai virš buvusių Marijos iš Skórzews

kių Oginskienės rūmų. Kai savininkė prieš karą pasta
tą perleido dvasinei seminarijai, mano močiutė kartu 
su savo broliais ir seserimis keliskart aplankė apytuš
čius rūmus – lakstė laiptais, koridoriais, žaidė aidžiose 
salėse. Bene palėpėje atrado belangį kambarėlį: mažą, 
vos apstatytą – vien lova, klauptas, didelis kryžius ant 
jo ir dailūs inkrustuoti skaitytuvai iš dramblio kaulo 
ir juodmedžio. Kažkas iš senųjų tarnų pakuždėjo: ku
nigaikštis Oginskis čia užrakindavo atgailai žmoną, 
o skaitytuvai tarnavo griekų apyskaitai. 

Po karo, kaip žinia, rūmai, juos nacionalizavus, atite
ko literatams – Petras Cvirka čia įsitaisė tarnybinį butą, 
kuriame, kaip sklando lengendos, mirtinai nusigėrė ar 
buvo nunuodytas. Nuo nesaugių laiptų į rūsį (kuriame 
karo metu, tiesiai po nosim vokiečiams, slėpėsi žydai) 
vėliau nekart krito girti ir blaivūs lietuvių rašytojai; 
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kai kuriems, deja, tai baigėsi mirtimi. Rūmai jau dau
giau nei septyniasdešimt metų turi kitą, lietuvišką, li
teratūros istoriją: nuo sovietinių literatūrinių teismų 
neklusniesiems iki laisvų posėdžių ir renginių atgavus 
Nepriklausomybę; dabar atsipalaidavę jaunosios kar
tos poetai vasaros vakarais skaito savo eilėraščius – 
po lempučių girliandomis rūmų kieme, supanašėjusia
me su bet kuriuo bohemišku skvotu, kokių ne vienas 
Centrinės Europos miestuose. Į kinematografiškus di
džiuosius laiptus, bene gražiausius Vilniuje, įsismelkęs 
dešimtmečių dešimtmečiais rašytojų rūkytų cigarečių 
kvapas; per šventes teritoriją rūmų salėse, ant palangių 
ir ant stalų žymi ratilai nuo alaus butelių ir „atsuktuvo“ 
kokteilių, o keliskart per metus rūmai virsta filmavimo 
aikštele: jie tapo viena populiariausių lokacijų, galinčia 
virsti ir Kutuzovo kabinetu BBC Kare ir taikoje, ir He
len Mirren vaidinamos Jekaterinos II buduaru.

Lenkijoje neseniai išleisti kunigaikštienės Oginskie
nės memuarai – kaip, beje, ir daugelis kitų atsimini
mų apie senąjį Vilnių. Į lietuvių kalbą kol kas jų nie
kas neverčia, nors jos buvusiuose namuose įsikūrusi 
ir leidykla. Nėra nei buvusios šeimininkės portreto, 
nei skait meninės jo kopijos Rašytojų sąjungoje – o juk 
asmenybė buvo nusipelniusi lietuvybei gūdžiausiais 
laikais, nebijojusi caro asmeniškai prašyti panaikinti 
spaudos lietuvių kalba draudimą. Ką gi – nėra paklau
sos atminimui ir atsiminimams žmonių, kurių rūmuose 
apsigyventa...

Vilniečiui noras atminti tokius žmones, išsaugoti to
kias istorijas, jausti pagarbą praeičiai, tęstinumą, su
vokti save vientisoje linijoje su visa miesto istorija, ko
kia ji bebūtų, ir galvoti, ką toje linijoje po savęs paliksi, 
yra savastis. Atvykėliams – kvaila fanaberija. Svar
biausia parodyti – mes čia. Čia mes. Mūsų dabar čia. 
Atmintyje įstrigusi nuotrauka – vienas garbių lietuvių 
rašytojų, užsiropštęs ant rūmų palangės, išsklėsta sa
vininko poza. Bėda tik – tikrieji šių Vilniaus rūmų savi
ninkai niekada taip nepozavo. Nė nebūtų atėję į galvą. 

Nepriklausau nei Rašytojų sąjungai, nei „Vilniaus 
klubui“, bet priklausau tam neregimų Vilniaus dvasių 
klubui, kuriame vis dar girdėti, kaip į parketą kaukši 
lakstančių vaikų batukai ir skaičiuodamas buvusias 
kunigaikštiškas nuodėmes paslaptingai dunksteli juod
medis į dramblio kaulą. Vis dar tebematau žalią močiu
tės kaštono lają virš rūmų stogo – nors medį ir nukirs
dino prieš šešerius metus. Grįžau Velykoms, ir, kaip 
visada, nuėjau jo aplankyti – juk tas medis buvo mano 
totemas, įrodymas, kad kol jis išdidžiai stiebiasi virš 
buvusio mano močiutės kiemo, tol mūsų šeima įsišak
nijusi Vilniuje, nors pati šiuo metu čia ir negyvenu. 
Ir staiga pamačiau, kad lajos virš čerpių jau nebėra. Ne
geros nuojautos vedama pasibeldžiau į rakinamus kie
mo vartus; juos atidarė kažkokie niekuo dėti žmoneliai. 
Pirmiausia, ką pamačiau, buvo kelmas. Greta – iškasta 

duobė, žemių krūva, įsmeigtas kastuvas. Kapas manojo 
kaštono, kuris buvo pasmerktas mirčiai, nes „jo šaknys 
pradėjo kenkti fundamentui“.

Šaknys visuomet kenkia fundamentams.
Kaštonas užaugo pernelyg didelis, išlakus ir prieš aš

tuoniasdešimt metų mažos mergaitės buvo pasodintas 
pernelyg arti jos gimtųjų namų pamatų. Turbūt nė ne
įtarė, kad josios medis užaugs šitoks didelis, pergyvens 
jos brolius, seseris ir ją pačią, kad josios anūkė nuklys 
iki Londono, o iš ten, iš distancijos, kuri leidžia pama
tyti daugiau, bandys užčiuopti mirštančią Vilniaus at
mintį savo romanuose ir apsakymuose; kad kaskart lėk
tuvui leidžiantis Vilniuje akimis ieškos žalios to medžio 
lajos tarp raudonų stogų, kaskart einant pro Oginskių 
rūmus ar prospektu grįžtant namo žvilgsniu susiners 
su jo šakomis. Nė neįtarė, kad tas medis taps kažkam 
tokia svarbia gyvasties ašimi. Simboliu.

Tai, kas yra gyva, visuomet auga ne pagal taisykles, 
visuomet yra nenuspėjama ir visuomet gali kažkam ar 
kam nors kliudyti. Seniems naujų gyventojų fundamen
tams, pavyzdžiui. 

Taigi, gražųjį milžinišką kaštoną nukirsdino, pamatai 
tapo išgelbėti ir šiandieniniai Tilto gatvės kampo gyven
tojai turi šventą ramybę, stabilų fundamentą ir daugiau 
saulės šviesos pro langus. Ir vietą dar vieno automobilio 
parkavimui.

Tačiau tas kaštonas tebeauga mano nematomam Vil
niuje, o jo smaragdinė laja prie Šventojo Jurgio baž
nyčios, virš Oginskių rūmų yra amžiams ištatuiruota 
mano atmintyje – kartu su porcelianine senosios Rodo
wicziaus vaistinės gulbe, išskridusia į dausas jau Ne
priklausomybės laikais, kai buvo sunaikinta seniausia, 
nuo 1777 m. veikusi vaistinė, kurios tamsaus medžio 
stalčiukų ir panelių sienas dar tebepamenu, kaip ir 
tebepamenu legendinį vaistininką baltu chalatu ir dai
ningu balsu, ir vienoje archajiškų vitrinų eksponuotą 
keistą pakinktą, kaip paaiškėjo – sėklidžių supinato
rių, kurio krizendami eidavome žiūrėti vaikystėje. Visa 
tai dabar – atminties dausose, kartu su nuostabiaisiais 
belle epoque pastatais, puošusiais Šventojo Jurgio, vė
liau – Mickevičiaus, po to – Stalino, po to – Lenino, 
o dabar – Gedimino prospektą. Tie namai pakilo dulkių 
tumulais į dangų, kai juos griovė mano vaikystėje kaip 
„nevertingą eklektiką“ pakeisdami lietuvių sovietų ar
chitektų betonu. Į „Lietkoopsąjungos“ pastatą iki šiol be 
pasišlykštėjimo negaliu žiūrėti, nes akyse tebestovi jo 
vietoje buvęs keisto grožio beveik venecijietiškas pasta
tas su kuorais ir smailiomis langų angomis.

Tiesa, dabar Vilniuje naujas trendas: sovietinės ar
chitektūros reabilitacijos, tuos beatodairiškai, be jokio 
estetinio subtilumo ir nuovokos į istorinį centrą įkerg
tus betono svetimkūnius bandant įrašyti į miesto tra
diciją kaip visavertę jos dalį. Niekas nenori matyti, kad 
žvelgiant platesniame, tarptautiniame kontekste tie 

eLeGija viLniaus kaštonui
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sovietiniai statiniai tėra trečiarūšiai (ar net prastesni) 
brutalizmo pavyzdžiai. Randai, bjaurojantys daugelį 
nuo socializmo nukentėjusių Centrinės Europos senų
jų miestų. Tačiau tai suprantama: nėra ko tikėtis, kad 
anos kartos atvykėliai taip imtų ir prisirištų, suprastų 
tai, kas buvo prieš juos, sukurta tų, kurie buvo prie
varta išstumti, ir dargi kalbėjo kita kalba. Dabar esu 
liudininkė, kaip pokario kartos šaknijasi, teigia savo 
istoriją, savo estetiką (arba paprasčiausią jos stygių: 
„slavoskandiško“ stiliaus interjerai ir banalūs „stiklai
niai“ ar Švedijos daržines primenantys pastatai – to 
liudijimas). Vis dar plaukiojame valtimis ir baidarėmis 
priemiesčių upeliuose ir ežeruose, tik štai jau niekas 
grįžęs iš pikniko nebemerkia pivonijų puokščių į vazą. 
Po truputį, pastaraisiais dešimtmečiais išmokome mė
gautis rukola (kuri kaimiečiams tapo tokia naujiena, 
kad net pervadino ją „gražgarste“, nors ji Vilniuje au
ginta dar XVIII a.) ir artišokais. Atgimė viena kita bei
gelių krautuvėlė senojoje Šiaurės Jeruzalėje, o dabar – 
mieste beveik jau be žydų, kuriame chalos parduotuvių 
etiketėse virtusios „pynutėmis“. Mat naujieji gyventojai 
bijo net senojo miesto garsų aido, žodžių, išsireiškimų, 
pasiskolintų iš jidiš ar lenkų kalbos, ir to, kaip senieji 
vilniečiai savo dialekte ilgina balses, kaip kirčiuoja ir ta
ria kai kurias l vien tik minkštai. Galbūt todėl naujokai 
taip mėgsta trankiai leisti kaimišką muziką per miesto 
šventes, o pagrindinę gatvę vis uždaro tai dviračių ma
ratonui, tai gatvės krepšinio „šventei“, tai dar kokiam 
nors vaizduotės luošių klibinkščiavimui. Siutina mane 
vis tos pastangos beveik kiekvieną savaitgalį Vilniaus 
centrą paversti kaimo kermošiumi, bet iš kurgi tie žmo
nės gali žinoti, kas yra miestas ir jo gyvenimo būdas, 
savaitgalio ritualai, promenados, kavinių kultūra, or
kestrai ir valso garsai, tyliai sklindantys parke virš sa
vaitgalio pikniko, baziliskai, bukietai ir bučiniai vis ant 
to paties gatvių kampo, šliūbai ir krikštynos toje pačioje 
bažnyčioje, karta po kartos?

Bent jau kol raudu šį lamentą, tol tas nematomas 
miestas tebėra gyvas, nors matomas taip smarkiai ir 
keičiasi. 

Tačiau juk sakiau, kad kaštonas man davė labai svar
bią gyvenimo pamoką: tai, kas gyva, visuomet auga be 
jokių taisyklių. Ir visuomet turi pabaigą. Tad kas aš to
kia, kad neigčiau šį dėsnį?

Juolab, jau minėjau – Vilniaus negaliu pasisavinti, jo 
užvaldyti. Jis nėra mana nuosavybė, priešingai: tai aš 
jam priklausau, jis man lindi po oda, srovena gyslose, 
tūno galvoj – kaip nematomas atsiminimų žemėlapis ir 
jausmų kompasas; ir taip jau jį turėsiu savyje, iki pas
kutinio atodūsio, o gal net ir po to. Lygiai kaip daugybė 
kitų žmonių, kurie turi čia ką atsiminti, kurie čia daug 
ką prarado, kuriuos kamuoja fantominis skausmas: 
išsyk atpažįstam vieni kitus, tuos dvasios vilniečius, 
kur bebūtume – Vilniuje, Varšuvoje, Gdanske, Lodzėje, 
Torunėje, Jeruzalėje ar Tel Avive... O tuo tarpu greta 
kyla kiti nematomi miesto kontūrai – ir brėžiami ne 
tik tųjų, kurie stengiasi susigyventi su sovietinėmis 
ir posovietinėmis miesto dekadomis, tačiau rėžiami ir 
naujausios istorijos bei jos brutalumo: manau, kad jau
ni baltarusėnai, pabėgę nuo represijų į laisvąjį Vilnių, 
braižo čia savo žemėlapius, žymi juos savo kalba, savo 
asmeninėmis istorijomis. Vilnius priima ir priims visus, 
kaip visad ir priėmė. Tik derėtų nuolankiai atsiminti, 
kad šis miestas nėra vien regimas, vien apčiuopiamas, 
kad jis turi niekaip nemirštančią visa ko atmintį, slap
tingą gyvybės energiją, kuri kartais atgaivina net ne
gyviausias vietas. Kad tuo įsitikintumėt, pakanka ba
landį nueiti į Bernardinų kapines Užupyje, kur senųjų 
vilniečių kapai su antkapiais lenkiškai, su kirilica – ir 
naujausiais – lietuviškai, paskęsta mėlynoje sibirinių 
scylių jūroje, o greitai besikeičiančiuose pavasariniuose 
barokiniuose debesyse aidi amžiais nekintantis varpų 
gausmas iš miesto slėnio. !

kristina sabaLiauskaitė
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Eglė Ridikaitė. upės tėkmė džiūsta. 2018. drobė, aerozoliniai dažai. 250 × 200. Vidmanto ilčiuko nuotrauka
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aPžVaLGa

Mintyse rikiuodama tas perskaitytą
sias1 2021 m. lietuvių prozos knygas 
į subjektyvią apžvalgą ir kaip struk
tūrinė prokrastinatorė atidėliodama 
jos rašymą, skaitau brazilų rašytojos 
Clarice’s Lispector romaną Tolima 
žvaigždė (iš portugalų kalbos vertė 
Audrius Musteikis, Vilnius: Baltos 
lankos). Pasakotojas Rodrigas S. M., 
įdėmiai supažindindamas skaitytoją 
su savo pasirengimu pasakoti būsimą 
istoriją, atsidūsta: „Tačiau suvokiu, 
kad vis tiek kažin ar įtikinsiu tuos 
sluoksnius, kurie kelia didžiulius 
reikalavimus tam, kuris štai dabar 
taukši rašomąja mašinėle“. Saki
nys – standartinis akmenėlis kritikų 
daržan, būtų neužkliudęs, jei ne tas 
paralelinis mintijimas apie praėjusius 
lietuvių prozos metus. Lyg ir knygomis 
neliesi, bet kokybe nuvėsę, lengvai neį
domūs – tą liudijo ir per literatūrinius 
burbulus vis nuvilny
davusi diagnozė, kad 
prozos metai silpni, 
vėl nieko gero. Tam ar
šiai neprieštaraujant 
ir imantis apžvalgos, 
klaustukas kitas – ar 
tai dėl to, kad ir vėl 
pritrūko, ko tradiciš
kai prozai lietuviškajai 
trūksta (išvystymo, su
valdymo, redagavimo, 

2021-ųjų lietuvių 
proza: subjektyviai apie 

perskaitytąsias

JūRATė ČeRškuTė

etc.), o gal kaip to Lispector minimo 
sluoksnio atstovė išties keliu neįtiki
namai didžiulius reikalavimus tauk
šintiems klaviatūromis?

2021-ieji buvo antrieji pandemijos 
metai, kada susitaikėme ir prisitai
kėme gyventi toliau, išmokome dirbti 
nuotoliais, nepaisant vis labiau smel
kiančio nuovargio ir kitų jį lydinčiųjų. 
knygų pernai netrūko, nors lietuviš
kosios prozos įsibėgėjimas rodėsi van
giai lėtokas, o įsimintinų tekstų pasi
rodymai prabangiai minimalūs. Gal 
dėl to geriau už skaitytą grožinę rodėsi 
negrožinė literatūra – jos tekstai jei 
nepranoko, tai tikrai nenusileido gro
žinei: Norberto Černiausko mokslinė 
studija 1940. Paskutinė Lietuvos va-
sara (Vilnius: Aukso žuvys) mimikriš
kai persiėmusi tarpukarine kalba ir 
atkurianti paskutinįjį laisvos Lietuvos 
pusmetį buvo vienas pagaviausių skai

tinių, vietomis skaity
tinas ir kaip įdomiau
sias istorinis romanas. 
Jo sukurtą atmosferą 
ir teminę giją grakš
čiai pratęsė architek
tūros istorikės Viltės 
Migonytės-Petrulienės 
monografija Weekendų 
miestai ir priemiesčiai. 
Kaip buvo kuriami mo-
dernūs kurortai tarpu-

kario (1918–1940) Lietuvoje (Vilnius: 
Lapas). šie leidiniai, drauge su lei
dyklos Lapas išleistais pajūrio archi
tektūros gidais, Marijos Drėmaitės ir 
Rasos Antanavičiūtės Neįgyvendinto 
Vilniaus istorijomis, Vaido Jauniškio 
eseistika Patirti peizažą: Pasivaikščio-
jimai po miestą ir laiką (Vilnius: Tyto 
alba) stimuliavo ir įdarbino vaizduotę 
labiau nei grožinė literatūra.

