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Mielas broli,

Tokiu kreipiniu turbūt pradėtų laišką Tau, Redaktoriau, popiežius Pranciškus, 
kurio ištarmes apie nūnai vykstantį karą, sukėlusias nemažą erzelį mūsų žemė-
je, andai prašei pakomentuoti iš istoriko varpinės. Nuo pat pradžių noriu įspėti 
Tave, kad viskas, ką išguldysiu šiame laiške, jokiu būdu nėra popiežiaus ar jo at-
stovų žodžių ir veiksmų vertinimas (teisinimas/smerkimas), o tik bandymas juos 
suprasti ir paaiškinti. Bet vienok, kad geriau suprastume istorines Pranciškaus  
(ne)kalbėjimo kreipiančiąsias, reikia konstatuoti keletą svarbių dalykų apie Ro-
mos Katalikų Bažnyčią (toliau patogumo dėlei vartosiu trumpinį RKB) ir lietu-
višką jos kūno dalį čia ir dabar. Visų pirma, dera atkreipti dėmesį į mūsuose dar 
ne iki galo įsisąmonintą faktą, kad lotyniškoji krikščionybė vėliausiai nuo XXI a. 
pradžios nustojo būti plačia prasme suvokiamo Vakarų pasaulio religine tradicija. 
Po praėjusio amžiaus septintame dešimtmetyje išgyventos turbosekuliarizacijos 
RKB vakarų Europoje, JAV ir Kanadoje prarado turėtas pozicijas: ne tik prakti-
kuojantys katalikai čia tapo egzotiška mažuma, bet net ir kultūrinės tradicijos 
prasme katalikybė liko geriausiu atveju tik viena iš Vakarų civilizacijos tapatybę 
cementuojančių medžiagų. Kelis amžius buvusi krikščionybės sklaidos visame 
pasaulyje centru, XXI a. neopagoniška Europa pati nejučiomis tapo misijų kraš-
tu, kur didžiąją religinio personalo dalį sudaro atvykusieji iš Lotynų Amerikos ar 
Azijos kraštų. Įvykusią slinktį anksčiau nei argentiniečio Jorge Mario Bergoglio 
išrinkimas popiežiumi fiksavo mažai kieno pastebėtas vieno iš tradicinių popie-
žiaus titulų ,,Vakarų patriarchas“ išbraukimas iš Annuario Pontificio nuo 2006 m. 
Dienraščio La Croix skiltininkas Massimo Faggioli prieš porą savaičių publikuo-
tame tekste Pranciškaus pontifikato santykį su Europa ir Vakarais (gal ir ne visai 
vykusiai, bet charakteringai) išreiškė Brexito parafraze: Pontifexit. Kartu Faggioli 
konstatavo akivaizdų faktą, kad šių dienų RKB pilnai išpildė savo universalią pri-
gimtį ir yra tikrų tikriausiai globali institucija, o ne lotyniškosios Vakarų civiliza-
cijos bastionas. Žvelgiant iš Romos į pasaulį pro tokius akinius, turbūt nestebina, 
kad popiežiui dėl kelis metus vykstančių karų Sirijoje ar Jemene, nusinešusių jau 
šimtus tūkstančių gyvybių, skauda ne mažiau už karą Ukrainoje, kurio aukomis 
vos per tris mėnesius tapo kelios dešimtys tūkstančių civilių. Lygiai taip pat jis 
nedaro jokio skirtumo tarp karo ir skurdo į Europą genamų pabėgėlių iš Azijos ir 
Afrikos šalių ir tą pačią Europą 2022 m. pavasarį užplūdusių ukrainiečių. Būtent 
perspektyvų disonansu, ko gero, pirmiausia galima paaiškinti tai, kad katalikiška 
save laikančioje Lietuvoje pirmoji pabėgėlių grupė jau beveik metus laikoma kalė-
jimo sąlygomis, o su antrąja nevengiama dalytis net savo nuosavu būstu. Panašiai 
ir karas Ukrainoje mums, skirtingai nei popiežiui, yra ne vienas iš apgailėtinų ma-
sinio smurto proveržių pasaulyje, o vienintelis egzistenciškai svarbus ir lemtingas 
mūšis dėl Vakarų demokratijos likimo. 

Ten, kur nesuvaidintas, o kasdien praktikuojamas globalus požiūris susiduria 
su skambiais lozungais apdangstytu gūdžiu provincialumu, beveik neišvengia-
mas kognityvinis disonansas, kurį, brolau, turbūt teko pastebėti net intelektua-
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liai prakutusių feisbuko draugų reakcijose į popiežiaus viešą kalbėjimą Ukrainos tema. 
Kitas mūsų provincialumo, šįkart jau bažnytinėje plotmėje, požymis, kuris bent man 
signalizuoja apie išliekantį didelį atotrūkį tarp Romos ir Vilniaus (Kauno) – tai popie-
žiaus paskelbto sinodinio kelio, kviečiančio aktyviai dalyvauti Bažnyčios atsinaujinime, 
vietinės nesėkmės nuojauta. Bijau klysti, bet iš šio proceso organizatorių vyskupijose 
ataidintis nusivylimas jo rezultatais nieko gera nežada. Atrodo, kad iš tikrųjų revoliuci-
nis (sic) Šv. Tėvo noras kažkaip išgirsti, ką Šv. Dvasia kalba apie šiuolaikinį pasaulį per 
visus pakrikštytuosius, Lietuvos atveju virs eiliniu pasibėdavojimu apie netgi ne nacio-
nalinio, o parapijinio lygmens rūpestėlius, kurie aktualūs tik sekmadieniniams katali-
kams. O bendrai, ko gero, svarbiausia sinodinė lietuvių žinutė popiežiui bus ta, kad jis iš 
viso yra lochas ir geriau jau patylėtų, nes mes geriau už jį išmanom, kas yra teisinga ir 
moralu, ar tai būtų karas Ukrainoje, ar partnerystės instituto (ne)sureguliavimas ir kiti 
tradicinių vertybių gynimo dienotvarkės klausimai. Beje, ar pastebėjai, kad Pranciškus 
savo viešuose pasisakymuose niekur nevartoja šio termino, bevelydamas verčiau kalbėti 
apie prigimtinį kiekvieno žmogaus orumą ir pagarbą jo asmenybei bei iš to kylančioms 
pamatinėms visiems bendroms teisėms? Tuo tarpu Maskvos patriarchas Kirilas ir jo 
draugelis Vladimiras Vladimirovičius kiekviena proga pozicionuoja save kaip tradicinių 
vertybių gynėjus nuo jų išsižadėjusio Vakarų pasaulio. Labai patikimi šaltiniai teigia, 
kad per pastaruosius du dešimtmečius Rusija dėjo daug pastangų siekdama tradicinių 
vertybių dienotvarkę primesti ir Vatikanui bei vietinėms katalikų Bažnyčioms. Šio dar-
bo rezultatus kiekvienu konkrečiu atveju (taip, Lietuvos taipogi) ko gero teks aiškintis 
jau ateities istorikams, nes procesas dar berods nesibaigęs. O kad Pranciškaus veiksmai 
smarkiai prasilenkia su Maskvos patriarchijos peršamu tradicinių vertybių diskursu, 
puikiai atskleidė gegužės 11 d. bendros audiencijos metu jo parodytas dėmesys dviejų 
„Azov“ bataliono kovotojų žmonoms, kurias į susitikimą atlydėjo žmogaus teisių aktyvis-
tas, grupės Pussy Riot prodiuseris Piotras Verzilovas. Šis susitikimas neliko nepastebėtas 
Maskvos patriarchijos užsienio reikalų ,,ministerio“ metropolito Ilariono, kuris kanalui 
Rossija 24 stebėjosi, kad popiežiaus niekas neinformavo, su kokiu niekadėju muitininku 
jis fotografuojasi...

Na, o dabarties istorikas gali nebent pamėginti atsakyti į klausimą, ar šiandienis po-
piežiaus viešas kalbėjimas apie karą ir/ar jo nusikaltimus yra kuo nors unikalus, ar vis 
dėlto analogiškas tam, kaip ankstesni popiežiai kalbėjo ir elgėsi XX a. pasaulinių konf-
liktų fone. Šioje plotmėje man matosi dvi istorinės paralelės. Kritikuojantys Šv. Sosto 
laikyseną karo Ukrainoje atžvilgiu bene dažniausiai priekaištauja popiežiui dėl to, kad 
jis aiškiai neįvardija ir nepasmerkia agresoriaus, apsiribodamas, kritikų nuomone, per-
nelyg aptakiomis frazėmis apie karo nežmoniškumą ir jo paliekamas moralines žaizdas. 
Arba dar blogiau, tiesiai pasako nesąs militarizmo ir ginklavimosi šalininkas, kas vėlgi, 
tų pačių priekaištautojų požiūriu, yra tolygu nekaltai užpultos Ukrainos išdavystei. 
Šie priekaištai, neretai peraugantys į kaltinimus tylėjimu tariamai akivaizdaus blogio 
akivaizdoje, man baisiai primena iki pat šių dienų besitęsiantį istorinį ginčą dėl kito pa-
našaus tylėjimo – popiežiaus Pijaus XII reakcijos į Šoa Antrojo pasaulinio karo metais. 
Tam tikru paradoksu laikytina tai, kad Pranciškus, nepaisydamas Vatikano archyvų 
paviešinimo terminų, anksčiau nei įprasta, 2020 m. pavasarį atvėrė tyrinėtojams Pijaus 
XII pontifikato dokumentus, taip siekdamas, kad istorikai kuo greičiau viską išsiaiškintų 
ir duotų profesionalų, visus įtikinantį atsakymą šiuo klausimu (naivuolis). Tie istoriniai 
priekaištai taip pat daugiausia atsiremia į teiginį, kad Pijus XII ano karo metais niekada 
aiškiai neįvardijo nacių Vokietijos kaip karą sukėlusio agresoriaus ir konkrečiai nepa-
smerkė jos vykdyto žydų genocido. Nenoriu Tavęs varginti platesniais ekskursais į tai, 
kad XX a. viduryje teisingo karo doktrina jau buvo senokai palaidota, o Antrojo pasaulinio 
karo atveju situaciją papildomai komplikavo tai, kad jo pradžioje akivaizdžių agresorių 
būta ne vieno; tik kad vienas jų vėliau ne savo valia atsidūrė istorijos laimėtojų stovykloje, 
o kitas – savo valia pasirinko ėjimą visiško susinaikinimo keliu. Vis dėlto, net nekreipiant 
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dėmesio į šias specifines aplinkybes, galima sakyti, kad Šv. Sosto pozicija tąkart rėmėsi 
keliais baziniais, iš ankstesnių karų patirties ir Bažnyčios mokymo kylančiais principais. 
Pirma, kalbėti apie klaidas, o ne apie klystančius, už pastaruosius nesiliaujant melstis, 
kad jie grįžtų į tiesos kelią. Antra, savo veiksmais ir žodžiais nesukurti tokios situacijos, 
kad užsidarytų durys galimoms humanitarinės pagalbos misijoms, kurios dažnai privalo 
kirsti fronto linijas, ir nebūtų palaidota eventuali tarpininkavimo taikos derybose gali-
mybė. Trečia, neskubėti su išvadomis, jeigu disponuojama tik tokia informacija, kurios 
negali patikrinti patikimais bažnytiniais kanalais, kitaip tariant, laikytis maksimaliai 
atokiai ir nuo informacinio karo fronto linijų, juolab kad popiežius net pagal Vatikano I 
Susirinkime 1871 m. patvirtintą popiežiaus neklaidingumo dogmą nėra apsaugotas nuo 
klaidų, kai kalba apie (geo)politinius dalykus. 

