
89naujasis židinys-aidai       2022  /  2

22022

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

KAINA 4,00 €INDEKSAS 5063



82 naujasis židinys-aidai       2022  /  2

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė PAulinA VirbickAitė. Mėginimas 
išsirinkti: Palangos Gintaro muziejus 50

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
ieVA stoškienė. Gravitacija ir kitos 
Vilniaus jėgos 54

APŽVAlGA

Jūratė Čerškutė. Все буде Україна! 59

Jogilę ulinskaitę kalbina eglė eidėnaitė. apie 
posovietinį pokytį 62

emilija Vanagaitė. Bendras vardiklis – 
skausmas 65

knYGŲ AiDAi

laimantas Jonušys. apginti savo kuriamą 
pasaulį: Eseistinė recenzija 67

elena baliutytė. iš liepžiedžių celės 70

Giedrė kazlauskaitė. neatskleisti lietuvių 
dievai 72

Marijus šidlauskas. Vaisingos antropologijos 
ir poezijos jungtuvės 74

ruslanas baranovas. Filosofas ir Gyvūnas 77

Knygų mugė 80

skilčių logotipai: Kritika – dictionnaire En cyclopé   dique des 
amusements des sciences mathématiques et phy siques.  Pa-
ris. 1792. Graviūra; Nustebimai – Gimnastikos pratimas. 
1900. Graviūros fragmentas; Jūratės Čerškutės apžvalga – 
Eglė Kuc kaitė. Gangreit. Šyšokas. 2020. Popierius, tušas.

Viršelyje – Marija Primačenko. Tebūnie tas branduolinis ka-
ras prakeiktas! 1978. Popierius, guašas. 61 × 86.

Šiame NŽ-A numeryje publikuojame ir daugiau ukrainiečių 
menininkės Marijos Primačenko (1909–1997) kūrinių (pla-
čiau 58 p.).

Laiškas redaktoriui
sAbinA brilo 1

Nustebimai
GuoDA AzGuriDienė 
Ką žmogui galvoti, kai verčiasi pasaulis   4

Kritika
toMAs DAuGirDAs 
Kas rūpi Rusijai 6

Poezija
VYtAutAs lAnDsberGis. Rinkinux 2020–2022 8

Karas
sofiJA AnDruchoVYČ. daryti daugiau, 
negu įmanoma 11

Šiandiena
neriJus šePetYs. Rusijos agresija: pasakojimas 
apie karo pradžios kalbas 13

Politika
JustinAs DeMentAViČius. Tekstas bičiuliui 
piliečiui ginti 18

Gailių klano premija 2022
AntAnAs terleckAs. Laudacija Birutei 
davidonytei ir dovydui Pancerovui: už vergų 
ir pažemintųjų balsą 22

Istorija
WilliAM henrY chAMberlin. ukraina 
sovietų valdžioje 26

Kelionių raštai
norbertAs ČerniAuskAs. Moldovos 
kelionė 33

Klasika
ksenofontAs. agesilajas 39

naujasis židinys-aidai



1naujasis židinys-aidai       2022  /  2

Laba diena, mielas redaktoriau!
Jau seniai nerašiau ilgų laiškų, o paskutiniai, kuriuos teko rašyti, buvo laiškai 

į kalėjimą – gerai pažįstamam žmogui, neteisėtai suimtam ir laukiančiam ne-
teisingo nuosprendžio. Laiškai politiniams kaliniams – labai specifiniai laiškai, 
nelengvas žanras. Daugelis mano tautiečių per pastaruosius pusantrų metų jį 
puikiai įvaldė. Tai vis dar tebėra vienas iš nedaugelio likusių dalykų, už kuriuos 
baltarusiams netaikoma baudžiamoji atsakomybė – rašyti laiškus, siųsti telegra-
mas, siuntinius ir pinigus į kalėjimą (oficialiai pripažintų politinių kalinių Balta-
rusijoje yra 1087 (2022 m. kovo 7 d. duomenys), realybėje suimtų ir nuteistų dėl 
politinių motyvų – daug daugiau). Ne viskas pasiekia adresatus, bet žmonės vis 
tiek siunčia – juk reikia ne tik tiesiog bandyti gyventi, bet ir kažką daryti: kad ir 
koncentracijos stovyklos viduje, bet bent jau kalėjimo išorėje.

O dabar rašau laišką į laisvę – ir jaučiu, kad tai irgi labai sunku. Tikriausiai pra-
džioje reikėtų papasakoti, kaip aš gyvenu. Jau pusę metų su vyru (jis teisininkas 
ir žmogaus teisių aktyvistas) gyvename Vilniuje. Labai ilgai nenorėjome išvykti iš 
Baltarusijos, ir kai galų gale praėjusios vasaros pabaigoje, kilus kratų ir sulaiky-
mų bangai, palikome šalį – manėme, jog tai neilgam. Nieko nepasiėmėme, tik dėl 
visa ko apdraudėme butą. Katę, mūsų mylimą senutę Basią, patikėjome vieniems 
giminaičiams, dvi didžiąsias afrikines sraiges achatinas – kitiems, jų paprašėme, 
kad ir gėles palaistytų. Fikusas, kuris pragyveno su mumis 18 metų, regis, miršta. 
Šiandien giminaitė kaip tik atvažiavo jo palaistyti, ir aš mačiau savo butą per tele-
fono vaizdo kamerą. Aš jau nebeverkiu, kai matau savo knygas, puodelius, pledus 
ir paveikslus. Tai tuščias ašarų švaistymas – daiktai to neverti. Sunku tik pagal-
vojus, kad galiu daugiau niekada nebepamatyti mūsų senų nuotraukų albumų.

Šiuolaikinė istorija staiga virto kažkokiu „ispanišku batu“ – uždėta ant žmogaus 
ir spaudžia, spaudžia... Atrodo, jau nebeįmanoma daugiau ištverti, bet ne – kanki-
nimas tęsiasi. Kai visi susidūrėme su pandemija, dvidešimtųjų metų pradžioje – 
pamenate? – atrodė, kad svarbiausia užduotis – išgyventi šį marą. Baltarusijos 
valdžia tuo metu neigė šią problemą, tad pilietinė visuomenė pati ėmėsi ją spręsti: 
savanoriai rinko pinigus, pirko ir siuvo apsaugines priemones ligoninėms, infor-
mavo žmones, padėjo tiems, kuriems reikia pagalbos. Ir kai tebesant ant šios ak-
tyvumo bangos buvo paskelbti prezidento rinkimai, daugelis baltarusių pabudo iš 
įprasto politinio miego ir nusprendė dalyvauti procese tikėdami, kad gali išrinkti 
naują vadovybę – sąžiningą ir demokratišką. Tačiau valdžia nesiruošė pasitraukti, 
o jos arsenale buvo ilgas sąrašas laiko patikrintų priemonių prieš nesutinkančiuo-
sius: lazdos, kulkos, dujos, antrankiai ir kalėjimas. Pastarieji rinkimai Baltaru-
sijoje pavirto ilgu serialu, kupinu vilčių ir didvyriškumo, nusivylimų ir nevilties, 
tragedijų ir ašarų. Nuo 2020 m. rudens aš lioviausi bijoti kovido – neteisėto arešto, 
smurto ir galimos žūties baimė buvo stipresnė už ligos baimę, ir reikėjo vidinės 
stiprybės išmokti gyventi su šia baime. Naktimis skaitydavau Hagakurė: slaptoji 
samurajų knyga, o ryte – atnaujintus sulaikytųjų sąrašus, kuriuos sudarinėjo ir 
skelbė žmogaus teisių gynėjai. Nuo rugpjūčio iki lapkričio kiekvieną sekmadienį 
žmonės išeidavo į gatves – šiuose didžiuliuose, taikiuose mitinguose jie sakė tik 

Laiškas redaktoriui

Sabina Brilo

david konecny nuotrauka
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viena: Apsišaukėle valdžia, pasitrauk! Mes tavęs nerinkome!!! Už tai žmones suiminėjo, mušė ir kišo į kalėjimus. 
Tuo tarpu propaganda skalambijo apie „Vakarų lėlininkus“, kurie neva apmoka protestus. Administracinės bylos 
imtos perkvalifikuoti į baudžiamąsias – už tėvynės išdavystę, masinių riaušių organizavimą, socialinės neapy-
kantos kurstymą ir pan. Protestuoti buvo labai pavojinga, tačiau žmonės tęsė protestus, nes jautė, kad reikia 
kažką daryti, ir ėjo žinodami, kad jų laukia lazdos ir sulaikymo protokolai...

Galbūt per daug išsamiai aprašau baltarusių istoriją, kurią, atrodo, jau visi bendrais bruožais žino – juk apie ją 
daug buvo rašoma, kalbama ir rodoma. Tačiau apie ją buvo pasakojama labiau beginklių žmonių didvyriškumo ir 
drąsos kontekste – apie jų pasiryžimą protestuoti prieš prievartą ir pasirengimą aukoti save dėl tiesos. O viduje 
buvo daug nevilties, baimės, skausmo, vilties, ir vienas didžiulis klausimas: ką gi mes dar galime padaryti – 
savo plikomis rankomis? Kaip apginti teisingumą ir sveiką protą? Daugelis buvo pasirengę „spausti toliau“, „eiti 
iki galo“, bet kaip tiksliai spausti ir iki kokios pabaigos eiti? Prisimenu savo pokalbį su sūnumi protestų metu. 
Pokalbis buvo trumpas. Aš pasakiau: vyksta karas, bet ginklus turi tik užpuolikai, nė vienas iš piliečių nėra ap-
saugotas, nėra jokių saugumo garantijų. Štai trijų žingsnių testas, – pasakiau, – užrašykime jį ant popieriaus 
lapo. Pirmasis: „Mane gali pasodinti į kalėjimą“. Antrasis: „Mane gali sužeisti“. Trečiasis: „Mane gali nužudyti“. 
Pasakiau, kad pažymėtų varnele tuos punktus, kurių padariniams yra pasirengęs. Nes mūsų situacijoje „spausti 
toliau“ ir „eiti iki galo“ reiškia būtent tokį pasiryžimą – visiems trims punktams. Lukašenka kariauja prieš savo 
valstybės piliečius, ir mes turime suprasti: neturime jokios apsaugos.

Dabar, kai Ukrainoje prasidėjo karas, iš žmonių, esančių įvykių epicentre (turiu omenyje civilius, pasilikusius 
Ukrainoje arba iš jos bėgančius), dažnai galima išgirsti, kad tai, kas vyksta, yra siurrealistiška, kad visa tai atro-
do kaip košmariškas sapnas. 2020 m. vasarą ir rudenį baltarusiai nuolat kartojo tuos pačius žodžius: Dieve mano, 
kas darosi, nejaugi tai iš tikrųjų vyksta? Jie sakė: „Aš sapnuoju, noriu pabusti“. Normali psichika nenorėjo priimti 
to, kas vyksta, žmonės nenorėjo patikėti šitais košmariškais žmonių daužymais, Taraikovskio, Vichoro ir kitų 
nužudymais, bedugniu propagandistų cinizmu, advokatų teisine bejėgyste. Po to, kai saugumo pajėgos Romaną 
Bondarenką – vaikiną, kuris mikrorajono internetiniame pokalbių kambaryje parašė „Išeinu!“ ir išėjo iš namų, 
kad sutrukdytų patruliams pjaustyti baltai-raudonai-baltas juosteles, nužudė jo paties kieme, – dvasinį pakili-
mą, šaukiantį žmones į gatves, pamažu ėmė keisti siaubas. Dauguma žmonių dar negalėjo patikėti, kad blogis – 
bedugnis, kad šis košmaras nesibaigs greitai ir savaime, tačiau žurnalistai ir toliau buvo areštuojami tiesiog už 
savo darbą, aktyvistai – už pinigų rinkimą baudoms, o paprasti piliečiai – už nuotraukas telefone ar komentarus 
socialiniuose tinkluose. Šimtai tūkstančių baltarusių paliko savo šalį tik tam, kad „pabustų iš košmaro“. 

2020 m. valdžios institucijos sudavė negailestingiausią ir masiškiausią smūgį savo šalies piliečiams. Tokiomis 
sąlygomis, kai prieš visiškai beginklius Baltarusijos žmones buvo sukeltos visos ginkluotos jėgos struktūros, 
buvo naivu tikėtis tiesos, sąžinės ir sveiko proto pergalės. Asmeniškai aš tikėjausi tik stebuklo – iš pradžių vy-
liausi, kad valdžios struktūrose atsiras žmonių, galinčių paremti protestą, o paskui... Tiesą sakant, paskui aš 
jau nesitikėjau nieko.

Manau, kad man buvo lengviau (turint omenyje ilgametę asmeninę pasipriešinimo patirtį ir supratimą apie 
tai, kokį teisinį nihilizmą mes patiriame šalies viduje, ir kokį teisinį vakuumą išorėje) negu jauniems žmonėms, 
kurių dauguma tikriausiai tikėjo, kad konstitucijos garantuojamos balsavimo teisės ir asmeninės drąsos gali 
pakakti drakonui nugalėti. Manau, kad labai daug žmonių tikėjosi, jog vis dėlto yra „dugnas“, tikėjosi realios 
tarptautinių jėgų paramos, nesuvokdami, kad šiandieninėje pasaulio politikoje, dabartinėje santvarkoje, nėra 
jokio realaus mechanizmo, galinčio suteikti žmonėms, prieš kuriuos nusikaltimą vykdo jų pačių valdžia, apsaugą 
nuo tirono. Mes su kolegomis tarpusavyje kalbėjomės: kas turi įvykti Baltarusijoje, kad tarptautinė bendruome-
nė (kas? JTO? NATO?) turėtų teisę, valią ir galimybę ateiti į pagalbą kenčiantiems žmonėms? Mus turi pradėti 
deginti daržinėse?

Ir štai dabar ukrainiečiai dega savo namuose. Į jų žemę atėjo klastingas, niekšiškas ir neteisingas karas. Atė-
jo ir iš Baltarusijos teritorijos, kurią Putinas panaudojo savo tikslams. Tas suverenitetas, kuriuo Lukašenka 
dangstėsi visą savo valdymo istoriją, nugriuvo kaip perpuvęs medis. Veikiausiai ir todėl, kad daugelį metų jis 
tarnavo ne baltarusių apsaugojimui, o buvo panašesnis į spygliuotą tvorą, už kurios buvo galima nebaudžiamai 
mušti, žudyti ir kalinti žmones. Šalis staiga (arba ne staiga) tapo vienu iš agresoriaus placdarmų, ir iš Baltaru-
sijos poligonų dabar apšaudomi Ukrainos miestai.

Manau, kad karo Ukrainoje pradžia – tai kartu ir 2020 m. Baltarusijos istorijos tęsinys. Manau, kad saugumo 
politikos silpnumas – čia turbūt reikėtų kalbėti apie pasaulinę saugumo politiką – lėmė, kad monstras Putinas 
ir monstras Lukašenka kasmet vis labiau įtikėjo savo nebaudžiamumu, neribotomis savavaliavimo galimybė-
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mis tiek savo šalyse, tiek ir už jų ribų. Manau, kad jau be jokios gėdos, atviru tekstu 2021 m. liepą Baltarusijos 
valdžios paskelbtas „išvalymas“ reiškė, kad Baltarusijos teritorija turi būti parengta Rusijos kariuomenės dis-
lokavimui.

Bėda ateina netikėtai, nors, atidžiai įsižiūrėjus, ji visada turi pranašingų žymių ir prielaidų. Nenorėčiau rašyti 
apie tai, kad Ukrainos valdžios institucijos visus pastaruosius pusantrų metų tęsė ekonominį bendradarbiavimą 
su Lukašenka, tačiau tai iš tikrųjų tiesa. Dabar mes dalyvaujame viename ir tame pačiame kare, tik Baltarusija 
vadinama „okupantų bendrininke“ ir, manau, formaliai tai atitinka tikrovę. Nors, be kita ko, iš tiesų tikrovę ati-
tinka tai, kad bendrininkauja Baltarusijos valstybė, daugelį metų mušusi, žudžiusi ir be jokios kaltės sodinusi 
į kalėjimus savo piliečius. Lygiai taip pat elgiasi su savo piliečiais Rusijos valstybė. Lukašenkos bendrininkai ir 
Putino bendrininkai nėra „baltarusiai“ ir „rusai“ – tai kažkokia atskira žmonių veislė. Tai galėtų būti kito teksto 
pradžia – apie tai, kaip baisu dabar (nors, atrodo, tai jau vyksta) nusprūsti į etninės neapykantos bedugnę, kuri 
generuoja megatonas neapykantos ir veda į naujus brolžudiškus karus, – bet kol kas sustosiu, baigsiu savo laišką.

Tai, ką Putinas dabar daro Ukrainoje, yra neįsivaizduojama ir beprotiška, tačiau tai yra realybė. Tai, ką Lu-
kašenka padarė su mumis, sunku suprasti ir įsivaizduoti, jei nesi pats to patyręs. Nežinojome, ką mums daryti, 
kad padėtis pasikeistų. Kokį instrumentą naudoti? Darėme, ką galėjome, slopindami baimę ir ruošdamiesi blo-
giausiam. Papasakosiu jums istoriją, kad pamėginčiau perteikti, kas yra tas pasirengimas... Neseniai, vasario 
viduryje, skridau į Gruziją. Amerikos žiniasklaida jau perspėjo apie Putino invaziją į Ukrainą. Ir štai tarp šito 
nerimo, šitos įtampos aš staiga patiriu Batumyje žemės drebėjimą. Esu penkioliktame aukšte ir sūpuoja mane 
kaip reikiant. Įsijungia garsi sirena, pasigirsta pranešimai apie evakuaciją. Pirmiausia aš pagalvoju, kad čia tik-
riausiai raketų smūgis. Tačiau mano galva ir rankos dirba savo nuosavu režimu: renkuosi daiktus, dokumentus, 
stengiuosi nepamiršti nieko svarbaus, kad (jei išgyvensiu) galėčiau būti mobilizuota. Lygiai tokį pat susikaupimo 
ir galbūt bebaimiškumo prieš neišvengiamybę pojūtį aš patyriau, kai nekviesti rytiniai svečiai septynias minutes 
spaudė mūsų buto Minske durų skambutį, kartu krapštydami iš durų akutę, o aš rengiausi, valiausi dantis ir 
klojau lovą, kad nepasirodyčiau prieš tuos uniformomis aprengtus vaikinus sutrikusi ir apsimiegojusi... 

Tiems, kurie nieko panašaus nėra patyrę, tikriausiai bus sunku tai suprasti. Įsivaizduoti to neįmanoma, reikia 
pasitreniruoti. Suvokdami, kad į pagalbą tikriausiai mums niekas neateis (nes nėra iš kur jai ateiti), mes repe-
tuojame mirtį, nes susivaldyti – vienintelis dalykas, kuris priklauso nuo mūsų šiandienos pasaulyje.

Manau, kad mes, XXI a. pirmojo dvidešimtmečio gyventojai, labai pervertinome tokį pasaulio sandaros kom-
ponentą kaip saugumas. Milenialai pasirodė visiškai nepasirengę siaubams, kurį jiems pateikinėja tikrovė – iš 
pradžių pas mus, Baltarusijoje, o dabar Ukrainoje. Kai Minske aptarinėjome saugumo strategijas, vienas psi-
chologas mums pasakojo, kad vaikai, kurie buvo auklėjami ir auginami taip, kad net smėlio dėžėje nekovojo dėl 
kastuvėlio (jie visi turėjo savo kastuvėlius!), visiškai netikėtai atsidūrė situacijoje, kai valdžia ėmėsi laukinės, 
primityvios prievartos prieš jų kūnus ir asmenybes. Šiandien, kai jie supranta, kad išsigelbėjimo laukti nėra iš 
kur, o vienintele strategija tampa vidinė mobilizacija ir, atleiskit, kad aš nuolatos tai kartoju, „pasiruošimas mir-
čiai“ – aš jaučiu karčią neviltį dėl to, kad savo vaikus auklėjome ne kariais, o taikaus vystymosi šalininkais.

Laiško pabaigoje norėčiau pasakyti, kad būti Baltarusijos – šalies agresorės – piliete yra skausminga ir sunku. 
Bet jei tokia kaltė mūsų pasaulyje laikoma kolektyvine, tai sąžinė – esu tuo įsitikinusi – yra individuali katego-
rija. Šia prasme esu šiek tiek ramesnė. Susidurti su neapykanta savo adresu „kaip baltarusei“ dar neteko, bet 
esu ir tam pasirengusi. Neturiu iliuzijų, kad pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie pasiruošę nekęsti tavęs, ne-
pažįstamo žmogaus, vien už kalbą, kuria tu kalbi. Už tavo turimą pilietybę. Už tai, kad gimei šalyje, kurioje tau 
nutiko gimti. Pasaulyje, nuo kurio nukrito šilkinis „saugumo“ šydas, staiga išvydome didžiulę daugybę tų, kurie 
tik ir laukia galimybės ko nors nekęsti.

Ko gi aš viliuosi? Žinote, dabar, ko gero, viliuosi tik Deus ex machina, Dievo iš antikinių pjesių, kuris staiga 
pasirodydavo scenoje ir išspręsdavo visas neišsprendžiamas situacijas. Tai čia jei pasauline, globaliąja prasme. 
O jei tiesiog savo asmeninio likimo mastu, tai žinoma, tikiu žmonėmis. Gerais ir protingais. Kurių, kaip sako 
vienas mano draugas, „yra mažiau, nei norėtume, bet daugiau, nei atrodo“.

Iš rusų kalbos vertė Gintaras Grajauskas

Vilnius, 2022 m. kovo 9 d.
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ką žmogui gaLvoti, kai verčiasi pasauLis  

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Pasaulis apvirto prieš keliolika dienų, kai Rusija vėl 
užpuolė Ukrainą. Atrodytų, kodėl tas įvykis turėjo ap-
versti pasaulį? Juk užpuolė jau ne pirmą kartą, be to, 
nebuvo ir nustoję puldinėti per tuos aštuonerius me-
tus. Juk žinojom, kad ruošiasi: seniai grasino, prakti-
kavosi aplinkui jūrose ir Baltarusijos kolūkio žemėse; 
JAV žvalgyba aiškiai raportavo, kad puls, o tai ne ta 
organizacija, kuriai rūpėtų tik pagąsdinti. Tačiau žinia 
apie puolimą vis tiek buvo smūgis visiems geros valios 
žmonėms. Netgi tokiems Rusijos paranoikams, kokie 
tipinio vakariečio akimis atrodome (gal jau atrodėme?) 
mes. Tarsi turėjome nenustebti, tik perklausti besiste-
binčių – argi nesakėm?

Ilga priešistorija tarsi sudarė sąlygas būti psichologiš-
kai pasiruošusiems. Bet ar įmanoma tokiems dalykams 
pasiruošti? Ar žinojimas, kad gali užpulti banditas, su-
mažina užpuolimo brutalumą? Kažin. Nebent tik pade-
da pasiimti su savimi lazdą. Kaip pernai: argi žinojimas, 
kad Lukašenkos smogikai daužo žmones Minsko gatvė-
se, sumažino skausmą matyti tai vykstant? Kažin. Kaip 
ir mūsų kiekvieno žinojimas, kad mirsim, nesumažina 
pastangų, net ir desperatiškų, dar kiek nors išgyventi. 

Žmonija kartu ir žmonės atskirai bando suvokti blogį – 
karą, prievartą, kankinimus. Pirmasis ir Antrasis pa-
sauliniai karai privertė tai daryti aktyviai, nes per daug 
būta baisios patirties, per daug siaubo, kurį tik stip rino 
mintis, kad tai gali pasikartoti. Ir kartojosi daugelį kar-
tų: kitomis uniformomis, kitais pretekstais, kitose vie-
tose. Dabar skauda apie tai galvoti, bet būtina suvokti, 
kad tai vyksta. Taip, kartojasi. Ir vėl Europos vidury. 

Mums, esantiems ne karo zonoje, neskauda fiziškai, 
nekyla grėsmė gyvybei, kas nors, pažvelgęs 
į žemėlapį, apskritai galėtų paklausti, kodėl 
mes taip dėl to pergyvenam? Iš baimės, kad 
būsim sekantys? Yra to, nenuneigsi, bet ne 
tik. Mums ukrainiečiai artimi, nes mes su-
prantam, koks blogis juos užgriuvo ir kaip 
skiriasi gyvenimas savo valstybėje nuo gy-
venimo pavergtoje. Šis supratimas padeda 
mums atjausti ir labiau palaikyti Ukrainą. 

Tačiau vargu ar bent kiek padeda protu 
suprasti, kaip taip įmanoma. Kaip įmanoma 
būti tokia rusija, kokia ji šiandien yra, kaip 

įmanoma būti tokiu putinu, lavrovu, zacharova, kitais 
žinomais agresoriaus veidais ir visais beveidžiais pa-
kalikais – su generolų uniformom štabe ir įsimaišiu-
siais tarp žmonių Ukrainoje. Negali patikėti, kad ka-
ras vyksta – tas banalus, brutalus karas su tankais ir 
civilių bombardavimu, karo laivais ir lėktuvais. Kurio, 
kiek prisiklausėm, tiesiog negali būti, nes neprotinga. 
Dabar esą visi išmanūs, kariauja tik kibernetinius ir 
hibridinius karus. Bet karas vyksta. Mums Lietuvoje 
agresorių teritorijos – iškart už sienų į Rytus ir į Vaka-
rus. O atrodo, kitas pasaulis arba bent pusė amžiaus 
atgal. Ir klausimas „Kaip tai įmanoma?“ klykia per visą 
dangų it karo pašvaistė. 

Iš 1991-ųjų sausio įvykių Vilniuje man likę du ryškūs 
jausmai, kuriuos beveik galiu pasverti ir pačiupinėti. 
Vienas – per žuvusiųjų laidotuves. Atrodė, kad sunkus 
juodas debesis užklojo Žemę ir spaudžia širdį taip, kad 
jau niekada nešvies saulė. Kad kažkaip neteisingai išau-
šo diena ir gal galima atsukti laiką atgal, kad tie žmonės 
nebūtų žuvę. Toks jausmas užgriuvo vasario 24-osios 
paryčiais, išgirdus žinias. Po 30 metų, bet jausmas ne-
pakenčiamai pažįstamas. Tik dienos eina, šluoja savo 
žuvusiuosius ir nė vienos negali atsukti, net mintyse. 

Kitas 1991-ųjų palikimas – tankų, šūvių ir nuo stogo 
besileidžiančių desantininkų vaizdas. Taip į akis plies-
kia, į ausis griaudžia, gerklę užspaudžia grynasis blogis. 
Kaip lava, tekanti Sarumano karo fabrikų grioviuose, 
kaip žygiuojančios Saurono armijos. Pirmasis pasauli-
nis, Rusijos revoliucija, Antrasis pasaulinis, Vietnamas, 
Afganistanas, Bosnija, Tibetas, Vilnius, Ukraina, Balta-
rusija, Ukraina. Ir daugybėje kitų pasaulio vietų žmonės 

pavieniui, grupėmis ir visomis valstybėmis 
papuola į blogio gniaužtus, kuriems rakto at-
rakinti ieško visi geros valios žmonės. Blogis 
kiekvieną kartą reiškiasi kitaip, bet iš esmės 
taip pat. Nežinau, ar žmogaus protas gali jo 
užmačias suprasti, bet turi pripažinti, kad 
kažkur homo sapiens rūšyje tas blogis gyvena. 

Nors universalus ir potencialiai visiems 
mums būdingas blogis nėra anoniminis ar pa-
veldimas it koks kūno defektas. Būtent taip 
pasirinkęs asmuo blogį apjungia, sutelkia, su-
teikia vardą ir nukreipia prieš savo aukas – 
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tuos, kuriuos pasirenka sunaikinti. Filosofiškai įsijautę 
galime suprasti, kad blogis buvo ir bus, ir žmonėms teks 
su juo susidurti – pavieniui ir grupėmis, ištisomis vals-
tybėmis. Bet egzistenciškai labiau jaučiam ką kita – 
kad susidūrę su blogiu jam kaip nors atsakysim: kovo-
sim ginklu, žodžiu, mintimi, malda. Su pačiu blogiu ir jo 
sukelta baime, panika, neviltim, kurios pasklinda tarp 
mūsų. Kurie nekovosime, nesipriešinsime – ištirpsime 
toje skysto metalo masėje arba virsime orkais. 

Nė vienas nežinom iš anksto, kur teks atsidurti, ar 
tarp tų, kurie numuš priešo lėktuvą, ar tarp tų, kuriuos 
numuš. Tarp tvarstančių žaidas, apraudančių ar sklei-
džiančių žinią, kvietimą padėti. Karas ne žaibas, jis 
trenkia ir du, ir tris kartus. Ukraina jau tiek kartų ken-
tėjo nuo Rusijos praeitame ir šiame amžiuje: Raudonoji 
armija, Holodomoras, Maidanas, Krymas, Kyjivas...

Pasaulis verčiasi, nes vyksta akistatos su blogiu aki-
mirka. Akimirka, kai esi priverstas pajusti, kad esi tas 
žmogus, į kurį blogis kėsinasi, visų pirma kaip į auką. 
Bet ir kaip į padarą, kuriame jis gali gyventi. Kaip koks 
kovido virusas. Pasirenka kažkuriuos, o šie arba kovoja 
ir pasveiksta, arba apleidžia to žmogaus, kurio vardą 
rašom didžiąja raide, pavidalą. 

Blogio tema, nors tokia deginančiai aktuali ir sudėtin-
ga, nelabai tinka sofos filosofavimui – mažai ką protas 
čia turi veikti. Ukrainos karas ypač jį skaudina, nes ar-
gumentų ir motyvų neįmanoma suprasti. Netgi veiks-
mai neatrodo protingi, kad ir kokie to karo siekiai būtų. 
Už ką ten užpuolikai kovoja? Juk ne už tėvynę. Sako, 
net Rusijos karininkai iš pradžių ne visi suprato, kad 
čia jie Ukrainą užpuolė. Versijų apstu, bet protas nepa-
jėgus suprasti nei kam, nei kodėl, nei, svarbiausia, ką 
daryti? Kaip paveikti, kaip pašaukti, kad sustotų? Todėl 
dažnas sakom, kad jų vadas beprotis. Protą ramina – jei 
beprotis, tai už proto. Reiškia, galiu ir nesuvokti, tada 
ne taip skauda. Bet baimę ši mintis maitina – jei bepro-
tis, gali laukti visko ir bet ko. O baimė kausto ir trukdo 
atsakui. Baimė, kad jis beprotis, stingdo šiaip jau racio-
nalią pasaulio šalių baimę taikyti griežčiausias ekono-
mines sankcijas, pagelbėti galingiausiais ginklais, mes-
ti iš tarptautinių organizacijų, galų gale – nesikalbėti. 
Agresoriui turėti bepročio reputaciją patogu – esi nepa-
kaltinamas. Tavęs negali nubausti įprastomis priemo-
nėmis. Išbandyta banditų ir nusikaltėlių taktika išsi-
sukti nuo atsakomybės. Ir nėra paprasta atskirti, kur 
riba tarp beprotybės kaip psichikos ligos ir kaip gyveni-
mo būdo, ypač kai kalbam apie kagėbistus. 

Bandančiam visa tai suvokti žmogui tai yra atvejis, 
kai nesupranti, nesutinki ir visa esybe protestuoji, bet 
turi priimti aktyviai besiveržiantį blogį kaip faktą. Ir su 
juo gyventi – dėl to ir verčiasi pasaulis. Mes to nenorim, 
ir kančia kyla iš to, kad nesurandame, kaip to blogio 
atsikratyti. Vieninteliai, kuriems netenka sukti dėl to 
galvos, yra ukrainiečiai. Jiems reikia išgyventi, apginti 

savo laisvę ir valstybę. Blogis stovi priešais juos, armi-
jos kareivių ir provokatorių pavidalais. Visi kiti, kurie 
mato ir girdi kas vyksta, nors fiziškai ir ne karo zonoje, 
nėra atleisti nuo pareigos rasti būdą šiam blogiui paža-
boti. Blogis šiandien vadinasi Rusija, o Vakarų visuo-
menių turimi instrumentai neveikia. 

Suvokti, kad jie neveikia, yra ne mažesnis skaus-
mas demokratinio pasaulio vadovams. Eiliniams šiek 
tiek paprasčiau: gali apkaltinti politikus, kad nesukūrė 
efektyvių mechanizmų. Bet ir politikai turi savo mū-
šius šiame kare – vis naujai aiškinti, kad Rusijos vadas 
meluoja, yra nepatikimas, neturi jokių skrupulų. Gali 
tikrai apimti neviltis, tiek kartų išgirdus „mes nesitikė-
jom“, nors sakei ir ne kartą, ir pagalvojus, kiek žmonių 
būtų gyvi, jei supratimas būtų atėjęs anksčiau. Bet ge-
riau vėliau nei niekad, nes šis blogis savęs pats nesu-
stabdys. Jei norim gyventi, jį turėsim sustabdyti.

 Buvau parašiusi šiai skilčiai tekstą iki įvykių visai 
kita tema – apie susilaikymo dorybę, kuri labai tiko 
„tam metui“ (kaip vėliau tą laiką vadinsim?): visuome-
nės susipriešinimas ir kaip iš jo išeiti. Pasauliui apvir-
tus, atitikimas subyrėjo mažais karoliukais. Bet tema 
apie susikalbėjimą liko aktuali, nes jis yra alternatyva 
karui. Tik ar visada įmanoma? 

Neabejoju, kad karas sustiprino ukrainiečių vienybę. 
Tačiau vertėtų neapsigauti, jis tik išryškino didžiausią 
takoskyrą ir atsijojo piliečius, išdavikus ir abejinguo-
sius, kurie tarpusavyje dabar praktiškai nesusieina. 
Tai, ką vadiname visuomenės susipriešinimu (pažiūrų, 
vertybių, socialinės padėties prasme) vėl pasimatys, kai 
tik ateis taika. Žinoma, ne iš karto, nes bus ir taip ką 
veikti ir apie ką galvoti, kol bus pasiektas tam tikras 
sotumo ir ramybės lygis. Lietuvos paveikslas iki vasario 
24-osios geriausias to pavyzdys. Kaip vis pamini prem-
jerė, vienas demokratijos bruožų yra žmonių galimybė 
keikti valdžią ir ant jos baubti, jei tai leidžia jų pačių 
padorumas. Taigi nesusikalbėjimas nėra demokratijos 
anomalija, tik kita monetos pusė. 

Karo kontekste daug aštriau stirkso bendrai kalbė-
jimosi klausimas tarp valstybių. Vakarų institucijos 
vis kartojo apie vienybę, kuri ilgą laiką matėsi nebent 
atskirų šalių veto teisės išlaikymu. ES šalių požiūris į 
Rusiją labai skyrėsi ir tik karui įsibėgėjus ėmė pana-
šėti. Tai, be abejo, teikia vilties, nes klausimas, kaip 
bendrauti su Rusija ir jos vadais, lieka. Susikalbėti su 
priešais padeda neutralumo suteikiančios struktūros – 
įvairios tarptautinės organizacijos. Bet šiuo metu jos 
veikia kaip papildomi Rusijos ginklai, kurių funkciona-
vimą pačios Vakarų valstybės ir garantuoja. Jau seniai 
turėjom, bet gal imsimės tuos ginklus, jei ne nukreipti 
prieš agresorių, tai bent atimti? Juolab kad iš tarptau-
tinių organizacijų Rusijos vadui beliko viena tinkama – 
tribunolas. Tiesa, dar liks atsakyti į klausimą, ar jis 
(ne) beprotis.
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Vasario 24 d. Rusijos agresijos sukeltas karas Ukraino-
je į šalį nustūmė visas kitas temas. Iki tol buvę nesuta-
rimai – kas ir kelis kartus pasiskiepijo, ar įvesti Galimy-
bių pasą reiškė pažeisti pagrindines teises ir laisves, ar 
vaikai turėtų būti skiepijami, ar partnerystės įstatymas 
sugriaus Lietuvos šeimas ir pan. – kuriam laikui tapo 
visiškai nereikšmingi. Karas peržengė bet kokio racio-
nalaus nuspėjimo ribas. 

Pats įvykis šokiravo ne mažiau nei vaizdai, kurie mus 
pasiekia iš karo zonos. Tačiau blogis, kad ir koks radi-
kalus būtų, siekia būdų save paaiškinti ir pasiteisinti. 
Jis pasirodo kaip kylantis iš žmonių susirūpinimo ir 
reaguojantis į negeroves. Be to, jis remiasi dešimtme-
čiais susiformavusiu žmonių ar tautų supratimu apie 
tai, kas jie yra. Tai atsispindi ir dabartinės Rusijos pro-
pagandoje. 

Karas verčia įsižiūrėti į tai, kas rūpi Rusijai. To jau 
nebuvome darę bent nuo įstojimo į NATO ir ES. Džiau-
gėmės, kad galim gyventi taip, jog žinodami apie Rusi-
jos nuolat keliamą grėsmę nesirūpintume, kuo ji ją grin-
džia ir argumentuoja. Į tai žiūrėdavome panašiai kaip 
Šaltojo karo metų vakariečiai žiūrėjo į Sovietų Sąjun-
gos propagandą – kaip į tikrovę pridengiančius melus. 
Tačiau tai yra ir melai, kurie taiko į vieną ar kitą juos 
skaitančiojo ar klausančiojo sąmonės kertę.

Nesame tokie naivūs, kad galvotume, jog Rusijos gy-
ventojai tiki oficialios informacijos apie tikrovę teisin-
gumu. Patys gyvenome sovietinės propagandos lau-
ke ir žinome, kad žmonės linkę prisitaikyti prie 
skleidžiamos informacijos, jei neturi kokio savo 
intereso ją draugų rate ar viešai kvestionuoti. 
Galim nuspėti, kad rusiškasis homo (post)sovie-
ticus jaučiasi negalįs pakeisti esamos politinės 
sistemos, yra ja nusivylęs, tad išgyvena bejėgiš-
kumą. Prie to prisideda ir griežtos sankcijos, per-
sekiojimai už alternatyvių versijų apie vykstantį 
karą skleidimą. Kokia prasmė viešai dėstyti neo-
ficialias žinias apie karą, jei tai nieko nepakeis, 
o tau – pakenks. Turbūt yra nemažai taip galvo-
jančiųjų. Domėjimasis alternatyviais žinių šalti-
niais bejėgiškumą išgyvenančiam žmogui tegali 
kelti dar didesnę neviltį. 

Imamasi Ezopo kalbos, kitokių žaidimų užuo-

minomis, kurias gali suprasti tik tie, kurie mato pras-
mės naudotis alternatyviais informacijos šaltiniais ir 
turi tam tikrą išsilavinimą. Pavyzdžiui, vieno oficialiai 
leidžiamų naujienų portalų fontanka.ru antraštės atitin-
ka straipsnių turinį, tačiau drauge, galima spėti, sudė-
liotos taip, kad siųstų tam tikrą žinią apie tikrovę: „Kur 
nueiti kovo 5–8 dienomis: paroda apie emocijas, Užga-
vėnės, „Kasablanka“ ir Arendt pranašystės“. Užšifravi-
mas, jei toks yra, ir dešifravimas, jei jis turi pagrindo, 
abiem pusėms gali atlikti tam tikrą terapiją išgyvena-
mo bejėgiškumo sąlygomis, net skatinti manyti egzis-
tuojant neviešą savipratos bendruomenę. Tačiau tai 
viešo žinojimo apie tai, kas vyksta Ukrainoje, nekeičia ir 
nesuteikia jokio pagrindo permainoms pačioje Rusijoje. 
Ezopinės praktikos Rusijoje turi dešimtmetes, jei ne šim-
tametes tradicijas ir gali tęstis dar ne vieną šimtmetį.

Nėra sunku suprasti, kodėl Rusijoje žmonės milijonais 
neina į gatves, net jei norėtume, kad būtų kitaip. Sovietų 
Sąjungoje rusai į gatves ėmė eiti devintame dešimtme-
tyje, kai Michailo Gorbačiovo reformos suskaldė elitus 
ir atvėrė kelią nesutarimams reikštis viešai. Šią pamo-
ką Rusija išmoko ir kol kas perspektyvų, kad elitų ne-
sutarimai dėl požiūrio į šalies raidą taptų viešais, nėra. 

Kiek sunkiau suprasti pradėto karo Ukrainoje propa-
gandinę logiką. Jį, net ir vadinamą kitu vardu, vis tiek 
reikia paaiškinti gyventojams, įrašyti į tam tikrą pasa-
kojimą apie rusų tautą, jos istoriją ir dabartį. Dar prieš 
paskelbdamas karą Ukrainai Putinas vasario 21 d. iš-

dėstė tokio pasakojimo apie rusų ir ukrainiečių 
santykius versiją. Pagrindinis jo motyvas – tai 
viena liaudis, kurią skaldo dabartinės Ukrainos 
politinio elito ambicijos. 

Jis išsamiai aptarė istorines klaidas, padary-
tas sovietinių lyderių, pradedant nuo Lenino. 
Jis kritikavo administracinį federacinį SSRS 
principą, skatinusį stiprėti nacionalinius (ir na-
cionalistiškai nusiteikusius) elitus, kurių am-
bicijos galiausiai sugriovusios Sovietų Sąjun-
gą. Tai „nacionalistinių ambicijų bacila“, kurios 
sovietiniai lyderiai neišnaikinę dėl istorinių 
aplinkybių ir valios silpnumo. Putinas pateikė 
ir gana įprastą klasinę nacionalizmo sampratą: 
elitai esą susipriešinę nacionaliniu pagrindu, 

kas rūpi rusijai

Tomas Daugirdas

KritiKa
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kalbėti rusiškai, naikinamos rusiškos mokyklos. Pati 
Ukraina, finansuojama Vakarų, pradėjusi karą prieš 
Luhansko ir Donecko žmones. 

Pamokos žinia nėra propagandiškai nuosekli ir lo-
giška. Lieka neaišku, kodėl ukrainiečiai turėtų raketo-
mis apšaudyti savo gyvenamuosius namus Kyjive, kai 
operacija vykstanti Luhansko ir Donecko teritorijose. 
Visais kylančiais klausimais vaikai raginami kliautis 
oficialiais informacijos šaltiniais. Tačiau žinios bran-
duolys yra tas pats, kaip ir Putino kalboje. Ukrainiečiai 
pristatomi kaip rusų tautos dalis, kurią blogio jėgoms 
pavyko supriešinti, įvykus „valstybės perversmui“. 

Dabartinė Rusija nemąsto tautomis, kaip kad Le-
ninas ir juo labiau Stalinas. Stalinas puikiai suvokė, 
kokia griaunanti gali būti nacionalizmo jėga. Rusija 
nemąsto ir suverenių politinių valstybių kategorijomis, 
kaip kad sovietiniai lyderiai. Pokariu Lietuvoje pasiro-
dė gausybė propagandinių tekstų, įrodinėjančių, kad 
sovietų Lietuva yra suverenesnė ir nepriklausomesnė 
nei buržuazinė. Leonidas Brežnevas po kariuomenės 
įvedimo į Čekoslovakiją 1968 m. mėgino visaip išsukti ir 
apsukti suvereniteto idėją, kad pagrįstų, jog toks žings-
nis nepaneigia ir valstybės suvereniteto. 

Tiesa, Putinas savo kalboje beveik pagal sovietinį 
ideologinį vadovėlį užsimena apie „tikrą suverenitetą“, 
kurį Ukrainos elitai atėmę iš liaudies, tačiau į sudėtin-
gesnius viražus nesileidžia. Kai Ukraina matoma kaip 
teritorija, kurioje gyvena su Rusija susijusi liaudis, karą 
joje skelbti būtų nelogiška, nes tai reikštų skelbti karą 
pačiam sau. Putino kalba rodo, kad jis mąsto pirmiau-
sia vienybės ir silpnumo (ar stiprumo) kategorijomis. 

Kokia Rusijos gyventojų ir elito dalis mąsto taip pat? 
Manytina, nemaža, nes daug smagiau jaustis stipriam 
ir vieningam nei silpnam ir skilusiam. Pasakojimais 
apie ginamą tautos didybę, stiprybę ir vienybę galima 
pridengti daug realaus kasdienio blogio ir nusikaltimų. 
Kaip minėtoje pamokoje sakė mergaitė Sofija, nepritin-
ka nuogąstauti dėl sankcijų, kai ginamos gyvybės. 

Karas Ukrainoje parodė, kad blogis ir jo radikalios 
apraiškos yra sunkiai nuspėjamos. Blogis gali įgauti 
tokius pavidalus, kurių mąstymas ir protas nenori pri-
pažinti tol, kol jie nepasireiškia. Galime įvertinti, ką 
reiškia laisvė. Ir kad laisvė yra gėris. Net jei burnojame 
prieš mūsų valstybės vieną ar kitą negerovę, pergyve-
name dėl grėsmių jai, nenorėtume gyventi dabartinėje 
Rusijoje, kad ir kokią stiprybę ji deklaruotų. Net jei pe-
šamės dėl įvairiausių vertybinių ir nevertybinių nuos-
tatų, jaučiamės dėl to pavargę, vienybė, kuri rūpi Ru-
sijai, tegali kelti siaubą. Net jei viešumoje reiškiamės 
emocingai, reikiama ir nereikiama proga kritikuojame 
valdžią ir biurokratus (mūsų elitą) ir norėtume geresnio 
supratimo, Rusijos žmonių bejėgiškumas elito veiksmų 
akivaizdoje sukrečia. Laisvės vertė kol kas yra viena iš 
pirmųjų šio karo pamokų mums.

bet tautų liaudis yra broliška, draugiška ir vieninga. 
Juolab kad šios skirtingos tautos yra „istorinės Rusijos 
gyventojai“. 

Kalbėdamas apie dabartinius laikus jis nurodė: 
„Ukrainos vadovybė nuo pradžių, noriu pabrėžti, nuo 
pirmų žingsnių savo valstybingumą pradėjo statyti 
neigdama viską, kas mus vienija“. Ji stengusis iškreip-
ti milijonų Ukrainoje gyvenančių žmonių, ištisų kartų 
istorinę savimonę ir atmintį. O tikslai – savanaudiški, 
krautis turtus Ukrainos liaudies sąskaita.

Putino kalba rodė, kad jis labai rimtai nusiteikęs su-
naikinti dar Lenino paliktą nacionalizmo bacilą, kuriai 
laisvai sklisti leido neminimas Gorbačiovas, o vėliau 
perėmė ir naujieji Ukrainos elitai. Paprastai kalbant tai 
reiškia, kad jis pasirengęs nušluoti nacionalistinius eli-
tus ir grąžinti istorinei Rusijos liaudžiai buvusią vienybę. 

Specialioji operacija, kaip po trijų dienų paskelbė Pu-
tinas, turėjo ginti tik Luhansko ir Donecko žmones. 
Tačiau jos labai platus užmojis rodo, kad ji veikiausiai 
ir turėjo įgyvendinti tikrą žadėtąją Ukrainos dekomu-
nizaciją, naikinant nacionalizmą ir juo persmelktus 
Ukrainos elitus.

Panašūs įvykusio suskaldymo ir būtinos vienybės 
motyvai, papildžius dar kitais, ryškūs ir Rusijos mo-
kiniams kovo 3 d. transliuotoje Švietimo ministerijos 
parengtoje pamokoje „Taikos gynėjai“. Mergaitė So-
fija klausinėja dviejų suaugusių dėdžių, kas ir kodėl 
vyksta Ukrainoje. Pamokoje esama nuspėjamų žinių, 
papildytų emocingais vaizdais ir pasakojimais. Pavyz-
džiui, kad speciali operacija skirta apginti Luhansko ir 
Donecko respublikų gyventojus, jų gyvybes. Pirmiau-
sia – vaikų. Tad tai iš principo humanistinė akcija: „Mes 
niekada nesiliovėme bandę gelbėti tuos žmones“. Ope-
racija Ukrainoje skelbiama kaip skirta užbaigti karui 
Luhansko ir Donecko pasienyje, ir tada Ukraina būtų 
„priversta sudaryti taiką“. Taip pat pamokoje sakoma, 
kad vaizdai iš sugriautos Ukrainos socialiniuose tink-
luose esančios melagienos, o į gyvenamąjį namą Kyjive 
pataikė pačių ukrainiečių raketa. Rusai į tą namą ne-
galėję šauti, nes esąs ministro įsakymas atakuoti tik 
karinius objektus. 

Daug įdomesnis yra pasakojimas apie rusų istoriją. 
Pamoka prasideda trumpu intarpu apie tolimą pra-
eitį: „mes kalbėjome viena kalba, mūsų viena istorija 
ir papročiai“, „slavų gentys vadinosi rusų tautomis iki 
praėjusio amžiaus vidurio“, „mes švenčiam tas pačias 
šventes ir skaitom vaikams tas pačias pasakas“, „mes 
visada buvom nariai vienos šeimos, turinčios šimtame-
tę istoriją“. Vėliau kalbama, kad priešai nori susilpninti 
Rusiją, stengiasi ją suskaldyti viduje („Kaip galima lai-
mėti mūšį prieš branduolinę valstybę? – Tiesioginiame 
mūšyje – niekaip“). Tada, veikiant išorinėms blogio jė-
goms, prasidėjęs Ukrainos susipriešinimas: „karo laikų 
nusikaltėliai skelbiami didvyriais“, kai kur draudžiama 

kritika
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Vytautas Landsbergis

poezija

nejau buvau

Laukai ir debesiai.
Tai angelų tai užeigos namai.
Ir aš ten buvau.
Veikiau
gal spėjamai.

nenoriu Laikinai užmigti

Kiekvienąkart kai artinasi miegas
apgavėjas –
kad tik nebūtų laikinas
nors pažadėjęs nesibaigti –

žinaus:
už borto nusikauks, mergaite,
pamirš net ko atėjęs
žvaigždžių juokingas vėjas.

paskutinis šokis

Buvo šiokis,
buvo tokis.
Paskutinis velnio šokis.

Jam rūpėjo angeliukė.
Krito ašara į upę.

toks metodas

Jeigu tau kyla klausimų,
tu pasitark su savimi.

Jis išklausys ir pagalvos,
patars.
Arba pakars. Tą klausimą.
Nutarsit, kas geriau.

Ir sužinosi, kuo esi
kitų drugelių debesy.

kažkaip Link veLykų

Jėzus Kristus liūdnai
sutiko
būti užspardytas.

Neapgynė romėnų
gvardijos
anei dangaus kariuomenės.

Juokėsi žmonės. Ir pyko.
Patys tikriausi žmonės. Galilėjikai.
Kandidatai krikščionys.

Liūdniškai

Kai neišeina linksmai, tai
rašau vis liūdniškai.

Be šauktukų, tik daugtaškiais.

O kur jūs, mano mintys
nūdnos ir šūdnos, antai
lakiojusios paukštakiais?

Laiško Laukimas

Aš, ko gera, nusibosiu.

Ar girdi, kaip kosiu?

O kad viskas daros aišku,
tai šiek tiek dejuosiu.

Miško šmėklos laukia laiško.
Jis galėtų eiti, būti.
Ir labai toli Mamutė.

Į festą „pabūk su manim“

aš tiek daugalvojau
apie jus
ir kas bus
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kad kai manęs nebus
mano manęs dar vis
bus nedaug ir gal nemažai.

Sakau jums bai.
palikęs fatališką jėgą
su papuošalais
tegu sau jus ėda.
mes būsim angelais.

dviese

Kartais jie
susitinka du žmonės
ir apsikabina.
Ir iš to atsiranda trečias.

Ateina svečias
ir būna skausmo džiaugsmo
kai pasitinka kitas kitą
du žmonės
ir apsikabina.

Matai,
aš jau matau –
viena eilute daugiau.

vaikų varžybos

Vaikai yra nepaprasti
kol kalba ką galvoja
dainuoja ką dainuoja
iš savęs kol
jų nestumia į vaizdą
nes jie tada be reikalo galvoja apie veidą
ateity
jau niekad nebebūna paprasti.

teisingai sninga

Jeigu kas nors iš tikro nori jaustis
nepriklausomai,
jeigu susirenka pas prosenį kampe
žvėryno,
tai visiškai teisinga.

Kaip tai, kad žiemą sninga.

gamtiška Laiko kontroLė

Dėžutėje
asmeninėje ir pasaulio kaukolėje
(jaugi?)
jau baigiasi šis tavo pasisakymas.

Laukia kitas kalbėtojas.
(Ar patinas?)

juokeris

Ir Markas Tvenas tankiai vienas
iš visų juokėsi.
Todėl jį užmušė akmenimis.
Jo mėgiamas žaidimas buvo pokeris.

imagine

ar dar nenori tu paspaudinėti
geltonų klavišų
pamišėlio ekshibicionisto
ir sąžinės imadžinės fašisto komunisto
nuliūdęs kolūkieti

taip
ir taip
ir taip tai taip
tai ir dar taip

Jeigu dėsninga,
tai prasminga.
Jeigu prasminga –
verta ir teisinga.
Taip.

girių gLūdumoj

Kriuksėdamas
lokys
niūniavo apie meilę
mažai ryžai lakštingalai.

Sudžiūvę
užpernykščiai
šnypštė dar
kurdupėliai aptingėliai.

Tai buvo Lietuvoj.

iš po apuokašLipso

Žmonių neliks, tik vargo palikuonys.
Rytuos žmogėdros,
Vakaruos – bezdžionys.

Dairysis jie smėlynuose sacharų
pasklidusių po karo
buvusių žmonių.
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gerokai po vidurnakčio

Susitrauk sau,
žmogiauskai,
ir snausk.

Viskas
pasidarys tas
ir be tavęs.

pasiūLymas dėL skvero

Jūs čia pasistatykit cukrinius
avinėlius
šventai paauksintais rageliais
ir kruvinais danteliais –

kol po lietum lietuviško dangaus
katras tartum nuplaus,
ištirps jų cukrus. Nebeliks
nė mūsų nė vaikučių kraujo pėdsakų.
Nė nieko čia.
Ateis Žvaigždiks.
Swayxtix senųjų prūsų.

jis ėjo miškais. m.k.č.

Reikėjo naujų žodžių.
Iš kur? Viskas griuvo.
Mes kalbėjom senais
ir baisiai mums liūdna buvo.

Leonardo

Vaikeli,
kad tu žinotai, koks aš senas.

Man liko tiktai menas.

medžio bausmė

Galilėjietis
galutinai
nutolo nuo judėjų.

Jis nepadėjo
tautai,
kad jie ko gautų.

Jis ignoravo ir Ainošiaus
ir Kaipošiaus griausmę.
Todėl ir gavo medžio bausmę.

Ačiū.

pranašystė

Sesuo Nijolė, Dievo laumė,
išpranašavo: Landsbergis
turės dar būt pažemintas.
Ir juokėsi linksmai.
Mes juokėmės abu.

Kažkam tatai svarbu.
Vos truputį gūdu.

Belieka laukti.
Augti.
Pasakė šventas
Lietuvos Vincentas.

obeLys

Tu įskiepyk
į Lietuvos žemę
naujų
gražių
obelų.

dideLei bičiuLei

Jūravo Baltija.
Nesinorėjo
į sausio į šaltąją
susuktą vėjo.

Man maloniau rugpjūtį
tarp kitokių tavo kūno spalvų –
meiliai rausvų –
čia vakarais pabūti.

vėL kaLendoriuj po karo

Ligi vasariaus
da šešioliktos
neatsileidžia sodželkos.

O jau nuo morčiaus ing balandį
gėlyčios margos tuntais lenda.
Varos jos link vasaros.

vytautas Landsbergis
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Mano dukra, nepatogiai įsitaisiusi ant sėdynės mikro-
autobuse, kuris mus vežė iš Kyjivo, pasakė: „Bombų 
slėptuvės mane išmokė susirangyti ir užmigti“.

Pirmąją dieną mes su ja ir mūsų šunyte Zlata pasi-
slėpėme Kyjivo metro stotyje „Minska“. Visas metro 
peronas buvo sausakimšas. Kažkaip atradome mažytį 
kampelį šalia didelės šeimos su vaikais ir ligotu sene-
liu, kurio būklė ėjo vis blogyn. Jų katė iš baimės apsi-
šlapino, aplink pasklido smarvė.

Kai kurie žmonės buvo pasiruo-
šę geriau: atsinešė sulankstomų 
kėdžių ir antklodžių, termosų su 
karšta arbata. Mes atvykome be 
nieko, nors lagaminą pradėjau 
krautis iškart, kai pabudau nuo 
pirmųjų sprogimų. Niekaip nega-
lėjau išspręsti galvosūkio: ką pa-
siimti su savimi, jei gali būti, kad 
niekada nebegrįši namo, gal net 
tuoj žūsi? Kol buvome Kyjive, ke-
lis kartus bandžiau (šalia namų 
griaudžiant sprogimams, dundant 
tankams ir aidint šūviams) kaž-
kaip susidėti daiktus, bet galiau-
siai išvykome tuščiomis.

Prieš karą buvau rašytoja. Pa-
rašiau romaną apie Ant rąjį pa-
saulinį karą, Holokaustą, sta-
lininį terorą XX a. ketvirtame 
dešimtmetyje ir karą, kurį Rusi-
ja pradėjo prieš Ukrainą 2014 m. 
Dabar, devintąją plataus masto Rusijos karo prieš 
Ukrainą dieną jaučiuosi praradusi gebėjimą rasti sa-
vyje tinkamų žodžių ir mąstyti iš esmės. Patirtis, į 

kurią prieš savo valią yra nugramzdinti ukrainiečiai, 
ypač tie, į kurių galvas ir namus skrieja raketos ir 
bombos, yra nepermaldaujama mirtis. Dabar tiesiog 
esame mirties cent re, pačioje jos šerdyje. Todėl dabar 
geriausiai žinome, koks yra gyvenimas.

Laikas pasidarė neapsakomai tirštas. Sunku patikė-
ti, kad vos prieš savaitę visi gyvenome įprastą gyveni-
mą. Reikia nemažai pastangų, norint prisiminti, koks 

buvo tas gyvenimas ir kad jis apskritai buvo. Tačiau 
negalima to pamiršti, nes kitaip neišgyvensi. O išgy-
venti mes privalome.

daryti daugiau, negu Įmanoma

Sofija Andruchovyč

Karas

sofija andruchovyč (Софія Андрухович, g. 1982 m. iva-
no frankivske) – ukrainiečių rašytoja, vertėja ir publicistė. ro-
manų Amadoka (2020), Felix Austria (2014) ir kitų autorė, BBC 
Ukrainian Book of the Year (2014), josepho conrado korze-
niowskio (2015), Višegrad Eastern Partnership (2017) premi-
jų laureatė. gyveno kyjive. kartu su dukra buvo priverstos pa-
likti miestą po kelias dienas trukusio apšaudymo. tai pirmasis 

marija primačenko. balandis išskleidė sparnus ir prašo taikos. 1982. popierius, guašas. 61 × 85

jos tekstas nuo karo pradžios, publikuotas London Review of 
Books  ir Локальна iсторiя (in: day 5, day 9, day 16: res-
ponses to the invasion of ukraine, in: https://www.lrb.co.uk/
the-paper/v44/n06/on-ukraine/day-5-day-9-day-16; „Роблячи 
більше, ніж можливо“, 2022-03-06, in: Локальна iсторiя, in: 
https://localhistory.org.ua). iš ukrainiečių kalbos vertė Nikodem 
Szczygłowski.
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Ne visi iš mūsų išgyvens. Dabar, kai prakaituotais 
pirštais dėlioju šiuos žodžius, gyvų žmonių kūnus dras-
ko geležies, stiklo ir betono skeveldros. Į mūsų gyve-
nimus įsiveržę atėjūnai taikosi į mokyklas, vaikų dar-
želius, ligonines, klinikas, į mūsų namus, kurie prieš 
dešimt dienų buvo patogūs ir ramūs, kuriuose gyveno-
me įprastą gyvenimą.

Tiems iš mūsų, kuriems pavyks išgyventi, vėliau 
ateis  apmąstymų laikas. O kol esame mirties apsuptyje, 
mūsų žodžiai yra taurūs, didingi, šokui ir neapykantai 
išreikšti geriausiai tinka necenzūrinė leksika. Dabar, 
kaip niekada anksčiau, nuolatos ir dažnai kalbame apie 
meilę vienas kitam, tarsi nuo to priklausytų gyvybė.

Žodžiai įgijo gyvybiškai svarbų krūvį. Žodžių reikia 
tam, kad kasdien vis iš naujo paklaustume vienas kito: 
„Kaip laikaisi?“ Kad aš galėčiau paklausti savo drau-
go Andrijaus, ar jis gyvas. Prieš karą Andrijus dirbo 
leidyk loje. Mes su juo kartu bėgiodavome Obolonės (Ky-
jivo rajonas, – vert. past.) krantine ir kalbėdavomės apie 
knygas ir keliones. Dabar Andrijus tarnauja kariuome-
nėje ir gina Kyjivą. Mėginu žodžiais apibūdinti Andri-
jaus ateitį, pasibaigus karui.