Metų pabaigoje skaitydama tarp 
gyvenimo ir literatūros pakibusią 
Vandos Juknaitės „netikėtą apysaką“ 
Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra 
(Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla) grįžau prie neįmanomai pa
prastojo: kas yra literatūra? Duodama 
interviu Gediminui kajėnui rašytoja 
tikina, kad „knygoje nereikia ieškoti 
literatūros, ji visai ne apie tai“2. Vis 
dėlto ji būtent apie tai, ir tikėtai, ne
paisant nurodytojo žanro, netikėta 
apysaka. Juknaitės knyga išryškino 
punktyrinį metų paradoksą: knygos, 
niršiai siekiančios literatūros, regisi 
nesuvaldytos, o tos, kurios atsitraukia 
nuo fiktyvumo ir bando apsimesti ne 
literatūra, yra kaipsyk apie ją.

Rudenį seminare kilęs klausimas 
apie dabarties vaizdavimą lietuvių 
prozoje sekundei mintyse sprogo rep-
lika: kokia dar dabartis, jos visada 
trūksta! Bet įsižiūrėjus akivaizdėja, 
kad praėjusių metų prozoje veikia ka
rantinas, virusas ir pandemija: naikos 
ir apokalipsės punktyrais Valdo Papie
vio Ėko (Vilnius: Odilė), tiesmukai tie
siogine transliacija Rolando Rastausko 
Venecija tiesiogiai (Vilnius: Apostrofa), 
brūkštelėto, bet užtikrintai nesužaisto 
siurrealizmo pėdsakais Dovilės Raus
tytės Tobulų žmonių istorijos (Vilnius: 

1 Būta ir pradėtų skaityti, bet taip ir nebaig-
tų. Kaip ir kasmet, telieka jos nutylėtos. 

2 „Viską praradęs žmogus atranda viską 
praradusį pasaulį“, Vandą juknaitę kalbina 
Gediminas Kajėnas, 2021-12-12, in: https://
www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/
rasytoja-vanda-juknaite-viska-prarades-zmo-
gus-atranda-viska-praradusi-pasauli-286-
1611200?copied.
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Alma littera). Skaitant šias knygas ga
lima patirti ir tikrovę, ir jos nuovargį, 
mat realijų peržaidimai pasirodė nevi
sad įtikinantys, o vietomis išnyrantys 
tiesioginiai pavidalai netgi erzinantys. 
Apskritai ši tendencija – apmąstyti ir 
kontekstualizuoti pandeminę patirtį – 
linksta link pavojingo kraštutinumo, 
ypač teatre, kuriame, regis, be disto
pijų inscenizacijų greitu metu kitko 
gal ir nepamatysime. kita vertus, kad 
ir kaip bambėtųsi dėl distopiškumo, 
faktas, kad šiemet pasirodė debiutinis 
Dainiaus Vanago distopinis romanas 
Oderis (Vilnius: Baltos lankos), džiu
gina. Ir dėl retojo lietuvių literatūroje 
žanro išpildymo, ir dėl turinio – rodo
ma netolima ateitis, originaliai dėlio
jama trimis skirtingais pasakojimo 
sluoksniais, neįkyriai apmąstant da
barties krizes ir individo laikysenas jų 
akivaizdoje.

2021-ųjų literatūriniai debiutai bu-
vo kaip reta skirtingi. Valdiškai ta
riant, seniai nebūta tokių rimtų roma
no paraiškų: tai jau minėtas išpildytos 
struktūros Vanago Oderis, Ievos Dum
brytės Šaltienos bistro (Vilnius: kitos 
knygos), Vitos Vilimaitės Lefebvre 
Delattre Kvėpuoti kitais (Vilnius: Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykla).

Dumbrytės romanas, lengvai vo
žiantis skaitytoją į gyvenimo realybę 
ir mėsmalę, nustebino savo tonu, pa
sakojimo perspektyva ir bevardžio pa
sakotojo laikysena, stebint ir dirbant 
darbus uAB „šaltienos bistro“, o kur 
dar išsami golodų tautos charakteris
tika. Atsainumas, ironija su grotesku 
ir kiek cinizmo – iš čia steigiasi kny
gos netikėtumas ir net skaitymo sma
gumas, kontrastuojantis su mėsiška 
vaizdinija.

Vitos Vilimaitės Lefebvre Delattre 
romanas į lietuvių prozą atneša po 
madingos elegancijos fasadu skaudžiai 
vienatve kalantį gyvenimo nervą. Tai 
elenos pritapimo kitoje šalyje ir kultū
roje istorija, atskleidžianti savęs paieš
kas ir vidinio balansavimo užkulisius: 
patikti ir įtikti kitiems, išmokti gyven
ti su prancūzais ir jų taisyklėmis, būti 
gera žmona ir mama, užmirštant save 
ir pasiduodant kitų miražams. ši kny

ga atveda šiuolaikinės (elenos Fer
rantes ir Leïlos Slimani) motinystės 
liniją į lietuvių literatūrą, kitokią, nei 
esame įpratę – skaudžią, tvaksinčią, 
nerimastingą, bet nesentimentalią ir 
necukruotai poetišką, vietomis netgi 
cinišką (motinos Inos linija). Nors di
džiąją dalį romano veiksmas vyksta 
Paryžiuje, jis čia neatvirukinis, kaip 
gyvenimo paviršiai ir scenovaizdžiai – 
rašytoja juos charakterizuoja tiksliais, 
bet taupiais aprašymais, neretai kapo
jant trumpais sakiniais, kurie pereina 
į sinkopę, fiksuojančią ne tik elenos 
nerimą, bet ir tą nuolatinį žemų daž
nių metropolių gaudimą.

Atsitraukus nuo debiutinių romanų 
dera pažvalgyti prozos grandus, o jie 
pernai ėmėsi naujų formų: Papievis 
gyvenimo pauzės poetinės refleksijos, 
Parulskis nuotykių romano, Rastaus
kas grynosios prozos, undinė Radzevi
čiūtė autofikcijos.

Papievio Ėko vargu ar išpildo ro
mano formą, bet iš eugène’o Atget 
nuotraukų atsklidusios melancholijos 
valdomas tekstas fiksuoja pasaulio 
pabaigos ir griūties nuotaikas, viena
tvę, gyvenimo nuovargį ir nelaimėlių 
laimę. Apleistu ir nykstančiu Paryžiu
mi prasklendžia ne tik bevardis pasa
kotojas su ėko ir emili, bet ir visi iki 
šiol sukurti Papievio veikėjai, į tekstą 
(para)frazėmis įsirašo skaityta litera
tūra, įsiminę meno kūriniai. Nepai
sant (vietomis ties banalumo briauna 
balansuojančių) pasakotojo užsiple
pėjimų, kurie taikliai reflektuojami 
tekste, Ėko, ko gero, liks pirmuoju ir 
literatūriškiausiu bandymu pagauti 
pandemijos lemtą gyvenimo ir miesto 
pauzę bei apokaliptines nuotaikas.

Parulskio romanas Laiko nusikalti-
mai (Vilnius: Alma littera), pradėtas 
rašyti 2003 m., stebina savo pulp fic
tion užtaisu, iki kinematografiško kad-
ravimo priartėjusiais ir gerai siužetą 
struktūruojančiais taupiais skyriais. 
Istorija tiksliai atitinka žanro tradi
cijas – vienas kitas lavonas, nukirs
ta galva, muštynės, ginklai, kova dėl 
meilės ir deimantų – ir čia pat jas pa
rodijuoja. Nepaisant to, pro užaštrin
tą klišių žaismą vis tiek prasišviečia 

Parulskio melancholija ir egzistencia-
lizmas, eros ir Thanatos, gulantys į 
gyvenimo prozos persmelktą laiko nu
sikaltimų metaforos plėtotę.

Rastauskas 1995 m. esė „Sakinio 
kloaka“ – iš kurios garsioji frazė „esu 
sakinio eilinis. Sakinyje mano laisvė ir 
mano išsigelbėjimas. Teksto korpuse – 
mano prapultis“3 – tarsi pasirašo kri
tikos nuosprendį savo pirmajai prozos 
knygai Venecija tiesiogiai. Trijų dalių 
svarbiausias knygos tekstas „Berghai
nas“ yra dabartimi užsižaidęs nesu
valdytas teksto korpusas, kuriame ir 
prapuolė sakinio eilinis, prieš dvide
šimt septynerius metus tame pačiame 
savo tekste kritikavęs Ričardo Gave
lio romaną Paskutinioji Žemės žmonių 
karta ir priekaištavęs, kad Gavelio he
rojai „visada išskirtiniai, „pateptieji“, 
o iš tiesų – blogai „išlaužti iš piršto““4. 
Tokie pat pateptieji ir blogai išlaužti, 
t. y. nukopijuoti iš tikrovės atrodo ir 
„Berhgaino“ svarbiausieji, veikian
tys keistose narkotikų, manekenių, 
pandemijos, turtingų senstančiųjų 
schemose, kurios siekdamos tapti li
teratūra „atkeršija tiems, kurie jos 
valdose bando suvedinėti sąskaitas su 
gyvenimu“5. Rastauską išgarsinusi sa
kinio elegancija šioje knygoje sunkiai 
besutinkama, nebent vienoje kitoje 
frazėje, nebent pradžios ir pabaigos 
tekstuose „Asmenukė su skaitytoja“ 
ir „Dvi novelės apie fotografijos žalą“, 
iš kurių „Oranžinė saulė“, dedikuota 
Romualdui Lankauskui, regisi, para-
frazuojant patį autorių, išties daiktas, 
mažne geriausias knygoje. O visa kita 
suausta nebeblizgančiais sakiniais, 
šab lonais, lėkštokais siužetėliais ir šio
kiais tokiais kerštais tose pačiose laiko 
ir istorijos koordinatėse gyvenantiems 
(toks ryškus ir aiškus atpažįstamu
mas, vietomis iki tikslių citatų, veik 
visų figūrantų, trenerių ir biografijos 
partnerių glumina, nepaisant auto
riaus siekio pabrėžti visiškai fiktyvią 
šio teksto prigimtį).

Radzevičiūtės Minaretas ir 7 (Vil

3 Rolandas Rastauskas, Kitas pasaulis: 
1993–2003, Vilnius: apostrofa, 2005, p. 177. 

4 Ibid., p. 176. 
5 Ibid. 
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nius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla) – buvo tikra rudens pabaigos 
staigmena, dviguba. Nustebino, kad 
praėjus metams po kūrybiškiausia 
2020 m. knyga išrinkto romano Grožio 
ir blogio biblioteka pasirodo nauja Ra
dzevičiūtės knyga, ir dar autoironiška 
autofikcija, kaip ir dera, apsimetanti 
romanu. Tai Grožio ir blogio bibliote-
kos rašymo užkulisiai, kupini nesibai
giančių nutikimų, trukdančių rašyto
jai kurti romano architektūrą. kartu 
tai ir Radzevičiūtės pasakojimas apie 
Radzevičiūtės kūrybą (regis, ji atliko 
kritikų neatliktą darbą) – kas ir kaip 
jai svarbu, kodėl rašo taip, o ne kitaip, 
apskritai, kaip rašo ir kaip rašydama 
gyvena prozos kūrėja. Į šią tapatybės 
refleksiją šmaikščiais (ne)patvirtini
mais terpiasi genetinio testo ir pasa
kų istorijos – ir jei sekundei atrodys, 
kad čia nesusiję, teks skaityti iš naujo. 
Ir ne tik Grožio ir blogio biblioteką.

Jeigu Minaretą ir 7 teko saugoti 
nuo savęs ir taupyti, siekiant ištęs
ti skaitymo malonumą, tai antrasis 
Tomo Vaisetos romanas Ch. (Vilnius: 
Baltos lankos), žinoma, susijęs su rafi
nuočiausiais skaitytojo kankinimais – 
vietomis tekstą teko vargte išvargti, 
bet tai atlikus tenka konstatuoti: li
teratūra! Taip tarsi iliustruojant ro
mano pasakotojo ir svarbiausio veikėjo 
šarlio mintį: „Geriausių meno kūrinių 
fondas spindi ne auksu, o nuoboduliu“. 
Tai idėjų romanas – toks retas ir pa
sigendamas lietuvių prozos scenoje. 
Apie teatrą neatsitiktinai – Vaiseta 
savo įkyrų kalbėtoją, bibliotekininką 
iš profesijos ir patirties šarlį įkurdi
na theatrum mundis, iš kurio užku
lisių jis kalbasi su maloningaisiais 
skaitytojais. kalbasi apie tai, apie ką 
sunkiausia – mirtį ir gyvenimą, veik 
neminint jų pačių, taip išvengiant 
galimų banalumo spąstų. Pagirtinas 
katino figūros įliteratūrinimas, mažne 
kaip pas ernstą Theodorą Amadeusą 
Hoffmaną, kaip ir pats literatūrišku
mas – galbūt vietomis savitikslis, bet 
toks grynas ir pasiilgtas, ilsinantis 
nuo literatūrą užplūdusių dabarties 
atspindžių. Žinoma, jų galima rasti ir 
Ch., bet jie subtiliai ir meniškai trans

formuoti į metaforas ir hermetišką kū
rinio pasaulį.

Tad galvojant apie didžiąją prozos 
formą romaną – akivaizdu, jo pernai 
netrūko (kur dar nesuminėti, bet bib-
liografijoje ir skaitytojų širdyse figū
ruojantys žanriniai romanai). O kaip 
su mažosiomis formomis? Pavyzdžiai 
vos du.

ketvirtojoje literatūrinėje knygoje 
Lubinas ir seradėlė (Vilnius: Apostrofa) 
Paulina eglė Pukytė tęsia Bedalyje ir 
labdaryje (2013) pradėtą nesusikalbė
jimo temą, šįkart ji, kaip nurodo pava
dinimas (lubinas – invazinis augalas, 
seradėlė – vietinis), iš aršių opozicijų 
persikelia į artimesnes šeimyninio 
rato dramas, pastarųjų šioje knygoje, 
nepaisant pradžios skirsnio „kam tos 
dramos“ tikrai netrūksta. Pukytė iš
moningai užaštrina santykių kampus 
ir vėl nuostabiai žaidžia žodžiais, jų 
reikšmėmis, lyčių stereotipais, mąs
tymo klišėmis, įsitikinimais ir žino
jimais. Tai viena žaidybiškiausių ir 
išmoningiausiai sudėliotų praėjusių 
metų knygų.

klišes atkartoja, bet be žaismo už
klausos, o su ant pasakojamų istorijų 
užmestu siurrealumo šydu debiutinis 
Dovilės Raustytės apsakymų rinki
nys Tobulų žmonių istorijos. Suma
nymo užtaiso jam netrūksta – žiedi
nės kompozicijos punktyras, lengvai 
kasdienybę įlaužiantis siurrealizmas, 
kuriam pritrūko išpildymo ir įsitvir
tinimo tekste, nes jis tik paškicuotas, 
o yra vietų, kur jo norisi užtikrintai ir 
struktūriškai, be koją kišančių keistų 
gyvenamos tikrovės atspindžių (istori
jos iš socialinių tinklų ar pandeminės 
realybės tiesiog neįdomios). Dėl to ir 
glumina jau pasirodę prilyginimai Sa
mantos Schweblin novelistikai – pas
taroji ryški, novatoriška ir užtikrinta, 
neretai sustabdanti, o jos siurrealumas 
nepalieka keisto neaiškumo jausmo. 
Raustytės herojai, būdami antrapla
niais gyvenimo veikėjais, grumiasi su 
tobulumų trafaretais ir emocijų spąs
tais, o šitose grumtynėse ištraukiamas 
neišvystyto magiškumo elementas ne
pasiteisina, kai idėjai stinga sukibimo 
su tekstine raiška, o herojams – gyvy

bės (kol kas jie labiau iškarpos). Regis, 
pirmas kartas negali būti tobulas, net 
ir reflektuojant dabarties tobulumo 
formas.

Ir kad jau apie lūkesčių apvylimus, 
tai jais tapo ir Anetos Anros dokumen
tinės apysakos Jehudit. Pasaulis ga-
lėtų būti toks gražus (Vilnius: Odilė) 
jungiamieji, autorės gyvenimą atspin
dintys dabarties intarpai. Jie svetim
kūniškai nesukimba su knygos svar
biausiais pasakojimais, dviem Antrojo 
pasaulinio karo liudijimais – kauno 
gete ir štuthofo koncentracijos stovyk-
loje kalėjusios ir Holokaustą išgyve
nusios žydės Ditos šperlingienės ir 
Antrąjį pasaulinį karą Vilniuje vaiko 
akimis ir jausmais pergyvenusios, žy
dus gelbėjusios lenkės Hanos Struża
nowskos-Balsienės. Būtų užtekę visą 
autorės asmeninę dabartį sudėti į vie
ną įvado ar užsklandos tekstą, toliau 
teksto erdvę užleidžiant skaudžiajai 
praeičiai, Jehudit ir Hanos istorijoms. 
Anra atliko didžiulį darbą paviešinda
ma herojų istorijas, ypač ačiū už Ha
nos gyvenimą – lenkų likimai Antrojo 
pasaulinio karo metais Vilniuje vis dar 
per mažai žinomi plačiajai visuomenei. 
Vis dėlto autorei norisi linkėti išmokti 
rašyti apie save nerašant apie save. 
Ir dar norisi klustelti, negi niekam ne
užkliuvo knygos pavadinimas? Taip 
ataidintis, gal net lengvai pakartojan
tis Aurimo švedo knygos Irena Veisai-
tė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus? 
Ir kodėl pavadinime tik Jehudit, kai 
knygoje yra Hana ir jos mama? Skaitę 
ir skaitysiantys supras, kad teisi buvo 
Dita, sakiusi, kad knyga apie ją, Haną 
ir jos mamą turėtų vadintis Moterys 
gyvenimo sūkury.