Viena vertus, visus šiuos principinius dalykus turėtume priimti domėn, kai imamės ver-
tinti Pranciškaus šnekas ar, mūsų požiūriu, nusišnekėjimus karo Ukrainoje tema. Beje, 
ir pats Pranciškus čia dar kartą parodo ne tik patriarchui Kirilui, bet iš dalies ir mums, 
nuolankumo pavyzdį, kai nebijo prisipažinti, kad jis nieko nesupranta apie geopolitinius 
karo aspektus, todėl kalba tik kaip kunigas, kuriam pirmiausia rūpi visų tautų žmonės 
ir jų sielų gerovė. O kad šis popiežius turi ką pasakyti apie pamatines taikos sąlygas ne 
iš lapuko, galiu paliudyti ir asmeniškai, nes prieš ketverius metus turėjau malonę gyvai 
pasiklausyti jo pasvarstymų ad hoc, kuriais jis dalijosi su Vatikane vykusios tarptautinės 
konferencijos Religija, diplomatija ir taika dalyviais. Man tąkart nepasirodė, kad Šv. Tė-
velis labai nusišneka... Kita vertus, jau daugiau nei pusę amžiaus besitęsiantys debatai 
dėl Pijaus XII tylėjimo, vienaip ar kitaip gerokai pakenkę Šv. Sosto autoritetui, atrodo, 
ir Pranciškui bei jo kurijai turėtų degti raudona lempute – kaip įspėjimo signalas, kad 
nesukonkretinta kalbėsena ir pasikliovimas tradicija ne visuomet yra tinkama reakcija į 
totalitarinių sistemų destruktyvumą, veikiau priešingai. Pijaus XII pozicija aiškiai negali 
būti elgesio pavyzdžiu Pranciškui ir dėl to, kad, jau kartojuosi, jo situacija buvo žymiai 
sudėtingesnė dėl akistatos iš karto su dviem totalitarizmais.

Jeigu pasidairytume kitų istorinių analogijų, tai man Pranciškaus situacija regisi netgi 
labiau panaši ne į Pijaus XII, o į popiežiaus Jono XXIII padėtį 1962 m. rudenį kilusios 
vadinamosios Karibų krizės metu. Tąkart sovietijos vadovas Nikita Chruščiovas, kaip ir 
Putinas nepasižymėjęs dideliu racionalumu, pirmą kartą pamėgino JAV ir visam Vakarų 
pasauliui pagrasinti branduoliniu smūgiu iš Kubos. Krizė išsisprendė tada, kai sovie-
tams ne be popiežiaus tarpininkavimo (prezidentu gi tuo metu buvo katalikas Johnas F. 
Kennedy) buvo sudarytos sąlygos atsitraukti nepažemintiems, kitaip tariant, išsaugoti 
veidą (kažkur girdėta, ar ne?). Panašu, kad Jono XXIII asmenybės žavesys, jo socialinis 
mokymas, kvietęs anksčiau tik atskirų visuomenių socialinei taikai sustiprinti siūlytus 
principus taikyti ir santykiams tarp valstybių (garsioji jo enciklika Pacem in terris), o ypač 
Jono XXIII inicijuota Bažnyčios aggiornamento programa buvo itin svarbus įkvėpimo 
šaltinis jaunajam Bergoglio, išliko tokiu ir jam įžengus į Šv. Petro sostą, kas, beje, įvyko 
praėjus lygiai 50 metų nuo Jono XXIII mirties. Gal ne veltui kai kurie apžvalgininkai 
mėgsta lyginti šiuos popiežius, įžvelgdami jų mokyme ir elgesio stiliuje daug panašumų. 
Šventuoju Jonas XXIII buvo paskelbtas irgi turbūt neatsitiktinai pačioje Pranciškaus 
pontifikato pradžioje. 

Su Jonu XXIII Pranciškų sieja ne vien jų asmenybių spontaniškumas ir betarpiškumas, 
ne vien feodalinių RKB reliktų nepaisymas, ne vien jautrumas socialinei neteisybei viso 
pasaulio mastu, bet ir tam tikros iliuzijos dėl galimybės bendradarbiauti su Rusijos Orto-
doksų Bažnyčia. Būtent šv. Jonas XXIII, daug investavęs į tai, kad Maskvos patriarchijos 
atstovai kaip stebėtojai atvyktų į jo sukviestą Vatikano II Susirinkimą, atvėrė vartus itin 
intensyviems RKB ryšiams su ROB, kuriuos sovietų režimo vadovybė, aišku, mėgino pa-
naudoti savo labui. Būdamas Jėzaus Draugijos narys, būsimasis popiežius, ypač kai jam 
aštuntame dešimtmetyje teko vadovauti Argentinos jėzuitų provincijai, anksčiau minėtus 
asmeninio profilio bruožus, taip pat ir jam būdingą specifinę rusofiliją, galėjo perimti ne 
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vien iš tuometinių popiežių, bet ir iš ilgamečio ordino generolo Pedro Arrupe. Pastarasis 
posusirinkiminiu laikotarpiu buvo vienas įtakingiausių Bažnyčios vyrų, 1968 m. laiške 
Lotynų Amerikos jėzuitams pirmasis prabilo apie ,,prioritetinį angažavimąsi vargšams“, 
vėliau tapusį vadinamosios išlaisvinimo teologijos kertiniu programiniu postulatu. Jis tai-
pogi buvo vienas svarbiausių aktorių tiesiant kelius RKB ir ROB suartėjimui aštuntame 
dešimtmetyje, tuo laiku pora kartų buvo nuvykęs į Sovietų Sąjungą, kur aktyviai mezgė 
ryšius su aukščiausiais Maskvos patriarchijos hierarchais, kurie visi, kaip vėliau paaiš-
kėjo, buvo vertingi KGB įtakos agentai. Taigi ir 2016 m. Pranciškaus pasimatymas su 
Kirilu Kuboje (vėl ten pat), ir Rusijos karo prieš Ukrainą išvakarėse jau beveik suderintas 
dar vienas jų susitikimas, šį kartą jau Jeruzalėje, gali būti matomi kaip šios dideliais lū-
kesčiais paremtos strategijos tąsa. Kaip ir daugelis kitų su Rusija sietų iliuzijų, pastaroji 
išsisklaidė tą pačią vasario 24 d. Tiesa, šiuo atveju galutinis lūžio taškas, matyt, buvo 
pasiektas netgi šiek tiek vėliau, po garsiojo Pranciškaus nuotolinio pokalbio su Kirilu, 
per kurį Maskvos patriarchas atsiskleidė visu savo baisumu. Tai, atrodo, buvo nemenkas 
sukrėtimas popiežiui, siejusiam su Rusija daug nepagrįstų vilčių.

Ką gi būtų galima pasakyti pabaigai, kokį moralą iš viso to, ką čia priskrebenau, iš-
laužti? Aišku, kad istorikas šiandieniuose popiežiaus žodžiuose ir veiksmuose gali atsekti 
daug įvairių gijų iš praeities, tradicijos ir ankstesnių karų patirties padiktuotų elgesio 
modelių, tačiau kartu, man atrodo, pakankamai akivaizdu, kad pasimokyti iš nesenos 
istorijos Pranciškui nelabai yra ko. Ketvirtas pasaulinis karas, prasidėjęs Ukrainoje, nors 
ir turi tam tikrų panašumų su Antruoju pasauliniu karu ir Šaltojo karo krizėmis, vis dėlto 
yra ir visiškai kitoks, todėl laukia netradicinio ant šv. Petro uolos pastatytos Bažnyčios 
santykio su juo. Kol kas tokio naujo požiūrio nematyti, bet Šv. Dvasios veikimui itin atvi-
ras Pranciškus, kaip ir jo dvasiniai mokytojai, jau ne kartą nustebino nestandartiniais 
žingsniais. Artėja Sekminės, o Dvasia juk sklendžia laisvai...

Vilnius, 2022 m. birželio 3 d., šimtoji karo diena
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Rusijos karas Ukrainoje atsiskleidžia kaip baisi griau-
namoji jėga, po kurios telieka krūvos griuvėsių, masi-
niai nužudytųjų kapai, gausybė suardytų žmonių liki-
mų. Asmeniškai patirtas karas ir net iš šalies matomos 
jo sukeltos nelaimės natūraliai skatina norėti ir tikėtis 
keršto tiems, kurie karą sukėlė ir jį vykdo. Karo metu 
nelieka skrupulų ne vien okupantų veiksmuose, bet ir iš 
juos smerkiančiųjų pusės. Didžiausią nerimą keliantis 
dalykas yra karo sukelta blogio banga ir nužmoginimas, 
kuris įsitvirtina taip pat ir agresijos aukų bei joms sim-
patizuojančių stebėtojų nuostatose.

Okupantų nužmoginimas yra tarsi natūraliai kylan-
tis impulsas. Šiuolaikiniuose karuose ar net režimų 
kasdienybėje nužmoginimas yra įprasta propagandinė 
strategija, padedanti visuomenę mobilizuoti pasiprieši-
nimui ar bent neprieštarauti valdžios veiksmams.

Antrojo pasaulinio karo metais Sovietų Sąjunga la-
bai intensyviai kūrė neapykantos propagandą, įtaiga-
vusią, kad vokietis yra fašistas, o fašistas nėra žmo-
gus. Jį nužudyti esą ne vien kareivio, bet ir kiekvieno 
eilinio sovietinio žmogaus pareiga. Ilja Erenburgas ir 
Konstantinas Simonovas sukūrė, o propaganda popu-
liarino šūkį „Užmušk vokietį!“ Į gyventojus iš plaka-
tų, dokumentinių filmų ir laikraščių buvo kreipiamasi 
klausiant: „Ar Tu šiandien užmušei vokietį?“ Vokiečiai 
buvo vaizduojami kaip žmogaus vardo neverti išgamos 
ir iškrypėliai. Neapykanta ir kiekvieno vokiečio, neski-
riant kariaujančiųjų ar besipriešinančiųjų karui, mote-
rų ir vaikų nužmoginimas nuo 1942 m. Sovietų 
Sąjungoje buvo tapęs kasdienės propagandos 
dalimi. Valstybė žmonių širdyse įsodino stiprią 
neapykantą, kurios kai kuriuos vaisius veikiau-
siai galime matyti net ir šiandien.