Žodžių reikia ir norint pasikalbėti su močiute Zoja. 
Jai 93 metai, dabar ji Černihivo mieste. Černihivas 
buvo nuolat puolamas kelias dienas iš eilės. Žinia-
sklaidos skelbiamose nuotraukose atpažinau sugriuvu-
sį namą – jis stovėjo visai šalia mano močiutės namo. 
Mano močiutei baigiasi vaistai. Aidint sprogimams, ji 
man telefonu pasakoja apie savo vaikystę, prabėgusią 
Antrojo pasaulinio karo metais. Pavyzdžiui, apie tai, 
kaip sėdėdama mokyklos suole pro klasės langą susiti-
ko žvilgsniu su vokiečių lakūnu. Savo knygose esu ra-
šiusi apie traumuotos psichikos žaidimus, apie netikrus 
prisiminimus. 

Reikia žodžių, kad sužinočiau, ar mano draugė oftal-

mologė Oksana grįžo namo iš ligoninės. Oksanos neį-
manoma įtikinti, kad ji kasdien, kad ir kokia būtų si-
tuacija, neitų pas savo pacientus. Reikia žodžių, norint 
sužinoti, ar Oksana palaiko ryšį su savo vyru. Jis įstrigo 
Bučoje pas senelius, kurie nelabai supranta, kas vyks-
ta. Buča buvo vienas patogiausių miestų netoli Kyjivo. 
Dabar tai – atvira žaizda, kruvinas krateris. Mūšiai 
ten tebevyksta.

Kaip tik dabar, kai rašau šiuos žodžius, man pagaliau 
prisiskambino Volodia. Su juo ir jo šeima nebuvo ryšio 
jau daugiau kaip tris dienas. Volodia yra rašytojas iš 
Donecko. Jis paliko gimtąjį miestą 2014 m. bėgdamas 
nuo karo. Visą šį laiką Volodia su žmona ir uošve gyve-
no mūsų namuose netoli Kyjivo. Ryšys buvo siaubingas, 
vos galėjau suprasti Volodios žodžius. Jis pasakojo, kad 
visur šaudė, buvo neįmanoma ištrūkti, bet jie liko gyvi. 
Šį rytą okupantai apšaudė iš ten išvažiuojantį auto mobilį 
su vaikais. Skambinu, kad nesijaudintum dėl mūsų, – 
pasakė Volodia.

Kai buvau rašytoja, tyrinėjau traumas, kaltės jausmą 
ir totalitarizmą, naikinusį žmonių gyvenimus XX am-
žiuje. Dabar kiekvieną ukrainietį kankina kaltės jaus-
mas, kad daro per mažai – nors iš tiesų daro daugiau, 
negu įmanoma. Trauma giliai sužeidė kiekvieną mūsų 
iš vidaus, tačiau ji glaudžiai persipynė su bendruome-
niškumo jausmu ir rūpinimusi kitais, išlaisvindama to-
kią energiją, kuri normaliomis sąlygomis neegzistuoja.

Nežinau, ar po karo vėl būsiu rašytoja. Žodžiai pakei-
tė savo prigimtį. Dabar man jų reikia tam, kad parašy-
čiau Volodiai apie visus romanus, kuriuos jis sukurs, 
kai viskas pasibaigs. Laukiu, kol jis vėl su manimi su-
sisieks ir perskaitys mano žinutes.

2022 m. kovo 6 d.

sofija andruchovyč
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rusijos agresija: pasakojimas  
apie karo pradžios kaLbas

Nerijus Šepetys

ŠiaNdieNa

I

Dešimtis kartų teko atsidurti pokalbiuose su karo 
ekspertais. Gal ir šimtąkart. Daugiausia, žinoma, apie 
tą Antrąjį karą, iš kurio ištakų ir pradžios rašiau diser-
taciją. Nepamenu, kad būčiau kada išėjęs be nuostolių: 
lietuviškai, vokiškai ar rusiškai, – sumuštas pralošiu, 
nuilsęs atsitraukiu ar demotyvuotas dezertyruoju, mat 
vis užkliūvu – su sąvokų valdymu, nepagavimu visų 
infrastruktūros detalių, dažnai sušlubuoja atmintis ar 
apleidžia jėgos. Mokslininkų ir ekspertų projektuoja-
mų „ateities scenarijų“ apskritai tiesiog nekenčiu. Tarsi 
nuo žmonių valios niekas nepriklausytų arba tarsi jie, 
mokslininkai ar ekspertai, vieninteliai ta valia dispo-
nuotų. Dar, sakyčiau, pakęsti galima, kai kalbama apie 
racionaliai veikiančias, ypač sudėtingos struktūros or-
ganizacijas ar žaidimo taisyklių visad besilaikančius 
politinius subjektus. Tačiau kai įvykiai griūva, o ne 
kyla vienas iš kito, kai esminis posūkis gali priklausyti 
nuo konkretaus žmogaus ar jų būrelio sprendimo veikti 
arba ne, o jei veikti – kuria konkrečia kryptimi ir būdu – 
„ateities scenarijai“ neveikia. Ypač turint reikalą su dik-
tatūromis, ypač – bepriaugančiomis prie didžiųjų XX a. 
totalitarinių režimų. 

Tokiu atveju racija (suveiks, įtakõs, apsimokės – ar 
ne) visada galioja 50/50, o veiksnių kombinacijos įvy-
kius pradedančiuose ar procesus išjudinančiuose spren-
dimuose nebūtinai pažinios net ir patiems sprendėjams, 
prie kurių savivokos galios jokie išorės „analitikai“ nė 
per Царь-бомба sprogimo regėjimo spindulį nepriar-
tėja. Gal kiek per sudėtingai čia kalbu, sakys kolegos. 
Nenoriu paneigti svarstymų apie ateitį naudingumo 
(pavyzdžiui, psichologinio), juoba tvirtinti, kad „tie 
mokslininkai nieko nesupranta“. Supranta. Bet kur 
kas prasmingiau visuomet yra vis dėlto kalbėti apie tai, 
kas yra (duota, pasiekiama), pastebimai vyksta ar jau 
įvykę. Prasmingiau, jei norime ką geriau suprasti, nei 
esame supratę, pažinti, nei žinojome, susivokti patys. 

Rusijos ekspansinės politikos ir karo planų analizė-
mis senokai nesidomėjau: ginčais apie naujos ginkluo-
tės techninį lygį ir faktinį paleidimą į apyvartą (persi-

ginklavimą), kovinę galią, realią prezenciją Kryme ir 
Donbase, perdislokavimo tendencijas. Patekus kokiai 
analizei į akis susipažindavau, bet praleisdavau viską, 
kas apie tikras ar fiktyvias grėsmes. Tačiau karas, kad 
ir kaip būtų keista, neužklupo netikėtai: pernelyg jau 
realistiškai skambėjo perspėjimai iš už Atlanto, perne-
lyg akivaizdžiai kito dezinformacinė erdvė Rytuose, o ir 
dislokacijos ėmė įtikinti. Taigi sau daviau mintyse dvi 
datas – paryčiai po olimpiados ir paryčiai po 23-iosios, 
„tarybinių berniukų dienos“, ir be didesnės baimės su-
sitaikiau su grėsmės išsipildymu. Kad ir nieko neiš-
manydamas apie galimas puolimo strategijas, Ukrai-
nos gynybos pasirengimus, bet kokią faktinę padėtį su 
diversijomis, net nesiimdamas spėlioti apie galimas 
tarptautines reakcijas, kažkaip ramiai likau prie seno: 
nieko karine prasme, išskyrus destrukcijas ir autodes-
trukcijas, agresorius nepasieks, o politinis Rusijos pra-
lošimas bus laisvę mylinčių žmonių pergalė. Greičiau 
anksčiau, nei vėliau. Panašiai galvoju ir dabar, nors 
pati karo įvykių ir reakcijų bei atoveiksmių banga visa-
me pasaulyje negalėjo nepriblokšti. 

Tą dieną, vasario 24-ąją, turėjau užsiėmimą su ma-
gistrantais, kurse „Nacizmas ir komunizmas: istorija, 
teorija, teismas, atmintis“. Prieš kolegės pranešimą ir 
seminarą iš Orwello 1984 turėjau padaryti apyilgį įvadą 
apie Erico Voegelino, Friedricho Augusto von Hayeko, 
Ericho Frommo, Albert‘o Camus antitotalitarines įžval-
gas ir impresijas „iš paukščio skrydžio“. Bet, kurį laiką 
padvejojęs, apsigalvojau: įžanga į totalitarinio žmogaus 
užvaldymo studijas tebus mano čia pat išversima pilna 
Vladimiro Vladimirovičiaus Putino karo paskelbimo 
kalba. Kas tą rytą medijose buvo lietuviškai, angliškai, 
vokiškai – netenkino: kupiūruota, su prasminių krūvių 
praradimais, netikslu, nepilna. Tokie šaltiniai, kitaip 
nei „šiaip kalbos“, man visai patinka: čia ne (tik) grasi-
nama, bet ir projektuojama ateitis, šiaip kažkas dėsto-
ma. Daugia sluoksniame melo luobe atsiveria plyšiai ir 
kažkas vienaip ar kitaip pasakoma, nes reikia kažkaip 
pridengti padarytus lemtingus sprendimus, atliekamus 
veiksmus, kurie radikaliai keičia faktinę padėtį. Į tokius 
tekstus gilinantis jau galima užčiuopti pagrindą svars-
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nerijus šepetys

tymams apie kalbos turinio santykį su tikrove, apie 
konfigūracijas dalykų, kurie buvo iki lūžio ir klostosi po 
jo. Geriau pažinti Rusiją, kuri kaip tik čia, dabar, keičia-
si – objektyviai ir subjektyviai. Kad ir kaip (prastai) jai 
paskiau seksis su tuo karu, teroru, smurtu Ukrainoje. 
Visko nespėjau išversti, liko keli fragmentai viduryje, 

labiau atkartojantys ankstesnes Putino kalbas, ir galiu-
kas, kur kreipiamasi į Rusijos žmones ir piliečius. Bet 
užsiėmimas pavyko, nes medžiaga buvo visai į temą: ir 
totalitarinės indoktrinacijos, ir fikcinio pasaulio santy-
kio su realybe kampais. Tad ką gi ji mums atveria apie 
slėpinius už русский мир širmos dabar, įpusėjus trečiai 
karo savaitei? Apsiribosiu čia trimis momentais: kalba-
mojo meto, neonaciniu ir postalininiu. 

Stebėtojai iškart, po keliolikos minučių nuo Putino 
kreipimosi, skubėjo pranešti: kalba – nemokšiška, ne-
logiška. Detaliau patyrinėjus ji išties nevientisa, vien 
stilistiškai galima matyti mažiausiai tris kolektyvinio 
putino autorystes, o ir šaltiniai (ankstesnės kalbos, tru-
putį primiršti diskursai, aktualizacijos) sunkiai davėsi 
apjungiami į visumą. Kalbos dalys apie JAV/NATO 
(migločiausia); Ukrainą ir ukrainiečius (objektiškiau-
sia); Rusiją (čia vis dėlto atsiskiria linijos apie praeitį ir 
dabartį); „mus“ (čia ir toliau kabutėmis žymėsiu citatas 
ir idiomas iš diktatorių kalbų, kursyvais – numanomų 
teksto personažų mintijimus) – organizuotos skirtingai 
ne tik retorikos, bet ir žinutės požiūriu. Tas aišku. Ta-
čiau būta ir netikėtai įdomių vietų: Putino turbototali-
tarizacija (fikcijos ir tikrovės santykiu, kai pramanai ir 
kliedesiai užlieja ir tą tikrovės segmentą, kuris dauge-

liui patikrinamas savo patirtimi) vykdoma sąlygomis, 
kai nebuvo sukurtas nei putiniškos erdvės dezinforma-
cijos monopolis, nei užsitikrintas piliečių, kuriems kal-
ba skirta, nemąstymas. Kitaip tariant, Putinas vėlavo 
į savo paties kuriamą ar trokštamą tikrovę, nes mono-
polį režimas ėmė gamintis tik reaktyviai, t. y. sulaukus 

masyvių sankcijų ir „priešiškos“ 
informacinės reakcijos į agresiją 
iš nevaldiškų (įstatymo žodžiais, 
„užsienio agentų“) ir lengvai pa-
siekiamų užsienio medijų, kai 
imta uždarinėti informacinius 
kanalus bei bausti bet ką už tie-
sos apie karą sakymą viešai. 

Sukurti viešosios erdvės mo-
nopolį reikėjo dar iki karo, ir se-
niai. Ir ne tik tiems, kurie jau ir 
taip įkritę į izoliacijos nuo tik-
rovės eketę, užvaldyti propa-
gandos apie NATO, nacius ir 
žydobanderovcus Ukrainoje ir 
Pribaltikoje. Pastarieji, pasitel-
kiant Hannah Arendt vaizdi-
nį – prijaučiančiųjų masės – su-
daro tik išorinį režimo atramos 
sluoksnį: nei iš jų kokios naudos, 
nei ypatingos žalos, jei nustotų 
kuo tikėję. Tai masės varganų 
žmonių, kurie viską suima, vis-
kam pritaria, ką Putinas, bet 

greta to gyvena savo gyvenimus ir nederina įsitikini-
mų su gyvenimu (mano rusakalbiame 6 butų name 
tokių bent trečdalis). Bet tai – tik smulkmė, mailius. 
Pagal žanrą karo pradžios, lūžio kalba turi apimti ir 
tuos, kurie labiau prakutę, kurie žino daugiau (kad 
antai Putinas mausto Vakarus, kad jie – durniai), ku-
rie moka skaityti patikliesiems skirtus propagandos 
srautus, ir įskaito daugiau. Reikia juos įspėti, kad karo 
metu galimai daug kas pasikeis mūsų gyvenime, pasau-
lyje. Reikės persiorientuoti, prisitaikyti, todėl svarbu 
kreiptis ir į juos užšifruotu turiniu, idant pasijaustų, 
kad rūpinamasi ir normaliais rusais, kurie važinėja po 
pasaulį, virtualiai socialiai įsitinklinę. Tačiau kalboje 
to nėra. Ilgam karui nesiruošta: apie ilgalaikiškesnes 
pasekmes, ypač sukeltas reakcijų į karą, nepagalvota. 
Tiesiog kalbama taip, tarsi niekas nepasikeis: jūs čia 
susitelkit, dirbkit (verslai, bankai, specialistai), o „mes 
pasirengę bet kokiai įvykių raidai, priimti visi tam  
būtini sprendimai“. 

Kalboje apskritai nėra tiesioginio fokuso į adresatą. 
Tie „mes, pasirengę bet kokiai įvykių raidai“, yra iš 
kalbos vietos, kurioje atgrasomi tie, „kam gali kilti pa-
gunda iš šono įsikišti“ – tarsi jie klausysis ir išgirs. Be 
jau užglušintų piliečių dar kreipiamasi į savus karius; 

marija primačenko. karo grėsmė. 1983. popierius, guašas. 63,5 × 85
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Ukrainos karius; tam tikras, kažkiek parengtas Vakarų 
medijas; į nieką. Aiški empirinės falsifikacijos grėsmė. 
O jei neišdegs? Apie tai nepamąstyta, kaip ir apie ga-
limybę, kad tėvynę užplūs Rusijos vykdomų karo nu-
sikaltimų vaizdai, rusų karių lavonai, kad Rusija bus 
atkirsta nuo pasaulio finansų, brendų, kad bus pasikė-
sinta į patį ekonomikos funkcionavimą. Taip, į tai rea-
guota naujomis propagandos, draudimų, karo padėties 
teisės suvaržymų ir nelegalumo įteisinimo bangomis, 
bet jau po laiko, kai daug kam turėjo paaiškėti, kad 
Putinas prašovė. Tą suprato minios skubančiųjų gry-
nintis dolerius, pirktis daiktų atsargas, palikti Rusiją, 
nusprendusiųjų negrįžti. Jų galvos suręstos kitaip nei 
patikliųjų: iki karo pragyvenimo lygis augo, galimybės 
dirbti, kurti ir net tirti buvo kuo palankiausios, jei ne-
lieti nacionalinės politikos esmės ir švento Antrojo pa-
saulinio karo (kaip kalboje – „Antrojo pasaulinio karo 
išdavos, kaip ir aukos, mūsų liaudies sudėtos ant perga-
lės prieš nacizmą altoriaus, yra šventos“). Pakanka už-
merkti pusę akies į nemalonius dalykus ir gyventi sau. 
Ir štai dabar tas gyvenimas byra. Po karo, kurį prade-
dant pažadėta: niekas nesikeis, mes stiprūs, o jie – silp-
ni. Kas yra tokių žmonių galvose? Visko. Bet tikrai ne 
mobilizacija režimo palaikymui. Veikiau išsilakstymas 
kas sau, nebesukant galvos, o ką tas Putinas. 

Apibendrinant pirmą momentą, kalboje net nebandy-
ta bent preventyviai užkišti plyšį tarp fikcijos (indoktri-
nacijos ir propagandos sužalotai iškraipyto vaizdo apie 
Ukrainą, NATO, Vakarus, JAV) ir galimai prasiver-
šiančios realybės (kas yra agresorius, ką jis daro, kas 
iš to, kur dingsta tūkstančiai šauktinių, kaip jaučiasi ir 
reaguoja kiti ir kas iš to mums bus). Kitaip tariant, kal-
ba nepasirūpinta parengti žmones karui. 

II

Čia galima atsiremti į Adolfo Hitlerio, su kuriuo Puti-
nas taip dažnai lyginamas, pavyzdį. Lyginti aš pradėjau 
nuo 2003-iųjų, bet, prisimindamas mokytojo Vytauto 
Ališausko išmintį, visada kartoju: lyginimas ne apie vie-
nodybes, jis atveria ne tik panašumus, bet ir skirtumus. 
Hitlerio kalba 1939 m. rugsėjo 1 d. (tądien prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas) irgi iš pažiūros struktūruo-
ta panašiai: priešų pinklės, jų keliama ar iš jų terito-
rijos kylanti grėsmė. „Mes mėginom“ tartis dėl visko, 
bet mus tik durstė, tyčiojosi, tad kas beliko? Ir vis tiek 
nieko kito nenorim, tik trijų dalykų: išspręsti Danci-
go ir Koridoriaus klausimus bei perkrauti santykius 
su Lenkija pacifikacine linkme. Nieko daugiau. Visa 
tai Putino kalboje irgi yra, bet kai ko iki Hitlerio lygio 
itin trūksta. Pirmiausia, šis sugebėjo nusimesti kalboje 
tą nuskriausto berniuko ir Versalio atneštų nelaimių 
vaizdinį ir susitelkė į Lenkiją, nes juk su ja reikės ka-
riauti. Antra, jis labai daug kalbėjo apie save, greta to, 

rusijos agresija: pasakojimas apie karo pradžios kaLbas

išryškindamas ir savo ryšį su visa nacija („aš visuomet 
pasiruošęs paaukoti savo gyvenimą dėl tautos, Vokieti-
jos“). Visų vokiečių pasiryžimai lygūs jo pasiryžimams, 
ir atvirkščiai. Galiausiai padaryta viskas, kad retoriškai 
karas būtų maksimaliai lokalizuotas („mes neturim jo-
kių interesų Vakaruose“, „ir ateityje neturėsim tikslų“), 
priminta apie sąjungininkus (Italija, „Maskva“). Taip, 
retrospektyviai vertinant, Hitleris prašovė su karo lo-
kalumo prognozėmis, ką ir kalbėti apie pabaigą, bet tai-
kinius jis apibrėžė gana aiškiai, kovos (taip, ne karo, bet 
vis dėlto kovos) mobilizacinius išteklius pasistengė su-
telkti kiek įmanydamas. Putino kalboje ir priešas visiš-
kai pasklidęs – kaip atpažinti „naciukus“, „neonacius“, 
„NATO artėjimą prie sienų“, „juos“? Svarbiausia, kitaip 
nei vokietkalbiai Lenkijos gyventojai Dancige ir Korido-
riuje 1939 m. rugsėjį, Ukrainos rusakalbiai nepasirodė 
laukiantys apgynimo.

Tiems, kurie įsijungė į karą, vaizdinys apie tai, kas 
jų laukia, ir tikrovės patyrimas visiškai prasilenkė. Tai 
vargiai buvo įkalkuliuota ateities scenarijuose, tame 
galėjo būti ir saviapgaulės. Klausimas, kas ką išdūrė 
(Putinas su patarėjais – elitus, ar dalis jų – jį) jau gerą 
savaitę po karo pradžios jaudino analitikų protus. Man 
gi labiau rūpi kita detalė: atotrūkis tarp kalbos sakyto-
jo ir faktinio adresanto, t. y. per televiziją rodomo, kal-
bančio ir faktiškai sprendžiančio pradėti karą Putino. 
Pirmasis, tekstą sakantis ir jame besislepiantis Putinas 
(vos trys „aš“ paminėjimai, ir tai kaip teksto figūros – 
аš tikiu, aš kalbu, mane išgirs; netgi beasmenis „buvo 
priimtas mano sprendimas pradėti karinę operaciją“) 
erdviškai yra įsikūręs Tėvynės, kuriai vis labiau gresia 
pavojus, pasienyje. Nuo ten jis tai, kas darosi anapus, 
mato geriau ir atsisukęs į savuosius skelbia, kaip ten 
viskas klostosi. Bet kad visa tai nesąmonė, visi arba pa-
matė iškart, arba netruko patirti: nėra faktinio Putino 
nei pasienyje, nei centre, joks jis ne Vadas. Slepiasi kaž-
kur po žemėmis, išlenda su kalbelėmis, viešai nesirodo, 
neina į Tautą, Liaudį, Naciją, Deržavą. Heroizmo „spec. 
operacijoje“ apskritai nulis – kur tie kariai išvaduoto-
jai, herojai? Nieko, tik neigimas ir draudimas, truputis 
(ir tik truputis!) dezinformacijos apie „juos“. 

Bet tai nemotyvuoja. Jei jau norime lyginti su Hitle-
riu, turime atsispirti ne nuo 1939 m. rugsėjo: pasipū-
tusio, hiperpasitikinčio savimi, jaučiančio, kaip viską 
kontroliuoja, o kurio kito meto. Pavyzdžiui, po pasikėsi-
nimo, po priešo įžengimo į Reicho žemes: nebežinančio, 
ką ir galvoti, kuo pasitikėti, ką beplanuoti. Kuris jau 
nebe savimi ar tauta kliaujasi, o stebuklu. Arba bent 
besileidžiančio į didžiausią avantiūrą: karą su ligtoliniu 
sąjungininku taip ir neišsiaiškinus, kas jis toks ir kas jo 
žemėse laukia Vokietijos ir vokiečių. 

1941 m. birželio 22 d. fiurerio kreipimąsi į tautą per 
radiją perskaitė dr. Josephas Goebbelsas. Čia jau glo-
baliai užsimota: dėl visko kalta karą Europoje (kaip ir 
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senovėje būdavę) sukursčiusi Anglija, o šio konkretaus 
lūžio kaltė krenta ant sovietų (kartais pavadinamų žy-
dų-bolševikų valdančiaisiais, nors pats žydų paminėji-
mas tekste (5) retesnis nei Lietuvos (7); beje, lygiai tiek 
pat, 5 kartus savo kalboje naciu(ku)s Ukrainoje pamini 
ir Putinas, dar 4 kartus pridurdamas apie nacių ori-
ginalą). Sovietai vis laužę ir laužę prisiimtus įsiparei-
gojimus, kol savitarpio pagalbos sutartimi su naująja 
Jugoslavijos valdžia juos apgailėtinai išdavę: „Tad šio 
fronto užduotis yra nebe atskirų šalių gynyba, o Euro-
pos apsaugojimas ir visų išgelbėjimas. Todėl aš šiandien 
nusprendžiau Vokietijos Reicho ir mūsų tautos likimą 
vėl atiduoti į mūsų kareivių rankas. Tepadeda mums 
šioje kovoje Viešpatsdievas!“

Kad ir kaip žiūrėsime – Putino karo skelbimas buvo 
kuklesnių maštabų: kalbama tik apie Tėvynės saugu-
mą, o reali grėsmė, greta „karo mašinos artėjimo“ prie 
sienų, įvardijama tik pastraipoje, kuri neturi tokio glo-
balaus polėkio: „Žinoma, kad jie [nesuprasi, neonaciai 
ar NATO, – N. Š.] veršis į Krymą, kaip ir į Donbasą, 
karu siekdami žudyti, kaip Didžiojo Tėvynės karo me-
tais beginklius žmones žudė ukrainiečių nacionalistinių 
gaujų smogikai, Hitlerio bendrininkai. Jie atvirai skel-
bia, kad pretenduoja ir į daugelį kitų Rusijos teritorijų“. 
Hitleris kalboje vis dėlto yra ne sektinas pavyzdys, o pa-
mėklė, baubas (adresatui). Neturime pamiršti, kad visi 
poveikiai dabartinei Rusijos tvarkai iš nacionalsocializ-
mo galėjo rastis nebent netiesiogiai, per pasąmonę, per 
įgytas fiksacijas, kitokias priklausomybes ir negalint jų 
įveikti atsiradusį automatinį mėgdžiojimą. Fašizmas/
nacizmas jiems – būtinas išorinio priešo atributas, ir ne 
tik kaip propagandinis jaukas, bet ir kaip neatsiejamas 
doktrinos, kuri įgyvendinama, momentas. Didelės da-
lies elitų galvose kova su nacizmu yra savaime supran-
tama, permanentinė užduotis. 

III

Paskutinis kalbos momentas – apie stalininio pasa-
kojimo motyvų tęstinumą. Čia, žinoma, ir vėl dėmesio 
centre atsiduria karas, kurį daugiau vadina Antruo-
ju pasauliniu nei Didžiuoju Tėvynės. Viena vertus, to 
karo rezultatai, „kaip ir aukos, mūsų liaudies sudė-
tos ant pergalės prieš nacizmą altoriaus, yra šventos“. 
Kita vertus, tada, prie Stalino, buvę pridaryta klaidų: 
stengtasi užkirsti kelią karui, neprovokuoti, „numaldyti 
agresorių. Antrą kartą mes tokios klaidos nebedarysim, 
neturime tam teisės“. Aišku, labai sunku pavaizduo-
ti Ukrainą kaip vienintelę nacizmo citadelę. Užtai ir 
stiprinamas pasakojimas „melo imperijos“, kuria va-
dinama Amerika, motyvu, išplečiant tai visam „Vaka-
rų blokui“, suprask – NATO. Jie yra tikrasis priešas, 
su kuriuo tiesiogiai nekariaujama. Bet juk tiesiogiai 
nekariaujama ir su Ukraina, nesigviešiama jos terito-

rijų, tik siekiama pastatyti į vietą Ukrainoje valdžią 
užgrobusius neonacistus, „antiliaudinę chuntą“. Iš čia 
ir „specialios operacijos“ tikslai: „apsaugoti žmones“ 
(kurie 8 metus „patiria genocidą“), o tam reikia „demi-
litarizuoti ir denacifikuoti Ukrainą“ bei „atiduoti teis-
mui“ minėtuosius kaltininkus. Bet jei gerai įsižiūrime, 
matome suprastintą, minimalizuotą kopiją tikslų, ku-
riuos Didžiajame kare 1941 m. liepos 3 d. suformulavo 
Josifas Stalinas, pareiškęs, kad tai nebus įprastas ka-
ras tarp dviejų kariuomenių. Tai bus visos tarybinės 
liaudies Didysis karas prieš vokiečių fašistinius grobi-
kus. Šio visaliaudinio Tėvynės karo tikslas būsiąs „ne 
tik likviduoti pavojų, pakibusį virš mūsų šalies, bet ir 
padėti visoms Europos tautoms, kenčiančioms fašiz-
mo priespaudą“. Šiame išvadavimo kare būsią daug 
sąjungininkų, įskaitant ir Vokietijos liaudį, geriausius  
Vokietijos žmones. 

Stalino fantazija masinio triuškinimo, viršmilijoninės 
raudonarmiečių dezertyracijos sąlygomis praėjus vos 
dviem savaitėm nuo karo pradžios – pakratanti: eis Sta-
linas laisvinti Vokietijos, kitų Europos ir Amerikos tau-
tų ir liaudžių kovoje už demokratiją. Jo tolimas įpėdinis 
Kremliuje tik vienur prilygo vaizduote: „mūsų veiksmai 
yra savigyna nuo mums kylančių grėsmių ir nuo dar di-
desnės nelaimės, nei ta, kuri vyksta šiandien“. Tačiau 
tame, kaip konstruojamas santykis su imaginaciniais 
Vakarais, Putino stalinizmui nėra lygių: jis idealiai pri-
meta priešininkui [JAV] intencijas: „Iš kur ši maniera 
kalbėti iš savo išskirtinumo, neklystamumo ir man-vis-
kas-leidžiama pozicijų? Iš kur tas paniekinantis, igno-
rantiškas santykis mūsų interesų ir absoliučiai teisėtų 
reikalavimų atžvilgiu?“ Arba: „Mūsų šaliai duoti paža-
dai neplėsti NATO nė per pėdą į rytus. Pakartosiu – ap-
gavo, liaudiškai tariant – išdūrė. [...] Vien tik kiauras 
melas ir veidmainystė“. Arba dar: „Taip nebus, niekada 
ir niekam tai nepavyko. Nepavyks ir dabar“ (apie Vaka-
rų pseudovertybių primetimą, suprask – LGBT). „Tai ir 
yra ta pati raudonoji linija, apie kurią ne kartą kalbėta. 
Jie ją peržengė.“ Šia prasme Putinas kiek peržengė ir 
faktinį sprendimą, ir pirminius jo atnešimus pokyčius, 
projektuodamas būsimą neišvengiamai gilesnę konf-
rontaciją su Vakarais. 

Bet, primenu, tai, kas žadama kitiems, lauktina sau; 
kas skelbiama apie kitų intencijas, leidžiama suprasti 
veikiant savąsias: Rusija sulaukė pasekmių, kokių nie-
kas iki šiol tarptautiškai nebuvo patyręs. Atsakas, atsi-
žvelgiant į skriaudžiančiųjų sankcijomis nenusakomą 
įvairiopumą ir minkštakūniškumą, tikrai neužtruko. 
Taip ir tikslai: tikslas šiame kare – apsaugoti mielus Ru-
sijos žmones nuo baisaus režimo, atlikti denacifikaciją ir 
demilitarizaciją, atiduoti Tarptautiniam tribunolui karo 
nusikaltėlius. Labai tiksliai pasakyta. Nes tas kitas tiks-
las – Putino kalboje neigtoji, o faktiškai siektoji Ukrainos 
teritorijų okupacija ir aneksija, Ukrainos karinės neona-

nerijus šepetys
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cistinės chuntos įvedimas, o ne nuvertimas – neišdegs. 
Iki ir po 2014 m. apie radikalų nacionalizmą, net neo-

fašizmą pasaulyje pračiulbo tikrai daug kas (negali sa-
kyti, kad visada – be pagrindo ar „už rusų pinigus“). 
Užtat dabartinis viešą erdvę užliejęs sutarimas apie 
neonacizmą, fašizmą Rusijoje yra toks, kad jo nepa-
vyks nuplauti 100 metų. Prisišnekėjo. Kaip sakoma, 
pribrendo ir nukrito ilgalaikis vaisius, kuriam saulėgrą-
žos buvo sudėtos ir parengtos tą 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
naktį Maskvoje, apie kurią Stalinas 1941 m. liepos 3 d. 
kalboje bylojo: „Manau, kad nė viena taiką mylinti šalis 
negali atsisakyti sudaryti taikos susitarimo su kaimy-
nine [sic! – N. Š.] galybe, net jei tai galybei vadovauja 
tokie išgamos ir žmogėdros kaip Hitleris ir Ribbentro-
pas“. Susipynė, sutapo, susivėlė, atskirsi paskui. Kaip 
savo kalboje Rusijos žmonėms septyniskart pakartojo 
Putinas, „pakartosiu“: prisikalbėjo. 

IV

O kaipgi karo ekspertai, nuo kurių prasidėjo byla? 
O, jie dabar klesti. Šalia profesionalų (kuriuos mielai 
seku, skaitau, klausau) priviso gausybė savamokslių. 
Nuo jų patarimų sprendėjams čia, Lietuvoje, Vakaruo-
se, tiesiog plyšta galva. Tad pabaigai – trys pastabos 
apie šiuos mielus karo išmanėlius, žinovus ir ekspertus, 
ypač naujai gimusius. Tiksliau, pastabos apie trijų tipų 
nuostatas, kurios ir liejasi minėtais srautais patarimų. 
Pirma, tai nuostata reikia kažką daryti. Pirmomis karo 
savaitėmis tai buvo: duoti ginklų Ukrainai (ypač MiG-ų, 
nepamaišytų ir Patriot sistemos, nors 9 iš 10 jų neatskir-
tų prieštankinio pabūklo nuo priešlėktuvinio), uždaryti 
oro erdvę, įvesti tokias ir anokias sankcijas Rusijai ar jos 
tiems ir aniems žmonėms. Tokie visada (nors tik kelios 
savaitės, kai pradėjo domėtis) žino, kas yra Rusija, ką da-
rys ir ko nedarys Putinas, kaip turi elgtis NATO ir pan. 

Tik kabliukas iš viso šito vienas – kai pračiulbama 
apie ultimatumus NATO, būtina tokiems priminti: 
NATO = mes. Jei ką darys NATO, mes darysim. Ar Tu, 
tavo vaikas, brolis, koks nors tarnaujantis artimasis 
eisi užtikrinti neskraidymo zonos, kilsi pasitikti Rusijos 
SU-34? Kiek mes, mieli Lietuvos žmonės, tauzijantys 
apie Vakarų, NATO, ES pareigas kuo greičiau padėti 
Ukrainai, įsikišti į karą, nulemti jį pergalingai, esam 
patys pasirengę, jei jau taip, atsidurti karo zonoje, padė-
tyje, sąlygose, prisiimti savo ir savo artimųjų, gal mažų, 
sergančių ir neįgalių kailiu su tuo susijusias pareigas? 
Panašiau, kad tie, kurie pasirengę, aukoja ir padeda 
asmeniškai. Aiškina daugiau kiti.

Antra nuostata, labai taupiai įvardyta nesyk minėto-
je Stalino „atsivėrimo“, liepos 3 d. kalboje: susidūrus su 
milijoniniu bėgimu, metimu ir palikimu ginklų, spru-
kimu, pasidavinėjimu (karininkų ir kareivių, NKVD-
istų ir komunistų, eilinių funkcionierių), teko kažkaip 

įvardyti: nеобходимо, далее, чтобы в наших рядах 
не было места нытикам и трусам, паникёрам и 
дезертирам. Inkštikai ir bailiai, panikieriai ir dezer-
tyrai. Juos vis prisimenu, kai matau ir girdžiu doku-
mentėlius vaikučiams staigiai pasigaminusių, tašytes 
susipakavusių: kaip baisu, tuoj karas. Ne, karo baimė 
yra normali. Bet iš to kyla ir pamokymai, reikalavimai: 
stop, nutraukite, gana, karui – ne. Kiek galima kariau-
ti, gal jau baigsit? Jau labai jaudinuosi, negaliu daugiau 
tverti, ištisai nemiegu. 

Taip, žinios apie karą traumuoja, ekonominės pasek-
mės nemalonios, bet: kuo labiau priešinasi Ukraina, tuo 
ramiau inkščiantiems, čia, Europoje. Mūsų jau nepa-
sieks. Neužteks smarvės, raketų, elektronika galutinai 
subyrės. O svarbiausia – šįkart ne taika mūsų tikslas, 
deja, o Pergalė. Režimo sužlugdymas, agresoriaus ir 
žmonių naikintojų teismas. Ir čia grįžtam prie pirmo 
klausimo: ar mes jau pasirengę? Įsijungti patys? Pasi-
ryžti žūti? Nestatydami kitų priešais? Užtruks atsaky-
mas. Bet tiesa svarbi, ji svarbesnė už visa kita.

Trečia nuostata – užkratas. Kare nesunkiai užsikre-
čiama, ne tiek kovingumu, kiek neapykanta. Gal ta 
neapykanta, kurios iš savo karių tikėjosi Putinas, ne-
užaugo tokia didelė, bet Ukrainoje Rusijos kariai jos pri-
gamino su kaupu. Ją galima suprasti. Bet mes? Ar mes 
norime būti panašūs į tuos, kuriuos kasdien, noriai, be 
užsikirtimo vadinam orkais, muchamorais, išsigimė-
liais? Ar jie mums – kaip žydai naciams, buožės ir jų 
pakalikai – komunistams? Mes tikrai juos laikome ne 
žmonėmis? Norime, trokštame, kad jie būtų sunaikinti, 
išnaikinti, likviduoti kaip parazitai? 

Neneigsiu, man labai suprantama J. R. R. Tolkieno 
fikcija. Ir nepaprastai mėgstama, istorinių analogijų 
prasme taip pat. Bet tai, kas mūsų viešėje veši, nėra 
vien analogijos, metaforos, kitokie tropai. Čia yra auto-
matizmas, pasidavimas nužmoginimui, kuris užkrečia-
mai ateina. Ne pandemiškai, bet protui priimant vaiz-
dinį užkratą. Plėšk, daužyk, žudyk! (taip Tolkieno orkai 
šaukdavę). Tarp džiūgavimo, kad priešas gauna į kailį, 
mėgavimosi blogio pajėgų pralaimėjimais, sudeginta (ne 
be žmonių viduje) technika, ir reikalavimo dar daugiau, 
visų pakratymo, rasinio pravalymo – didelis, bet ne mil-
žiniškas žingsnis. Mokykimės jo nežengti, net mintyse. 
Karas, ypač toks, kuris Ukrainoje kariaujamas gynėjų, 
nėra blogis. Bet nepaverskime jo savo vaizduotėse nai-
kinimo fiesta. Nes taip kenkiame sau. O ne save ardyti 
turime, ir ne rusus kaip tokius. Žinoma, ir ne vien Pu-
tiną. O gal Putino Rusiją, „Russkij mir“ fikciją – bet tik 
tų, kurie renkasi, sutinka tam priklausyti. Naikinti 
tuos, kurie puola naikinti. Bausti tuos, kurie prisideda. 
Kantriai kalbėti tiems, kurie pasiklydo, pametė protą, 
prarado veiksnumą. Išlikime kažkaip, kažkuo daugiau 
nei tauta. Nes jau buvo – tų paniekų, atmetimo visų 
tautų. Pakankamai. Prisivaizdavom. !

rusijos agresija: pasakojimas apie karo pradžios kaLbas
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Pilietis Vytautas Landsbergis prieš pat šių metų Vasa-
rio 16-osios šventimą bent tris kartus man tapo ryškiai 
matomas kaip svarbiausias Lietuvos asmuo. Pirmą kar-
tą, kai nei iš šio, nei iš to gavau laišką „Ultimatumas 
Landsbergiui“ nuo piliečio, buvusio socialdemokrato 
ir frontininko, perspektyvaus kairiųjų kandidato į Vil-
niaus merus, nūnai „Teisingumo aušros“ įkvėpėjo Algir-
do Paleckio. Nežinau, už kokius žygdarbius nusipelniau 
šio ultimatumo, bet, kadangi laiškas pseudoasmeninis, 
jo mintimis pasidalinsiu: „svarbiausia dabar yra su-
tvarkyti Lietuvos problemų ŠAKNĮ. Ta šaknis – tai 
V. LANDSBERGIS. Nes ši valdžia SU V. Landsbergiu 
yra VISKAS. BE jo ji – NIEKAS. Mat kai politikoje ne-
beliks V. Landsbergio, valdančiųjų grupuotėje užvirs 
karas dėl įpėdinio. Anūkas silpnas, ir grupuotė tai jau-
čia, ir todėl jos nariai kibs jam (ir vieni kitiems) į gerk-
lę. Ir tada grupuotė nusilps, o Lietuvai atsiras proga 
atsitiesti. Tad dabar koncentruokimės vienam TIKS-
LUI: nušalinti V. Landsbergį nuo politikos. Todėl – ul-
timatumas V. Landsbergiui: PASITRAUKITE VISAM 
LAIKUI IŠ VIEŠUMOS. IŠ ETERIO. IŠ VISUR“ (čia ir 
toliau kalba ir ne tik cituojant netaisyta). 

Antrą kartą vėl įvertinau piliečio Landsbergio statu-
są, kai gūglinėdamas pabandžiau suvokti šio reikalavi-
mo mastą. Praktiškai iš karto į akis krito kito piliečio, 
buvusio komunisto, LDDP deleguoto užsienio reika-
lų ministro, „Drąsos kelio“ aktyvisto ir nūnai centro 
partijos-tautininkų simpatiko Povilo Gylio komentaras 
Respublikoje. Jo dvasia artima pirmajam, nors reika-
lavimas gal ir kiek nuosaikesnis: „Neužimdamas jokių 
pareigų, jis [Landsbergis] tiesiog siautėja viešojoje erd-
vėje. Praktiškai kiekvieną mielą dieną. Ir mūsų dvaro 
žiniasklaida paklusniai bei pataikūniškai jam padeda 
reikštis televizijose, radijo stotyse, portaluose. Tiesą 
sakant, jei jo „performansai“ būtų sangviniški, į bendrą 
nacionalinį gėrį orientuoti, tai dar galima būtų toleruo-
ti. Tačiau faktinis vadovas tiesiogine prasme siautėja, 
kiršina visuomenę, įneša bereikalingą chaosą į mūsų 
politinį gyvenimą. Dėl ko tas gyvenimas virsta didžia 
dalimi antipolitika. Tuo savo elgesiu jis parodo, kad 
nėra išmintingas. Jei toks būtų, elgtųsi kukliau, taikin-
giau. Ir apskritai mažiau rodytųsi visuomenėje“.

Trečią kartą – kai kryptingai tenkindamas smalsu-

mą stebėjau, kieno pusėje po Sausio 13-osios minėji-
mo ir augant vajui dėl Vasario 16-osios atsistos mūsų 
kraštutinė dešinė (teatleidžia visi, ką šis apibūdinimas 
įžeidžia; sakau jį veikiau kaip komplimentą – dešiniau 
už juos mūsuose jau nieko nėra). Patikimu ir greitu 
šaltiniu šioje perspektyvoje laikau kolegą, įvairiopų ne-
partinių judėjimų ir šiuo metu Nacionalinio susivieni-
jimo partijos narį, pilietį Vytautą Sinicą ir jo refleksi-
jas. Jos labai nenustebino, bet pacitavimo irgi vertos: 
„Prof. Landsbergio esminis vaidmuo Sąjūdyje neabejo-
tinas, bet jo sakralizavimas ir su juo niekaip išskirtinai 
nesusijusių valstybinių švenčių kaip Vasario 16-osios 
sutelkimas į jo asmenį ir taip yra tapęs nejaukiu reiš-
kiniu. [...] Landsbergio žinutė Lietuvai, jog nekalbės iš 
Signatarų namų balkono būtent tam, kad nesuteiktų 
preteksto naujoms įtampoms ir valstybinės šventės pa-
niekinimui (kaip ypač jo ir jo partijos šalininkai mato 
šiuos protestus), būtų pats brandžiausias sutaikinantis 
veiksmas. Valstybinės šventės turėtų būti ne partijų, 
o tautos ir valstybės. Visuotinas uždavinys šiandienos 
Lietuvai šiandien yra ieškoti būtų perlipti save dėl arti-
mo, kad vėl susikalbėtume. Bet valstybinė šventė negali 
nebūti partijos, kai iš balkono kasmet kalba Landsber-
gis. Tad nužengęs iš balkono jis nepaprastai prisidėtų 
prie įtampų, priešpriešos ir fronto linijų užglaistymo. 
Priešingai nei nesenu atsiprašymu, tokiu veiksmu daug 
kas patikėtų ir negalėtų to neįvertinti“. 

Šie žmonės lyg skirtingų kartų, lyg skirtingų politinių 
įsitikinimų, lyg skirtingų istorijų, tačiau akivaizdu, kad 
visi šie tekstai apie tą patį – apie bendrapilietį Lands-
bergį. Ir apie poreikį jį pašalinti iš Lietuvos viešojo gy-
venimo. Gal galima ginti kolegą Sinicą, kad jis tai daro 
švelniai skatindamas „nužengti iš balkono“ (koks įsta-
bus nesąmoningas sakralizavimas!), bet juk iš esmės 
kalbama apie tą patį – Landsbergis niekaip išskirtinai 
nesusijęs su Vasario 16-ąja, Landsbergis atstovauja 
vienai partijai, Landsbergio asmuo kelia įtampą visuo-
menėje, Landsbergio pasitraukimas išspręstų visas Lie-
tuvos problemas. 

Geranoriškai galima įtarti, kad taip sakantieji ir jiems 
pritariantieji nei klausė, nei girdėjo Landsbergio kalbų 
ir nepabandė pasikalbėti su jo besiklausančiais pilie-
čiais. Kaip nūnai madingai sakoma, nepasistengė už-
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megzti dialogo su tauta. Bet kai kalbame apie šiuos tris 
cituotus pasisakymus, greičiausiai šio eilinio antilands-
berginio išstojimo priežastis kita – gryna, neslepiama 
neapykanta ar, švelnesne forma, pagieža Landsbergiui. 
Ir tai, tiesą sakant, dar gali būti kažkiek suprantama. 
Juk už jos gali slypėti ir slypi daug kas – asmeninė 
nesantaika, pavydas dėl to, kad ten atsirado ne koks 
Brazauskas, Ozolas ar Radžvilas, politinės ambicijos 
siekiant pritraukti anti-landsbergininkus, Kremliaus 
pinigai ir skatinimai agentams veikti, o gal, naiviai ne-
atmeskime ir to, – nuoširdus susirūpinimas Lietuva. 
Visi šie motyvai gali skatinti demonizuoti Landsbergį 
iki tokio lygio, kad įtikima, jog (referuoju į citatas) jam 
pasitraukus, išnyks visos priešpriešos, fronto linijos ir 
atsities bei suklestės Lietuva (o kažkas mane dar vadi-
na lengvatikiu!). Tokio tipo tūžmingumą ir manipulia-
vimą dar galiu suvokti. Bet tai, kas yra siūloma, turėtų 
gąsdinti kiekvieną – juk visi tekstai, daugiau ar mažiau 
apveliant žodžius vata, sako, kad pilietis Landsbergis 
Vasario 16-ąją neturėtų būti matomas. O dar geriau – 
apskritai jį išstumkime iš valstybės gyvenimo. 

Bet, jei galima, sakysiu atvirkščiai – daugiau Lands-
bergio, daugiau jo kalbų, daugiau įsiklausymo, kas jose 
sakoma. Nes jis susijęs su Vasario 16-ąja. Nes net jei 

jis savo kalbose atstovauja vienai partijai, tai ta partija 
nėra TS-LKD, o Lietuvos pilėnai. Nes jis nori vienyti, 
o jei jis ir kaltas dėl „skaldymo“, tai tuo reikėtų kaltinti 
ir visus Nepriklausomybės akto signatarus – juk tikrai 
ne visiems Lietuvos gyventojams prie širdies buvo, yra 
ir bus nepriklausoma Lietuva, demokratija, ne-sovietiš-
kumas ir dora. Priimkime kaip faktą, kad Jedinstvoje 
buvo ir lietuvių, kurie nenorėjo Lietuvos valstybės, ne-
suprato demokratijos, nepriėmė atsakingos laisvės ir 
nesirūpino dora. Kalbu laiku būtuoju, bet negalim ne-
matyti, kad viskas kai kuriems vis dar taip yra – čia ir 
žemaitiški regionalistai, ir neoimperiniai kremliofilai; 
ir dešinieji autoritarai, ir kairieji anarchistai; ir kultū-
riniai tradicionalistai, ir ezoteriniai postmodernistai; ir 
rafinuoti fariziejai, ir paprasčiausi chamai. Šios tapa-
tybės persidengia, maišosi, kartais nekenčia viena ki-
tos, bet visos nesupranta Landsbergio ir jį sąmoningai 
(ar nebūtinai) iškreipia.

O jeigu poną Landsbergį bandytume pamatyti kaip 
bendrapilietį, pripažįstant jam tai, ko jis nusipelnė ir už 
ką gali būti gerbiamas? Tuomet Landsbergis susijęs su 
Vasario 16-osios aktu formaliai, nes Kovo 11-osios aktas 
yra teisinis ir politinis nepriklausomos valstybės atkū-
rimo aktas. Kitaip sakant, sąjūdiečiai ir Kovo 11-osios   
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rimantas bagdzevičius, vytautas Landsbergis ir dalia grybauskaitė signatarų balkone vasario 16-osios minėjimo metu. 
2022-02-16. Luko balandžio nuotrauka, bns
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signatarai ne kūrė naują valstybę, o siekė atkurti pir-
mąją Lietuvos Respubliką. Landsbergis buvo iš tų, ku-
ris nebijojo aiškiai kalbėti apie stalinizmo nusikaltimus 
ir kartu su kitais nuo 1989 m. vasario aiškiai siekti 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Ar yra prasmės 
jam to gėdytis? Ar yra prasmės atmesti jį už tai, kad jis 
buvo išrinktas parlamento speakeriu, kalbėtoju, kuris 
matėsi visur, dažnai buvo pirmininkaujantis, sėdintis 
priekyje, ar, kaip pasakytų su lotynų kalba nesipyks-
tantys – prezidentas – žmogus, kuris pasauliui įkūnijo 
to meto Lietuvą. 

Bet tai tik formalioji reikalo pusė. Manyčiau, kur kas 
svarbesnė yra principinė nuostata, kurią besiklausan-
tys gali išgirsti būtent iš Landsbergio – visi Lietuvos pi-
liečiai yra susiję su Vasario 16-ąja, arba, kitaip, visi esa-
me Lietuvos piliečiai tik dėl to, kad buvo Vasario 16-oji.  
Ir kaip šios valstybės piliečiai, jei mums tai rūpi, gali-
me švęsti. Ir pilietis Landsbergis švenčia, švenčia nuo 
1989 m. stengdamasis viešai priminti, kodėl Vasario 
16-oji yra svarbi ir kodėl nepriklausoma valstybė visa-
da yra tik kelias, bet ne galutinai pasiekta utopija. Gal 
kritikus glumina tai, kad Landsbergis lyg yra „lyges-
nis už lygius“ piliečius, matomesnis, aktyvesnis, labiau 
sekamas. Bet būtent tai, kad į vieną vietą suburiami 
tokie skirtingi – geri ir blogi, jauni ir seni, nuoširdūs ir 
pragmatikai, – paaiškina tikrosios lyderystės prigim-
tį. Lyderiu neprivalai aklai tikėti, neprivalai dievinti, 
bet juo seki, nes nėra nieko, kas būtų labiau vertas 
sekimo. Ir galbūt kažkas pakalbėtų gražiau (Mar-cin-
ke-vi-čius?), pragmatiškiau (Bra-zaus-kas?), teisingiau 
(O-zo-las?), tačiau Landsbergio autoritetas iškilo dėl 
pademonstruoto didvyriškumo viešai išstoti, kurio dėka 
jis ir tapo žinomas. Jau nekalbant apie tai, kad jo kal-
bos ir gražios, ir savaip pragmatiškos, ir teisingos. Jis 
(atsiprašau, jei pasakysiu kiek nužmoginančiai) yra 
gyvoji tradicija, kurios ištaros kažkam, bent daliai į 
įsiklausymą linkusių piliečių, suteikia džiaugsmo ir 
prasmės pojūtį. Tad ne Landsbergis čia iš tiesų puola-
mas, o visi, kuriems jis primena atgimstančios Lietuvos  
kovos tikslus.

Gal net taip negrabiai pasakyčiau – Landsbergis yra 
savotiškas atsitiktinumas, kuris atsitiko dėl jo paties 
noro būti Lietuvoje, Lietuvai, su Lietuva. Bet Lands-
bergis yra tik forma. Tikrasis turinys, tikroji jos pras-
mė, kuri turi būti ginama, yra gebėjimas šioje sąvokoje 
matyti dabartį, susiejamą su praeitimi. Per Landsbergį 
ji būna išgirsta, taip primenama, ką reiškia būti Lie-
tuvos piliečiu. Štai jums tikroji politinė teologija: tai 
ne Landsbergis kalba, o per jį kalba Vasario 16-oji – 
demok ratiškos, žmogaus teises gerbiančios, teisės vir-
šenybės ir savo principų besilaikančios, nepriklausomos 
valstybės viltis. Viltis ir džiaugsmas, kuriais dalinasi 
ten atėję piliečiai – dažniausiai Landsbergio kalbose 
iš balkono vartojamas būtent šis kreipinys, kartais jį 

keičiant pilėnais (beje, abu jie įgyja papildomų prasmių 
žinant, kad būriuojamasi Pilies gatvėje). 

Ir aš neklausiu, ar jūs pasitikite mano interpretacija, 
kad Landsbergis yra būtent toks. Jei galėčiau su jumis 
kalbėtis, klausčiau iš principo – ar toks pilietis, tokiomis 
vertybėmis gyvenantis ir taip veikiantis, jums atrodytų 
vertas pagarbos. Man taip. Ir aš noriu, kad Landsbergis 
būtų tokio pilietiškumo simbolis, žmogus, „tapęs sąvo-
ka“. Tiesą sakant, kalbėdamas iš balkono jis yra būtent 
to ir tokio pilietiškumo ženklas. Todėl yra visiškas nesu-
sipratimas sakyti, kad Landsbergio asmenyje turi būti 
matoma partija. Sutinku, kad partija gali būti matoma. 
Bet tada joks viešas pasisakymas, pradedant Paleckio 
ir baigiant Sinicos, nėra nuoširdus – už visko stovi tik 
partinė-ideologinė savivoka ir jokios asmeninės sąži-
nės. Ir taip į mūsų mąstymą beldžiasi sovietizmas – su-
prask, buržuaziniai politikai yra ne tai, kas sakosi esą, 
nepasitikėk niekuo, viskas tik tam, kad būtų nuslėpti 
tikrieji interesai, tikroji daiktų tvarka. Vasario 16-osios 
Lietuva yra apie kitką – sakau, kaip yra. Kaip Paleckis 
ar Sinica nemėgsta Landsbergio, taip Landsbergis iš 
tik rųjų nori, kad visi Lietuvos geros valios žmonės būtų 
vieningi, kad būtų „taika ir gėris“. Kaip banalu. O „kas, 
jei tiesa yra banali“?

Kaip viskas keistųsi, jei priimtumėme prielaidą, kad 
Landsbergis nuoširdus. Kaip kad ir šioje, 1991 m. pa-
sakytoje kalboje: „Tarp svarbiausių gynybos ginklų ma-
tysime parlamentarų, pareigūnų, tarnautojų atgautą, 
atkurtą valstybinį mąstymą, svarbesnį už asmeninius 
ir grupinius interesus, kad mūsų kai kuriems politi-
kos veikėjams neatrodytų, jog jie ir toliau gyvena so-
vietijoje. Tik valdžia pasikeitė. O gal vėl atsikeis? Kad 
neieškotų jie vėl plyšio plyšelio, kur čia įkalus pleištą, 
jei ne tarp Vyriausybės ir parlamento, tai gal tarp par-
lamento ir dalies inteligentijos, mikliai vadinamos visa 
inteligentija. Kad išgirstų patys, kuomet pro jų lūpas 
išskrieja sparnuoti aiškinimai ir siūlymai, tokie artimi 
Nepriklausomybės duobkasių tekstams. Kai kartoja-
mos TSKP pasakos apie dvi kraštutines jėgas, į kurias 
neva pasidalinusi Lietuvos visuomenė [...]. Mūsų gyny-
bos linijoje paliekama properša, į kurią tuoj skverbsis 
propagandos nuodai“. Ar tikrai kažkas esmingai pasi-
keitė, kad nenorėtume, neturėtume išgirsti šiandien tai 
ir vėl pakartojant?

Žinoma, tai skaldo. Argi nesąžiningas gali priimti 
pamokymus apie sąžinę? Argi nedoram bus malonu 
klausyti apie dorą? Argi Kremliaus parankinį džiugins 
noras stiprinti nepriklausomą Lietuvą? Didžiausias pa-
radoksas yra tai, kad, priminsiu, svarbiausia priežasti-
mi pašalinti pilietį Landsbergį laikomas „žmonių kir-
šinimas“. O jeigu viskas yra ne taip, ir tu pasaulį regi 
atvirkščiai? Būtent iš šių ultimatumų autorių pirštų 
ir lūpų sklinda didžiausi prakeiksmai savo bendrapi-
liečiams, demonstratyvi nemeilė savo kritikams, kirši-
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nimas ir apkalbinėjimas, siauras partiškumas ir poli-
tinių oponentų niekinimas. Ir kiekvieną kartą būtent 
su Landsbergiu elgiamasi nepagarbiai, tuo pat metu 
reikalaujant iš jo pagarbos kiekvienam, kad ir nesąmo-
ningiausiam veiksmui ar žodžiui. Kažkur iš netoli Ry-
tuose ta praktika atėjusi – pridėjus ginklą prie galvos 
aiškinti, kad tavo išgąstingas šuolis ar šūksnis išprovo-
kuos šūvį (ir apskritai – saugoti savo gyvybę yra kvailas 
Vakarų imperialistų išsigalvojimas). Aišku, kad Lands-
bergio sąžinė ir kvietimai skaldo. Kaip gali neskaldyti 
kvietimas sutelktumui vardan tėvynės Lietuvos, jei aš 
noriu būti pats sau – savo kaimui ar rajonui, savo įmo-
nei ar bosui. Žinau, bėda, kad tai išsakoma bekomp-
romisiškai, griežtai, kartais kandžiai ironiškai. Koks 
nors komunikacininkas galėtų jį bandyti protinti, kad 
tiesmuka tiesa ir ironija nėra geriausias būdas įtikti di-
džiajai tautos daliai. Tauta paprastai nori gerų žinių ir 
sentimentalaus nuoširdumo. 

Liūdnai ironiška, kad šioje politinėje kovoje prieš to-
kią vienybę minėtieji autoriai iš tiesų parazituoja ant 
to, ką simbolizuoja ir kam kviečia Landsbergis. Juk jie 
giliausia prasme nesako nieko, ko nebūtų sakęs Lands-
bergis. Jis sako, kad tauta sukūrė Sąjūdį ir kiekvienas 
žmogus gali būti istorijoje, o autoriai bando įteigti, kad 
jis tik iškelia savo asmenį. Jis nepopuliariai moralizuo-
ja, kviečia būti sąžiningais, įsipareigojusiais Lietuvai, 
mąstančiais, siekiančiais visuotinio gėrio, o autoriams 
atrodo, kad tai tautos ir žmogaus niekinimas... Kad 
ir taip: „Valstybė yra žmonių reikalas. Žmonių valia, 
troškimas, žmonių nepasitenkinimas ir reikalavimas 
yra jėga, kuri gali taisyti, kas negera, gali mums duoti 
geresnę valstybę“, – sako Landsbergis. Ką šiame kon-
tekste reiškia uždrausti Landsbergiui kalbėti? Kuri iš 
tų vertybių glumina protestuotojus? Štai Sinica, Gylys, 
Paleckis – tikrai žmonės, tikrai piliečiai, demonstruoja 
minėtąją jėgą norėdami jąja sutraiškyti tąjį, kuris tai 
jėgai juos ir kvietė. Arba taip aporiškai perverskime 
situaciją: kiek laisvės lieka, kai pasinaudojama laisve 
sutraiškyti laisvę?

Pabaigai – nemanau, kad tokį santykį su Landsber-
giu, kokį aprašiau aukščiau, vertėtų vadinti sakrali-
zavimu. Net jei „pasauliu netikiu, o Landsbergiu ti-
kiu“ – veikiau jį heroizuoju, o ne sušventinu. Ir jį reikia 
heroizuoti – didžiojoje kovoje tarp gėrio (Lietuvos ir jos 
atsiminimo) ir blogio (Sovietų Sąjungos ir jos praktikų 
Lietuvoje) jis buvo gėrio pusėje ir prisidėjo prie šios per-
galės. Kaip ir kiekvienas didvyris, jis turi savo trūkumų 
ir trūkumėlių, darė klaidų ir klaidelių, kažką pripažino 
ir nekartojo, kažko laikėsi, nepaisant kritikos. Bet net 
ir būdamas politikoje, jis niekada nebuvo drumstas – 
visi žino, kam ir kodėl atstovauja Landsbergis. Galima 
nesutikti su priemonėmis, bet intencija – stipresnė Lie-
tuvos valstybė – yra neabejotina ir siektina. Bent kai 
kam iš mūsų.