Baigiant pasižvalgymą po praeitimi 
tampančią 2021-ųjų prozą, subjekty
viai konstatuoju, kad metai kaip me
tai, netrūko debiutų, nestigo meistrų, 
būta nusivylimų, bet ir (ne)įprastybių. 
O išduodant asmeninį reitingą, ge
riausią prozos knygą, antrus metus iš 
eilės, parašo undinė Radzevičiūtė, ku
rią manau esant šiuo metu geriausia 
mūsų prozininke. !
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2021 m. rugsėjo 21 d. Tuskulėnų dvaro 
rūmuose be didelės pompastikos buvo 
atverta bent 15 metų brandinta mu
ziejaus ekspozicija „Projektas – Homo 
sovieticus“. Jau kitą dieną, kaip viena 
iš parko prieigose besibūriuojančių 
benamių, sukau ratus aplink rūmus 
ieškodama neužrakintų durų įeiti į so
vietinio žmogaus pasaulį. Trečias kar
tas nemelavo, bet iš kur man, anuo
met negyvenusiai, žinoti, kad į šviesų 
rytojų patenkama tik aukštai iškėlus 
galvą – paskui plevėsuojančią raudoną 
vėliavą. Aš jau salės viduje, tyrimas 
gali vykti, užbėgdama už akių konsta
tuoju: įvyko ir pavyko, o rezultatais ir 
pasidalinsiu. 

šiuo tekstu bandysiu pasiekti dvigu
bą dugną – į parodą žvelgti iš jos kūry
binio proceso perspektyvos, apimant 
įvairius rakursus, kadangi savo patirti
mis ir įžvalgomis sutiko pasidalyti nors 
ir ne visas, bet platus ratas jos dalyvių: 
architektas, istorikai, muziejininkai ir 
administracija (sąrašą pridėjau pa
baigoje); jų balsai tekste, nepersona
lizuojant, išskirti kursyvu. Tuo tarpu 
teminė prieiga pagelbės išlaikyti struk
tūrą, reikalingą įspūdžiui koncentruo
tai perteikti ir drauge išryškins, mano 
nuomone, esminius kūrybos procese 
ir rezultate ataidėjusius iššūkius, lai
mėjimus ir emocijas. Žinoma, kaip jau
nesnės kartos istorikė nepretenduoju į 
profesionalų pasakojimą, nors neslėp
siu: surastos medžiagos gausa leistų 
projektuoti disertacinį tyrimą. Tam 
tik ra prasme šio muziejus kūrimas yra 
mūsų atsistatančios, kuriančios ir save 
permąstančios valstybės atspindys, 
kurį verta visiems kartu permanyti.

„Homo sovieticus“ 
ekspozicijos tvėrimo atodūsiai

IeVA šIMANAuSkAITė

Raida: sakyčiau, sovietmečio 
metodika

Per pastarąjį penkmetį mūsų visuo
menėje kaip niekada gausu su isto
rine atmintimi susijusių temų, ypač 
apimančių sovietinio paveldo proble
matiką viešosiose erdvėse. Atsižvel
giant į tai ne kartą išreikštas poreikis 
nešališkos diskusijų erdvės, kur būtų 
galima kalbėtis, pavyzdžiui, apie jau 
spėjusių prisimiršti Žaliojo tilto skulp
tūrų ateitį ar neseniai nukelto Petro 
Cvirkos paminklo atvejį. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro (LGGRTC) kuriamas 
muziejus buvo matomas kaip tinka
ma erdvė tokioms diskusijoms, tačiau 
dėl įvairių force majeure pasivėlino 
įsisteigti ir dabar jau atrodo bent kiek 
morališkai pasenęs. 

Bet kuriuo atveju, šio muziejaus 
kūrimą ir su tuo susijusias proble
mas būtina matyti bendresniame įs
taigos veikimo principų ir strategijos 
kontekste. 1995–1997 m. Tuskulėnų 
parko teritorijoje atlikti archeologiniai 
masinės kapavietės tyrimai (1944–
1947 m. buvo užkasti 766 NkVD/MVD 
nužudytų aukų palaikai) dar 2002 m. 
paskatino LR Vyriausybę patvirtinti 
Tuskulėnų rimties parko sutvarkymo 
programą: pastatyti amžino poilsio vie-
tą koplyčiąkolumbariumą ir pastatus 
pritaikyti muziejinėms erdvėms, kad 
čia būtų muziejusedukacinis centras. 
2004 m. tuometinės LGGRTC direkto
rės Dalios kuodytės iniciatyva pradėta 
rengti pirminė muziejaus koncepcija, 
kuriai suburta profesionalų grupė 
(Arūnas Streikus, Virginija Rudienė, 

Margarita Matulytė, Rasa Čepaitienė 
ir Darius Baliukevičius).

Vis dėlto konkrečiai apie muziejaus 
įrengimą Tuskulėnų dvaro rūmuose 
galima kalbėti nuo 2008 m. pabaigos, 
kai LGGRTC perėmė baigtą restau
ruoti pastatą. Tačiau tuometinė eko
nominė krizė gerokai apkarpė ir biu
džetinį finansavimą, todėl projektas 
kuriam laikui buvo padėtas į stalčių. 
Tąsyk LGGRTC Memorialinio depar
tamento, turėjusio sutvarkyti parko 
teritoriją ir pritaikyti ją lankytojams, 
dėmesys liko sutelktas į lygiagrečiai 
įrenginėjamą ekspoziciją „Tuskulėnų 
dvaro paslaptys“.

Taigi tik 2011 m. parengtas Tus
kulėnų dvaro rūmuose įrenginėjamos 
ekspozicijos darbo projektas, o stoko
jant tolygaus finansavimo, kurio ga
liausiai prireikė apie 1,3 mln. eurų, 
LGGRTC nusprendė jį vykdyti trimis 
etapais: 1) edukacinės klasės ir rengi
nių klasės įrengimas antrame aukšte 
(nuo 2011), 2) prisiminimų alėjos ir 
recepcijos įrengimas bei multimedijos 
dalies sukūrimas (nuo 2013), 3) temi
nių salių įrengimas (nuo 2015). Pa
stebėtina, kad toks apsisprendimas, 
pagal viešųjų pirkimų tvarką, reiškė ir 
rangovų kaitą kiekviename etape, kas 
ilgainiui negalėjo nepakenkti ekspozi
cijos vientisumo išlaikymui.

Jeigu žiūrėtume darbų terminų, tai 
pirmoji muziejus atidarymo šventė tu
rėjo įvykti dar 2009 m., tačiau proceso 
užsitęsimas priklausė grynai nuo išo-
rės dalykų, tikrai ne nuo vietinių, todėl 
eigoje tikėtasi muziejų atverti minint 
Nepriklausomybės šimtmetį (2018), ta
čiau ir čia nepasisekė, o vėliau prasidė
jo pandemija ir LGGRTC veiklą sutrik
dę valdžios pasikeitimai, aprašyti (kai 
kas sako, kad ne tik aprašyti) ir NŽA.

Nors finansavimas traktuojamas 
kaip pagrindinis faktorius, nulėmęs 
muziejaus kūrimo stagnaciją, tačiau 
čia vertėtų turėti omenyje ir instituci
jos žinybinį statusą, kuris turėjo įtakos 
darbuotojų algų sistemai ir motyvaci
jai: daug kas dirbo iš idėjos, kad tas 
muziejus atsirastų. O sudėtinga įstai
gos subordinacinė struktūra apsun
kino sprendimų priėmimo apykaitą, 
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kurios pasekmes gliaudysime likusio
je – pažadu, mažiau biurokratizuotoje 
teksto dalyje.

Koncepcija: didelė rizika paversti 
sovietinius laikus Šuriko 

nuotykiais

Pradžioje užsibrėžtas muziejaus 
tikslas – užčiuopti pamatines tarybi-
nio žmogaus konstravimo priemones, 
tikslus, eigą bei rezultatus – tuometi
niame kontekste atrodė gana nova
toriškas (turėjome tik Grūto parką), 
bet kartu ir rizikingas, kadangi šių 
krypčių tyrimų mūsų akademiniame 
lauke dar stipriai stokota: galvojau, 
gal mes per anksti – čia mes aplenkėm 
laiką su „homo sovieticus“ idėja. kita 
vertus, išsitęsęs projekto įgyvendinimo 
laikas galėjo tapti kokybiškai puikiu 
sąjungininku, nes per pastarąjį de
šimtmetį atlikta nemažai sovietmečio 
visuomenės, kasdienybės ir kultūros 
tyrimų. Visgi čia susiklostė akivaiz
dus paradoksas: kad ir kokie radosi 
nauji tyrimai, muziejaus koncepcija 
menkai kito, o jos įgyvendinimas tapo 

pagrindiniu įtampos šaltiniu tarp įgy
vendintojų: užduotis eigoje buvo išlai-
kyti balansą tarp muziejaus įdomumo, 
moksliškumo ir visgi parodymo, kokia 
sistema buvo nyki.

Pati koncepcija užgimė iš moks
lininkų originalios kūrybos: tikslui 
įgyvendinti pasiūlytos 5 temos, kurios 
ilgainiui tik nežymiai koreguotos (kul
tūra, moralės ir vertybių kaita, religi
ja, tapatybės transformacija, kasdie
nybė), iš karto atkreiptas dėmesys į 
gyvenimo sovietmečiu nevientisumą, 
išskiriant keletą lygmenų (utopija vs. 
realybė; oficialu vs. alternatyvu; atvi
ra vs. slapta). Architektūrinis spren
dimas rastas atsižvelgiant į kultūros 
paveldo objektui keliamus reikalavi
mus – įleidžiamas raudonas kiautas, 
inscenizuojantis sovietinę laboratoriją 
su prasimušančiomis dvaro freskomis, 
grindiniu, užuolaidomis (kad ir koks 
geras tas pasaulis, bet jisai kiauras) ir 
pasiūlomas mokslinio pjūvio motyvas. 
Visas šis paketas perduodamas į ran
govų rankas su atsakomybe techniškai 
įgyvendinti, o istorikams – užpildyti 
turiniu, surinktu įvairiais materialiais 

pavidalais iš archyvų, kitų muziejų ar 
paskirų žmonių.

Perkeliant koncepciją į vizualizaci
jos lygmenį ji suprimityvėjo, kadangi 
kažkaip reikia kalbėti ir vat buvo pasi-
rinktas toksai kelias, kurį su LGGRTC 
prašymu pasiūlė architektas: tema, po-
temė, aspektas ir trys lygmenys – ideo
loginis lygmuo, vidurinysis – pilkasis 
tas mūsų gyvenimas (kasdienybė) ir tas 
kas buvo nenormalu sovietinei ideolo-
gijai, kas buvo slepiama, draudžiama 
ir nepriimtina. Istorikai šioje vietoje 
pasijuto grūdami į Prokrusto lovą, ku
rioje iš vienos pusės spaudžiama dėl 
priimtų ir nejudinamų konceptualių 
sprendinių, o iš kitos – vergavimo 
rangovams pojūtis. Taigi jie gavo žai-
dimą su labai konkrečiom taisyklėm, 
kaip šachmatai yra 8 langeliai ir ne 9, 
ir ne 7. Motyvuota, kad taip siekta 
išlaikyti aiškią sistemą, kurią mate-
rialiai įgyvendindami nestabdytume 
kitų darbų vykdytojų, kurie irgi įstaty-
ti į tam tikrus rėmus ir finansavimus. 
Visumoje gavosi, kad kai kurioms te-
moms tikrai netiko tie trys lygmenys 
ir atrodė gan pritempta, tada vertiesi 

Ekspozicijos fragmentas. Elenos Matulionienės nuotrauka
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per galvą kaip čia įdomiai padaryti, 
parenki eksponatą kad bele parinkti ir 
nors mirguliuojantys ekranai trikdo, 
bet geriau negu visai bile kas. Ir čia 
tik ledkalnio viršūnė, kadangi šiame 
projekte vyr. muziejininko pozicija pa
sikeitė daugiausia kartų, o priklauso
mai nuo to, kas joje dirbo, keitėsi eks-
pozicijos rengimas ir principai, kuriais 
buvo vadovaujamasi, kadangi vis tiek 
skirtingi istorikai esame.

Tokia pasirinkta realizacija galuti
nėje muziejaus ekspozicijoje suforma
vo perteikiamą instagraminį soviet
mečio istorijos suvokimą (be pradžios 
ir pabaigos), orientuotą į plačiąją au
ditoriją. Lankytojui sukuriama laisvė 
rinktis, apžiūrinėti ir net skipinti eks
poziciją (su ar be audiogido), kaip jam 
patogu, neperšamas vientisas pasako
jimas siekiant, kad kiekvienas pagal 
save, veidrodiniu principu, įsivertintų, 
kiek jame yra homo sovieticus. Toks 
sprendimas gali pasirodyti gana mo
notoniškas, be kulminacijos, pasižy
mintis gausiu perskaitymo būdų per
tekliumi, o dėl pateikiamų eksponatų 
gausos – reikalaujantis kantrybės. Vis 
dėlto terminaluose esantys video tu
rinys, testas ir surinktas sovietmečio 
žodynėlis gali tapti tam tikra priebėga 
arba pagalbos įrankiu savarankiškai 
dekonstruojant, įkontekstinant ir per
prantant, – bet tik lietuvišką sovietme-
čio specifiką.

Etika: kokiame pagundų lauke 
reikia dirbti

Lietuvių toks mentalitetas, kad ka-
puose ir muziejuose visiems prabyla 
menininkas, todėl bet kokiame pro
jekte gerai organizuota vadyba yra 
gero tono ženklas. Tačiau kuriant so
vietmečio kasdienybei skirtą muzie
jų, šiuo klausimu įsivyravo visiškas 
chaosas, kadangi dėl LGGRTC susi
klosčiusios hierarchijos (Memorialinio 
departamento vadovybės nekompeten
cijos, – red. past.) buvo nuspręsta, kad 
kuratorius ne visai reikalingas. Tad 
nutiko taip, kad sprendimų priėmi
mai pasiklydo administracijos korido
riuose, atsakomybės klausimas pakibo 
ore, iškilo kompetencijų trūkumo, ne
pasitikėjimo darbuotojais ar jų siūlo
momis idėjomis problema, o muziejuje 
įsigalėjo prisiminimų, nuoskaudų ir 
nostalgijos naratyvas.

Jeigu pradiniame projekto aprašy
me būtų buvę daugiau konkretumo, 
aiškiai įvardijama subordinacija, 
nurodant, kurie žmonės atsakingi už 
tam tikrą sprendimų priėmimą, kur 
yra jų veto, tai rezultate būtų visiems 
komfortabiliau. Nors formaliai nema
žai atsakomybių kuriant turinį teko 
rangovams, tačiau jų pasiūlyti inova
tyvūs sprendimai (ekranų vietoj fono 
įdiegimas, filmo Vienas žmogus, du 
likimai ar žaidimo Sovietinis inkuba-

torius sukūrimas) nebūtinai dera su 
bendra muziejaus kuriama nuotaika, 
ir ne tik spėjo grafiškai pasenti, bet ir 
kelia tam tikrų techninių iššūkių atei
čiai: vis galvoju, kada jau ten visas tas 
pastatas išsprogs, nes ten tiesiog fiziš-
kai nėra kaip viso to palaikyti.

Taigi ką ir kaip daryti, kad lankytojai 
plūstų į Žirmūnus? „Projektas – Homo 
sovieticus“ tik pradeda savo gyvenimą, 
ir dabar jo sėkmė priklausys nuo to, 
kokio dėmesio ir atgarsių jis sulauks 
visuomenėje: muziejus turi būti gyvas, 
turi būti diskutuojamas ir nepabijoki
me žodžio – kritikuojamas. Neatskleisiu 
paslapties, kokiu formatu, bet muzieju
je ketinama organizuoti atvirus rengi
nius, kuriuose būtų keliami įvairūs su 
gyvenimu anuomet susiję probleminiai 
klausimai, tikintis, kad tai galėtų tap
ti pagrindu nuolatiniam ekspozicijos 
atnaujinimui, tad belieka manyti, kad 
šis pažadas neprašaps laiko tėkmėje ir 
LGGRTC administracijos koridoriuose. 