Savo ruožtu nacių propaganda tam tikra pras-
me neutralizavo visuomenės pasipiktinimą žudy-
nėmis, nužmogindama žydų ir kitų tautų atsto-
vus. Jei tam tikras žmogus yra nelabai žmogus, 
ar net visai ne žmogus, tai jo atžvilgiu ir netaiky-
tinos atjautos, artimo meilės ir užuojautos kate-
gorijos. Taip nesunkiai galima apeiti ir krikščio-
niškas nuostatas, save laikant krikščioniu.

Rusijos propaganda ir šiandien dalį ukrainie-
čių ar net visus, kurie priešinasi okupacijai, pri-

skirdama „naciams“, juos nužmogina. Išjudinami giliai į 
Rusijos bendruomeninę sąmonę ir pasąmonę nugulę An-
trojo pasaulinio karo atminties klodai, kuriuose neken-
čiamieji nežmonės fašistai nesunkiai gali būti susieti su 
šios dienos ukrainietiškais „naciais“. Greta minimi nuo 
2014 m. Luhanske ir Donecke žuvusių vaikų skaičiai – 
nuo tų pačių „nacių“. O jei naciai nėra žmonės, tai ir jų žu-
dymas nevertintinas iš žmogiško santykio perspektyvos.

Ukrainos prezidento oficialiems pareiškimams nėra 
būdingas priešo nužmoginimas. Tačiau socialiniuose 
tinkluose sklinda memai, kuriuose pasireiškia rusų 
karių nužmoginimas. Per juos išreiškiama ne tiek tie-
sioginė neapykanta, kiek nužmoginimas humoro for-
ma. Žuvę Rusijos kariai pristatomi kaip tinkama trą-
ša ukrainiečių auginamoms daržovėms. Pavyzdžiui, 
Ukrainos kariuomenės „Telegram“ kanale buvo išpla-
tintas vaizdas su dvylikos rusų karių bombų sudras-
kytais kūnais. Sakoma, kad niekas jų nepasigedo, nei 
Rusijos kariuomenė, nei jų tėvai nenori jų susigrąžinti: 
„Jie bus panaudoti kaip trąšos“.

Nemažai sklinda ir nuotraukų, kuriose matomi yran-
tys rusų karių kūnai. Kai kurie ukrainiečių psichologai 
tai aiškina kaip tam tikrą terapiją karo traumą patyru-
siems ukrainiečiams. Tačiau išlieka klausimas, ar tokia 
nuostata iš tiesų labiau padės, ar pakenks ukrainie-
čiams ateityje, siekiant išsigydyti karo sukeltas vidines 
žaizdas. Per neapykantą neišvengiamai reikės perlipti 
ir ieškoti būdų susitaikyti bei atleisti. Priešingu atveju 

kažin ar koks žmogus galėtų atrasti vidinę ra-
mybę, o žmonių bendrija – pagrindą, ant kurio 
galėtų kurti savo ateitį.

Neapykanta, panieka mobilizuoja pilietinį pa-
sipriešinimą ar palaikymą tam tikriems veiks-
mams. Veikiausiai negali vykti karas, kuris ne-
sukeltų pasipiktinimo ir neapykantos, kuriame 
bent kiek neįsisuktų nužmoginimo mechaniz-
mas. Tačiau neapykanta kaip priešo nužmogini-
mas neišvengiamai palieka pėdsaką ir nužmo-
ginančiojo viduje. Kaip įmanoma laisvai mylėti 
save ir savo artimą, jei esi giliai paniręs į neapy-
kantą priešui, kad ir kas jis būtų? Pats iki galo 
negali gyventi kaip žmogus, jei esama žmonių, 
kuriuose neįžvelgi bent krislelio žmogiškumo. 

ar karas nesugriaus žmogiškumo?

Tomas Daugirdas

KritiKa
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sijos kultūrą nurašyti nėra jokio pagrindo. Kita vertus, 
karas galbūt leis ir Lietuvoje nustatyti blaivesnį santy-
kį su rusų kultūra, jos nesiejant su ypatingu pakylėtu 
žmogų ir pasaulį galinčiu apšviesti dvasingumu.

Į rusų kultūrą galima žvelgti ir ją vertinti įvairiai. Ta-
čiau nėra abejonių, kad ji priklauso Europos kultūrai. 
Ją išbraukti argumentuojant, kad visoje rusų kultūroje 
slepiasi tam tikri blogio ir destrukcijos kodai, nebūtų 
rimta. Europos kultūroje, įvairiose jos žanruose, gau-
sybė blogio kodų ir destrukcijos scenarijų. Pradedant 
nuo Antikos graikų tragedijų ir baigiant Friedricho 
Nietzsche‘s svarstymais. Curzio Malaparte, remdama-
sis Antrojo pasaulinio karo asmeniniais išgyvenimais, 
knygoje Oda atskleidžia Europos civilizaciniame bran-
duolyje glūdinčią degradaciją. Civilizaciniai pasiekimai 
čia vaizduojami pramaišiui su juos kaip šešėlis lydinčia 
tamsiąja Europos civilizacijos puse.

Niekas neuždraudė ir neatsisakė visos vokiečių kul-
tūros po Antrojo pasaulinio karo, nors jo sukeltos nelai-
mės yra nepalyginti didesnio masto nei vykstančios šiuo 
metu. Johannas Wolfgangas Goethe, Friedrichas Schil-
leris, net ir pasakas rašę Jacobas ir Wilhelmas Grimmai 
nesunkiai galėtų būti „atkoduoti“ kaip vienaip ar kitaip 
ignoruojantys ar atskleidžiantys blogio šaknį, kuri ma-
tyti ir Antrojo pasaulinio karo žudynėse.

Rusų kultūroje tegalime įžvelgti savitą europinės ci-
vilizacijos tamsumos ir šviesos santykio versiją. Pažin-
dami ją galėsim geriau pažinti ir Europą. Juolab kad is-
torinėje patirtyje Rusijos visuomenė turi daug daugiau 
nužmoginimo patirčių nei Europa. Tai neišvengiamai 
pa lieka pėdsaką kultūriniuose permąstymuose ir išjau-
timuose, iš kurių galime nemažai ko išmokti.

Sergejus Loznica yra pas mus bene geriausiai girdimas 
kultūros veikėjas, kuris viešai kalba apie tai, kad Euro-
pos kultūros renginiai negali atsiriboti nuo visų rusų fil-
mų kūrėjų. Gegužės mėnesį Kanuose atsiimdamas Fran-
ce Culture apdovanojimą jis pasinaudojo proga ir kalboje 
dar kartą pabrėžė savo poziciją, prieštaraujančią visiš-
kam Rusijos kultūros boikotui. Jis kalbėjo, kad negalima 
sutapatinti režimo blogio su veikla kūrėjų, dažniausiai 
išvytų iš savo šalies, kuri yra tapusi pasaulinės kultūros 
dalimi. Jis pabrėžė, kad esą barbariška atšaukti tą dalį 
kultūros, kuri visą laiką priešinosi barbarybei. Kažin ar 
tokia pozicija, vis dar vykstant karui, ir emocijoms reiš-
kiantis stipriau nei protui ir blaiviems svarstymams, ga-
lėtų būti populiari. Tačiau Loznicos pozicija skatina kelti 
klausimus, į kuriuos atsakyti nėra paprasta.

Smerkdami Rusijos veiksmus ir visais būdais palai-
kydami ir remdami ukrainiečius neturėtume pamiršti, 
kad blogyje esama ne vien aiškiai matomos destrukci-
jos, bet ir daug gilesnių pagundų. Jis skatina nužmogin-
ti, kas žmogiška, nuvertinti, kas vertinga. Karas meta 
tiesioginį iššūkį mūsų žmogiškumui, kurį kol kas yra 
labai sudėtinga priimti ir apginti.

Per nužmoginimą ir neapykantą karas pasėja blogį, 
kuris yra pavojingesnis už sugriovimus.

Karo blogis yra palietęs ir Lietuvą. Pas mus nužmogi-
nimas reiškiasi švelnesne ir tarsi savaime suprantama 
forma. Jau karo pradžioje Rusijos kariuomenė imta va-
dinti „orkais“, o visa Rusijos valstybė „orkų žeme“, taip 
apjungiant visus ten gyvenančiuosius. Orkus išgalvojo 
J. R. R. Tolkienas. Jie yra neapykantos persisunkusios, 
žiaurios, stiprios blogio pasigamintos būtybės. Jie netu-
ri individualumo ir asmeniškumo, siaubia kraštus kaip 
minia ar orda. Net jei tai ir laikytina švelnia forma, 
žmones vadinti orkais reiškia nužmoginti. Socialiniuose 
tink luose orkai jau yra tapę Rusijos kariuomenės sino-
nimu ar net bendriniu rusų įvardijimu. Kaip sakoma 
viename viešame FB įraše: „Orkas – ne tautybė, bet ti-
pažas. Kartu tai virusas, kuriam labai sunku atsispir-
ti, kai gyveni tarp kitų orkų. Taip pat labai svarbu su-
prasti ir tai, kas yra Mordoras. Man čia labiausiai tinka 
„priklausomos asmenybės“ samprata. [...] „Priklausoma 
asmenybė“ turi patirti radikalų pralaimėjimą ir tik tai 
gali atverti autentiško asmens kelią į išsilaisvinimą. 
Šiandien Mordoras yra tas kiautas, demonas, kurio 
gelmėje yra Rusija“. Šis įrašas dar gana gailestingas, 
ir buvimą ar tapimą orku prilygina ligai. Tačiau ne-
mažai įrašų yra daug griežtesni: „buki orkai“, „hirojus 
orkas, hirojiškame grabe“, orkas „pagaliau susitiko su 
Giltine Ukrainoje!“

Karo teoretikas Deividas Šlekys dar balandį atkreipė 
į tai dėmesį sakydamas, kad nors savęs nelaiko stipriai 
praktikuojančiu kataliku, bet džiaugsmas dėl nuskan-
dinto Rusijos kreiserio Moskva jam sukėlė reakciją: 
„Kai priešas yra orkas ir orda – tada ir šokam šokį, nes 
ne žmonės jie. [...] Tačiau, kai pagalvojau apie įgulą, kai 
vienu metu tiek šimtų gyvybių prarasta, spausti „like“, 
ar dėti širdutę kažkaip, na, nekyla ranka. Žmogaus gy-
vybė yra žmogaus gyvybė, net jeigu tai rusų kareivio“.