Pabrėšiu – ne Landsbergis kaip asmuo valstybiniame 
pasakojime lieka, o būtent tradicija, kurią nori perduo-
ti Landsbergis. Pavyzdžiui, tikėjimas, kad principai ir 
vertybės politikoje kažką reiškia, kad tiesa svarbiau nei 
ekonominė nauda, kad drąsa, politinė išmintis ir inte-
ligentiškumas yra sektini politinės asmenybės bruožai. 
Ir ši tradicija ateina iš toli. Štai kad ir taip, kaip kadaise 
rašė Gabrielius Landsbergis (Sr.): „Kiekvienas mūsų, 
kuriam pasisekė išsikelt aukštyn – yra skolininku tos 
žemės, kuri išauklėjo jo kūną, dvasią ir protą, mes turi-
me dorišką tiesą priminti „Cives! Reddite, reddite, quod 
debetis! [...] tai žodis, kurį sekti aš pasistačiau į pareigą 
sau ir savo vaikams; tą žodį privalo sekti ir kiti mano 
luomos sąnariai. Lietuvos bajorai, tai yra musų pareiga!“

Arba dar kita Gabrieliaus L. mintis, kiek adaptuota 
mūsų laikams: „Oi kritikėliai, kritikėliai! Matyti, kad 
amžinas jungs neišdirbo jums proto. Jūs elgiatės teip 
vaikiškai, juog reikėtų juoktis, jeigu akys ašaromis ne-
plūstų. Kaip už niekur, per kvailumą, pardavėt anuo-
met savo ištvirkusią dūšelę ir mūsų tėvynę drauge, teip 
ir šiandien šelpiate nevidonus, kada jie užgulė išvalsty-
binti lietuvius. Jūs patys lendate rusų naguosna ir da 
spardotės it veršiai, kitiems dirbant ir traukiant jus iš 
jūsų pačių priterštų purvų!“ Gana. 	
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Laudacija birutei davidonytei  
ir dovydui pancerovui:  

už vergų ir pažemintųjų baLsą

Antanas Terleckas

Sulaukęs Antano Gailiaus skambučio, siūlančio garbę 
tarti šį pagiriamąjį žodį, pradėjau, kaip jau būdinga is-
torikams, nuo ištakų. Grįžau ad fontes ir ėmiau studi-
juoti kitų laudatorių pasakytas kalbas premijos teikimo 

proga, kurios patogiai nugulusios NŽ-A puslapiuose. 
Perskaitęs šaltinius ir kritiškai juos išanalizavęs, moks-
linį darbą užbaigiau padaręs dvi išvadas, kurių pirma 
baugino, o antra – guodė. Pirma griovė mano išankstinį 
įsivaizdavimą apie laudacijos žanrą – atrodytų, paga-
liau galimybė „legaliai“ kalbėti banalybes, glostyti bei 
girti žmones ir nejausti kažkokios graužaties. Deja, kly-
dau – net žmones giriant, reiktų būtų išradingam, dar 
ir kokį sąmojį pravartu sumegzti. Antra išvada mane 
visgi paguodė – tūlas laudatorius daugiau kalbėjo apie 
save patį, o ne apie apdainuojamąjį. O tokia prieiga 
man priimtina. 

Niekada negalėčiau dirbti tokio darbo kaip Birutė Da-
vidonytė ir Dovydas Pancerovas. Visų pirma, nekenčiu 
skambinti žmonėms telefonu, o skaitydamas Kabinetą 
339 darkart įsitikinau, kad tai – būtina savybė žurna-
listui. O ir kitų trūkumų sąrašas kone begalinis. Tai 
kokios naujos iniciatyvos įstatymams ar nutarimams, 
apribojantiems prieigą prie darbui būtinų duomenų, 
tai ištirtųjų objektų ar subjektų kerštas, tai šantažas, 
melas, šmeižtas, noras „susitarti“, etc. Pliusų, atrodytų, 
išvis nėra. Bene vieninteliai privalumai, kuriuos įskai-
čiau Kabinete 339 – galėjimas bendrauti su šaltiniais 
ir kolegomis koduotomis žinutėmis, it kokiems parti-
zanams; ir tai, kad iš knygos matyti, jog alaus ir gero 
viskio tiriamųjų žurnalistų gyvenime pasitaiko pakan-
kamai dažnai. 

Nekenčiu aš ir beprasmių pokalbių, apsikeitimų man-
dagumo frazėmis, esmę apeinant ar jos vengiant, o tai – 
Birutės ir Dovydo kasdienybė. Erzintų ir tam tikra schi-
zofrenija, kurią jausčiau dirbdamas tokį darbą – ilgą 
laiką renki informaciją apie tam tikrą valstybės ar vi-
suomenės problemą, pateiki diagnostiką, tačiau neturi 
instrumentų jos spręsti. Juk žurnalisto darbas – infor-
muoti, o ne spręsti. 

Kartą apibūdindamas savo darbą Pancerovas palygino 
jį su automobilių mechaniko. Davidonytė ir Pancerovas 
nuolat apžiūrinėja automobilį-valstybę, žiūri po kapotu, 
ieško, kas ne taip. Tačiau radę parėjusį majatnyką ar 
rastafkę, siūlydami pakeisti lietnykus ar pravodkę, po 
šio diagnostinio veiksmo jie turi pasitraukti į šalį ir tikė-
tis, kad kitas mechanikas tepaluotomis rankomis gebės 
sutaisyti automobilį. Nors diagnostinis darbas išlieka 
labai svarbus, vis dėlto priklausyti nuo mechaniko gera-
noriškumo – ne pats maloniausias jausmas. Prieš kelias 
savaites teko dvi valandas praleisti auto strados Klaipė-
da–Kaunas šalikelėje, laukiant tralo. Jausmas – neiš-
pasakytai bjaurus. Vasario tamsoje pro šalį autostra-
diniu greičiu švilpia mašinos ir fūros, nuo tavęs niekas 
nepriklauso, o dar ir apima baimė, kad netyčia kas nors 
nepastebės įjungto avarinio signalo ir užkliudys. Esmi-
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nis skirtumas tarp mechaniko ir žurnalisto vis dėlto yra 
tas, kad mechanikas dirba su išjungtu varikliu, o Da-
vidonytei ir Pancerovui tenka dirbti prie automobilio, 
kuris, priklausomai nuo stebėtojo pozicijos, rieda, lekia 
ar velkasi greitkeliu – nes valstybės ir visuomenės gyve-
nimas niekada nesustoja. Negalėjimas išspręsti proble-
mų, o tik jas diagnozuoti, man sukelia keistus jausmus, 
nors, aišku, tai savaime suprantama. Taip ir turi būti.

Ne taip dažnai Gailių klano premija skiriama kolek-
tyvui. Berods, pirmą kartą premija įteikiama dviem 
konkretiems žmonėms, o ne idėją įkūnijančiam organiz-
mui, kaip kad buvo premiją skyrus „Dviračio žinioms“ 
ir Lenkų diskusijų klubui. Manau, kad šis precedentas 
vertas dėmesio, nes neatsiejama Davidonytės ir Pan-
cerovo veiklos dalis yra darbas su vienas kitu ir svar-
biausia – abipusis pasitikėjimas. Visi mes norime pa-
sitikėti kolegomis, tačiau šiems mus nuvylus, vargu ar 
pasek mės bus tokios skaudžios, kaip vienam tiriamo-
sios žurnalistikos atstovui nuvylus kitą. Vieno išdavys-
tė gali visiškai paralyžiuoti kito veiklą. Kai 15min.lt  
portale buvo imta gaivinti tiriamąją žurnalistiką, ge-
rokai primirštą po laukinių devyniasdešimtųjų, iškart 
atsirado visas tiriamosios žurnalistikos skyrius – to-
kiai veiklai reikia komandos, kurios nariai gali vienas 
kitą papildyti, padėti, apginti, o svarbiausia – vienas 
kitu pasitikėti. Todėl Lietuvos tiriamojoje žurnalistiko-
je Dovydas ir Birutė, pasiskolinant palyginimą iš vie-
no didžiųjų XX a. pabaigos mąstytojų Forresto Gum-
po, yra kaip žirneliai ir morkos, visada eina kartu. Jie 
kaip Karlas Malone‘as ir Johnas Stocktonas, Xavi ir 
Iniesta, Nemanja Vidičius ir Rio Ferdinandas (nesu-
pratusiems palyginimų – Birutė į tiriamąją žurnalis-
tiką atėjo iš sporto pasaulio). Tai ir yra viena esminių 
priežasčių, kodėl jų karjera tebekyla į viršų, nors ban-
dymų šią komandą apdrabstyti purvais tikrai buvo.

Kaip koks Antanas Terleckas galėčiau ilgai kalbėti 
apie laisvę, ir ypač – žodžio laisvę. Lietuvoje, Rusijoje 
ar tiesiog Vakaruose ir Rytuose, vis pabrėždamas, kaip 
svarbu mūsų visų laisvei tai, kad Dovydas ir Birutė 
yra ištikimi tiesos paieškai, kad tai jie daro atkakliai 
ir, neabejoju, tyrimų (anti)herojai patvirtintų – įkyriai, 
kaip kadaise didysis tiesos ieškotojas Sokratas. Bet tai 
būtų ne tik banalu, bet ir beveik nederama – pernelyg 
akivaizdu, kad požiūriu į tiesą ir laisvę šie pasauliai ir 
civilizacijos skiriasi. Birutės ir Dovydo darbai bei tai, 
kad jų tandemas kartu dirba ilgai, o ne kelias dienas ar 
savaites, artėjant Kovo 11-ajai mums primena dar vie-
ną gerą žinią: kad ne tik sovietinė praeitis, bet ir grubi, 
vulgari, atkatų ir paniatkių devyniasdešimtųjų tikrovė 
skęsta anapus horizonto, tų pačių Dovydo ir Birutės dar 
švelniai pamurkdoma. 

Atlikdami tyrimus jie žiūri melui ar netgi blogiui tie-
siai į akis, tačiau privalo išlaikyti šaltą protą, jo nepa-
siųsti, nors, neabejoju, norisi, o tik ramiai konstatuoti: 

„Įmonės atstovai šią informaciją neigia“. Birutės ir Do-
vydo darbas, jei jie neįsižeis, yra tam tikra bejėgiškumo 
apologija. Laikais, kai populiaru kalbėti apie galios po-
zicijas, jie beveik visada kalba iš silpnumo pozicijos, iš 
negalėjimo. Jie patys yra tarsi tie pažemintieji ir vergai, 

nepajėgiantys išspręsti valstybę ir visuomenę kamuo-
jančių negandų. Skirtumas tik tas, kad jie geba kalbė-
ti, įgarsindami kitų pažemintųjų ir vergų istorijas, o jų 
balsas yra aiškiai girdimas. Tai įrodo, kad demokratijos 
stuburas vis dėlto glūdi visuomenėje, o ne valstybinėse 
institucijose. Ir jį sulaužyti nėra paprasta, nors bandy-
mų laužti ar bent įbrėžti periodiškai pasitaiko.

Davidonytė ir Pancerovas įvairiai apibūdina savo dar-
bus. Pavyzdžiui, Davidonytė interviu dažnai kartoja, 
kad tiriamosios žurnalistikos pagrindinė jėga ir tiks-
las – gerai papasakota istorija. Gal teisus vis dėlto kitas 
Gailių klano premijos laureatas Nerijus Šepetys, pas-
kaitose teigiantis, kad Herodotas, irgi mėgęs pasakoti 
istorijas, yra ne istorijos, o žurnalistikos tėvas. Vis dėlto 
man atrodo, kad ne gerai papasakotoje istorijoje glūdi 
jų darbų vertė (o jei būčiau zanūdnas laudatorius, lep-
telčiau, kad kaip tik čia šis duetas dar neišnaudojo viso 
savo potencialo ir kūrybinių jėgų), netgi ne kruopščioje 

Laudacija birutei davidonytei ir dovydui pancerovui: už vergų ir pažemintųjų baLsą

dovydas pancerovas ir birytė davidonytė. 2022. 
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antanas terLeckas

šaltinių analizėje, ne tyrime. Man Birutės ir Dovydo 
darbų vertė visų pirma remiasi į jų atsakomybę, kurią 
jie aiškiai deklaruoja ir kurios ribas nuolat reflektuoja. 
Asmeninę, žurnalisto ir piliečio atsakomybę. Net nekal-
bėsiu apie tai, kad jie viską daro pagal etikos kanonus, 
suteikia galimybę pasisakyti visoms interesų grupėms. 
Birutė ir Dovydas atsako už kiekvieną savo žodį, dėl to 
kruopščiai kiekvieną jų apmąsto ir pasveria, nepalieka 
vietos interpretacijoms: jūs čia ne taip supratote, turė-
jau omenyje kai ką kito, čia tik mano nuomonė. Pasta-
ruoju metu, ypač Vakaruose, keičiantis kalbinei ir kul-
tūrinei tikrovei, atsirado tendencija, kurią pasigauna ir 
kalbantieji Lietuvoje: kai prie bet kokio teiginio pridedi 
žodelį „tariamai“ (angl. allegedly) ir jis tave turėtų ap-
saugoti nuo galimų ieškinių dėl šmeižto. Kaip apsaugos 
priemonė nuo paranojiškų kerštautojų šis fokusas yra 
legitimus ir geras, tačiau įsiveržęs į mūsų kasdienę kal-
bą jis menkina kalbančiojo atsakomybę ir neįpareigoja 
kalbant mąstyti. Pancerovas ir Davidonytė nuo atsako-
mybės nebėga, jie nesislepia už institucinių ar kalbinių 
barikadų, neapsimeta, kad YouTube platformai nega-

lioja tos pačios viešosios erdvės taisyklės kaip spaus-
dintam žodžiui. Jie jaučia atsakomybę ne tik už save, 
bet ir už visą žurnalistų bendruomenę bei žiniasklai-
dos lauką, kuriam atstovauja. Jų pasakojimo tonas – 
ramus ir neutralus, nors jie ir žiūri blogiui bei melui į 
akis, nors jų girdimos gydytojų ir vairuotojų istorijos yra 
kraupios – tokios, kurias parsineši namo ir žiūrėdamas 
naktį į lubas, turėtum kelti sau klausimą – kodėl, kaip? 
Vis dėlto atlikę kalbinę Davidonytės ir Pancerovo kuria-
mo turinio analizę, pasigesite būdvardžių ir pažyminių, 
rasite veiksnius ir tarinius, aplipdomus aplinkybėmis. 
Belieka Dovydui palinkėti, kad rašydamas grožinę lite-
ratūrą neužmirštų būdvardžių.

 Kartu jie jaučia atsakomybę už visuomenės gerovę ir 
valstybę, o tai atsispindi jų tyrimų temose. Jie nuolat 
reflektuoja savo atsakomybės ribas, ką jie gali daryti, 
o ko negali, jei nenori pakenkti savo, kaip nepriklauso-
mų žurnalistų, reputacijai. Visa Davidonytės ir Pance-
rovo veikla laikosi ant jų reputacijos. Tai – labai brangi 
ir vertinga savybė, kuri, tiesą pasakius – neapsimo-
ka. Juk daugybė atvejų mums rodo, kad visuomenės 

gailių klanas ir laureatai. 2022. violetos boskaitės nuotrauka
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atmintis melui ir vidiniams virsmams, deja, yra itin 
trumpalaikė. Vieną dieną esi žurnalistas, kitą – užimi 
atsakingas politines pareigas, trečią tampi kovotoju už 
teisybę – ir viskas čia tvarkoje, jokių prieštarų. Arba – 
ryte užsidedi žurnalisto kaukę, bet popiet ji ima spaus-
ti, todėl ją nusiėmęs Facebooke iškloji viską, ką norėjai 
pasakyti. Su daugybe būdvardžių, nesilaikydamas nei 
objektyvumo, nei etikos, nei kitų standartų, nes socia-
liniuose tinkluose jau esi nebe žurnalistas, o eilinis Fa-
cebooko gyventojas. Davidonytės ir Pancerovo pavyz-
dys – ne tik kažką dirbti, veikti, bet ir apmąstyti savo 
darbo prasmę bei ribas, šiais laikais yra prabanga, ku-
rią retas sau leidžia – ne tik žurnalistikos lauke. Pra-
banga, kuri yra labai reikalinga, nors mūsuose, deja, 
nuvertinama.

Dabar, karo akivaizdoje, šių dviejų žurnalistų atsako-
mybė tampa dar svarbesnė, nes ji yra nuosekli, neky-
lanti iš staigių permainų žmonių mąstyme. O juk taip 
paprasta pasikeisti, kai pasaulio žvilgsnis nukreiptas 
kitur. Karo Ukrainoje metu Lenkija tapo kovos už gėrį 
ir laisvą pasaulį bastionu, nors puikiai žinome, kas dė-
josi šalies viduje pastarąjį dešimtmetį, kaip ten grubiai 
buvo užgniaužiama tiek visuomenės teisė žinoti, tiek 
kai kurios demokratijos apraiškos. Verslas visame pa-
saulyje ėmė nutraukinėti ryšius su Rusija, nes dabar tai 
populiaru ir to reikalauja visuomenė, nors ir 2014 m., ir 
2008 m. mieliau siūlė nemaišyti sporto su politika. Štai 
viena įmonė Lietuvoje, dabar išdidžiai siūlanti įsigyti 
ukrainietiškos atributikos, tebesiūlo įsigyti marškinė-
lius su užrašu „Atsargiai! Aš neskiepytas“. Tokia tad ta 
atsakomybė. Stebime patriotizmo protrūkį, tuoj įvyks 
antra didžioji stojimo į Lietuvos šaulių sąjungą banga, 
galbūt pranoksianti net 2014-ųjų. Tai natūralu, logiška, 
teisinga, gražu. Tačiau kiek ilgai truks ši metamorfozė? 
Kiek ilgai naujieji šauliai, tarp kurių neabejotinai pa-
sitaikys ir politikų, iki tol abejingai stebėjusių tikrovę, 
vykdys savo pareigas, o ne tik kels nuotraukas į socia-
linius tinklus su kruopščiai išlygintomis uniformomis 
ir grotažyme #tėvynėslabui? Nes dabar, suprask, mes 
nubudome, mums to reikia – mes esame atsakingi už 
Lietuvos ir Europos ateitį. Tai – pakazūchinė atsako-
mybė, kurią prisiimti dabar labai paprasta ir populiaru. 
Tačiau tokie perversmai žmonių galvose didžiųjų sukrė-
timų akivaizdoje, deja, yra laikini ir nepatikimi, kaip 
naujametiniai pažadai ar nubudimas po audringos nak-
ties Vilniaus centre su skaudančia galva ir tvirtu pasi-
ryžimu: daugiau niekada. Birutės ir Dovydo nuosek li 

laikysena šiandien yra labai svarbus pavyzdys, o ir šie 
atsakomybiniai virsmai galbūt ateityje gali tapti jų žur-
nalistinio tyrimo objektu.

Nežinau, ar žurnalisto-mechaniko profesija Lietuvoje 
yra prestižinė ar perspektyvi. Kaip supratote, tikrai ne-
manau, kad šis darbas yra malonus. Nors menkinantis 
terminas „žurnaliūga“, panašu, dingo iš didžiosios vi-
suomenės dalies leksikono, tačiau neįsivaizduoju, kaip 
reikėtų jaustis patyrus tiek įžeidimų ir grasinimų ne 
šiaip iš kokio anoniminio plūgo ar marozo gatvėje, o iš 
Lietuvos Respublikos ministro pirmininko ir jo aplin-
kos. O galiausiai suprasti, kad atsakyti už tokį elgesį 
jam taip ir neteko – nežinau, ar tokius išgyvenimus 
galima taip lengvai nusipurtyti. Nežinau, ar galima 
užmiršti šiurpias istorijas žmonių, už kuriuos prabilo 
Birutė ir Dovydas. Jie stiprūs – viešumoje kalba drą-
siai, yra užsigrūdinę, kitaip dirbti šio darbo negalėtų. 
Vis dėlto abejoju, ar net jiems pavyksta atsikratyti šių 
išgyvenimų ir kad silpnumo akimirką visa tai nesmogia 
atgal ir nenubloškia į kažkokią tamsią ir ankštą kerte-
lę. Kai pirmą kartą kalbinau Dovydą tam pačiam NŽ-A 
po jo literatūrinio debiuto, jis prasitarė, kad pagrindi-
nis romano Medžiojant tėvą veikėjas Tomas Urbonas 
turi vieną savybę, kurią Dovydas ima jausti savyje – jis 
yra ciniškas, o penkiolika metų darbo žurnalistikoje iš 
Dovydo atėmė naivumą ir norą pakeisti pasaulį. Duok 
Dieve, kad stiprybės nepristigtų ir cinizmui Birutė su 
Dovydu nepasiduotų, nes vergų ir pažemintųjų, deja, 
Lietuvoje, yra dar labai daug – ir jie laukia, kol kas nors 
papasakos jų istorijas ir imsis spręsti jų problemas. 

Todėl naudodamasis proga dėkoju Gailių klanui, ku-
ris paskyrė premiją šiam tandemui. Nors premija, atro-
dytų, simbolinė, vis dėlto įtariu, kad Birutei ir Dovydui 
tai svarbus įvertinimas. Tai tarsi patvirtinimas, kad 
įtakingiausias Lietuvos intelektualų klanas ir visi šian-
dien čia susirinkę žmonės vertina Birutės Davidonytės 
ir Dovydo Pancerovo veiklą ir ragina toliau kurti Lie-
tuvos valstybę. Kad visas tas darbas, kurį jie parsineša 
namo ir kuris trukdo užmigti, yra vertinamas – ne tik 
šimtatūkstantiniais paspaudimais YouTube ar naujais 
knygos tiražais, bet ir Gailių klano medaliu, ir šiuo pa-
gyros žodeliu.

Pabaigai – palinkėjimas laureatams, taip pat visiems 
čia susirinkusiems ir man pačiam. Linkiu, kad niekam 
iš čia esančių niekada nereikėtų sulaukti Birutės ar 
Dovydo skambučio prašant ką nors pakomentuoti ir 
netapti jų tyrimo objektu. Sveikinu! 	
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istorija

ukraina sovietų vaLdžioje

William Henry Chamberlin

Ukraina buvo viena iš buvusios carinės imperijos teri-
torijų, kurias sovietiniam režimui buvo svarbiausia iš-
laikyti – tiek dėl strateginių, tiek dėl ekonominių prie-
žasčių. Kartu Ukraina buvo vienas sunkiausiai prie 
komunistinės diktatūros ir komunistinės psichologijos 
prisitaikiusių regionų.

Tradiciškai Ukraina buvo Rusijos maitintoja. Norma-
liomis sąlygomis Ukrainoje būdavo išauginami dideli 
kviečių, cukrinių runkelių, vaisių, daržovių derliai. Taip 
pat tai buvo pagrindinis anglies šaltinis, o trečiame de-
šimtmetyje – dar ir pagrindinis Sovietų Sąjungos gele-
žies bei plieno pramonės centras, nors pastaruoju metu 
šį statusą sumenkino gamtinių išteklių eksploatacija ir 
naujų didelių gamyklų statymas Uralo kalnuose bei Va-
karų Sibire. Per Ukrainą Rusija prieina prie šiaurinės 
Juodosios jūros dalies ir svarbiausio šio regiono uosto – 
Odesos. Dėl šių priežasčių sovietų valdžiai Ukrainos 
išlaikymas buvo gyvybiškai svarbus.

Tačiau įvykių raida po Spalio revoliucijos parodė, kad 
didelio prielankumo komunizmui ukrainiečiai nejau-

tė. Pasipriešinimas sovietiniam režimui buvo ilgas ir 
atkak lus, ypač (o tai yra pakankamai svarbu) tose vie-
tovėse, kur ukrainiečiai sudaro daugumą vietos gyven-
tojų. Proporciškai, t. y. lyginant pagal bendrą gyventojų 
skaičių, Ukrainoje komunistų buvo mažiau nei Rusijo-
je – ypač kaime, kur praktiškai gyvena tik ukrainiečiai. 
Daugiau komunistų buvo miestuose, kur gyveno nema-
žai rusų, žydų ir kitų tautybių žmonių. Jei ne Rusijos įsi-
kišimas, Ukraina niekada nebūtų buvusi sovietizuota.

Atstovaudama naujam, revoliuciniam režimui, bolše-
vikų valdžia elgėsi kur kas profesionaliau ir subtiliau 
nei kada nors pajėgė carinis režimas ir atkakliai siekė 
savo tikslo – suskaldyti ir užvaldyti Ukrainos visuome-
nę. Tam pasitelkta propaganda, o vos kilus masiniam 
pasipriešinimui sovietų ekonominei politikai – ypatingo 
žiaurumo represijos. 

Sovietų valdžia ukrainiečiams, kaip ir visoms tauti-
nėms mažumoms, deklaravo rasinę ir kultūrinę lygy-
bę. Ji nekartojo carinio rusiško šovinizmo, pasižymėju-
sio niekinančiu požiūriu į ukrainiečių kalbą ir kultūrą. 
Ukrainos sovietinė respublika buvo paskelbta 1918 m. 
gruodžio 18 d., aižėjant Vokietijos okupaciniam reži-
mui – visa valdžia neva buvo atiduota „Ukrainos darbi-
ninkams ir valstiečiams“. 

Charkivas turėjo tapti Ukrainos sovietinės respubli-
kos sostine. Įkurta Ukrainos Liaudies komisarų taryba 
(sovietinis vyriausybės pavadinimas), kurį laiką egzis-
tavo ir atskiras nuo Maskvos Ukrainos užsienio reika-
lų liaudies komisariatas. Pagal 1923 m. birželio 6 d. 
sovietinę konstituciją, užsienio reikalų kontrolę turė-
jo perimti centrinė valdžia, tačiau 1944 m. pradžioje 
krašto apsaugos ir užsienio reikalų kontrolė vėl buvo 
perleista sovietinėms respublikoms, kurių tada buvo  
šešiolika. 

Svarbiausios asmenybės pirmaisiais sovietų valdžios 
metais Ukrainoje buvo Christanas Rakovskis, rumu-
nų kosmopolitas-revoliucionerius, tapęs ministru pir-
mininku, Gregorijus Petrovskis – paprastas valstietis, 
tapęs aukščiausiojo sovieto prezidiumo pirmininku, ir 
Mikola Skripnikas, vidaus reikalų liaudies komisaras. 
Visų trijų gyvenimai, kaip ir daugelio „senųjų bolševi-
kų“, nepriklausomai nuo tautybės ar kilmės, baigėsi 
tragiškai. Rakovskis, sulaukęs žilos senatvės, per vieną 

WiLLiamas henris chamberLinas (1897–1969) – jav žur-
nalistas, daugiausia rašęs apie sovietų sąjungą. kaip būdinga di-
delei daliai xx a. pradžios intelektualų, chamberlinas iš pradžių 
žavėjosi komunistinėmis idėjomis ir sovietų sąjunga. entuziaz-
mas išblėso greitai – viską pakeitė netrumpas gyvenimas ssrs 
1922–1934 m., kai chamberlinas buvo amerikietiško The Chris-
tian Science Monitor ir britiško Manchester Guardian korespon-
dentas maskvoje. tapo antikomunistu, grįžęs į vakarus daug rašė 
ir viešai kalbėjo apie ssrs istoriją ir dabartį, ypač vertingi jo tie-
sioginiai liudijimai apie badą ukrainoje – holodomorą. „ukrai-
na sovietų valdžioje“ – skyrius iš jo 1944 m. knygos The Ukrai-
ne: A Submerged Nation, kuriame apmąstoma ukrainos praeitis 
ir (tuometinė) dabartis sovietmečiu. nors autorius vietomis klys-
ta ar klaidingai interpretuoja (pavyzdžiui, gerokai pervertina že-
mės ūkio „normalizaciją“ ukrainoje po holodomoro), tekstas 
nepraranda aktualumo. chamberlino pozicija – tarsi dalyvio, 
tarsi stebėtojo, nežinančio, kuo baigsis karas ir kokia ateitis lau-
kia ukrainos – yra savaip artima mūsų šiandieninei. juolab sky-
rių jis užbaigia viltingu konstatavimu, kad laisvė ukrainiečiams 
yra būtina. iš anglų kalbos (The Ukraine: A Sub merged Nation, 
new york: macmillan co, 1944, p. 52–64, in: https://archive.
org/details/in.ernet.dli.2015.178779) vertė Antanas Terleckas.
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iš parodomųjų teismų 1938 m. buvo nuteistas 20 metų 
kalėjimo, Petrovskis pradingo stalininių valymų metu, 
o Skripnikas nusižudė. 

Slopindama paskutinius partizaninio pasipriešinimo 
židinius trečio dešimtmečio pradžioje partinė Ukrai-
nos vadovybė skelbė besilaikanti palankaus požiūrio į 
ukrainiečių tautinį judėjimą ir sugebėjo įtikinti į šalį su-
grįžti kai kuriuos gerai žinomus žmones bei aktyvistus. 
Į Ukrainą grįžęs profesorius Michailo Hruševskis buvo 
paskirtas ką tik įsteigtos Ukrainos Mokslų akademijos 
vadovu, grįžo ir vienas tautinio judėjimo lyderių Vsevo-
lodas Holubovičius, kaip ir dalis kitų judėjimo aktyvis-
tų, dalyvavusių pilietiniame kare. 

Tačiau vos grįžę, šie žmonės buvo izoliuoti nuo politi-
kos, tiesa, tam tikra kultūrinė autonomija jiems, kaip 
mokslininkams, buvo palikta – kaip antai profesoriui 
Hruševskiui. Kultūrinė autonomija buvo vienas iš ko-
zirių sovietų valdžios rankose, kuriuo tikėtasi užvaldy-
ti Ukrainą. Ukrainiečių kalba paskelbta valstybine ir 
turėjo būti vartojama mokyklose, teismuose, periodi-
nėje spaudoje, versle, su išlygomis rusų, jidiš ar kitoms 
kalboms tuose regionuose, kur ukrainiečiai nesudarė 
gyventojų daugumos. Bent jau teoriškai tai reiškė, kad 
rusams, paskirtiems dirbti į valstybinius ar partinius 
postus Ukrainoje, reikėjo mokytis vietos kalbos.

Taigi jei politinės ir ekonominės laisvės būtų prily-
gusios šiai kultūrinei autonomijai, ukrainiečiai nebūtų 
turėję dėl ko skųstis. Kai kurie iškiliausi ukrainiečių 
mąstytojai praeityje plėtojo idėją apie laisve ir lygiava 
paremtą visų slavų tautų uniją, federaciją – kaip šių 
šalių tautinių problemų sprendimą. 

Tačiau sovietų valdžia politinės ir ekonominės laisvės 
neatnešė. Net kultūriniame lauke laisvė buvo apribota 
griežtos cenzūros. Buvo neįmanoma viešai kalbėti apie 
nekomunistines politines idėjas, ukrainiečių literatū-
roje atidžiai ieškota „nacionalistinių-kontrrevoliucinių“ 
tendencijų. Ukrainiečių tautinio atgimimo atstovai, 
kurie optimistiškai žvelgė į sovietų Ukrainą ir tarėsi 
atradę joje savo vietą, daugeliu atveju sulaukė tokio 
pat likimo, kuris vėliau ištiko daugelį „senųjų bolševi-
kų“. 1930 m. Hruševskis buvo ištremtas į Rusiją ir ten 
1934 m. mirė, Holubovičius – sušaudytas 1931 m. per 
ukrainiečių nacionalistų persekiojimo vajų. 

Keliaudamas po Ukrainą nepalioviau stebėtis skirtu-
mais tarp miesto ir kaimo. Miestai buvo kur kas labiau 
paveikti sovietizacijos, naujo sovietinio gyvenimo. Ten 
buvo skaitlingesnės komjaunimo organizacijos, dau-
giau darbininkų klubų, gatvėse matyti daugybė plaka-
tų, atsišaukimų. Tačiau kaime dauguma ukrainiečių 
tebelaikė sovietinį režimą kažkuo svetimu, kažkokiu 
jiems primestu dalyku. Gerai pamenu 1924 m. kelionę 
po Ukrainos kaimus. Su žmona kelias dienas pralei-
dome nedideliame nubalintame namelyje, priklausiu-
siame dviem seserims – Nadiai ir Sašai. Vieną vakarą 

vietinis mokytojas mokykloje surengė nedidelę šventę. 
Iš išorės viskas atrodė pagal sovietines taisykles, mo-
kinių deklamavimai baigėsi „Internacionalo“, tuome-
tinio SSRS himno, giedojimu. Tačiau kai mokytojas 
galėjo su mumis pasišnekėti privačiai, savo namuose, 
sužinojęs, kad mes – užsieniečiai, ne komunistai, jis 
atvirai prabilo apie vietos valstiečių jausmus ir ėmė pa-
sakoti, kaip tuomet dar neseniai pasibaigusio pilietinio 
karo metu jie sukilo tiek prieš Raudonąją, tiek prieš 
Baltąją tironiją. „Komunistai sakė, kad mes – bandi-
tai, – pasakė mokytojas, tuo „mes“ galutinai nusimes-
damas visas kaukes, – bet aš manau, kad mes buvom  
kaip Garibaldis.“

Būtent tokiais žmonėmis kaip šis mokytojas buvo 
galima pasikliauti – kad jie pasinaudos visomis sovie-

tinės kultūrinės autonomijos teikiamomis galimybė-
mis ir tęs ukrainiečių tautinį judėjimą. Nors dėl ko-
munistinės diktatūros atvira, demokratinė diskusija 
buvo neįmanoma, tačiau sovietų Ukrainos komunistai 
nuolat skųsdavosi ukrainiečių inteligentijos nacionalis-
tine dvasia. Ukrainos komunistų valymai buvo kur kas 
dažnesni ir žiauresni nei Rusijoje, nes noras įtvirtinti 

ukraina sovietų vaLdžioje

marija primačenko. Leiskite padovanoti šią 
ukrainietišką duoną visiems šio didelio pasaulio žmonėms. 

1982. popierius, guašas. 85,7 × 61,3
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marija primačenko. keturi girtuokliai, jojantys ant paukščio. 1976. popierius, guašas. 62 × 85 

vienokią ar kitokią tautinę nepriklausomybę dažnai 
kildavo net vietos komunistams. Du šios srovės atsto-
vai trečiame dešimtmetyje buvo Aleksandras Šumskis 
ir Michailo Volobujevas: pirmasis, kurį laiką ėjęs švie-
timo komisaro pareigas, skatino kultūrinę šalies ukrai-
nizaciją, kiek įmanoma gindamas tautines pozicijas, 
o Volobujevas atkakliai siekė atskleisti sovietų ekono-
minės politikos kolonializmą – Ukrainos išnaudojimą  
Rusijos labui. 

Ukrainos KP CK netgi siuntė laišką Trečiajam In-
ternacionalui, kuriame kaltino Ukrainos inteligentiją, 
kad ji stengiasi išlaikyti ryšius su Europa teigdami, jog 
Ukrainos interesai nesutampa su kitų sovietinių res-
publikų interesais. Ukrainiečių tautinės inteligentijos 
nuotaikos vaizdingai atsispindi šiame laiško sakinyje: 
„Daroma viskas, siekiant įtikinti mases, kad bolševikai 
neva tęsia imperialistinę carinio režimo politiką, kad, 
kaip ir caro laikais, jie bando užgniaužti tautines mažu-
mas ir kad visa bolševikų nacionalinė politika susideda 
tik iš tuščių frazių ir apgavysčių“.

Dar vienas maištininkas tarp Ukrainos komunis-
tų buvo populiarus rašytojas Mikola Chvilovis. Akty-

vus įvairių rašytojų organizacijų narys, ypač populia-
rus tarp jaunosios kartos ukrainiečių, Chvilovis gynė 
Ukrainos teisę išlaikyti kultūrinius ryšius su Vakarais, 
taip netiesiogiai priešindamasis diktatui iš Maskvos. 
Kartą jis rašė: „Ankstesnė ukrainiečių rašytojų karta 
jau orientavosi į Vakarus. [...] Mūsų kartai tai turbūt 
nepavyks dėl susidariusių aplinkybių. Tačiau ateinan-
čiai kartai privalo pavykti“.

Dėl griežtos sovietinės cenzūros tokių jausmų išsaky-
mas reiškė beveik tą patį, kaip pasakyti, kad viliamasi 
Ukrainos išsivadavimo nuo Rusijos komunistų diktato. 
Chvilovis ir jo draugai, bendradarbiai imti tiesiai švie-
siai laikyti kontrrevoliucionieriais. Dar 1929 m. Sta-
linas apie jį atsiliepė tokiais žodžiais: „Jei neturėtu-
me nieko kito, tik Ukrainą įaudrinusias diskusijas dėl 
Chvi lovio, būtų pakankamai pagrindo rimtai sunerim-
ti“. Pavelas Petrovičius Postyševas, kurį laiką buvęs 
Stalino patikėtiniu Ukrainoje ir faktiniu šalies dikta-
toriumi, po Chvilovio mirties tarsi pripažino, kad jis ir 
kiti ukrainiečių rašytojai įsitraukė į politinę kovą dėl 
laisvės: „Tarp to meto ukrainiečių rašytojų buvo daug 
akivaizdžiai kontrrevoliucinių nacionalistinių elemen-
tų, kurie, praradę bet kokią viltį laimėti, ėmėsi bandi-
tiškiausių ir agresyviausių kovos metodų. Dosvitnis, 
Chvilovis ir kiti, kuriems nepasisekė raštijos srityje, pa-
sirinko teroro kelią“. Galima prisiminti kaimo mokytojo 
žodžius: „Komunistai sakė, kad mes – banditai. Bet aš 
manau, kad mes buvome kaip Garibaldis“. 

Chvilovis nusižudė 1933 m. gegužę, turbūt numa-
tydamas būsimą areštą ir egzekuciją apkaltinus na-

cionalizmu. Jis – ne vienintelis 
ukrainiečių rašytojas, žuvęs ne-
lygioje kovoje su galingąja sovie-
tų valstybe.

Ukraina išgyveno tuos pačius 
ekonominio ir socialinio vysty-
mosi etapus kaip ir kiti Sovie-
tų Sąjungos regionai. Trečias 
dešimtmetis buvo sąlyginai ra-
mus: Naujosios ekonominės poli-
tikos (NEP) įvedimas legalizavo 
laisvą prekybą, buvo atsisakyta 
ankstesnės maisto nusavinimo 
iš valstiečių politikos. Šios refor-
mos padėjo pamatą šalies atsi-
gavimui po pilietinio karo ir va-
dinamojo karinio komunizmo. 

Tačiau kur kas sunkesnis lai-
kotarpis prasidėjo 1928 m. pabai-
goje, priėmus pirmąjį penkmečio 
planą. Plano tikslas – valstybės 
kontroliuojama ekonomika – tu-
rėjo prisidėti prie itin spartaus 
SSRS pramonės vystymo ir indi-

vidualaus ūkininkavimo pakeitimo kolektyviniu. Siekis 
kurti naują pramonę, ypač sunkiąją (geležies ir plieno, 
mašinų gamybos, metalurgijos, chemijos ir t. t.) smar-
kiai smogė Sovietų Sąjungos gyventojams bei sumažino 
ir taip kuklų pragyvenimo lygį. Kadangi užsienio kapi-
talas buvo neprieinamas, pradines išlaidas daugybės 
naujų didelių gamyklų statybai ir būtinų mašinų bei 
įrangos importui iš užsienio padengti turėjo patys So-
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vietų Sąjungos gyventojai, smarkiai verždamiesi diržus. 
Padėtį dar labiau komplikavo tuo pat metu vykęs ban-
dymas išnaikinti individualų ūkininkavimą ir organi-
zuoti valstiečius į vadinamuosius kolektyvinius ūkius, 
kuriuose penkiasdešimties, šimto ar daugiau valstiečių 
šeimų grupės bendrai dirbtų žemę naudodamos vals-
tybės jiems išnuomotus traktorius ir kitą stambiąją 
techniką.

Instinktyvus valstiečių nenoras atsisakyti nuosavos 
žemės sklypo buvo ypač stiprus Ukrainoje, o savava-
liškos ir žiaurios priemonės, kuriomis mėginta skatinti 
kolektyvizaciją, nulėmė dvi didžiules ir mažai žinomas 
Ukrainos istorijos tragedijas – buožių kaip klasės likvi-
davimą ir 1932–1933 m. badą. 

Rusijoje bendroji valstiečių žemėvaldos sistema rėmė-
si obščina – kaimo bendruomene, kuri kiekvienai vals-
tiečių šeimai skirdavo jai priklausantį žemės sklypą ir 
periodiškai perskirstydavo žemę. Žemė nebuvo dirbama 
bendrai, kaip kolektyviniame ūkyje, tačiau poreikis tu-
rėti nuosavą žemės sklypą tokioje sistemoje natūraliai 
silpo. Regionuose, kurie jau buvo pripratę prie minties, 
kad žemė yra bendruomenės, o ne individuali nuosa-
vybė, pereiti prie kolektyvinio ūkininkavimo buvo šiek 
tiek lengviau.

Tačiau daugelyje Ukrainos provincijų – Černigovo, 
Poltavos ir dešiniojo Dniepro kranto regionuose – obšči-
nos nebuvo. Ukrainoje valstiečiai maištavo prieš dvari-
ninkus taip pat audringai, kaip ir bet kur kitur. Jie no-
rėjo didesnių privačių ūkių, kuriuose jiems nereikėtų 
mokėti duoklių ir mokesčių stambiam žemvaldžiui. Jie 
aiškiai priešinosi komunistų idėjai kurti žemės ūkio ko-
munas ir su palengvėjimu atsikvėpė, kai įvedus NEP, 
šios idėjos buvo atsisakyta.

Dabar jų vėl laukė tai, ką galima pavadinti prievar-
ta – reikalauta atsisakyti nuosavų ūkių ir paklusti bau-
ginančiai bei nepažįstamai kolektyvinio ūkio tvarkai, 
kur dirbsi ne sau, o valstybei. Kita nuoskauda, egzis-
tavusi dar nuo revoliucijos laikų, bet dar labiau paaš t-
rėjusi per pirmąjį penkmečio planą (1929–1933), buvo 
ta, kad valstiečiai už grūdus ir kitus maisto produktus, 
kuriuos turėjo atiduoti valstybei, negaudavo atitinka-
mo atlygio pramoninėmis ir kitomis prekėmis. Šį nu-
siskundimą girdėdavau kiekvieną kartą keliaudamas 
po Ukrainos kaimus.

Sovietų valdžia, susidūrusi su plačiai paplitusiu vals-
tiečių nepasitenkinimu, kuris su tinkama vadovybe ir 
organizacija galėjo peraugti į visuotinį sukilimą, pra-
dėjo sistemingai skaldyti ir naikinti tikrų ar įtariamų 
nacionalistų gretas. 1930 m. buvo išaiškinta organiza-
cija Splika Vyzvolennia Ukrainy (Ukrainos išlaisvinimo 
sąjunga), o grupė tariamų jos narių buvo teisiami dėl 
ryšių palaikymo su žmonėmis ir organizacijomis, vei-
kiančiomis Lenkijos valdomoje Vakarų Ukrainoje.

1931 m. buvo paskelbta, kad išaiškinta ukrainiečių 

organizacija „Nacionalistų centras“. Tai suteikė progą 
„likviduoti“, t. y. įvykdyti mirties bausmę daugeliui po-
litinių aktyvistų, kurie anksčiau buvo susiję su Rada ir 
ukrainiečių tautiniu judėjimu, įskaitant Holubovičių, 
Šeršelį ir Vasilijų Mazurenko. Visada aktyviai veiku-
si OGPU 1933 m. paskelbė aptikusi „slaptą karinę or-
ganizaciją“. Tarp žymių asmenų, kurie dėl šios bylos 
buvo sušaudyti, buvo ir Jurijus Kociubinskis (Liaudies 
komisarų tarybos, arba ministrų kabineto, pirmininko 
pavaduotojas).

Tais pačiais 1933 m. nusižudė rašytojas Chvilovis 
ir Ukrainos komunistų veteranas Mikola Skripnikas. 
Pastarojo savižudybę galbūt lėmė įvairios priežastys: 
gailestis ir kartėlis dėl bado šalyje, kurį sukėlė sovie-
tų valdžios politika, suvokimas, kad pateko į politinę 
nemalonę, baimė, kad jam gali būti skirtas vaidmuo 
kokiame nors naujame „išdavystės ir sabotažo“ teismi-
niame procese.

Viename už Sovietų Sąjungos ribų leidžiamame 
ukrainiečių laikraštyje buvo rašoma, kad jei ant vienos 
svarstyklių pusės dėtume visus Skripniko nusikaltimus 
ukrainiečių tautiniam judėjimui, o ant kitos – mažą kul-
ką, kuria jis savanoriškai nutraukė savo gyvybę, ukrai-
niečiams svarbesnė būtų kulka. 

Postyševas, lūžiniais 1933 m. pakeitęs Lazarį Kagano-
vičių ir tapęs svarbiausiu Stalino patikėtiniu Ukraino-
je, požiūrį į „kontrrevoliuciją“ Ukrainoje 1934 m. sausio 
20 d. kalboje apibendrino taip: „Ukrainos išlaisvinimo 
sąjungos demaskavimas buvo nepaprastai svarbus sig-
nalas Komunistų partijai Ukrainoje. Sužinojome, kad 
ukrainiečių nacionalistinė kontrrevoliucija pradėjo telk-
ti jėgas čia, Tarybų Ukrainoje, ir kad jos tikslas – stum-
ti savo žmones į socialinį, ekonominį ir kultūrinį šalies 
gyvenimą, į Komunistų partiją, Komunistinio jaunimo 
sąjungą ir į mokyklas, siekiant juos išnaudoti naciona-
listinėms idėjoms skleisti. 1931 m. Ukrainos komunistų 
partija gavo dar vieną nepaprastai garsų ir nerimą ke-
liantį signalą. Tai buvo vadinamojo Ukrainos nacionalis-
tų centro, atstovavusio daugeliui įvairių nacionalistinių 
srovių, išaiškinimas. Tai buvo karinė, nacionalfašisti-
nė organizacija, kurios tikslas buvo suvienyti visas na-
cionalistines kontrrevoliucines jėgas Ukrainoje. Nacio-
nalistiniai elementai ypač suaktyvėjo 1931 ir 1932 m., 
kai įsiskverbė į naujas socialistinės statybos institucijas. 
1933 m. pradžioje OGPU išaiškino dar vieną organizaci-
ją – Ukrainos karinę organizaciją“.

Sunku vienareikšmiškai apibendrinti šių politinių 
procesų Ukrainoje reikšmę. Neabejotinai tarp inteligen-
tijos būta tautinio nepasitenkinimo elementų, kuriuos 
dar labiau sustiprino tuo metu Sovietų Sąjungoje kilęs 
pasipiktinimas naująja valstybės ekonomine politika ir 
ją lydėjusiomis kančiomis bei nepritekliumi. Tam tikras 
politinis „pogrindis“ turbūt formavosi, ypač dėl to, kad 
nebuvo galimybės atvirai pasipriešinti. 

ukraina sovietų vaLdžioje
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Tačiau tuo pat metu sovietinėje teisinėje sistemoje 
buvo išjungti visi saugikliai, gynę asmens laisvę. Taip 
buvo sudarytos sąlygos bet kurį žmogų apkaltinti ir 
apšmeižti gana migloto turinio nusikaltimu – „kontrre-
voliucine veikla“, net ir tuos, kurie nieko nepadarė, bet 
buvo nemėgstami arba tiesiog imti įtarinėti dėl anks-
tesnės veiklos ar dėl jų tariamo nusistatymo. Taigi ne-
įmanoma tiksliai pasakyti, kiek žmonių, kuriems buvo 
įvykdyta mirties bausmė ar kurie buvo ištremti ar įka-
linti po šių baudžiamųjų procesų, iš tikrųjų dirbo ne-
priklausomos Ukrainos labui, o kiek tiesiog tapo tokių 
įtarimų aukomis. Tačiau galima pagrįstai teigti, kad so-
vietų valdymo metais dėl politinių priežasčių nukentėjo 
kur kas daugiau ukrainiečių nei caro laikais.

Tai ypač akivaizdu, jei prie sovietų valdžios aukų pri-
skaičiuosime daugybę gana pasiturinčių valstiečių – 
buožių, – kurie buvo „likviduoti“, t. y. iš jų buvo atimta 
nuosavybė, o jie patys ištremti priverstiniams darbams, 
ir dar daugiau visų klasių žmonių, daugiausia valstie-
čių, žuvusių per 1932–1933 m. politinį badą. Šį badą 
pagrįstai galima vadinti politiniu, nes jis nekilo nei dėl 
didžiulės stichinės nelaimės, nei dėl visiško šalies ištek-
lių išsekimo po Pirmojo pasaulinio ir pilietinio karų, 
kaip kad buvo prieš 1921–1922 m. badą.

Iš dalies dėl nepasitenkinimo naująja kolektyvinio 
ūkininkavimo sistema ir pramoninių prekių trūkumo, 
iš dalies dėl to, kad valdžia grįžo prie karinio komuniz-
mo metodų, savavališkai reikalaudama visų valstiečių 
grūdų pertekliaus, aiškiai neapibrėždama, kas yra tas 
„perteklius“, Ukrainos valstiečių darbo našumas ženk-
liai sumenko. Klimato sąlygos 1931 ir 1932 m. taip pat 
buvo nepalankios.

Iki 1932 m. rudens susiklosčiusią padėtį galima trum-
pai apibendrinti taip: nepaisant menko derliaus, vals-
tiečiai būtų galėję išvengti bado, jei būtų gerokai su-
mažintos grūdų ir kitų maisto produktų rekvizicijos. 
Tačiau rekvizicijos buvo ne sušvelnintos, o padidintos – 
valdžia buvo pasiryžusi „pamokyti valstiečius“ badu ir 
priversti juos sunkiai dirbti kolchozuose. 

1933 m. pradžioje Ukraina buvo paskelbta „uždrausta 
zona“ užsienio žurnalistams, todėl nebuvo galima pla-
čiai paskelbti apie ten vykstančią didžiulę žmonių tra-
gediją. Maskvą užplūdo gandai apie visuotinį badą, apie 
Poltavos ir kitų miestų gatvėse karučiais surenkamus 
mirusiųjų kūnus. 1933 m. rudenį, kai buvo panaikintas 
draudimas užsienio žurnalistams keliauti po Ukrainą, 
su žmona, kuri pati yra gimusi Ukrainoje, nuvykau iš 
pirmų lūpų sužinoti, kas ten darosi. Apsilankėme dvie-
juose gerokai vienas nuo kito nutolusiuose regionuose: 
Poltavos apylinkėse kairiajame Dniepro krante ir Bila 
Cerkva miesto apylinkėse, dešiniajame krante. Taip pat 
keliaudami po šalį nuolat kalbinome aplinkinius žmo-
nes traukinių stotyse. 

Esu įsitikinęs, kad bet kas, leidęsis į tokią kelionę 

norėdamas sužinoti tiesą, būtų priėjęs tos pačios išva-
dos – kad Ukrainos kaimas patyrė siaubingą tragediją. 
Tai, kas įvyko, buvo ne sunkumai, nepriteklius, vargas 
ar maisto stygius – eufemizmai, kuriuos praleido sovie-
tinė cenzūra, bet žiaurus ir atviras badas, kurio aukos 
skaičiuojamos milijonais. Tikriausiai niekas niekada 
nesužinos tikslaus mirčių skaičiaus, nes sovietų valdžia 
tai griežčiausiai slėpė ir oficialiai neigė bet kokį badą, 
atmetė visus pagalbos siūlymus iš užsienio. 

Tačiau kiekviename mano aplankytame kaime mirė 
ne mažiau kaip dešimt procentų žmonių. Tai – ne ne-
atsakingas subjektyvus vertinimas, o vietinių sovietų 
pareigūnų pateiktas skaičius. Mat nors Maskvoje patik-
liems turistams buvo lengva pasakoti, kad bado nebuvo, 
vietos pareigūnai taip elgtis negalėjo, nes kiekvienas 
valstietis, su kuriuo kalbėjomės, vardijo draugus ir gi-
minaičius, mirusius nuo bado arba vidurių šiltinės, gri-
po ir kitų ligų, kurios visada užklumpa bado nualintus 
žmones.

Neišdildomą įspūdį man paliko kaimas, vadinamas 
Čerkasais, esantis už septynių ar aštuonių mylių į pie-
tus nuo Bila Cerkva miesto. Pakeliui į šį kaimą šalikelė-
je stovėjusi ikona su Kristaus veidu buvo nuplėšta, vyk-
dant tuometinę valstybinę antireliginę politiką. Tačiau 
erškėčių vainiką, tarsi nebylų simbolį, buvo leista palikti. 

Vaikščiojant dulkėtomis kaimo gatvėmis, visur tvyro-
jo mirtis ir tuštuma. Namai atrodė apleisti, iškritusiais 
langų stiklais, daržuose kukurūzai apžėlę piktžolėmis. 
Jaunas kaimo sovieto sekretorius, pavarde Fiščenko, 
pranešė, kad iš 2072 kaimo gyventojų mirė 634. Per 
praėjusius metus kaime buvo sudaryta tik viena san-
tuoka. Gimė šeši vaikai, iš kurių vienas išgyveno. „Ge-
riau neturėti vaikų, negu jiems mirti iš bado“, – sakė 
moteris, su kuria kalbėjausi komiteto patalpose.

„Ne, – paprieštaravo berniukas. – Jei vaikai negims, 
kas dirbs žemę?“

Kitas vienoje iš kaimo gatvių sutiktas berniukas vardi-
jo mirusių savo draugų ir pažįstamų pavardes: „Antonas 
Samčenko mirė su žmona ir seserimi, liko trys vaikai. 
Nikitos Samčenko šeimoje mirė tėvas ir Mikola ir dar du 
vaikai, liko penki vaikai. Paskui mirė Grigorijus Sam-
čenko su sūnumi Petro, liko žmona ir dukra. Gerasimas 
Samčenko mirė kartu su keturiais vaikais, gyva liko tik 
žmona. Ir Sidoras Odnorogas mirė su žmona ir dviem 
dukromis, liko viena mergaitė. Gura Odnorogas mirė 
su žmona ir trimis vaikais, liko gyva viena mergaitė“.

Tokia niūri ir kraupi kronika galėjo būti surašyta 
kone kiekviename Ukrainos kaime tą baisią 1932–
1933 m. žiemą ir pavasarį. Žukų kaime, netoli Poltavos, 
užėjęs į atsitiktinį namą, radau apatijos apimtą ketu-
riolikmetę mergaitę. Jos tėvas buvo laukuose, motina ir 
keturi broliai bei seserys žuvo per badą. Viena moteris 
Poltavoje pareiškė, kad „joks karas iš mūsų neatėmė 
tiek daug žmonių“.
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Ji tikrai neperdėjo. Jei priimtume vietos pareigūnų 
nurodytą dešimties procentų mirtingumo skaičių (o iš 
to, ką sužinojau kelionės metu, manau, kad tai labai 
nuosaikus vertinimas), Ukrainoje turėjo žūti daugiau 
nei trys milijonai žmonių. Nors jokia oficiali statistika 
apie šią tragediją nebuvo paskelbta, yra du netiesiogi-
niai rodikliai, parodantys su-
lėtėjusį Ukrainos gyventojų 
skaičiaus augimą. 1939 m. 
gyventojų surašymo duome-
nimis ukrainiečiai sudarė 
17,5 proc. Sovietų Sąjungos 
gyventojų, tuo tarpu trečia-
me dešimtmetyje šis skai-
čius siekė 20 proc. Absoliutus 
ukrainiečių skaičius, nurody-
tas 1939 m., buvo 30 960 221, 
o tai rodo, kad per praėju-
sį dešimtmetį jų sumažėjo. 

Ko gero, nebuvo kitos to-
kios nelaimės, kuri sulauktų 
tiek mažai tarptautinio dė-
mesio. Sovietų sprendimas 
slėpti ir slopinti tiesioginius 
pranešimus apie badą, nelei-
džiant žurnalistams lankytis 
nukentėjusiuose kraštuose 
tol, kol nebus nuimtas naujas 
derlius ir kol nebus paslėpti 
išoriniai masinio mirtingumo 
požymiai, pasirodė labai veiksmingas. Oficialiame lygme-
nyje Maskvos valdžia ir toliau įžūliai neigė badą. Nedaug 
žurnalistų buvo linkę rizikuoti susidurti su cenzūra pa-
sakodami apie įvykius, kurie įvyko prieš kelis mėnesius.

Užsienyje gyvenantys ukrainiečiai, žinoma, kitais ka-
nalais sužinojo apie tai, kas nutiko jų tėvynėje, ir nedve-
jodami bandė organizuoti pagalbą bei atkreipti pasaulio 
dėmesį į nežmonišką sovietų politiką, dėl kurios kilo ba-
das. Už sienos, Lenkijoje esantys ukrainiečiai, savaime 
suprantama, gavo išsamiausią informaciją, ir bet kokios 
jų turėtos simpatijos komunizmo atžvilgiu išblėso. 

Žemės ūkis Ukrainoje, kaip ir kitose Sovietų Sąjun-
gos dalyse, pamažu atsigavo po prievartinės kolektyvi-
zacijos tragedijos ir didžiojo 1932–1933 m. bado. Bado 
palaužti valstiečiai nutraukė pasipriešinimą kolektyvi-
zacijai. Pažymėtina ir tai, kad bado metu laisvų valstie-
čių mirtingumas buvo daug didesnis nei kolchoznikų. 
Taip atsitiko todėl, kad valstiečiai patyrė dar žiaures-
nes rekvizicijas ir negalėjo pasinaudoti pavėluotomis ir 
nepakankamai organizuotomis pagalbos priemonėmis, 
kurios buvo skirtos kolchozams. 

Priėmus keletą sovietinę agrarinę sistemą ir kolchozų 
veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, naujoji 
sistema valstiečiams tapo šiek tiek pakenčiamesnė. Vie-

toj ankstesnės savavališkų ir nereguliarių rekvizicijų sis-
temos buvo įvestas fiksuotas mokestis natūra. Tai šiek 
tiek paskatino valstiečių darbo našumą, nes anksčiau jie 
nujausdavo, kad viskas, ką užaugins, iš jų bus atimta. 
Iš pradžių labai eklektiška ir neaiški kolektyvinių ūkių 
organizavimo tvarka buvo reglamentuota pagal konkre-

tesnes taisykles. Patvirtinta valstiečio teisė kolchoze turė-
ti savo sodą, auginti vištas, kiaules ir naminius gyvulius. 

Iš pradžių kolchozuose teko dorotis su rimtu išbandy-
mu, mat senoji ūkininkavimo kultūra buvo sunaikinta 
anksčiau nei sukurta nauja. Nebuvo pasirūpinta nau-
jais padargais, technika, nesuskubta apmokyti kolcho-
zų vadovybės. Arkliai buvo paskersti arba išbrokuoti 
anksčiau nei juos tinkamai pakeitė traktoriai. Tačiau 
laikui bėgant naujosios sovietinės gamyklos ėmė ga-
minti vis daugiau ir geresnių traktorių, o jaunieji vals-
tiečiai geriau susipažino su modernia technika. 

Pirma valstiečiui kolchoze trūko suinteresuotumo 
dirbti. Kadangi jis įtarė, kad jo kaimynas gali dykinė-
ti, jis ir pats nevengė tinginiauti. Tačiau įvesta darbo 
užmokesčio išmokų sistema pinigais ir natūra, propor-
cinga atlikto darbo kiekiui ir kokybei, iš dalies sprendė 
šią problemą.