Dėkoju visiems prisidėjusiems prie 
parodos kūrimo ir praturtinusiems po
kalbiais: Ievai Balčiūnei, Dariui Baliu
kevičiui, Teresei Birutei Burauskaitei, 
Rasai Čepaitienei, Godai Damaševi
čiūtei, Valdemarui klumbiui, Dovilei 
Lauraitienei, Vytui Lukšiui, Rokui 
Mik nevičiui, eugenijui Peikšteniui, 
Zitai Pikelytei, Ievai Stachovaitei, Vy
tautui Starikovičiui, Arūnui Streikui, 
Martynui Tininiui. !
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Nėra būtinybės Naujojo ŽidinioAidų 
auditorijai aiškinti, kas yra Antanas 
Mončys (1921–1993). Žurnalo skai
tytojų erudicija pakankamai plati, 
o žinios – ne seklios. Priešingai kai 
kuriems mano kolegoms dailės kriti
kams, atvirai prisipažinusiems, kad 
jie, pavyzdžiui, nėra girdėję Mončio 
bendraamžio, jo studijų kolegos Vy
tauto Didžiojo universiteto Architek
tūros skyriuje (1942–1943) – Alberto 

Plokštumos ir erdvės,  
arba antanas Mončys  

Vytauto Kasiulio kontekste

VIDAS POškuS

Veščiūno (Abos) vardo. Įtariu, kad jei
gu nebūtų atsiradęs Vytauto kasiulio 
dailės muziejus, jei į Lietuvą nebūtų 
grįžę ir savo personalinių galerijų (ne 
be esminės įvairių partijų ir skirtingų 
valdžių paramos) neįsteigę kazimie
ras Žoromskis, Vytautas kazimieras 
Jonynas, Janina Monkutė-Marks ar 
kazys Varnelis, kai kurie dailėtyros 
ir kritikos profesionalai kažin ar būtų 
girdėję šiuos vardus. Juk į Letos van

denis nenumaldomai 
kirvio svoriu ir greičiu 
grimzta kad ir atsi
minimai apie Albino 
elskaus, Prano Lapės, 
Žibunto Mikšio ar dau
gelio kitų kūrybą. Tiesa, 
kartais kas nors iš dai
lės kuratorių ar istorikų 
tiems „skenduoliams“ 
atkiša šiaudą bandy
dami juos ištraukti į 
kolektyvinės atminties 
paviršių, tačiau tai yra 
laikina ir beveik nema
toma. Panašiai banalaus 
saulėlydžio pasižiūrėti 
su si rinkusi Pervalkos 
ar Nidos publika gali 
nepastebėti kokio nors 
į gelmes srovių tempia
mo nelaimėlio. Tokia 
patosiška ir bambekliš
kai moralizuojančia ale
gorija dramatizuoju, bet 
taip prisimenu nelabai 
seniai vykusią diskusi
ją dėl Vytauto kasiulio 

dailės muziejaus pavadinimo keitimo. 
Viena iš priežasčių, kad jubiliejinė, 
Mončio šimtmetį menanti paroda „Vei
dai ir dvasios“ Vytauto kasiulio dailės 
muziejuje (2021-11-25 – 2022-03-27) 
įvyko, yra ir Palangoje veikiančio Mon
čio muziejaus bei jo vadovės Loretos 
Birutės Turauskaitės, ir Mončio pa
ramos fondo, šeimos narių ir kūrėjo 
biografiją bei kūrybą nuosekliai tyri
nėjančio Viktoro Liutkaus nuopelnas. 
Tad Mončys yra vienas tų menininkų, 
kuriems pasisekė. Net ir po mirties 
jis savo kūriniais, kad ir kaip bana
liai tai skambėtų, iki šiol gyvas ir net 
aktualus. Todėl, kad yra jo atminimą 
puoselėjanti institucija. kažkada esu 
deklaravęs, jog kiekvienam meninin
kui linkėčiau turėti savo vardinį mu
ziejų – kad ir bute, palėpėje ar rūsyje. 
Tai kur kas vertingiau, nei su kieno 
nors tendencingai atrinktais vienu ar 
keliais kūriniais bei dirbtinai ar pri
verstinai sukurtuose kontekstuose 
„dirbti“ didžiojoje meno monopolijoje, 
kad ir Nacionalinėje dailės galerijoje. 
Juk jos nuolatinėje ekspozicijoje atsi
dūrusi Marcė katiliūtė ar Jonas šva
žas save matytų galbūt visiškai kitaip, 
visiškai kitokiuose kontekstuose, o ne 
„Mokytojų ir mokinių“ bei „Moderni
zacijos projektų“ salėse. kultūrinis 
peizažas nuo to būtų tik turtingesnis 
ir įvairesnis. Panašiai kaip ekonomi
koje – bendras pragyvenimo lygis gal 
ir nebūtų aukštesnis (galvočiau, kad 
būtų...), tačiau vartotojams tikrai pasi
sektų, jei su didžiaisiais prekybos cent-
rais konkuruotų kiek įmanoma dau
giau smulkiųjų prekeivių su savomis 
krautuvėlėmis. O Lietuvos muziejų (su 
menine pakraipa, dailės specializacija) 
ateitį siečiau su personaliniais muzie
jais, vardinėmis galerijomis.

kokie yra Antano Mončio konteks
tai? Smulkiau ir detaliau į tai atsako 
„Veidų ir dvasių“ paroda, su trijose 
muziejaus salėse elegantiškai (tikrai 
paryžietiškai!) sukonstruota architek
tūra (Povilo Vincento Jankūno nuopel
nas) ir konceptualia struktūra (Viktoro 
Liutkaus sprendimai). Iš esmės daug 
ką pasako keli pirmieji pristatymo sa
kiniai: „Mončys [...] daugiau nei ketu
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Ekspozicijos fragmentai. Gintarės Grigėnaitės 
nuotraukos. LndM
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riasdešimt metų gyveno Paryžiuje. Ten 
pasitiko savo kūrybos pradžią, brandą 
ir saulėlydį. Lietuvis į Paryžiaus meno 
sceną įžengė su ambicingu noru įrody
ti daugiašakius gebėjimus, jo kūryba 
skleidėsi tarsi saulės ištroškęs pum
puras: jis viską norėjo išbandyti, ne
buvo jam teritorijos, į kurią įžengęs, 
negalėtų rasti ar padaryti ką nors 
originalaus“ (čia ir toliau cituojama 
parodos kuratoriaus Viktoro Liutkaus 
anotacija). Toliau viskas (skulptūros 
ir objektai, koliažai ir paveikslai, pie
šiniai ir iliustracijos) sustruktūruota 
į tokias grupes: „kaukės“, „kaukolė, 
skeletas“, „švilpiai“, „Tapyba, koliažai, 
akvarelė“. Formaliai pastebėčiau, kad 
toks pasakojimo skaidymas nėra iki 
galo nuoseklus, literatūrinius moty
vus (kaukes ar kaukoles) derinant su 
vaizduojamosios dailės šakomis, plas
tinėmis priemonėmis, technikomis 
(tapyba, akvarelė). Panašiai žinduo
lius būtų galima skirstyti į plėšrūnus, 
porakanapius, primatus ir valgomus, 
mėlynakius ar garsiai baubiančius. 
kita vertus, toks nerūpestingumas ar 

tariamas atsainumas atspindi laisva
manišką (kūrybos prasme), akademi
nių prietarų nesaistomą Mončio kūry
bos dvasią.

kalbant apie bet kurį XX a. dailinin
ką, negalima neaptarti jo originalumo. 
Juo labiau kad Mončio atveju ši sąvo
ka ir viena svarbiausių estetinių mo
dernizmo kategorijų taip pat vartoja
ma ir parodos anotacijoje, ir pranešime 
spaudai. Lietuvių skulptorius (būtent 
tokiu save ir laikė, o ne menininku pla
čiąja prasme; toks apsibrėžimas taip 
pat rodo modernistines aspiracijas) 
atitiko bendrąsias antrosios amžiaus 
pusės, pirmųjų pokarinių europos de
šimtmečių vizualiąją madą. Tuomet 
beveik diktatoriaus teisėmis skulptū
roje ir tapyboje, grafikoje ir net kera
mikoje viešpatavo Pablo Picasso (kad 
jis pats kūrybingai absorbuodavo kitų 
atrastus ir eksploatuojamus formos 
sprendimus, tai jau kitos istorijos rei
kalas). Deformuota stilizacija, papras
tai siejama su Picasso, matoma net ir 
Osipo Zadkine’o mokinio Antano Mon
čio kaukėse ar iliustracijose. Taip pat 

galima sakyti, kad jo darbuose toks 
dažnas ir įtaigus chirurgiškai atvertos 
krūtinės ląstos motyvas tiesmukai pa
aiškintinas studijų Didžiosios lūšnos 
akademijoje (Academie de la grande 
Chaumiere) ir konkrečiai Vitebske 
gimusio dėstytojo įtaka. kita vertus, 
atrodo, kad į didįjį ir didingąjį mo
dernizmo pasakojimą žemaitis Mon
čys sugebėdavo žvelgti iš ironiškos 
distancijos. Pats geriausias to pavyz
dys – parodoje eksponuojama 1984 m. 
iš skalūno ir kaulo sukonstruota „Mo
teris, lipanti laiptais“ – chrestoma
tinio ir kultinio Marcelio Duchampo 
paveikslo Nu descendant un escalier 
n° 2 („Nuogalė, besileidžianti laiptais“) 
parafrazė. Regis, kad čia autoironizuo
jama Duchampo atrasta ir sugalvota, 
Mončio įsisavinta ir originaliai išplėto
ta rasto daikto (objet trouvé) strategija 
ir estetika. Lygiai tas pat pasakytina 
apie kaukes ar švilpius, – ypač pirmo
sios replikuoja Paryžiuje nuo amžiaus 
pradžios kubistų, siurrealistų ir kitų 
-istų pamėgtą Afrikos meną. Tačiau, 
kaip yra pastebėjęs Liutkus, viskas 
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Mončio kūryboje yra nutvieksta žemai
tiškos dvasios („Parodos pavadinimą 
„Veidai ir dvasios“ padiktavo Mončio 
kūrinių motyvai ir neblėstanti daili
ninko nostalgija gimtajai Žemaitijai, 
jo kūriniuose ataidinti senųjų liaudies 
amatų, meistrystės motyvų, pasakų ir 
legendų dvasia“). Nacionaliniu aspek
tu modernizmo aiškintis bei suvokti 
lyg ir nederėtų, ypač jei kalbame apie 
Paryžiuje gyvenusį ir platesnius hori
zontus nei gimtajame Darbėnų vals
čiuje regėjusį kūrėją, bet žemaitiškas 
pradas mene tikrai egzistuoja! 

Pasiremsiu asmeniniu pastebėjimu. 
Dirbdamas kazio Varnelio namuose-
muziejuje ir gyvai bendraudamas su 
iš Alsėdžių kilusiu dailininku buvau 
lengvai šokiruotas, kai vienoje Londo
no galerijų pamačiau parodą, kurioje 
buvo eksponuoti kito optinio ir kine
tinio meno atstovo Jesúso Rafaelio 
Soto paveikslai ir objektai. Nustebino 
kontrastas. Vienu (Venesueloje gimu
sio autoriaus) atveju, lyg tas minėtas 
pumpuras, skleidėsi magiška elegan
cija, kitu (žemaitišku) – jautėsi ūkiš
kas tvirtumas, niaurus užsispyrimas. 
Turbūt tą patį galima pasakyti apie 
dar vieną žemaitį – Adomą Raudį-Sa
mogitą, kurio „balvonėliai“ įkūnija iš 
vidaus sprogstantį santūrumą. Sunku 
verbalizuoti vaizdinę kūrybą, tačiau ir 
Mončio darbai, nepaisant jo rafinuoto 
eteriškumo (kažkokios keistos pleveni
mo ore nuotaikos), yra ir žemaitiškai 
paprasti, ir stamantrūs, netgi titnagiš
ki. Ypač tokie (lengvi ir tvirti) yra pie
šiniai, o būtent man – iliustracijos ar, 
tiksliau, improvizacijos Oskaro Mila
šiaus Lietuviškų pasakų (Contes et Fa-
bliaux de la vieille Lithuanie, editions 

André Silvaire, 1972) paraštėse arba 
valstietiški žmonių profiliai ar galvų 
atvaizdai en face – tikros užgavėnių 
kaukės. kita vertus, kažin ar korektiš
ka ką nors išskirti, nes Mončio skulp
tūros ar objektai yra grafiški, o tapyba 
ir piešiniai – skulptūriški. Apibendri
nus – plokštumos ir erdvės. Čia viskas 
yra surišta it kokios grandinės, tad 
aukščiau minėtas kuratoriaus klasifi
kacinis „nenuoseklumas“ grupuojant 
darbus yra vertintinas kaip argu
mentuotas konceptualus sprendimas. 
Reziumuojant galima pasakyti, kad 
Paryžiaus mokykloje (École de Paris) 
egzistavo žemaitiška Mončio frakcija, 
kurios dalyviai buvo kaukės ir skele
tai, rankos ir daugiaprasmis medinis 
„Juodas vyras“ (1970), smagioji „Pono 
Seguin’o ožkelė“ (1982), taip pat monu
mentalieji švilpiai ir būtinai akmeni
nis „Dvigubas profilis“ (1979).

Vis dėlto būtų neįmanoma apsiei
ti be, kad ir visai trumpo, Mončio ir 
kasiulio palyginimo. Tai daryti verčia 
kelios priežastys. Pirma, Mončio paro-
da veikia kasiulio vardo muziejuje. 
Antra, abu menininkai gyveno ir kūrė 
Paryžiuje. (Prisimenu vieno tapytojo 
pasakotą šių dienų istoriją, kaip jam 
vaikštant po Monmartro ir kitų miesto 
rajonų galerijas bei bandant pasiūlyti 
savo paveikslus ar net jų parodą, iš 
ne vieno galerininko išgirsdavo tiesų-
šviesų atsakymą: „Mums menininkų 
iš kitur nereikia, pakankamai turime 
ir savų.“) Prisiminus, kad ne vienas jų 
kolega (sakykime, Adomas Galdikas) 
taip ir nesugebėjo įsitvirtinti vis dar 
inertiškai po Antrojo pasaulinio karo 
ant „pasaulio meno sostinės“ laurų 
miegančiame mieste, Mončio ir kasiu

lio biografijos veikia kaip tam tikros 
sėkmės istorijos. Jų meninis lygmuo, 
siekiai ir tikslai nebuvo vienodi. Jeigu 
kasiulis, dantimis ir nagais bandęs įsi
tvirtinti ar tiesiog išgyventi, vis labiau 
angažavosi kaip komercinis auto rius 
(tas jo mechaninis kartojimas man pa
čiam nelabai imponuoja, tačiau reiktų 
pripažinti, kad pardavimams paklūs
tanti meno praktika nėra nei savai
minis gėris, nei blogis), tai Mončio as
piracijos buvo ambicingesnės. Jis, be 
abejo, buvo laisvesnis ir kur kas išra
dingesnis. Būkime atviri – tai sąlygojo 
ir abiejų kūrėjų asmeninės savybės, 
ir buitinės sąlygos ar net toks mer
kantilus (vedybinis) faktorius. Verta 
atkreipti ir dėmesį į sakinį parodos 
anotacijoje, kur aiškiai parašyta, kad 
Mončys pabrėždavo „esantis atsidavęs 
sąžiningam darbui, o ne „menininkų 
lenktynėms“ ir komercinių galerijų vi
lionėms“. Turint finansinį ir kitokį ma
terialų užnugarį, tikrai daug lengviau 
atsispirti pagundoms! Citata iškalbin
ga ir dėl pasakymo apie „menininkų 
lenktynes“. Nežinau kaip yra kitur 
(nelabai tas ir įdomu), tačiau Lietuvo
je kūrėjus labai mėgstama sverti lyg 
kokius druskos maišus. Tai savaime 
nėra blogai, jei skatintų sveiką konku
renciją. Lyg vietos po saule neužtektų! 
Įsivaizduokime, jeigu būtų tik vienaip 
arba kitaip... Vėl prisimenu diskusijų 
dėl Vytauto kasiulio dailės muziejaus 
pavadinimo bylą, kai buvo pasitelktas 
net ir toks argumentas, esą iškaba su 
„menkesnio“ menininko vardu gali at
baidyti „ne tokius menkus“, „didinges
nius“. Antano Mončio parodos atvejis 
rodo, kad svarbiausia čia yra tikrai 
ne tai.
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ezoterika ir ezoterizmai Vakarų 
akademikų tyrinėjimuose po mikros
kopu rimčiau kišami maždaug pusę 
amžiaus, o pastaruoju metu ši discip-
lina, – galima ir daugžodžiaujant: 
„tarpusavyje bent iš dalies tematiškai 
susijusių tyrinėjimų spektras“, – ima 
vis labiau prasimušti į viešumą. Situa-
ciją lemia ir bendras (pop)kultūrinis 
kontekstas, įgalinantis vis daugiau 
mokslininkų ir neakademinių pasau
liečių jau jauname amžiuje susipažinti 
su įvairiai ataidinčiais ir užkabinan
čiais ezoterikos asambliažais. keletas 
to pavyzdžių – gotikinę inerciją vis 
kitaip pergyvenančios kino, muzikos 
ir knygų leidybos industrijos; tarp 
paauglių ir young adults sprogęs pa
gonybių, Wicca ir astrologijos visetas; 
YouTube platformoje vis daugiau se
kėjų pritraukiančios religijotyrininkų 
populiarinamosios paskaitos.

Nepaisant to, net ir šiandien vie
šajame kalbėjime ezoterika dažniau 
siejama su gerokai daugiau laisvo lai
ko nei išsilavinimo turinčiomis namų 
šeimininkėmis ir psichodelinius nar
kotikus degustuojančiais kaltūnuotais 
personažais, o ne mokslinių ambicijų 
pritvinkusiais tyrėjais. Tebetvyrant 
tokiems stereotipams, kalbėti apie 
slaptuosius žinojimus ir mokymus ga
lima tik itin slaptoje vietoje.

Tad nenuostabu, kad mokslinė kon
ferencija „ezoterizmas: kultūrinės 
ir civilizacinės jungtys“ sausio 15 d. 
buvo surengta nuo M. k. Čiurlionio 
gatvės Vilniaus universiteto medikų 
ir gamtomokslių patalpų pridengtame 
kiemelyje, (pelnytai) vis niūriau nu
šviečiamame konfucijaus (formaliai – 

Pasaulio ezoterikos blynas  
iš sakalo skrydžio

DOVYDAS SkAROLSkIS

Vu Azijos ir transkultūrinių studijų) 
institute. O ir kalbėtojai buvo surinkti 
tiesioginiu kontaktu, be jokių viešų 
užklausų norintiems dalyvauti. Gali
ma numanyti, kad retas norėtų gaišti 
laiką skaitydamas mėgėjiškas ir už 
kasdienio normalumo ištrūkstančias 
santraukas, kai tuziną pranešėjų ma
žoje šalyje yra lengva surankioti tutti 
frutti, o ne atviru ir ekumenišku fratel-
li tutti principu.