Karo metu keršto troškimas ir neapykanta neišven-
giamai perkeliama ir tiems, kurie agresijos neplanavo ir 
joje nedalyvauja. Neapykanta nusikaltimus Ukrainoje 
vykdančiai Rusijos kariuomenei pavirsta į neapykantą 
visiems rusams, galbūt net ir tiems, kurie negyvena Ru-
sijoje ir nepritaria karui. Rusų tautoje įžvelgiamas tam 
tik ras išplitęs virusas, tik ir laukiantis progos pasireikšti.

Matant, kaip su civiliais žmonėmis elgiasi Rusijos 
kariai okupuotose teritorijose, nestebina mintys, kad 
nepamaišytų numesti bombas ant kokio nors Rusijos 
didmiesčio, o gal net ir ant sostinės. Kad karą tiesiogiai 
savo gyvenimais pajustų ir Rusijos žmonės. Karo blogis 
generuoja tolesnes blogio mintis, ir, regis, nėra pagrin-
do, kuriuo remdamiesi galėtume šiam blogiui nubrėžti 
ribas. O tie, kurie ragintų tai daryti, tuoj daugumos 
būtų priskirti agresoriaus simpatikams.

Suprantama, kad nutraukiami akademiniai ar kultū-
riniai ryšiai su Rusijos institucijomis. Tačiau visą Ru-

kritika
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ar komunizmas kare nėra veiksnys? 

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Rusijos karo Ukrainoje diskurse analizuojami kuo įvai-
riausi veiksniai, tačiau komunizmo dėmens tarp jų 
praktiškai nematome. Plėtojama kita linija – asme-
nybės kultas, Rusijos įsivaizduotas išskirtinumas, jos 
agresija, imperiniai siekiai ir panašūs dalykai, su ku-
riais valstybės ekonominė sąranga tarsi apskritai ne-
susijusi. Arba tiesiog linksniuojama Putino beprotybė, 
kas palieka šone visus dalykus, kuriuos galima apmąs-
tyti racionaliai. Nors tikrai susidaro toks vaizdas, būtų 
labai keista, jei komunizmo pretenzijos būtų išties pra-
dingusios. Drįstu teigti, kad jos yra, net jei vėliavose ir 
neįrašytas, svarbus Rusijos agresijos matmuo.

Pasiaiškinkime detaliau komunizmo ekonominę 
esmę. Anot marksistų, komunizmas yra tokia visuome-
ninė formacija, kurioje kiekvienas dirba pagal galimy-
bes, o gauna pagal poreikius. Svarbu priminti, kad tokia 
visuomenė niekada neegzistavo, o jos diegimo praktiką 
atspindi socializmas. Jo apraiškas galime matuoti ir 
vertinti, nes jis įgyvendintas ne vienoje šalyje. Taigi 
ekonominių principų prasme komunizmas ir socializ-
mas žymi iš esmės tą patį: viešą gamybos priemonių 
nuosavybę, centrinį planavimą ir „teisingą“ gėrybių pa-
dalijimą. Žemė valstiečiams, fabrikai darbininkams, 
privati nuosavybė jei ir lieka, ji nevaidina esminio vaid
mens gamybos procese, o atskiro individo gyvenimas 
ištirpsta kolektyve.

Daug kraujo pralieta kovojant už ir prieš šias idėjas, 
ne mažiau iečių sulaužyta ir intelektiniame lauke pa-
grindžiant, kaip tokia santvarka gali ar ne egzistuoti. 
Tiksliau, apologetai aiškino, kodėl ji turi egzistuoti arba 
ateis neišvengiamai, nesivargindami pagrįsti, kaip tai 
bus įmanoma. Galėtų kilti klausimas, kodėl 
nebuvo pasistengta pagrįsti, negi neužteko 
proto? Veikiau nebuvo reikalo, nes po bolše-
vikų pergalės Rusijoje Leninas ne teorijomis 
buvo užsiėmęs, o praktika. Ir ji buvo tokia bru-
tali, kad principai savaime išnyko – juk šventu 
paskelbtam tikslui visos priemonės tinka. Tas 
tikslas yra tiesiog galia, kuri buvo koncent
ruojama darbininkų ir valstiečių vardu, nors 
daugybė darbininkų ir valstiečių buvo nura-
šyti į šviesaus rytojaus kūrimo nuostolius.

Komunizmo ir socializmo teorinio nepagrįs-

tumo ekonominius argumentus verta žinoti, kad nepa-
siduotume lozungui, jog ideologija puiki, tik jos diegėjai 
(kažkodėl) vis pasitaikydavo galvažudžiai – Leninas, 
Mao ir kiti. Argumentai praverčia ne tik nuginkluoti se-
kėjus, bet ir suvokti ekonomikos valdymo ir planavimo 
problemas, kurios aktualios ir liberaliose demokratijose.

Socializmo doktrinos Achilo kulnas yra ekonominis 
neefektyvumas, iš esmės nulemtas centralizuoto plana-
vimo ir individo nesuinteresuotumo rezultatu. Šis argu-
mentas – apie individą – šįkart mums ir yra įdomus.

Žinia, žmogui visų pirma būdinga siekti asmeninių 
tikslų. Kapitalistinėje visuomenėje individas gauna pa-
jamas, priklausomai nuo nuosavybės arba darbo grą-
žos. Komunistinės visuomenės lozungas „kiekvienam 
pagal poreikius“, nors ir niekaip nepagrįstas, ir toliau 
išnaudojamas šviesaus rytojaus pranašų. Socialistinio 
požiūrio arkliukas – kad atlyginama po lygiai – panai-
kina individo norą stengtis: tausoti bendrą nuosavybę, 
geriau ar daugiau dirbti, ieškoti naujo, rizikuoti. Prak-
tiškai ši problema gerai pažįstama netgi tiems, kurie 
negyveno kolūkių ir visuotinio vogimo iš darboviečių 
laikais. Užtenka problemų su bendromis laiptinėmis, 
stovėjimo aikštelėmis ir kitu bendru turtu. Šis žmogiš-
kas savo reikalų žiūrėjimo bruožas sovietmečiu buvo 
smerkiamas ir moralizuojamas, tačiau Lietuvoje ir ki-
tose buvusiose socialistinio lagerio šalyse išliko. Ir kuo 
daugiau šalyje buvo likę privačios nuosavybės ir verslo, 
tuo tas jausmas žmonėse išliko geriau.

Taigi ir proponentams teko pripažinti, kad komunis-
tinis ir socialistinis gėrybių dalijimo principas šlubuoja, 
nes žmonės nori gyventi geriau ir linkę stengtis tai pa-

siekti. Atsakydami į tai jie tikina, kad tai tik 
laikinas trukdis, nes jų tikslas – sukurti nau-
ją žmogų. Sunku pasakyti, kiek žmonių galėjo 
tokį planą priimti rimtai, nes jis skamba taip 
pat, kaip gegužės pirmąją nešioti transparan-
tai apie liaudies ir partijos vienybę ar Leniną, 
visų vaikų senelį. Kaip galima pakeisti žmo-
gaus prigimtį? Tačiau tai, kas dabar vyksta 
Rusijoje, verčia manyti, kad galima.

Kodėl Putinas užpuolė Ukrainą? Tarp at-
sakymų vyrauja ideologiniųpsichologinių ir 
kitų nematerialių priežasčių siūlymai. Juk 
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versija, kad Putinui trūksta teritorijų, atrodo nelabai 
rimtai. Putinas kariauja, kad pakeltų reitingus – argu-
mentas politiškai pagrįstas, net jei rinkimai nevyksta 
demokratiškai. Vakarų sankcijos ir pats karas nuskur-
dina Rusijos gyventojus, kurie ir taip negali pasigirti 
aukštu gyvenimo lygiu. Normalioje Vakarų demokra-
tijoje žmonių gyvenimo lygis yra pirmas ir pagrindinis 
argumentas, lemiantis jų požiūrį į politikus. Net jei yra 
išimčių, kaip kad dabar, kai žmonės iš politikų reika-
lauja remti Ukrainą, visgi jie nori gyventi geriau, už-
dirbti daugiau, galėti daugiau keliauti, gauti geresnę 
sveikatos apsaugą ir pan. Reakcija į ekonominių sąlygų 
pablogėjimą (infliaciją, nedarbą, ekonominę stagnaciją) 
būna greita ir masinė.

Rusijoje gi iki šiol karas Putino reitingus kėlė, ne-
svarbu, kad ekonomika, galimybės ir pragyvenimo lygis 
krito ir kris toliau. Čia kalbu ne apie elitą, oligarchus 
ar net viduriniąją klasę, o apie didžiąją dalį gyventojų, 
kurie yra nepasiturintys ir neturi daug galimybių. Lie-
tuvoje žmonės aikčioja, išvydę jų reakcijas medijose „už 
Putiną ir tėvynę pakentėsim“ ir pan. Mūsų masteliais 
jie ir taip kenčia, kur jau toliau? Kaip suprasti jų abe-
jingumą savo ekonominei gerovei? 

Net ir įvertinę, kad apklausos Rusijoje turi didelę pa-
klaidą dėl baimės atskleisti savo nuomonę, turim pripa-
žinti, kad esama (ir ne tik Rusijoje) daugybės žmonių, 
kurie mūsų akimis neatrodo adekvatūs. Žmogus, kuris 
pateisina žudynes, gal net pats gali žudyti, nes tai pake-
lia jo nacionalinę savigarbą, sutikdamas dėl to ir skurs-
ti – ar tai nėra tas naujasis žmogus, apie kurį kalbėjo 
komunizmo ideologai?

Sakyčiau, kad yra. Jo netrikdo, kad gerovė dalijama 
po lygiai, nes jis ir nenori būti geresnis. Jis nori būti 
toks, kaip visi jo „chebroje“, lygus. Jo nejaudina, kad ne-
turi laisvių ir galimybių, nes nesiruošia jomis naudotis. 
Gal ir nemoka, nesupranta, bijo, tingi, o gal net laiko ne-
deramu supuvusio kapitalistinio pasaulio atributu. Ra-
šau be ironijos: tam žmogui tai normalus pasaulis. Nes 
juk tai žydųmasonų sąmokslas, ir reikia gintis. Reikia 
keltis nuo kelių priešų klupdomai savai didžiai tautai. 
Kadangi sąmokslas toks didelis ir galingas, esam tei-
sieji, nesvarbu, kad atstumti ir skurdūs. Bet mums ir 
nereikia tų jūsų gerovių.