Taigi 1929–1933 m. laikotarpiu Ukrainos žemės ūkio 
produktyvumas smarkiai smuko, gerokai sumažėjo gy-
vulių, o įprastai derlingi laukai buvo apleisti. Vis dėlto 
nuo 1933 m. iki karo su Vokietija pradžios prasidėjo 
atsigavimo procesas, kaip kad trečiame dešimtmetyje, 
pergyvenus blogiausius niūrius ir alkanus karinio ko-
munizmo metus.

ukraina sovietų vaLdžioje

marija primačenko. žvėris, kuris sugavo žvirblius. 1983. popierius, guašas. 61 × 86 
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Tačiau politinių aukų skaičius išliko labai didelis. 
Dėl priežasčių, kurios nebus išaiškintos tol, kol nebus 
parašyta visapusiška komunistinių valymų ketvirtame 
dešimtmetyje istorija, žmonės, anksčiau entuziastingai 
slopinę ir naikinę bet kokio pasipriešinimo Stalino val-
džiai apraiškas, vėliau patys dažnai tapdavo valymo 
aukomis. Taip atsitiko ir Postyševui, pagrindiniam Sta-
lino patikėtiniui Ukrainoje 1933–1935 m., ir Stanisla-
vui Kosiorui, tuo metu užėmusiam ypač svarbų Ukrai-
nos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus postą. Dėl 
neaiškių priežasčių likviduoti ir gerai žinomi Ukrainos 
„senieji bolševikai“ Vlasas Čubaras, daugelį metų ėjęs 
ministro pirmininko pareigas, ir Grigorijus Petrovskis, 
kuris, kaip Michailas Kalininas Rusijoje, atrodė am-
žiams užėmęs Ukrainos Aukščiausiojo sovieto prezidiu-
mo pirmininko postą. Panas Liubčenko, tapęs ministru 
pirmininku ir gyręsis, kad griežta komunistų partijos 
politika išnaikino ukrainiečių nacionalizmą, vėliau, pa-
našu, pats buvo apkaltintas nacionalizmu. Jis nusižudė, 
užuot stojęs prieš teismą, kurio baigtis ir taip buvo aiš-
ki. Jo įpėdinis Michailo Bondarenko paslaptingai dingo 
iš politinio gyvenimo ir, kaip spėjama, mirė arba gyve-
na tremtyje. Panašu, kad pastaruoju metu pagrindinė 
figūra, nulėmusi komunistų politikos kryptį Ukrainoje, 
buvo rusas, pavarde Chruščiovas, Politbiuro ir Stalino 
vidinių patarėjų rato narys.

Sovietų Ukrainos sienos buvo praplėstos po 1939 m. 
sovietų invazijos į Lenkiją, aneksavus Rytų Galiciją ir 
Bukoviną. Tačiau ši plėtra truko neilgai. Ukraina pa-
tyrė didžiausią 1941 m. Vokietijos invazijos į Sovietų 
Sąjungą smūgį. Praėjusiame kare caro kariuomenė iki 
pat Spalio revoliucijos apsaugojo Ukrainą nuo svetimos 
kariuomenės okupacijos, o šįkart vokiečių šarvuotosios 
divizijos, kurį laiką pristabdytos į vakarus nuo Kyjivo, 
prasiveržė plačiu frontu.

Ukrainos frontui vadovauti buvo paskirtas pilietinio 
karo veteranas, kavalerijos vadas Semionas Budionas. 
Jis pasirodė nepakankamai gabus vadovauti: Kyjivas 
buvo apsuptas ir užimtas 1941 m. rugsėjį, o spalį ir lap-
kritį vokiečių kariuomenė veržėsi per Ukrainos stepes, 
kol užėmė beveik visą šalies teritoriją, išskyrus gabaliu-
ką Doneco baseino.

1942 m. pavasarį maršalo Semiono Timošenkos pra-
dėtas kontrpuolimas į Charkivą, Rytų Ukrainos pra-

monės didmiestį, buvo nesėkmingas. Kurį laiką vokie-
čių kariuomenė ir toliau skverbėsi gilyn, link Kaukazo 
priekalnių ir Volgos, Stalingrado griuvėsių. Tačiau Sta-
lingradas virto lemiamu vokiečių pralaimėjimu. Iki 
1943 m. vasario mėn. sovietų kariuomenė vėl užėmė 
Charkivą ir siekė giliau įsiskverbti į Ukrainą. Tai nepa-
vyko, po vokiečių kontratakos jie vėl užėmė Charkivą.

Karą Ukrainoje vokiečiai galutinai pralaimėjo po so-
vietų armijos puolimo, prasidėjusio 1943 m. vasarą ir 
su nedidelėmis pertraukomis, bet be didesnių permai-
nų, trukusio iki 1944 m. pavasario. Balandį, užėmus 
Odesą, Vokietijos kariuomenė buvo galutinai išstum-
ta iš Ukrainos, o frontas pietinėje Rytų fronto daly-
je persikėlė į Rumuniją, Bukoviną ir Galiciją – gerai iš 
Pirmojo pasaulinio karo pažįstamus mūšių laukus. 

Atsižvelgiant į priespaudą ir sovietinį terorą, kurį 
teko patirti ukrainiečiams, gali atrodyti keista, kad 
ukrainiečiai taip bekompromisiškai priešinosi vokie-
čių okupantams. Šiuo atžvilgiu reikia turėti omenyje 
keletą faktų. 

Nuo baisaus 1932–1933 m. bado iki vokiečių inva-
zijos praėjo aštuoneri metai. Nors 1941 m. Ukraina 
pagal Vakarų standartus toli gražu nebuvo klestinti 
šalis, materialinės sąlygos pagerėjo tiek, kad nebeliko 
apatiškos nevilties dvasios, kuri greičiausiai būtų vyra-
vusi, jei šalis būtų buvusi užpulta 1932 ar 1933 m. Be 
to, politiškai vokiečiai elgėsi ypač kvailai. Užuot skati-
nę vietos gyventojus sukurti nekomunistinę Ukrainos 
civilinę valdžią, jie įvedė negailestingą karinį režimą, 
visiškai nepalaikė ukrainiečių nacionalistų ir net pa-
dalijo šalį, perduodami Odesą ir teritorijos ruožą į rytus 
nuo Dniest ro Rumunijai.

Užsienio karo stebėtojų ir žurnalistų galimybės ma-
tyti Ukrainą sovietų ir vokiečių karo liepsnose buvo 
menkos ir trumpos. Daugelis karo detalių, įskaitant ir 
ukrainiečių nusiteikimą, lieka nežinomos. 

Vis dėlto, atsižvelgiant į praeities įvykius, aišku tai, 
kad ukrainiečiai drąsiai kovojo už savo namus – tiek re-
guliariuose kariuomenės daliniuose, tiek partizanų bū-
riuose. Taip pat galime būti tikri, kad Ukrainos proble-
ma ateityje bus išspręsta tik tuo atveju, jei komunistinė 
diktatūra užleis vietą tikrai demokratijai ir jei visiška 
laisvė, apie kurią rašė ukrainiečių poetai ir dėl kurios 
žuvo tiek daug ukrainiečių, taps tikrove. !

WiLLiam henry chamberLin
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Į Moldovą nepilnai savaitei 2021 m. spalio pabaigoje 
išvažiavome trise – trys buvę kursiokai iš Vilniaus uni-
versiteto Istorijos fakulteto. Vienas dar ir skautas bei 
daugiau nei vidutiniškas pankas, kitas turintis profe-
sionalių kelionių organizavimo patirties, ir trečias – aš. 
Todėl šis tekstas yra labiau žvilgsnis į Moldovą istoriko, 
o ne keliautojo akimis. Išsikeltas kelionės tikslas – pa-
žinti šią dažnai iš anksto nurašomą Europos pakraščio 
šalį. Skridome ir grįžome per Kyjivą, Moldova mus pasi-
tiko saulėtu ir keliais laipsniais šiltesniu rudenišku oru.

Per tas kelias dienas Moldovoje ėmiau vis labiau mąs-
tyti ne apie šios rytietiškai-pietietiškos ir posovietikos 
bei vakarietiškų permainų persmelktos šalies kasdie-
nybę, o apie mūsų Sausio 13-ąją. Kad ir kokias vietas 
lankydamas ar objektus apžiūrėdamas vis pagaudavau 
save vėl ir vėl galvojant apie prieš 30 metų vykusią so-
vietinę agresiją prieš Lietuvą. To priežastis papras-
ta – žmogus iš Lietuvos Moldovoje pirmiausia ima gana 
greitai suvokti, kokia vis dėlto didžiulė ir neįkainojama 
pergalė buvo pasiekta 1990-aisiais prie Baltijos jūros, 

moLdovos keLionė

Norbertas Černiauskas

atsilaikant prieš sovietų ekonominę ir karinę agresiją, 
autonomijų projektus, jedinstvas ir galiausiai – suge-
bant po kelerių metų išboginti iš Lietuvos sovietinę ar-
miją jau Rusijos kariuomenės pavidalu. Kuo daugiau 
vaikščiojau po Moldovos Padniestrę ir Gagaūziją, tuo 
labiau Sausio 13-osios „akcijos“ kilo į viršų iki neregėtų 
aukštumų, gal net pramušė politinę stratosferą. Visas 
ano meto investicijas galima prilyginti tūkstantmečio 
vertės projektui. Šis suvokimas buvo ypač akivaizdus 
lankantis separatistų valdomame Benderų mieste, žvel-
giant nuo ant Dniestro kranto įsikūrusios tvirtovės – 
į tiltą, šalia kurio budi žydrus šalmus išsistatę rusų 
taikdariai. Kaip niekur kitur pasaulyje apima suvoki-
mas, kokios svarbos darbai 1990–2004 m. buvo atlikti 
Lietuvoje sukalant valstybingumo ir geopolitinės orien-
tacijos kuolus į neramią žemę ant tektoninių Vakarų ir 
Rytų plokščių ribos. 

Gal ir mažai apie tai žinoma, bet Moldova su Lietu-
va turi tam tikrų istorinių paralelių. XIV–XVI a. Lie-
tuvos ir Moldavijos kunigaikštystes siejo kaimynystė, 

kelionių raštai

orheiul vechi (moldovos kernavė). autoriaus nuotraukos
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o svarbiausias ir iki šiol moldavų istorinei savimonei 
itin svarbus kunigaikštis ir savotiškas jų Vytautas – 
Steponas III Didysis – ne kartą turėjo reikalų su LDK. 
Būtent šiai asmenybei atminti Kišiniovo centre XX a. 
trečiame dešimtmetyje buvo pastatytas skulptoriaus 
Alexandru Plămădeală paminklas, tapęs kertiniu mies-
to istoriniu akcentu. Simboliška, kad tuometinė Rumu-
nijos valdžia jį pastatė vietoje ten anksčiau stovėjusio 
caro Aleksandro II, galutinai prijungusio šias teritorijas 
prie Rusijos imperijos, stovylos. 

Paminklas XV a. pabaigos kunigaikščiui apskritai gali 
papasakoti visą Moldovos paskutinio šimtmečio istori-
ją. Okupavus kraštą jis buvo kilnojamas iš vienos vie-
tos į kitą, slepiamas, nuo postamento trinami užrašai, 
naujai kuriamos su šia asmenybe susijusios istorinės 
interpretacinės prasmės. 1989 m. iš paunksnės cent-
riniame parke jis buvo atkeltas į savo pirminę vietą ir 
stovi ten iki šiol. Tačiau daugiausia paralelių tarp Lie-
tuvos ir Moldovos atsiranda kalbant apie XX a. rea lijas. 
1939–1940 m. Moldova, kaip tuometinės Rumunijos 
dalis, pateko į tų pačių 1939 m. rugpjūčio 23 d. sovietų-
nacių pakto slaptųjų protokolų pinkles ir tapo dar viena 
Rytų Europos kruvinųjų žemių dalimi. Skaitant apie 
Moldovos istoriją apima savotiškas déjà vu. 1940 m. 
birželio pabaigoje (po Lietuvos, Latvijos ir Estijos) ji 

buvo okupuota sovietų, po metų iš čia į Sibirą išriedėjo 
pilni vagonai deportuojamų moldavų. 1941 m. birželio 
22 d. prasidėjus nacių-sovietų karui, čia įžengė vokie-
čių sąjungininkės Rumunijos pajėgos, kurios, savaime 
suprantama, buvo sutiktos kaip išvaduotojos. Pasibai-
gus Antrajam pasauliniam karui ir Moldovą reokupa-

vus sovietams, raudonasis teroras čia prasiautė gal net 
nuožmiau nei Lietuvoje. Bolševikai pridėjo ranką, kad 
1946–1947 m. čia užslinkęs nederlius išaugtų iki bai-
saus bado, pražudžiusio tūkstančius vietos gyventojų, 
daugiausia žemdirbių. Vėliau šalis buvo specifiškai so-
vietizuota dirbtinai formuojant sovietiškai-moldavišką 
tapatybę, kuri rėmėsi preparuotu tautiškumu, istorinė-
mis sąsajomis su Rusijos imperija ir ateities sovietinio 
progreso pažadu. Moldova tapo viena iš sovietinių res-
publikų – Moldavijos SSR. 1989–1992 m. situacija Mol-
dovoje susiklostė kitaip nei Lietuvoje, Latvijoje ir Esti-
joje. Tiesa, įdomu, kad dar sovietinė Moldova 1990 m. 
gegužės 31 d. pripažino Lietuvos nepriklausomybę, ta-
čiau jokių teisinių pasekmių tai nesukėlė, nes pati te-
buvo SSRS dalimi. Moldova apie savo nepriklausomybę 
paskelbė iš karto po Maskvos pučo 1991 m. rugpjūtį. 

Deja, bet paskelbti nepriklausomybę neužtenka. Pa-
našiu metu apie savo pasilikimą SSRS sudėtyje, o vėliau 
ir apie nepriklausomybę, paskelbė rusakalbė Padniest-
rė. Iškilusios problemos sureguliuoti taikiai nepavyko. 
1992 m. tarp Moldovos ir separatistų kilo karinis konf-
liktas, į jį įsikišo Rusijos pajėgos. Karas baigėsi konf-
likto įšaldymu, kuris tęsiasi iki šiandien. Karas parei-
kalavo daugiau nei tūkstančio aukų. Padniestrė jau 30 
metų tėra Rusijos armijos ir vietos oligarchų valdoma 

4100 kvadratinių kilometrų dydžio pleištinė guberni-
ja ir politinė girnapusė mažos šalies siekiuose žengti į 
priekį normalybės ir Vakarų link.

Byrant SSRS, Moldovai nepasisekė ne tik su vietos 
separatistais, bet ir su artimiausiais kaimynais – Ru-
munija. Kad ir kaip tai keistai skambėtų – juk abi šalys 

norbertas černiauskas

tiraspolis, miesto centras
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istoriškai buvo ir yra itin artimos, gyventojai kalba ta 
pačia kalba. Vėlyvuoju sovietmečiu, kai Pietų Lietuva 
žiūrėjo ir klausė kiek laisvesnės socialistinės Lenkijos 
televizijos ir radijo, kur devintame dešimtmetyje veikė 
Solidarumas su Lechu Wałęsa, o popiežius Jonas Pau-
lius II savo gimtinėje suklupusiai tautai ištarė nepa-
mirštamąjį nebijokite, kitoje socialistinio bloko dalyje, 
Rumunijoje, susiklostė visiškai kitokia situacija. Ten 
karaliavo nevaldomas diktatorius Nicolae Ceaușescu, 
kurio reformos šalį vis labiau nardino į socialinės ir so-
cialistinės inžinerijos bedugnę. Kai Lenkijoje 1989 m. 
prasidėjo taiki revoliucija, sistemingos ir kryptingos 
ekonominės permainos, Rumunijos diktatorius laikėsi 
iki paskutiniosios – kol sukilusių rumunų 1989 m. gruo-
dį su žmona buvo sušaudytas. Išėjimas iš socialistinio 
bloko Rumunijai reiškė ne tik dideles permainas, bet ir 
kainavo šimtus gyvybių. Taigi Lietuva kūrė kokybišką 
ir sėkmingą revoliuciją, o Moldova matė kruviną dikta-
toriaus nuvertimą ir klimpimą porevoliucinėse permai-
nose. Langas Vakarų kryptimi Lietuvai ir Moldovai ir 
čia atsivėrė skirtingai.

Per kelias dienas spėjome pamatyti Kišiniovą, ku-
ris pasirodė didelis, labiau pilkas, bet visgi svetingas 
miestas. Mieste galima pamatyti ir daugybę sovietme-
čio gigantų – nuo milžiniškų daugiabučių, viešbučių iki 
apleisto cirko, – ir naujai pastatytų bei statomų objek-
tų, sutvarkytų parkų, hipsteriškų gatvių. Vienos miesto 
dalys (nebūtinai centre) atrodė prižiūrimos, atnaujin-
tos, o kitur jos priminė tiesiog 2000-uosius, su visais to 
meto atributais ir lakstančių benamių šunų būreliais. 
Nepaisant visko jautėsi, kad Kišiniovas yra didmiestis 
ir ateityje, nepaisant sunkiai nusikratomos posovieti-
nės stagnacijos, jo reikšmė neabejotinai turės tik augti. 
Po Kišiniovo važiuodami puikiais keliais ir matyda-
mi lietuviškai akiai itin plačius ir nemiškingus tolius 
apsilankėme šiauriau sostinės esančiame ir uolėtuose 
Dniestro krantuose įsikūrusiame Saharnos ortodoksų 
vienuolyne, o vėliau ir įspūdingoje Moldovos „Kerna-
vėje“ – Orheiul Vechi. Buvome ir didžiausioje regiono 
vyno darykloje Krikove. Nors skelbiama, kad dabartinė 
Moldova išpilsto žymiai mažiau vyno nei SSRS laikais, 
tačiau jo kokybė yra tikriausiai kelis kartus geresnė – 
šalis, anot vietos vyndarių, iš anuomet paprastos alko-
holio gamintojos dabar tapo tikra vyno šalimi.

Dalį Moldovos egzotikos sudaro ir autonominė jos 
dalis – Gagaūzija. Riebus maistas, stilizuoti tautiniai 
drabužiai ir visur skambantis rusiškas popsas. Kad 
išgirstum vietinių kalbą, priskiriamą tiurkų kalbų šei-
mai, reikia itin įtempti klausą, nes aplink beveik visi 
pokalbiai vyksta tik rusiškai. Taigi Gagaūzijos išskirti-
numas pasirodė labai paviršinis, buitinis. Regiono sos-
tinėje Komrate buvo justi Turkijos, nemažai investuo-
jančios į regiono kultūrą ir švietimą, įtaka. Tiesa, ji kol 
kas neprilygsta ryškiai posovietiškai nacionalistinei 

realybei, kurią atspindi ir Komrato paminklai. Miesto 
centre žanro klasika – stovi Leninas, – ir tai matyt daug 
pasako apie autonominį statusą ir savo išskirtinumą 
nuolat pabrėžiantį regioną. Miesto gatvėse ir skveruose 
galime pamatyti ir kitų iškalbingų ženklų, pavyzdžiui, 
už kvartalo nuo centrinės aikštės stovi kuk lus pamink-
liukas „politinių represijų aukoms“. Tiesa, reikia gerai 
pasukti galvą, norint suprasti apie ką čia kalbama, nes 
detalesnių paaiškinimų, kas ir prieš ką represijas vyk-
dė, nėra. Paminklas (beje, Lenino gatvėje) greičiausiai 
pastatytas pagerbiant vietines stalinizmo aukas. Dar 
už kelių namų galime rasti gal kiek prašmatnesnį pa-
minklą, skirtą 1979–1989 m. Afganistane žuvusiems 
gagaūzų kariams. Bet tai nublanksta prieš dar kiek to-
liau esančią didvyrių alėją – mažą skverą su išrikiuotais 
postamentais ir galvomis ant jų. Alėjoje pagerbti sovie-
tų karo ir darbo didvyriai, gagaūzų liaudies rašytojai 
ir garsūs autonomininkai, yra ir galvų, skirtų didiems 
Rusijos menininkams. Apsilankius Komrate išvada per-
šasi viena – geriau daugiau dėmesio skirti Kišiniovui ir 
kitiems Moldovos miestams nei šiam savo išskirtinumu 
besididžiuojančiam, bet aiškios tapatybės apskritai ne-
labai turinčiam regionui.

Važiuoti į Tiraspolį nenorėjau, bet mano bendrakelei-
viai į kalbas nesileido, vis įtikinėjo (apgaudinėjo), kad 
važiuojam ne šiaip sau, o pažiūrėti futbolo – tądien kaip 
tik Moldovos taurėje žaidė vietos Sheriff klubas, šiemet 
visai patriukšmavęs Europoje, ir komanda iš trečios 
lygos. Į Tiraspolį pajudėjome iš Komrato. Moldovoje 
mik ruškių vairuotojai primena svarbius feodalus, kurie 
savo teritorijoje yra linkę įvesti aiškias taisykles: sėdėti 
tik vietose pagal bilietą, užsidėti kaukes, nes stabdys 
policija, garsiai leisti kaukazietišką muziką, keikti ap-
linkinius vairuotojus – toks mus ir vežė. Iš Komrato su 
vietiniu feodalu važiavome gana patogiai, tik vienišas 
lagaminas ant ratukų nuolatos važinėjo iš autobusiuko 
priekio į galą, o savininkas niekaip neprisipažino. Po 
geros valandos artėjant kelionės tikslui nuotaika niau-
kėsi. Aplinkiniai kaimai atrodė vis niūresni, apšepę, su 
daugybe kolūkinių griuvėsių. Kelias artėjant prie Tiras-
polio irgi vis labiau prastėjo, nepriminė Kišiniovo apy-
linkių. Bevažiuodami numušėm duslintuvą. Vairuoto-
jas keikėsi, mikruškė kaukė kaip traktorius. Galiausiai 
pravažiavome moldavų policijos automobilį ir už kokio 
kilometro pamatėme sieną, kurios vien vaizdas kėlė ne-
rimą. Ant duobėto kelio matėsi numesti blokai, aplink – 
kažkokie vagonėliai ir kioskai, lakstė šunys, vėjas gai-
niojo dulkes ir šiukšles. Šalia kelio stovėjo pasieniečiai 
su medžiotojų drabužiais ir kalašnikovais ant pečių. 
Net mūsų vairuotojas su jais pirmiausia pasisveikino 
švelnutėliu balseliu. Pasieniečiai nuskanavo mūsų do-
kumentus, paklausė kelionės tikslo, kiek nustebo, kad 
važiuojam žiūrėti futbolo. Kadangi nusprendėme Pa-
dniestrėje viešėti tik dieną, didesnių kliūčių tolimesnei 
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kelionei neatsirado. Pajudėjome toliau, bet mikruškė 
mūsų iki Tiraspolio centro nenuvežė. Vairuotojas su-
galvojo, kad jis jau kažkur vėluoja, todėl visus keleivius 
paleido priemiestyje. Bet buvo toks geras, kad mums 
davė vietinių rublių troleibuso, su kuriuo netrukus ir 
pasiekėm centrą, bilietui.

Daugelis nuvykusių į Tiraspolį ir savo įspūdžius apra-
šančių keliautojų apie šį miestą ar visą Padniestrę po to 
pateikia beveik identiškus pasakojimus, kurie kartais 
atspindi ne pamatytą realybę, o jau iki kelionės susikur-
tus ir standartizuotus turistinius lūkesčius. „Europos 
užkampis“, „paskutinė SSRS teritorija“, „užkonservuo-
tas sovietmetis“ ir pan. Susidaro įspūdis, kad tai net 
savotiškas triukas turistams privilioti. Tačiau kas yra 
pakeliavęs kiek nors daugiau po buvusius SSRS regio-
nus, nieko išskirtino Padniestrėje neišvys. Tai tiesiog 
nutriušęs buvusios imperijos regionas – panašių vaizdų 
galima matyti net ir Baltijos šalyse. Tiesa, Tiraspolis ir 
jo centras atrenovuotas geriausios tradicijos slavišku 
stiliumi – daug trinkelių ir bortelių, ryškių spalvų, pi-
gių papuošimų. 

Tačiau nuvykus į Padniestrę į akis krito ne ši pigi 
egzotika, o itin didžiulė regiono militarizacija. Vien va-
žiuojant tarp Benderų ir Tiraspolio kursuojančiu trolei-
busu pro langus matėsi daugybė uniformuotų žmonių: 
milicininkų, karių, kažkokių paramilitarinių struktūrų 
narių. Kartais buvo sunku beatskirti, ar tai vietiniai ka-
riai, omonininkai ar taikdariai iš Rusijos. 

Tiraspolio centras yra pergrūstas naujais paminklais 
praeičiai, kurie dėl savo blizgumo ir kokybės dažniau 
primena ne įprastus istorinius paminklus, o praban-
gius antkapius ant mafijos bosų kapų. Per puskilomet-
rį nuo svarbiausių miesto administracinių pastatų vėl 
stovi (nuo ankstesnių laikų) Leninas, kitoje gatvės pu-
sėje priešais stovi T-34 tankas – standartinis pamink-
las Didžiajam tėvynės karui atminti. Priešais tanką – 
Pergalės alėja, kurioje įvairiomis formomis įamžintos 
šio karo detalės – didvyriai, mūšiai, žuvusieji. Alėjos 
pabaigoje – naujausia šio monumento dalis, matyt, ne-
seniai pastatyta nemenka paminklinė siena su trimis 
svarbiausiais Didžiojo tėvynės karo šlovę pratęsiančiais 
akcentais. Centrinė ir svarbiausia sienos dalis skir-
ta 1990–1992 m. karui (pergalei) su Moldova atminti, 
ant monumento užrašytos pavardės asmenų, tariamai 
žuvusių per konfliktą už šios pseudovalstybės laisvę. 
Į dešinę nuo jo stovi sovietų karį Afganistano kare vaiz-
duojanti žmogaus dydžio paminklinė stovyla. Į kairę 
nuo monumento centrinės dalies pastatytas antkapį 
primenantis paminklas, skirtas Černobylio atominės 
elektrinės avarijos likvidatoriams. Šis triptikas nėra 
paskutinė paminklinė detalė centrinėje miesto erdvė-
je. Netoli šios alėjos stovi milžiniška raitelio skulptūra, 
skirta Rusijos imperijos karvedžiui Aleksandrui Suvo-
rovui, o netoliese esančiame parkelyje pasodinta ir im-

peratorės Jekaterinos II skulptūra. Taigi Tiraspolyje 
matyti visos Rusijos imperiją įamžinančios atmainos 
ir ataugos. Čia sugula ir imperija, ir sovietija, ir užšal-
dytais konfliktais kvepianti vietos posovietinė erdvė, ir 
mafijinė dabartis.

Kalbai su moldavais pasisukus apie politiką ir poli-
tikus dažniausiai pasigirsdavo posovietinei erdvei bū-
dingi padūsavimai: 30 metų visa valdžia buvo prasta, ji 
nieko negali pakeisti. Koks skirtumas, ar už valstybės 
vairo šiuo metu yra kairiosios ar dešiniosios jėgos. Ta-
čiau šalia šio mūsų klausai įprasto nusivylimo būta ir 
išskirtinumo – daugelis moldavų kalbėdami apie šiuo 
metu šaliai vadovaujančius politikus beveik visada pa-
brėžtinai išskirdavo dabartinę valstybės prezidentę 
Maia Sandu. Apie ją atsiliepdavo su pagarba, o kartais 
net ir globėjišku tonu: „Ji mūsų visų prezidentė“. Vla-
dimiras, kuris mus vežiojo po Moldovą, net prasitarė, 
kad ji būtų dar geresnė vadovė, jei ne opozicijoje esan-
tys socialistai ir komunistai, kurių atstovai vis dar sėdi 
svarbiuose valstybės postuose. Anot Vladimiro, ji labai 
stengiasi dėl visų, o ne tik dėl savų – moldavų.

Tokios mūsų vairuotojo politologinės įžvalgos bendro 
požiūrio į politiką lauke atrodė neįprastai. Išties, pa-
lyginus su ligtoliniu Moldovos politiniu koloritu, ypač 
buvusiais prezidentais-komunistais Igoriu Dodonu ir 
Vladimiru Voroninu, Sandu atrodo kaip iš kitos poli-
tinės galaktikos. Ji – Moldovoje ir JAV įvairiapusį so-
cialinį išsilavinimą įgijusi politikė, sukaupusi svarbios 
patirties dirbdama tiek tarptautinėse organizacijose, 
tiek Moldovoje. Sandu yra proeuropietiškos orientacijos 
politikė ir atrodo, kad šiuo metu yra sutelkusi didžiules 
politines jėgas savo rankose – 2020 m. ji ne tik laimėjo 
prezidento rinkimus, tačiau 2021 m. jos anksčiau va-
dovauta centro dešinės partija Partidul Acțiune și So-
lidaritate („Veiksmas ir solidarumas“) laimėjo absoliu-
čią daugumą šalies parlamente, o partijos pirmininkas 
istorikas Igoris Grosu tapo parlamento vadovu. Sandu 
dešinioji ranka, ekonomistė Natalia Gavrilița, tapo ša-
lies premjere. Atrodytų, kad turimas gyventojų pasiti-
kėjimas ir sukalibruota komanda turėtų imtis reformų, 
tačiau vietos gyventojai apie jas kalbėjo atsargiai. Kita 
vertus, mums besilankant Moldovoje šalį pasiekė gan-
dai, kad Gazprom ketina penkis kartus branginti Mol-
dovai tiekiamų dujų kainą. Šaliai, kurios gyventojams 
energijos kainos kasdienėms reikmėms sudaro žymiai 
didesnę dalį išlaidų nei kad Lietuvoje, toks pabrangi-
mas atrodė sunkiai suvokiamas. Daugelis gana naiviai 
apeliavo į rusų širdis ir sąžinę – vienas taksistas tie-
siog garsiai mąstė: „Kas gi tiems rusams pasidarė, ko-
dėl jie taip elgiasi?“ Natūralu, kad po tokių žinių prieš 
pat prasidedant žiemai kalbos apie esmines reformas 
buvo užgožtos visuotiniu susirūpinimu dėl drastiško 
dujų pabrangimo. Šiuos svarstymus lydėjo nedrąsūs 
pamąstymai apie būtinybę apsirūpinti alternatyviais 
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energijos šaltiniais, ypač žvelgiant į Rumuniją. Kita 
vertus, kalbos apie dujų pabrangimą labai iliustraty-
vus pavyzdys – rusiškų žaliavų kainos dažnai susietos 
ne su ekonominiais rodikliais, o su posovietinės erdvės 
vyriausybių požiūriu į Europą.

Susidarė įspūdis, kad šaliai stotis ant kojų ir eiti į 

priekį labai padeda moldavų emigrantai, daugiausia 
įsikūrę Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Didžiojoje 
Britanijoje. Didieji pokyčiai prasidėjo, kai prieš kelerius 
metus diasporos atstovai buvo įgalinti balsuoti Mol-
dovos prezidento ir parlamento rinkimuose. 2020 m. 
prezidento rinkimuose balsavo per 250 000, o 2021 m. 
parlamento per 210 000 emigrantų (apie 15 proc. visų 
balsavusiųjų). Iš jų Sandu arba jos naujai suburtą pro-
europietišką partiją palaikė triuškinama diasporos da-
lis – atitinkamai 92 ir 85 proc. Toks balsų skaičius ge-
rokai nusvėrė prokomunistinius ir prorusiškus balsus 
iš autonominio Gagaūzijos regiono ir Padniestrės pseu-
dovalstybės, kurie ankstesniuose rinkimuose neretai 
tapdavo lemiamais. Tiesa, kad ir kaip būtų sunku pati-
kėti, bet nepriklausoma valstybe besivaizduojanti Pad-
niestrė kaip niekur nieko balsuoja visuotiniuose Moldo-
vos rinkimuose. Tai rodo ir didžiulę Moldovos politinę 
kantrybę – nepaisant didžiulių ekonominių nuostolių, 
kuriuos atneša separatistinis regionas, ir nuolatinės 
antivalstybinės retorikos – ji toliau nuosekliai vykdo 
vientisos Moldovos politiką. 

Moldovos emigrantai proeuropietiška linkme suka ne 
tik šalies politinį vairą – jie ir jų pinigai jau kurį laiką 
labai daug reiškia šalies ekonomikai. Lankantis sosti-

nėje buvo matyti ne vienas statybinis kranas, dirban-
tis prie naujai renčiamų objektų – daugiabučių, biurų 
ar prekybos centrų. Visi kalbinti Kišiniovo gyventojai 
sakė, kad iš uždarbio Moldovoje nusipirkti gyvenamą-
jį būstą iš esmės neįmanoma, o visos statybos ir naujų 
butų pirkimas finansuojamas užsienyje dirbančių ar 

jau užsidirbusių moldavų. Apskritai didelę dalį šalies 
stabilių pajamų korupcijos kamuojamoje šalyje sudaro 
emigrantų pinigai. Nors emigracija Moldovą yra palie-
tusi itin skaudžiai – ištuštėję kaimai ir apleisti mūriniai 
keturkampiai namukai matyti tiesiog plika akimi – ta-
čiau kažkokios visuotinos tragedijos dėl to nejusti. Dau-
geliui emigruoti ilgesniam ar visam laikui atrodo tiesiog 
normalu. Beveik visi kalbinti moldavai buvo arba patys 
trumpam emigravę, arba turi artimųjų, kurie uždar-
biauja užsienyje ir finansiškai padeda saviems. Tiesa, 
nemažai moldavų važinėja trumpesniems ar net kas-
dieniniams darbams ir į kaimyninę Rumuniją. Atrodo, 
kad užsienių jau yra paragavusi didesnė šalies dalis nei 
kad tų, kurie prisimena tik sovietmetį. Akivaizdu, kad 
ekonominė emigracija iš Moldovos padėjo amortizuoti 
posovietines socialines ir politines krizes, o aktyvioji 
dias poros dalis tapo europietiškos orientacijos valstybės 
vedliais. Pagerėjus ekonominei bei politinei situacijai ir 
kaip nors išsprendus Padniestrės klausimą, matyt, ne-
maža dalis emigrantų sugrįžtų į Moldovą.

Keliaujant, žinoma, norėjosi sužinoti, ką vietiniai gal-
voja apie šalies piktžaizdę, esančią kitoje Dniestro pu-
sėje. Vyresni atsidūsėdavo ir nukreipdavo mintis į pra-
eitį – prisimindami laikus, kai vienoje ir kitoje upės 

kišiniovo daugiabutis
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pusėje gyvenantys buvo vieni kitiems draugiški, kai 
nebuvo sienos. Jų įvardijama praeitis sunkiai politiš-
kai ir istoriškai apibrėžiama, nesusaistoma konkrečių 
datų, kaltininkų. Nebent nusakant, kad tik Padniest-
rės valdovams ši situacija yra naudinga, o žmonės ir 
toliau norėtų gyventi drauge. Kita dalis aiškiai įvardijo, 
kad viso konflikto ir separatizmo priežastis yra ne Pa-
dniestrės valdovai, o ten dislokuotas Rusijos garnizo-
nas. Dažnas pabrėžė, kad išvedus kariuomenę abi pusės 
greitai susitaikytų, neliktų didesnių abipusių nuoskau-
dų. Tuo tarpu vienas jaunas taksistas teigė, kad reikia 
kuo greičiau palikti tą separatistinę teritoriją velniop, 
užtverti kelius, pastatyti muitines, nutraukti visus ry-
šius ir tegu sau gyvena – anot jo, bandymas formaliai 
išlaikyti šią nedidelę teritoriją Moldovos sudėtyje labai 
daug kainuoja. O didžiausia kaina – mes niekada dėl to 
nebūsime Europoje. Nors abi teritorijos nėra aklinai at-

skirtos, o dalis žmonių dirba vienoje ar kitoje Dniestro 
pusėje, bet kasdieninių įtampų yra. Dažnas moldavas 
skundžiasi, kad pseudovalstybė eikvoja visos Moldovos 
resursus, o pseudopasieniečiai nepagarbiai elgiasi su 
atvykstančiais. Tiesa, būna akimirkų, kai vienoje upės 
pusėje pradedami kepti šašlykai, ir Dniestro slėnyje 
pakvipus laužo dūmams, gyventojai kaimynus iš kitos 
upės pusės šaukia pasisvečiuoti. Žinoma, tokie kvieti-
mai dažniausiai primena ateities svajonę, o ne realybę.

Pabaigai norisi pastebėti, kad visi pokalbiai su mol-
davais anksčiau ar vėliau buvo pratęsti jų klausimais: 
o kaip ten pas jus, Europoje? Po tokių klausimų imda-
vau vėl ir vėl galvoti apie Sausio 13-ąją ir visą Kovo 11-
osios epochą. Rusijai pradėjus naują karą Ukrainoje, 
2022 m. kovo 3 d. Moldova oficialiai paprašė narystės 
Europos Sąjungoje.

komrato priemiestis

!
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Spartos karalius Agesilajas (c. 445–360 pr. Kr.) buvo viena įdo-
miausių ir svarbiausių to laikmečio asmenybių, tad nenuosta-
bu, kad susilaukė ne tik Ksenofonto, bet ir kitų istorikų (Oksi-
rincho istoriko, Diodoro, Plutarcho) dėmesio. Skirtingi autoriai 
paskirus Agesilajo biografijos faktus dažnai traktavo nevie-
nodai, todėl jei vienu atveju galima sakyti Agesilajo biogra-
fijos autorių buvus šališką ir parašius liaupsinančią biografiją 
(Ksenofontas), tai antru, priešingai, galima tarti jį buvus jei ne 
priešišką, tai bent kritišką (Diodoras). Todėl išsamų Agesilajo 
paveikslą galima susidaryti tik draugėn sujungus visus požiū-
rius ir interpretacijas.

Biografija IV a. pr. Kr. buvo naujas literatūros žanras, kurio 
pradininku tikriausiai būtų galima laikyti Atėnų oratorių Isokra-
tą, dviejų valdovų, Euagoro ir jo sūnaus Nikoklio, biografijų au-
torių. Reikia turėti galvoje, kad Isokratas aprašė iš esmės dviejų 
tiranų, Ksenofontas – karaliaus gyvenimą. Skirtumas esminis: 
parodydamas Agesilają kaip dorą, sąžiningą, dievus gerbiantį 
žmogų, jis kartu legitimizuoja jo, kaip valdovo, kuris ne pats 
užėmė valdžią, bet buvo išrinktas, veiklą. Savo ruožtu tirano 
valdymas yra prievartinis, todėl joks doras ir dievus gerbiantis 
žmogus būti tiranu nenorės. Taigi, tarsi sako Ksenofontas, tirano 
gyvenimas negali būti tinkamas biografijos objektas ir nenusi-
pelno būti aprašytas.

Vis dėlto Ksenofonto dėmesį Agesilajas atkreipė pirmiausia 
ne kaip valdovas, o kaip vyriško šaunumo (andragathia) pa-
vyzdys. Agesilajo šaunumo apraiškas Ksenofontas galėjo iš-
vysti savo akimis, tapęs jo draugu ir bendražygiu. 401 m. pr. 
Kr. bičiulio kvietimu Ksenofontas tapo vienu iš Persijos princo 
Kyro Jaunesniojo, užsimojusio nuversti savo brolį Artakserksą 
II, pasamdytos kariuomenės vadų. Žygis baigėsi nesėkmingai, 
Kyras Jaunesnysis žuvo, o graikų samdiniai buvo priversti bėg-
ti (sunkų dešimties tūkstančių karių žygį per priešo teritoriją 
Ksenofontas įspūdingai aprašo savo Anabasyje). Po įvairių iš-
bandymų, nesuskaičiuojamų kovų graikų samdiniai pasiekė 
Juodąją jūrą ir išsigelbėjo. Tai nedidelei graikų samdinių daliai, 
kuri, pasiekusi graikiškojo pasaulio ribas, neišsisklaidė, ėmėsi 
vadovauti Ksenofontas. Galiausiai ši Ksenofonto vadovauja-
ma karių saujelė buvo nusamdyta spartiečių, apie 399 m. pr. 
Kr. Ksenofontas su savo kariais tapo Spartos kariuomenės, pa-
siųstos išlaisvinti Jonijos graikus, dalimi. Po trejų metų kovos 
Sparta nusprendė žengti lemtingą žingsnį ir karinei kampanijai 

agesiLajas

Ksenofontas

Azijoje pasiųsti vadovauti karalių Agesilają. Taip 396 m. pr. Kr. 
Ksenofontas susitiko su karaliumi Agesilaju. Galima spėti, kad 
pirmųjų karinių žygių metu Ksenofontas tebevadovavo savo 
kariams, tačiau 395 m. pr. Kr. šis postas buvo perduotas spar-
tiečiui. Ksenofontas tikriausiai turėjęs užimti žemesniojo karini-
ninko vietą arba pereiti į Agesilajo padėjėjų gretas. Kad ir kaip 
ten būtų, Ksenofontas pasiliko Agesilajo palydoje iki pastarasis 
buvo atšauktas 395/394 m. pr. Kr., Graikijoje ėmus formuotis 
antispartietiškai koalicijai, į kurios sudėtį įėjo ir Ksenofonto 
gimtasis miestas Atėnai. Ksenofontas, galbūt ir nenoromis, buvo 
priverstas grįžti į Graikiją.

Agesilajuje Ksenofontas pateikia detalių iš įvairių Agesilajo 
karinių žygių, pasakoja apie jo kaip karvedžio sugebėjimus, 
aprašo santykius su kitais valdovais, tačiau pagrindinį dėmesį 
jis vis dėlto kreipia į moralinę Agesilajo gyvenimo pusę ir ieško 
ten rakto į jo asmenybę. Ksenofonto tikslas aprašant Agesilajo 
gyvenimą yra ne pateikti konkrečius faktus, o parodyti visos 
Agesilajo veiklos išskirtinumą, išaukštinti jo sugebėjimus, jo 
kaip žmogaus ir valdovo šaunumą, be kurių būtų buvę neįma-
nomi jo atlikti žygdarbiai.

Antra vertus, Agesilajas puikiai iliustruoja vieną iš Ksenofon-
to politinės minties sunkumų arba padėties be išeities situaciją. 
Ksenofonto manymu, tik išskirtinis lyderis yra pajėgus sukurti 
tokią politinę sistemą, kuri būtų ilgalaikė ir priimtina. Bet dėl 
to, kad tokia sistema remiasi vieno žmogaus išskirtiniais su-
gebėjimais, ji yra be galo nepastovi. Nesant lyderio (kaip kad 
atsitiko su Agesilaju, kai šis dėl ligos negalėjo dalyvauti žygyje 
prieš Tebus), atsiskleidžia visas šios sistemos trapumas. Tačiau 
šioje trapios galios situacijoje lygiai taip pat galima įžvelgti ir 
pozityvių dalykų, mat kaip dėl lyderio nebuvimo politinė siste-
ma susvyruoja, taip dėl to paties lyderio netikėto atsiradimo ta 
pati politinė sistema vėl gali būti stabilizuojama. Tad esminis 
klausimas, kurį, nesyk jį nagrinėjęs kituose savo veikaluose, 
Ksenofontas dar kartą tarsi netiesiogiai užduoda Agesilajuje, 
yra šis: ar politinis lyderis, o kartu ir tobulas žmogus, atsiranda 
atsitiktinai, ar tokį lyderį ir žmogų galima išugdyti ir kokių sa-
vybių reikia, kad jį būtų galima pavadinti visapusiškai tobulu 
žmogumi ir valdovu?

Iš senosios graikų kalbos (Xenophon, Scripta minora, Cam-
bridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1984) vertė 
Alius Jaskelevičius.

KlasiKa
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(I.1) Vienok žinau, kad yra nelengva parašyti Agesi-
lajo šaunumo ir šlovės vertą pagyrimą, visgi – to reikia 
imtis. Mat negražu būtų, jei dėl to, kad buvo tobulai ge-
ras vyras, nesusilauktų net negausių pagyrų.

(2) Taigi apie jo aukštą kilmę ką kas nors didingesnio 
ir gražesnio galėtų pasakyti nei tai, kad net ir dabar jo 
kilmė iš Heraklio yra atsekama per vardu žinomus pro-
tėvius, ir tai ne per paprastus žmones, bet per valdovus, 
kurių tėvai taip pat buvo valdovai?1 (3) Jų nebūtų ga-
lima apkaltinti net ir tuo, kad jie tebuvo nereikšmingo 
polio valdovai. Priešingai: kaip jų giminė tėvynėje buvo 
labiausiai gerbiama, taip ir polis labiausiai išsiskyrė 
Heladoje. Taigi jie nėra pirmi tarp antrų pagal geru-
mą, bet svarbiausi žmonės tarp svarbiausiųjų. (4) Dėl 
šios priežasties verta drauge pagirti jo tėvynę ir giminę, 
mat dar niekuomet polis, ėmęs pavydėti savo aukštos 
padėties, nesugalvojo sunaikinti savo valdžios ir dar 
niekuomet karaliai nesiekė įgyti didesnių galių už tas, 
kurias iš pradžių gavo sulig karaliaus valdžia. Dėl tos 
priežasties jokia kita valdžia (nei demokratija, nei oli-
garchija, nei tiranija, nei karaliaus valdžia) akivaizdžiai 
nėra išbuvusi be pertrūkių, ir tik ši vienintelė karaliaus 
valdžia išlieka nepakitusi. 

(5) Šiaip ar taip, štai įrodymai, kad dar prieš pradėda-
mas valdyti Agesilajas atrodė esąs vertas karaliaus val-
džios. Mat mirus karaliui Agidui ir dėl valdžios susigin-
čijus Leotichidui, Agido sūnui, ir Agesilajui, Archidamo 
sūnui, polis, nusprendęs, kad Agesilajui negalima nieko 
prikišti tiek dėl kilmės, tiek dėl šaunumo, paskyrė jį ka-
raliumi. Nors galingiausiame mieste geriausiųjų pilie-
čių būti palaikytam vertam puikiausio atlygio – kokio 
dar jo šaunumo įrodymo reikia prieš stojant valdyti? 

(6) Dabar jau papasakosiu, kiek daug nuveikė būda-
mas karaliaus valdžioje, nes manau, kad iš darbų ge-
riausiai paaiškės ir jo būdas. Taigi Agesilajas buvo dar 
jaunas, kai gavo karaliaus valdžią. Vos jam pradėjus 
eiti pareigas buvo pranešta, kad persų karalius renkąs 
laivyną ir didelę sausumos kariuomenę puolimui prieš 
helėnus. (7) Apie tai besvarstant lakedaimoniečiams ir 
jų sąjungininkams, Agesilajas pasiūlė, kad jeigu jam 
duos trisdešimt spartiečių, du tūkstančius naujai pri-
imtų piliečių2 ir sąjungininkų kariuomenę, jis nuvyks 
į Aziją ir pamėgins sudaryti taiką arba, jei barbaras 
norėtų kariauti, laikys jį užimtą, idant negalėtų žygiuo-
ti prieš helėnus. (8) Tad šis užsidegimas už ankstesnį 
Perso persikėlimą atmokėti tuo pačiu ir pasiryžimas su 
juo kariauti verčiau puolant nei ginantis, taip pat noras 
verčiau naikinti tai, kas priklauso Persui, o ne kariauti 
su helėnais, tučtuojau sulaukė didelio visų susižavė-
jimo, tačiau gražiausiu dalyku iš visų buvo laikomas 

noras pradėti kovą ne dėl Heladės apgynimo, bet dėl 
Azijos pavergimo. 

(9) O kas galėtų aiškiau nupasakoti jo karinius veiks-
mus po to, kai, gavęs kariuomenę, išplaukė, nei pasako-
jimas apie jo nuveiktus darbus? (10) Taigi Azijoje toks 
buvo jo pirmasis darbas: Tisafernas prisiekė Agesilajui, 
kad jei šis laikysis paliaubų, kol sugrįš pas karalių pa-
siųsti pasiuntiniai, jis darysiąs viską, kad Azijoje esan-
tys helėnų poliai liktų nepriklausomi. Savo ruožtu ir 
Agesilajas prisiekė sąžiningai laikytis paliaubų, davęs 
darbui atlikti tris mėnesius. (11) Tisafernas savo prie-
saiką netrukus sulaužė: užuot laikęsis paliaubų, papra-
šė karaliaus didelės kariuomenės be tos, kurią prieš tai 
turėjo. O Agesilajas, nors šitai žinojo, toliau laikėsi pa-
liaubų. (12) Man atrodo, kad pirmas jo puikus nuveik-
tas darbas yra tas, kad parodęs Tisaferną kaip žodlau-
žą, privertė juo visus nepasitikėti, savo ruožtu parodęs 
save, pirma, kaip priesaikų besilaikantį, antra, kaip 
nelaužantį sutarčių, jis padrąsino visus – tiek barbarus, 
tiek helėnus – sudaryti su juo sutartį, jei tik norėtų. 

(13) O kai išdrąsėjęs dėl atvykusios kariuomenės Tisa-
fernas pagrasino Agesilajui karu, jeigu šis nepasitrauk-
tų iš Azijos, kiti sąjungininkai, taip pat ten esantys 
lakedaimoniečiai akivaizdžiai neslėpė savo apmaudo, 
manydami, kad dabartinė Agesilajo jėga yra mažes-
nė už karaliaus pasirengimą. Tačiau Agesilajas labai 
giedru veidu paliepė pasiuntiniams Tisafernui praneš-
ti, kad esąs pastarajam labai dėkingas, nes sulaužęs 
priesaiką prieš save nuteikė dievus, padarydamas juos 
graikų sąjungininkais. (14) Tuoj po to liepė kariams su-
siruošti į karo žygį, o poliams, į kuriuos reikėjo užsuk-
ti pakeliui į Aziją, įsakė aprūpinti maisto atsargomis. 
O jonėnams, ajolėnams ir helespontiečiams davė žinią 
pas jį į Efesą atsiųsti karinius dalinius. 

(15) Taigi Tisafernas – tiek dėl to, kad Agesilajas netu-
rėjo raitelių kariuomenės, o Karija buvo netinkama jodi-
nėjimui, tiek dėl to, kad manė Agesilają ant jo supykus 
dėl apgaulės, – pamanęs, kad pastarasis iš tikrųjų pul-
siąs jo namus Karijoje, ten pasiuntė visą pėstininkų ka-
riuomenę, o raitelių kariuomenę aplinkiniu keliu nuvedė 
į Majandro lygumą, būdamas įsitikinęs, jog pasinaudo-
damas raitelių kariuomene gali sutrypti helėnus prieš 
jiems atvykstant ten, kur raitelių kariuomenė neveiks-
minga. (16) Tačiau Agesilajas, užuot tuojau pat žygiavęs 
į Kariją, apsisuko ir patraukė Frygijos link. Priimdamas 
pakeliui sutinkamas pajėgas jis tęsė žygį, pavergdamas 
polius ir netikėtais išpuoliais įgydamas begales turtų. 

(17) Taigi šitas veiksmas atrodė esąs ir jo kaip karve-
džio gabumų įrodymas, nes kai buvo paskelbtas karas 
ir nuo to laiko apgaudinėjimas tapo leistinu ir pateisi-

ksenofontas

2 gr. neodamōdeis. neodamodais buvo vadinami po tarnybos spar-
tos kariuomenėje išlaisvinti helotai (plg. Thuc. 5.34; 7.8; xen. Hell. 
1.3.15). šiame sudurtiniame žodyje galima atpažinti dorėnišką forman-
tą damo-, atitinkantį atikiškąjį dēmo-, ir reiškiantį „tautą, žmones“. 

1 agesilajas buvo kilęs iš karališkosios euripontidų giminės, kurie 
save laikė heraklio palikuonimis (agesilajas šioje palikuonių iš heraklio 
sekoje buvo dvidešimt penktas). gimęs apie 444 m. pr. kr., karaliumi 
tapo apie 401 m. pr. kr.



41naujasis židinys-aidai       2022  /  2

namu dalyku, Agesilajas parodė, kad Tisafernas yra 
apgautas vaikas. Sklido gandas, kad ir draugams jis 
tuomet dėl savo apsukrumo leidęs praturtėti. (18) Mat 
dėl to, kad surinkto grobio kiekis buvo toks didelis ir vis-
kas buvo pardavinėjama veik už dyka, draugams Agesi-
lajas liepė pirkti, pasakęs, kad netrukus žygiuosiąs su 
kariuomene prie jūros. Karo grobio perpardavėjams jis 
įsakė pristatyti grobį, prieš tai užsirašius prekių kai-
nas. Tad nepatyrę nuostolių ir nepakenkę iždui, visi jo 
draugai ženkliai praturtėjo. (19) Maža to, tuo atveju, jei 
perbėgėliai norėtų, kaip ir būtų galima tikėtis, nuvykę 
pas karalių parodyti, kur yra grobis, Agesilajas pasirū-
pino, kad grobis būtų draugų rankose, idant jie galėtų 
vienu metu ir užsidirbti pinigų, ir susilaukti nemenkos 
šlovės. Dėl to jis netrukus sulaukė daugybės siekiančių-
jų jo draugystės. 

(20) Žinodamas, kad naikinama ir plėšiama žemė ne-
galėtų ilgai išlaikyti kariuomenės, o gyvenama ir ap-
sėjama galėtų teikti neišsenkamus maisto išteklius, 
Agesilajas pasirūpino ne tik jėga nugalėti priešininkus, 
bet ir švelnumu palenkti. (21) Ir neretai kariams buvo 
davęs nurodymą belaisvius bausti ne kaip nusikaltė-
lius, bet saugoti juos kaip žmones. Neretai ir keisdamas 
stovyklavietę, jei sužinodavo apie paliekamus mažus 
pirk lių vaikus (daugelis jų vaikus parduodavo galvoda-
mi negalėsią jų gabentis ir išmaitinti), ir jais Agesilajas 
pasirūpindavo, kad būtų kur nors nugabenti. (22) Vėlgi 
jis įsakė pasirūpinti dėl senatvės paliekamais belais-
viais, idant nebūtų sudraskyti šunų ar vilkų. Todėl ne 
tik apie tai girdėjusieji, bet ir patys belaisviai buvo jam 
palankūs. Visus savo pusėn palenkiamus polius jis at-
leido nuo pareigų, kurias vergai atlieka savo šeiminin-
kams, įsakydamas paklusti tik dėl to, dėl ko laisvieji 
paklūsta valdantiesiems. Ir jėga neįveikiamas sienas 
jis paėmė savo atlaidumu. 

(23) Visgi kai dėl Farnabazo raitelių kariuomenės jis 
negalėjo žygiuoti lygumomis net Frygijoje, Agesilajas 
nusprendė, kad jam reikia surinkti raitelių kariuome-
nę, idant nereikėtų kariauti nuo Farnabazo bėgant. Tai-
gi turtingiausius tenykščių polių gyventojus jis išrinko 
žirgams auginti, be to, (24) davė įsakymą, kad kiekvie-
nas, pristatęs žirgą, ginklų ar patikimą žmogų, būtų 
atleistas nuo tarnybos. Ir tokiu būdu jis privertė kie-
kvieną tai daryti su užsidegimu žmogaus, kuris atka-
kliai ieškotų galinčiojo už jį numirti. Jis taip pat nurodė 
miestus, iš kurių reiktų žirgus atgabenti, galvodamas, 
kad iš žirgus auginančių polių ir pasitikėjimas jodinėji-
mo įgūdžiais būtų didžiausias. Taigi ir šiuo atveju jis at-
rodė padaręs nepaprastai gerai, mat kariuomenė buvo 
galinga ir pasiruošusi veikti vos tik Agesilajas ją įsigijo. 

(25) Pasirodžius pirmiesiems pavasario ženklams 
Agesilajas visą kariuomenę sukvietė į Efesą. Norėda-
mas ją ištreniruoti įsteigė dovanas tiek tiems raitelių 
būriams, kurie geriausiai jotų, tiek hoplitams, kurie 

turėtų geriausiai treniruotus kūnus. Jis taip pat įsteigė 
dovanas ir tiems peltastams3 bei lankininkams, kurie 
geriausiai pasirodytų atlikdami jiems priklausančias 
užduotis. Netrukus buvo galima išvysti pilnus gimnasi-
jus besitreniruojančių vyrų, hipodromą knibždėte knibž-
dantį jodinėjančių raitelių, o ietininkus ir lankininkus 
bemėtančius į taikinį. (26) Ir visą miestą, kuriame buvo, 
padarė vertu pasigėrėjimo. Mat agora buvo pilna įvai-
riausių pardavimui skirtų ginklų ir žirgų, o varkaliai, 
dailidės, kalviai, kurpiai ir dažytojai – visi jie buvo už-
siėmę gamindami karo ginklus, todėl (27) iš tiesų mies-
tą būtum palaikęs karo dirbtuvėmis. Įkvepiantis būtų 
buvęs reginys matyti iš pradžių Agesilają, o paskui ir 
su vainikais iš gimnasijų grįžtančius kitus karius, kai 
jie aukoja vainikus Artemidei. Nes kai žmonės gerbia 
dievus, treniruojasi karui, stengiasi būti paklusnūs, 
tuomet neabejotinai dėl kiekvieno dalyko turi puose-
lėti didžiausias viltis. Manydamas, kad ir priešininkų 
(28) niekinimas įkvepia jėgų kautis, Agesilajas davė nu-
rodymus šaukliams, kad plėšikautojų sugauti barbarai 
būtų parduodami nuogi. Taigi kariai, matydami juos 
baltus, nes niekada nenusirengdavo, taip pat storus ir 
tingius, mat visada važiuodavo vežimais, pamanė, kad 
karas prilygs kovai su moterimis. 

Agesilajas kariams taip pat nurodė iškart juos trum-
piausiu keliu nuvesiąs ten, kur kraštas derlingiausias, 
kad ten kariai kūnu ir protu pasiruoštų karui. (29) Visgi 
Tisafernas manė, kad Agesilajas taip sako norėdamas 
jį vėl apgauti ir kad dabar jis iš tikrųjų pulsiąs Kariją. 
Taigi pėstininkų kariuomenę kaip ir prieš tai nuvedė 
į Kariją, o raitelių kariuomenę perkėlė į Majandro ly-
gumą. Tačiau Agesilajas nemelavo, bet, kaip ir buvo 
davęs įsakymą, tuojau pat nužygiavo prie Sardžių. Tris 
dienas keliaudamas ir pakeliui nesutikdamas priešų jis 
aprūpino kariuomenę gausiais ištekliais. (30) Ketvirtą 
dieną atvyko priešų raiteliai. Vadas nešikų vedliui lie-
pė, perėjus Paktolo upę, įsirengti stovyklą. Raiteliai, 
pamatę helėnų nešikus plėšikaujant pavieniui, daugybę 
jų nužudė. Apie tai sužinojęs Agesilajas liepė pakviesti 
raitelius. Savo ruožtu persai, pamatę atvykstant pagal-
bą, susirinko krūvon ir išsirikiavo didžiuliais raitelių 
pulkais. (31) Tuomet Agesilajas suvokdamas, kad prie-
šininkai dar nesulaukė pėstininkų kariuomenės, o jis 
yra visiškai pasiruošęs, pamanė atėjus tinkamą metą 
pradėti mūšį, jei tik galėtų. Taigi atlikęs auką iškart 
nuvedė falangą kovoti su priešais išsidėsčiusia raitelių 
kariuomene, o dešimt metų tarnaujantiems hoplitams 
liepė bėgti neatsiliekant nuo priešo, gi peltastams įsakė 
vesti visu greičiu į priekį. Agesilajas taip pat davė žinią 
raiteliams pulti, nes jis su visa kariuomene sekė iš pas-
kos. (32) Raitelių puolimą pasitiko persų karių geriau-
sieji. Visgi vos susidūrę su didžiausia puolimo banga jie 

agesiLajas

3 Lengvą skydą (peltē) turintiems pėstininkams. 
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atsitraukė ir vieni iš jų tuojau metėsi upėn, kiti – pa-
bėgo. Bet helėnai, mindami jiems ant kulnų, paima ir 
jų stovyklą. Peltastai, kaip ir galima laukti, puolė plė-
šikauti. Bet Agesilajas, apsupęs ratu tiek draugų, tiek 
priešų nuosavybę, išdėstė stovyklą aplinkui. 

(33) Išgirdęs apie tarp priešų kilusią sumaištį (dėl to, 
kas įvyko, jie kaltino vieni kitus), jis tuojau pat patrau-
kė į Sardes. Ir ten iškart ėmė deginti ir siaubti apy-
linkes; jis taip pat paskleidė žinią, ragindamas norin-
čiuosius laisvės pas jį atvykti kaip pas sąjungininką, 
o besisavinantiems Aziją ginkluotiems prisistatyti ir 
išspręsti reikalą su išlaisvintojais. (34) Visgi niekam 
nepasipriešinus toliau žygiavo be baimės: jis matė, kad 
helėnai, kurie prieš tai buvo verčiami keliaklupsčiauti, 
dabar buvo gerbiami savo pavergėjų; jis privertė tuos, 
kurie manėsi verti mėgautis net dievams priderančia 
pagarba, nė nedrįsti helėnams pažvelgti į akis; jis ne-
leido draugų krašto nusiaubti ir taip nuniokojo priešų 
žemę, kad per dvejus metus dievui Delfuose kaip dešim-
tinę paaukojo daugiau nei šimtą talentų. 