Organizacinių subtilybių skrodimą 
nukėlus vėlesniam momentui, atve
riamuosius konferencijos pranešimus 
skaitė prof. Naglis kardelis (Vu) ir 
prof. Gintautas Mažeikis (VDu). Pir
masis nušvietė savo išmanomiausią 
Antikos laikotarpį, išryškindamas du 
ezoterizmo tipus: populiarųjį – liaudies 
pažinimui ir praktikavimui atvirą, bei 
elitistinį, prie kurio prisiliesti pavyk
davę tik išrinktiesiems ar iniciacijos 
procesus praėjusiesiems. Pranešimo 
ašis įvairių Platono dialogų (pavyz
džiui, literatūriškosios Puotos ir tech
niškojo Teaiteto) kontekstą įsuko greta 
skirtingų ezoterinės prieigos mecha
nizmų; spėrus tour de force sustojo ties 
bendrine ir bent iš dalies kitiems pra
nešimams tikusia išvada – sengraikių 
ir kitų helenizmo ezoterikų sugerta 
rytietiškoji įtaka leidžia vertinti jau 
ankstyviausias Vakarų ezoterizmo 
apraiškas ne kaip gryną ir vientisą, 
o daugiamatį ir kompleksišką reiškinį. 

O Mažeikis savo ruožtu grįžo prie 
savo akademinių ištakų. Nepriklau
somybės aušroje apsigynęs tam metui 
egzotišką disertaciją Renesanso sim-
bolinis mąstymas, šį kartą filosofas 
savo pranešimą pavadino „Herme

tizmas, gnosticizmas ir Renesanso 
averoizmas“. kalbėdamas apie, kaip 
pats įvardijo, averoistinį hermetizmą, 
jis vijo geografiškai ir laikiškai įvairių 
mąstytojų pynę: nuo titulinio Ibn Ruš
džio per šv. Tomui Akviniečiui ramybę 
gadinusį Sigerį iš Brabanto iki pat ba
rokinio Cesare’io Cremoninio, ir tai tik 
keletas iš daugybės.

Susitelkus į teisingų sąvokinių jun
ginių naudojimą renesansinėje proble
matikoje, tituliniam gnosticizmui liko 
skirtas nuviliamai smulkus vaidmuo. 
Visgi Mažeikio naratyvą galima reziu
muoti kaip teminį apsitvėrimą, įžangą 
apie santykį tarp mokslo užuomazgų, 
alchemijos ir magijos, apie ką pasta
ruoju metu vis dažniau rašo ir svar
biausių universitetų medievistinės ir 
ankstyvojo moderno minties tyrėjai. 
Dera nupilti vyno, kad po kelerių metų 
galėsime patirti didesnės apimties ir 
smulkmeniškesnių pranešėjo minčių, 
atsiremiančių į kelis perversminius 
pasirinkto laikotarpio tyrimus.

Profesorių ekrane keitusio doktoran
to Ado Diržio (VDu) pranešimą galima 
pavadinti vienu reikalingiausių. Jei ne 
tradicija pirmąsias pozicijas užleisti ži
nomiems vardams ir dideliems akade
miniams kredencialams, šis būtų tikęs 
kaip puikus įvadas į tai, kuo nūdien 
turi užsiimti ezoterikos tyrinėtojai. 
Pranešėjas aptarė tris pripažintus ty
rimo periodus ir esminius jų atstovus, 
pasilikdamas šiek tiek laiko trumpai 
nupasakoti šviežiausius judesius šio 
lauko tyrimuose, kuriuos netgi galima 
pavadinti ketvirtąja ezoterikos studijų 
metodologine stadija. Pirmąją šių sta
dijų pranešėjas pavadino religionalisti
ne – ji glaudžiai susijusi su vadinamojo 
eranos rato mąstytojais ir pasižymėjo 
perenializmu, aistoriškumo primatu 
ir priešprieša modernizmui. Vėlesnėje 
stadijoje užsiiminėta klasifikaciniais 
veiksmais per konkretesnę, fenome
nologinę prieigą. Tūkstantmečių san
dūroje, dėka naujų istoriografinių ty
rimų iškilusi trečioji, empirinė banga 
kritikuoja vyravusius esencializmo ir 
stagnacinės tapatybės ieškojimus, ku
riems priešpriešina kontekstualumą 
ir dėmesį net smulkiausiems faktams. 

a P ž V a L G aa P ž V a L G a
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Konferencijos rengėjų iliustracija
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Galiausiai, anot pranešėjo, naujausią 
stadiją galima sieti su šio dešimtmečio 
pradžioje pasirodžiusia egilio Aspremo 
ir Juliano Strube’s rinktine New Ap-
proaches to the Study of Esotericism, 
kur bandoma atsisakyti vesternocent-
rinių ir kitokių didesniuose mokslo 
laukuose jau apgenėtų 
prielaidų, vertinant po 
visą gaublį ir socialines di
mensijas pasiskirsčiusias 
ezoterines praktikas bei 
mąstymą apie jas.

Atidaromąją sesiją už
baigė doktorantas Alfredas 
Buiko (Vu), kuris pristatė 
kelias atvejų studijas iš 
pastarųjų metų interneto, 
kalbėdamas apie ezote
rizmo ir okultizmo įvaizdį 
sąmokslo teorijose. Nors 
pranešimas ir buvo nuo
taikingas, ko kalbant apie 
virtualią masių ir paskirų 
grupelių kvailybę bei to
kias asmenybes kaip Leo 
Taxilis beveik negalima iš
vengti, viena jo išvadų yra 
paprasta ir vertinga ban
dant suprasti medijų vai
dmenį pastarųjų dešimt-
mečių sociume. Taigi kol masės neturi 
daug kontaktų su savo elitais, tol pas
tariesiems galima klijuoti įvairias an
geliškas-demoniškas etiketes ir konst-
ruoti jų mitologijas. Tačiau pakanka 
kelių paparacų nuotraukų su promilių 
išvakarėse neskaičiavusiu Henry kis
singeriu, besišlapinančiu į ežerą ap
tvertoje teritorijoje, ir jis bent iš dalies 
vėl tampa žemiškas, žmogiškas ir – jau 
tikėtina – negeriantis vaikų kraujo.

Po pertraukėlės sekė vis labiau į Ry
tus tolstančių re(li)gionalistinių pra
nešimų plejada. Dr. Aušra Pažėraitė 
(Vu) kalbėjo apie Slaptąją Torą juda
izme, bet mėgautis gnoze iš jos lūpų 
buvo itin keblu. Tenka apmaudauti, 
kad pranešėja ignoravo faktą apie 
transdisciplininę bei įvairų žinojimą 
skirtingose temose turinčią audi toriją 
ir judaizmo lobių skrynelės dar neatvė
rusį žiūrovą įklampino tarp nepažintos 
terminologijos, kuri buvo aiškinta ne 

iki galo sistemingu žodžiu. Tam galima 
naudoti skaidres, bet auto rė pasirinko 
mieliau į jas iškopijuoti keletą dide
lių tekstinių citatų, kas šios apžvalgos 
autorių galutinai nuginklavo ir pali
ko pakelėje mojantį pavymui negau
siems temos ekspertams mūsų šalyje.

Nukabintą liūdnojo vaizdo klauso
vo nosį kilstelėjo du vėlesni jaunųjų 
tyrėjų pranešimai. Doktorantė Ina ki
seliova-el Marassy (LkTI) yra verta 
medalio už tai, kaip organiškai įvedė 
temą apie sufizmą ir kitas ezoterines 
islamo sroves į bendrą konferencijos 
kontekstą. kiek vėliau prieš auditoriją 
stojęs dr. Tadas Snuviškis (Vu) bend-
rais štrichais – ir net gyvai atliktomis 
mantromis – taikliai apibrėžė hinduis
tinių tradicijų ezoterinius aspektus.

Sino-tibetinių tematikų pranešimai 
taip pat skyrėsi perteikimo kokybe. 
Dr. Vladimiras korobovas (Vu), ku
riam kliuvo nedėkingas laikas kalbėti 
iškart po pietų, vystė įdomią temą apie 
slaptas vietas ir paslėptus tekstus Ti
beto budistinėje tradicijoje; deja, mie
guistą pranešimą būtų paprasčiau ir 
naudingiau tiesiog persiskaityti sau. 
šios problemos išvengė su vizuales
niu pasakojimu apie vidinę alchemiją 

daoizme išstojusi doc. Loreta Poškai
tė (Vu).

Apžvalgininko nuogąstavimus dėl 
abejotino pranešimo turinio patvir
tino vienintelis užsienietis – dr. uģis 
Nastevičis (Latvijos universitetas), 
lyginęs ezoterikos bruožus „baltų ti

kėjimo“ (lat vių dievturių) 
ir šintoizmo praktikose. 
Panašių iš išorės mokslin
gai atrodančių, tik japo
niško vasabi stokojančių 
pranešimų galima išgirsti 
ir Romuvos bei panašių 
mokslinės fantastikos ir 
fantasy kūrėjų susibūri
muose – plačiau aiškinti ir 
kritikuoti neverta. 

Netikėtu amplua nuste
bino pagrindinis organiza
torius prof. Audrius Bei
norius (Vu) – dalykiškas 
kelių pagrindinių knygų 
apie Helenos Blavatskajos 
minties raidą reziumavi
mas su pagalbiniu instru
mentarijumi įvedė į iki 
tol prelegentų nepaliestą 
moderniosios ezoterikos 
ir ankstyvosios teosofi
jos įtakų refleksiją. kitu 

netikėtumu galima lai kyti siauruose 
rateliuose plačiai ži nomo Arūno Bra
zausko (LNB) pranešimą apie rusų 
teosofą, tapytoją ir rašytoją Nikolajų 
Rerichą, kurį gerbiamas publicistas 
įkurdino tarp masono, jėzuito ir lamos 
tapatybinių piliorių. Tokį pranešimą 
galima pavadinti pramoginiu – gal 
gerbiamiems akademikams tai tiko 
praskiedimui ar savęs išryškinimui?

Paskutinė pasisakė dr. Asta Adler 
(Vu), skaidrėmis pristatydama prane
šimą „Mano siela, kur tu? Psichologinė 
dvasinių patyrimų samprata traumi
nių patirčių kontekste“. Patrauklus ir 
paslapties cinkelio nuspalvintas biog-
rafinis pasakojimas apie Carlą Gusta
vą Jungą juntamai dar labiau atply
šo nuo bendro renginio kūno. Tokios 
konferencijos psichoanalitikams yra 
būdas statyti tiltus ir bandyti pritapti, 
jei ne prie psicho-mokslų, tai bent prie 
humanitarinės genties, bet vėlgi koją 
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tvariems tiltams išmušinėja triasme
nio FreudJungAdlerio adeptų noras 
populiarinti savo dievukus, nesivargi
nant rimčiau dirstelėti į kitus laukus 
ir pajungti jų gelmes.

Subendrinant ezoterikai nuatna
šauto šabato patirtis, geru pavyzdžiu 
bendram akademiniam tonui galima 
laikyti faktą, kad tema buvo prisimin
ta, apšluostyta nuo dulkių, ištraukta 
į šviesą ir subūrė įvairių disciplinų ir 
kultūrų bei laikotarpių tyrėjus. Vis 
tik už to slypi ir antroji monetos pusė: 
prof. Beinoriui išsprūdęs džiaugsmas, 
kad šios konferencijos formatas atitiko 
ketvirtąją metodologinę tyrimų stadi
ją, nuskambėjo lyg bergždžia pagyra. 
Nepaisant to, kad didžioji dalis prane
šimų profanui buvo įdomūs ir suteikė 
naujų žinių, dažnas kalbėtojas liko 
abstrakčiame apžvalginiame lygmeny
je, kai tuo tarpu naujosios ezoterikos 
bangos atstovai ragintų skristi žemyn 
link partikuliarijų – atskirų įvykių, 
tekstų ar kontroversijų analizės.

Čia galima prisiminti ir seną prof. 
Arūno Sverdiolo juokelį, esą Lietuvos 
akademija nuo gyvūnų Nojaus arkoje 
skiriasi tuo, kad Arkoje visų buvę po 
du, o Lietuvos akademijoje – po vieną. 
Jei tatai ir nėra šventa tiesa, tai kon

!
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ferencijos sudėtis tikrai stumteli link 
minties apie liūdną zoologijos sodą, 
kurio skirtinguose narvuose išskirstyti 
tai vienoks filosofas, tai antroks religi
jotyrininkas, tai dar kitoks kultūrolo
gas, tai šiaip įdomybių konstruotojas. 
Noras žūtbūt turėti visokiausio kailio 
gyvūnų iš dalies paaiškina organiza
torių apmaudą neradus lietuvio, kuris 
pakalbėtų apie šintoizmą (kas ir buvę 
pripažinta žodžiu), bet dėl to nebūtina 
stvertis pirmo po ranka pasitaikiusio 
užsieniečio. Atmetus bent porą kalbė
tojų, būtų atsiradusi manevro laisvė 
keliems pranešėjams kalbėti giliau ir 
esmingiau. kitaip tariant, suspaudus 
renginį laike ir ypač išplėtus tematiš
kai, dingo dalis jo prasmės ir galimos 
naudos.

Antai kompleksiškesniems, filosofi
nį dėmenį klibinusiems pranešimams 
akivaizdžiai stigo laiko – akademikai 
turėdavo sustoti vos apšildę padan
gas, todėl konferencijos rezultatą ga
lima vadinti ne tiek akademiniu, kiek 
mokslo populiarinamuoju. Filosofija, 
kuri ezoteriniame flange įgauna daug 
minties laisvės ir turi tūkstančius pus
lapių legaliai suskaitmenintų ir iki 
galo neaptartų archyvinių šaltinių, dėl 
kurių interneto laikais nebėra būtina 

belstis į kitą europos ar pasaulio kam
pą, tokiame siaurame laiko narve atro
do lyg paukštė pakirptais sparnais.

Laikais, kai cituojamiausi nūdie
nos filosofai neraudonuodami užsiima 
tokia gilia ezoterika kaip antropoce
no aiškinimai, naujieji realizmai bei 
materializmai ir maginė abreviatūra 
OOO, nebūtų gėda pašvęsti atskirą 
konferenciją ir senesnėms, labiau su 
religine, alchemine, okultine ir pan. 
sferomis susijusioms srovėms. Tas 
pat, aišku, galioja ir kultūrologams 
ir religijotyrininkams, kurie kalbėjo 
konferencijoje „ezoterizmas: kultū
rinės ir civilizacinės jungtys“ bei dar 
neprabilusiems jų kolegoms iš šių ir 
kitoniškesnių disciplinų.

kaip sakoma po įtemptų varžybų – 
nenusivylėme komanda, gal pavyks 
kitą kartą, gal atsiras ir rimtesnių 
legionierių, o kartu – žaidėjų rotacija 
nebus tokia staigi, jiems bus leidžiama 
įsižaisti ir gal net susižaisti. ezoterinis 
blynas iš sakalo skrydžio matėsi per 
daug išskydęs ir reikalaujantis griež
tesnių formų. Įgudę nekromantai ir 
bendresnio pobūdžio alchemikai žino, 
kad tokias formas tereikia tinkamai 
apibrėžti ir užkalbėti.
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Nedaug lietuvių literatūroje yra kūrinių, kurie primintų 
skandinaviško arthouse stiliaus kiną. Tokiems filmams 
ir literatūrai būdinga tai, kad jų veiksmas vystosi mažo
je, uždaroje erdvėje, patiriančioje išorinio pasaulio įtaką 
tarytum per tam tikrą membraną. Naujausio Donaldo 
kajoko romano Skudurėlių šventė (2021) pirmųjų sky
rių erdvės riba yra ir vidinė, ir susijusi su aplinkiniu 
pasauliu – abiem atvejais visa, kas vyksta mažoje dva
ro teritorijoje ir už jos ribų, yra savotiškai perleidžia
ma per veikėjų sąmonės veidrodį. kaip ir šiaurietiškuo
se filmuose, kajoko romane erdvės uždarumas stiprina 
personažų išgyvenamas įtampas, dramas, konfliktus ir 
tragedijas. Ne vienas švedų, norvegų, danų režisierius 
yra sukūręs tokių pasakojimų, kurie rutuliojasi šeimos 
šventės metu, kai ir išryškėja esminės prieštaros bei su
kuriama siužeto dramaturgija ir vyksta esminės san
kirtos. Romane Skudurėlių šventė ši paralelė nėra pažo
dinė, tačiau asociacijos ir sąsajos yra galimos.

kajoko meniniame tekste žmonės išgyvena akistatą 
su mirtimi. Tai – centrinė romano tema, apie kurią vys

tomos papildomos fabulos gijos. Gyvenimo pabaiga vis
gi lieka nenuspėjama, anapusybės dvelksmas veikėjus 
ir baugina, ir stingdo, ir kartu verčia gyventi bei ieško
ti atsakymų į amžinus klausimus. Santykis su mirti
mi romane yra artimas ne vien Rainerio Maria Rilke’s 
poezijai, bet ir lietuviškajai Arvydo šliogerio filosofijai: 
abu, ir poetas, ir filosofas, mąstė apie tai, kad pirmiau
sia nyksta mus kasdien supantys daiktai. kajokas savo 
romanu atkakliai ir akivaizdžiai teigia, kad ne mažiau 
svarbu yra tai, kas vyksta žmogaus akistatoje su gy
venimo pabaiga. Viltis Skudurėlių šventėje yra tokia, 
kokia ji ateina po gilios nevilties. Pagaliau, labiausiai 
šliogeriška kajoko kūrinio ypatybė yra jame užfiksuoti 
veikėjų patirties momentai: jų per visą žemiškąją būtį 
tėra vos keli. Romane jie – pagrindiniai ir svarbiausi.