Argi ne idealus komunistinis žmogus? Abejingas ma-
terialių gėrybių paskirstymui ir bet kokiam efektyvu-
mui, pateisinantis viską, kas padeda bendrai idėjai. 
Jis neišdygo per naktį ir nebuvo sukurtas profesoriaus 
Preobraženskio iš šunelio Šariko. Jis buvo pagamintas 
dešimtmečiais veikusios galingos propagandinės ma-
šinos, indoktrinacinės sistemos. Kaip populiaru saky-
ti – televizorius laimėjo prieš šaldytuvą. Gal šaldytuvo 
namuose net nebėra? Kai kas tai gali vadinti idealizmo 
pergale prieš materializmą, bet matom, kur ta pergalė 
nuvedė – prie paties žmogiškumo kracho.

Tenka pripažinti, kad naujo žmogaus kūrėjų pastan-
gų sveikas protas neatlaikė. Protas buvo susargdintas 
už kovidą bjauresne infekcija. Su tokiu žmogumi ne 
tik socializmas, bet ir komunizmas galėtų būti sukur-
tas. Principas „iš kiekvieno pagal galimybės, kiekvie-
nam pagal poreikius“ atrodo neįmanomas, kai poreikiai 
brangūs. O kai poreikiai yra jaustis ypatingam, vienin-
gam su panašiais, taip pat vogti ir smurtauti, nėra jie 
tokie brangūs. Nes jų patenkinimas neatsiremia į ištek
lių ribotumą ir efektyvumo poreikį. Propaganda negali 
sukurti lėktuvo, jei nėra reikalingų dalių ir išmanančių 
žmonių. Bet ji gali pameluoti, kad jis sukurtas arba kad 
mums jo ir nereikia. Be to, propaganda sugalvoja begalę 
pergalių prieš priešą, beje, ir pačių priešų. 

Negali sakyti, kad prigimtis buvo pilnai pakeista – 
naujasis žmogus vis tiek nori naudos arba pasitenkini-
mo. Tik realizuoja tai kitomis formomis. Jam nereikia 
įsigyti tam tikrų daiktų ar galimybių, jei jis tiesiogiai 
gauna tikėjimą, kad yra geriausias. O tai, ko jam reikia, 
jis gali pavogti ar atimti, taip pat pažeminti ir nužudyti. 
Valdžia tai organizuoja plačiu mastu.

Sakysite, komunizmas iš esmės internacionalinis? 
Teo riškai taip. Tačiau revoliucijos ne tik ryja savo vai-
kus, bet ir paneigia savo tėvus. Klasiniai skirtumai buvo 
pirminis taikinys, į juos ir nusitaikyta. Nieko origina-
laus – visada naudinga priešu paskelbti tą, kurio turtą, 
teritoriją ar gyvybę nori atimti. Iš turtingųjų atimti gali 
daugiau. Dabar atimti norima ne fizinį turtą, o „gerą 
gyvenimą“, pasididžiavimą savo tauta, ateities viziją 
ir kitus Ukrainos turtus, kurie trukdo Rusijos naujųjų 
žmonių „chebrai“ jaustis pranašesnei ir dėl to laimingai. 
Būtent tokie žmonės palaiko Putiną ir sudaro „chebros“ 
branduolį, juk skirtingai nuo Sovietų Sąjungos, dabar 
sienos nebuvo uždarytos ir netransformuoti individai 
galėjo išvažiuoti. Naujųjų žmonių koncentracija šalyje 
padidėjo. Puiki terpė fašizmui, kuris su socializmo šauk
liais puikiai draugauja, ką liudija ir nacionalsocialisto 
Hitlerio – masių įkvėpėjo ir valdovo – pavyzdys. Netgi 
masalas buvo pasiūlytas tas pats – išskirtinumas tauti-
niu pagrindu, ir priešas sugalvotas toks pat – kita tauta.

Karo eiga stipriai priklauso nuo to, kiek žmogaus pri-
gimties keitimo projektas yra „pažengęs“: ar rašistas 
taip pat paaukos savo vaikus žūti fronte, kaip paaukoja 
ukrainiečių vaikus? Ir ekonomine prasme: kokio masto 
prekių trūkumą ir infliaciją toleruos pakentėti nusitei-
kusieji, kol kas aišku nėra. 

Kai svarstome apie visuomenines santvarkas, turime 
omenyje ir žmogiškąsias nuodėmes, kurios tose sant
varkose gauna erdvę išsiskleisti. Dabarties įvykių fone 
matyti, koks civilizuotas yra kapitalizmui priskiriamas 
godumas (siekis praturtėti), palyginus su socializmo pa-
vydu ir korupcija ir juo labiau su komunistiniu „kiekvie-
nam pagal poreikius“, kuris prasiveržia žemiausiais 
žmoguje glūdinčiais instinktais.



9naujasis židinys-aidai       2022  /  4

eiLėraščiai

Simonas Bernotas

Poezija

varšuva

Parkų kapinėse
Žalias tvenkinys
Gal pasirodys kokia žuvelė
Žuvelė pasirodo
Trūksta šviesos
Išlenda saulė
Ieškome tiesiausios krypties
Mus pasiunčia
Milžiniški plakatai vėliavos
Kryžiai kryžiai kryžiai kryžiai
Vienoje aikštėje amžinoji ugnis
Tirpdo du kareivėlius
Kitoje aikštėje protesto akcija
Trys piliečiai teigia savas tiesas
Už 50 metrų stovi vyras
Su plakatu teigiančiu jog
Už 50 metrų skleidžiamas melas
Saldžiarūgštė kaltė muziejuje
Kurio neaplankėm
Gardus čekiško alaus gurkšnis po to
Kaip sakė vienas poetas
Laikas senka neišsenkamai
Kaip atitarė viena vertėja
Žodžiai patys mus susiranda

godziLa viLniuje

niekas nepravedė instruktažo
kaip elgtis tokiais atvejais
ieškojau tyro vandens lašo
interneto druskų vandenyne

bandžiau prisiskambinti
ryšys nutrūkęs užimta
žinoma turėjai svarbesnių reikalų
nei atsisveikinimas
niekada nebuvai sentimentali
o dabar jau nebepasikeisi

įjungiau senąją amžinatilsį tėvo radiją
(jam pasisekė kad neteko šito patirti)

šnypštimas jokio raiškaus balso
šššššššššššnypšššššššštimaššššš
stalčiuje kelios jodido tabletės
ant grindų nuotraukų
reikalingiausių daiktų labirintai
viskas tuščia klaidina

įsiterpiu į link stotelės srūvančią minią
ten jau laukia specialūs autobusai
važiuojantys maršrutu
Žemieji Paneriai – Mirtis
(o gal Viltis
mano regėjimas nepuikus
o dar ta migla)

eismas sutrikęs
stovime vietoje
žvilgsniai nukreipti tolyn
į priekį
laukiantys

Princas ant baLto žirgo

Mūšis nepralaimėtas kol plazda vėliava
Kol lydimi palaikymo šūksnių jojam link priešo
Kol kvėpuoju
Glotnūs šarvai švariai sulaižytos šukuosenos
Mobiliosios treniruočių programos
Keto mityba papjaunam pakeliui pasitaikiusį
Elnią šerną valstietį
Pjaunamės tarpusavy dėl statuso titulo aukso
Po kaklu lengvučiai kryželiai
Gilios žaizdos prie širdies skaudžiausios
Ilgiausiai neužgyjančios
Jas labiausiai ir slepiam neduokdie
Priešai sužinos kur suduot mirtiną smūgį
Nors ir taip žino
Patys eikliausi eržilai kartais suklumpa
Prašmatniausi ginklai apvilia
Bet vis vien esam pasiryžę kovot iki galo
Dum spiro, spero
Don kichotai pasikinkę baltus arklius
Svaipinantys sufotošopintas dulsinėjas
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simonas bernotas

rembo: Pirmasis kraujas

Nemigo nakties angelai sūpuoja mus švino glėby.
Tavo akių Amžinąją ugnį nešu nelyg Prometėjas.
Atstatau krūtinę niršių dievų kulkoms.
Jie seka mus Dorovės sraigtasparniu.
Saikdina Skaistybės kariauną, girdo ją švęstu 

vandeniu.
Kristaus kūnu maitina ir pupomis bei juoduoju 

šokoladu Pergalė.
Pažvelki, kokie ornamentiniai bicepsai, tricepsai.
Pažvelki, bet šiukštu nelytėki!
Kvepi tu Nike.
Ambrozija atsiduodi.
Tavo krūtys – du stirniukai.
Mano durklas Aistra išgaląstas.
Neriu vis gilyn Svaigulio tankmėn.

nykštukai

mažose trobelėse
gyvena maži žmogeliai
jie dirba mažus darbelius
skaičiuoja smulkius pinigėlius
juos vargina nedideli vargai
vargeli tu mano vargeli
sušnabžda mažas žmogelis
bet toliau uoliai darbuojasi
ir laukia mažų švenčių
pavyzdžiui kai sūnelis
toks mažas mažutėlis
aguonos grūdelis
ištars pirmą žodelį

ar žengs pirmą žingsnelį
savo netolimoje kelionėje
tokioje netolimoje kad net artimoje
taip ir bėga dienos dienelės
naktys naktelės
kol nutinka įvykis
labiau gal įvykėlis nutikimas
dideli įvykiai
tokiems menkiems žmogeliams
nenutinka
taigi įvyksta nutikimas
ir susiburia visi mažieji
į mažąjį susibūrimą
ir aptaria trumpai drūtai
kiekvienas žmogelis
net ir pats mažėliausias
su savo nuomone
kad ir kokia menkute
bet tvirta
pavyzdžiui:

– Demokratiškose ir nekorumpuotose valstybėse 
toks individas būtų izoliuotas nuo visuomenės jau se-
niai. Blogis ant kojyčių.

– Skamba kaip paauglio sapaliojimai kai jis persi-
pjauna riešus dėl dėmesio stokos.

– Nereikia paranojiškomis isterijomis ir manijomis 
bandyti nukreipti visų dėmesį.

– Tai gal pagaliau išsinešdinsi į savo tėvynę, išsigel-
bėsi nuo genocido.
taigi vienu ar kitu klausimėliu pasisako visi
ir tada eina kas sau
kuo toliau
tolėlėlėliau 	
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DieNoraštis

aPie karą ir kLounus

Dovydas Pancerovas

Kariaujančioje Ukrainoje atsidūrėme neplanuotai. Ar-
timieji tuo nepatikėjo – nei maniškiai, nei kitų „Lais-
vės TV“ komandos narių, su kuriais ketvirtąją Rusijos 
sukelto karo savaitę išvažiavome į Lenkiją filmuoti pa-
bėgėlių. Keliavome keturiese: operatoriai Gediminas 
Vaitiekūnas, Mindaugas Žiūra, žurnalistė Birutė Da-
vidonytė ir aš. Planavome sukurti dokumentinį pasa-
kojimą apie pabėgėlių stovyklas Lenkijos ir Ukrainos 
pasienyje, bet galiausiai atsidūrėme kariaujančiame 
Kyjive. Kelionėje rašiau dienoraštį. Žymėjausi įvykius, 
detales ir impulsyvius pastebėjimus. Šis tekstas – die-
noraščio fragmentai.