(35) Tačiau persų karalius, nusprendęs, kad jo rei-
kalais buvo blogai pasirūpinta dėl Tisaferno kaltės, 
pasiuntęs Titraustą nukirto Tisaferno galvą4. Po šito 
atsitikimo barbarų padėtis atrodė dar liūdnesnė, o Age-
silajo – daug tvirtesnė. Mat visos tautos siuntė pasiunti-
nius siekdamos draugystės, daugelis, trokšdami laisvės, 
stojo jo pusėn, todėl Agesilajas buvo ne tik helėnų, bet 
ir daugybės barbarų vadu. (36) Verta nepaprastai juo 
žavėtis ir dar dėl šios priežasties: nors ir būdamas di-
džiulės daugybės žemyne esančių polių valdovu, nors ir 
valdydamas salas po to, kai polis paskyrė jam laivyną, 
tapdamas vis garsesnis ir galingesnis, nors galėdamas 
kada panorėjęs pasinaudoti gausiomis ir palankiomis 
aplinkybėmis, bet, svarbiausia, puoselėdamas mintį 
ir tikėdamasis sunaikinti praeityje prieš Graikiją žygį 
surengusią galybę, nepasidavė nė vienai iš šių minčių, 
bet kai atskriejo iš valdžios namuose prašymas padėti 
tėvynei5, jis pakluso poliui, tarsi būtų vienas stovėjęs 
prieš penkis eforų taryboje, labai aiškiai parodydamas, 
kad tėvynės neatiduotų už visas žemes, senų draugų už 
naujai įgytus, o gražiai ir teisingai, tegu ir su pavojais, 
įgyto turto už gėdingai ir saugiai pelnyto. 

(37) Per visą valdymo laiką dar vienas žygdarbis pa-
rodė, koks pagyrų vertas valdovas jis yra. Radęs visus 
polius, į kuriuos išplaukė valdyti, draskomus nesutari-
mų dėl po Atėnų imperijos žlugimo įvykusių politinių 
permainų, pasirūpino, kad, kol pats buvo, poliai gy-
ventų vieningai ir laimingai ir nesigriebtų ištrėmimų 
bei mirties bausmių. (38) Taigi jam išvykstant Azijoje 

esantys helėnai jo gailėjo ne tik kaip valdovo, bet ir kaip 
tėvo ir bičiulio. Ir galiausiai jie parodė, kad jų draugystė 
nebuvo apsimestinė. Šiaip ar taip, jie noriai prisijungė, 
kad padėtų Lakedaimonui, žinodami ir tai, kad reikėsią 
kautis ne su menkesniais už save. Tokia buvo jo veiks-
mų Azijoje pabaiga. 

(II.1) Persikėlęs per Helespontą Agesilajas žygiavo 
pro tas pačias tautas kaip ir Persas su savo didžiule 
kariuomene. Ir atstumą, kurį barbaras sukorė per vie-
nerius metus, Agesilajas įveikė per mažiau nei mėne-
sį, mat jis nenorėjo ateiti į pagalbą tėvynei per vėlai. 
(2) Kai perėjęs Makedoniją atvyko į Tesaliją, Larisos, 
Kranonės, Skotūsos gyventojai, kurie buvo sudarę są-
jungą su bojotiečiais, taip pat visi tesaliečiai (išskyrus 
tuo metu buvusius tremtyje), persekiojo jį ir jam ken-
kė. Agesilajas kariuomenę kurį laiką vedė išdėstytą 
kvadratu – su viena raitelių dalimi priekyje, kita – už-
nugaryje. Tačiau kai tesaliečiai savo puolimu iš užnu-
gario neleido žygiuoti priekin, jis užnugarin pasiuntė 
priešakinę raitelių kariuomenę, išskyrus tą, kuri jį ly-
dėjo. (3) Dviem kariuomenėms susirėmus, tesaliečiai, 
pamanę, jog hoplitams kautis su raiteliais nėra pats 
tinkamiausias metas, apsisuko ir lėtai atsitraukė. Kiti 
gi labai apdairiai sekė iš paskos. Supratęs, kur abi pu-
sės suklydo, Agesilajas pasiuntė savo palydoje buvusius 
labai stiprius raitelius, įsakydamas tiek kitus paraginti 
pulti iš visų jėgų, tiek patiems tai daryti ir neleisti ap-
sisukti. Tesaliečiai, išvydę netikėtą puolimą, arba visai 
neapsisuko, arba buvo sugauti bandydami tai daryti 
su sparnuose esančiais žirgais. (4) Visgi raitelių vadas 
farsalietis Policharmas apsisuko ir drauge su savo pa-
lyda žuvo kovoje. Po šio atsitikimo buvo pasileista bėgti 
strimgalviais. Tad vieni iš priešų žuvo, kiti buvo gyvi 
paimti į nelaisvę. Iš tiesų jie sustojo tik pasiekę Narta-
kijo kalną. (5) Ir tądien Agesilajas tarp Prantės ir Nar-
takijo pastatė tropėjų. Ten jis trumpam sustojo, būda-
mas nepaprastai patenkintas darbu, kadangi su savo 
paties surinkta raitelių kariuomene įveikė tuos, kurie 
ypatingai didžiavosi gebėjimu jodinėti. 

(6) Kitą dieną perėjęs Ftijoje esančius Achajos kal-
nus, visą likusį kelią iki Bojotijos sienos keliavo per 
draugiškas žemes. Čia suradęs kovai pasirengusius te-
biečius, atėniečius, argiečius, korintiečius, ainijanus, 
eubojiečius ir abi lokrų gentis, nieko nelaukė, bet atvi-
rai išrikiavo kovai kariuomenę, savo pusėje turėdamas 
pusantro pulko lakedaimoniečių, iš vietinių sąjunginin-
kų – (7) tik fokajiečius ir orchomeniečius, taip pat kitą 
kariuomenę, kurią atsivedė su savimi. Aš nesakysiu, 
kad jis, nors turėdamas kur kas menkesnę ir prastesnę 
kariuomenę, vis tiek stojo į mūšį. Mat taip kalbėdamas 
Agesilają, man atrodo, parodyčiau kaip stokojantį proto, 
o save patį kaip kvailį, nes girčiau žmogų, kuris veltui 
rizikuoja svarbiausiais dalykais. Bet mano susižavėji-
mas juo yra didesnis dėl to, kad Agesilajas surinko di-

ksenofontas

4 plg. xen. Hell. 3.4.25; plut. Ages. 10.6–8. 
5 anot ksenofonto (Hell. 3.5), titraustas į graikiją su penkiasdešim-

čia talentų pasiuntė rodietį timokratą, pasamdytą tam, kad įtikintų skir-
tingus graikijos polius pradėti karą su sparta, kuri dėl to būtų priversta 
iš azijos atšaukti agesilają. 
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džiulę masę žmonių, skaičiumi nenusileidžiančią prie-
šui ir taip juos apginklavo, kad visa kariuomenė atrodė 
esanti iš vario ir purpuro. (8) Jis taip pat pasirūpino, 
kad kariai galėtų ištverti sunkumus. Jų sielas pripil-
dė drąsos, idant jie įstengtų kovoti su kiekvienu pasi-
taikiusiu priešu. Su juo esantiems kariams Agesilajas 
įkvėpė norą vieniems su kitais varžytis dėl šauniausio-
jo vardo. Suteikė vilties, kad jiems visiems nutiks daug 
gerų dalykų, jei vyrai pasirodys to verti, manydamas, 
jog taip pasirengę žmonės kovoja su didžiausiu užside-
gimu. Ir Agesilajas, žinoma, neapsiriko. 

(9) Aprašysiu ir mūšį, nes kito tokio mūsų laikais ne-
buvo. Susitiko dvi kariuomenės apytikriai ties Koronė-
jos lyguma – Agesilajo kariuomenė žygiavo nuo Kefiso, 
tebiečių ir jų sąjungininkų – nuo Helikono. Abi pusės 
matė, kad jų falangos tikrai vienodo pajėgumo, ir tiek 
vienų, tiek kitų raitelių kariuomenės buvo daugiau ar 
mažiau vienodo dydžio. Agesilajas buvo užėmęs dešinį 
sparną, o orchomeniečiai buvo išsidėstę toliausiai kai-
rėje. Savo ruožtu patys tebiečiai buvo dešinėje, o argie-
čiai – kairėje. (10) Jiems artinantis vieniems prie kitų 
kurį laiką abejose pusėse tvyrojo didžiulė tyla, tačiau 
kai abi kariuomenes skyrė apie stadiją6, garsiai sušukę 
tebiečiai bėgte pasileido pirmyn. Kai tarp jų tebebuvo 
trys pletrai7, Hėripido vadovaujami samdiniai (pasta-
riuosius sudarė su Agesilaju iš namų atvykę kariai ir 
kai kurie Kyro žmonės) (11) išsiveržė iš Agesilajo fa-
langos, o nuo jų neatsilikdami – jonėnai, ajolėnai ir he-
lespontiečiai. Visi jie dalyvavo puolime ir, atsidūrę per 
dūrio ietimi atstumą, privertė bėgti prieš juos išrikiuotą 
kariuomenę. Vis dėlto argiečiai nelaukė Agesilajo puoli-
mo, bet pabėgo Helikono link. Ir čia kai kurie samdiniai 
buvo besiruošią vainikuoti Agesilają, kai kažkas jam 
pranešė, kad tebiečiai, prasiveržę pro orchomeniečius, 
atsidūrė tarp nešikų. Jis, išvedęs falangą, nužygiavo 
jų link. Savo ruožtu tebiečiai, pamatę netoli Helikono 
atbėgusius sąjungininkus ir norėdami prasmukti pas 
savo draugus, veržėsi iš visų jėgų. 

(12) Šioje vietoje galima neginčytinai pasakyti Agesi-
lają parodžius drąsą, nors jo pasirinktas kelias nebuvo 
pats saugiausias. Mat nors ir galėdamas praleisti tuos, 
kurie bandė prasmukti, ir sutriuškinti, pasekus juos iš 
užnugario, Agesilajas to nepadarė, tačiau akis į akį su-
sirėmė su tebiečiais. Surėmę skydus jie grūmėsi, kovo-
jo, žudė ir žuvo. Nesigirdėjo šauksmų, tačiau nebuvo ir 
tylu, vyravo garsas, kokį galėtų sukelti pyktis ir kova. 
Galiausiai kai kurie tebiečiai prasmuko prie Helikono, 
o daugelis žuvo besitraukdami. 

(13) Po to, kai pergalė buvo Agesilajo rankose, o jis 

pats sužeistas buvo nuneštas prie falangos, atjoję ke-
letas raitelių pranešė, kad aštuoniasdešimt ginkluo-
tų priešų karių glaudžiasi prie šventyklos8, ir klausė, 
ką reiktų daryti. Agesilajas, nors būdamas sužeistas 
įvairiais ginklais įvairiose vietose, neužmiršo pagar-
bos dievams, bet įsakė paleisti, kur jie norėtų ir neleido 
skriausti, taip pat davė įsakymą savo raitelių palydai 
nuvesti tuos žmones į saugią vietą. (14) Mūšiui pasi-
baigus, ten, kur jie vieni su kitais susigrūmė, buvo ga-
lima matyti krauju suteptą žemę, pramaišiui gulinčius 
draugų ir priešų lavonus, sulaužytus skydus, sutrupin-
tas ietis, kardus, ištrauktus iš makščių (vienus ant že-
mės, kitus įsmeigtus kūnuose, trečius vis dar rankose). 
(15) Taigi tuomet (mat jau buvo vėlu), atitempę priešų 
lavonus į falangos vidurį, jie pavalgė ir nuėjo miegoti. 
Anksti ryte polemarchui Gilui Agesilajas nurodė išri-
kiuoti kariuomenę, pastatyti tropėjų ir dievo9 garbei 
visus apvainikuoti, o aulininkams groti aulu. 

(16) Jiems bevykdant šiuos nurodymus, tebiečiai pa-
siuntė pasiuntinį, prašydami leidimo, prieš tai sudarius 
paliaubas, palaidoti mirusiuosius. Taip buvo sudarytos 
paliaubos, o Agesilajas išžygiavo namo, vietoj aukščiau-
sios valdžios Azijoje pasirinkęs pagal įstatymus valdyti 
ir būti valdomas namuose. 

(17) Paskui, sužinojęs argiečius besimėgaujant gimto-
sios žemės teikiamomis gėrybėmis, pasisavinus Korintą 
ir karą laikant malonumu, prieš juos išžygiavo. Nunio-
kojęs visą jų žemę, netrukus iš ten perėja pateko į Ko-
rintą ir paėmė iki Lechajo10 vedančias sienas. Atvėręs 
Peloponeso vartus, Agesilajas grįžo švęsti hiakintijų11 
namo, kur, chorvedžio paskirtas į nurodytą vietą, drau-
ge giedojo pajaną dievo garbei.

(18) Netrukus sužinojęs, kad korintiečiai visus gal-
vijus saugo Peirajuje, o visas Peirajas sėja ir pjauna 
derlių, bet, svarbiausia, pamanęs, kad bojotiečiai, pa-
sinaudodami Kreusija kaip atspirties tašku, šiuo keliu 
lengvai atvykdavo pas korintiečius, nužygiavo Peirajo 
link. Pamatęs, kad Peirajas yra gausiai saugomas, Age-
silajas po pusryčių perkėlė stovyklą arčiau miesto, tarsi 
miestas ketintų pasiduoti. Bet (19) sužinojęs, kad naktį 
iš Peirajo į miestą labai greitai atvyko pagalba, dienai 
išaušus Agesilajas apsisuko ir paėmė Peirają, kurį jis 
rado nesaugomą; į Agesilajo rankas kartu su pastaty-
tais įtvirtinimais pateko viskas, kas buvo mieste. Taip 
padaręs jis sugrįžo namo. 

(20) Po to, achajams visomis pastangomis siekiant 
sąjungos ir prašant kartu su jais žygiuoti į Akarnaniją 
<...>12, kai akarnaniečiai užpuolė jį ties perėja, Agesila-
jas, su lengvai ginkluotais kariais užėmęs virš jų galvų 

agesiLajas

6 apie 180 metrų.
7 apie 90 metrų.
8 kalbama apie atėnės itonidės šventyklą, laikytą bojotų konfedera-

cijos religiniu centru (plg. plut. Ages. 19).
9 apolono.

10 vienas iš korinto uostų. 
11 buvo švenčiamos hijakinto, kurį apolonas atsitiktinai nužudė, gar-

bei. šios šventės kasmet vykdavo amiklose. 
12 tekste lakūna. Lyginant šią vietą su atitinkamomis vietomis kse-

nofonto Hell. (4.6.1) ir plutarcho Agesilajuje (22), prasmę būtų galima 
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esančias aukštumas, stojo į kovą ir, daug jų nužudęs, 
pastatė tropėjų ir nesiliovė tol, kol akarnaniečiai, aito-
liečiai ir argiečiai su juo ir achajais nesudarė sąjungos.

(21) Kai taikos išsiilgę priešai pasiuntė pasiuntinius, 
Agesilajas taikai priešinosi tol, kol privertė Korintą ir 
Tebus namo priimti dėl palankumo lakedaimoniečiams 
ištremtus piliečius. Savo ruožtu vėliau, pats surengęs 
žygį prieš Flijuntą, namo sugrąžino dėl tos pačios prie-
žasties ištremtus flijasiečius. Jei kas nors šiuos veiks-
mus smerkia dėl kokios nors kitos priežasties, aišku yra 
tai, kad jie bent jau buvo atlikti rodant draugiškumą. 
(22) Nes kai priešininkai žudė Tebuose esančius lake-
daimoniečius, gelbėdamas juos jis vėl surengė žygį prieš 
Tebus. Radęs viską apsaugota grioviu ir statinių tvo-
ra, perėjęs Kinoskefales, siaubė kraštą iki pat miesto, 
kviesdamas tebiečius kautis tiek lygumoje, tiek kalvose, 
jei panorėtų. Ir kitąmet vėl surengė žygį prieš Tebus. 
Perėjęs statinių tvorą ir griovius ties Skolu, nusiaubė 
likusią Bojotijos dalį. 

(23) Iki tol sekėsi tiek jam, tiek poliui. Visgi dėl pra-
laimėjimų, patirtų po to, niekas negalėtų sakyti bu-
vus atsakingą Agesilają. Mat kai po Leuktruose įvyku-
sios nelaimės priešai drauge su mantinėjiečiais žudė jo 
draugus ir pažįstamus Tegėjoje, kai jau buvo sudaryta 
sąjunga tarp visų bojotiečių, arkadų ir elėjiečių, Agesi-
lajas surengė žygį tik su lakedaimoniečių pajėgomis, 
nors daugelis galvojo, kad lakedaimoniečiai ilgai nekels 
kojos iš savo polio. Nusiaubęs kraštą tų, kurie išžudė jo 
draugus, jis darkart sugrįžo namo.

(24) Paskui, kai prieš Lakedaimoną žygį surengė visi 
arkadai, argiečiai, elėjiečiai, bojotiečiai, su kuriais buvo 
fokajiečiai, abiejų Lokrų gyventojai, tesaliečiai, ainejie-
čiai, akarnaniečiai ir eubojiečiai, be to, sukilus vergams 
ir daugeliui perioikų polių, taip pat kai pačių Leuktrų 
mūšyje žuvusių spartiečių skaičius buvo ne mažesnis 
nei likusių gyvų, Agesilajas apsaugojo miestą, padary-
damas tai nepaisant to, kad šis buvo neįtvirtintas; jis 
nesitraukė iš jo ten, kur priešas visais atžvilgiais tu-
rėtų didesnį pranašumą, ir buvo ryžtingai išdėstęs ka-
riuomenę ten, kur didesnį pranašumą turėtų piliečiai, 
manydamas, kad išėjęs į atvirą vietą jis būtų apsuptas 
iš visų pusių, o tarpekliuose ir aukštumose būtų padė-
ties šeimininkas. 

(25) Kai priešo kariuomenė pasitraukė, kaip kas nors 
galėtų sakyti, kad jis pasielgė nenuovokiai? Nebeišga-
lėdamas leistis į žygį pėsčiomis ar žirgu dėl senyvo am-
žiaus, bet matydamas, kad miestui reikia pinigų, jeigu 
nori kur nors įgyti sąjungininkų, susirengė jų parūpin-
ti. Ir ką galėjo padaryti likdamas namie, viso to ėmėsi 
su išmone, nebijojo pulti prie to, ką siūlė aplinkybės ir, 

jei tuo galėjo padėti miestui, nejautė gėdos vykti svetur 
ne kaip karvedys, o kaip pasiuntinys. (26) Visgi ir bū-
damas pasiuntiniu Agesilajas atliko didžio karvedžio 
vertų žygdarbių. Mat Autofradatas, laikydamas Ase 
apgultą Ariobarzaną13, Spartos sąjungininką, pabūgęs 
Agesilajo leidosi bėgti. Vėlgi Kotijas14, laikydamas Ario-
barzano rankose tebesantį Sestą apgultyje, nutraukė 
apgultį ir pasitraukė. Tad ne be reikalo ir po pasiun-
tinystės jam pastatė tropėjų už tai, kad įveikė priešą. 
Vėlgi Mausolas15, šimtu laivų (27) laikydamas apgul-
tyje abi šias vietas, ne iš baimės, bet įtikintas išplaukė 
namo. Ir čia Agesilajo veiksmai yra verti susižavėjimo: 
nes tiek tie, kurie manė gavę iš jo naudos, tiek kiti, ku-
rie nuo jo pabėgo, – ir vieni, ir antri sumokėjo. Tachas 
ir Mausolas (pastarasis ir pinigais Lakedaimonui prisi-
dėjęs už ankstesnę draugystę su Agesilaju) išsiuntė jį 
namo davę deramą palydą. 

(28) Po to Agesilajas jau buvo apie aštuoniasdešimties 
metų. Sužinojęs, kad Egipto karalius, turintis daug pės-
tininkų, raitelių ir daug pinigų, nori kariauti su Persu, 
Agesilajas buvo patenkintas išgirdęs, kad į jį buvo kreip-
tasi ir žadant vadovavimą, mat Agesilajas manė, kad 
vienu ypu atsilygins (29) Egiptiečiui už Lakedaimonui 
suteiktas paslaugas ir vėl išvaduos Azijos helėnus, o Per-
sui atkeršys tiek už praeities piktadarybes, tiek už tai, 
kad, nūnai tvirtindamas esąs sąjungininkas, reikalavo 
atsisakyti Mesėnės. (30) Visgi kai tas, kuris į jį kreipėsi, 
nesuteikė jam teisės vadovauti, Agesilajas, kuris jautėsi 
didžiai apgautas, galvojo, ką turėtų daryti. Paskui nuo 
karaliaus pirmiausia atsimetė viena egiptiečių kariuo-
menės dalis, o vėliau jį paliko ir visos likusios pajėgos. 
Ir jis pats išsigandęs pabėgo į Sidoną Finikijoje, o pasida-
liję egiptiečiai išsirinko du valdovus. (31) Čia Agesilajas 
suprato, kad jeigu jis nesudarys sąjungos su nė vienu iš 
valdovų, nė vienas nesumokės helėnams atlygio ir nepa-
rūpins maisto atsargų, o nugalėtojas bus jo priešas. Bet 
jeigu jis su kuriuo nors iš jų sudarys sąjungą, tai bent jau 
tas, kuris gaus naudos, bus, tikėtina, jo draugas. Tokiu 
būdu išsiaiškinęs tą, kuris atrodė esąs palankesnis he-
lėnams ir su juo surengęs žygį prieš helėnų priešą, jį, ko-
voje nugalėjęs, pavergė, o kitam suteikė paramą. Įgijęs 
Lakedaimonui draugą ir gavęs daug pinigų, Agesilajas, 
nors buvo viduržiemis, visu greičiu išplaukė namo, idant 
polis būtų pasiruošęs kitą vasarą pulti priešą. 

(III.1) Čia yra įšvardinti Agesilajo žygdarbiai, kurie 
buvo atlikti daugybės liudininkų akivaizdoje. Tokiems 
darbams nereikia įrodymų, pakanka tik juos priminti ir 
jais beregint imama tikėti. Bet dabar pamėginsiu parody-
ti jo sielos šaunumą, kurio dėka atliko šiuos žygdarbius, 
mylėjo visus kilnius ir atmetė visus gėdingus dalykus. 

ksenofontas

daugiau ar mažiau rekonstruoti: „agesilajas buvo pasiųstas į akarnaniją 
ir ten prisiplėšė daug grobio“. 

13 jonijos, Lydijos ir frygijos satrapas, sukilęs prieš artakserksą mne-

moną. 
14 paflagonijos valdovas.
15 karijos valdovas.



45naujasis židinys-aidai       2022  /  2

(2) Tiesą sakant, Agesilajas rodė tokią pagarbą die-
vams, kad net ir priešai jo priesaikas ir jo paliaubas lai-
kė patikimesnėmis nei juos siejančią draugystę. <...>16 
buvo atvejų, kai jie vengė atvykti į tą pačią vietą, bet 
pasidavė Agesilajo globai. Bet idant kas nors nepagal-
votų tai esant melu, noriu įvardyti ir žymiausius iš jų. 
(3) Persas Spitridatas žinodamas, kad Farnabazas sten-
gėsi į žmonas gauti karaliaus dukterį, bet tuo pat metu 
norėjo jo dukterį gauti be vedybų, palaikęs šitai įžeidi-
mu, save patį, žmoną, vaikus ir valdžią patikėjo Agesi-
lajui. (4) Kotijas, paflagonų valdovas, nepakluso kara-
liui, nors šis jam siūlė draugiškai susitarti bijodamas, 
kad sučiuptas nebūtų priverstas didele kaina išsipirkti 
ar netgi mirti, bet patikėjęs paliaubomis su Agesilaju 
atvyko į kariuomenės stovyklavietę ir, sudaręs sąjungą, 
pasirinko su tūkstančiu raitelių ir dviem tūkstančiais 
(5) peltoforų17 verčiau žygiuoti Agesilajo pusėje. Su Age-
silaju atvyko pasikalbėti ir Farnabazas, kuris susitarė, 
kad jeigu jis nebus paskirtas visos kariuomenės vadu, 
atsimes nuo karaliaus. „Bet, – sakė jis, – jei aš tapsiu 

karo vadu, tai kariausiu su tavimi, Agesilajau, iš visų 
jėgų.“ Ir jis taip kalbėjo būdamas tikras, kad jam ne-
nutiks nieko, kas pažeistų sutartį. Kaip didžiai ir ne-
paprastai naudinga tiek visiems likusiems žmonėms, 
tiek ypatingai karo vadui yra gerbti dievus ir būti pati-
kimam bei būti žinomam tuo pasižymint. Tiek tad apie 
pagarbą dievams.

(IV.1) O dėl jo sąžiningumo piniginiuose reikaluo-
se negalėtų būti iškalbingesnio įrodymo nei tai, kad 
niekas niekada netvirtino buvęs apgautas Agesilajo; 
priešingai, daugelis pripažino, kad iš jo sulaukė daug 
naudos. Tas, kuriam buvo malonu padedant žmonėms 
atiduoti savo turtą, – kaip tas žmogus norėtų atimti 
svetimą turtą ir rizikuoti sugadinti savo gerą vardą? 
Mat jeigu jis trokštų pinigų, daug mažiau pastangų rei-
kėtų saugant savo nuosavybę, nei atimant tai, kas jam 
nepriklauso. (2) Ar tas, kuris nenorėtų neatsilyginti už 
paslaugas, už kurias nenumatyta atsakomybė teisme 
to nepadariusiam, – kaip toks žmogus norėtų atimti tai, 
ką atimti draudžia įstatymas? Ne tik neatsilyginimą už 
suteiktas paslaugas, bet dargi turinčiam didesnius ište-
klius nesumokėjimą ženklesnės sumos Agesilajas laikė 
neteisėtu. (3) Kalbant apie miesto išteklių vagystę, tai 
koks žmogus kur nors galėtų pagrįstai apkaltinti tą, ku-
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16 tekste lakūna. 
17 pažodžiui – „lengvo skydo nešikas“ (ksenofontas nevartoja žodžio 

„peltastas“, nes kalbama apie barbarų kariuomenę).

marija primačenko. besijuokiantis tigras. 1982. popierius, guašas. 61 × 84
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ris ir jam turimas grąžinti paslaugas perdavė naudotis 
tėvynei? Ir argi ne puikus jo negobšumo įrodymas yra 
jo sugebėjimas, iš kitų gavus pinigų, kada panorėjus 
jais pagelbėti tiek poliui, tiek draugams? (4) Mat jeigu 
jis pardavinėtų paslaugas arba darytų gera už atlygį, 
niekas nemanytų esąs jam skolingas. Priešingai, tie 
žmonės, kurie gauna naudos už ją nemokėdami, jie su 
malonumu ką nors padaro geradariui – ir ne tik todėl, 
kad gavo naudos, bet ir todėl, kad buvo iš anksto palai-
kyti vertais saugoti jiems patikėtą paslaugą. 

(5) Tas, kuris pasirinko verčiau turėti mažiau sąžinin-
gai, nei turėti daugiau nesąžiningai, – toks žmogus stip-
riai vengtų niekingo noro pasipelnyti. Taigi kai miesto 
sprendimu visi Agido turtai teko jam, puse jų Agesilajas, 
matydamas juos skurstant, pasidalijo su savo giminai-
čiais iš motinos pusės. Kad taip iš tiesų ir buvo, gali pa-
liudyti visi Lakedaimono piliečiai. Titraustui siūlant jam 
gausybę dovanų, jeigu išvyks iš šalies, Agesilajas atsakė: 
„O Titraustai, pas mus priimta galvoti, kad gražiau yra 
turtais apdovanoti kariuomenę nei save patį ir iš priešų 
verčiau mėginti paimti karo grobį nei dovanas“. 

(V.1) Vėlgi iš malonumų, valdančių daugybę žmo-
nių, kas žino tokių, kuriems Agesilajas pasidavė? Jis 
manė, kad pasigėrimo reikia vengti taip pat kaip be-
protybės, o persivalgymo taip pat kaip tinginystės18. 
Jis niekuomet nevalgydavo dviejų valgių, jam patiekia-
mų per šventes, bet atiduodavo juos, nepasilikdamas 
sau nė vieno, nes, jo nuomone, karaliui dvigubas patie-
kalas buvo patiekiamas ne tam, kad persisotintų, bet 
tam, kad šis jį panaudotų pagerbdamas tą, kurį norėtų. 
(2) Miegą Agesilajas laikė ne valdovu, bet pavaldiniu, ir 
buvo akivaizdžiai susigėdęs, jeigu jo guolis nebuvo pats 
kukliausias iš bičiulių, mat jis galvojo, kad valdovas pa-
prastus žmones turi pranokti ne ištižimu, o tvirtybe. 

(3) Vis dėlto buvo dalykų, kurių jis nesigėdijo turėti 
daugiau nei priklauso – saulės vasarą, o šalčio žiemą. 
Ir jei kada nors kariuomenei tekdavo stipriai pasidar-
buoti, Agesilajas noriai plūkėsi šalia kitų manydamas, 
kad visi tokie veiksmai kariams duoda paskatą. Trum-
pai tariant, Agesilajas mėgavosi sunkiu darbu, o lengvo 
gyvenimo apskritai vengė. 

(4) Jo susivaldymas kūniškų malonumų atžvilgiu – ar 
neverta jo paminėti vien dėl to, kad jis kėlė nuostabą? 
Mat žmogišku dalyku kas nors galėtų tvirtinti esant 
laikymąsi atstu nuo to, kurio jis netroško. O tai, kad įsi-
mylėjęs Spitridato sūnų Megabatą taip, kaip labai ais-
tringa prigimtis gali pamilti tai, kas nepaprastai gražu, 
vėliau, kai ir Megabatas mėgino pabučiuoti Agesilają 
(mat persai turi paprotį bučiuoti tuos, kuriuos gerbia), 
o šis iš visų jėgų priešinosi, kad nebūtų pabučiuotas, – 

ar nėra toks elgesys iš tiesų tauraus susivaldymo pavyz-
dys? (5) Kai Megabatas, jausdamasis esąs paniekintas, 
daugiau nemėgino jo pabučiuoti, Agesilajas kreipėsi į 
vieną Megabato draugų prašydamas jį įtikinti vėl rody-
ti Agesilajui pagarbą. Draugo paklaustas, ar pabučiuos 
Megabatą, jeigu šis jį įtikins, Agesilajas ilgai patylė-
jęs pasakė: „Vardan abiejų dievų19, ne, net jei iškart 
tapčiau pats gražiausias, stipriausias ir greičiausias 
žmogus! Prisiekiu visais dievais, aš verčiau kovočiau tą 
pačią kovą, nei kad viskas, ką matau, pavirstų auksu“. 
(6) Ir ką apie tai mano kai kurie žmonės, man yra gerai 
žinoma. Visgi aš, man regis, žinau, kad kur kas daugiau 
žmonių gali įveikti priešus nei tokias aistras. Bet, mažai 
kam tai žinant, daugeliui tuo leidžiama netikėti. Visgi 
mes visi žinome, kad labiausiai išsiskiriantys žmonės 
sunkiausiai nuslepia savo darbus. Tačiau niekas nesa-
kė kada nors matęs Agesilają padarius tokį dalyką, nei 
tas, kuris būtų rėmęsis spėjimais, būtų atrodęs kalbąs 
patikimus dalykus. (7) Mat, jam būnant svetur, Agesi-
lajas pas nieką neapsistodavo kaip privatus asmuo, bet 
visada būdavo arba šventykloje, kur tokių dalykų ne-
galima padaryti, arba viešoje vietoje, kur visų žmonių 
akys būtų jo susilaikymo liudininkės. Tačiau jei šitie 
mano liudijimai prasilenkia su Heladės turimomis ži-
niomis apie jį, tuomet ne jį aš giriu, o save kaltinu. 

(VI.1) Kalbant apie drąsą, man atrodo, kad labai aiš-
kius jos įrodymus Agesilajas pateikė imdamasis kovoti 
su stipriausiais savo polio ir Heladės priešais, kovoje su 
jais visuomet atsidurdamas pirmose eilėse. (2) Kai prie-
šai norėjo su juo stoti į kovą, Agesilajas pergalę pasiekė 
ne privertęs juos bėgti iš baimės, priešingai, artimoje 
kovoje juos įveikęs, jis iškėlė tropėjų, palikdamas savo 
šaunumo nemirtingą atminimą ir pats išsinešdamas 
aiškiai matomus savo įkarščio kovoje ženklus. Todėl ne 
iš nuogirdų, bet savo akimis žmonės galėjo patikrinti, 
koks žmogus jis buvo. (3) Teisinga Agesilajo tropėjus 
skaičiuoti ne pagal tai, kiek jų pastatė, bet pagal tai, 
kiek žygių surengė. Mat jo pranašumas buvo nė kiek 
ne mažesnis, kai priešai nenorėjo su juo kovoti, – jį pa-
siekė esant mažesniam pavojui ir didesnei naudai poliui 
ir sąjungininkams. Nes ir varžybose nė kiek ne mažiau 
nei kovojantieji dėl pergalės yra vainikuojami tie, kurie 
nesulaukia pasipriešinimo. 

(4) Kalbant apie jo išmintį – kokie Agesilajo veiksmai 
jos neliudija? Tas, kuris elgėsi su tėvyne taip, kad rody-
damas jai begalinį atsidavimą <...>20, o bičiuliams būda-
mas geranoriškas pelnė nesvyruojančią jų ištikimybę. 
Agesilajas turėjo draugų, kurie vienu metu buvo ir išti-
kimi, ir mylintys. Nors kada falanga galėtų būti stipres-
nė, jei ne tuomet, kai dėl paklusnumo ji laikosi tvarkos, 

ksenofontas

18 žodžiai manias (beprotybės) ir argias (tinginystės) yra perimti iš 
atėnajo (14.1). kituose rankraščiuose yra laimargias (persivalgymo) 
arba hamartias (klaidos). 

19 šios dvi dievybės – tai kastoras ir polideukas, dzeuso ir Ledos 
sūnūs. 

20 tekste lakūna. 
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o iš meilės vadui – nuo jo nesitraukia nė per žingsnį. (5) 
Jis turėjo priešų, kurie negalėjo jam nieko prikišti, nors 
buvo priversti jo nekęsti, mat Agesilajas pasirūpindavo, 
kad sąjungininkai turėtų daugiau nei jie, apgaudamas 
juos progai pasitaikius, aplenkdamas ten, kur reikė-
jo greičio, pasislėpdamas tada, kai buvo naudinga, ir 
su priešais elgdamasis visiškai kitaip nei su draugais. 
(6) Mat naktis jam buvo diena, o diena – naktis, ir daž-
nai nebuvo aišku, kur jis yra, kur keliauja ir ką ketina 
daryti. Todėl ir priešų įtvirtinimus parodė esant neap-
saugotus, vienus iš jų apeidamas, kitus perlipdamas, iš 
trečių pasprukdamas. (7) Žygyje, žinodamas, kad gali 
tekti susidurti su priešu, jei šis to panorėtų, kariuome-
nę Agesilajas vedė išrikiuotą tokiu būdu, kad galėtų 
geriausiai apsisaugoti, judėdamas palengva tarsi san-
tūriausia mergina, mat, jo nuomone, tokie veiksmai lai-
davo ramybę, bebaimiškumą, nesudrumsčiamumą, ne-
klystamumą ir galimybę išvengti pasalos. (8) Taigi toks 
elgesys kėlė priešams pasibaisėjimą, o draugams įkvėpė 
drąsą ir stiprybę. Todėl Agesilajas gyveno neniekinamas 
priešų, piliečių nebaudžiamas, draugų nekaltinamas, 
o visų žmonių nepaprastai mylimas ir liaupsinamas. 

(VII.1) Apie jo stiprią meilę poliui reiktų ilgai ir išsa-
miai rašyti, nes, man regis, nėra nė vieno jo darbo, kuris 
nebūtų su ja susijęs. Trumpiau tariant, visi žinome, kad 
Agesilajas ten, kur manė kuo nors pasitarnausiąs tėvy-
nei, nevengė sunkaus darbo, nesišalino pavojų, negailė-
jo pinigų, nesiteisino nei kūno silpnumu, nei amžiumi, 
manydamas, kad gero valdovo užduotis yra kuo daugiau 
gero padaryti pavaldiniams. (2) Tarp didžiausių paslau-
gų, padarytų poliui, pridedu ir tą dalyką, kad, nors ir 
būdamas galingiausias žmogus polyje, aiškiai išsiskyrė 
savo pavaldumu įstatymams. Nes kas būtų norėjęs ne-
paklusti, matydamas paklūstant valdovą? Kas, manyda-
mas esąs nuskriaustas, būtų ėmęsis rengti perversmą, 
žinodamas, kad valdovas leidosi būti valdomas įstaty-
mų? (3) Jis ir su politiniais priešininkais elgėsi kaip tė-
vas su vaikais: nors priekaištavo dėl suklydimų, vis dėlto 
įvertindavo, jei jie padarydavo ką gero, ateidavo į pagal-
bą atsitikus nelaimei, nė vieno piliečio nelaikydavo prie-
šu, visus norėjo girti, visų saugumą laikė pelnu, o net ir 
menko žmogelio žūtį – nuostoliu. Jis akivaizdžiai galvo-
jo, kad jeigu visi gyvens laikydamiesi įstatymų, tėvynė 
klestės, o stipri ji bus tada, kai helėnai elgsis išmintingai. 

(4) Savo ruožtu jei tauru yra, esant helėnu, kartu būti 
ir helėnų draugu, tai kas žino kitą kokį nors karo vadą, 
kuris arba nenorėtų paimti polio, manydamas, kad jis 
bus nusiaubtas, arba kuris pergalę kare prieš helėnus 
laikytų nelaime. (5) Taigi jisai, atėjus žiniai, kad Korin-
to mūšyje žuvo aštuoni lakedaimoniečiai ir beveik de-
šimt tūkstančių priešų21, akivaizdžiai nenudžiugo, o iš-
kart pasakė: „Vargas tau, Helade, kai tų, kurie dabar 
žuvo, gyvų būtų užtekę kovoje nugalėti visus barbarus!“ 
(6) Ir pabėgėliams iš Korinto sakant, kad polis lengvai 

pereitų į jų rankas, bei rodant mašinas, kuriomis neabe-
jotinai tikėjosi paimti sienas, Agesilajas atsisakė pulti 
sakydamas, kad helėnų polius reikia ne pavergti, o pa-
protinti. „O jei, – pridūrė jis, – susidorosime su tais iš 
mūsų, kurie suklysta, reikia žiūrėti, ar nepritrūksime 
jėgos, su kuria įveiksime barbarus.“ 

(7) O jei tauru yra nekęsti Perso dėl to, kad jis se-
niai pradėjo žygį siekdamas pavergti Heladę ir nūnai 
sudarinėja sąjungas su tais, su kuriais mano labiau 
pakenksiąs, o apdovanoja tuos, kurie, jo nuomone, mai-
nais helėnams padarysią daugiausia blogybių, derasi 
dėl taikos, dėl kurios, jo manymu, mes vieni su kitais 
labiausiai kariausią – na, visi tai mato, tačiau kam ki-
tam, išskyrus Agesilają, kada nors rūpėjo arba priversti 
kurią nors tautą atsimesti nuo Perso, arba neleisti pra-
žūti jau atsimetusiai, arba apskritai pakenkti karaliui, 
idant tas negalėtų helėnams pridaryti rūpesčių? Net ir 
tėvynei kovojant su helėnais, Agesilajas nenusigręžė 
nuo bendrojo gėrio Heladei, tačiau išplaukė su laivais, 
kad pagal išgales pakenktų barbarui. 

(VIII.1) Tačiau verta nepamiršti ir jo gebėjimo suža-
vėti. Nors jis sulaukė garbės, turėjo galios, o, be to, gavo 
karaliaus valdžią (ir dėl pastarosios buvo mylimas, o ne 
sąmokslininkų puolamas), tačiau niekas nebūtų įžvel-
gęs jame išdidumo, priešingai, būtų pastebėjęs jo, net ir 
neprašomo, prielankumą ir pasirengimą padėti drau-
gams. (2) Ir nors su didžiausiu malonumu dalyvavo 
žaisminguose pokalbiuose, tačiau prisidėjo prie draugų 
siekdamas tai, jo jiems reikia. Dėl giedros nuotaikos, 
gero būdo ir gebėjimo visada išlikti linksmam Agesila-
jas skatino daugelį žmonių prie jo prieiti ne tik norint 
įgyvendinti kokius nors tikslus, bet ir maloniau praleis-
ti laiką. Neturėdamas jokio polinkio pūstis, jį giriančių-
jų klausėsi be nepasitenkinimo, manydamas, kad jie 
nedaro jokios žalos ir pasižada būti gerais žmonėmis. 
(3) Visgi nereikia praleisti ir to, kad progai pasitaikius 
Agesilajas rodė išdidumą. Mat atėjus iš karaliaus laiš-
kui, atneštam lakedaimoniečio Kalijo lydimo perso, su 
pasiūlymu užmegzti svetingumo ir draugystės ryšius, 
Agesilajas jo nepriėmė, o atnešusiajam tepasakė: „Pra-
nešk karaliui, kad nėra reikalo man siųsti privačių laiš-
kų; vis dėlto jei jis nori tapti Lakedaimono draugu ir 
pasirodytų besąs palankus Heladei, tai aš ir pats būsiu 
širdingiausias jo draugas“. „Bet jei, – pridūrė Agesila-
jas, – paaiškės, kad karalius ruošia sąmokslą, tai kad 
ir kiek laiškų gausiu, tegu nesitiki mano draugystės.“ 
(4) Tai dar viena priežastis, kodėl giriu Agesilają – dėl 
to, kad siekdamas patikti helėnams paniekino kara-
liaus svetingumą. O žaviuosi ir tuo, kad, jo nuomone, la-
biau didžiuotis turi ne tas, kuris yra sukaupęs daugiau 
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21 gali būti, kad čia padaryta klaida. diodoras sicilietis (14.83.2) mini 
žuvus 1200 spartiečių bei jų sąjungininkų ir savo ruožtu 2800 bojotie-
čių bei jų sąjungininkų. 
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pinigų ir valdo didesnį skaičių pavaldinių, bet tas, kuris 
pats būdamas geresnis ir geresnius valdytų. 

(5) Aš taip pat giriu jo įžvalgumą: manydamas, kad 
Heladei yra naudinga, jog nuo karaliaus atsimestų kiek 
įmanoma daugiau satrapų, Agesilajas nesileido nei do-
vanomis paperkamas, nei karaliaus jėga įtikinamas 
užmegzti su juo svetingumo ryšius, o sergėjosi, kad no-
rintieji atsimesti neimtų juo nepasitikėti. 

(6) Vėlgi kas galėtų nesižavėti dar viena jo savybe. 
Mat Persas, galvodamas, kad jei sukaups labai daug 
pinigų, visa turės savo valdžioje, pamėgino tokiu būdu 
pasiglemžti visą pasaulio auksą, visą sidabrą ir visus 
brangiausius dalykus. O Agesilajas, priešingai, taip 
įsirengė namus, kad jam nieko iš šių dalykų nereikėjo. 
(7) Bet jei kas tuo netiki, tepasižiūri, kokių namų jam 
užteko, tegul atkreipia dėmesį į jo namo duris: nes kas 
nors būtų galėjęs pagalvoti, kad tai yra tos pačios durys, 
kurias Heraklio palikuonis Aristodemas grįžęs namo 
ėmė ir įstatė. Tegu pabando įsižiūrėti į apstatymą vi-
duje, tegu pagalvoja, kaip puotavo aukojimų dienomis, 
tegu pasiklauso, kaip jo dukra miesto paskirtu vežimu 
keliavo į Amiklas. (8) Taigi šitokiu būdu suderinęs iš-
laidas ir pajamas Agesilajas niekada nebuvo verčiamas 
dėl pinigų pasielgti neteisėtai. Ir nors, atrodo, yra gražu 
pasistatyti priešams neįveikiamas sienas, vis dėlto aš 
manau, kad daug gražiau yra savo sielą parengti taip, 
kad jos neįveiktų nei pinigai, nei malonumai, nei baimė.

(IX.1) Bet pasakysiu, kad ir elgesiu Agesilajas skyrė-
si nuo Perso apsimetėliškumo. Mat, visų pirma, Persas 
didžiavosi esąs retai matomas, o Agesilajas džiaugėsi 
nuolatos regimas, manydamas, kad gėdingam elgesiui 
tinka slaptumas, o šviesa labiau papuošia taurumui 
paskirtą gyvenimą. (2) Antra, Persas didžiavosi esąs 
sunkiai prieinamas, o Agesilajas džiaugėsi esąs lengvai 
visiems pasiekiamas. Persas pūtėsi dėl savo veiksmų lė-
tumo, o Agesilajas labiausiai džiaugėsi, kai kaip galima 
greičiau išsiųsdavo žmones, gavusius ko jiems reikia.

(3) Tačiau verta pastebėti ir tai, kiek paprastesnis ir 
kuklesnis buvo Agesilajo ištaigos poreikis. Mat dėl Per-
so žmonės išnaršo kiekvieną žemės kampelį ieškodami 
jam ko nors skanaus atsigerti, o begalė virėjų stengiasi 
sugalvoti ką nors skanaus suvalgyti. O kad jis užmig-
tų – sunku rasti žodžių, kiek tarnai įdeda pastangų. 
Gi Agesilajas dėl pomėgio sunkiai dirbti su malonumu 
gėrė viską, kas buvo po ranka, ir valgė viską, kas pa-
sitaikė. Ir maloniam miegui kiekviena vieta jam buvo 
tinkama. (4) Ir Agesilajas džiaugėsi ne tik dėl tokio el-
gesio, bet ir švytėjo galvodamas, kad, pats gyvendamas 
linksmybių apsuptyje, matė barbarą, kuris siekdamas 
gyventi be skausmo yra priverstas iš pasaulio pakraščių 
temptis tai, kas jį pradžiugintų. (5) Džiugino Agesilają 
ir tai, kad jis pats žinojo galįs be skausmo prisitaikyti 
prie dievų nustatytos padėties, o Persą matė vengiant 
karščio ir šalčio dėl sielos silpnumo ir pamėgdžiojant 

ne garbingų žmonių, o silpniausių gyvūnų gyvenimą. 
(6) Kaip nėra tauru ir prakilnu tai, kad patį savo namą 

papuošdamas žmogaus darbais ir turtais, augindamas 
medžioklinius šunis ir karo žirgus, o seserį Kiniską įti-
kindamas auginti lenktyninius žirgus, jai laimėjus pa-
rodė, kad toks auginimas yra ne vyro dorybės, o turto 
įrodymas. (7) Ir kaip iš tolesnio pavyzdžio galėtų būti 
neaišku, kad Agesilajas pasižymėjo kilnumu? Mat jis 
manė, kad nugalėjęs paprastus žmones vežimų lenkty-
nėse jis nieko nepridėtų prie savo šlovės, tačiau jei labiau 
nei kas kitas padarytų polį draugu, jei įsigytų didžiulį 
skaičių geriausių draugų visame pasaulyje, jei pranoktų 
kiekvieną darydamas gera tėvynei ir bičiuliams, o prie-
šus nubausdamas, tuomet jis iš tiesų pasiektų pergalę 
gražiausiose ir didingiausiose varžybose, ir sulauktų 
didžiausios šlovės tiek būdamas gyvas, tiek po mirties. 

(X.1) Taigi aš giriu Agesilają dėl tokių savybių. Mat 
jomis jis skiriasi nuo žmogaus, kuris, atsitiktinai radęs 
lobį, būtų turtingesnis, bet nė kiek ne ūkiškesnis arba 
kuris, įveikęs priešus dėl juos užpuolusios ligos, būtų 
sėkmingesnis, bet nė kiek ne geresnis karo vadas. Tas, 
kuris išsiskiria ištverme tada, kai ateina metas sunkiai 
dirbti, stiprybe ten, kur vyksta drąsos varžybos, išmin-
timi, kai reikia patarimo, – šitas, man regis, pagrįstai 
yra laikomas visais atžvilgiais geru žmogumi. (2) O jeigu 
tieslė ir liniuotė yra puikus išradimas, leidžiantis žmo-
nėms gerai atlikti darbus, tai man atrodo, kad Agesilajo 
dorybė yra puikus pavyzdys norintiems siekti vyriško 
šaunumo. Mat kas taptų bedieviu pamėgdžiodamas die-
vobaimingą žmogų, arba neteisingu pamėgdžiodamas 
teisingą, įžūliu pamėgdžiodamas santūrų, arba nesusi-
valdančiu susivaldantį? Mat iš tiesų Agesilajas taip nesi-
džiaugė būdamas kitų valdovu, kaip suvaldydamas save 
patį; jis taip nesidžiaugė vesdamas piliečius į kovą su 
priešu, kaip lydėdamas juos kiekvienos dorybės link. 

(3) Bet dėl to, kad yra giriamas tas, kurio gyvenimas 
baigėsi, tegul niekas šių žodžių nepalaiko laidotuvių 
rauda – jau greičiau pagyrimu. Mat, pirma, dar ir dabar 
apie jį yra kalbama tai, ką jis girdėjo gyvas būdamas. 
O, antra, kas mažiau tinka raudai nei šlovingas gyveni-
mas ir mirtis atėjus laikui? Ir kas labiau verta pagyrimų 
nei gražiausios pergalės ir didžiausi žygdarbiai? (4) Mat 
pagrįstai laimingu būtų galima vadinti žmogų, kuris, 
nuo pat vaikystės aistringai pamilęs šlovę, gavo jos dau-
giausia iš savo bendraamžių; žmogų, kuris, iš prigim-
ties itin mylėdamas šlovę, nuo pat tos dienos, kai tapo 
valdovu, nepatyrė pralaimėjimo; žmogų, kuris, nugyve-
nęs ilgiausią žmogaus gyvenimo atkarpą, mirė neapkal-
tintas nei tų, kuriuos valdė, nei tų, su kuriais kariavo. 

(XI.1) Apibendrindamas noriu sugrįžti prie jo dorybės, 
idant ir pagyrimą būtų lengviau prisiminti. 

Agesilajas gerbė šventyklas, kurios priklausė net ir prie-
šams, manydamas, kad dievus sąjungininkais priešiška-
me krašte reikia padaryti ne mažiau nei drau giškame. 

ksenofontas
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Prieš prašančius dievo globos, net ir priešus, Agesi-
lajas nenaudojo jėgos galvodamas, kad yra neprotinga 
tuos, kurie vagia iš šventyklų, vadinti šventvagiais, 
o tuos, kurie nutempia nuo aukurų prašančius dievo 
globos, laikyti dievobaimingais. 

(2) Jis niekad nesiliovė kartojęs, kad dievai, jo nuomo-
ne, pašvęstomis šventyklomis džiaugiasi ne ką mažiau 
nei dievobaimingais darbais. 

Bet net ir sulaukęs sėkmės jis neniekino žmonių, o dė-
kojo dievams. Ir aukojo daugiau aukų būdamas drąsus, 
nei meldėsi abejodamas. 

Turėjo įprotį bijodamas atrodyti linksmas, o tada, kai 
sekdavosi, ramus. 

(3) Iš draugų didžiausią palankumą rodė ne galin-
giausiems, o labiausiai atsidavusiems. 

Jis niekino ne tą, kuris gynėsi sulaukęs užgaulės, o tą, 
kuris, sulaukęs gero, pasirodydavo nedėkingas. 

Jis džiaugėsi matydamas tuos, kurie niekingai trokš-
ta pinigų, esant vargšais, o tuos, kurie yra teisingi, pa-
darydamas turtingus, nes jo noras buvo teisingumą pa-
versti pelningesniu už neteisybę. 

(4) Jis buvo įpratęs turėti reikalų su įvairiausiais 
žmonėmis, tačiau bendrauti su geraisiais.

Girdėdamas žmonių priekaištus ir pagyras Agesilajas 
manė apie taip kalbančiųjų būdą sužinąs ne mažiau nei 
apie tuos, apie kuriuos pastarieji kalba.

Ir Agesilajas nekaltino tų, kurie leidosi apgaunami 
savo draugų, tačiau jis negailėjo priekaištų tiems, ku-
rie leidosi apgaunami priešų, manydamas, kad protinga 
apgaulę naudoti prieš nepatikliuosius ir piktadariška 
prieš naiviuosius.

(5) Giriamas tų, kurie norėjo jam papriekaištauti už tai, 
kas nepatinka, Agesilajas džiaugėsi, ir ant nieko už atvi-
rumą nepyko, tačiau slapukaujančių vengė nelyg pasalos.

Šmeižikų nekentė labiau nei vagišių, manydamas, 
kad didesnė bausmė yra netekti draugų nei pinigų.

(6) Ir paprastų žmonių ydas jis lengvai atleido, tačiau 
į valdovų ydas žiūrėjo rimtai, manydamas, kad pirmieji 
padaro mažai blogo, antrieji – daug.

Jis manė, kad karaliaus valdžiai pridera ne aplaidu-
mas, o visapusiškas šaunumas.

(7) Jis nesutiko, kad jam būtų pastatyta skulptūra, 
nors buvo daug norinčiųjų jam ją padovanoti, bet nie-
kuomet nesiliovė stengęsis dėl sielos žygdarbių įamžini-
mo manydamas, kad pirmasis darbas priklauso skulp-
toriams, antrasis – jam pačiam, ir kad pirmasis yra 
turtingųjų reikalas, antrasis – gerųjų.

(8) Pinigais naudojosi ne tik sąžiningai, bet ir dosniai, ma-
nydamas, kad teisingam žmogui pakanka palikti svetimus 
pinigus ramybėje, o dosniajam reikia prisidėti savo pinigais.

Agesilajas visuomet buvo dievobaimingas, manyda-

mas, kad gyvenantys gražų gyvenimą dar nėra laimin-
gi, tačiau palaiminti yra tie, kurie mirė pasiekę šlovę.

(9) Didesne nelaime jis laikė nesirūpinimą gėriu ži-
nant nei nežiniomis.

Jam nepatiko šlovė, jeigu ji nebuvo pasiekta savo pa-
ties pastangomis.

Man atrodė, kad jis buvo iš tų nedaugelio žmonių, ma-
niusių, kad šaunumas nėra tai, ką reikia iškęsti, o tai, 
kuo reikia mėgautis. Šiaip ar taip, pagyros jam teigė 
daugiau džiaugsmo nei gaunami pinigai.

Ir savo drąsą jis greičiau rodė apdairiai besielgdamas 
nei puldamas į pavojų, o išmintį puoselėjo labiau darbu 
nei žodžiais.

(10) Būdamas nepaprastai atlaidus draugams, savo 
priešams jis kėlė tikrą siaubą.

Itin atkaklus dirbdamas, jis su didžiausiu malonumu 
nusileisdavo draugams, nors gerų darbų norėjo labiau 
nei gražių kūnų.

Mokėdamas būti santūrus tada, kai sekdavosi, pavo-
jaus akimirką jis galėjo būti labai drąsus.

(11) Jis stengėsi sužavėti ne juokeliais, o savo elgesiu, 
ir jo prakilnumas pasireikšdavo ne įžūlumu, o protingu 
sprendimu. Šiaip ar taip, niekindamas pasipūtėlius jis 
buvo kuklesnis už nuosaikiuosius. Agesilajas didžiavo-
si savo drabužio paprastumu ir kariuomenės aprūpi-
nimu, savo paties itin menkais poreikiais ir begaliniu 
dosnumu draugams. (12) Be to, jis buvo nuožmiausias 
priešininkas, tačiau atlaidžiausias nugalėtojas; prie-
šams sunkiai apgaunamas, tačiau draugams – lengvai 
įtikinamas. 

Visuomet laikydamas draugų turtus saugiai, Agesila-
jas stengėsi sumažinti priešų turtus. 

(13) Artimieji jį vadino „mylinčiu šeimą“, jo pažįsta-
mi – nesvyruojančiu, jam kažkuo pasitarnavusieji – ne-
užmirštančiu, skriaudžiamieji – pagelbstinčiu, pavo-
jaus bendrai – antruoju gelbėtoju po dievų. 

(14) Man atrodo, kad jis vienintelis iš žmonių įrodė 
ir tai, kad kūno jėga silpsta, tačiau gerų vyrų sielos sti-
prybė nepavaldi laikui. Šiaip ar taip, jis nesiliovė siekti 
didelės ir taurios [šlovės tol], kol jo kūnas galėjo pakelti 
jo sielos stiprybę. (15) Taigi kurio žmogaus jaunystė ne-
atrodė silpnesnė už jo senatvę? Koks žmogus pačiame 
jėgų žydėjime buvo toks baisus priešas, kaip Agesilajas 
savo gyvenimo saulėlydyje? Dėl kurio žmogaus pasi-
traukimo priešai džiaugėsi labiau nei dėl Agesilajo, nors 
ir pasenusio, mirties? Kas įkvėpė sąjungininkams drą-
sos tiek, kiek Agesilajas, nors buvo prie mirties slenks-
čio? Dėl kokio jaunuolio draugai liūdėjo labiau nei dėl 
Agesilajo, nors pastarasis buvo senas, mirties? (16) Jis 
nugyveno savo gyvenimą taip visiškai tarnaudamas 
tėvynei, kad net ir po mirties, kai buvo pargabentas ir 
paguldytas į amžinąją buveinę, jis vis dar didžiai tar-
navo poliui22; palikęs savo šaunumo atminimą visame 
pasaulyje, tėvynėje jis gavo karališką kapą.

agesiLajas

22 ksenofontas kalba apie agesilajo iš egipto valdovo gautus pinigus, 
kurie kartu su jo kūnu buvo pargabenti į tėvynę. !
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Deligas quem diligas! Išsirink, ką myli! Šis Tiškevi-
čių giminės devizas man visada atrodė labai poetiškas, 
o kartu ir teisingas. Išties, gyvenimas tampa bent tru-
putį lengvesnis, jei tik pavyksta išsirinkti, gal tiksliau – 
pasirinkti. Ir neužilgo nepersigalvoti. Kitas, ilgiau ir pla-
čiau šioje giminėje naudotas devizas – Nec aspera terrent 
(„Sunkumai nebaisūs“) – pernelyg proziškas, jame nėra 
nei poezijos, nei tiesos, todėl būdama Palangoje ren-
kuosi galvoti apie pirmąjį. Jį pasirinkau ir savo mažai 
užduočiai – papasakoti apie Palangos Gintaro muziejų.

Muziejuose galima žaisti įvairius žaidimus, vienas 
jų – mėginti išsirinkti vieną eksponatą. Iki šiol jį žai-
džiau tik kartą, kai su užduotimi pasirinkti ėjau į Hagos 
puošmeną – muziejų Mauritshuis. Žinojau, kad maž-
daug prieš 20 metų į šį muziejų nuėjo rašytoja Tracy 
Chevalier, pamatė ten Merginą su perlo auskaru, su-
sižavėjo, pradėjo skaityti apie paveikslą ir jo autorių ir 

mėginimas išsirinkti
palangos gintaro muziejus

Aistė Paulina Virbickaitė

galiausiai parašė pasauliniu bestseleriu tapusią knygą 
Mergina su perlo auskaru. Prieš maždaug 10 metų į 
Mauritshuis nuėjo rašytoja Donna Tartt, pamatė ten 
mažutį paveikslėlį su nutapytu dagiliu, pradėjo apie 
jį galvoti ir niekam nieko nesakiusi, nesikonsultavusi 
su muziejumi, parašė romaną Dagilis. Mano minties 
eigą nuspėti nesunku – nusprendžiau muziejuje išsi-
rinkti savo paveikslą, jei ne kaip būsimo romano hero-
jų, tai tiesiog kaip burtą. Lėtai ir lyg iškilmingiau nei 
įprastai ėjau per išpuoselėtas muziejaus sales jausda-
ma, kaip klausiamai į mane žiūri puikūs paveikslai: 
skanūs kaip saulėto sekmadienio pusryčiai natiurmor-
tai, svajingi peizažai, gyvenimo istorijų kupini olan-
diški interjerai. Suprantančiu ir gal net kiek nusivy-
lusiu žvilgsniu palydėjo Rembrandtas, jis irgi netapo 
tuo vieninteliu. O tada priėjau karves. Į mane iš po ilgų 
blakstienų rudomis akimis žiūrėjo kilmingos laikysenos 

muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis Gyvenimas

palangos grafų tiškevičių rūmų rožynas ir pietinė veranda. 2015. reginos makauskienės nuotrauka, Lndm
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jautukas. Žvilgsniui slystant jo kailiu, pirštų galiukai 
jautė odos šilumą ir kailio šiurkštumą, net neabejojau 
aštrių ragų ir kanopų galia. Aplink zirzė įkyrios rie-
bios musės, danguje vijosi vieversys, vėjas sklaidė pie-
vų kvapą, paveikslas mane visiškai įtraukė. O ne, ne, 
sakiau sau, karvės negali būti pasirinkimas viename 
nuostabiausių muziejų! Bet išėjus teko pripažinti, kad 
taip ir įvyko. Kodėl? Tai buvo netikėta. Tokio dydžio ir 
tokio meistriško atlikimo paveikslai įprastai vaizduoja 
karalius ir deives, didingus mūšius ar žaviausius pa-
saulio kampelius, o čia – karvės, avys, musės ir kaimo 
laukai. Riebių musių zirzimas karališkame meno mu-
ziejuje išmušė iš pusiausvyros ir pasinaudojęs silpnumo 
akimirka, paveikslas įtraukė į vidų. Aš iki šiol nežinau, 
ką tas burtas reiškia ir daugiau šito rizikingo žaidimo 
nežaidžiau. Kol neatvykau į Palangą rašyti šio teksto 
apie Gintaro muziejų.