Ten, kur daug vietos skiriama mirčiai, neišvengiamai 
vaizduojama ir meilė. kajokas gana nedviprasmiškai 
froidistiškas: mirtis ir meilė yra esminės žmogaus gy
venimo ir nykimo varos. Pasaulio ir žmogaus nykimo, 
mirties ir pabaigos procesai daro įtaką personažų san
tykiams. Jie dažnai vaizduojami vienatvėje, atsiskyrę 
ar atskirti. Žmogaus gyvenimo finaliniai įvykiai juk ir 
yra atskirtis, kuri gali būti ir negalutinė, ir jungian
ti su anapusybe. Gyvybinės jėgos Skudurėlių šventėje 
yra pakylėjamos į sakralumo lygmenį. Įsižiūrėjimas, 
įsiklausymas ir kiti jusliniai potyriai personažams yra 
ta galimybė ir šaltinis, kuris juos ir laiko šiame pasau
lyje. Aštrus potyrių išgyvenimas smelkiasi net į veikėjų 
sapnus, kartais neatskiriant šių skirtingų realybės mo
dusų. kajoko romano personažai nueina visą kelią nuo 
šviesių tikrovės blyksnių iki akinančios tamsos. kita 
vertus, meilės ir tikėjimo pagrindas Skudurėlių šventė-
je yra nežodinės, neregimos patirtys. Tai – kajokiškas 
leidimas kalbėti tam, kas yra aukščiau už protu suvo
kiamus fenomenus, tampantis siurrealistinės estetikos 
pagrindu. Pats ryškiausias buvimo fenomenas yra įsi
mylėjimo būsenos, iki kurių atveda pirmiau rega, o po 
to tam tikras sielos buvimo iracionalus suvokimas. Dar 
vienas kajoko romano bruožas yra ypatingas dėmesys 
klausai ir muzikai, kuri Skudurėlių šventėje meniniam 
tekstui teikia melodiją, ritmą ir unikalumo žymę. Jo
hano Sebastiano Bacho Čakona čia yra muzikos, o per 
ją ir žmogaus, galia įveikti laiką ir mirtį.

esminis ryšys tarp žmogaus ir daiktų aptariamame 
romane vyksta per veikėjų gamtos išgyvenimus. Bū
tent gamtos akivaizdoje ir įvyksta tie keli nušvitimai, 
kai imama suprasti, kad ne sisteminė ar psichologinė 
kasdienybė yra svarbiausia. Natūros aprašymai lietu
vių literatūroje nėra ypatinga naujovė, tačiau kajokas, 
skirtingai nei daugelis istorinių autorių, neatskiria 

Tikėjimas, mirtis ir 
siurrealizmas

RAMūNAS ČIČeLIS

KnyGų aidai

donaldas Kajokas,
sKuduRėLių ŠVEnTė: 
Romanas,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2021, 296 p. 
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gamtos ir ją patiriančio individo. Tai galima supras
ti ir kaip rytietiško ištirpimo medžio, miško ar ežero 
akivaizdoje, ir kaip šiuo metu itin aktualaus ekologi
nio mąstymo teigimą. Mūsų literatūroje reta tekstų, 
kurių autorius savo eilėraščio kalbančiajam ar roma
no pasakotojui leistų patirti gamtą betarpiškai. Tradi
cijoje gamtos ir žmogaus paralelizmas vis dėlto reiškė, 
kad miškas, paukštis ar medis gyvena savo gyvenimą, 
o žmogus tik imituoja gamtą. kajokas ir savo pasakoto
jo, ir personažų nebijo išsižadėti, tarsi atiduoti į natū
ros ar aukštesnės jėgos rankas.

Romano autorius pabrėžia, kad knyga nėra vaizduo
janti socialinius, visuomeninius santykius, skaitytojas 
gali įžvelgti tai, kas Skudurėlių šventėje yra antlaikiška. 
Paradoksas tas, kad konkretusis istorinis laikotarpis, 
piešiamas romane, nėra tiesiogiai susijęs su konk rečia 
laiko tėkme. kajoko romane galima įžvelgti ir nūdie
nos realijų, ir istorinės lietuvių dvarininkijos ypatybių. 
Abiem atvejais inteligentiškas gyvenimas nesaugo nuo 
moralinių paklydimų, intrigų ir konfliktų. Skudurėlių 
šventė aiškiai teigia žmogiškosios būtybės prigimties 
nekintamumą per amžius. Laikas kajokui yra ne visuo
menės pokyčiai ar socialinis kontekstas, o tai, kas svar
bu tik pradžios ir pabaigos atžvilgiu. esminis romano 
laiką charakterizuojantis apibūdinimas galėtų skambė
ti lotyniškai: sub specie aeternitatis. Romano personažų 
veiksmų vertinimo matas, perduodamas ir skaitytojui, 
yra jų etinis ir moralinis svėrimas amžinybės švieso
je. kajokas šiame romane pasiekia gyvenimo nereikš
mingumo efektą, kartu suteikdamas prasmę būti savą
jį skirtą laiką. esminė sąlyga laiko sampratai plėtotis 
romane yra atmintis. kajokas parašė romaną, kuria
me dominuoja ne dabartis, o prisiminimai. Skudurėlių 
šventėje personažų atminties turinys suliejamas su ak
tualiuoju momentu. Fiksuotoje vietoje ir laike žmogus 
tik įsimyli ir miršta. Visas kitas laikas priklauso me
morijos teritorijai: vienus veikėjus atmintis kankina, 
o kitus guodžia, leisdama ramiai miegoti naktį. šven
tė romane – tai laiko ritmikos kūrimo būdas ir forma.

Meninio vaizdo kūrimo oksimoroniškumas – tai poe

tų privilegija. Skudurėlių šventėje personažų savivoka 
ir santykiai būtent ir kyla iš tikrovės prieštaringumo. 
euforines veikėjų patirtis čia pat seka melancholija ir 
tam tikras romantizmas, kurio sampratos atitikmenų 
literatūros istorijoje beveik nėra. kajoko romantizmas 
yra perėjęs egzistencijos filosofijos ir prasmės bei ab
surdo sietus. Būtent laikinumo ir amžinumo priešprie
ša leidžia romano autoriui susieti savo dėmesį Rytų fi
losofijai, religijai ir kultūrai su vakarietiška poetinio ir 
prasminio mąstymo kryptimi.

Ne vien oksimoronas yra Donaldo kajoko kaip poeto 
pėdsakas Skudurėlių šventėje. Ne mažiau svarbi ir pa
sakojimo intonacija bei logika. Romano tekstas atsklei
džia esminį XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvos 
ir kitų Vakarų šalių žmogaus mintijimo fragmentišku
mą. Atskiros eilutės iš kajoko kūrinio gali gyvuoti lite
ratūroje kaip savarankiški eilėraščiai proza. šiandien 
sunkoka įžvelgti (pavyktų įvardyti tik kelis autorius) 
tuos, kurie romaną vis dar rašytų kaip vientisą tekstą. 
Neišvengiamas kūrinio skaidymas į skyrius ir posky
rius labai atitinka kajoko kūrybinį principą.

Nors įvairaus žanro knygų Lietuvoje dabar išleidžia
ma gausybė, gerų romanų rasti nėra lengva. Donaldo 
kajoko Skudurėlių šventė yra liudijimas apie tai, kaip 
įmanoma sukurti ištisą realybę, visumą, kuri viršija 
pati save. Ginče dėl to, kas labiau įtikina šiuolaikinį 
skaitytoją – tikrovė ar fikcija, – kajokas įsiterpia tarda
mas, kad galima numanyti, jog vaizduotė, lyg Davido 
Lyncho filmuose, yra beribė. Dar radikaliau, jokia tik-
rovė neapsieina be fikcijos. kajoko Skudurėlių šventei 
nelengva rasti literatūrinį kontekstą. Artimiausios at
rodytų Alvydo šlepiko novelės, kęstučio Navako roma
nas Vyno kopija. klaidinga būtų manyti, kad kajokas 
šiuo kūriniu yra tikras siurrealistas. Jis išplečia aristo
telišką mimezio sampratą sukurdamas tokį pasakoji
mą, kuriame tai, ko nebuvo, ir tai, kas įmanoma, tam
pa labai plačiai įmanoma. Skudurėlių šventė yra beribė 
pasakotojo ir veikėjų išgyvenimų plotmėje. Tai – kny
ga, balansuojanti ties šio ir kito pasaulio riba.

K n y G ų  a i d a i
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Dominykas Norkūnas – žinomas, apdovanotas vertė
jas ir poetas, leidyklos Bazilisko ambasada bendra
įkūrėjas. Autorinės jo poezijos knygos laukė daugelis 
kultūros pasaulio atstovų ir poezijos mėgėjų. Skaitant 
autoriaus kūrinių publikacijas spaudoje ar klausantis 
eilėraščių gyvai, susidarė įspūdis, kad jo poezija – itin 
intertekstuali, intelektuali, tačiau kartu gyva, pulsuo
janti, autentiška. šis įspūdis dar labiau sustiprėjo per
skaičius knygą Tamsa yra aštuonkojis. Ją pristatančia
me pranešime spaudai akcentuojamas mito, istorijos 
veikimas ir savotiška jų perkūra, būtinybė suvokti, ką 
praeitis byloja dabarčiai, šiandienos individo egzisten
cijai: „Norkūno eilėraščiai kalba apie XXI a. žmogaus 
siekį apčiuopti savosios tapatybės pulsą pasaulyje, ku
riame žodžių ir simbolių reikšmės grimzta į persiklo
jančius kultūrinius kontekstus – kur viskam iškyla 
užmaršties ir nebuvimo grėsmė, sukurianti naują poe
tinį mitą ir jo atšiaurų, tačiau gyvybingą kraštovaizdį“ 
(Poeto D. Norkūno debiutinė knyga ir savosios tapaty
bės pulsas, in:  https://www.bernardinai.lt/poeto-d-nor
kuno-debiutine-knyga-ir-savosios-tapatybes-pulsas/). 
Norkūno kuriamas eilėraščių subjektas neatsiriboja 
nuo buvusiųjų – jo pečiai pakelia praeities sunkį, o kar
tu, paradoksaliai, išrašant, išsakant, išgyvenant – ši 

našta tampa lengvesnė ir tarnauja naujų prasmių kū
rimui, savasties įtvirtinimui. Antanas A. Jonynas savo 
atsiliepime apie knygą mini, kad Norkūnas nesiriboja 
„išpažintine savianalize“.

Iš tiesų šio eilėraščių rinkinio subjektas siekia byloti 
kolektyvines patirtis, čiuopti daugį, esmę, svarbią ne 
tik vienam konkrečiam kalbėtojui, bet ir kitam. Tokia 
autoriaus nuostata – bene programinė – atsiskleidžia 
jau pirmame knygos eilėraštyje „Apie tai, kaip kartais 
giedama“: „ir mano vienatinis žvilgsnis / skyla / į tūks
tantį dūžtančių žvilgsnių“ (p. 7). Ir šis skilimas, veidro
džio atspindžiai siekia Antrąjį pasaulinį karą, „sovie
tinę virtuvę“ ir senės, sergančios demencija, istoriją. 
Toks gebėjimas kalbėti ir kitų balsais, ir apie kitą, 
kartu nepametant savasties, ieškant Aš tapatybės – 
Norkūno knygos stiprybė. Per universalijas, per istori
ją ir mitą, per „atminties sąrėmius“ iš naujo įprasmina
ma konkreti egzistencija, dabartis. Nes negali suvokti 
dabarties, iš čia ir dabar perspektyvos iš naujo neper
svarstęs to, kas esminio būta iki šiol: „Griaustinis – tai 
leidimas suvokti / kad esame žaibas giedrame dangu
je / riaumojimas priešistorinių / vario burnų, kurias iš
girstam / netekę klausos, arba inercija / beakių Heladės 
karių / trypiančių prarajos dugne“ („Apie dievų bereikš
miškumą“, p. 14).

Čia norėtųsi trumpo ekskurso – įstrigo viename ren
ginyje Viktoro Rudžiansko pasakyti žodžiai, kad bū
tent metofora, simbolis, intertekstas yra tie universa
lūs kodai, kurie leidžia eilėraščio pasaulį priartinti prie 
skaitytojo pasaulio. Žinoma, tą patį intertekstą galima 
interpretuoti skirtingai, ir net archetipiniai dėmenys 
gali veikti įvairiai – čia ir slypi interpretacijų bei pri
eigų įvairovė. Nepaisant to, Norkūnas puikiai išnaudo
ja šiuos kodus ir suderina asmeninio bei kolektyvinio 
mito kūrimą.

kalbant apie intertekstus, norisi paminėti kelis es
minius dalykus. Vienas svarbiausių aspektų, kuriuos 
šio teksto autorė laiko savo (naujais) kritikos rašymo 
tikslais – nusakyti, ar intertekstai naudojami tikslin
gai, ar neužgožia paties autoriaus balso. šįkart teko 
savotiškas iššūkis – iš pirmo ar net iš antro žvilgsnio 
Norkūno poezija grįsta ant itin intertekstualaus kultū
rinio, mitologinio, istorinio pamato. Vis tik tai veik fe
nomenalu – autorius geba išlaviruoti ir pateikti savitą, 
„nenuskalbtą“ interpretaciją. Norisi paminėti, kad pa
sirenkami gana universalūs įvaizdžiai (senovės Roma, 
Ikaras, Judas, Jahvė, Lilita, Ahasveras, Pompėja, an
gelai, Jėzus ir kt.), tačiau jų santykis su subjektu, sa
votiškas eilėraščio modus operandi kuria netrivialias ir 
gilias prasmes, skatina mąstyti apie netikėtas jungtis. 
Taip pat greta jau girdėtų ir žinomų simbolių esti ir ne
tikėtų įvaizdžių bei jų sandūrų: „tesat irstančios siūlės 
inferių / snūduro klostėse“ („Spintrija, pamesta Pom
pėjoj“, p. 12), „buvo trys / praregėjimo adatos / įvertos / 

stiprūs tamsos 
aštuonkojo čiuptuvai

LINA BuIVIDAVIČIūTė

dominykas norkūnas,
TaMsa yRa 
aŠTuOnKOjis: 
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į Helijaus rainelę“ („Penki mozaikos gabaliukai“, p. 17), 
„Hakeldama, Hakeldama / nežinios dirva“ („Hakelda
ma“, p. 31), „spiegia / Bafometas, apsikarstęs / laikro
džiais ir vinimis / šokantis“ („Lilit“, p. 35).

Dabar apie knygos tematiką ir toną. Norisi pradėti 
nuo vienuose skaitymuose paties poeto pasakytų žo
džių, kad jį dažnai įvardija kaip „tamsos poetą“, o tam
sa jam iš tiesų – „jauki“ (atsiprašau autoriaus, jei ne
tiksliai cituoju jo pasakytus žodžius). Iš tiesų knygoje 
daug tos į žodžius prijaukintos tamsos, aštuoniais čiup
tuvėliais, o gal ir „liepsnojančiais“, „karščiuojančiais“ 
liežuviais čiupinėjančios skaitytojo vidurius. Norkūno 
poezijoje daug nyksmo, mirties, kuri tyrinėjama, kuri 
sukrečia, kuri nukelia į didžiąją istorinę ir asmeninę 
juodumą – čia ir Aušvicas, Holokausto tragedija, ir sa
vižudis Judas, ir naktis, „suręsta iš kūdikio kaulų“, ir 
prie stalo besigrūdantys mirę giminaičiai, katės lavo
nėlis, kurio „kaukolytėje šmirinėja pelės“. Vienas man 
įstrigęs knygos eilėraštis dedikuotas „Diedulio mirties 
dienai“ – čia sulydoma menama ar tikra subjekto pa
tirtis ir gausiai šioje recenzijoje minimas patirčių uni
versalumas: „Jis bedieviškai gėrė / šešiolikos buvo iš
tremtas / grįžęs susirado žmogų / kuris jį įskundė, mirė 
sanatorijoj / ištiktas antrojo širdies smūgio / gali būti, 
kad lytinio akto metu“ („Diedulio mirties dienai“, p. 44). 
Per mirtį ir negalią suvokiami ir gyvenimo dėsniai – 
tiek šiapusinio, tiek anapusinio pasaulio, – eilėraštyje 
be pavadinimo vaizduojama septintą dieną ežere plū
duriuojanti skenduolė, neskubama mirusiosios išlydėti, 
nes tik iš jos veido gali nuspėti, kaip atrodys amžinybė. 

eilėraštyje „kėkštai“ suvokiama brutali šio pasaulio 
tik rovė: „buvau vaikas / nežinojau / kad ligotieji / turi 
būt išmesti / kad kiti išgyventų“ (p. 52).

Greta savosios tapatybės kūrimo ir išgyvenimo per 
mitą ir istoriją bei kitus intertekstus ir mirties, nyksmo 
temos, svarbi ir labai savitai išgyvenama dievoieška, ti
kėjimo ir netikėjimo lydinys – čia irgi jaučiamas inter
tekstų daugis – greta Jėzaus atsiduria Anubis, o „fos
forinis Jėzus“ beria žiurknuodžius į taures. Norkūno 
eilėraščiuose dieviškumas gali būti nuožmus, brutalus, 
tekantis tarp amžinų gyvybės ir mirties ratų. Siekiant 
jo pažinimo, galimos visos priemonės: „Peiliu badau os
tijas / nes trokštu kraujo iš anapus. / Ieškau amuletų 
medžių drevėse / žaloju driežus ir voveres / nes mane 
domina / jų dieviškumas“ („Sekmadieniais pabundu 
aklas“, p. 34). Taip pat keliuose eilėraščiuose subjektas 
siekia įvardyti žodžio jėgą ir bejėgystę, eilėraščio byloji
mą nepasakant nieko, o gal viską – sugyvinant, paver
čiant kūrinį alsuojančiu padaru.