Ketvirtadienis, kovo 17 d. Ruošiuosi kelionei į Len-
kiją. Iš spintos išsitraukiu nebenaudojamą kevlarinį 
šalmą, į kurį sukišti karo kelionių reikmenys: kariška 
vaistinėlė, antkeliai, ant kaklo kabinama piniginė – jos 
ir ieškau. Apima malonus liūdesys, tartum čiupinėjant 
vaikystės žaislus.

Penktadienis, kovo 18 d. Apie galimybę važiuoti 
į Ukrainą pradedame kalbėti vos susėdę į mašiną Vil-
niuje. Nors jau užsisakėme lenkišką viešbutį, atsirado 
galimybė prisidėti prie lietuvių paramos vežėjų konvo-
jaus, vykstančio į Ukrainą. Abejojame, nes į karo zoną 
vykti nesiruošėme. Sprendimą priimame degalinėje 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Susitariame, kad mūsų 
televizinė istorija pasakos apie pabėgėlių kelią iš Ukrai-
nos į Lietuvą.

Jausmas, kad tikrai važiuojame į karą, apima skam-
binant lietuviams, organizuojantiems pabėgėlių išveži-
mą. Tokių yra ne vienas, susipažįstu su Dovydu, Mar-
tynu, Sauliumi. Skambinu vienam, skambinu kitam, 
po to jie – man. Tariamės, kaip galima nufilmuoti pa-
bėgėlių kelią. Telefono baterija išsenka nė neįpusėjus 
kelionės per Lenkiją. Į karo reikalus įsitraukę žmonės – 
paramos vežėjai, savanoriai, žurnalistai – skambina 
vieni kitiems vos sužinoję kokią naujieną apie padėties 
pokyčius arba gavę naują kontaktą. Nusprendžiame 
į Ukrainą važiuoti su paramos vežėju Sauliumi. Toje 
komandoje yra ir mano senas pažįstamas Arvydas, su 
kuriuo 2014 m. keliavau į Peskus netoli Donecko oro 
uosto. Šie lietuviai padeda žmonėms ištrūkti iš Rusijos 

armijos apsuptų miestų Kyjivo srityje ir autobusais iš-
veža juos į saugią Lenkiją arba Lietuvą.

Skambina Jonas Ohmanas, klausia, ar galėtume iš 
Lenkijos Peremyšlio mieste esančios bazės paimti pus-
šimtį šarvinių liemenių ir atvežti jam į Lvivą. „Blue/
Yellow“ per pirmąsias karo dienas surinko dešimtis mi-
lijonų eurų, bet trūko darbo rankų. Jonas pasakoja šią-
nakt pirmą kartą gyvenime išgirdęs raketos smūgius. 
Pataikė į Lvivo oro uostą. Nors sprogimai griaudėjo toli 
nuo viešbučio, bet pakėlė iš lovos. Sako, nepalyginamai 
galingiau nei kitų rūšių apšaudymai.

Skambinėju pažįstamiems ir renku informaciją apie 
padėtį Ukrainoje. Sako, koridorius į Kyjivą palyginti 
saugus. Ukrainiečiai šiame ruože įrengė neblogą gyny-
bą, kurios per dieną nepralauši. Mums to ir užtenka – 
vilties, kad teoriškai būtų proga ištrūkti. Įspėja, kad 
didžiausią grėsmę miestuose kelia raketos, o keliuose – 
diversantai. Jie veikia nedidelėmis grupėmis, išlenda iš 
miškų ir šaudo į pravažiuojančias civilių mašinas, mėto 
granatas, minuoja kelius, skleidžia baimę ir paniką. 
Aplink Kyjivą diversantų šiuo metu nėra, bet prisako, 
kad su ukrainiečiais reikia bendrauti atsargiai, renkan-
tis žodžius, nes visi įsitempę ir nervingi. Nors pirmųjų 
dienų chaosas suvaldytas, bet už neatsargią repliką gali 
būti paguldytas ant žemės. Svarbiausia aiškiai parody-
ti, kad palaikai Ukrainą.

Vėlai vakare pasiekiame pasienio viešbutį „Dwór Bo-
ratyn“ – vienintelį, kuriame internetu radome laisvų 
kambarių. Humanitarinė katastrofa į Lenkijos ir Ukrai-
nos pasienį sutraukė daugybę pagalbininkų. Ir klou-
nų – kaip kare vadinami nuotykių ieškotojai. Vakarie-
niaudamas viešbučio restorane atsidarau kompiuterį 
ir surašau kolegų, jų artimųjų, taip pat mus pasiimti 
sutikusių Sauliaus ir Arvydo kontaktus. Informaciją 
nusiunčiu žmonai. Tada išplėšiu lapą iš užrašų kny-
gelės ir susirašau telefonų numerius, kuriais prireikus 
galėčiau ieškoti pagalbos. Lapelį įkišu į ant kaklo ka-
binamą piniginę. Tokio atsargumo prieš aštuonerius 
metus, Maidane, išmokė tuometis ambasadorius Petras 
Vaitiekūnas. Vėliau taip elgdavausi per visas keliones 
į pavojingas vietas, prieš susitikimus su pavojingais 
pašnekovais. Tačiau dabar, atidžiai stebimas kolegų, 
jaučiuosi perdėm dramatiškas.
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Šeštadienis, kovo 19 d. Ryte atvažiuojame į Lenki-
jos pasienyje esančio Medykos miestelio turgų, kur vie-
ną 2015 m. vasario naktį su Ohmanu laukėme vietinių 
banditų, žadėjusių pagalbą kertant sieną – tada lenkų 
pasieniečiai nenorėjo praleisti paramą vežusio mūsų 
visureigio. Dabar turgus virtęs didele pabėgėlių sto-
vykla. Einame tarp pagalbos organizacijų palapinių ir 
prekystalių, kur sieną kirtę pabėgėliai gali gauti sriubų, 
picų, bandelių, ledinukų, kavos, naminio limonado. Bri-
tų savanoriai ruošia maistą ir traukia linksmas dainas 
ūpui pakelti. Tarp palapinių vaikšto Kalėdų seneliu ap-
sirengęs keistuolis švariai nuskustu veidu, kuris ukrai-
niečiams angliškai aiškina: aš duodu vaikams žaislą ir 
tada jie galvoja apie žaislą, o ne apie karą. Tebūnie.

Pro pasienio tvorą nenutrūkstamai plūsta pabėgėliai. 
Mergaitė rusiškai pasiskundžia, kad skauda pilvuką, 
iškart prisistato lenkų gydytojas. Mergina iš Mariupolio 
pravirksta prie vartų sutikusi vaisius dalinantį savano-
rį, kuris taip pat pabėgo iš Mariupolio. Mes filmuojame, 
todėl prie mūsų prieina lenkų kariškis. Žiūri tiesiai į 
akis, lyg tardytojas, klausia: kas tokie? Paprašo paso, 
patikrina, o tada pirštu uždengia mano gimimo datą ir 
prašo pasakyti kada gimęs. Įtariu, kad žvalgybininkas. 
Atsisakau: kokie čia testai? ką blogo padarėm? Kariškis 
angliškai sako, kad negalima filmuoti pasienio vartų ir 
autobusų, kuriais ukrainiečiai vežami į pabėgėlių apgy-
vendinimo centrus.

Medykoje laukiantys artimųjų ir autobusais važiuoti 
nenorintys gali laikinai apsistoti milžiniškoje palapinė-
je, ant kurios angliškai parašyta: „Naujieji Kinijos žmo-

nės“. Pakalbinam čia dirbančią savanorę, bet į kameras 
ji pasakoja ne apie ukrainiečius, o apie savo organiza-
cijos kovą su komunizmu. Prie mūsų prieina du jauni 
prancūzai. Angliškai kalba sunkiai, bet suprantame, 
kad atvažiavo prieš valandą ir ieško, kaip galėtų padėti 
pabėgėliams. Norėtų virti maistą. Pasiūlome ieškoti in-
formacinio centro. Susižvalgom: klounai. Tokių nuoty-
kių ieškotojų aplink pilna. Jų energingumas ir pozityvu-
mas erzina, kai šalia matai nuo karo pabėgusių žmonių 
nuovargį ir baimę.

Važiuodami iš Medykos tarpusavyje kalbame, kad 
lenkai tvarkosi puikiai. Stebėtinai puikiai, prisiminus 
chaosą ir aroganciją, kurią Donbaso karo metu turėda-
vo atlaikyti lietuviai paramos vežėjai, bandantys kirsti 
LenkijosUkrainos sieną.

Per dieną aplankome dar kelis pabėgėlių centrus, vei-
kiančius trisdešimties kilometrų spinduliu nuo mūsų 
viešbučio. Korčove žmonės apgyvendinti milžiniškame 
prekybos centre. Įžengęs pro lenkų policininkų saugo-
mą įėjimą pamatau daugybę lovų, sustatytų lygiomis ei-
lėmis lyg kareivių karstai. Pajuntu kaip ima svaigti gal-
va, rodosi, trūksta oro. Einu per salę lyg turėčiau svarbų 
tikslą, bet iš tikrųjų dairausi į tų žmonių gyvenimus, 
sukrautus aplink sulankstomas lovas, į aplink bėgiojan-
čius jų vaikus. Mažiausieji isteriškai verkia, kaip pavar-
gę verkia mano paties sūnūs. Užspaudžiu mintis, bet 
krūtinę spaudžia, tartum prisikvėpavus tvyrančio ne-
praustų kūnų ir medikamentų tvaiko. Pirmą kartą per 
šį karą imu suvokti, koks siaubas ištiko Ukrainą. Pilnas 
prekybos centras pabėgėlių. Net ir tose patalpose, kur 

įprastai būna juvelyrinės 
ir kvepalų parduotuvės, 
dabar stovi sulankstomos 
lovos. Pagautas emocijų 
apsisuku ir skubėdamas 
varau į lauką, kur laukia 
kolegos.

Sekmadienis, kovo 
20 d. Viešbutį palieka-
me penktą ryto. Ligi Zo-
sino pabėgėlių centro, 
kur sutarėme susitikti 
su būsimuoju bendrake-
leiviu Sauliumi, daugiau 
nei pusantro šimto kilo-
metrų. Atvykę sužinome, 
kad į Ukrainą važiuosime 
pikapu ir dviem mikroau-
tobusais, kurie ligi lubų 
prikišti paramos ukrai-
niečiams. Visa tai vežama 
į lietuvių bazę netoli Ky-
jivo. Iš ten pajuda ir au-

dovydas Pancerovas

birutė davidonytė zosino pabėgėlių centre
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tobusai su pabėgėliais. Saulius iš veido primena jauną 
Dolfą Lundgreną. Juoda striukė, juodi džinsai, rūko, 
romą geria iš butelio, o ukrainietiškomis sankryžomis 
važinėja per raudoną. Jis geba akimirksniu užmegzti 
ryšį su svetimu žmogumi, todėl nepraėjus nė dešim-
čiai minučių mudu jau ei-
name į pabėgėlių centrą 
ieškoti kavos. Lenkiškai 
kalbėdamas su čia dirban-
čiais savanoriais Saulius 
gauna ne tik kavos, bet ir 
kiekvienam po termosinį 
puodelį.