Tiškevičių Palangos rūmai pastatyti 1897 m. Čia gy-
veno šeimininkai, Feliksas ir Antanina Tiškevičiai, jų 
10 vaikų ir nežinia kiek svečių bei tarnų. Pirmojo pa-
saulinio karo metu rūmai bombarduoti, šeimininkų at-
statyti, paskui vėl palikti, šį kartą galutinai. Užimti 
vokiečių karių, užimti sovietų karių, vėl palikti, užimti 
atostogaujančių sovietinių menininkų, kuriems išsi-
krausčius 1963 m. čia įsikraustė muziejus, vėlgi kuria-
mas, perkuriamas, restauruojamas ir rekonstruojamas. 
Rūmams tik vos daugiau nei 100 metų, jie jau matė tiek 
daug ir pakeitė tiek daug šeimininkų, kad vaiduoklių 
čia nėra – joks vaiduoklis neiškęstų tiek sumaišties ir 
permainų. Bet yra daug labai įvairių eksponatų, galbūt 
dėl tos įvairovės kilo noras išsirinkti tik vieną, savo.

Žiemiškai lijo. Žiūrėjau į raumeningą barzdočių, per 
pečius ir strėnas lyg rankšluostį persimetusį lengvą ap-
siaustą, šalia jo – laiba gražuolė, apnuoginta krūtimi, 
rankoje lengvai it gėlelę iškėlusi kuoką virš vyro galvos. 
Jam iš kitos pusės – kita graži moteris, paskui buvo 
kitas raumeningas vyras – taip jie visi ir sukosi ratu 
aplink pilką vazą terasoje. Galbūt, tylią vasaros popie-
tę ir norėtum lėtai suktis ratu kartu su jais ir mėginti 
skaityti išties painią Heraklio asmeninių santykių isto-
riją. Tačiau lietuviškas lietus ir košiantis pajūrio vėjas 
antikiniams herojams atima balsą ir bet kokią įtaigos 
galią. Sunku įsijausti į pavydo, keršto ir aistrų istorijas, 
kai šąla kojos ir nosis, todėl niekas nestoja prie tų vazų. 
Visi skuba vidun – į muziejų.

ieškant myLimiausio

Įėjus pro duris gera pagaliau ištiesinti pečius, lėtai 
apsidairyti. Žvilgsniui sustoti ties didžiuliu veidrodžiu 
virš židinio. Tokiems vilniečiams kaip aš, ilgesingai at-
sidusti – anksčiau šį veidrodį naudodavau selfiams Vil-
niaus paveikslų galerijoje, dabar jis pervežtas į Palan-
gą. Jaučiu šiek tiek nuoskaudos, tačiau tenka sutikti, 

šioje vietoje jis irgi tinka. Palikti paltą rūbinėje ir lėtai, 
dairantis į lipdinius ir veidrodžius palubėje, kilti mar-
muro laiptais aukštyn. Pirmoje kompaktiškoje salėje 
susipažinti su muziejaus popuri – rinktiniais eksponatų 
pavyzdžiais, o tada jau pradėti nuo pat pradžių: gintaro 
sudėtis, kilmė, geografija, tipai ir charakteriai, įpročiai, 
išvaizdos ypatumai. Natūralų gintarą toliau keis žmo-
gaus apdirbtas ir taip – iki pat šiuolaikinės juvelyrikos. 
Antroji muziejaus dalis – duoklė rūmams ir čia vyku-
siam gyvenimui, kambariai, suformuoti iš įvairių kitų 
dvarų čia atvežtų meno kūrinių ir baldų. Trečioji rūmų 
dalis – buvusi koplyčia, kurioje rengiamos šiuolaikinių 
menininkų parodos. Taigi eime, eime, iš ko rinktis tik-
rai yra!

Galbūt tai galėtų būti sunkiausias natūralaus gin-
taro gabalas muziejuje – Saulės akmuo. Jis skatina 
galvoti apie laiką. Gintarui susidaryti reikia bent mili-
jono metų, o muziejuje esančiam Baltijos gintarui yra 
apie 50 milijonų metų. Galvojant apie milijonus (metų, 
šviesmečių, kilometrų, dolerių) man visada pradeda 

unikalus gintaro gabalas „saulės akmuo”. vaidoto aukštaičio 
nuotrauka, Lndm

mečislovas sirutavičius. traktorius. pauliaus makausko 
nuotrauka, Lndm

mėginimas išsirinkti
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suktis galva – tai per dideli skaičiai, negali jų pritaikyti 
žmogiškam masteliui. Konkretus objektas, šiuo atveju 
gintaras, yra tai, į ką galima įsikibti ir spoksoti gilyn į 
vidų, mėginant įžvelgti tuos milijonus. Bet daugiausia 
žiūrovų sutraukia ne jis. Gyviausia, daugiausia žiū-
rovų šnabždesio sulaukianti yra gintarų su inkliuzais 
salė. Gintaras, kurio viduje matyti įstrigęs driežas – įžy-
miausias, tačiau yra ir paukščio plunksna, įvairiausių 
musių, uodų, vapsvų, blakių ar žiogų, prieš 50 milijonų 
metų netyčia įstrigusių tarp sakų, kuriuos matome ir 
dabar, su susižavėjimu ir šiokiu tokiu nerimu galvo-
dami, koks senas pasaulis, ir koks trumpas žmogaus 
gyvenimas.

Žmogaus apdirbti gintarai tampa labiau prijaukin-
ti. Nesvarbu, ar tai tvarkingai surikiuotos kruopščiai 
įbrėžtų taškučių eilutės, ar cukrinius saldainius prime-
nančios šventųjų figūrėlės monstrancijoje. Muziejuje 
yra visko: kabučių, verpstukų, kandiklių, kryžių, pele-
ninė-rašalinė, rožančius, šachmatai, pypkė, įvairiausių 
figūrėlių ir, žinoma, karolių. Vienas šiurpesnių ekspo-
natų man pasirodė gintaro laikrodis. Ciferblatas kaip 
mozaika sudėliotas iš šlifuotų smulkesnių įvairių ats-
palvių gintaro gabalėlių, o pagrindas ir šonai aplipdyti 
didesniais, neapdirbtais gintaro gabalais, tik valandos 

ir rodyklės metalinės. Žiūri į tokį laikrodį ir supranti, 
kaip tirpsta tavo sekundės ir valandos, ir visas tavo gy-
venimas palyginus su tais milijonais metų yra niekas, 
argi tai ne šiurpu?

Keisčiausio eksponato titulą rinkimuose vis tik laimė-
tų kitas eksponatas – Mečislovo Sirutavičiaus iš gintaro 
gabaliukų sukurtas traktorius. Šalia jo eksponuojami 
gintariniai šuniukai, net kačiukai, tačiau traktorius 
nustelbia viską aplink. Su taikos balandžiu ant prie-
kio, tačiau be vairuotojo, ir netgi be vairo, manau, jis 
drąsiai galėtų riedėti per kokį Pelevino romaną. Jame 
ir sovietinės epochos grubumas, ir naivumas, ir tiesa – 
gamtos ir laiko nepavairuosi, gali tik įsivaizduoti, kad 
tai darai. Savo absurdiškumu jis veikia panašiai kaip 
ir mano aukščiau apipasakotas olandiškas paveikslas 
su karvėmis, tačiau ne, einu ieškoti toliau. Mintimis 
pasimatavusi sovietmečiu ir mūsų laikais kurtų puikių 
papuošalų, leidžiuosi žemyn, į įvairiais baldais apstaty-
tus rūmų kambarius.

Sustoju ties rūmų šeimininkų grafų Felikso ir Anta-
ninos Tiškevičių atvaizdais. Tai madingo portretisto 
Kazimierzo Mordasewicziaus kūrinių kopijos. Graži 
pora, abu jauni ir kažkuo vienas į kitą panašūs, o gal 
tai tiesiog menininko braižas? Ji, kaip ir dera damai, 

gobelenas „išlaisvinta jeruzalė“. xviii a. feleteno karališkoji manufaktūra, prancūzija. antano Lukšėno nuotrauka, Lndm
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žiūri į žiūrovą su lengva šypsena, tarsi lauktų atsakymo 
į savo malonų klausimą, jo žvilgsnis aštresnis, jis žiūri 
mums pro petį kažkur į tolį, iš karto supranti, kad žmo-
gus turi minčių ir reikalų. Kaip įdomu, ką jis pasakytų, 
pamatęs dabartinę Palangą? Ar būtų patenkintas, kad 
jo pradėta kurorto idėja išsipildė ir klesti? Ar bartųsi, 
kad Basanavičiaus gatvėje per daug plastiko ir per ma-
žai tikros prabangos? Ar liūdėtų dėl to, kad muziejaus 
kambariuose beveik nėra originalių, rūmams priklau-
siusių baldų, ar sakytų, et, čia gi tik baldai. Turbūt 
tik rai šypteltų pamatęs bent vieną senbuvį – marmu-
rinį karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio biustą, 
kuris čia buvo ir šeimininkams gyviems esant. Turbūt 
atpažintų ir pas tėvus, o paskui pas brolį Kretingoje 
kabėjusį didelį (285 × 345 cm) gobeleną. Ar jis jį mėgo? 
Ką galvojo žiūrėdamas? Niekada nesužinosime. Tačiau 
mane jis pagavo.

išLaisvintoji jeruzaLė

Sustabdė siaubingai mielas žirgas kairėje, didelėmis 
akimis, žmogišku, truputį žvairuojančiu žvilgsniuku ir 
didžiulėmis nerangiomis kanopomis, į kurias žiūrėda-
ma prisiminiau laibas paaugles, šį sezoną pamėgusias 
batus paaukštintais ir praplatintais padais. Kaip su-
prantu, šis žirgas flirtuoja su šalimais stovinčiu švieses-
niu ir žemesniu, labai jau reikšmingai į pirmąjį žiūrin-
čiu žirgu. Tuo tarpu raitelis mėgina vienu metu mušti 
būgną ir kažką aiškinti šalimais esančiam vyrui, jie 
abu greičiausiai sunerimę dėl pagrindinio veiksmo go-
beleno centre.

Centre – sumaištis! Gražus ir didelis barzdotas vyras 
sodriai raudonu apsiaustu sėdi, ištiesęs kiek patamsė-
jusią koją, kurią už pėdos laiko ant žemės priklaupęs 
karys. Kitas barzdotas vyras žiūri jam tiesiai į akis ir 
mėgina ištraukti kojoje įstrigusią strėlę. Situacija bloga: 
strėlgalys niekaip neišsitraukia, tad sužeistas Kryžiaus 
žygio vadas Gotfrydas gali ne tik neužimti Jeruzalės, 
bet ir visai nukraujuoti. Bet kas gi ten viršuje? Prisė-
dęs ant debesiuko angelas vienoje rankoje laiko kažkokį 
augalą, kita ranka spaudžia jo syvus į indą! Suvilgius 
jomis žaizdą, Gotfrydo kančios baigsis, strėlgalys pats 
iškris ir jis galės leistis į mūšį. Žiūrovo patogumui tre-
čiame plane rodoma ir riterių laukianti Jeruzalės siena: 
matome į miesto sieną atremtas kopėčias, kuriomis jau 
lipa vienas žmogus, keli prilaiko iš apačios, dar keletas 
žmonių iš toli veiksmą palaiko patariamai arba palai-
kančiai mojuodami rankomis.

Gobelenas Išlaisvintoji Jeruzalė sukurtas XVIII a., 
Prancūzijos Feleteno (Felletin) manufaktūroje. Tai ran-
komis iš vilnos austas sudėtingas 29 figūrų kūrinys 
pagal italų dailininko Antonio Tempesta (1555–1630) 

graviūrą, sukurtą pagal italų poeto Torquato Tasso 
(1544–1595) poemą Išlaisvintoji Jeruzalė.

Poema – tai pasakojimas apie pirmąjį kryžiaus žygį 
ir jo vadą riterį Gotfrydą. Joje vaizduojamas konfliktas 
tarp krikščionių ir musulmonų, pripildytas papildomų 
linijų ir vietomis fantastinių elementų, kaip dabar sa-
kytume – „sukurtas pagal tikrus įvykius“. Gražios pa-
gonės ar musulmonės po nelaimingų meilės istorijų su 
krikščionimis vyrais vis tik galiausiai lieka pakrikšty-
tos, riteriams lemtingą akimirką į pagalbą ateina ne-
tikėti pagalbininkai. Herojus, žinoma, laimi. Riteris 
Gotfrydas išties vadovavo pirmajam kryžiaus žygiui į 
Jeruzalę XI a., kariavo ir pasiekė tikslą – užėmė miestą, 
tačiau maždaug po metų mirė. Jis ir jo žygiai vertinami 
nevienareikšmiškai, tačiau poemoje Gotfrydas – bebai-
mis karys, kilnus žmogus, dievobaimingas krikščionis ir 
visa kita, kas gali būti gera žmoguje. Nenuostabu, kad 
jo plačiam ilgam apsiaustui gobeleno kūrėjai nepagai-
lėjo pačių ryškiausių, raudoniausių siūlų (beje, gobele-
nas nėra restauruotas, spalvos gal kiek pablukę, tačiau 
išsilaikiusios puikiai).

Florencijos menininkas Antonio Tempesta pagal am-
žininko poemą sukūrė ciklą graviūrų, pagal vieną iš jų 
paruoštas piešinys šiam gobelenui. Dinamiška ir smulk-
meniška sienos apgulties scena trečiame plane liko stip-
riai supaprastinta. Tačiau pridėta žirgų flirto mizans-
cena! Tuo tarpu pagrindiniai personažai ir jų pozos liko 
tos pačios, kaip ir dinamiška atmosfera, pasakojanti 
apie riterio ir jo karių pasirinkimą bei ilgą ir sunkų ke-
lią link jo.

Kodėl mane muziejuje, pilname puikių eksponatų, 
patraukė būtent šis gobelenas? Jo dinamika labai tin-
ka permainingai šių rūmų biografijai – nuolat besikei-
čiančiam jų statusui ir šeimininkams. Šiandien, kai 
rūmuose, tikėkimės, ilgam įsikūrė vienas šeimininkas – 
muziejus, judesio ir šurmulio čia įneša lankytojai. Lie-
tingomis dienomis suplūsta žiūrovai: kartais gražūs, 
kartais naivūs, flirtuojantys ir besigydantys žaizdas 
kurorto svečiai, čia sustojantys pailsėti nuo savųjų gy-
venimo mūšių. Išlindus saulei muziejus ištuštėja, kas 
patvirtina jos ir gintaro sąsajas. Kai saulėta, einama 
į parką ar prie jūros, markstytis, šildytis ar degintis. 
Prapliupus lietui žmonės traukia pas gintarus ir ten 
markstosi, šildosi žiūrėdami į gintaro gabaliukus, natū-
ralius ar žmogaus rankų apdirbtus. Bet mes juk žinome, 
kad šildyti gali ir meno kūriniai! Ką ir kalbėti apie vil-
nonį gobeleną, man rodos, jis labai stiprus konkurentas 
gintarams. Todėl nuo šiol būdama Palangoje keliausiu 
į muziejų pasisveikinti su žirgais, pakalbinti angelo ir 
žvilgsniu pašukuoti riterių barzdų. Pagalvoti apie pasi-
rinkimus, pasvajoti apie stebuklus ir pasišildyti. !

mėginimas išsirinkti
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„Neprisirišk“, – teigia tiek Rytų, tiek Vakarų dvasinio 
gyvenimo guru, žadantys bilietą į nepriekaištingą būties 
pilnatvę. Neprisirišk prie šio gyvenimo, jo materialių pa-
vidalų, prie žmonių ir vietų, prie savo paties įvaizdžių, 
pasiekimų, patirčių, laiko tėkmės ir prisiminimų. Tiesiog 
neprisirišk – ir būsi. Bet ką daryti, jeigu jau prisirišai? 
Jeigu suvoki, kad esi prisirišęs prie savo prisirišimų. Dėl 
jų patiri tą pilną spektrą jausmų, su kuriais nieku gyvu 
neatsisveikintum. Net jei visi prisirišimai yra paženklin-
ti išsiskyrimo kančia. Bet kartu ir didžiausia laime.

Vilnius buvo mano prisirišimų liudytojas, pakančiai 
stebėjęs visas jaunystės rezignacijas ir maksimalizmus, 
pakilimus ir duburius, pirmuosius brandos požymius ir 
susitaikymus. Atrodė, kad atvykus iš nedidelio miesto 
studijuoti į sostinę, turėjai praeiti visus iniciacijos etapus 
ir tarsi gimti iš naujo su nauja tariamo vilniečio tapaty-
be. Nors tai nebuvo sąmoningas tikslas, bet visgi jau pir-
maisiais studijų metais supratau, kad Vilnius nepaleis. 

Visada norėjau studijuoti sostinėje. Ji buvo toli, bet 
atrodė šalia. Katedros bokšto laikrodžio dūžiais, sklin-
dančiais radijo bangomis, prasidėdavo kiekvienas mano 
vaikystės rytas. Vilnius turėjo savo skambesį, vaizdą ir 
veidus, kurie kreipdavosi per kasdienes to meto Lietuvos 
televizijos transliacijas. Jis visada buvo epicentre, vibra-
vo įvykiais, buvo viso, kas svarbiausia ir geriausia Lietu-
voje, versmė. Kas gi nenorėtų iš jos atsigerti? Vis dėlto, 
renkantis miestą studijoms, abejonę pasėjo komentarai, 
kad Vilniuje studijuoti bus sunku, vilniečiai į savo ratą 
neįsileidžia atvykėlių. Nuogąstavimai nepasitvirtino, 
bet aš prisiminiau juos po daugelio metų, kai artimas ko-
lega, pasipiktinęs transporto kamščiais, atsainiai meste-
lėjo: „Ir ko čia suvažiuoja tie kaimai?“ Tąkart nutylėjau, 
bet dabar atsakyčiau: „Kalta gravitacija“. Esi nepajė-
gus pasipriešinti didesnio, gražesnio, dosnesnio traukai. 
Toks yra meilės dėsnis. Visgi per tris dešimtis bendro 
gyvenimo metų Vilnius manęs nenuvylė ir buvo be galo 
dosnus. Dosnus visuose lygmenyse. Dosnumas pririša. 

Praeito šimtmečio aštunto-devinto dešimtmečio Aly-
tus, kuriame užaugau, buvo vienas eilinių provincijos 
miestų, kuris nepasižymėjo raiškesniais bruožais, ta-
čiau tai buvo mūsų jaukūs namai: blokinis daugiabutis, 
mokykla, kiemo draugai, kaimynai, Nemuno pakrantė 
ir parkas, kasdienis kelias į dailės mokyklą ir vėlyvais 

gravitacija ir kitos viLniaus jėgos

Ieva Stoškienė

vakarais iš tolo šviečiantis virtuvės langas trečiame 
aukšte. Ši šviesa reiškė, kad viskas yra gerai. Esu sau-
gi. Tai buvo ryšio su gimtuoju miestu esmė. To paties 
tikėjausi ir iš Vilniaus. Tačiau santykio su nauju miestu 
dinamika buvo daug spalvingesnė. Ji perėjo visas fazes: 
aklo susižavėjimo, įsimylėjimo ir galiausiai atlaidaus 
prieraišumo bei priėmimo. 

Savo pirmąjį gyvą susitikimą su Vilniumi prisimenu 
gana miglotai. Tai buvo mokyklinė ekskursija pradinė-
se klasėse. Nereikliame sovietinio vaiko žvilgsnyje įstri-
go milžiniška Katedros varpinė, ankšta Gedimino bokš-
to laiptų spiralė ir trys išraiškingos moterų skulptūros, 
grėsmingai pakibusios virš pastato kažkokioje judrioje 
miesto gatvėje. Negalėjau apsispręsti, ar tos juodos, 
auksiniais veidais moterys labiau baugino ar traukė, 
tačiau tikrai žinojau, kad tai, ką matau, man yra labai 
gražu. Tas „gražu“ tada liko be vardo. Ir tik po dauge-
lio metų, jau būdama studentė, kurios palto kišenėje 
visada gulėjo Nacionalinio dramos teatro repertuaras, 
prisimindavau šį epizodą. Skulptoriaus Stasio Kuzmos 
„Mūsų šventė“, vainikuojanti architektų Algimanto ir 
Vytauto Nasvyčių rekonstruotą teatro fasadą, tebėra 
man viena gražiausių Vilniaus mozaikos detalių.

Iš meilės matematikai ir dailei pasirinkau architek-
tūros studijas VGTU. Tai buvo 1995-ieji, laikas, kai sos-
tinės glėbyje rezonavo viskas: pirmojo Lietuvos nepri-
klausomybės dešimtmečio patosas, gaivališka laisvė ir 
jaunystė, pirmieji kūrybiniai atradimai ir neišmatuojami 
ateities lūkesčiai. Vilnius buvo erdvus, gyvas, pulsuojan-
tis įvykiais ir be galo gražus. Pirmas toks gražus miestas, 
kokį pažinau per pirmuosius savo aštuoniolika metų. Vis 
dėlto, kad ir kaip tuomet bandžiau suvokti jo mastelį ir 
tarsi pažvelgti į jį iš paukščio skrydžio, man niekaip ne-
pavyko. Jeigu būtų pavykę, žinau, jis man nebūtų taip 
patikęs. Būtų atrodęs per didelis, per gausus, dėl to ne-
pažabojamas, nepažinus, svetimas. Man norėjosi savo 
miesto, tokio, kuris būtų iki skausmo artimas, tūkstan-
čius kartų išvaikščiotas, išklajotas, išsėdėtas, iškontemp-
liuotas, įsispaudęs akies vyzdyje kaip mylimas veidas, 
kaip namai. Galbūt šį poreikį diktavo vaikystės patirtys 
mažame mieste ir įprotis vaikščioti pėsčiomis. Tad ir 
„savo“ naująjį miestą tarsi reikėjo įrėminti maršrutais ir 
riboženkliais, kuriuos apsprendė esminiai miesto rakur-

slaptieji vilniaus klubo užrašai
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sai. Saulės nušviesta Katedros aikštė, senamiesčio gat-
velių raizgalynė, kurią bandžiau išpainioti pirmaisiais 
studijų mėnesiais, netrinkelizuotas Gedimino prospek-
tas su brandžių liepų juostomis, Vilnelės šlaitai ir Užu-
pis, barokiniai bažnyčių bokštai ir stogai, atsiveriantys 
nuo medžių vainikuose skęstančio Gedimino bokšto, dar 
Neries pakrantės Antakalnyje, Naujamiesčio neoklasika 
ir medinis Žvėrynas. Tai buvo erdvės, kurias norėjosi be 
atvangos tyrinėti, būti, susilieti ir ištirpti. Pojūčius dar 
labiau stiprino pasirinktos studijos ir gilėjantis architek-
tūrinės logikos bei estetinių principų suvokimas. Bet vis-
gi daugiausia įtakos šioms Vilniaus širdies adoracijoms 
turėjo tas besąlygiškas naujakurio atvirumas ir gyvybin-
gas noras atrasti, pažinti, sukurti savo autentišką san-
tykį. Tad mano Vilnius taip ir liko nedidelis, apjuostas 
nuosavų žingsnių tvora, sufokusuotas į pačią esmę – į tas 
pirmines įsčias, kurios pagimdė ir paleido į gyvenimą šį 
miestą. Kiti rajonai, kurių pavadinimus ir lokacijas nors 
ir žinau, į mane taip ir neprabilo. Galbūt intymesnio pa-
šnekesio vengiau aš pati. Jau buvau pasirinkusi.

Prisijaukinti Vilnių ir sklandžiai įsilieti į jo bendruo-
menę nebuvo sunku. Ir šiandien vis dar kylantys miesto 
demografiniai rodikliai leidžia spėti, kad didžioji dalis 
provincijos atžalų sostinės dirvoje prigyja gana lengvai. 
Turbūt dabar procesą palengvina socialiniai tinklai ir 
gausus skaitmeninis miesto turinys, siūlantis skirtin-
gas jo pažinimo formas. Mums gi vienintelis įmanomas 
būdas buvo gyvas bendravimas, veido į veidą iššūkis, 
pageidautina kaskart vis naujoje vietoje ir su naujais 
žmonėmis. Svarbiausio socialinio inkubatoriaus vaid-
menį atliko Alma mater ir jos priklausiniai, t. y. stu-
dentų bendrabučiai, kur lig šiol studijų emigrantai, it 
bręstantys perai, pamažu augina sparnus skrydžiui. 

VGTU Architektūros fakultetas tuo metu telkėsi Anta-
kalnio pakraštyje, Saulėtekio alėjoje, o studentai gyveno 
šalia universiteto esančiame aštuoniolikos aukštų pas-
tatų komplekse, vadinamajame Niujorke. Kvartalo pa-
vadinimui ironijos teikė šalia augantys kurortiniai pu-
šynai ir nedideli pievų ploteliai, kur pavasarį retsykiais 
matydavome čia ganomų karvių porą, ir gyvenimo sąly-
gos, kurios mūsų „bendrike“ buvo gana šiurkščios. Ypač 
šaltuoju sezonu. Ankštuose kambariuose turėjo sutilpti 
trys ar keturi vieno profesinio likimo broliai, jų bendras 
ūkis ir dideli braižomieji stalai. Tad būsimieji architektai 
demonstravo neįtikėtiną išmonę, bandydami susikurti 
bent jau patenkinamas darbo ir poilsio sąlygas. Įspūdin-
giausi konstrukciniai sprendimai buvo tiražuojami me-
tai iš metų, kaip antai viena ant kitos užkeltos ir metali-
niais strypais sunertos spyruoklinės lovos, kurios atrodė 
bet kuriuo momentu galinčios nugriūti, bet visgi stovėjo. 
Žiemą būdavo šalta, braižydavome su pirštinėmis, elekt-
riniai šildytuvai buvo nelegalūs prietaisai, kuriuos bet 
kada galėjo konfiskuoti į reidą išėjęs bendrabučio komen-
dantas. Vasarą komendantui didžiausią neviltį keldavo 

architektų „nulaužtas“ išėjimas ant bendrabučio stogo. 
Nuo jo iš svaigaus aukščio stebėdavome vakaro žaro-
se švytintį Vilniaus horizontą, kiti, pasitiesę miegmai-
šius ant bituminės stogo dangos, čia sulaukdavo aušros.

Tai buvo ikiinternetinis laikas, kai asmeninis kompiu-
teris ar mobilus telefonas buvo retenybė, televizorių mūsų 
cechas taip pat nepripažino, tačiau aktuali informacija iš 
kambario į kambarį tekėdavo kartu su geriama arbata. 
Dėl studijų specifikos ir glaudaus gyvenimo draugėje visi 
alsavo vienu ritmu, kartu mokėsi, kūrė, braižė naktimis, 
kartu kepė bulves, vieni kitus konsultavo, guodė, šventė. 
Nors gyvenimo sąlygos ir buvo nelengvos, bet glaudūs 
kolektyviniai santykiai sparčiai augino bendrabutiečių 
kūrybinius ir praktinius įgūdžius, o tą demonstravo stip-
rūs kursiniai ir diplominiai darbai. Grupiokai vilniečiai 
visada šiek tiek pavydėjo mums tos kolektyvinės dva-
sios ir vienybės, mes jiems pavydėjome namų kvapo ir 
privatumo. Tačiau socialinės distancijos tarp vilniečių 
studentų ir mūsų – atvykėlių – niekada nejutome, santy-
kiai buvo puikūs. Dėl to Vilnius niekad neatrodė priešiš-
kas, jautėmės jame priimti. Jis taip pat nebuvo reiklus, 
galbūt mes buvome reiklūs sau. Terpė ir profesinė kalvė 
įpareigojo. Būtinuosius vizitus į Mažvydo, Technikos ar 
Mokslo akademijos bibliotekas, ieškant medžiagos stu-
dijoms, paįvairindavo sustojimai meno galerijose, ŠMC, 

violeta boskaitė. vilnius. 2009. skaitmeninė fotografija
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„Lietuvos“ ar „Skalvijos“ kino teatro, Jaunimo ar Nacio-
nalinio dramos teatro kasose. Tai buvo reguliarios kul-
tūrinės piligrimystės vietos, kurias sostinė dosniai siūlė. 

Svarbiausia iš šių vietų man buvo Nacionalinis dramos 
teatras. Ne tik dėl repertuaro, bet ir vidaus erdvių apdai-
los bei stilistikos, kuri man priminė gimtojo Alytaus Med-
vilnės kultūros rūmus. Mažiausiai kainavę stovimi bilie-
tai buvo didžiausia geradarystė. Su būriu bendratikių, 
įsitaisius laisvose vietose ar kur nors salės pakampėje, 
sugebėjome pasižiūrėti visus spektaklius. Kai jau reper-
tuaras buvo pilnai „išspaustas“, vis tiek užbėgdavau čia 
dienos metu bent į teatro bufetą sušilti – jis visada atrodė 
jauki priebėga gyvenimo antraktui. Studijų metais šaltis 
ir gurgiantis pilvas buvo kasdienybė, bet buvome išliki-
mo čempionai, gebėję suderinti spartietiškas bendrabučio 
gyvenimo sąlygas, alinantį studijų krūvį, kultūrinio gy-
venimo puotas ir vakarinius reidus į naktines pasilinks-
minimų vietas. Legionieriška dvasia, susitikimų intriga, 
nauji ir besikartojantys veidai stiprino priklausymą kaži 
kokiai atvirai Vilniaus bendrijai, kurios bene svarbiau-
sias tikslas buvo tiesiog būriuotis. Daugybė naujų pažin-
čių, draugysčių, įvykių, istorijų surišo su miestu. Po šeše-
to studijų metų jaučiausi kaip gerai prigijęs medis, kurio 
šaknimis teka dosnūs sostinės syvai. Ši patirtis bent iš 
dalies leidžia suprasti, kas yra šis miestas, kokia jo socia-
linė sandara, kaip jame kuriasi ir formuojasi tapatybės, 
kokios jos daugiaplanės ir įvairios, ir kodėl čia telpa visi.

Mūsų neišlepusi karta, paaugliškomis akimis stebė-
jusi sovietmečio eroziją ir jaudinantį Nepriklausomybės 
atgavimo triumfą, liko paženklinta varginančia sociokul-
tūrinio dualizmo žyme. Beatodairiškas noras inicijuoti 
radikalius pokyčius ir laužyti standartus buvo sumišęs 
su tarybinės vaikystės vaizdiniais, kuriuos ilgainiui tapo 
sunku objektyviai vertinti. Praeities neigimas ir atei-
ties romantizavimas buvo neišvengiami. Tad posovieti-
nės ir moderniosios europinės kultūros sandūroje auš-
tanti naujo gyvenimo aušra nepaprastai jaudino. Ypač 
kai ji negrįžtamai užliejo sostinės kuorus. Labai ryškiai 
pamenu šį laikotarpį. Jis sutapo su įgyvendinta svajo-
ne – persikelti į Vilniaus centrą. Nedidelis nuomojamas 
būstas pačioje jo širdyje, Gedimino prospekte buvo tarsi 
slapta sandora su miestu, stovinčiu ant pokyčių slenks-
čio. Greitai supratau, kad gyventi miesto centre reiškia 
gyventi ir dieną, ir naktį, visada būti įvykių epicentre ir 
kvėpuoti vienu ritmu. O sostinės kvėpavimas vis labiau 
intensyvėjo. Lietuva žengė į Europos Sąjungą.

Tai buvo metas, kai Vilnius tiesiog išsprogo statybo-
mis, sukėlusiomis daugybę prieštarų architektūros lau-
ke. Miesto jusles virpino investicijos, ES fondų ištekliai ir 
augantys lūkesčiai. Pradėjo kilti Konstitucijos prospekto 
„dangoraižiai“, Šeškinėje – „Akropolis“, Gedimino pros-
pekto autentišką grindinį pakeitė naujas kiniškas grani-
tas, o brandžias liepas – jaunos europietiškos žaliūkės, ie-
tis surėmė Valdovų rūmų statybų priešininkai ir gynėjai, 

ieva stoškienė

violeta boskaitė. vilnius. 2011. skaitmeninė fotografija
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gravitacija ir kitos viLniaus jėgos

centrines miesto gatves užpildė svetimkalbės iškabos ir 
tviskančios vitrinos, populiarų „euroremontą“ nuvainika-
vo autoriniai interjero dizainerių darbai. Šios pirmosios 
kregždės virto dilemomis, kurios tikrino sąžines, kompe-
tencijas ir vaizduotę. Visi skubėjo: užsakovai, projektuo-
tojai, statytojai, pardavėjai, pirkėjai, tad sostinės urbanis-
tinė mozaika greitai pasipildė naujais architektūriniais 
elementais. Tačiau labai greitai pasimatė pirmosios 
klaidos, o komercinį įkarštį sustabdė ekonominė krizė.

Stebėjau tai pro architektūrai skirto leidinio redak-
torės okuliarą. Buvo apmaudu dėl daugybės skubrių 
sprendimų, realizuotų išskirtinį statusą turinčiose sos-
tinės dalyse. Pakako mesti žvilgsnį nuo bet kurios aukš-
tesnės miesto vietos, kad pamatytumei, kaip nuosekliai 
išaustą urbanistinį audinį žaloja naujadarai, neatitin-
kantys nei aplinkinio užstatymo mastelio, nei aukštin-
gumo, nei charakterio. Apmaudu buvo ir dėl trumpa-
regiškai naikinamų miesto želdynų, „trinkelizuojamų“ 
aikščių, originalesnių sprendimų stokos. Distancija, ku-
rią reikėjo įveikti, siekiant prilygti europiniam miestui, 
buvo pakankamai ilga, tad bandymas ją sutrumpinti 
neapgalvotais ir choleriškais judesiais nuvylė ne vieną 
šių laiko, kapitalo ir kūrybinių užmojų varžybų stebė-
toją. Nežinau, kas lėmė, gal virtinė urbanistinių ir ar-
chitektūrinių nesėkmių, profesinė kritika, akylesnė pa-
saulinių pavyzdžių analizė ar įgyta patirtis, bet pamažu 
miesto tankinimo chaose ėmė rastis aiškesnė kompo-
zicinė logika. Buvo reabilituoti ir vertingi autoriniai 
sovietmečio architektūros objektai. Pasijuto darnesnė 
kultūrinio paveldo zonų ir naujų formų sinchronizacija, 
tą liudija ne viena itin sėkminga istorinių pastatų reno-
vacija, atgaivinusi apleistas Senamiesčio valdas. 

Šiandien, žvelgdama į Vilnių, matau tą patį kažkada 
mane sužavėjusį miestą. Jame pilna asmeninės istori-
jos punktyrų: veidų, pokalbių, žvilgsnių, emocijų, visų 
tų atminties mazgų, kuriuos kaskart galiu paliesti, pra-
eidama pro įvykių vietas. Tačiau tiesa yra ir tai, kad 
daugelio vietų jau nebėra, arba jos neatpažįstamai pasi-
keitę ir jau ne vieną kartą. Mes troškome tų pokyčių, ir 
jie įvyko. Kaip ilgai laukta šventė, kuri palieka džiugų 
išsipildymo, bet kartu ir buvusios akimirkos praradimo 
ir ilgesio jausmą, arba kaip didelis darbas, kurio rezulta-
tai nors ir įtikina, bet kažkodėl vis tiek dilgteli abejonė. 
Gal buvo galima geriau? Jeigu turėčiau dieviškąjį trin-
tuką, žinau, ištrinčiau ne vieną šiandienos pastatą ar 
aikštę, kurie nepateisino jiems suteiktos vietos privile-
gijos. Nepaisant to, reikia konstatuoti, kad Vilnius tapo 
patraukliu miestu, įtinkančiu vakarietiškos estetikos 
ir gyvensenos standartus vertinančiai akiai. Kartais jis 
man primeną puošnią, į blizgų popierių įvyniotą dova-
ną, kurią belieka čiupti, išsipakuoti ir vartoti be saiko 
ir nuovokos. Sultingi prekybos, paslaugų ir pramogų 
plotai liudija apie miestelėnų nuotaikas ir gyvensenos 
vektorius. Neseniai lydėjau šeštokų mokinių grupę po 

jų gimtojo miesto Senamiestį. Pagal specialų žemėlapį 
turėjome surasti žymiausius vietos elementus. Jaunieji 
vilniečiai, atidėję į šalį savo išmaniuosius telefonus, ban-
dė įsitraukti į žaidimą, bet vos keli vaikai galėjo įvardyti, 
kas yra ir kur stovi Katedra, Šv. Kazimiero bažnyčia ar 
miesto Rotušė. Na, bet dvylikamečiai puikiai žinojo vi-
sas pakeliui pasitaikiusias kavines, jų meniu ir kainas, 
kurias po pusvalandžio vaikščiojimo reikėjo patikrinti 
praktiškai, mat jaunimas skundėsi nuovargiu...

Galvoju, kad pamažu mokausi priimti ir susitaikyti. 
Ir net jei miestas ir veržli jo širdis jau priklauso kitiems, 
kurie dabartinį jo veidą priima kaip duotybę ir gerokai 
organiškiau atsiliepia į jo dabartinio laiko vibracijas, 
vis tiek pasilieku teisę į neišvengiamą ryšį ir artumą. 
Kai stebiu atkaklų miesto augimą ir virsmą, suvokiu 
tą ypatingą paradoksą, kad nepaisant laiko tėkmės, 
Vilnius atrodo gerokai jaunesnis ir gyvybingesnis nei 
pirmaisiais mūsų pažinties metais. Jį sunkiau nuspė-
ti, kita vertus, jis visada akiratyje, aktyviai mezgantis 
kontaktą tūkstančiais vaizdų ir jų dublių skaitmeninių 
įrenginių ekranuose. Vis dar nežinau, ar šie spalvotų 
pikselių miriadai pajėgūs atskleisti tai, kas nuo Seno-
vės Romos laikų vadinasi genius loci? Taip pat abejoju, 
kad įmanoma įžodinti Vilniaus dvasią, nepaverčiant jos 
tik teorine abstrakcija. Bet turiu vilties, jog kad ir kaip 
transformuotųsi miestas ir keistųsi jo kūnas, išliks tas 
ypatingas jo krūvis, sujungiantis kartas ir laikmečius, 
atskirus gyvenimus ir bendrus likimus į nedalomą vienį.

Prieš įsigyjant nuosavą būstą Vilniuje, turėjau laimę 
gyventi labai ypatingoje vietoje, nedidelėje į kalną kopian-
čioje Lapų gatvelėje, užsibaigiančioje stačiu šlaitu, kurio 
papėdėje geležinkelio bėgiais tebedunda traukiniai, o kal-
no viršuje stovi senas, masyvus keturių aukštų daugiabu-
tis. Mūsų butas buvo viršutiniame namo aukšte. Turbūt 
visą nuo darbo likusį laiką šiame bute praleidau žvelgda-
ma pro langą, stebėdama kvapą gniaužiančią Senamies-
čio panoramą, užlietą beribio dangaus. Gynybinė miesto 
siena su Aušros Vartais, Šv. Dvasios vienuolynas, o už 
jų – rupus stogų mezginys, kuriame kaskart perskaičiuo-
davau visus iš čia matomus šešiolikos bažnyčių ir cerkvių 
bokštus. Taip pat ir Gedimino kalno bokštą. Šis neįkaino-
jamas Vilniaus kapitalas, rytmetį nušvintantis saulėje ar 
marginamas debesų šešėlių, už jaukių buities rakandų, 
alijošiaus ir pelargonijų, geriant ryto kavą ar vakarojant 
su artimaisiais, atrodė veik metafizinis. Niekaip negalė-
jau priprasti prie šio vaizdo artumo. Bet kokios buitinės 
apei gos atrodydavo it šventvagystė. Pamenu, kaip vieną 
pavasario rytmetį danguje virš miesto išvydome didelį 
pulką gandrų. Labai aukštai sklandantys balti pavidalai 
galėjo atrodyti lyg angelai ar levituojantys žmonės, įvei-
kę gravitaciją ir įtikėję stebuklinga miesto dvasios galia. 
Tikėjimui, kad gyveni palaimintoje vietoje ir palaimin-
tu metu, kartais pakanka vienos akimirkos, o kartais 
daugybės dešimtmečių. Kaip svarbu laiku tą suprasti.!
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Marija Primačenko. Mūsų kariuomenė, mūsų gynėjai. 1978. Popierius, guašas. 61 × 86

Šio numerio viršelį ir atvartus simboliškai papuošėme ukrainiečių menininkės, naiviojo meno atstovės Marijos Primačenko (1909–1997) 
kūriniais. Po dailininkės mirties dalis jos darbų buvo saugomi istorijos ir kraštotyros muziejuje ivankive, Kyjivo srityje. Rusijos sukelto 
karo ukrainoje metu šis muziejus buvo padegtas. žiniasklaida netruko pranešti, kad jame sudegė apie 25 garsios menininkės darbai. 
Vėliau pasklido naujiena, kad dalį kūrinių išgelbėjo vietos gyventojas, tačiau tikslių faktų tam patvirtinti nėra ir, matyt, kurį laiką nebus. 
Pirmą kartą žurnale rodome kūrinių atvaizdus, prieš tai jų publikavimo nesuderinę su pačiu autoriumi ar jo autorinių teisių turėtojais, 
šiuo atveju – Marijos Primačenko šeima. Viliamės, kad jie yra saugūs ir kad šis nedidelis mūsų gestas bent simboliškai prisidės prie 
Primačenko kūrybos sklaidos ir jos atminties išsaugojimo.
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22-oji Vilniaus knygų mugė prasidėjo 
2022 m. vasario 24 d., kaip ir pirmasis 
XXI amžiaus karas, Vladimirui Puti-
nui pradėjus karinę invaziją į Ukrainą.

Šio sakinio ir užtektų charakteri-
zuoti po pandemijos lemtos metų 
pert raukos sugrįžusios Vilniaus kny-
gų mugės nuotaikas, atmosferą, visų 
da lyvių – leidėjų, knygų dailininkų, 
kritikų, skaitytojų – jausenas ir emo-
cijas. Nerimas, susirūpinimas, pani-
ka – klasikinė triada, veikusi ir vis 
dar veikianti, neleidžianti rašymo ir 
skaitymo pritaikyti ištikusiai nauja-
jai realybei. Niekada nebuvau greitos 
reakcijos rašytoja, o dabar, karo aki-
vaizdoje, sulėtėjusi iki nulinio spaudos 
ženklo per dieną, labiausiai norėčiau, 
kad vietoj besvorių mano žodžių būtų 
tušti lapai arba kažkas tokio užtikrin-
tai sustyguojančio, kaip kad pastarųjų 
dienų Lietuvos kariuomenės tekstai 
Facebooke. Bet vietoj jų – šis tas ruti-
niškai įprasto iš skystų ir nerimastin-
gų reportažinių gijų.

Jeigu sausio viduryje kaip didžiau-
sias menamas siaubas (nepaisant lygia 
greta viešai patei kiamų, 
kaip karas pa ro dė, itin 
tikslių JAV žvalgy-
bos duomenų) atrodė 
Knygų mugė omikrono 
akivaizdoje, tai likus 
kelioms dienoms iki 
mugės nevalingai, ir ne 
tik mane vieną, ėmęs 
talžyti nerimas buvo ne 
apie mugės, o karo bai-
mę. Tą, kurią dar išva-

Все буде Україна!

JūrATė ČerŠKUTė

karėse bandžiau įveikti racionaliuoju 
karo tikrai nebus. Tuo pačiu 1939 m. 
rugpjūčio 31 d. Vazos parke Stokholme 
su drauge raminosi ir Astrida Lind-
gren, deja, jau kitą dieną dienoraštin 
įrašiusi: „O! Šiandien prasidėjo karas. 
Niekas negali tuo patikėti. [...] Visur ir 
viską apgulė siaubas“ (Astrida Lind-
gren, Karo dienoraščiai, 1939–1945, 
iš švedų kalbos vertė Laima Bareišie-
nė, Vilnius: Garnelis, 2018, p. 13). Ko 
gero tą patį, jei tik rašyčiau dienoraš-
tį, būčiau įrašiusi ir aš, tik su šiųme-
te data.

Vasario 18 d., likus nepilnai savaitei 
iki karo ir vis labiau kaupiantis bau-
guliams, su studentais diskutavome 
apie Norberto Černiausko knygą 1940. 
Paskutinė Lietuvos vasara. Vertinimų 
ašis sukosi aplink nerimastingą suta-
pimą su dabartimi, kuris daugeliui tar-
si slopino adekvatų knygos vertinimą: 
nežinau, ar patinka, nes perdaug pa-
ralelių, pernelyg aštriai užkabinančių. 
Ko gero, dėl to paties, kaip ir bejėgiško 
nil novi sub sole, taip lėtai slinkau per 
ką tik Lietuvių literatūros ir tauto-

sakos instituto išleistą 
Vinco Mykolaičio-Pu-
tino 1938–1945 m. 
die noraštį, kuriame ir 
karas („1939 m. rugsė-
jo 1 d., penktadienis: 
„Šiandien – istorinė 
diena: vokiečių-lenkų 
karo veiksmų pra-
džia“; Vincas Mykolai-
tis-Putinas, Dienoraštis, 
1938–1945, sudarytoja 

Virgilija Sto nytė, Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 
2022, p. 68) ir kasdieninis gyvenimas 
(„Ak, tos kasdieninės buities menku-
mas!“ – taip baigiamas Antrojo pasau-
linio karo pirmosios dienos įrašas); rei-
kalai universitete ir kūryba. Greta jų, 
spėčiau, blaivaus proto išlaikymui (?) 
Mykolaitis mažne kiekvieną įrašą bai-
gia kruopščiu orų aprašu: kiek minuso, 
kiek pliuso, saulė ar debesuota. Greta 
orų registro įsiminė ir tiksli lietuvių 
literatūros diagnozė, veik nekintanti, 
todėl tam tikras Mykolaičio įžvalgas 
pasitelkiau ir savo dvyliktuko praneši-
me. (reakcijas prasitarus, kad skaitau 
Putino dienoraštį, galima numanyti, 
tad antrąją karo ir knygų mugės dieną 
išmokau sakyti Mykolaičio, slapyvar-
dį, taip nelemtingai sutapusį su agre-
soriumi, palikdama nuošalyje.)

Pirmąją Vilniaus knygų mugės die-
ną visi sutikti ir labinti pirmiausia mi-
nėjo bejėgystės ir beprasmybės jaus-
mą, kaip visa tai siurrealu – kalbėti 
apie literatūrą ir vaizduotę, kai vos už 
tūkstančio kilometrų prasidėjo pats 
tikriausias karas. Nerimo ir baimės 
raišką palieku specialistams, bet tą 
vasario 24-ąją vos po vidurdienio tie-
sioginiame eteryje Aido Puklevičiaus 
klausiama apie knygas pirmąkart ne-
prisiminiau jų, tų mėgstamųjų, pava-
dinimų, jie tiesiog dingo, ir „atkrito“ 
tik gerokai į pavakarę, pavyzdžiui, 
Tarp veiksmų (vertė emilija Ferdma-
naitė, Vaga) – paskutiniojo Virginios 
Woolf romano pavadinimas. Tekstas, 
savo melancholišku grožiu gelbėjęs 
karantino pradžioje, karo akivaizdoje 
tapo neįmanomas skaityti – dėl karo 
nuojautų, gyvenimo grožio trapumo ir 
žinojimo, kad Woolf jį rašė pirmaisiais 
Antrojo pasaulinio metais.

Prasidėjus karui, jis ėmė šmėžuoti 
kone visur, kožname pokalbyje ir netgi 
iš įpratimo įjungiamuose serialuose, 
kuriuose, regis, tyčia staiga atsiranda 
siužeto posūkių su Antruoju pasauli-
niu karu ar iš Donbaso karo pabėgu-
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siais ukrainiečiais. Paskui netikėtai 
ėmė trikdyti ir pati kalba – net loštelė-
jau suvokusi, kiek karinio žodyno savo 
kasdienybėje pasitelkiu (atakuoja, 
kala, šaudo, sprogdina, etc.). Ir galiau-
siai, kiek nemažai, visai to neplanuo-
dama, pastaraisiais metais skaičiau 
knygų apie karą, nes jo literatūroje 
yra tiek daug, kad ir kaip nesimatytų 
iš pirmos minties. (Turiu prisipažinti, 
kad ilgą laiką karo temos vengimą lite-
ratūroje man perlaužė Kate Atkinson 
romanas Griuvėsių dievas, verstas ra-
sos Drazdauskienės, Tyto alba išleis-
tas 2016 m.).

Dėliodama savuosius sąrašus Lietu-
vos literatūros vertėjų sąjungos Metų 
verstinės knygos konkurso ekspertų 
posėdžiui suvokiau, kad vien pernykš-
tės labiausiai įsiminusios knygos buvo 
apie karą – tikrąjį ir metaforinį, išorinį 
ir vidinį, jo padarinius, ilgalaikį mato-
mą ir nematomą poveikį. Apie Antrą-
jį pasaulinį – Curzio Malaparte Oda 
(vertė Toma Gudelytė, Tyto alba) ir 
W. G. Sebaldo Austerlicas (vertė rūta 
Jonynaitė, Baltos lankos); nuolatinę 
kovą tarp tamsos ir šviesos, proto ir 
instinktų – Alvaro enrigue Staigi mir
tis (vertė Alma Naujokaitienė, Rara), 
Fernandos Melchor Uraganų sezonas 
(vertė eglė Naujokaitytė, Rara) ir Ma-
rieke Lucas rijneveld Vakaro nejauka 
(vertė Aušra Gudavičiūtė, Baltos lan
kos). Apie karą, neatsiejamą nuo kny-
gos ir literatūros raidos – Irene Vallejo 
Knygos gimimas: Kaip užrašytas žodis 
tapo amžinas (vertė Dovilė Kuzmins-
kaitė, Alma littera). Abejoju, ar šios 
knygos buvo tarp perkamiausių mugė-
je, kaip ir abejoju, ar dabar tinkamas 
metas jas skaityti. Nors. Parašiusi šį 
sakinį išgirstu, kad vieniems kaip tik 
karas atrakino tekstų apie karą skai-
tymą. Vadinasi, aš ne iš jų.

Pirmosios Vilniaus knygų mugės 
dienos pabaigoje, kai erdvės ištuštėjo 
ir buvo aišku, kodėl – daug kas daly-
vavo Ukrainos palaikymo akcijoje prie 
Seimo, vėliau pajudėjusioje link Boriso 
Nemcovo skvero, – kalbėdama su se-
niai matyta ir pasiilgta drauge išgir-
dau širdį sekundei apkabinančią frazę: 
mugė yra tarsi mentalinis bunkeris.

Taip tikrai buvo visas keturias die-
nas, per kurias tą patį, tik skirtingais 
žodžiais, kartojo sutikti bičiuliai ir 
pažįstami, nevengę pripažinti bai-
mių ir dvejonių, mat atrodė nepadoru 
vykstant karui važiuoti į knygų mugę, 
tačiau atvykę suprato – mugė teikia 
prieglobstį, minutinę ramybę, leidžia 
įkvėpti ir kuria stiprų bendruomenės 
jausmą. (Gal dėl to Litexpo buvau vi-
sas keturias dienas siekdama mažiau 
sekti karo naujienas ir daugiau būti 
su gyvais žmonėmis.) Nors apie karą 
ir Ukrainą buvo kalbama beveik kiek-
viename renginyje, vis dėlto visi po-
kalbiai ir diskusijos išsaugojo knygos 
ir literatūros, kūrybos ir vaizduotės 
šerdį, teikdami tam tikro atokvėpio ir 
ramybės. Net ir nuolatinės per visus 
leidyklų stendus sklindančios kalbos 
apie karą ar naujausių baisių žinių 
skaitymas iš fronto buvo tarsi amorti-
zuojamas knygų, jų kūrėjų, skaitytojų 
ir bičiulių, jų šypsenų, juoko ir palaiky-
mo. Ir nenuostabu, juk daugelis buvo-
me nesimatę nuo 2020 m. vasario pas-
kutinio savaitgalio, po kurio pasaulį 
uždarė koronaviruso pandemija. Karo 
akivaizdoje vykusi mugė tarsi atsitrau-
kė nuo savo šiųmetės temos „Vaizdas 
kaip tekstas“, o gal kaip tik – jį išpildė? 
Nes visi vaizdai iš fronto, neabejotinai 
tampantys įrodymais Hagai, yra iškal-
bingesni ir paveikesni už bet kokį (kol 
kas neįmanomą parašyti) tekstą.

Vienas dažniausių knygų mugės pra-
šymų, sklidusių per leidyklų stendus, 
buvo rekomenduoti knygas, kuriose 
niekas nemiršta ir nešaudo. Su tokiu 
klausimu mane pričiupo ir leidyk-
la Baltos lankos. Apžvelgę išdėliotas 
knygas sutarėm, kad vertėtų siūlyti 
skaityti vieną gražiausių romaino 
Gary romanų Aitvarai (vertė Pranas 
Bieliauskas): „reikia stipriai laikyti 
virvelės galą, kad neleistum aitvarui 
pasiklysti ieškant dangaus mėlynės“. 
Dar pridūriau Sandro Veronesi Tu ir 
esi kolibris (vertė Lina Gaučytė): „Galų 
gale, juk reikia tiek mažai: gražios die-
nos, vieno kito apkabinimo, bučinio į 
lūpas“. Vėliau prisiminiau ir nuosta-
bųjį Grahamą Swiftą ir jo Regimybes 
(vertė rasa Drazdauskienė): „Kaip ga-

lima gyventi vieną gyvenimą, o paskui 
imti ir pakeisti jį kitu?“

Pati per mugę įsigijau vos porą kny-
gų, iš kurių lėtai, bet vis dėlto galiu pa-
skaitinėti tik vieną – rené Descartes’o 
Sielos aistras (vertė Linas rybelis, Jo
nas ir Jokūbas). Galvodama apie tai, 
ką dabar būtų galima skaityti įsivy-
raujant karo kasdienybei, prisiminiau 
dvi knygas, kurias tuoj pat pasidėjau 
ant akių. Pirmiausia, Antrojo pasauli-
nio karo metu Lindgren sukurtą Pepę 
Ilgakojinę. Drąsi ir daugelio vaikystės 
herojė gimė 1941 m. žiemą, pirmiausia 
sekant Pepės istorijas prieš miegą duk-
rai Karin Nyman, o vėliau vis gauses-
niam vaikų ratui. Nuo Pepės istorijos 
savo karjerą pradėjo viena mylimiau-
sių vaikų rašytojų visame pasaulyje. 
Pepės ir jos draugų nuotykiai gelbėjo 
ir mane, tais 1990–1991 m., kai buvo 
daroma Lietuvos istorija. Iš tų dienų 
labiausiai prisimenu pučo laikus – tą 
rugpjūtį vietoj pietų miego man mama 
skaitė tik Pepę, kuria aš neabejotinai 
norėjau būti, kaip ir turėti Poną Nil-
soną. Tam tikro Pepės užsispyrimo ir 
valdingumo turi ir kita herojė, smar-
kiai prisidėjusi prie istorijos ir Antrojo 
pasaulinio karo baigties – Clementi-
ne Churchill, Winstono Churchillio 
žmona. Jos ekscentriškai įsimintiną 
gyvenimo ir meilės Winstonui istoriją 
pagaviai į daugiau nei 500 puslapių 
knygą Clementine Churchill: Pirmo
sios ledi gyvenimas ir karai (vertė Vi-
talijus Šarkovas, Tyto alba) suguldė 
britų žurnalistė Sonia Purnell.

Per šį laiką nuo vasario 24 d. ryto 
nekart mintyse skambėjo Inter arma 
silent Musae. Tačiau bendrame sraute 
literatūros nestinga – skaitydama bi-
čiulių surenkamas žinias matau, kaip 
agresorių apibūdinančiame diskurse 
vis labiau įsitvirtina J. r. r. Tolkie-
no orkai (gal kiek ramesniais laikais 
reiks ne tik tęsti pradėtas klajones po 
Oksfordą Tolkieno keliais, bet ir pasi-
ryžti perskaityti Žiedų valdovą?), kaip 
vėl prisimenamas George’as Orwel-
las (beje, jo dienoraštinis įrašas apie 
Antrojo pasaulinio pradžią kone toks 
pat kaip Mykolaičio-Putino, ir ta pati 
preciziška orų registracija!) ar Franzas 
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Kafka. Gaila, kad niekas neprisimena 
ričardo Gavelio Vilniaus džiazo – ro-
mano, ironiškai aprašančio sovietinę 
armiją kaip tarppasaulinio chuliganiz-
mo reliktą, o totalitarinę valdžią kaip 
pasaulio protą ištikusį schizofrenijos 
aktą. Šiame romane veikia ir Bebas – 
atgijęs tarybinės sistemos įvaizdis. 
Tad jei nenorite skaityti viso romano, 
rekomenduoju perskaityti bent jau 
ket virtą jo priedą „Valdymo sistema 
kaip psichinis ligonis“.

O kaip apie gėrio pusę? Galbūt be-
lieka tikėti pasakos struktūra, kad po 
visų negandų ir sunkiausių žygdarbių 
„jie gyveno ilgai ir laimingai“. Nors ne-
seniai viena bičiulė prasitarė, kad net 
ir Džeimsas Bondas mirė, tai kas jau 
čia mus išgelbės? (Bet aš dar nemačiau 
paskutinio Bondo filmo, todėl man ši-
tas argumentas negalioja.) Ko gero, 
poezija? Mat visus sutiktus mugėje 
prie gimtuoju tapusio leidyklos Apost
rofa stendo stengiausi supažindinti su 
Czesławo Miłoszo 1986 m. parašytu 
eilėraščiu „Bet knygos“ (31 eilėraštis, 
vertė Tomas Venclova, Vilnius: Apost-
rofa, 2022, p. 41):

Bet knygos bus lentynose, tikros 
būtybės,

Atsiradusios kartą, šviežios, dar 
drėgnos,

Lyg blizgantys kaštonai rudenį po 
medžiais,

Ir liečiamos, myluojamos, 
pradėjusios būti

Nepaisant pašvaisčių akiraty, 
susprogdintų tvirtovių,

Žygiuojančių kilčių, skriejančių 
planetų.

Mes esame – sakė, net kada iš jų 
būdavo plėšomi lapai

Ar raides nulaižydavo siaučiančios 
liepsnos.

Apie poezijos galią savo laiškuose 
kūrybinio rašymo bendruomenei Sto
ry club kalba ir amerikiečių prozinin-
kas George’as Saundersas, prieš kelias 
dienas su prierašu „I Know This Isn’t 
Poem Club, but...“ atsiuntęs Charleso 
reznikoffo eilėraštį „During the Se-
cond World War“.

Kai prasidėjo koronaviruso pande-
mija, visi ieškojo paralelių istorijoje, ir 
jas rado, tikėdami, kad po pandemijos 
siautulingai paūšime ir paošime taip, 
kaip po ispaniškojo gripo, kai pasaulį 
ištiko Roaring Twenties. Bet XXI a., 
dar net nepasibaigus pandemijai, 
mus visus ištiko karas, dėl kurio są-

moningai ar ne, nerimavome jau ne 
vieną mėnesį. Jis mums darsyk paro-
dė ir skaudžiai priminė, kad iš isto-
rijos, deja, nepasimokoma (tiksliau, 
pasimoko agresoriai ir tironai). Todėl 
mums dabar tenka joje dalyvauti pa-
tiriant tai, apie ką tik galvodavome, 
neretai gal tik minčių pakraštėliais, 
skaitydami apie XX a. karus – ką darė 
ir kaip gyveno, apskritai, kaip galėjo 
gyventi žmonės, kai greta vyko karas, 
kodėl tas ar anas nepadėjo, nesustab-
dė. Todėl šią akimirką ir šį tekstą bai-
giu retoriniais klausimais – kas bus 
mūsų laikų Stefanas Zweigas, para-
šysiantis mūsiškį Vakarykštį pasaulį? 
Ar atsiras naujas Florianas Illiesas, 
suguldysiantis 2021-uosius kaip me-
tus prieš pirmąjį ir tikiuosi paskutinį 
XXI a. karą?