Tekstas eina į pabaigą ir jaučiu, kad apie Dominy
ko Norkūno poeziją dar galima kalbėti daug. Vienas iš 
paskutinių dalykų, kuriuos noriu akcentuoti – organiš
kas, pagaulus, gamtos, miesto ir kultūrinių įvaizdžių 
derinys – nes yra ir „žodis žiurkė“, kuris „nudaigoja 
kaimynų katiną“, o sausra gali būti „žiauri psichopatė 
motina“. Taip pat gerą įspūdį paliko knygos konceptu
alumas, tematinis vientisumas, stilingas dizainas. Re
ziumuojant – tai įdomi, paveiki, išskirtinė poezija, tvir
tai tikiu, kad ji ras savąjį skaitytoją. !
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Ar nėra prabanga versti į lietuvių kalbą veikalus, ku
riuos, jei tik yra poreikis, šiais laikais nesudėtinga per
skaityti originalo kalba, gal net susiradus nemokamai 
neišmatuojamose interneto platybėse? Taip, prabanga, 
nes lietuviška auditorija yra menkutė, o ir niekada ne
bus įmanoma išversti visos gausybės puikiausių veika
lų. Tačiau vis dėlto ne prabanga, o greičiau būtinybė – 
pedagoginė, mokslinė, kultūrinė. Prabanga, kurią jau 
daugelį metų nuosekliai teikia Tatjana Aleknienė ir 
Darius Alekna, ne tik versdami ir komentuodami kla
sikinius ir krikščioniškus Antikos autorius, bet ir su
pažindindami smalsesnį Lietuvos skaitytoją su naujau
siais užsienio moksliniais tyrimais.

Čia toliau aptariamas 2020 m. pasirodęs Aleknienės 
parengtas leidinys – trečiasis tomas iš Žaros leidyk
los leidžiamos Philosophica serijos – po kurio viršeliu 
glaudžiasi du įvadiniai veikalai į Plotiną. Pirmasis, uži
mantis pagrindinę knygos dalį, yra Dominico O’Mearos 
Plotinas: Įvadas į Eneadas (iš prancūzų kalbos vertė 
Tatjana Aleknienė). Antrasis, nors dėl savo nedide
lės apimties gali atrodyti kaip priedas, iš tiesų yra pa
grindinis Antikos šaltinis apie Plotino gyvenimą – tai 
jo paties mokinio Porfirijo parašytas ir Rasos Marijos 

šileikienės lietuviškai išverstas veikalas Apie Plotino 
gyvenimą ir jo veikalų seką. Nors O’Mearos ir Porfirijo 
veikalus skiria daugiau nei pusantro tūkstančio metų 
(Porfirijas rašė apie 301 m.), tačiau jie abu siekia pa
rengti būsimą Plotino skaitytoją ir taip puikiai papildo 
vienas kitą (viršelio dizainas, beje, sudaro įspūdį, kad 
O’Meara ir Porfirijas yra vieno ir to paties veikalo apie 
Plotiną bendraautoriai).

Neoplatonizmo pradininku tituluojamas1 Plotinas 
(apie 205–270) buvo vienas iš svarbiausių Antikos filo
sofų šalia Platono ir Aristotelio. kilęs iš egipto, 246 m. 
jis įkūrė savo filosofijos mokyklą Romoje. Pats Plotinas 
save laikė „ne drąsiu Platono mokymo reformatoriumi, 
bet ištikimu jo dialogų minčių egzegetu“2. Plotinas pra
dėjo rašyti 254 m., būdamas jau brandaus amžiaus. Po 
Plotino mirties jo raštus išleido jo mokinys Porfirijas, 
suskirstydamas juos į šešias temines grupes po devynis 
veikalus (tad iš viso 54 traktatus) – graikiškai enneades, 
iš kur ir kilo Plotino rinktinės Eneadų pavadinimas. 

Įvado į Eneadas autorius Dominicas O’Meara yra ne 
tik vienas iš geriausių šiuolaikinių platonizmo tradici
jos žinovų, tačiau ir vėlyvosios Antikos filosofijos ir ypač 
neoplatonizmo tyrinėjimų pradininkas, vienas iš Ploti
no raštų pranzūziškojo leidimo (Cerf leidykloje) redak
torių. Dabar jau profesorius emeritas, jis ilgus metus 
dėstė Antikos filosofiją ir metafiziką Fribūro universi
tete šveicarijoje. Jo Įvadas į Eneadas anglų ir prancū
zų kalbomis, pirmą kartą išleistas tais pačiais 1992 m., 
jau yra tapęs klasika. Lietuviškas vertimas yra kartu ir 
vertėjų Aleknienės bei šileikienės dėkingumo ženklas 
šiam airių-prancūzų mokslininkui, kuris ne kartą jas 
buvo priėmęs Fribūro universitete.

kitaip nei Platono ar Aristotelio veikalai, kurie prie 
skaitytojo priartėja literatūrine dialogo forma (pirma
sis) ar aiškia logine struktūra (antrasis), Plotino Enea
dos yra sunkiau prieinamos. Nežiūrint savo sąlyginai 
nedidelių apimčių, šie traktatai reikalauja atidaus ir 
dažnai atkaklaus skaitymo. O’Meara nebando vadovė
liškai supaprastinti Plotino minties, bet, atvirkščiai, sie
kia atskleisti Plotino keliamų klausimų sudėtingumą ir 
filosofo pateikiamus (dažnai painius) sprendimo kelius. 
Po įvado, pristatančio Plotino gyvenimą ir kūrybą, de
šimtyje skyrių jis aptaria Plotino mokymą apie sielą ir 
kūną (1 sk.), juntamosios ir mąstomosios tikrovės san
tykį (2 sk.), sielą, mąstymą ir pavidalus (3 sk.), mąsty
mą ir Vienį (4 sk.), kalbėjimą apie Vienį (5 sk.), visų da
lykų kiltį iš Vienio (6–7 sk.), blogį (8 sk.), grožį (9 sk.) ir 
sielos sugrįžimą bei filosofiją ir mistiką (10 sk.). epiloge 
pristatoma Plotino reikšmė Vakarų mąstymo tradicijai.

dominic O’Meara,
PLOTinas: Įvadas į 
Eneadas,
iš prancūzų kalbos vertė 
Tatjana aleknienė;
Porfirijas,
aPiE PLOTinO 
GyVEniMą iR jO 
VEiKaLų sEKą,
iš senosios graikų 
kalbos vertė Rasa Marija 
Šileikienė,
serija Philosophica iii,
Vilnius: žara, 2020, 244 p.

dizaineris Tom Mrazauskas

Įvadų į Plotiną 
diptichas

MANTė LeNkAITYTė OSTeRMANN

1 skirstyti į senuosius, viduriniuosius (medio) ir naujuosius (neo) pla-
tonikus pradėta tik naujųjų laikų istorijoje XiX a.

2 Tatjana aleknienė, „sielos sugrįžimas“, in: Plotinas, Apie Gėrį arba 
Vienį. Apie tai, kas yra bloga ir iš kur kyla, iš graikų kalbos vertė ir pa-
aiškinimus rašė Tatjana aleknienė, Vilnius: aidai, 2011, p. 26.
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Anot leidėjų, „O’Meara Plotino mintis analizuoja fi
losofiškai įžvalgiai ir filologiškai bei istoriškai tiksliai, 
žingnis po žingsnio vesdamas skaitytoją Plotino mąsty
mo keliais“ (galinis viršelis). šiame kelyje dažnai sutin
kame Plotino pirmtakus – Platoną, Aristotelį, stoikus, 
viduriniuosius platonikus. Jie, viena vertus, padeda at
skleisti tai, kaip Plotinas pasitelkė jų analizes savo pa
ties tyrimams. Antai Aristotelio priežastinių santykių 
fiziniame pasaulyje modelį Plotinas pritaikė „vaizduo
damas sielą kaip nematerialųjį veikimą, kuris sukelia 
kūninius pokyčius ne taip, kaip kitą kūną stumiantis 
arba traukiantis kūnas, bet kaip ankstesnė ir nepri
klausoma tobulybė, sukelianti pamėgdžiojimą, tai yra 
kūninius pokyčius“ (p. 56).

kita vertus, palyginimas su ankstesniaisiais filoso
fais O’Mearai leidžia parodyti Plotino išvadų nauju
mą. Antai Platono dieviškojo amatininko („demiurgo“) 
mito modelį (Timajas, 29d), kurį vidurinieji platonikai, 
stengdamiesi paaiškinti pasaulio amžinumą, interpre
tavo alegoriškai, Plotinas (beje, reaguodamas ir į gnos
tikų klystančio „demiurgo“ teoriją) galutinai pakeičia 
„kontempliatyviosios kilties procesu: pasaulis kyla iš 
sielos taip pat, kaip siela kyla iš mąstymo, o mąsty
mas – iš Vienio“ (p. 112). Autorius pabrėžia ir tai, kad 
svarbu nepainioti Plotino sampratos „su tradiciškesne 
platonikų samprata, anot kurios sielą apibrėžia jos vie
ta esamoje dviejų pasaulių (materialaus ir nemateria
laus) sistemoje. šie du požiūriai yra nesuderinami, nes 
dviejų pasaulių sistema (jei manoma, kad šie du pasau
liai vienas nuo kito nepriklauso ir yra ankstesni už sie
lą) prieštarauja visko kilties iš Vienio teorijai“ (p. 101).

Galiausiai, kaip ir pats pripažįsta „Pratarmėje lie
tuviško vertimo leidimui“, O’Meara nevengia iškelti 
ir keblumų, kylančių „atidžiau tiriant Plotino tekstus“ 
(p. 15). Antai tyrinėjant blogio problemą, neišspręstas 
lieka paradoksas: nors viskas lygmenimis kyla iš Vie
nio, kuris yra absoliutus gėrio šaltinis, kažkokiu būdu 
„kilties vyksmas veda prie blogio“, ir galiausiai „dova
noti turintis gėris iš tikrųjų gimdo blogį“. Plotinas savo 
traktatuose pasiūlo kelis sprendimus (pvz., „moralinis 
[sielos] blogis gimsta iš nežinojimo, kurį sukelia susi
žavėjimas kūnu“, p. 124), tačiau „ne visi Plotino argu
mentai [...] atrodo įtikinamai“ (p. 127).

Paskutinysis Įvado į Eneadas skyrelis užbaigia Plo
tino filosofijos aptarimą, leisdamas skaitytojui patirti, 
kurlink veda visa Plotino sistema. Plotino, kaip ir kitų 
Antikos filosofų, ieškojimai nebuvo vien proto mankšta. 

Atsidėti filosofijai reiškė atsidėti tam tikram gyvenimo 
būdui, leidžiančiam pasiruošti išminčiai ir prie jos pri
artėti – atsidėti tam, ką dar vienas iškilus XX a. seno
sios filosofinės minties tyrinėtojas Pierre’as Hadot įvar
dijo kaip „dvasines pratybas“3. Anot Plotino, kadangi 
žmogaus siela yra kilusi iš Vienio, mes visada esame 
susijungę su aukštesniuoju pasauliu, kad ir kaip be
sielgtume. Tikrasis žmogaus gyvenimo tikslas yra su
grįžti į Vienį. Iškeldamas klausimą, ar paties Plotino 
(neabejotinos) suartėjimo su Vieniu patirtys leidžia jį 
vadinti „pagonių mistiku“, O’Meara taikliai nubrėžia 
linijas, padedančias išvengti anachronizmų ir parodan
čias, kad apskritai „Plotinas eina būdinguoju antikinės 
filosofijos keliu“, vedančiu per protavimą. Pastarasis 
tėra priemonė, o ne tikslas savaime, tad „tik pasiekus 
filosofijos tikslą – tikrą ir pilną supratimą – galime ti
kėtis susivienyti su Vieniu“ (p. 151).

šie svarstymai puikiai paruošia knygos „epilogui“, 
kuriame O’Meara pateikia vertingą Eneadų istorijos ir 
jų įtakos apybraižą. Dar Antikoje Plotino filosofija pa
liko neišdildomą žymę krikščionių mąstytojų veikaluo
se. IV a. Eneadas skaitė ir citavo euzebijas Cezarietis, 
Bazilijus Didysis ir Grigalius Nysietis, o Marijaus Vik
torino lotyniškasis vertimas buvo vienas iš veiksnių, 
atvėręs kelią Augustino atsivertimui į krikščionybę. 
Amžius po amžiaus sekdamas Plotino įtaką Bizantijos, 
islamo bei Vakarų eruditams, o ir kai kuriems Naujų
jų laikų filosofams, O’Meara užbaigia svarstymais apie 
Plotino aktualumą. Visiems, šiandien pretentuojan
tiems dalyvauti moksliniame ar viešajame diskurse, 
Plotinas siūlo tokią intelektualinę laikyseną, kuri „pa
rodo būdo paprastumą kartu su mąstymo tyrumu, ieš
kodama orumo, ne išdidumo, drąsą jungdama su protu, 
dideliu atsargumu, rūpestingumu ir didžiausiu apdai
rumu“ (En. II, 9 [33], 14, 38–43; cit. iš p. 164).

Savo Įvadą į Eneadas O’Meara papildo patarimais 
„Tolesniam skaitymui“ (p. 165–173) ir gausia bibliogra
fija, kurioje pateikiami Plotino veikalų leidimai ir verti
mai, komentarai ir studijos (p. 175–191). Leidėjai labai 
paslaugiai pridėjo ir negausių Plotino veikalų vertimų į 
lietuvių kalbą sąrašą (p. 232).

O’Mearos tekste gausu Plotino traktatų citatų, ku
rias iš graikų kalbos tiesiogiai išvertė Aleknienė. Čia 
reikia pabrėžti neabejotiną vertėjos indėlį į vertimo ko
kybę – pati lietuviškai išvertusi ir be galo kruopščiai 
komentavusi jau ne vieną Platono4 ir Plotino veikalą5, 
ji puikiai perteikė ir Antikos filosofo Plotino, ir šiuolai
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3 žr. Pierre Hadot, Antikos filosofija – kas tai?, iš prancūzų kalbos 
vertė aušra Grigaravičiūtė, Vilnius: aidai 2005, p. 211–258.

4 Platonas, Faidonas arba Apie sielą, iš graikų kalbos vertė, įvadą ir 
paaiškinimus parašė Tatjana aleknienė, Vilnius: aidai, 1999; Platonas, 
Puota arba Apie meilę, iš graikų kalbos vertė Tatjana aleknienė, pa-
aiškinimus parašė Vytautas ališauskas, Vilnius: aidai, 2000; Platonas, 
Filebas, iš senosios graikų kalbos vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė 
Tatjana aleknienė, (ser. Philosophica i), Vilnius: Lietuvos edukologijos 

universiteto leidykla, 2016; Platonas, Gorgijas, iš senosios graikų kalbos 
vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Tatjana aleknienė, (ser. Philosophi-
ca ii), Vilnius: žara, 2019; Platonas, Teaitetas, iš senosios graikų kalbos 
vertė, įvadą ir komentarus parašė Tatjana aleknienė, (ser. Philosophi-
ca iV), Vilnius: žara, 2020.

5 Plotinas, Apie Gėrį ir Vienį. Apie tai, kas yra bloga ir iš kur kyla (Tr. 9 
[Vi, 9] ir Tr. 51 [i, 8]); žr. išn. nr. 2.
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kinio jo tyrinėtojo O’Mearos minties giją, kartu taiky
dama tikslią filosofinę terminiją.

Porfirijo veikalas Apie Plotino gyvenimą ir jo veikalų 
seką yra ne itin ilgas (veikalas suskirstytas į 26 skyre
lius), tačiau išsamiausias antikinis liudijimas apie Plo
tiną. Visgi, kaip skelbia jau pati veikalo įžanga, tai toli 
gražu nėra įprastinė antikinė biografija, šlovinanti he
rojaus kilmę ir žemiškus žygius: „Plotinas, mūsų laikų 
filosofas, regis, gėdijosi, kad yra kūne. Dėl tokios nuos
tatos nepakentė kalbų apie savo kilmę, tėvus ir gimti
nę“ (V. Plot. 1, p. 195) ir uždraudė, kad būtų nutapytas 
jo portretas – jo „atvaizdo atvaizdas“ anot paties Plotino 
(ibid., p. 196). Tad tik aprašęs Plotino kūniškas ligas, 
jo paskutinius žodžius – „Stenkitės mumyse esantį die
vą pakylėti pas visybės dievybę“ (V. Plot. 2, p. 197) – ir 
mirtį, Porfirijas pereina prie Plotino gyvenimo įvykių, 
kurių aprašymas turi atskleisti šio filosofo ir „dieviš
kojo žmogaus“ (V. Plot. 23) didumą. Porfirijas pamini 
daugybę Plotino mokinių ir kitų amžininkų, nepra
leisdamas progos paminėti ir save, „vieną iš artimiau
sių Plotino draugų, [...] kuriam jis ir patikėjo parengti 
leidimui savo raštus“ (V. Plot. 7, p. 209). Svarbūs yra 
du Porfirijo pateikti Plotino veikalų sąrašai: pirmasis 
pagal chronologinę veikalų parašymo tvarką (V. Plot. 
4–6), antrasis – pagal Porfirijo nustatytą teminę tvar
ką, taip, kaip Porfirijas juos ir išleido (V. Plot. 24–26).

kalbėdamas apie Plotiną, Porfirijas savo skaityto jams 
leidžia pažvelgti ir į III a. filosofijos mokyklos vidų. štai 
sužinome, kad Plotinas turėjo ne tik mokinių vyrų, bet 
ir „filosofijai itin atsidėjusių jo sekėjų moterų“, be to, 
kilmingieji jam patikėdavo savo vaikų ugdymą (V. Plot. 
9). Sužinome ir apie Plotino darbo principus, sutelk
tus į mąstymą, o ne į taisyklingą rašybą (V. Plot. 8 ir 
13–14), apie jo polemiką su krikščionimis gnostikais 
(V. Plot. 16; prieš gnostikus parašyta Plotino En. II, 9), 
apie šventėse vykstančius studentų rašinių skaitymus 

(V. Plot. 15), apie intensyvius raštų ir minties mainus 
tarp skirtingose Romos imperijos provincijose veikian
čių mokyklų (pvz., kaip Longinas prašė Porfirijo atvyk
ti iš Sicilijos pas jį į Finikiją, atsivežant Plotino knygas, 
V. Plot. 19), apie mokinių meilę savo mokytojui, ku
ris suvokiamas kaip dievybės pripildytas žmogus: „jis 
buvo budraus mąstymo, tyros sielos ir nuolat veržėsi 
link dievybės, kurią visa siela mylėjo“ (V. Plot. 23). kad 
Plotinas Porfirijo akimis atspindi tam tikrą savo epo
chos idealą, patvirtina ir tai, jog daugelį Porfirijo ap
rašytų Plotino asmenybės ir mokyklos bruožų rasime 
kito iškilaus III a. mąstytojo, krikščionio Origeno (apie 
185–254), gyvenime6.