Be problemų kertame 
Lenkijos sieną ir įvažiuo-
jame į Ukrainą. Mus pa-
sitinka automatais gin-
kluoti pasieniečiai ir 
ukrainietiška tvarka. Vie-
nas patikrina pasus, tada 
antras, trečias. Kiti vaikš-
tinėja aplink mašiną kaži 
ką tyrinėdami, žiūrinėdami, o paskui staiga dingsta ir 
ateina jau kiti pasieniečiai, kurie lygiai taip pat slampi-
nėja aplink mus. Saulius kažką aiškinasi su pamainos 
vyriausiuoju, tas kažką atsakinėja, skaitydamas doku-
mentus. Praeina pusvalandis, o mes vis dar stovime 
pasienyje. Nežinia, kiek būtume užtrukę, jeigu mūsų 
pasitikti nebūtų atvažiavęs Voluinės srities rados pir-
mininkas Grigorijus Nedopadas. 

Lucke sugenda vienas iš mikroautobusų. Saulius 
sako, kad tai jau antras kartas, kai tame pačiame mies-
te, toje pačioje aikštelėje sugenda paramos prikimšta 
mašina – prieš kelias savaites lietuviai į vieną mikro-
autobusą vietoje dyzelio prisipylė benzino. Į pagalbą 
atvyksta Sauliaus draugai ukrainiečiai Bogdanas ir 
Bogdanas. Juokiasi, kad lietuviai, matyt, vėl bus kaž-
ko ne to prisipylę. Ukrainiečiai suranda meistrą, kuris 
sutinka padirbėti sekmadienį. Autoservisas įsikūręs 
pramoniniuose Lucko priemiesčiuose. Sėdime saulė-
kaitoje ir iš butelio geriame romą. Ikalęs suprantu, kad 
visą tą laiką buvau kaip reikiant įsitempęs, budrus, ir 
tik dabar raumenys palengva atsileidžia. Sėdime tris 
valandas. Mieste nuolat kaukia sirenos. Paskutinį kar-
tą raketos į Lucką pataikė pirmosiomis karo dienomis, 
todėl nekreipiame dėmesio. Meistras praneša radęs ge-
dimą. Pasirodo, lietuviai mikroautobusą užrakino ne 
tos markės elektroniniu raktu, todėl suveikė apsaugos 
sistema. Bogdanas ir Bogdanas alpsta iš juoko, girdi, 
jeigu jau pirkti mašiną iš lietuvių, tai nebent uošvie-
nei. Saulius apibendrina: likom klounais. Atsisveiki-
nant ukrainiečiai vaišina pica su krevetėmis ir sviestu. 
Ragauju iš mandagumo, atbulais dantimis, bet skonis, 
tiesą sakant, nuostabus.

Mūsų pikapas lekia dideliu greičiu, Saulius nepaiso 
nei duobių, nei kitų mašinų. Netoli Rivnės bandome 
aplenkti seną žiguliuką, o tas staigiai suka mūsų pu-
sėn – tik per plauką išvengiame avarijos. Per miestą 
varom nestabdydami, nepaisydami šviesoforų, užtat be 

paliovos pypindami. Saulius sako, kad nenori stabdyti 
pilnai pakrauto pikapo, nes kitaip duobėtais keliais ligi 
Kyjivo nenuvažiuosi.

Kuo toliau važiuojame greitkeliu, tuo mažiau mašinų 
sutinkame. Kelio ženklai išmontuoti, miestų pavadini-
mai uždengti, degalinės tuščios, pakelėse stovi karinės 
technikos kolonos. Saulius paaiškina, kad bandysime 
apvažiuoti Žytomiro miestą, kur ką tik vyko mūšiai, to-
dėl temstant pasukame ukrainietiškais šunkeliais.

Keliuose pilna blokpostų. Privažiavus reikia išjung-
ti šviesas, įjungti avarinius žibintus ir salono lempelę, 
o tada lėtai riedėti ten, kur signalizuoja prožektoriumi. 
Nerimą jaučiu ne tik savo krūtinėje, bet ir ginkluotų 
pareigūnų veiduose, išnyrančiuose prie praverto lango 
iš šaltos tamsos. Kiekvienas blokpostas – atskira kara-
lystė: vieni budėtojai praleidžia vos išgirdę, kad esame 
paramos vežėjai, kiti pasuose ieško sienos kirtimo ants-
paudų, o pasitaiko ir tokių, kurie bando sau išprašyti 
šarvinių liemenių. Kai kur blokpostuose stovi ne pa-
reigūnai, o vietiniai kaimiečiai, apsiginklavę pagaliais 
ir medžiokliniais šautuvais. Saulius išlenda pro langą 
ir jų paklausia, ar dar liko naminukės, kurios čia gavo 
praėjusį kartą. Kaimiečiai pasivadina mus ir duoda pa-
ragauti. Saulius atsidėkoja šakočiu.

Per Ukrainą važiuojame jau daugiau nei dešimt va-
landų. Viršum juodo horizonto kabo didžiulis raudonas 
mėnulis, kruvina pilnatis. Kitoje kelio pusėje matyti di-
delio gaisro pašvaistė.

Vidurnaktį atvykstame į Bila Cerkva mieste esančią 
sanatoriją, kur įsikūrę lietuviai savanoriai. Karui užge-
sinus miestų šviesas, dangaus skliautas atrodo aukštas 
ir nenusakomai žvaigždėtas.

aPie karą ir kLounus

dovydas Pancerovas bila cerkva sanatorijos kieme
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Sanatorija Kyjivo pašonėje, netoli fronto linijos, bet 
dirba pagal reglamentus ir tvarkas. Registratūroje tu-
rime duoti pasus, užpildyti anketas, o tada gauname 
kambarių raktus. Šviesos jungti negalima, nebent tu-
alete. Saulius sako neišjungiantis jos ištisą naktį, kad, 
reikalui esant, skubiai rastų batus ir išėjimą.

Sovietiniu liftu vienas pakylu į penktą aukštą. Lifto 
durims užsivėrus, lieku stovėti aklinoje tamsoje. Įjun-
gęs telefono prožektorių ieškau 508ojo. Kambarys pasi-
rodo netikėtai erdvus, pro užuolaidas matyti įstiklintas 
balkonas. Nors patalpos prišalusios, nusprendžiu palįst 
po dušu ir pavarinėti kraują kelionės sustingdytu kūnu. 
Vanduo tik drungnas, todėl iš dušo išlendu sustiręs. 
Apsirengiu termorūbus ir atsigulu į lovą. Antklodžių 
nerandu, apsikloju sintetinę užuolaidą primenančiu už-
tiesalu. Gulėdamas apžiūrinėju tamsų kambarį. Tylu. 
Kiekvienas dunkstelėjimas priverčia suklusti lyg toli-
mų sprogimų aidas. Jaučiu, kad penktame aukšte esu 
vienui vienas.

Nė neprisimenu, kaip užmigau. Prabudęs paimu tele-
foną ir suprantu, kad tepraėjo dvidešimt minučių. Pas-
kui ir vėl prabudau. Jaučiuosi išsimiegojęs ir pailsėjęs, 
bet telefonas rodo tą patį – ir vėl praėjo lygiai dvidešimt 
minučių. Tai kartojasi kelis kartus, kol paryčiui ima 

kaukti oro pavojaus sirena. Išvargintas nemigos ir stre-
so pakylu iš lovos ir einu į balkoną. Sirena kaukia per 
visą horizontą. Dangus pritvinkęs tamsaus raudonio, 
aplink girdėti klegantys laukiniai paukščiai. Tolumoje 
juoduoja pramoniniai pastatai, bokštas, kranas. Šitas 

sustingęs paryčio peizažas ir sirenų kauksmas gniaužia 
kvapą, tartum stebėčiau pirmojo karo ryto pakartojimą.

Pirmadienis, kovo 21 d. Ryte į kiemą atvažiuoja ne-
toliese veikiančio teritorinės gynybos padalinio kariai, 
vadinami Žvėrimis. Jie – Kyjivo priemiesčių gyventojai, 
stoję ginklu ginti savo apylinkių. Tarp jų buvo veteranų, 
tarnavusių kariuomenėje arba teisėsaugoje, kai kurie 
kovojo Donbase. Žvėrių kareivinės ir sandėliai įkurti jų 
pačių namuose, todėl jie juokauja: išjungi indaplovę ir 
varai į mūšį.

Saulius atidaro mikroautobusus ir traukia Žvėrims 
skirtus daiktus: šarvines liemenes, termovizorius, ant-
kelius, pirštines, kojines, diržus, peilius. Iš valstybės 
gautų ginklų ir amunicijos jiems neužtenka, Žvėrys 
siunčiami į žvalgybines užduotis, todėl reikia daugiau 
apsaugų, stebėjimo įrangos. Suprantu, kad Saulius, 
prie Kyjivo atsiradęs pirmosiomis karo dienomis ir at-
vežęs reikalingų daiktų, Žvėrių akyse yra nemenkesnis 
Ukrainos gynėjas nei bet kuris karys.

Žvėrių vadas – kresnas ūsuočius didelėmis rudomis 
akimis – pasakoja, kad dabar intensyvūs susirėmimai 
vyksta aplink vadinamąją Žytomiro trasą. Tai – greit-
kelis, jungiantis vakarinį Kyjivą ir už pusantro šim-

to kilometrų esantį Žytomirą. 
Šiauriau greitkelio esančius 
miestus ir miestelius, pavyz-
džiui, Irpenį, Bučą, Borodian-
ką, laiko užėmę rusai. Piečiau 
greitkelio stovinti Ukrainos 
kariuomenė neleidžia rusams 
įsikasti. Žvėrys slenka kaip 
įmanoma arčiau priešo pozicijų 
ir, naudodami dronus arba lie-
tuvių atvežtus termovizorius, 
užfiksuoja taikinius ukrainie-
čių artilerijai. Pasakoja, kad 
lietuvis Arvydas atidavė as-
meninį termovizorių, su ku-
riuo Žvėrys miške rado gerai 
užmaskuotą rusišką artileri-
jos sistemą „Gvazdikas“. Sako, 
kad ukrainiečių taktika pasi-
teisino, bet ir rusai prisitaikė. 
Dabar aplink Žytomiro trasą 
jie veikia nedidelėmis trijųše-
šių žmonių grupėmis, kurios 
gali staigiai užpulti, pašaudyti 
ir atsitraukti. Rusų tankai taip 

pat į kovą stoja trumpam – dutrys šūviai ir atsitraukia. 
Jeigu ukrainiečiai persekioja besitraukiantį tanką, rizi-
kuoja patekti į priešo pasalą, buvo ir tokių atvejų. O ir 
šiaip nuostoliai didesni nei praneša žiniasklaida. Ukrai-
niečių balsuose justi nusivylimas. Bet tai nėra moty-

dovydas Pancerovas

Pirmosiomis karo dienomis raketomis apšaudyta bila cerkva
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vacijos ar tikėjimo stoka, tai – nuovargis. Tie žmonės 
atrodo pervargę. Sako, užduočių turi kiekvieną dieną, 
o į namus grįžta tik šiek tiek numigti – pirmosios karo 
savaitės susiliejo į vieną nesibaigiantį pirmadienį.