Kol galvoju šiuos neva rimtus klau-
simus, ateina žinia iš apsiausto Kyji-
vo – jei kada kas statys filmą apie šitą 
Ukrainos karą, kurį ji neabejotinai 
laimės, tai filmas privalės būti tik ko-
medija, jokiais būdais ne dramatiška 
tragedija ir jau tikrai ne rimtasis, pri-
zams ir kanonams kuriamas autorinis 
kinas. Все буде Україна! !
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Jogilė Ulinskaitė kartu su Aine ramo-
naite, rosita Garškaite, Valda Bud-
reckaite, Pauliumi Vijeikiu ir Moni-
ka Verbalyte atlieka mokslinį tyrimą 
„Transformacija kaip sovietinio mo-
dernybės projekto demontavimas“ (fi-
nansuoja Lietuvos mokslo taryba, sut. 
nr. S-MOD-21-6). Tyrimas prasidėjo 
ne nuo balto popieriaus lapo, o tęsia 
ankstesnį politologų bendruomenės 
darbą: sukaupta patirtis ir domėji-
masis (po)sovietine tikrove atskleidė 
temos aktualumą bei perspektyvumą 
ne vien politologų, tačiau ir istorikų, 
sociologų, antropologų, etnografų tar-
pe. Klausydamiesi žmonių pasakojimų 
apie (po)komunistinį laikotarpį jie tiria 
Lietuvos gyventojų transformacijas ir 
skatina disciplinų bendradarbiavimą, 
nes Lietuva paprasčiausiai per maža 
nedirbti kartu. Su projekto vadove dr. 
Jogile Ulinskaite kalbėjome apie poky-
tį – ne tik praeities, tačiau ir šiandie-
nos – visuomenės, mokslo, gyvenimo 
pasakojimų transformacijas.

Tiriate posovietinės Lietuvos gyven
tojų transformacijas, tačiau tema, at
rodytų, be galo plati. Kokie esminiai 
jūsų tyrimo tikslai, kryptys? Ko konk
rečiai ieškote?

Projektas apie pokomunistinę trans-
formaciją buvo tarsi natūrali seka po 
projekto apie sovietmečio atmintį. Kai 
kalbėjomės su respondentais, ėmėme 
interviu, kaip žmonės atsimena soviet-
metį, susidarė toks įspūdis, kad jau 
daug kas yra praeityje – sovietmetis 
tampa istorija.

Apie transformaciją praktiškai dar 
nėra nieko sistemingo padaryta. Būtų 
labai malonu, jei jau viskas būtų para-

apie posovietinį pokytį

JOGILę ULINSKAITę KALBINA eGLė eIDėNAITė

šyta istoriškai ir mes galėtume tirti ir 
sakyti, kad mes papildome, ką žmonės 
atsimena. Problema ta, kad apie 1990-
ųjų laikotarpį atsiranda tik kultūrinės 
refleksijos: parodos, viena kita litera-
tūrinė knyga, tokiu būdu viešojoje 
populiariojoje kultūroje 90-ieji užima 
reikšmingą vietą, o kaip aš suprantu, 
pagal istorikų matematiką bent dvi-
dešimt metų turi būti praėję, kad ga-
lėtum tirti. Man atrodo, kad daug kas 
dar nėra tyrinėta, tiesą sakant.

Projektą pradėjome dėl poreikio 
bandyti suprasti šiandien vykstančius 
procesus ir kas vyksta su visuomene 
plačiąja prasme. Kita tema, su kuria 
dirbu, yra populizmas – kai pasižiūri, 
kas vyksta Lenkijoje ir Vengrijoje, Lie-
tuvoje irgi atsiranda panašių procesų 
apraiškų, galima matyti, kad pagrindi-
nė takoskyra tarp valdančiųjų ir opozi-
cijos – pokomunistinės transformacijos 
krypties vertinimas. Lenkijos valdan-
tieji sako, kad Solidarumo Apskritojo 
stalo susitarimai yra nelegitimūs, kad 
elitas per mažai pasikeitė ir dėl to rei-
kia iš naujo valyti valdžios institucijas 
nuo buvusių komunistų. Kitaip sakant, 
pokomunistinė transformacija suku-
ria tokias prielaidas šiandieniniams 
politiniams procesams bei politinėms 
takoskyroms, ir labai stiprioms, ir la-
bai emocionalioms. Lietuvoje gal ne 
taip stipriai ir ryškiai, bet romualdo 
Ozolo portretai minint Vasario 16-ąją 
iš principo yra tam tikras bandymas 
kvestionuoti Lietuvos pokomunistinės 
transformacijos kryptį.

Panašu, kad 1990-aisiais vyko daug 
įvairių, sudėtingų procesų, ir mūsų 
tikslas buvo pasižiūrėti, ką žmonės 
atsimena, kaip jie mąsto, kokį poky-
tį fiksuoja. Kai moksliniam diskurse 

kalbame apie transformaciją, sakome, 
kad vyko daug įvairių ekonominių po-
litinių pokyčių, tad norėjome išgirsti, 
kaip žmonės pasakoja apie pokytį, 
koks tai laikotarpis, ar transformacija 
baigėsi, ar ne. Tokia mūsų pradžia ir 
tokia yra kokybinių tyrimų užduotis – 
bandyti tyrinėti plačiau. Ne tikrinti hi-
potezes, o aiškintis, kaip kalbama, kas 
atsimenama, ar galima matyti kažko-
kius didelius skirtumus, ar ne.

Taip pat emocijos, nauja madinga 
socialiniuose moksluose tema, ir yra 
tai, kas įrėžia žmonėms į atmintį skir-
tingus įvykius. emocijos labai smar-
kiai išnaudojamos politikų, tai dėl to 
vienas iš mūsų analizės objektų yra 
emociniai pasakojimai, kokios emoci-
jos lydi žmonių atsiminimus.

Ar interviu metodą pasirinkote, nes tik 
per jį ir galima įvykdyti projekto tikslą?

Taip. Be to, mums patinka interviu 
metodas.

Kodėl?

Nes įdomu. Mes suprantame inter-
viu metodo ribotumus ir suprantame, 
ką galime ir ko negalime daryti. Mūsų 
tikslas nėra labai detaliai rekonstruoti 
reikšmingus istorinius procesus. Kai 
kuriuos įvykius gali atsekti, faktus 
pasitikrinti, bet mes suprantam, kad 
darydami interviu imamės atminties 
studijų. Tai, kas yra pasakojama da-
bar, yra šiandienos perspektyva apie 
tai, kas buvo praeityje – tai reiškia, 
kad daug dalykų pasimiršę, pasikeitę, 
bet kadangi mes ateiname iš politikos 
mokslų, mums ir yra įdomi šiandiena.

Vienas iš tokių pavyzdžių, atsklei-
džiančių neatitikimą tarp realybės 
ir atminties, yra keletas Panevėžyje 
darytų interviu: žinome tulpinius, 
mafiją ir pavojų, tvyrojusį mieste tuo 
laikotarpiu. Bet dabar žmonės pasa-
koja, kad „tai čia nieko tokio baisaus 
nebuvo, čia kažkas netoliese sprogo, 
gal buvo šiek tiek baisu, bet nieko čia 
tokio įspūdingo“. Taip supranti, kad 
yra daug pasimiršusių dalykų, anuo-
met reakcija veikiausiai buvo kitokia, 
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negalėjai taip lengvabūdiškai ar atsai-
niai žiūrėti į tuos aplinkui vykstančius 
procesus. Persipina tai, kas buvo pa-
tirta, kokia buvo praeitis ir tai, kaip 
žmonės vertina situaciją iš šiandienos 
perspektyvos.

Iš pirmo žvilgsnio projekto tema regi
si istorinė – ar nekilo mintis į projektą 
pasikviesti istorikų? O gal atvirkščiai – 
tema priklauso būtent politologų aki
račiui, tokia ir turėtų išlikti?

Mes labai norėtume pasikviesti tiek 
istorikus, tiek psichologus į projektą – 
tai būtų nuostabi pridėtinė vertė. Jeigu 
istorikai dar būtų parašę daugiau apie 
transformacijos laikotarpį, viskas būtų 
paprasčiau. Vienoje iš mūsų ekspedici-
jų dalyvavo istorikė doktorantė, dabar 
irgi palaikome ryšius su istorikais.

Man atrodo, kad svarbu kalbėti ir 
apie Lietuvos mokslo finansavimo, 
ypač humanitarinių ir socialinių moks-
lų, problemas. Svarbu paminėti, kad 
dabartinės humanitarinių ir socialinių 
mokslų finansavimo schemos nesutei-
kia galimybių atlikti didelių tarpdis-
ciplininių tyrimų. Projektų biudžetai 
maži, skirti mažoms komandoms, iš 
principo, profesoriui ir porai jaunes-
nių mokslininkų. Tai reiškia, kad ne-
galime turėti didelių komandų ir kartu 
negalime prašyti žmonių savanoriauti, 
nes tai yra nesąžininga, štai ir atsaky-
mas į jūsų klausimą. Bandome palai-
kyti neformalius ryšius, esame atviri 
visoms iniciatyvoms ir labai norime 
bendradarbiauti. Tai tikrai nėra dis-
ciplinos nuvertinimas ar disciplinų  
konfliktai.

Ką įvardytumėte pagrindiniais so
vietinės modernybės Lietuvoje bruožais 
ir kokia jų reikšmė transformacijos lai
kotarpiu?

Vienas iš mūsų tyrimo rezultatų tu-
rėtų būti bandymas rekonstruoti mo-
dernybės požymius. Klausimas, apie 
kokią modernybę mes kalbame – ar 
kalbame apie persipynusias moder-
nybes, ar sovietinė modernybė buvo 
unikali. Sovietinei modernybei būdin-

gas sustiprinimas, sugreitinimas ir, 
žinoma, prievarta: industrializacija, 
kolektyvizacija, neva specializacija. 
Ne nuo 1990-ųjų prasidėjo moderny-
bės projekto griuvimas, jau vėlyvuo-
ju sovietmečiu viskas eižėjo ir laikėsi 
ant siūlo.

Kalbinote žmones keliuose skirtin
guose Lietuvos regionuose – kokiuose, 
kodėl būtent juose?

rinkome interviu dviejuose rajonuo-
se – Panevėžyje ir Jonavoje. Nuspren-
dėme, kad reikėtų – viena, išvažiuoti iš 
Vilniaus, bet kita – nuvažiuoti į vieną 
didesnį ir į šiek tiek mažesnį miestą 
bei imti interviu tiek miestuose, tiek 
apylinkėse. Panevėžys ir Jonava įdo-
mūs kaip pramoniniai centrai. Pane-
vėžyje nemažai darėme interviu su 
buvusiais „ekrano“, o Jonavoje – su 
„Achemos“ darbuotojais. Apie 1990-
uosius apibendrintai ir supaprastintai 
pasakojame kaip apie visą visuomenę 
ir valstybę paveikusį didžiulį lūžį. No-
rėjome išsiaiškinti, koks pokytis arba 
koks lūžis vyko skirtingose vietose ir 
skirtingose srityse. Viena iš pasako-
tojų grupių – fabrikų arba gamyklų 
darbuotojai, ir čia jau šiek tiek skiriasi 
istorijos: „ekranas“ 2006 m. bankru-
tavo, o „Achema“ vis dar veikia. Kita 
grupė – buvusių kolūkių darbuotojai 
ir aplinkinių kaimų gyventojai, tre-
čia – kultūrininkai arba bibliotekinin-
kai. Pastariesiems buvo formuojamas 
klausimas, kaip jie patyrė pokytį, nes 
jie tarsi išlaikė tęstinumą, dirbdami 
toje pačioje srityje.

Vis dėlto žmonės apie pokytį nėra 
linkę kalbėti, ir tai yra vienas įdo-
mesnių tyrimo rezultatų. Ne dėl to, 
kad jie kažką slepia ar bando kažko 
nepasakyti, bet žodžio „pokytis“ nėra 
jų žodyne. Žmonės kalba apie virsmą, 
bet panašu, kad transformacija nema-
žai daliai, bent jau mūsų kalbintiems 
žmonėms, yra įsipaišiusi į asmeninio 
gyvenimo naratyvą. Politiniai įvykiai 
nėra dominuojanti tema, kaip kad 
buvo galima tikėtis (išskyrus Sąjūdžio, 
Sausio 13-osios prisiminimus).

Darėme interviu su žmonėmis, kurie 

1990-aisiais buvo bent aštuoniolikos ir 
vyresni. Ne pati vyriausia karta, bet 
tai žmonės, kurie užaugo sovietinėje 
sistemoje. Įdomu pasižiūrėti, ką bū-
tent tokia karta pasakoja, kaip jie tai 
atsimena. Tai karta, kuriai lūžis turėjo 
būti reikšmingas ir keičiantis gyvenimo 
trajektoriją. Interviu metu daug kalbė-
ta apie didelį darbą, kad staiga viskas 
labai keičiasi ir tada visi griebiasi kaž-
ko dirbti, susirasti kažkokių kitų būdų 
prasisukti, pragyventi – gal kurti vers-
lus. ėmėme, atrodo, smarkiai pokyčio 
paliestas sritis ir tikėjomės susidurti 
su daug neigiamų emocijų arba liūdnų 
patirčių, traumų, bet vienas iš dažniau 
turbūt pasitaikančių pasakojimų yra 
paprastas: buvo sunku, bet mes kaž-
kaip išgyvenom ir dabar jau visai ne-
blogai. Tada ir supranti, kad čia jau 
šiandieninės perspektyvos vertinimas, 
o nebūtinai to laikotarpio, kita vertus, 
gal žmonės apskritai nebūtinai yra lin-
kę skųstis. Nesinori apibendrinti, nes 
interviu metu išgirdome daug skirtin-
gų patirčių. Yra nemažai žmonių, ku-
rie nusivylę, kuriems transformacijos 
laikotarpis išmušė pagrindą iš po kojų.

Kai kalbama apie Sąjūdį, Sausio 
13-ąją, tai vartojamas žodis „virsmas“, 
„perversmas“, o kai bandydavome 
paklausti apie transformaciją, daž-
niausiai mūsų klausdavo apie kokį 
laikotarpį kalbame. Tada turėdavome 
respondentui iš dalies pri  mesti arba pa-
sakyti chro  nologines ribas. Taip jau yra 
su kokybiniais tyrimais – įsivaizduoji, 
kad vi siems viskas aišku ir visi vieno-
dai kalba, bet ateini ir sako – ne, nėra 
čia jokio pokyčio, niekas ne pasikeitė. 

Vadinasi, kyla sunkumų bandant 
apibendrinti individualią responden
tų patirtį?

Taip, bet nežinau ar apskritai įma-
noma apibendrinti visų respondentų 
patirtį. Žinoma, čia kokybinių tyrimų 
iššūkis: suprasti, kas atsikartoja ir kas 
svarbu. Mūsų šešių žmonių komanda 
dabar yra analizės procese: skaitome 
interviu ir juos aptarinėjame, bando-
me suprasti, analizuoti, pasitikrinti, 
ar mūsų interpretacijos sutampa.
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Kalbant apie transformaciją, sociolo-
gų tyrimai populizmo, radikalios deši-
nės iškilimą aiškina supaprastintomis 
laimėtojų ir pralaimėtojų kategorijo-
mis. Suprask – čia tie, kurie pralaimė-
jo, kuriems nepasisekė transformacijos 
metu, tai jie balsuoja už populistines 
partijas, o tie, kuriems pasisekė – už 
liberalias partijas. Tačiau žmonių 
gyvenimo istorijos sunkiai kategori-
zuojamos į tokias dvi grupes. Sėkmės 
ir nesėkmės apima labai subjektyvų 
pasakojimo dėmenį. Sunkiai galime 
apibendrinti net vieno žmogaus patir-
tį, viename gyvenime daug gyvenimų 
nugyventa, daug skirtingų patirčių 
sukaupta – tiek teigiamų, tiek nei-
giamų. Tik aš nenoriu pasakyti, kad 
sunku analizuoti interviu, kurie nea-
titinka išankstinių įsivaizdavimų ar 
spėjimų, – tai mokslinio darbo eiga.

Grįžtant prie interviu metodo, kaip 
atrodė pats klausimyno rengimas ir 
pasiruošimas pokalbiui?

Bandėme klausimyną parengti pa-
kankamai atvirą, kaip ir priklauso 
kokybiniams tyrimams, kad gautume 
kuo daugiau nepaveiktų žmonių pa-
sakojimų, neprimetant jiems savo to 
laikotarpio interpretacijų. Kitaip sa-
kant, pradėjome nuo pakankamai abs-
trakčių klausimų. Mūsų tikslas, pagal 
sakytinės istorijos metodą arba gyve-
nimo istorijų metodą, pirmiausia buvo 
pradėti nuo labai atvirų klausimų. 
Prašėme papasakoti savo gyvenimo 
biografiją – sekėme žmonių naratyvą. 
Žinoma, klausėme apie pokytį, nusis-
tovėjimą, rūpėjo paklausti apie socia-
linę aplinką. Interviu metu bandyta 
užčiuopti, ką įdomaus žmogus galėjo 
patirti. Pokyčiai socialiniuose santy-
kiuose buvo viena iš mums rūpimų 
temų, taip pat religinis dėmuo, žmo-
nių santykis su religingumu, kaip at-
rodė grįžimas į bažnyčias 1990-aisiais.

Diskutavome, kaip geriau suformu-
luoti ir kaip neprimesti mums įprastų 
kategorijų, laikotarpio, kalbėjimo būdo, 
tam tikro diskurso apie 1990-uosius, 
nes kaip buvo matyti, „transformacija“, 
mums, politologams, savaime supran-

tama sąvoka, esminė sąvoka – respon-
dentų nebuvo vartojama. Visgi nemaža 
dalis žmonių, kurie kalbėjo su mumis, 
iš tikrųjų turėjo labai įdomių ir labai 
skirtingų patirčių – nuo verslų kūrimo 
ir pasakojimo apie tai, ką tai reiškė ir 
kaip tai atrodė iki to, kaip keitė ar nekei-
tė profesijas, kas vyko jų darbovietėse 
ir su kokiais jie ten iššūkiais susidūrė.

Jūsų projekte daug dėmesio yra ski
riama žmonių emocijoms posovietinės 
transformacijos laikotarpiu. Nors ty
rimas dar nebaigtas, tačiau gal galite 
išskirti vyraujančią emociją ar kelias?

Ne (juokiasi), negalime, nes pasako-
jimai labai skirtingi ir nesinori supri-
mityvinti pačių žmonių ir jų pasako-
jimų. Tik pavieniais atvejais žmonės 
pasakojo su labai aiškia emocija – ar 
labai pakiliai, ar su pasipiktinimu, 
nusivylimu, o kitais atvejais ban-
guoja. Nežinau, ar tai galima laikyti 
emocionalumu, bet tas išgyvenimo po-
jūtis, kuris yra lydimas pasitikėjimo 
ir pasididžiavimo, svarbus ir dažnai 
pasitaikantis. Viena vertus, mes ne 
psichologai, nenorime užsiimti žmo-
nių psichologizavimu – ne mūsų sritis, 
ir tie interviu neleidžia to daryti. Ko 
tikrai neradome, tai kad dominuotų 
didžiulis nusivylimas.

Kiek atlikote interviu?

Aštuoniasdešimt. Į keliones su nak-
vyne, kaip pavadinome – ekspedicijas, 
vyko dvylikos-keturiolikos žmonių 
komandos su studentais. Siekėme 
įtraukti studentus, dėl to mūsų pasi-
darė kur kas daugiau, taip atlikome 
daugiau interviu negu planavome. Tai 
gera mokymosi galimybė. ekspedicijų 
metu pasidalinome komandomis, dir-
bome po du: vienas – mokslininkas, 
kitas – studentas, ilgainiui ėmėme 
keistis, kad studentai pradėtų užda-
vinėti klausimus ir daryti interviu su 
mokslininko priežiūra. Tai specifinis 
užsiėmimas – turi mėgti tai daryti, 
bet man atrodo, kad tokios ekspedici-
jos pasiteisino – taip atvažiuoti nors ir 
labai trumpam laikui, bet koncentruo-

tai rinkti informaciją. Tokioje aplin-
koje, kur daug žmonių, gali dalintis 
savo refleksijomis, patirtimi, geriau 
suprasti, kas vyksta mieste, gyven-
vietėje. rinkti interviu, kad išeitum iš 
savo burbulo – įdomu ir verta, išgirsti 
istorijų, kurių tikrai niekada nesuži-
notum, visuomenės portretas pasidaro 
įvairesnis, įdomesnis.

Ar ši posovietinė transformacija jau 
tapo praeitimi, kitaip tariant, ar ji jau 
baigėsi?

Daliai transformacija baigiasi apie 
2000 m., daliai – apie 2004 m., ki-
tiems – maždaug apie 2008 m., su eko-
nomine krize. Yra ir tokių, kurie sako, 
kad dar niekas nesibaigė.

O kaip jūs manote?

Mano manymu, daug kas nusisto-
vėjo apie 2000 ar 2004 m., tačiau kai 
kurių procesų pabaiga vyksta dabar. 

Dalyvaujate (po)sovietinės atminties 
studijų centro veikloje, kurio pagrindi
nis tikslas – rinkti ir kaupti amžinin
kų liudijimus, tačiau turbūt nemažiau 
svarbus tikslas – tos medžiagos pa
naudojimas moksliniuose tyrimuose. 
Kaip manote, ar (po)sovietmečio tema
tika Lietuvos politologų tarpe aktuali, 
perspektyvi? Ar skatintumėte ja domė
tis aktyviau?

Nenoriu apsiriboti politologais. Tuos 
interviu, kuriuos atverti sutiko infor-
mantai, darysime prieinamus kitiems 
mokslininkams. Sociologus, antropo-
logus, etnografus, istorikus kviečiame 
dirbti su tais interviu. Mūsų per mažai, 
kad visus galėtume iki galo apdoroti, 
yra daugybė skirtingų galimų analizės 
pjūvių. Įdomiausia veikiausiai būtų 
derinti istorinius archyvinius tyrimus 
su sakytinės istorijos metodu. Lietuva 
yra per maža nedirbti kartu. Norėtųsi 
turėti dideles komandas ir ilgalaikius 
tyrimus, kad galėtum sistemingai 
dirbti, jei kažkas norėtų dalyvauti ap-
tarimuose arba keistis mintimis – mes 
tikrai to laukiame. !
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Tai – padriki užrašai apie Vaidoto 
Žuko parodą „Deganti Lietuva“ radvi-
lų rūmų muziejuje, atidarytą šių metų 
vasario 17 d. Kitaip, rimtai, sudėlioti 
šio teksto – neišeina.

Vasario 22 d. rašydama dar neži-
nau, kokia bus situacija, kai jį pama-
tys kitos akys. Laiškas į rytojų tampa 
laišku į ateitį – šiandien labiau negu 
bet kada. Į ateitį kaip visai nenuspėja-
mą dalyką. Arba nuspėjamą, bet taip 
sunkiai, kad tik pro sukąstus dantis. 
Aš nežinau, kokį tave, skaitytojau, 
pasieks šis tekstas. Kaip nežinojau ir 
to, kokią mane ir mus visus pasieks 
paroda, kuri, regis, turėjo būti skirta 
degančiai praeičiai.

Stebina platus šio menininko pro-
filis. Iš pradžių grynai tapybine pras-
me – pradedant tuo, kaip reiškiasi, ir 
baigiant tuo, ką išreiškia. Galiu skai-
tyti kūrinius visaip, tik nė akimirkos 
neapleidžia vienas dalykas – kaip visa 
yra sunku. Pritemdytame kambarė-
lyje, kuriame laikydama žibintuvėlį 
(taip paprasta, bet taip aišku ir rei-
kalinga) ir sutelkusi žvilgsnį skaitau 
pavadinimus ir vaizdus, Žukas ima ir 
išnyra į platumas. regis, skaitai tas 
„keistenybes“ tamsoje, o jos tiek savo 
vizualumu, tiek kultūriniu atitolimu 
tampa savaime suprantamos. Klau-
simas Kodėl? peržengia atsakymus, 
nuslenka į keistą nusivylimą praeiti-
mi, tiek į pasigėrėjimą žmogumi, tiek į 
pasišlykštėjimą žmonija.

Vasario 26 d. Matau iš žmonių stato-
mą pasaulį. Tą daro tiek pats tapytojas, 
tiek kuratorių suformuota erdvė. Ar 
jaučiuosi kalta dėl to, kad įsitempusi 
klausausi vakaro žinių, kad tai, ką lai-
kėme savo praeitimi ar praeities kartų 
gyvenimu, tampa ir mūsų kasdienybe?

Bendras vardiklis – skausmas

eMILIJA VANAGAITė

Pamirštu, kas buvo teigiama kaip 
esminis motyvas, kaip centrinė paro-
dos figūra. Deganti Lietuva. Skirta ro-
mui Kalantai atminti. Nesupraskite 
klaidingai, aš nenoriu nieko nuvertin-
ti, tačiau tai tampa žmogumi simbo-
liu, ne tik mūsų tautos skausmu, bet 
žmogumi tarp kitų žmonių-simbolių. 
Neverta lyginti, neverta ieškoti ko-
notacijų. Tiesiog veidai ištirpsta tarp 
veidų, lieka jų žinutė, ir žinutė to, kas 
apsisprendė prisiminti ir priminti.

Nebematau veidų, nematau ir labai 
konkrečiai nurodytų jų vardų ant bal-
tų etikečių. Matau vis kintančią tapy-
bą, lyg ne tame amžiuje, ne toje vietoje 
taip įvairiai, bet atpažįstamai tepamą, 
pasirenkamą dažą. Juodaodžio vei-
das čia žalias, albinoso – rožinis. Tie 

veidai kuria pasaulio pasakojimą – 
mums jis lokalus, visam pasauliui – 
suprantamas. Vis iškyla šios paro-

dos metu lydintys vaikiškai naivūs 
klausimai – kodėl visur ši liūdesio  
istorija?

Keliu ir klausimą dėl „Piktų vaikų“ 
ciklo. Kam jie? Tokie nepatogūs, kone 
ant ribos. Pats menininkas viename 
interviu teigia, kad taip jis reiškė sau 
pačiam kilusius brandos klausimus. 
Tačiau šių vaikų pyktis slepia liūdesį, 
neribojamą nei laiko, nei vietos. Dėl at-
imtos vaikystės, dėl ribos, kuri turėtų 
būti peržengta natūraliai, savu ritmu, 
bet yra nukertama, pavagiama. Tai 
tas pats liūdesio persmelktas pyktis, 
kuris per anksti nudažo plaukus žilai, 
išvirsta į savinaiką, lyg domino efek-
tas, karta iš kartos auginantis tuos 
piktus vaikus. Ir ne tik jis.

Galvoje įstringa 1980 m. Žuko nuta-
pytas „Sužeistas kareivis“. Įstringa gal-
voje ir tie vaizdai, nuo kurių norėčiau 
pabėgti. Tačiau jie lyg priklausomybė, 
lyg neišvengiamybė persekioja mane. 
Tas kareivis veikiau primena vienuolę 
stipriai sučiauptomis lūpomis: viena jos 
akis perdurta, o kita perduria žiūrintį-
jį. Šiandien žiūrint į šį paveikslą, čia 
ir dabar gimstančios stip rios emocijos 
leidžia pamatyti skirtumą, bet laikas 
mums leidžia atsitraukti, skirtumai iš-

blėsta, o kareivio akis nieko nebereika-
lauja – nei atjautos, nei pykčio, tiesiog 
žiūri. Pasibaigus visoms istorijoms, 
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mažoms ir didelėms, tokiu žvilgsniu 
juk ir žvelgiame vienas į kitą.

Vasario 28 d. Nebemoku žiūrėti į 
vienetą, žiūriu į visumą, bandau nepa-
siduoti manipuliacijoms, paranojiškai 
nebetikiu gražiais ženklais. Dar visai 
neseniai mačiau pasipriešinimą kaip 

vilties ženklą, o dabar jaučiu pyktį, 
kad toks išvis turi ar turėjo egzistuoti. 
Apie ką byloja visuma? Ji turi parodyti 
bendrą vardiklį. Tas bendras vardik-
lis – skausmas.

Apie šią parodą galėjau rašyti 
įvairiai. Galėjau pasinaudoti ja kaip 
priežastimi pakalbėti apie istoriją – 
konkrečiai. Tačiau nugali stiprios emo-
cijos, o susikaupti galiu tik iki kitos ži-
nios apie šalia vykstantį karą – tiek ir 
tepavyksta sulaikyti dėmesį, tad lieku 

ties tuo, kas užvaldė. Negaliu vaidinti 
nei prieš save, nei prieš redaktorių, nei 
prieš skaitytoją.

Kovo 4 d. Prisimenu, kad turiu už-
baigti šį tekstą. Apsupta žinių apie 

karą, jau spėjusį įgauti pagreitį, ne-
bematau tame jokios prasmės. Viskas 
nublanksta. Kokią išvis prasmę galima 
įžvelgti tuose dalykuose, kuriuos dar 
neseniai laikiau prasmingais? Kokia 
prasmė iš to, kas čia bus parašyta? Ko-
dėl, įžengus į parodą, leidau sau gal-
voti apie tai, kaip atrodo erdvės, kaip 
jose išdėlioti kūriniai, kodėl bandžiau 
atrasti Žuko naudojamas citatas, pa-
našumų tarp jo ir kitų kūrėjų (tuomet 
galvoje sukosi ir Franciso Bacono vei-
dai, ir edvardo Muncho „Brandoje“ 
pavaizduota ant lovos krašto sėdinti 
liūdna mergaitė), kodėl visa tai man 
tada atrodė svarbu? Tačiau greitai 
abejonę pasiveja kitas balsas – visa 
turi prasmę: ar tai taps (tik) dokumen-
tu, kuris primena, kad vieną dieną 
gali viską vertinti iš estetinės pusės, 
vaizduotis, jog sugebi raštu išguldyti 
savo žinias per kito atskleidimą arba 
iš neramios širdies, o kitą dieną jau 
suvokti, kad tai, kas laikyta praeitimi, 
tampa šiandiena. Toks užfiksavimas 
turi prasmę, o pamoka visada išlieka 
ta pati – istorija kartojasi, tik neaišku, 
ar to pasikartojimo dokumentavimas 
mus ko nors išmokys. Tačiau tikrai 
aišku, kad tai taps bent dar vienu  
argumentu. !
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Ši knyga pristatoma kaip „romanas“, be būdvardžio 
„autobiografinis“, nors autobiografiškumas akivaizdus, 
ir autorė to niekaip neslepia, net atvirai demonstruo-
ja: realiame pasaulyje Undinė radzevičiūtė iš tikrųjų 
buvo gavusi galimybę su stipendija vienuolika mėnesių 
gyventi Bavarijos mieste Bamberge ir ten rašė romaną 
Grožio ir blogio biblioteka. O ar viskas čia surašyta vien 
iš gyvenimo tikrovės, ar ta tikrovė nėra pakoreguota ir 
papildyta išmone, nelabai svarbu, nes rašytojos asme-
ninis gyvenimas mane domina daug mažiau negu jos 
kūriniai. Užtat man įdomus čia protarpiais aptariamas 
kūrybinis procesas ir rašymo principai.

Iš dalies tai knyga apie rašytojos siekį pabėgti nuo 
visko, kas trukdo rašyti romaną, visų pirma triukšmo. 
Ir čia jau pirmuose puslapiuose matome specifinį lako-
nišką, fragmentišką radzevičiūtės stilių (kai pasakoto-
ja aiškina, kaip ją dirgina nerimas, kylantis nuo amži-
nų remontų jos name ir aplinkui, bet ne tik):

„Dar nuo žolės pjovimo traktoriumi. Malkų ir medžio 

šakų pjovimo benzopjūklu, sirenų ir motociklų gatvėje, 
nuo žemo dažnio bumčikų.

Ir dar nuo indų plovimo ar kambarių tvarkymo.
Kai tai daro kiti.“ (p. 10)

Sakinio papildymai kaip atskiri sakiniai.
O užbaigiama dar kartą iš naujos eilutės. Mintį kryp-

telint kita vaga.

Skaitytojui kirba mintis, kad rašytojai reikia ne Bam-
bergo, o ramios sodybos kur nors kaime. Tiesa, vasarą 
ten kartais netoliese pusę dienos žviegtų žoliapjovė.

O ir šiaip nėra pastebėta, kad autorę kada nors būtų 
viliojusi kaimiška aplinka.

Bamberge rašytoja apgyvendinama puikiuose rū-
muose. Bet ilgą laiką rašyti sumanyto romano ji ne-
gali. Dar kelias savaites yra kamuojama jau anksčiau 
prasidėjusios ligos, kažkokio galbūt Londone pasigauto 
SArSo, – dabar atrodo, kad panašaus į koronavirusą.

Bet šis anais metais pasaulyje dar neplito.

Vėliau knygai rašyti katastrofiškai trūksta trokš-
tamų tylos valandų. Visai knygai reikia „mažiausiai 
1 600“ valandų, o ir būti išsimiegojusiai. Triukšmas 
įkyriai puola įvairiais pavidalais:

„rekonstruojamas namas už keturių metrų, trys re-
konstruojami namai už keturiasdešimties metrų, gar-
siai kalbantis Nadžimas, garsiai kalbanti jo žmona, 
rėkiančios ekskursijos kitoje kanalo pusėje, šiukšlių 
mašinos šeštą ryto kitoje kanalo pusėje ir šešios trisde-
šimt šitoje“ (p. 62), ir taip toliau.

Šios rezidencijos kaimynas, už sienos įsikūręs irakie-
tis Nadžimas, nesąmoningai tampa tikruoju antagonis-
tu, tarsi kerštinga Nemezide. Jis vėlų metą garsiai pa-
leidžia arabišką muziką, garsiai kalba telefonu, kartais 
naktį net pornografinio filmo garsai sklinda iš jo kam-
bario. Ir tai susiję su temperamentinga, ekspansyvia jo 
prigimtimi, išdygusia iš pietietiškos, arabiškos kultūros. 
Bandydama jam ar kam kitam skųstis rašytoja susidu-
ria su politinio korektiškumo jautrumu. Juk ta jo kultū-
ra kitokia negu europiečių, bet gerbtina ir nepeiktina.

romano pasakotoja politinio korektiškumo diktato 
nelabai baiminasi. Ir parodo, kad ne tik triukšmavimu 
Nadžimas europiečius verčia susigūžti.

Bet ir taktilinio bendravimo su nepažįstamais žmo-
nėmis pomėgiu:

„Priėmime Miunchene Nadžimas plekšnoja Bavari-
jos kultūros ministerijos aukšto rango funkcionieriams 
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ir kviestiniams kuratoriams per pečius, tie garbūs vo-
kiečiai krūpčioja, prisimerkia, bet kaip vokiečiai jokių 
jausmų nerodo.“ (p. 117)

Šią knygą skaitau šiek tiek panašioje rezidencijoje – 
rašytojų ir vertėjų namuose Ventspilyje. Pagalvoju, 
kad jai čia tiktų. Triukšmo nedaug ir jis slopus – vėlu-
moje kartais girdisi uosto prieigų Ventos upėje garsai: 
burzgia stovintis keltas Ventspils–Nynäshamn, sudun-
da į uostą įvažiuojantis krovininis traukinys. retais 
snieguotais paryčiais suūžia sniegą valanti mašina, 
dieną klykauja kirai.

Ir dar. Kartais girdžiu mįslingą tolimą stuksėjimą, 
lyg medžio į medį. Dukart stukteli, tada pauzė, ir tris-
kart stukteli. Bet stuktelėjimų ritmas nenuoseklus. 
Spėju, kad pučiant smarkesniam vėjui kitoje namo pu-
sėje medžio šaka trinksi į stogo atbrailą.

Internete pasižiūrėjęs gausų archyvinį ankstesnių 
rezidentų sąrašą pagal šalis, Lietuvos skyriuje pama-
tau, kad Undinė radzevičiūtė čia viešėjusi.

Skaitant ryškėja pasakotojos (rašytojos) psichologi-
nės savybės.

Truputį jautriai nervinga, gana egocentriška asme-
nybė. Bet visada sugebanti į save pažvelgti su autoiro-
nija ir sąmoju.

Ar bent taip save aprašyti.
Kaip tik tos savybės, kuriomis pasižymi neretas ge-

ras rašytojas. Nors kiti geri rašytojai pasižymi visai ki-
tomis savybėmis. Nebūtinai malonesnėmis.

Jiems patiems ir aplinkiniams.

Bet dabar apie tai, kas svarbiausia – kūrybinį pro-
cesą ir kūrėjos pasaulį. Jai smarkiai trukdo aplinkui 
nebaigti statyti namai, bet ji pati gyvena „savo galvoje 
nebaigtame statyti pasaulyje“ (p. 9), t. y. rašomame ro-
mane. Ir kaip tik todėl stengiasi „apginti pasaulį, kurį 
konstruoju, nuo pasaulio, kuriame gyvenu“ (p. 61).

Ir štai pastraipa, kuri paaiškina tą rašytojos pasaulį, 
kuriame ji gyvena rašydama knygą, ir tai, tarkim, pa-
teisina visas rašytojos nervingas, kartais gal neurotiš-
kas reakcijas:

„Knyga taip okupuoja tavo protą, kad tu net įsimylė-
ti negali. Kaip jiems paaiškinti, kad pasaulis, kurį tu 
kuri, trukdo džiaugtis pasauliu, sukurtu kažkieno kito? 
Ir kad pasaulis tau apskritai trukdo?“ (p. 75)

Tai ne visa pastraipa, o ji mano akyse pateisina dau-
gelį čia aprašytų pasakotojos nenorų ir nepasitenkini-
mo, to, kas daugeliui jos kolegų stipendiatų yra malo-
numas: lankytis įvairiuose vakarėliuose, renginiuose, 
Bavarijos vyno rūsiuose ir t. t.

Vis dėlto kartais rašytojai tenka kur nors dalyvau-
ti ir bendrauti (kaip jai ir pataria geriausias Draugas: 

„Tu su jais bent jau minimaliai bendrauk, nes kitaip 
jie pradės galvoti, kad tu žmones valgai“, p. 88). Per 
vakarienę restoranėlyje ji užsisako „bifšteksą su krau-
ju“ (p. 96). O rūmų Direktorė jai pasakoja (tame pačia-
me puslapyje), kad vienais metais čia atvažiavę šeši ki-
nai iš Kinijos „buvo labai pasipiktinę, nes tikėjosi, kad 
rūmų Administracija jiems valgyti virs“.

Truputį keista, kad, papasakojusi apie visokias bui-
tines aplinkybes, autorė nė nepamini, kaip ji ten mai-
tinosi, juk ne žmones valgė. Ir ne gryna savo pasaulio 
dvasia buvo gyva.

Bet gal tai būtų buvęs pernelyg buitiškas aprašymas, 
o ir tokia dalis, kuri nekėlė konfliktų, įtampos, tad ir 
neįdomi?

Ventspilyje, kas rytą nusileidęs iš antro aukšto į pui-
kią virtuvę darytis pusryčių, aš ten dažniausiai būda-
vau pirmas ir vienas. Nors, kaip man, gana vėlai, kar-
tais tik pusę devintos, nes miegodavau geriau negu 
namie. Labiau į šiaurę ir į vakarus nuo Vilniaus – sau-
sį tuo metu dar tik nedrąsiai pradėdavo brėkšti diena. 
Mane pamatęs, išdidus baltas su geltonais potėpiais 
katinas pareikalaudavo būti išleidžiamas į lauką. Man 
atidarius duris, kiek padelsdavo ant slenksčio uostyda-
mas ir nustatydamas, koks šiandien oras, tada žengda-
vo į kiemą. Paskui ateidavo Direktorė ir pasiteiraudavo 
apie katiną, aš jai patvirtindavau, kad išleidau, ir vis-
kas būdavo ramu.

Ir ramu būdavo visada. Pagalvojau, kad Minareto ir 7 
pasakotojai (autorei) pandemijos sukeltas karantinas ir 
vėliau išlikusios izoliacijos tendencijos turėjo būti kaip 
tik pagal poreikius. Per ankstesnius mano rezidavimus 
Ventspilyje viešų renginių daug nebūdavo, bet reziden-
tai renginių prasimanydavo patys. Dabar aš bendrau-
davau su šeimininkėmis, o svečių beveik nematydavau. 
Daugelis iš virtuvės maistą nešdavosi į savo kambarius 
arba valgydavo mieste (aš kartais taip pat).

Metęs žvilgsnį į praeitį, pamačiau, kad 2003 m. Šiau
rės Atėnuose recenziją apie pirmą radzevičiūtės knygą 
Strekaza pradėjau taip:

„Antanas Baranauskas, nesutikdamas su teiginiu, 
kad lietuvių kalba yra primityvi ir prasčiokiška, parašė 
kalbos grožį atskleidžiančią poemą „Anykščių šilelis“. 
Undinė radzevičiūtė, teigianti, kad lietuvių kalba yra 
primityvi ir prasčiokiška, lietuviškai parašė smagų ro-
maniuką rusišku pavadinimu „Strekaza“. Kalbos grožio 
atskleisti autorė nesiekė, bet knyga patraukia kitkuo.“

reikalauti iš radzevičiūtės kalbos įmantrybių būtų 
tas pats, kas iš Grožio ir blogio bibliotekos Walterio ti-
kėtis patriotizmo. Savitas, kapotas autorės stilius yra 
neatsiejama jos tekstų ypatybė.

Tai kaip tik ta forma, kuri neatsiejama nuo turinio. 
Ir nuo esmės. Bet ji ir rizikinga.

K n y g ų  a i d a i
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Kai tik tas lakoniškumas gerai nesuskamba, dusliai 
dunksteli stiliaus skurdumas.

Po Strekazos praėjo septyneri metai, kol pasirodė 
ant ra autorės knyga. O paskui kitos.

Mano požiūriu, ne visos buvo sėkmingos.
Bene geriausiai atrodo Žuvys ir drakonai, ir puiku, 

kad būtent ši knyga daugiausia versta į užsienio kal-
bas. Į paradoksus ir nesusikalbėjimus nutaikytas sti-
lius įspūdingai atskleidė dviejų kultūrų – europiečių 
krikščioniškos ir kiniškos – nesuderinamumą. Kaip 
 autorė prisimena šiame romane, ta knyga pasakojo 
„apie jėzuitus, bandžiusius atversti tris Cingų dinasti-
jos imperatorius į krikščionių tikėjimą“ (p. 118). O šiuo-
laikinio europos miesto vienos šeimos trijų kartų mo-
terų dygūs, šmaikštūs dialogai įdomiai išaugo į atskirą 
siužetinę liniją.

O Grožio ir blogio biblioteka yra savotiškas perlas. 
Nesveiko grožio.

Nors kai kam turbūt atrodo „liguisto bjaurumo“.
Bet aš pritariu Minareto ir 7 teiginiui: „Geras tekstas 

neturi nieko bendra su geru elgesiu“ (p. 126).

Viešėdamas Ventspilio rašytojų ir vertėjų namuose, 
toje ramybėje daug skaičiau. Ypač lovoje. Šiame XVIII a.  
pabaigos pastate su itin storomis išorinėmis sienomis ir 
ne itin dideliais langais šviesos trūksta visada, o ypač 
tamsią šiaurietišką žiemą. Skaitant Kindle, šviesos ne-
reikia – tekstas šviečia pats, jei ne savo tobulybe, tai 
bent aiškumu akims.

Dauguma skaitomų tekstų ne elektroniniai, bet prie 
lovos galvūgalio yra nuostabus dalykas – daili puslan-
kio formos medinė atbraila, skirta stalinei lempai pa-
dėti. Tokio patogumo nesu matęs jokiame viešbutyje.

romano Minaretas ir 7 didžiąją dalį sudaro autorę 
gana erzinančios patirties Bambergo rūmuose aprašy-
mas. Šmaikštus, vietomis smagiai kibirkščiuojantis, 
kupinas įdomių (ir nebūtinai įdomių) intarpų. Gyvai 
ironiškai apsakomi kliuviniai, dėl kurių labai ilgai nie-
kaip nepavyksta pradėti rašyti.

O mano skaitiniuose ir dar kai kam nepavyksta rašy-
ti, tik čia viskas miniatiūriška. Latvių autoriaus Jānio 
Joņevo (lietuviškai turime romaną Jelgava 94) apsaky-
mas pradedamas tuo, kad toks ervinas gavo stipendiją 
ir būstą Prancūzijoje, kad parašytų apsakymą (tad ir 
laikas trumpas). „Paskirto laiko buvo jau pusė, o apsa-
kymo nė kiek. Nė pačios pradžios.“

Kai rašytojui nesirašo, jis parašo apie tai, kaip nesi-
rašo, ir tai gali būti visai įdomu.

Paskutinė šios nedidelės knygos dalis pavadinta 
„Post Bambergas“ (nors gal visai būtų tikę „Po Bamber-

go“). Čia pratęsiami ir įprasminami kai kurie ankstes-
nės dalies motyvai. Pavyzdžiui, pasakotojos įsijautimas 
į savo užsakytą genetinį testą, atskleidžiantį tolimus 
protėvius. Dar Bamberge jai el. paštu atsiunčiami duo-
menys, rodantys daugialypę kilmę, o paskui tai kelis 
kartus papildoma ir patikslinama.

Gana keista, kad pasakotoja itin sureikšmina savo 
kilmės indėniškas (!) šaknis, nors pati pamini, kad jos 
genetikoje „tik 0,1 procento Native American“ (p. 146).

Tačiau to reikia dėl kitko – dėl siūlo (gana plono), ku-
ris susiuva pradžioje paminėtą jos senelės pasaką apie 
Kėdainių minaretą ir septynis nykštukus, išpildančius 
norus, su viena irokėzų pasaka. Tai lyg ir visą knygos 
pasakojimą įprasminantys rėmai ir pavadinimo esmė.

Šiaip ar taip, savo autentiškai žinomai vokiškai kilmės 
linijai (iš Baltijos vokiečių) autorė jau anksčiau teikė 
daug reikšmės. Tai ją paskatino rašyti romaną Kraujas 
mėlynas ir ankstesnes knygas su vokiškais motyvais.

Nors vokiečių kalbos ji nemoka.
Bet gerai moka rusų kalbą. Ir tai nieko blogo – vy-

resnių kartų lietuviai ją moka ir džiaugiasi skaitydami 
rusų literatūrą originalo kalba.

„Dabar aš suprantu, kodėl Lietuvos literatai mane 
laiko svetimu“ (p. 159; nežinia, kodėl čia vyriškoji gimi-
nė), – teigia autorė.

Bet radzevičiūtė tai galėjo suprasti jau seniai, nes 
dar 2017 m. interviu austrų laikraščiui Der Standard 
sakė: „Jeigu mūsų literatūros kritikų paklausite apie 
mane, jie pasakys, kad mano knygos neturi nieko bend-
ra su lietuvių literatūra“.

Bent aš tikrai taip būčiau pasakęs. Tačiau dėl to tik 
džiaugiuosi. Todėl, kad jos knygos neturėjo nieko bend-
ra su (ankstesne) lietuvių literatūra, bet kartu neišven-
giamai tapo mūsų literatūros dalimi ir šitaip praplėtė 
lietuvių literatūros erdvę.

O tai yra labai gerai.

Tik paraštėje leisiu sau būti (nereikšmingai) prieka-
bus dėl kai kurių rusų kalbos poveikio pabiručių bene 
visose jos knygose. Svetimų kalbų (t. p. rusų) intarpai 
gali būti prasmingi, bet, pavyzdžiui čia, kai sakoma, 
kad „maštabas visai kitas“ (p. 58; kursyvas autorės), 
nesuprantu, kokią stilistinę (ar kitokią) prasmę turi šis 
žodis, pavartotas vietoj „mastas“. Kelis kartus minimos 
„rėkiančios ekskursijos“ – gal „šūkaujančios“? Grožio ir 
blogio bibliotekoje aptinkame „atsistojo [ne „pasišiaušė“] 
plaukai ant jo nugaros“ ir rusišką „ikrų“ formą „ikra“.

Šią knygą ir ankstesnę (Grožio ir blogio biblioteką) 
puošia, kaip reta, subtilus ir akiai malonus Zigmanto 
Butaučio viršelio dizainas. !

K n y g ų  a i d a i
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Kad Vlado Braziūno poezijai suprasti labai praverčia 
lingvistinės žinios, žinoma jau nuo pirmųjų jo knygų. 
Tikras malonumas skaityti ir klausyti kalbininko pro-
fesoriaus Skirmanto Valento, interpretuojančio Bra-
ziūno poeziją, kai pagrečiui skamba lietuvių ir senovės 
graikų kalba ar rekonstruojamos indoeuropiečių pro-
kalbės formos. Vis dėlto ne vieną kartą savęs klausiau: 
o kiek ši poezija paveiki neturintiems specialių kalbos 
žinių. Į ką orientuojamasi tokiu atveju? Vienas iš at-
sakymų galėtų būti pasąmoninis archetipų jutimas. Ši 
poezija yra apie tai, kas slypi kolektyvinėje būtyje, mi-
tuose, tautosakoje, ką tarsi savaime, nežinodami, jau-
čiame, „atsimename“, atpažįstame.

Braziūno eilėraštis veikia, net jo tarsi nesuprantant – 
neįprastu aritmišku ritmu, vaizdiniais, fonetinėmis žo-
džių mantromis. Skaitytojui čia reikia išmanyti mitolo-
giją, istoriją, kultūrą, nes ne vieno eilėraščio prasmės 
raktas slypi „įslaptintose“ aliuzijose, užuominose, nuo-
rodose. Žinoma, visada galima kliautis tiesiog ritminiu-
fonetiniu eilėraščio piešiniu, kurio nesupainiosi su nie-
kieno kito. Braziūnas mėgsta intensyvią asonansinę ar 
aliteracinę teksto instrumentuotę, vidinius eilutės ri-
mus, komplikuotą, anžambemanų trikdomą ritmą. Jo 
eilėraščiuose dažnos mįslių, patarlių, priežodžių pa-
rafrazės: poetas mėgsta išardyti frazeologinius žodžių 
junginius ir, remdamasis jais, sukurti naujus žodžių 
ryšius. Ši poezija remiasi autoriaus gimtojo Pasvalio 

(aukštaičių šiaurės panevėžiškių) tarmės substratu, 
kuris apima ne tik kalbinę pusę, bet ir prigimtinės bu-
vimo pasaulyje jausenos turinį: estetinį skonį, papro-
čius, įpročius, kulinarinį paveldą. Vis dėlto etniškumas 
jo poezijoje nesiriboja paviršiniais ženklais ar tuo, ką 
galima būtų įvardyti kaip vieną ar kitą motyvą. Jis yra 
tiesiog persmelkęs ir autorių, ir kūrybą iki specifinio 
pasaulėvaizdžio (vertikalėje pabrėžta apačia, vandeni-
nis pasaulis, laikas – ciklinis, „būtasis nebaigtinis“) ir 
melodikos.

Taigi Braziūno poezijoje egzistuoja kūrybinga pu-
siausvyra tarp archaiškumo ir modernumo. Tokia 
jung tis nėra nauja: praėjusio amžiaus septinto-devin-
to dešimtmečio lietuvių poezijoje būtent ji lėmė kulmi-
nacinį avangardizmo proveržį Sigito Gedos, Vytauto 
P. Bložės, Marcelijaus Martinaičio, Albino Žukausko 
kūryboje. Čia būtina minėti ir poetą Antaną Kalanavi-
čių, nors jo tuomet rašyta poezija skaitytoją pasiekė tik 
dešimtame dešimtmetyje. Šveicarijos kalbininkas, bal-
tistas, literatūrologas Janas Peteris Locheris, susido-
mėjęs Kalanavičiaus poezijos specifiniu avangardišku-
mu, pastebėjo, kad kitose europos šalyse šis reiškinys 
paprastai siejasi su urbanistine kultūros erdve, o vė-
lyvojo sovietmečio Lietuvoje, kur jis išgyveno tikrą pa-
kilimą – su kaimiškąja, žemdirbiška. Braziūno kūryba 
šitai taip pat patvirtina.

Ieškodama recenzijai rakurso, prisiminiau neseniai 
išleistą Akvilės rėklaitytės monografiją Meistraujantis 
žmogus: Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologi
ja (2020), kurioje lietuvių literatūrologijoje bene pirmą 
kartą išbandomas šis naujas tyrimo metodas. Literatū-
ros antropologija – tai disciplina, kurios tyrimo objektu 
tampa ne tik kūryba, bet ir kurianti asmenybė, poetinė 
jos savirefleksija, apimanti kūrybos etniškumą, arche-
tipiškumą, specifinį emocingumą ir įvairias kitas sub-
jekto kūrybiškumo raiškos formas. Man pasirodė, kad 
tokia prieiga tiktų ir Braziūno poezijai ir, žinoma, nau-
jajai jo knygai. Jis ne tik kuria poeziją, bet yra ir išskir-
tinai aktyvi, bendruomeniška asmenybė, inicijavusi ne 
vieną kultūrinę idėją (kad ir tarptautinį projektą „Mag-
nus Ducatus Poesis“, vienijantį įvairių tautų poetus, 
muzikus ir kitus kultūros žmones, vienu metu gyve-
nusius bendroje valstybėje – Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje), jaučianti ne tik baltiškąsias savo šaknis, 
bet reflektuojanti ir Vidurio bei rytų europos regiono 
bendrumus ir savitumą; pasak jo, poetinės izoglosos 
nebūtinai sutampa su geografinėmis. Atkūrus nepri-
klausomybę, ši jo veiklos ir kūrybos sintezė tapo ypač 
svarbi ir buvo pažymėta įvairiomis premijomis (jų yra 
ne ką mažiau nei knygų, kurių jau per dvi dešimtis).

Autorius nevengia kalbėti apie savo poeziją ir kultūri-
nę laikyseną, palieka tokių ženklų ir eilėraščiuose: ryš-
kiausias pavyzdys – knyga Iš naminio audimo dainos 
(2005), kur autobiografinis eseistinis komentaras kon-
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ceptualiai papildo poetinio teksto dalį. Naujoji knyga 
taip pat palydėta autoriaus žodžio – įrašo ant ketvirtojo 
viršelio atvarto: „Vilniaus heteroglosija. Vilniaus dau-
giabalsumas, įvairiabalsumas... Balso nuosakos, ato-
žvalgos, retsykiais gal ir kokia įžvalga – iš Vilniaus, bet 
nuklystant ir į visokius tolius, pirmiausia užgyvento 
laiko. Pasvalio laiko – trumpai, bet ryškiai jo paupiuo-
se ir smegduobių lygumose, Vilniaus laiko – ilgai, o vis 
dėlto irgi ryškiai jo auditorijose ir dylančiuose, plinkan-
čiuose kalvynuos“. raiškūs autorinės prasmės akcen-
tai yra ir kiti knygos paratekstai: skyrių pavadinimai 
(„Benamis miestas“, „Filotopijos trombas“, „Atminties 
perpylimas“), epigrafai, citatos. Visi jie vienaip ar ki-
taip kalba apie meilę vietai – filotopiją (Arvydo Šlioge-
rio terminas), kuri čia ne tik gimtasis Pasvalys ar Vil-
nius, bet ir visa kultūrinių sluoksnių įsodrinta Lietuva.

Cituotame fragmente, kaip svarbius savo gyvenimo 
ir pasaulėjautos sandus, Braziūnas mini Pasvalį ir Vil-
nių. Lauktume įprastų priešpriešų: gamtos ir kultūros, 
kaimo ir miesto, etniškumo ir visuotinumo, bet auto-
rius nustebina visai netikėta atomazga: pasak jo, bū-
tent Vilnius formavo jo poetinio balso klostes: „Prieš 
pusšimtį metų, 1969-ųjų rudenį, atvažiavau Vilniaus 
universitetan, čia iškart patekau ir glaudžian Univer-
siteto kraštotyrininkų ramuvą kuriančiųjų būrelin. 
Nenujausdamas, kad ir pats ramuvos būsiu kuriamas, 
brandinamas, tikrinamas“. Taigi nekeista, kad Vilnius 
knygoje yra iš esmės pasvalietiškas, nors esama ir jo is-
torijos fragmentų – mitologinių užuominų, tarpukario 
realijų, dabarties.

Ne viename eilėraštyje autorius sąmoningai kuria 
dviprasmybę, palikdamas skaitytojui nuspręsti, kurį 
gimtąjį miestą (Pasvalį ar Vilnių) jis turi omenyje. Štai 
dviejų dalių tekstas „Benamis miestas“: pirmoji dalis 
galėtų būti apie Vilnių, apie pirmąjį susitikimą su juo, 
apie sužvingusį „lauką asfaltą“ („laukas“ čia būdvar-
dis, reiškiantis šviesią, balkšvą spalvą; lauku vadina-
mas arklys su pilkšvu lopu kaktoje), bet ties eilutėmis: 
„gal ne mano keliai suklupo / prie jo svilstančio vardo“ 
trumpam suabejojau: „svilstančiam vardui“ Svalia fo-
netiškai arčiau nei Vilnia. Likusios strofos galėtų būti 
apie Vilniaus „tikrenybę“, bet pagal subjekto pasvalie-

tiškus sapnus. Antroji eilėraščio dalis ne mažiau pai-
ni: į kur subjektas sugrįžta, pabėgęs nuo „girtuoklių 
provincijos“? Turėtų būti „į Vilnių“, bet kortas kuriam 
laikui sumaišo pabaiga: „grįžęs / – pabėgęs – / šaltam 
kambary // randu tą prakeiktą šunį / gimtąjį miestą, 
lekuojant / Užupio kaminais“ (p. 34). Pasirodo, Užupis 
yra ir Pasvaly – apie tai eilėraštyje „Kartotinės sapno 
pralandos“, kur Svalia neria į Nerį. Ir ko čia stebėtis to-
kiomis sampynomis, kai Vilniuje, prie Braziūno namų, 
artimiausia autobusų stotelė vadinasi „Kaimelis“. Apie 
tokią Vilniaus „tikrenybę“, pilną praeities sapnų ir „at-
minties klastočių“, rašoma pirmame skyriuje „Benamis 
miestas“. Beje, sapnas knygoje yra ne tik svarbus vaiz-
dinis motyvas, bet gali būti ir savotiškas poetikos rak-
tas: šios knygos tekstų naratyvumas vietomis yra itin 
painus, nelengvai sujungiamas į prasmės liniją, taigi 
sapno logika čia gali papildomai motyvuoti kad ir fone-
tinius žodžių ornamentus („Hidroakustinis plūduras“, 
„Jungiamieji balsiai“). Kita vertus, jiems nebūtini ko-
kie nors argumentai: Braziūno poezijoje žmogus ir ki-
tos gamtos formos yra „gyvybės kaimynai“. Čia nėra 
gyvosios ir negyvosios gamtos: akmenys, žemė, vande-
nys, žvaigždės, augalai, gyvūnai, žmogus – visi jie yra 
susiję ir turi savo, pasak vieno eilėraščio pavadinimo, 
skirtį ir paskirtį. Pasaulio prigimtinis bendrumas Bra-
ziūno poezijos tekstuose išvirsta į visuotinę sinonimi-
ją ir leidžia šalia atsidurti žodžiams, iš pirmo žvilgsnio 
neturintiems nieko bendro, išskyrus fonetinį panašu-
mą, o pačiam pasakojimui įgauti sapnišką logiką: „mie-
ga vandenys // ir bėgę amžiai, netikėtos vagos, smeg-
duobių / bedugnių ežerai, kai viename panirus ančiai / 
kitame kometos išnyra uodega, o gal kumelės“ („Prile-
dėjęs prie tylinčių bėgių“, p. 32). Žmogaus priedermė 
netrikdyti pasaulio eigos, prisiminti „drugelio efektą“ 
ir aukštosiomis akimirkomis pajusti „kaip teka laikas 
amžinai ir meiliai“ („Slėgio pokyčiai“, p. 62).