Rasos Marijos šileikienės parengtas vertimas iš grai
kų kalbos yra sklandus ir lengvai skaitomas7. Verta pa
minėti hegzametru lietuviškai perteiktą Apolono ora
kulą apie pomirtinį Plotino sielos iškeliavimą daimonų 
draugėn (V. Plot. 22). kadangi nėra jokio papildomo 
įvado į Porfirijo tekstą (jį, matyt, turi atstoti O’Mearos 
Įvado į Eneadas skyrelis, skirtas Plotino gyvenimui, 
p. 19–28), labai praverčia tekstą papildantys komen
tarai (tiesa, lieka neaišku, kas juos paruošė – vertėja 
šileikienė ar knygos sudarytoja Aleknienė). kaip ir 
dera antikinio teksto leidimui, kiekvieno skyriaus eilu
tės paraštėje sunumeruotos. Vienintelis skaitytojo pa
geidavimas būtų šalia lietuviško vertimo rasti tekstą ir 
originalo kalba.

kaip ir kitos Philosophica serijos knygos, įvadų į Plo
tiną tomas pasižymi ypatinga estetine (serijos dizaine
ris Tom Mrazauskas) ir poligrafine kokybe: purpurinė 
raudona viršelio spalva, patogus in octavo formatas, 
susiūti nebyrantys lapai, akiai malonus šriftas, juos
telė, vos kelios pastebėtos klaidelės8, pabaigoje pridė
tos kūrinių ir vardų bei sąvokų rodyklės – viskas tik ir 
kviečia imti knygą į rankas ir atsiduoti juslių (teatlei
džia Plotinas) ir Mąstymo malonumui. !
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6 apie Origeno figūrą daugiausia sužinome iš Euzebijo Cezariečio 
Bažnyčios istorijos 6-osios knygos ir Origeno mokinio Grigaliaus ste-
bukladario Padėkos prakalbos, skirtos savo mokytojui. nūdien moksli-
ninkai nebemano, kad Plotinas ir Origenas filosofijos mokslus ėjo pas 
tą patį aleksandrijos mokytoją amoniją saką (plg. V. Plot. 3).

7 Vertėjos pasirinkta Dzoroastro ir Dzostriano (V. Plot. 16) vardų 
vartosena (o ne tradiciškesni variantai Zoroastras ir Zostrianas) galėtų 
būti įtraukta į sulietuvintų antikinių vardų duomenų bazę (http://www.
vardynas.flf.vu.lt/).

8 Pati apmaudžiausia: p. 19 vietoj 236 m. turi būti 263 m.
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KnyGų MuGė

Aleksandravičius, Egidijus, Adam
kus, Vilnius: Tyto alba, 2021, 476 p., 
3000 egz.

Politinį kelią žyminčias biografijas 
Lietuvoje rašo patys politikai, dažniau
siai – dienoraštinio tipo beletristiką su 
numanomais prirašymais ir korekcijo
mis, pagražinančiomis nemalonius įvy
kius. šiuo atveju tekstas kitoks – nau
dojant anksčiau skelbtus tekstus, paties 
prezidento egošaltinius, konstruojamas 
nuoseklus biografinis pasakojimas, ku
ris artimas vakarietiškai šio žanro tra
dicijai. It gabus publicistas autorius su
sistemina dienoraščius, atsiminimus, 
spaudą ir ją paverčia solidžiu, lengvai 
skaitomu tekstu. Tačiau puslapiuose 
kuriamas ne tik sudėtingas asmenybės 
gyvenimo siužetas, bet kartais ir ne
klystantį herojų primenantis paveiks
las: pasitraukimas Antrojo pasaulinio 
karo metais, jaunystė DP stovyklose, 
sėkminga karjera JAV, grįžimas į 
Lietuvą ir dvi kadencijos prezidento 
poste. Pastarasis periodas pasakoja
mas ne nuošalaus stebėtojo, o artimo 
bendražygio prisiminimais. Dažniau 
knygoje ryškėja ne Valdo Adamkaus, 
o knygos autoriaus požiūris į vieną ar 
kitą politinį veikėją, įvykį. Nepaisant 
to, knyga yra solidus palikimas esa
moms ir būsimoms kartoms, supran
tama kalba apibendrinanti sudėtingą 
ir įdomų Adamkaus gyvenimo kelią.

Tomas Vaitelė

Baker, John Alec, Sakalas keleivis, 
iš anglų kalbos vertė Marius Burokas, 
Vilnius: Hubris, 2021, 240 p., 1000 egz.

Viena iš keleto per pastaruosius me
tus pasirodžiusių knygų, kurios tarsi 
apie vieną ar kitą gamtos reiškinį, bet 
kurių tikrąją vertę sudaro ne pasako
jimo turinys, o pasakotojas, jo žaidimai 
ir autoriaus stilius. Tai – vienintelis 
atsakymas į klausimą, kodėl mes tebe
leidžiame ir tebeskaitome knygą apie 

sakalus, parašytą prieš daugiau nei 
pekiasdešimt metų – enciklopedijos 
apie sakalus jau žino gerokai daugiau 
nei žinota anuomet, o sakalai, rašant 
Bakeriui besiruošę išnykti, sėkmingai 
gyvuoja. Tai vieno sezono paukščių 
stebėtojo užrašai ir nieko daugiau. 
Stiliumi, išradingais ir subtiliais pa
lyginimais, sakinio valdymu, atidumu 
gamtai ir gebėjimu vietoje ir laiku pa
dėti tašką autorius, niekada taip ir ne
parašęs grožinės knygos, lenkia daug 
prozininkų – net ir tuos, kurie savo 
nuostabiu stiliumi sėkmingai paslepia 
negebėjimą sukurpti siužeto. Aplenkti 
padeda ir puikus Mariaus Buroko ver
timas. Sunku patikėti, kad su dideliu 
malonumu, panyrant į tikrą gamtos 
meditaciją, galima praryti virš šimto 
puslapių nefikcinio pasakojimo, kuria
me de facto nieko nevyksta, tik gamtos 
judesiai. Bet čia ir šiokia tokia bėda – 
sakalo stebėjimo sezonas ilgas ir (bent 
ne ornitologui) nelabai įvairus, o jį nu
pasakoti čia tenka visą. Tad nepaisant 
nuostabaus stiliaus, dėl pasikartoji
mų knyga į antrą pusę kiek pabosta.

Mykolas Paberža

Barbero, Alessandro, Dante, Bari: 
editori Laterza, 2020, 368 p. 

Dante’s biografai dar nuo Boccaccio 
laikų turi pasirinkti, ar bandyti kaž
kokiu būdu iš menkų archyvinių nuo
trupų rekonstruoti poeto gyvenimą, ar 
kliautis tuo, ką pats Dante apie save 
mini Dieviškojoje komedijoje. Iki šiol 
nežinoma nei poeto gimimo data, nei 
tiksli jo kilmė, nei kiek vaikų jis turėjo, 
paslaptimi išlieka ir ką tiksliai jis veikė 
didžiąją dalį tremties. Tačiau Alessan
dro Barbero pasirenka sunkesnį kelią 
ir knygoje bando metodiškai rekonst-
ruoti poeto biografiją bei, remdamasis 
išsamiais šaltinių tyrimais, atskleisti 
beveik mitine figūra tapusio Dante’s 
gyvenimą. Barbero bando įrodyti, kad 
Dante tikrai buvo nukeliavęs į Paryžių, 

kad jis buvo daug aukštesnės kilmės, 
nei iki šiol manyta, ir kad jo Dieviško-
ji komedija tikriausiai buvo pradėta 
daug anksčiau, dar esant Florencijoje. 
Su Barbero nuomone kai kuriais klau
simais galima ir nesutikti, tačiau jubi
liejinių Dante’s metų proga pasirodžiu
si poeto biografija yra vertingesnė nei 
bet kurie kiti paminėjimo renginiai.

Tomas Riklius

Beard, Mary, Twelve Caesars: Ima-
ges of Power from the Ancient World 
to the Modern, Princeton and Oxford: 
Princeton university Press, 2021, 392 p. 

Pavadinimas yra tarsi aliuzija į Sve
tonijaus Dvylikos Cezarių gyvenimą, 
tačiau skaitytojas neturėtų tikėtis 
istorinės apybraižos apie Principatą. 
šioje knygoje Mary Beard, remdamasi 
Vakarų kultūros istoriniais ir meni
niais pavyzdžiais, analizuoja kaip pir
mieji senovės Romos imperatoriai su
formavo beveik universalias galios ir 
valdžios reprezentacijos klišes. Beard 
klausia, kodėl „negailestingas Julijus 
Cezaris“ ar „kraugerys Domicijanas“ 
iki šių dienų tebėra sekami pavyz
džiai, o nemėgstami valdovai dažnai 
vaizduojami kaip Neronas, stebintis 
degančią Romą. Autorė, analizuodama 
Nyderlandų ir italų renesanso meistrų 
dailės darbus, gobelenus, keramiką, 
baldų raižinius ir juvelyrinius dirbi
nius, XIX a. skulptūras ir paveikslus, 
ieško priežasčių ir atsakymų, kodėl ir 
kaip antikinė kultūra bei romėniška 
imperinė ideologija paveikė Vakarų 
supratimą apie valdovo ir galios per
teikimą vizualiuosiuose menuose. 

Tomas Riklius

Calvino, Italo, Nematomi miestai, iš 
italų kalbos vertė Violeta Tauragienė, 
Vilnius: Rara, 2021, 156 p., 1000 egz.

keliautojas Marko Polo pasakoja 
totorių imperatoriui kublai Chanui 



80 naujasis židinys-aidai       2022  /  1

apie miestus, aplankytus keliaujant 
po bekraštes imperatoriaus valdas. 
knygoje rasime pasakojimus apie 55 
nematomus, įsivaizduojamus miestus, 
kuriuos autorius iš esmės paverčia po
etinės prozos kūriniais, apmąstančiais 
pagrindinius žmogiškosios patirties 
sandus – laiką, atmintį, kalbą, kultū
rą, mirtį, aistrą. Italo Calvino pade
monstruoja ir grakštų stilių, ir puikią, 
ribas laužančią literatūrinę išmonę, 
tad nenuostabu, kad kadaise išėjęs 
pirmasis lietuviškas leidimas greitai 
tapo bibliografine retenybe. Pasako
jimus apie miestus rėmina pokalbiai 
tarp dviejų pašnekovų. Pati knygos 
struktūra leidžia atrasti daugybę 
skaitymo būdų – galima tekstą skai
tyti sekant literatūrinio žaidimo giją, 
galima paskirus pasakojimus skaityti 
kaip poeziją, galima leistis permąsty
ti atskiras tematines miestų grupes, 
pasiūlytas pasakotojo. Ir bandyti už
čiuopti žmogiškosios vaizduotės ribas: 
„[k]askart, kai pasakoju tau apie kurį 
nors miestą, pasakau šį bei tą apie Ve
neciją“ (p. 86). Vienas postmodernios 
literatūros šedevrų.

Mantas Tamošaitis

Milton, John, Prarastasis rojus, iš 
anglų kalbos vertė Lionginas Pažūsis, 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, 2022, 264 p., 600 egz.

Tenesuklaidina knygos naujumas – 
Johnas Miltonas, kaip ir visa klasika, 
verčiamas lėtai ir po nedaug. Poema 
tituluojama vienu puikiausių krikš
čioniškųjų epų – ko vertas vien šėto
nas, įkvėpęs Mary Shelley, Williamą 
Blake’ą, Gustavą Dore (kurio iliustra
cijos, beje, puošia vertimą), nesunkiai 
atpažįstamas ir šiuolaikiniam skai
tytojui – į jį itin panašūs kino indust-
rijos antagonistai, genialūs narcizai 
ir niekšai – Tony Soprano, Frankas 
underwoodas, Hannibalas Lecteris 
ir kiti. Deja, kūrinys publikuotas ne 
visas – tik „rinktinės ištraukos“. Vertė
jo argumentai, kad ilgų, komentarais 
apipintų veikalų nelabai kas skaito, 
skamba nuoširdžiai, bet neįtikina. 
Homeras, Vergilijus ar Dante klasi

ka tapo ne todėl, kad jų kūrinius kas 
trumpindami adaptavo ar baiminosi 
skaitytojo. Praleisti epizodai reikšmin
gai nesutrauko siužeto linijos, tačiau 
jie neleidžia pilnai atsiskleisti Milto
no pasauliui. Bet dėl Miltono nereikia 
baimintis – jis pakankamai geras, kad 
laiko išbandymus ir toliau atlaikytų 
toks, koks yra. 

Eleonora Terleckienė

Rastauskas, Rolandas, Venecija tie-
siogiai, Vilnius: Apostrofa, 2021, 216 p.

Į šią knygą galima pažiūrėti dve
jaip. kaip į nostalgišką Vilniaus upper 
middle class 50-mečių glamūro enciklo
pediją, arba kaip stilistinių registrų ir 
sakinio meistro ironišką autorefleksiją. 
Veikėjai akivaizdžiai iškirpti iš Vogue 
puslapių ir dailiai paklijuoti ant tvirto 
kartono (kas yra bandęs – žino kaip 
tai sunku), bet nuo to jie nė kiek nesu
prastėja – literatūra tuo ir skiriasi nuo 
skulptūros, kad joje trimačiai objektai 
tėra iliuzija. Avantiūrinio siužeto punk
tyras tuos veikėjus verčia blaškytis po 
europą (ergo ir Lietuvą), o visur paskui 
juos spėjančio pasakotojo auganti dis
tancija galiausiai įtikina – gyvenimas 
tėra vanitas vanitatum, arba, kaip sako 
prel. Rubšio vertimas, miglų migla.

Vytautas Ališauskas

Shalev, Meir, Mėlynasis kalnas, iš 
hebrajų kalbos vertė kristina Gude
lytė-Lasman, Vilnius: Sofoklis, 2021, 
511 p., 1500 egz.

Garsus Izraelio rašytojas pristatomas 
lietuvių auditorijai. Tai – pirmasis vai
singame rašytojo kūrybos kelyje sukur
tas romanas, originalo kalba pasirodęs 
1988 m. Pasakojimo maniera čia kaž
kiek mena Gabrielio García Márquezo 
magiškąjį realizmą. Pasakojimą kreip
damas ryškesnio realizmo pusėn, au
torius dėsto įdomią istoriją apie vieną 
naujakurių žydų kaimą, į Izraelio kraš
tą atvykusių iš ukrainos, jų bandymą 
„ne kardu, bet arklu užkariauti žemę“. 
It iš bedugnio šulinio rašytojas trau
kia vieną istoriją po kitos, tomis, regis, 

niekada nesibaigiančiomis istorijomis 
meistriškai pripildydamas nemenką 
knygą, o ir skaitytojo sielą spalvingais, 
gyvais vaizdais. Jie nukelia skaitytoją 
į XX a. pirmąją pusę, vaizduoja į pro
tėviams pažadėtąją žemę sugrįžusių 
žydų asmeninį ir bendruomeninį gyve
nimą, aprėpia tris naujakurių kartas, 
jų nelengvą bandymą į protėvių žemę 
įleisti savo šaknis.

Dalia Zabielaitė

Valantytė, Rita, Laužytojai: Mūsų 
gyvenimų etiudai prieš Sovietų Sąjun-
gos griūtį ir po jos (1980–1991), Vilnius: 
Alma littera, 2021, 327 p., 4000 egz.

Pasitelkiant žinomų žmonių prisi
minimus, knygoje bandoma papasa
koti asmenines gyvenimo sovietmečiu 
istorijas. Tai nėra sisteminė studija, 
fragmentiški interviu atkartoja nusi
stovėjusias sovietmečio refleksijos kli
šes – džinsai, rokas ir visur pasireiš
kiantis protestas prieš sistemą. Net 
ir atsisakymu valgyti pienišką sriubą 
darželyje. Nors knyga sudaryta iš sep
tynių interviu, tačiau pasigendama 
kritiškesnio rengėjos žvilgsnio, nes į 
knygos puslapius praslysta ir su rea
lybe nieko bendro neturinčių fantazijų. 
Naudingiausia šios knygos dalis – be
veik trečdalį knygos užimantys istoriko 
Valdemaro klumbio komentarai, patei
kiantys gana detalų sąvokų ir laikmečio 
fenomenų paaiškinimą, kurie knygoje 
atrodo lyg atkeliavę iš kito teksto ir ne
santys integrali naratyvo dalis. knygos 
pavadinime nubrėžtos chronologinės 
ribos tik primena rinkodarinį triuką 
bandant truktelėti šį keistą rinkinį prie 
istorinio lauko: pasakojimai neprasi
deda 1980 m. ir nesibaigia 1991 m., 
išsitęsia iki šiuolaikinės populiariosios 
kultūros lauko, kuris su sovietmečiu 
ir knygos viršelyje išskleidžiama tema 
neturi nieko bendro. Bent kiek su so
vietmečio neformalų lauku susidūru
siems ši knyga nieko naujo nepapasa
kos, tačiau orientacija į tariamus „mus“ 
tarytum suponuoja, kad tekstas skir
tas būtent sentimentų sužadinimui.

Tomas Vaitelė

K n y G ų  M u G ė
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