Ši eilutė iš šviesiausio knygoje ciklo „Iš liepžiedžių 
celės“, kur autorius „kalbasi“ su anykštėnais Antanu 
Vienuoliu, Antanu Baranausku, svėdasiškiu Juozu Tu-
mu-Vaižgantu. Šiaip jau „gamtiškoji filosofija“ saugo 
Braziūno poeziją ir nuo pakilių emocijų, ir nuo atviro 
dramatizmo. !
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Vis diskutuojama, kodėl mes, literatūros žmonės, ne-
žiūrime į vaikų ir paauglių literatūrą taip pat rimtai, 
kaip ir į suaugusiųjų. Atsakymas paprastas – neretai 
ji būna pernelyg naivi ir neatitinka suaugusiųjų pro-
zos kriterijų. rimtesnis faktas – mūsų visuomenėje ne-
maža dalis suaugusiųjų pajėgūs skaityti kaip tik tokią 
ir tik tokią prozą. Todėl pirkėjų šioms knygoms lyg ir 
netrūksta, tik autoriams vis atrodo, kad jų nevertina 
profesionalai. (Sakyčiau, laimė, kad tų knygų neskaito, 
pavyzdžiui, pripažinti rašytojai – iš kai kurių stiliaus 
jie kaip reikiant pasišaipytų.) Tad renkuosi rašyti re-
cenziją knygai, laimėjusiai 2021 m. leidyklos Alma lit
tera organizuotą paauglių literatūros konkursą. Nors 
esu tikra, kad ją vertina ir puikios vaikų literatūros 
specialistės, kurių išsilavinimu, apsiskaitymu užsienio 
kalbomis ir plačiu akiračiu nė kiek neabejoju.

Agnesos Kenešytės-Gricės knyga Sulaukti aušros pa-
traukė pažadais ant galinio viršelio – veiksmas jungia 
šiuolaikinį pasaulį su baltų mitologija. Įdomu, Kotrynos 
Zylės Sukeistas – vykęs eksperimentas, ten vaizduoja-
mos laumės nutįsusiomis krūtimis įsiminė kaip sma-
gios, juokingos veikėjos. Neringos Vaitkutės Klampy
nių kronikose taip pat eksploatuojama panaši jungtis. 
Lyg būta ir daugiau tokių bandymų – iš esmės magine 
Hario Poterio tema, tik su lietuviškomis aktualijomis. 

Net ir infantilesniems suaugusiesiems tai patinka, tik 
galėtų būti dar daugiau siaubo, jei jau tenkinami jų po-
reikiai. rašyti paaugliams juk reiškia būti pernelyg ne-
nutolus nuo jų kalbos ir realijų.

Pradžia žada nemažai: ypač dėl pagrindinės veikėjos 
Godos motinos charakterio – paauglių literatūroje his-
terioninio tipo moteris atsiduria retokai. Ji vis grasi-
na žudytis, o septyniolikmetė dukra paverčiama mama 
savo mamai (paaugliams itin aktuali tema! Tikrovėje 
tokių disfunkcinių šeimų tikrai žinau). Vaizduojamas 
neįprastas šeimos modelis: septyniolikmetė Goda gy-
vena su mama, o aštuoniolikmetė jos sesuo Viktori-
ja – su tėčiu. Gyvena itin izoliuotai, ryšių su mokyklos 
bendruomene, draugais, seneliais ir giminėmis beveik 
nepalaiko. Histerioninė motina į namus reguliariai par-
siveda meilužių, gal net kenčia nuo nimfomanijos. Tė-
vas, priešingai, yra plokščias teigiamas veikėjas, gyve-
na viengungiškai ir skaisčiai, rūpinasi vaikais (vien šis 
kontrastas įtartinas). Intriga sukuriama iškart: Goda 
pamato atsitiktinio pagyvenusio žmogaus mirtį – ir Gil-
tinę, pagonių mirties deivę. Įtampa ilgokai išlaikoma, 
bent jau kol įvedami visi pagoniški elementai. Deja, 
skaitant nuvilia medinė kalba ir tos kalbos diktuojama 
beskonybė. Veikėjai plokšti: geras – blogas, balta – juo-
da. Vieną mėginama vaizduoti kaip diversišką asmeny-
bę, bet neįtikinamai. Kompozicijos vientisumas pake-
liamas, tik erzina trečiarūšių amerikietiškų filmų įtaka 
vaizduojant, tarkime, merginų rankinio treniruotes ir 
varžybas. Lyčių erotizavimas irgi turbūt įmanomas, tik 
sunku patikėti, kad jis toks banalus. Teigiamų vyriškų 
veikėjų elgesys panašesnis į paauglės fantazijas, ne į 
tikrovę. Žinoma, ir kalbos lygmenyje, pavyzdžiui, daž-
niausiai vartojams žodis vaikinas man apskritai atrodo 
surogatinis, kaip ir dauguma kitų žodžių, pasiekusių 
mus bene iš filmų vertimų: mulkis, kretinas, padugnė, 
šunsnukis. Didžiai abejoju, ar natūraliai šnekamojoje 
kalboje paaugliai vartoja tokius žodžius, bet pripažįstu, 
kad knygos šnekamąja kalba neparašysi. Dviprasmiš-
kas veikėjas Naglis prie močiutės pavadinamas subin
galviu – na, tikrai ne itin močiutiška leksika.

Knygoje pristatomi pagonių dievai visai simpatiški: 
buvo galima ir dar geriau atskleisti jų charakterius, bet 
fantasy realizmo stiliumi regzti apskritai sunku, nes 
tenka daugmaž normalybės aprašus derinti su haliuci-
nacijų lygio intarpais. Knygoje veikia Giltinė, Magyla, 
Laima, žaltvykslės, Upinis, Velnias (įdomu, kad pago-
niškasis Velnias atsiduria teigiamų veikėjų stovykloje), 
Žemyna, Austėja, Perkūnas, Gabija, Medeina, Milda, 
Auštrinis, laumės-vilkės. Aišku, šios būtybės vaizduo-
jamos karikatūriškai, bet kartais visai smagiai – vy-
kusi deivės Austėjos vizualizacija, moteris su bitėmis 
aplipusiu veidu: „Nuo suolo pakilo moteris be... veido. 
Tiksliau, veidas buvo, bet visas aplipęs bitėmis. Užmir-
šusi kvėpuoti žiūrėjau, kaip ji prieina ir palinksta virš 

agnesa Kenešytė-gricė,
sulauKTi auŠRos,
Vilnius: alma littera, 
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dailininkė Kotryna Šeibokaitė-Ša 

neatskleisti lietuvių 
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manęs. Dūzgiantys vabzdžiai, visas jų spiečius, ropojo 
jos kakta, skruostais ir nosimi. Kad tik nesumanytų su-
gelti manęs! Nebuvau mačiusi nieko šiurpesnio, todėl 
stipriai užsimerkiau. Ir pajutau švelnų medaus aroma-
tą“ (p. 192). Garsiai skaičiau dešimtmetei dukrai – ma-
nau, siužetas kaip tik jai: klasėje gausu draugių dei-
vių vardais, žiūri kvailokus serialus per Nickleodeon, 
pati savarankiškai skaito tokį šlamštą kaip Prietran
kos dienoraštis. Tikslinė auditorija! Kol kartu skaitė-
me Sulaukti aušros, jai kilo vienintelis klausimas – kas 
yra Velnias (per tikybos pamokas dėstoma vienaip, čia 
kitaip – vertybinis konfliktas). Skaitinį taip pat lydėjo 
komentaras, kad toji šeima kažkokia... keista. Švelniai 
tariant. Šiaip tas neįprastumas traukia, nes jis šlieja-
mas su įprastumu – popsinėmis frazėmis, tipiniu ero-
tizavimu, atpažįstamomis paauglių elgesio ir mąstymo 
klišėmis.

Knygoje Sulaukti aušros Godą ima persekioti pago-
niškieji dievai, jai pavyksta išvysti kažkokį transcen-
dentinį Ąžuolą, kurio beveik niekas nėra matęs. Nesu-
prasdama kas vyksta, pagrindinė veikėja nukulniuoja į 
katalikų bažnyčią, tikėdamasi ką nors išsiaiškinti apie 
dvasių pasaulį. Čia sutinka seną ekumenišką kunigą 
(ideologinio konflikto tarp pagonybės ir krikščionybės 
knygoje visgi nesama) ir primityvų religinį aktyvistą, 
pasakotojos vadinamą varliaakiu:

– Nieko neatsitiko, – ištarė storulis ir prisimerkęs 
nužvelgė mane. – Nugirdau, apie ką kalbėjotės, ir 
drįstu prieštarauti. Mergaitė neturėtų domėtis pai-
kais pagoniškais paistalais. Krikščionybė – štai mūsų 
tikėjimas. Turime būti pamaldūs ir jai ištikimi. – Tai 
ar tiki Dievą, mergaite? – paklausė rūsčiai.

– Nežinau, – sumurmėjau.
– Tai gal tiki žolių ir akmenų dievais?
– Kuo?
– Bedieviai niekada nesuras ramybės! – riktelėjo 

varliaakis. (p. 67)

Nors nelabai tikiu, kad tokio tipo primityvistų dar 
esama bažnytinėse bendruomenėse, veikėjas gana ge-
rai išreiškia visa, kas bet kokiam nors kiek mąstančiam 

individui atgrasu religijos sklaidoje. Varliaakis vėliau 
bando Godą suvažinėti ir, pagrobęs visą šeimą, mėgi-
na kankinti bažnyčios požemyje įrengtame inkvizici-
jų kambaryje (tikrai labai juokinga, bet taip jaunimas 
daugmaž ir įsivaizduoja Katalikų Bažnyčią, jei jau apie 
atspindį tikrovėje). Bėgama per apleistas kapines, sese-
rys įkrenta į duobkasių šviežiai iškastą duobę – specia-
lieji efektai visai neblogi; jaunesniems gal net šiurpūs. 
rašytojai juoktųsi, masinis skaitytojas ir leidėjai – ne. 
Kolektyvinei popkultūros pasąmonei įtinkantys vaizdi-
niai visais laikais buvo neblogai parduodami. Kuo jie 
universalesni, tuo didesnį kapitalą atneša.

Labai daug dėmesio sutelkta į pagrindinę veikėją, 
jos košmarus ir jausenas. Jai užkraunama mesianis-
tinė našta – pabaigoje ji pavirsta ąžuolu, kad išgelbė-
tų senąjį pagonių dievų pasaulį. Nelabai kuo pagrįstas 
ypatingumas koncentruojamas viename asmenyje – 
paaug liams tai ydinga žinia, jie juk kone visi taip jau-
čiasi – turi jėgų ir misiją išgelbėti pasaulį. Vėliau iš 
egocentrizmo galima ir neišaugti arba įsikalbėti sau 
kažkokį neva pasiaukojimą. Pabaiga visiškai negyva, 
siužeto tipologijos požiūriu – moderni eglės Žalčių ka-
ralienės variacija. Vis dėlto norėtųsi ir pagirti: paaug-
liams tai paskaitoma, aktualu, gal net ir kinematogra-
fiška, o tai – pozityvios populiariosios literatūros žymės. 
Autorė galėtų pabandyti rašyti trilerį.

Prieš Vilniaus knygų mugę vykusioje virtualioje 
Knygų savaitėje teko girdėti diskusiją „Kas bijo labiau: 
tėvai ar vaikai? Nepatogios temos knygose vaikams“. 
Klausydamasi galvojau, kad nė viena knyga nemuša, 
nerėkia, nenaudoja emocinio smurto ir manipuliacijų, 
negeria, nepaverčia adresato kopriklausomu. Knygos, 
priešingai negu tėvai, nekonfliktuoja ir nesiskiria (to, 
ką perskaitei, jau niekaip nuo savęs neatidalinsi). Ki-
taip sakant, bent jau mano kartą traumavo tikrai ne 
knygos, o tėvai, giminaičiai, mokytojai ir kaimynai. 
Juokinga, kad „snaigių“ kartos tėvai imasi ieškoti blo-
gio knygose, kur vaizduojamas koks nors alkoholio var-
tojimas, seksas ar narkotikai. Baimė išduoda nemo-
kėjimą apie tai kalbėtis šeimoje: dar blogiau, visišką 
nepasitikėjimą savo autoritetu.

K n y g ų  a i d a i
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Prieš gerus keturis dešimtmečius, taigi dar in ille tem
pus sovieticus, Marcelijus Martinaitis jau tarsi dairė-
si bendresnio, „žmogiškesnio“ kūrybos prasmės kodo 
sakydamas, kad poezija „padeda suvokti genetinę pri-
klausomybę kultūrai, žmonijai. Ji jaučia tuos žmogaus 
pagrindus, be kurių jis negali susidaryti pasaulėžiūros 
ir veikti kaip socialinė asmenybė. Be tų pagrindų net 
įsitikinimai tampa fanatizmu, griaunančia jėga. Ne-
žinau, kaip visa tai pavadinti“ (Interviu su rašytojais, 
sudarė Stasys Lipskis, Vilnius: Vaga, 1980, p. 414). 
Monografijos Meistraujantis žmogus autorė Akvilė 
rėk laitytė „visa tai“ pavadina poetine antropologija ir, 
reikia iškart pasakyti, antropologinė tyrinėtojos uoslė 
jos neapgauna. Pasirinktoji metodologinė prieiga lei-
džia jai apžvelgti ir vertinti Martinaičio kūrybą iš nau-
jos sociokultūrinės perspektyvos ir kartu atveria tuos 
jo kūrybinės veiklos aspektus, kurie iki šiol su literatū-
ra nebuvo siejami. Žinoma, grynuosius estetus, reika-
laujančius apie poetą spręsti tik iš jo poetinių tekstų, 
tokios žinios verčia įtariai suklusti, tačiau jei užmegz-
toji intriga pavirstų diskusijomis, visa tai tik pagerintų 
bendrąją literatūrologinę kraujotaką.

Teoriniu žvilgsniu aprėpti „visą Martinaitį“ kaip 
meistraujantį žmogų bus paskatinusi ir simpatiškuo-

sius lietuvio bruožus įkūnijanti asmenybė. Taikus, ne-
konfliktiškas, pasižymintis subtiliu humoro jausmu. 
Atidžiai įsiklausantis, nesikarščiuojantis, tolerantiš-
kas, bet nefamiliarus. Jo natūroje glūdėjo kažkas iš mi-
tinio lietuviškumo klodo, sintetinis pradas jungė mito 
archaiką ir modernumą, jo įvaizdyje natūraliai derėjo 
rūpintojėlis ir kukutis, sakytojas, bardas ir mokytojas, 
akademikas ir mįslingas „K.B. įtariamas“. Atvirai ne-
maištavo prieš jokią valdžią, tačiau nė vienai nepasi-
davė ar neparsidavė, nepriėmė statutinės pasaulėžiū-
ros, priešinosi ideologinei indoktrinacijai saugodamas 
savo vidinę laisvę. Jam buvo atgrasus sociopolitinis ir 
psichosocialinis kairės/dešinės susipriešinimas, siekė 
būti žmonių bendravimo tiltu, slenksčiu, ties kuriuo 
pasisveikina. Priklausė kartai, kurią jungė ne tai, ką 
ji darė, o tai, ko nedarė. Jo kultūrinis autoritetas ypač 
išryškėjo Atgimimo metais, kai poetas aktyviai reiškėsi 
ir kaip akylas, išmintingas, o kartais ir dantingas pub-
licistas: „Tempusiems ratus su visu bolševikiniu šmu-
geliu dabar užtenka tik atgal atgręžti ienas arba per-
dažyti savo seniai sugedusius kiaušinius“ (Literatūra 
ir menas, 1992-03-07).

Tačiau tas pats sintetinis taikingumo pradas soviet-
mečiu vertė taikstytis su absurdiška realybe, lįsti ezopo 
kailin, daryti tam tikrų kompromisų, nuolaidų. Savaip 
kompromisinis buvo ir Martinaičio Kukutis, tas naiviai 
gudrus sistemos klibintojas, apie kurį, jau žvelgdamas 
iš distancijos, poetas sakė: „Juk Kukutis kaip tik buvo 
„prisitaikęs“, todėl ir absurdiškas, graudus, o kartais ir 
juokingas“ (žr. „Marcelijus atsisveikina su Kukučiu“, in: 
Respublika, 2013-03-30). Tiesa, Kukučiu kaip lietuviški-
mo inkarnacija kai kas ir suabejodavo – tarkime, Tomas 
Venclova, dar 1986 m. apie jį rašęs: „[I]storijos perka-
mas, parduodamas, mušamas, kariamas ir žnaibomas, 
suakmenėjęs pasyvume. Jame daugelis tikriausiai at-
pažįsta save – ir randa savo nuodėmių atleidimą. Tai be 
abejonės Lietuva, bet toji Lietuva, kuri nepajėgia ir net-
gi nenori dorotis su dabartimi, virsti istorijos subjektu“ 
(Tomas Venclova, Vilties formos: eseistika ir publicisti
ka, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk la, 1991, 
p. 332). Venclovos mintį savaip pratęsia ir toliau provo-
kuoja Audingos Peluritytės, lyginusios Martinaičio Ku-
kutį su Zbigniewo Herberto Ponu Cogito, įžvalga: „Kuku-
tis iš esmės yra ne tik su konkrečiu istoriniu laikotarpiu, 
totalitarizmu, bet ir su istorija, su įasmeninančia būtimi, 
galėtume sakyti – su Vakarų europos ir krikščionybės 
tradiciją grindžiančia individuacija konfliktuojantis vei-
kėjas“ (Audinga Peluritytė, Ribos architektonika: Šiuo
laikinė lietuvių literatūra ir kontekstai, Vilnius: Vilniaus 
universitetas, 2016, p. 192). Kai ką iš paradoksalios ku-
kutiškos optikos pasiskolinsime ir šioms pastaboms.

Šiukštu netapatindami poeto su jo personažu ir nesi-
leisdami į svarstymus, kaip antropologinis Martinaičio 
paveikslas koreliuoja su vakarietiška individuacija, ne-

akvilė Rėklaitytė,
MEisTRaujanTis 
žMogus: MaRCElijaus 
MaRTinaičio PoETinė 
anTRoPologija,
Vilnius: lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 
2020, 286 p.

dailininkas Rokas gelažius

Vaisingos 
antropologijos ir 

poezijos jungtuvės

MArIJUS ŠIDLAUSKAS



75naujasis židinys-aidai       2022  /  2

galime nepastebėti tam tikro dvilypumo, kylančio iš šio 
paveikslo objekto ir subjekto persidengimo. Nes „Mar-
tinaičio poetinė antropologija“ gali būti, o kartais net-
gi prašosi perfrazuojama – „rėklaitytės poetinė antro-
pologija“. Tačiau šis gramatinis kazusėlis tyrinėtojos 
anaiptol nediskvalifikuoja, veikiau atvirkščiai. Autorė 
nesitenkina literatūros antropologijos ir poetinės antro-
pologijos aprašinėtojos vaidmeniu (šių disciplinų laukas, 
galimybės ir skirtumai pristatomi itin kvalifikuotai), 
bet imasi poetinės antropologijos architektės užduo-
ties, tapdama kūrybinio suokalbio su savo objektu da-
lyve. Martinaičio kūrybiniams įsijautimams žmogiškai 
(antropologiškai?) simpatizuojama, iškeliant autoref-
leksijos, intersubjektyvumo, žanrinės emocijų rekons-
trukcijos aspektus (skyrius „Subjekto būsenos“). Kar-
tu parodomas ir šių nuostatų vidinis prieštaringumas, 
„širdies“ ir „proto“ įtampa, kuri nebuvo svetima poetui 
ir yra būdinga anthropos apskritai. Toks giluminis soli-
darumas teikia tyrimui euristinių privalumų ir tik pa-
tvirtina itin glaudų (nebijočiau patikslinti – simpatinį) 
klasiko ir tyrinėtojos ryšį, jų mentaliteto giminingumą. 
Panašus rašytojo ir apie jį rašančiojo „kongenialumas“ 
(galima ir be kabučių) – nedažnas laimingas atvejis.

Kita vertus, neatmestina, kad pasirinktoji metodolo-
ginė perspektyva žmogiškas būsenas, tapatybės taps-
mą gali ne tik antropologiškai atverti, bet, užsklęsda-
ma jį savo sąvokų virtualybėje, ir teoriškai apriboti, 
nebematydama reikšmingų kūrybos sociologinių, ideo-
loginių ar psichologinių motyvų, vertybinių nuostatų, 
faktinių apsisprendimų. Taip manyti verčia tai, kad 
Martinaičio antropologinėje biografijoje lieka nepaaiš-
kintas komjaunuoliškos jaunystės laikotarpis (Balan
džio sniegas, 1962; septinto dešimtmečio pradžia iki 
maždaug 1965 m.), kurį pats autorius vėliau eliminavo 
kaip neautentišką, estetiškai neadekvatų, tačiau ant-
ropologo žvilgsniui itin informatyvų. Atitinkamai vėly-
vasis tarpsnis (po 1990-ųjų), kai svarbesnė darėsi jau 
ne etnografinė savikūra, o psichologinė, egzistencinė ta-
patybė, tarsi atsiduria teorinės koncepcijos nuošalėje – 
tai patvirtintų faktas, kad į tyrimo akiratį nebepatenka 
tokie atsinaujinusio kūrybiškumo išlydžiai kaip poema 
„eilėraščių įsiveržimas į nakties Vilnių“. Skaitant apie 
mūsų išvietintuosius rašytojus (žemininkus, bežemius, 
įskaitant ir šiapusinius Juozą Aputį, romualdą Gra-
nauską, Joną Strielkūną, Vytautą P. Bložę) susidaro 
įspūdis, kad juos suformavo pirmiausia etnografinė sa-
vikūra ir globalėjančios modernybės įtampos, o ne isto-
rinės geopolitinės aplinkybės ir egzistencinė būtinybė. 
Ar šitaip priežastis ir pasekmė nesukeičiamos vietomis?

Pasirinktoji metodologija verčia grįžti ir prie grožinės 
literatūros rūšinės tapatybės klausimo, prie to, kas vis 
dėlto kalbinį tekstą daro literatūros kūriniu. Forma-
listai, iškėlę „literatūriškumą“, juk siekė atsiriboti nuo 
antropologijos, psichologijos, politikos filosofijos ir pan. 

Literatūros antropologija, atvirkščiai, kaip lygiaverčius 
kultūrinius gestus siedama tekstą ir veiksmą, poeziją ir 
praktinę veiklą, ne tik daug ką skolinasi iš kultūrinio 
materializmo ir naujojo istorizmo, pabrėžiančio teks-
tų istoriškumą ir istorijos tekstualumą, bet primena ir 
XIX a. amžiaus pozityvizmą bei kultūristorinę mokyk lą, 
kūrybą siejusią su sociokultūrine aplinka ir autoriaus 
biografija. rastųsi bendrumų ir su literatūros sociologi-
ja ar sociokritika. Kadangi šios monografijos metodologi-
nės prieigos perimamos iš modernios gnoseo loginės pa-
radigmos, jai būdingą įtarumo hermeneutikos principą 
(itin mėgstamą kultūrinio materializmo, naujojo istoriz-
mo ir feminisčių), įmanu taikyti ir literatūros antropolo-
gijos atžvilgiu, juolab kad knygoje galima pasigesti kri-
tiškesnės pasirinktųjų metodologijų refleksijos ženklų.

Iš tyrime įdarbinamų naujų terminų pažymėtinas 
nuskirtinimas, nuskirtinimo būsena (filosofės Agatos 
Bielik-robson sąvoka, perimta iš prancūzų antropologo 
rene Girard’o; galima palyginti su liuteriškuoju nutei
sinimu (Rechtfertigung) teologijoje ar Jacques’o Derri da 
skirsmu (differance), žyminčiu opozicinių narių ne aiš-
kumą, susilietimą, kitimą ir žaismą de kons t ruk cijoje). 
Bielik-robson nuskirtinimas įvardija vertybiškai žy-
mėtą santykį tarp archaiškumo (bend ruomenėje vy-
ravęs žmogiškas bendrumas, kylantis iš bendro likimo 
būti mirtingiems) ir postmodernybės, kurioje emocinį 
išgyvenimą keičia refleksija, o organišką solidarumą 
išstumia „skirtumą“ pabrėžiantys individualizmas ir 
egocentrizmas. rėklaitytė šią sąvoką išmaniai įdarbi-
na, pasitelkdama kaip itin parankią apibūdinti Mar-
tinaičio „žmogiškosios bendrystės siekį, nuskirtinančio 
emocinio solidarumo lūkestį“ (poskyris „Gailesčio eto-
sas“, p. 122). Tačiau panašu, kad nuskirtinimo veikimo 
logika nebegalioja, kai kalbama apie civilizacinio lūžio 
ženklus ir Martinaitis pasirodo jau ne kaip archainio 
etoso konservuotojas, o kaip jo ardytojas, suvokiantis 
savo idiliškosios tapatybės nesugrąžinamumą. Tačiau 
„sumodernėjusio“ Martinaičio antropologija jau kitokia, 
„knyginė“ (plg. „antrą kartą gimiau iš knygų“, p. 189). 
Ar šitaip poetas „nenuskiria“ savęs priešinga kryptimi 
nei siūlo Bielik-robson? Ir ar nuskirtinimas galų gale 
netampa tiesiog pertekline sąvoka, kuri tik „sumoksli-
na“ vieną iš krikščioniškojo etoso aspektų?

Čia taip įkyriai priekabiauju ne dėl autorės moksli-
nės raiškos netobulumo (atvirkščiai, jos kalbinę klau-
są, stiliaus skaidrumą ir lankstumą galima tik pagirti), 
bet dėl negeros bendresnės tendencijos. Jei žiūrėsime 
ne kultūrologinių teorijų, o žmogiškosios praktikos ir 
lietuviškosios humanitarinės terminijos žvilgsniu, tai 
panašūs naujadarai juk prigyja itin sunkiai, dažniau-
siai tik papildydami literatūrologinio žargono archyvą 
(plg. redundancija, transgredientas, egzotopija, imas
kuliacija, kvyrų teorija ir pan.). Per pastaruosius tris 
dešimtmečius į intelektualinę rinką išmesta begalė 
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NSO primenančių svetimkūnių, kurie dauginasi vėži-
nėmis metastazėmis, varydami kalbinio susvetimėjimo 
pleištą į jau ir taip leisgyvį mūsų humanistikos kūną. 
Žinoma, išeitis galėtų būti originalių teorijų kūrimas 
(įskaitant originalų jų atmetimą), bet tai veikiau iš uto-
pijų srities, na, o mąstant realiau – kritiškesnis skoli-
namų metodologijų adaptavimas, t. y. ne mechaniškas 
paskirų sąvokų skolinimasis, bet adaptacija mentalite-
to lygmeniu drąsiai pasinaudojant ir savosios kultūros 
alternatyvų pasiūla. O čia jau galėtų pasitarnauti tas 
pats hermeneutinis įtarumas.

Dar vienas klausimas, kurį aptariamoji monografija 
provokuoja – apie antropologinių (ir ne tik) tapatybių 
takumą, jų formavimusis, perprasminimus ir tapsmus, 
susijusius su postmodernizmo išplatintu totaliniu ver-
tybių reliatyvizmu ir maru plintančiomis tapatybių 
krizėmis. O gal vis dėlto žmogaus prigimtyje dar verta 
pasidairyti absoliučių esencialių dalykų, kuriuos pamy-
nęs žmogus nužmogėja, ima vogti, meluoti ir žudyti? Ar 
Martinaičio atveju galima kalbėti apie metafizinę sac
rum perspektyvą? Žinia, jis jautė žmogaus egzistenci-
jos dramatizmą ir ribotumą, tačiau nemaištavo prieš tai 
ribų griovimu ar naikinimu. Sacrum matmuo jo kūry-
boje taip pat juntamas, tik jo metafizinė vertikalė savi-
tai martinaitiška, ji gali būti paradoksaliai apverčiama: 
„Į savo dangų jau žiūriu žemyn“ (eil. „O toj tyloj ir man 
yra kažkas...“, p. 101). Transcenduojančios būsenos tarp 
gyvenimo ir mirties ypač įelektrintos jau minėtoje poe-
moje „eilėraščių įsiveržimas į nakties Vilnių“: „Liūdnas 
pamišęs poetas praveria langą į tamsą. / Liūdnas pami-
šęs poetas žiūri į užmirštą amžių. / Ne aš pasakiau, kad 
poetas, ne aš pasakiau, kad pamišęs: / gyvenimo pusę 
nuėjus – prasideda miškas!“ Monografijoje fiksuojamas 
eilėraščių biblinis nuolankumas (eil. „Tu mano žemdir-
be dvasia“, p. 123), panašių būsenų apstu meditaciniuo-
se egzistenciniuose eilėraščiuose, kuriuose „atsisklei-
džia subjekto negalėjimas paaiškinti pasaulio“ (p. 135), 
atsisakoma egocentriško individualumo, o transcenduo-
jantis subjektyvumas susilieja su martinaitišku gailes-
čio etosu. Kaip iškilus tokio susiliejimo pavyzdys prista-
toma įstabioji „Sutartinė“ – mitinės sutarties su žeme 
poetinis variantas, atveriantis savo katarsišką gelmę 
meistriškos interpretacijos dėka. Ir nors tolesniame 
poskyryje „Tragedija ir gedulas“ primenamas Leonar-
do Saukos pastebėtas lietuviškųjų raudų svetimumas 
metafizikai – svetimumas, kuriam „stilistiškai pritaria 
ir Martinaičio poetinio pasaulėvaizdžio daiktiškumas“ 
(p. 145), tokiai išvadai, mano galva, nepritaria pats pos-
kyrio pavadinimas. Tam priešinasi ir vidinis poetinio 
pasaulėvaizdžio vertikalumas, pabrėžtas išgyvenimo 
gilumas (eil. „Slenkstis“), išaštrinta įtampa tarp gyvy-
bės ir mirties, pagaliau martinaitiškai persmelkiantis 
racionaliai nepaaiškinamas gailile raso, neklystamai 
girdimas eilėraštyje „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“: 

„rasa ten laša nuo lelijų – / Kaip dalgio ašmenys – gaili“.
„Daiktiška“ čia tėra tik pati eilėraščio medžiaga – 

tiek, kiek daiktiška gali būti kalba, bet ne pati eilėraš-
čio šerdis, jo žmogiškoji, t. y. antropologinė, prasmė ir 
esmė. Į poeto gyvenimo pabaigą didesnio Kažko ilgesys 
tik stiprėjo. „Vien tik gyventi yra per maža, reikia dar 
Kažko, kas nėra tik gyvenimas. O kas tai, nežinau iki 
šiolei“. Taip rašyta 2009 m. išėjusioje biografinėje kny-
goje Mes gyvenome. Išties, Martinaitis gebėjo eilėraščiu 
išsidrožti vežimą, arklius, šunelį, suvynioti į staltiesę 
Serbentą ir Kalnujų kalvas, bet juk tai dematerializuo-
jantis, metaforiškas daiktų transcendavimas ten, kur 
jie pavirsta amžinosiomis idėjomis ir šitaip išgelbėjami 
iš nebūties, sunykimo. Šia prasme poezija juk ir yra to-
kia metafizinė daiktų saugykla, o poetai – šitaip daik-
tus apdorojantys kalbos meistrai, kuriuos Aristofanas 
pašiepdamas vadino tektones himnon – himnų drožė-
jais. Šiais svarstymais gal kiek savavališkai perdėlioju 
rėklaitytės įžvalgas, tačiau darau tai baimindamasis 
Martinaičio poezijos perdėto teorinio sutechninimo, tu-
rėdamas galvoje būsimus jo kūrybos interpretuotojus.

Šių eilučių skaitytojas jau pastebėjo, kad šiame ra-
šinyje, užuot susikoncentravus į pačią monografiją ir 
jos autorės įdėtą triūsą, leidžiamasi į polemiką su post-
modernizmo teorine mintimi ir su savimi, visaip prie-
kabiaujama ir pan. Iš dalies taip atsitiko todėl, kad 
akivaizdūs šios monografijos privalumai profesionaliai 
atskleisti elenos Baliutytės recenzijoje „Apie meistrą 
meistrės ranka: monografija apie Marcelijų Martinaitį“ 
(Colloquia, 2021, Nr. 47, p. 196–202). Iš kitos dalies – 
dėl to, kad neatsitiktų kaip pasakoje pakartam Kuku-
čiui palinksminti: „Visur vis tie patys / pritaria / savo 
pačių pritarimui / šokimu ir varpeliais“.

Ši įspūdingai šviežiai ir tvirtai sumeistrauta mono-
grafija rodo, kad į gimtąją literatūrologiją įsijungia 
jauna, talentinga ir daug žadanti jėga. Akvilė rėklai-
tytė Marcelijaus Martinaičio fenomeną naujai atveria 
ir nušviečia, o svarbiausia – leidžia pajusti, kas poeto 
gyvenime ir kūryboje sumeistrauta ilgam. Ir leidžia pa-
sakyti, kaip apie Maironį kadaise sakė Vincas Mykolai-
tis-Putinas – jis mums daugiau negu poetas.

P. S. Šias mintis pradėjau ir nustojau rašyti vasario 
24-ąją. Vėlesnėmis dienomis bandžiau joms suteikti re-
cenzijos formą akomponuojant nuolat įjungtam sveti-
momis kalbomis dūzgiančiam televizoriui, tačiau sulig 
kiekvienu pranešimu iš Ukrainos formą prarasdavau 
(tekste tai atsispindi). Tada imdavau necenzūrine rusų 
kalba VALDYKPASAULĮ P. siųsti n..., dariau tai daug 
kartų. Labai norėjosi vietoj P. vartoti p., bet šitaip įžeis-
tume niekuo dėtą sausmedinių šeimos krūmą – medelį 
Viburnun, suteptume nekaltą jo uogų raudonumą, įsi-
geriantį į Gyvačių salos smėlį... Keista recenzija gavo
si... tak polučilos.
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Vieną anksčiau parašytų straipsnių Mintautas Gu-
tauskas yra pavadinęs „Vargas dėl weltarm: Martino 
Heideggerio svarstymai apie gyvūno esmę“. Tam, kad 
suprastume apie kokį vargą kalbame, užtenka paste-
bėti monografijos pavadinimą: Žmogus ir gyvūnas. Įsi-
vaizduokite kitus analogiškus galimus pavadinimus: 
„Apelsinas ir Vaisius“, „Stalas ir Baldas“, „Futbolas ir 
Sportas“. Šie pavadinimai analogiški taksonominiu at-
žvilgiu. Vis dėlto, atrodo, kad žmogaus ir gyvūno santy-
kis nėra toks pat kaip apelsino ir vaisiaus ar edmundo 
Husserlio taip mėgto stalo ir baldo. Bet kodėl? Tokius 
ir panašius klausimus savo monografijoje tyrinėdamas 
hermeneutinę fenomenologinę filosofiją siekia išvargti 
Gutauskas.

Monografiją sudaro trys dalys. Jų struktūra padeda 
suprasti filosofo sumanymą. Pirmosios dvi tiria svar-
biausius mąstymo apie gyvūno ir žmogaus problemą 
hermeneutinėje fenomenologinėje filosofijoje argumen-
tus ir probleminius taškus. Ieškoma atsakymų ne tik 
į klausimą „ką apie žmogaus ir gyvūno problemą sakė 
Scheleris, Heideggeris, Finkas, Agambenas ir Derri-
da?“ Net ir skaitant tik paskiras dalis, aiškiai justi, kad 
analizėmis siekiama šį tą „išsinešti“ apie patį dalyką 
(t. y. žmogų ir gyvūną) ar bent jau išmokti pamokas 
apie žmogaus ir gyvūno problemos apmąstymą. Visa 
tai pasitarnauja trečiojoje dalyje, kurios „centre bus 
ne iškilūs autoriai, bet problemos“ (p. 15). Joje ban-

doma atsakyti į klausimą, ar gyvūnas gali būti laiko-
mas transcendentaliniu subjektu, ir išsikeliamas tiks-
las „pademonstruoti, koks galėtų būti fenomenologinės 
hermeneutinės filosofijos įnašas į nūdienius žmogaus 
santykio su gamta ir gyvūnija apmąstymus“ (ibid.).

Pereikime prie argumentų. Mano nuomone, būtent 
jie struktūruoja knygą. Pirmoje dalyje analizuojami 
Scheleris, Heideggeris ir Finkas. Gutauskas siekia pa-
rodyti, kad jiems gyvūno klausimas tarnauja kaip kont-
rastas, „palyginimo kelias“, kurio pagalba siekiama iš 
naujo apibrėžti žmogaus esmę. Gutauskas pateikia 
įvairius argumentus ir pastebėjimus, kuriais siekiama 
parodyti, kad nors šie mąstytojai ir steigia „esmės skir-
tumą“ tarp žmogaus ir gyvūno, jie puikiai suvokia to-
kio judesio problematiškumą. Tuo pat metu jie (ypač 
Heideggeris) įvairiais būdais nuvainikuoja žmogaus 
ypatingumą, jo centrinę vietą kosme. Šioje dalyje aiš-
kiai justi Gutausko rūpestis apginti minimus autorius 
nuo kritikų, taip kartais prieinama iki gana radikalių 
argumentų. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie garsiąsias 
Heideggerio tezes apie žmogaus ir gyvūno santykį su 
pasauliškumu, Gutauskas rašo: „Kita vertus, jis net ir 
fizikinės ar zoologinės pretenzijos neturi. Jam svarbiau 
skirtumas nei faktinė padėtis. Tačiau tai nėra ir sava-
vališkas skirtumo steigimas. Metafizinės esmės stei-
gi mas Heideggeriui yra ne esmės konstatavimas, bet 
mąs tymo uždavinys“ (p. 58). Šios eilutės, tarytum pa-
aiškinančios Heideggerio nedėmesingumą faktiškam 
gyvūnų gyvenimui (nepaisant Heideggerio susidomė-
jimo tuometine biologija), parodo šių analizių proble-
matiškumą kitos Lietuvoje karštai nagrinėtos temos – 
rea lizmo – atžvilgiu. 

Antros dalies pagrindinį argumentą rekonstruoti 
sunkiau. Čia atskleidžiama daugybė Agambeno ir Der-
rida įžvalgų ir argumentų santykyje su pirmosios da-
lies problemomis ir idėjomis. Gutauskas siekia parody-
ti, kad visą šį daugį į vieną vietą suima etinė-politinė 
Agambeno ir Derrida mąstymo vara, visų pirma – prie-
vartos prieš gyvūnus klausimas. Čia atskleidžiama, 
kad iš pirmo žvilgsnio visiškai teorinės ir nekaltos pir-
mosios dalies mąstytojų analizės įgalina, net pagrin-
džia prievartą prieš gyvūnus. Kartu Gutauskas siekia 
parodyti, kad skirtumo tarp žmogaus ir gyvūno sus-
pendavimas įvykdomas pereinant nuo „aktyvių“ galių 
(keisti pasaulį, žaisti, kalbėti, suprasti savo baigtinu-
mą ir t. t.) prie pasyvių būsenų (būti kuriamam „antro-
pologinės mašinos“, kęsti) apmąstymo.

Trečiojoje dalyje antropologinio skirtumo problema-
tika svarstoma iš šiuolaikinės fenomenologijos pers-
pektyvos. Labai įdomu, kad svarstant gyvūnų sąmonių 
pažinumo ir kūniško sambūvio su jomis klausimus la-
biausiai pasitarnauja tie fenomenologijos bruožai, ku-
riuos hermeneutikai ilgą laiką nurodė kaip labiausiai 
problemiškus ir „atgyvenusius“, t. y. susitelkimas į įkū-

Mintautas gutauskas,
žMogus iR gyVūnas: 
anTRoPologinis 
sKiRTuMas 
fEnoMEnologinėjE 
hERMEnEuTinėjE 
filosofijojE,
Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 
2021, 296 p., 400 egz.
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nytą grynąją sąmonę kaip patyrimo ir veiklos centrą, 
nuo kurio pradedant bandomas paaiškinti mūsų bend-
ras pasaulis. Dėl tokio fenomenologų išeigos taško gy-
vūnų problematika jiems, tiesą sakant, kelia panašiai 
sunkumų kaip ir klausimas, kaip apskritai pažįstu kito 
žmogaus sąmonę. Gutauskas puikiai atskleidžia feno-
menologijos stiprybes ir galimybes svarstant šį klausi-
mą: „Kaip rodo Maceinos atliktas pirmosios fenomeno-
loginės hermeneutinės filosofijos linijos išgryninimas, 
jei apie žmogišką žodį ir veiksmą mąstoma iš kalbinės 
visumos perspektyvos, tai galima sakyti, skirtumas 
[tarp žmogaus ir gyvūno, – R. B.] yra esminis. [...] Ta-
čiau, jei išeities tašku laikome egotiškumą, kūnišką 
veiksmą ir galią veikti pasaulyje, galime ne tik manyti, 
bet ir pasitikėti tuo, kad yra patirties sluoksnis, kuris, 
nors ir nėra skaidrus ir neginčijamai patvirtinamas, vis 
dėlto [tarp žmogaus ir gyvūno, – R. B.] yra bendras. Jis 
niekada nebus tiek užtikrintas, kad galėtume pasaky-
ti, ką jie galvoja, tačiau niekada nebus tiek paslaptin-
gas, kad negalėtume ką nors daryti kartu ir tam tikru 
mastu suprasti vienas kitą. Fenomenologija nutrina 
griežtą antropologinio skirtumo liniją, tačiau jos ir ne-
panaikina“ (p. 235). Pastebėtina tai, kad ši perspekty-
va pristatoma paskutinė (nors tokia istoriškai nėra). 
Iš to galime nuspėti autoriaus simpatijas jai. Vis dėl-
to originaliausioje ir paskutinėje knygos dalyje, skirto-
je šiukšlių klausimui, vėl grįžtama prie veikiau „esmės 
skirtumo“ braižytojų požiūrio, naudojamasi Finko nu-
lipdytomis sąvokomis. 

Filosofinės diskusijos gyvūno klausimu Lietuvoje 
vyksta ne vienerius metus. Pranešimai, konferencijos, 
straipsniai; laukiama užkulisiuose pažadėto Jacques‘o 
Derrida knygos Gyvūnas, kuris, vadinasi, esu vertimo. 
Tokiame kontekste pirmosios dvi, labiau istorinės, Gu-
tausko monografijos dalys tikslina ir įneša naujų niu-
ansų į diskusijas. Tas pasakytina tiek apie Heideggerio 
analizę, kurią galėtume reziumuoti ištara „ne viskas 
taip paprasta“, tiek apie Derrida ir Agambeno anali-
zes, kuriose taip pat išryškinami tam tikri niuansai ir 
naujos įžvalgos. Kitaip tariant, Gutausko monografijos 
vieta filosofiniame lauke aiški, o jo įžvalgos ir argumen-
tai vertingi žengiant toliau. Taip nutinka retokai, nes 
filosofinis laukas veikiau organizuojasi aplink atskiras 
asmenybes nei problemas. Negaliu neprisiminti kartą 
man pasakotos istorijos apie literatūrologą, norėjusį 
parašyti knygą apie Žemaitę, bet sumanymo atsisakiu-
sį, nes apie ją jau parašė Viktorija Daujotytė. Nežinia, 
ar istorija tikra, bet ji neblogai atspindi padėti humani-
tarikoje (galbūt išskyrus istorijos mokslą).

Monografijos tekstas yra skaidrus ir aiškus, matyti 
Gutausko pastanga neapkrauti teksto gretimais kon-
tekstais ir argumentais, nesiveliama į šalutines dis-
kusijas. Pastangos atsiperka: stengiamasi kalbėti apie 
žmogų ir gyvūną, o ne klausimo priedangoje viską iš-

tirpdyti „būties klausimo“, „biopolitikos“ ar „esaties 
metafizikos“ temose. Manau, kad tai naudinga ir Hei-
deggerio, Agambeno, Derrida ar Husserlio mėgėjams: 
vietoje dar vieno kalbėjimo apie mįslingą ir nuolat iš 
rankų išslystantį „ontologinį skirtumą“, galima pama-
tyti, kaip pamatinės sąvokos funkcionuoja ir kokius 
efektus duoda kalbant apie daug labiau apčiuopiamus 
dalykus. Tikiuosi, tai gali padėti suprasti ir minėtas 
pamatines sąvokas.

Kadangi monografija turi aiškią vietą filosofinėje ref-
leksijoje, o jos argumentai ir įžvalgos yra aiškios ir ver-
tingos, daugiau nesiplėsiu ir pateiksiu kelis diskusinius 
klausimus ir pastebėjimus tolesniam pokalbiui.

Pagrindinis ir išsyk į akis krentantis pasirinkimas – 
kalbėti apie gyvūną vienaskaita. Taip išlaikomas ryšys 
su būtent tokiu būdu klausimą kėlusia tradicija. Kal-
bėti apie gyvūnus kaip tokius yra labai stipri, didžiu-
lė, sakyčiau, radikali prielaida. Juk tarp uodo, varnos, 
mūsų augintinio Barnio ir žmogbeždžionės yra milži-
niški skirtumai. Bedugniškai skiriasi ir mūsų gebos 
atjausti skirtingus gyvūnus bei moralinės intuicijos jų 
atžvilgiu. Jei uodą priploju net nesusimąstęs, tai šuniu-
ko skausmas man atrodo moraliai nepriimtinas. Var-
gu ar galima tai ignoruoti tik dėl tradicijos. Gutauskas 
šį klausima iškelia tik prabėgom, ir galop jį suveda ne 
į ar yra „gyvūnas“ kaip toks, bet atgal į žmogaus mo-
ralinio pasaulio problemas (kas dažnai buvo laikoma 
viena iš ypatingųjų žmogaus savybių): „Juk Derrida 
kritika kaip tik ir yra nukreipta į tokią vienaskaitinę 
Žmogaus ir Gyvūno esmės sampratą. Tačiau nenorė-
čiau persimesti į esmės filosofijai priešingą poziciją ir 
gyvūnų vienį pakeisti heterogenišku daugiu, kuriame 
figūruoja tik nepamatuojama įvairovė bei heterogeniš-
kumas. Manau, kad antropoceno iškelti žmogaus atsa-
komybės visoms gyvoms būtybėms klausimai neleidžia 
paties žmogaus esmės ištirpdyti heterogeniškame gyvų 
būtybių daugyje“ (p. 14). Bet ar tai tikrai yra „noro rei-
kalas“, o ne klausimas apie tai „kaip yra iš tikrųjų“? 
Ar galima ignoruoti skirtumą tarp uodo ir žmogbež-
džionės vardan „žmogaus atsakomybės visoms gyvoms 
būtybėms“? Gutauskas sugrįžta prie šio klausimo kny-
gos pabaigoje, norėdamas parodyti fenomenologų San 
Martino ir Pintos pozicijos ribotumą: „reikia paklaus-
ti, kokios yra antropologinio skirtumo ištrynimo ribos? 
Daugelio žinduolių ar paukščių emocijos yra atpažįs-
tamos ir jų kančios klausimas mus susieja etiniu ry-
šiu. Tačiau kaip yra su kitais gyvūnais, kuriuos taip 
pat galima pripažinti esančiais savo veiklos centru, ką 
nors suvokiančias ir t. t.? Kaip yra su ropliais, žuvimis, 
vabzdžiais, erkėmis, kirmėlėmis, medūzomis? [...] At-
rodo, kad reikia išspręsti dar keletą problemų. [...] Kas 
turima omenyje, kai teigiama „visi gyvūnai“?“ (p. 222). 
Vis dėlto pasinaudojęs šiuo argumentu Gutauskas to-
liau grįžta prie vienaskaitinės gyvūnų sąvokos ir nei 
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ankstesnių, nei vėlesnių skyrelių šiuo požiūriu neper-
žiūri. Tad ir pačios monografijos atžvilgiu galima užduo-
ti klausimą: kas turima omenyje, kai rašoma gyvūnas?

Iš realistinės filosofijos perspektyvos norisi užklausti 
ir Gutausko stipriai pabrėžiamą vietos klausimą. Mo-
nografiją pradėdamas nuo „hermeneutinės mankštos“ 
atpasakojimo, Gutauskas teigia, kad „galiausiai her-
meneutinė mankšta atvedė prie to, kad visgi svarbiau-
sias klausimas yra vieta, iš kurios kas nors identifikuo-
jama kaip žmogiška ar gyvuliška“ (p. 8). Šio klausimo 
akcentavimas padeda jam atskleisti visai ne akivaiz-
džius skirtumus tarp filosofų, kurie galop atsiremia į 
pirmo asmens perspektyvą ir patyrimą, bei tuos, ku-
rie gyvūno klausimą svarsto per biopolitiką ar net me-
tafizikos istoriją. Vis dėlto kokia Gutausko svarstymo 
vieta, nėra aiškiai eksplikuojama. Ar jis save priskirtų 
prie „esmės skirtumo“ darytojų, antropologinio skirtu-
mo demaskuotojų, ar prie trečioje dalyje pasirodančių 
fenomenologų, kurie nedaro griežto esmės skirtumo? 
Tai, kad trečioje dalyje remiamasi būtent pastaraisiais, 
tarytum suponuoja filosofo simpatijas. Vis dėlto šiukš-
lių klausime jie nesuvaidina lemiamo vaidmens. To ne-
matyti pirmose dviejose dalyse. Čia organizacinis prin-
cipas yra „įtampa“ tarp Schelerio, Heideggerio ir Finko, 
ir, kita vertus, Agambeno ir Derrida. Bet ar „įtampa“ 
konstituoja vietą? Kitaip tariant, jei Heideggerio ribo-
tumai parodomi iš Derrida perspektyvos, o Derrida ri-
botumai iš Heideggerio, iš kokios vietos yra kaitalioja-
mos vietos? Ar faktas, kad Gutauskas gali mąstyti apie 
gyvūną kaip minimum iš trijų vietų, nenurodo kažko-
kios ankstesnės vietos? Galbūt tada „vieta nėra svar-
biausias klausimas“? 

Skaitant veikalą aišku ir tai, kad Gutauskui nepa-
tinka „radikalumas“ ir „kraštutinumai“. Pavyzdžiui, 
„nūdieniuose svarstymuose (ypač „gyvūnų teisių“ ar 
„gyvūnų klausimo“) polinkis į radikalumą ypač ryškus. 
Suvokus, kad šis skirtumas turi ir politinių pasekmių, 
visur aptinkamos politinės užmačios, nekorektiškumas, 
užvaldymas ir prievarta. Anksčiau buvo stengiamasi šį 
skirtumą suformuluoti, dabar stengiamasi jį visai iš-
trinti. Tačiau jei nesižavima kraštutinėmis pozicijomis 
ir manoma, kad šį antropologinį skirtumą svarstyti yra 
prasminga, kaip tai daryti?“ (p. 9). Nors paminimi ar-
gumentai, kodėl „radikali“ prieiga nėra sektina (vis-
kas redukuojama į politiką), tai daroma prabėgomis, 
o ir sutikti su apibendrinamais sunku. Įvade Gutaus-

kas konstruoja opoziciją tarp hermeneutinės fenome-
nologinės pozicijos ir „biopolitikos“, „posthumanizmo“, 
„gyvūnų teisių“ diskurso, kuriame viskas tariamai re-
dukuojama į politiką ir prievartą. Negaliu sutikti su to-
kiu lauko charakterizavimu. Mano nuomone, ne vienas 
„biopolitikos“ atstovas turi vertingą, savitą ir turtingą 
gyvūnų ontologiją. Užtektų paminėti Donna Haraway 
(kuriai apskritai nė viena Gutausko vartojama „etike-
tė“ iki galo netinka), kurios argumentas prieš Derrida, 
cituojamas monografijoje, kaip tik ir parodo pačios her-
meneutinės fenomenologinės prieigos nepakankamą 
dėmesingumą gyvūno „gamtiškumui ir faktiškumui“. 
Tą patį galima pasakyti ir apie čia jau cituotas Gutaus-
ko eilutes apie Heideggerį, kurios liudija tą patį („Jam 
svarbiau skirtumas nei faktinė padėtis“). Mano many-
mu, toks filosofinio lauko struktūravimas palengvina 
Gutausko uždavinį ir su juo vargu ar sutiktų patys her-
meneutikos Kiti. Juo labiau galima kelti klausimą, ko-
dėl radikalumas iš karto siejamas su netiesa? 

Intriguoja ir Gutausko tyrimo santykis su vadina-
muoju naujojo realizmo judėjimu. Naujieji realistai kal-
tina filosofinę tradiciją nuo pat Kanto tuo, kad ji „pa-
miršo didįjį anapus“ ir apribojo filosofiją tik koreliacijos 
tarp subjekto ir objekto apmąstymu. Žmogaus ir gyvūno 
problemos atveju tai reikštų, kad įmanoma kalbėti tik 
apie žmogų ir gyvūną kaip jis pasirodo žmogui. Iš kitos 
pusės, tai, kaip gyvūnas pasirodo žmogui, formuoja tai, 
kaip žmogus pasirodo sau pačiam. Iš pirmo žvilgsnio 
toks nusakymas tinka beveik viskam, kas tiriama Gu-
tausko monografijoje. Ypač kalbant apie žmogaus ir gy-
vūno pasaulietiškumą, apie kurį Agambenas yra daręs 
išvadą, kad kai musė praskrenda pro jus, iš tiesų jūs 
nesusiduriate, nes gyvenate skirtinguose pasauliuose. 
realizmo klausimas aštriai iškyla ir šiukšlių fenome-
nologijos kontekste. Jei šiukšlės yra pamatinis žmogiš-
kasis fenomenas, ar tai reiškia, kad gyvūnai, kurie di-
džiąja dalimi evakuoti iš šio klausimo svarstymo, „savo 
pasaulyje“ „nesusiduria“ su „šiukšlėmis“? Tad jei ban-
ginis prisirijęs plastiko nuo jo miršta, nuo ko jis miršta? 
Ar taip nekyla pavojus prieiti prie garsiosios Latouro 
ištaros, kad faraonas ramzis II negalėjo mirti nuo tu-
berkuliozės, nes ši buvo atrasta tik 1882 m.? 

Diskusinės pastabos niekaip nesumažina monografi-
jos vertės – jos parodo, kad Gutausko monografija yra 
vertinga, naujas įžvalgas pasiūlanti gyvo filosofijos lau-
ko dalyvė. Šia prasme, ji ypač atsakinga. !
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Knygų Mugė

Lispector, Clarice, Žvaigždės va
landa, iš portugalų kalbos vertė Aud-
rius Musteikis, Vilnius: Baltos lankos, 
2022, 102 p., 2500 egz. 

Daugiau nei prieš metus Baltos lan
kos, išleidusios romaną Arti laukinės 
širdies, supažindino lietuvių skaityto-
jus su brazilų ir žydų rašytoja Clarice 
Lispector, o šių metų vasarį pristatė 
paskutinę autorės knygą. Kūrinyje ra-
šytojos sukurtas pasakotojas rodrigas 
S. M. skaitytojui pasakoja Makabėjos, 
gyvenančios skurdžiame rio de Žanei-
ro rajone, įkūnijančios nekaltumą ir 
laisvę, gyvenimo istoriją. Tekste pa-
sakotojas yra ne tik tarpinė figūra, 
atskleidžianti pagrindinės veikėjos 
likimą, rodrigas S. M. – jos kūrėjas 
ir sutvėrėjas. Pirmame romano saki-
nyje pasakotojas, perinterpretuoda-
mas Jono evangeliją, pradeda kalbėti: 
„Pasaulyje viskas prasidėjo nuo „taip“. 
rodrigas S. M. užmezga tiesioginį 
dialogą su skaitytoju: kaip išpažintį 
skaitome jo apmąstymus, kaip rašyti 
ir pasakoti merginos istoriją, akivaiz-
džiai matome besikeičiantį balso toną 
ir juntamą bejėgiškumą, nes pirma-
pradis Žodis turi galią ne tik sukurti, 
bet ir sunaikinti. Lispector sakinio ir 
žodžio taupume atsiskleidžia minties, 
kurioje suderinama socialinė kritika 
ir aplinką romantizuojantis žvilgsnis, 
sodrumas.

Emilija Blockutė

Miłosz, Czesław, Pavergtas protas: 
Esė, iš lenkų kalbos vertė Almis Gry-
bauskas, Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2022, 271 p.

Czesławas Miłoszas Lietuvoje iš lėto 
(bet nepasakytum, kad nepastebimai) 
tapo rašytoju, kurio knygos yra lei-
džiamos ir perleidžiamos reguliariai. 
Jis tampa vienu pamatinių autorių 
mūsų kultūrai – dėl to, kad žinomas, 
skaitomas, cituojamas, protarpiais 
pašlovinamas, savotiškas sine qua 

non kiekvienam, norinčiam įsitrauk-
ti ir dalyvauti Lietuvos intelektuali-
niame gyvenime. Jau kelintą kartą 
perleidžiama esė Pavergtas protas 
turbūt stengiamasi pataikyti į baisias 
ir gąsdinančias šių dienų aktualijas. 
Ir, žinoma, kad knygą nesunku kaip 
tokią perskaityti – apie rytų europą 
užgulusią nelaisvės naštą ir visada ne-
išvengiamai dramatiškus individua-
lius pasirinkimus, kaip toje nelaisvėje 
(ne)gyventi. Bet pritraukdami knygą 
prie savo nuogąstavimų ir nerimo, 
matyt, turėtume nepamiršti, apie ką 
ji kalba iš tikrųjų – apie XX a. vidu-
rio rytų europos intelektualus, apie 
konkrečią asmenybę, apie Miłoszą ir 
jo aplinkos žmones. Apmąstydamas 
buvusių bendražygių ir pažįstamų el-
gesį (prisitaikymo modelius) socialis-
tinėje Lenkijoje, Miłoszas apmąsto ir 
savo pasirinkimą, mėgina apibrėžti, 
kas jis yra. Kaip rašo įvade, knygoje 
„po lygiai stebėjimo ir savistabos“. Tad 
jei kas dar netyčia nėra ėmęs skaityti 
Miłoszo, galima patarti pradėti nuo 
šios esė.

Tomas Vaiseta

Neborak, Viktor, Eilėraščiai iš Vy
hiovskio gatvės, iš ukrainiečių kalbos 
vertė Vytas Dekšnys, Vilnius: Bazilis-
ko ambasada, 2021, 88 p., 200 egz. 

Pernai pasirodžiusią ukrainiečių po-
eto Viktoro Neborako (g. 1961) knyge-
lę, žinoma, šiandien skaitome kitaip. 
Neborakas savo poezijoje aštrus, kri-
tiškas ir ironiškas – kadaise jis įkūrė 
poetų grupę BuBaBu (burleska-ba-
laganas-bufonada) ir besityčiodamas 
iš sovietinės biurokratijos rašė Proku-
roro slapyvardžiu. Bet ir vėliau jis ne 
mažiau imlus kafkiškoms nuotaikoms, 
ne mažiau kritiškas kasdienybės ab-
surdui, kurie, nors čia atsiskleidžia per 
Ukrainos realijas, deja, yra neišven-
giamas žmogiško gyvenimo atributas, 
kad ir kokia žemė mus nešiotų. Teks-
tai fiksuoja daug kasdienio socialinio 

ar politinio gyvenimo atšvaitų, api-
mančių ilgą ir komplikuotą Ukrainos 
istorijos epizodą – Oranžinės revoliu-
cijos nuotaikas, Viktoro Juščenkos at-
ėjimą, vėlesnius laikus. Tai korupcijos, 
emigracijos, banalybės, visuomenės al-
koholizmo, abejingumo smegduobės, 
atsiveriančios pernelyg lėtai ateinan-
čio šviesesnio rytojaus perspektyvoje. 
Tiesi ir kasdienė kalba leidžia Nebo-
rako tekstus matyti kaip savotiškas 
mentaliteto nuotraukas ir, žinoma, 
provokuoja plačiau atsimerkti – karo 
akivaizdoje tiesiant tokią svarbią pa-
galbos ranką Ukrainos visuomenei, 
matyti ją ne vien per savo pačių at-
spindį praėjusių dešimtmečių baloje.

Mantas Tamošaitis

Pfeijffer, Ilja Leonard, Grand Ho
tel Europa, iš nyderlandų kalbos vertė 
Jolita Urnikytė, Vilnius: Alma littera 
2021, 622 p., 2000 egz.

Tai pirmas žymaus nyderlandų ra-
šytojo romanas lietuviškai. Panašus 
į solidų intelektualų veikalą, kuria-
me siužetinė linija apipinta daugybe 
įdomių pasvarstymų įvairiomis kul-
tūrinėmis, istorinėmis, filosofinėmis, 
psichologinėmis temomis. Tokių temų 
čia nagrinėjama daugiau, nei yra ro-
mano veikėjų. Pagrindinis personažas 
yra pats pasakotojas – autobiografinė 
figūra Ilja Leonard Pfeijffer. Jis ap-
sistoja sename Grand Hotel Europa 
viešbutyje, kad apmąstytų savo bu-
vusią meilę meno istorikei Klėjai ir 
pasiruoštų knygos rašymui. Dėmesio 
verta tai, ką autorius kalba apie seną-
ją europą, apie europietišką tapatybę, 
kultūrą, globalizaciją, turizmą ir kt. 
Taip romanas tampa meilės europai 
išpažinimu – tokiai europai, kokia ji 
kadaise buvo, o dabar, pasak auto-
riaus, yra pasmerkta paskutinei bar-
barų invazijai.

Dalia Zabielaitė
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