Diena saulėta, karšta. Mes, televizininkai, sėdime 
ant suolelio priešais sanatoriją ir laukiame kelionės 
į Kyjivą, kur Saulius ir Arvydas 
veš medikamentų siuntą. Prade-
da kaukti sirenos. Iš pradžių toli, 
paskui priartėja. Kurį laiką ne-
kreipiame dėmesio, bet kai sirena 
užstaugia jau visai arti, pajuntu 
plūstantį adrenaliną. Intuityviai 
žvalgomės į dangų, save ramin-
dami kreivomis šypsenėlėmis. 
Kauksmo priartėjimas reiškia, 
kad svetimas objektas – dronas, 
lėktuvas, raketa – skrenda pro 
mus arba mūsų link. Vėliau su-
žinojome, kad tuo laiku į Kyjivą 
pataikė dvi raketos.

Į Kyjivą išvažiuojame pavaka-
rę. Pikapas vėl pavojingai lekia 
ukrainietiškais kaimais, kurių 
siauros, duobėtos gatvės prime-
na nesibaigiantį labirintą. Prie 
sankryžų ir geležinkelio pervažų 
stovi blokpostai, prie blokpostų – 
kaimiečių spūstys lyg turgaus 
dieną. O tolumoje girdėti artileri-
jos griausmai. Išlendame į greit-
kelį, bet prie įvažiavimo į Kyjivą įstringame kamštyje. 
Judame labai lėtai, kol galiausiai prie mašinos prieina 
kaukėti pareigūnai ir paprašo dokumentų.

Per miestą skriejame 100–120 kilometrų per valandą 
greičiu, nors gatvėse pilna blokpostų, betoninių užtva-
rų, barikadų, patrulių. Milžiniškas miestas atrodo net 
tuštesnis nei kitą dieną po Maidano pergalės, o pro šalį 
pralekiantys automobiliai ar praeiviai taip skuba, tarsi 
nujaustų pavojų. Netoli Kreščiatiko gatvės, kur kadai 
stovėjo Maidano palapinės, susitinkame su ukrainiete 
savanore Oksana. 2014 m. spalį buvome ją sutikę su tuo 
pačiu Arvydu, kuris dabar iš pikapo traukia pažadėtus 
medikamentus. Kol jie kalbasi apie padėtį ir vaistų trū-
kumą, aš dairausi po tuščią, bet nerimastingai triukš-
mingą miesto centrą.

Temstant skriejame per Kyjivo Obolonės rajoną, kur 
karo pradžioje buvo prasiveržę rusai. Saulius rodo į san-
kryžą tarp sovietinių daugiabučių, sako, čia rusų šar-
vuotis užlėkė ir sutraiškė civilio mašiną – metalo lau-
žas ir dabar tebestovi pakelėje. Nespėjome pervažiuoti 
sankryžos, kai lauke nuaidi automato šūviai. Praeiviai 
mik liai pasislepia už betoninių kelio užtvarų – jie tiks-
liai žino kaip elgtis, ir tai sukrečia labiau nei šūviai. 

Prieš išvažiuojant iš miesto sustojame šalikelėje. Sau-
lius vairą perleidžia Arvydui. Jis prieš kelias valandas 
grįžo iš pavojingos užduoties – miško keliu vežė paramą 
į rusų apsuptus miestelius UkrainosBaltarusijos pa-
sienyje. Važiuojant atgal rusai pradėjo puolimą, bandė 
perkirsti tiekimo grandinę, bet Arvydas ir jo bendrake-

leiviai spėjo išsigelbėti. Buvo matyti, kad jo nervai ligi 
šiol įtempti, o mintys taip ir liko Slavutičiuje.

Reikia skubėti, nes aštuntą vakaro prasidės pusant
ros paros truksianti komendanto valanda. Šitos paisyti 
reikia: tarp lietuvių savanorių, kurie palaikė ryšius su 
kariais, kalbama, kad ukrainiečiai rengia „safarį“ – me-
džios aplink Žytomiro trasą pasklidusius rusų karius 
ir diversantus, todėl bet koks judantis automobilis gali 
būti apšaudytas.

Po beprotiško skrydžio Kyjivo gatvėmis važiuojame 
įsiaudrinę, šūkaudami ir juokaudami, kol mūsų pika-
pas patenka į kamštį greitkelyje. Galo nematyti, bet 
įtariame, kad reikės laukti ne vieną valandą. Arvydas 
suka pikapą dešinėn ir pasileidžiame kelio pakraščiu, 
lenkdami plastikinius kelio kuoliukus. Saulius iššoka 
iš mašinos, bėga į priekį prie kitų automobilių ir liepia 
trauktis šalin, nes mes – volontiory iz Litvy. Vienoje 
mašinoje Saulius randa policininkus ir susitaria, kad 
jų ekipažas stumsis per kamštį, o mes seksime paskui. 
Taip ir važiuojame gerą kilometrą, o tada vėl įstrin-
game. Arvydas pamato išvažiavimą į priešingą eismo 
juostą ir šauna nedvejodamas. Prieš eismą važiuojame 
kelis šimtus metrų ir privažiuojame didelį blokpostą, 

aPie karą ir kLounus

„Laisvės tv“ komandos nariai birutė davidonytė, gediminas vaitiekūnas, 
dovydas Pancerovas ir mindaugas žiūra
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dėl kurio ir susidarė kamštis. Per visą greitkelio plotį 
išsirikiavę kaukėti kariai su automatais. Visi įsitempę, 
lauke girdėti riksmai, į mus atsukti pikti žvilgsniai. 
Prisiartina karys. Arvydas žino tos dienos slaptažodį – 
vodograi (liet. krioklys), tačiau karys susiraukia ir pa-
leidžia gerkę: jie kalba rusiškai, jie nežino slaptažodžio, 
atgal! atgal! Pasirodo, jau kelios minutės po aštuonių ir 
slaptažodis nebegalioja. Kariškiai nutaiko į mus auto-
matus, Arvydas taikosi lipti iš pikapo, nori jiems paaiš-
kinti, kad mes skubame, kad mus reikia praleisti, bet 
kariškiai šauna į orą. Arvydas grįžta prie mašinos, be-
lipant jo pasas nukrinta ant žemės, jis lenkiasi paimti, 
bet kariai paleidžia šūvius virš pikapo stogo. Mašinoje 
kyla chaosas, Saulius rėkia ant Arvydo, Arvydas ieško 
kažkokių dokumentų, lauke kariškiai šaukia, kad va-
žiuotume atgal, atgal, atgal, mes sėdime iškėlę rankas. 
Galiausiai mašina pajuda, mes apsisukam, grėsmė tols-
ta. Grįžtame atgal ir laukiame kamštyje. Netrukus tą 
patį blokpostą privažiuojame jau iš kitos pusės. Budin-
tis karys mus atpažįsta ir vėl pakelia balsą: ką čia išda-
rinėjat! Arvydas kartoja slaptažodį, Saulius rėkia, kad 
slaptažodis pasenęs, ukrainiečiai rėkia, kad suktume į 
šalikelę patikrinimui. Saulius staigiai šoka iš mašinos. 
Man šmėkšteli – jį nušaus. Bet iškėlęs rankas jis priei-
na prie karių ir sugeba užkalbėti dantį. Iškviečiamas 
blokposto vyresnysis ir viskas sutvarkoma. Atsisveiki-
name draugiškai. Mums nuvažiuojant pikčiausias ka-
rys mesteli Arvydui: komendanto valanda, vyrai, ko jūs 
visi čia važiuojat.

Grįžus į Bilą Cerkvą Arvydas vis dar nervingas. Sa-
kau, kad viskas gerai, po to, ką nuveikė Baltarusijos 
pasienyje, išvis neturėtų galvot apie mus, bet jis vis tiek 
jaučiasi mus įstūmęs į rimtą pavojų. Savo kambaryje 
sėdžiu ant lovos. Ar suvokiu, kas ką tik įvyko? Regis, 
ne. Jaučiuosi gyvas ir žvalus. Suprantu, kokių minčių 
dabar neprisileidžiu, kokias mintis stengiuosi blokuot. 
Leidžiuosi į apačią vakarienės ir romo.

Antradienis, kovo 22 d. Visą dieną sanatorijos kie-
me girdėti tolimas artilerijos griausmas. Turbūt už ko-
kio šimto kilometrų, bet griaudi intensyviai. Per pietus 
smūgiai priartėja. Vėliau sužinojome, kad šaudė į Žyto-
mirą. Per ten veda mūsų kelias atgal.

Vakare susiruošėme važiuoti pas Žvėris. Prieš kelionę 
Saulius persižegnoja. Nors vis dar galioja komendanto 
valanda, dabar turime specialių leidimų, kuriuos mūsų 
vardu išrašė kariškiai. Ukrainoje neveikia dokumen-

tai, kurie išduodami oficialiai, pagal galiojančią tvarką. 
Karo žurnalisto akreditacijos manęs niekas neprašė ir, 
spėju, jei ją būčiau rodęs, galėjau sukelti įtarimų. Už-
tat su visokiausiais popieriukais, nežinia kokios formos, 
nežinia kieno pasirašytais ir antspauduotais, čia galima 
važiuoti net per komendanto valandą. Saulius vežioja-
si pilną įmautę tokių ir trauko pagal situaciją. Be to, iš 
karių susižinojo praleidimo slaptažodį, kuris gerokai 
palengvina judėjimą.

Greitkeliai tušti, bet kelionė pavojinga – kur ne kur 
iš tamsos staigiai išnyra blokinės kelio užtvaros, kurias 
apvažiuojame nestabdę. Jaučiu kaip prakaituoja kojos. 
Lekiame dideliu greičiu, nes kare reikia judėti greitai. 
Bet saugos diržų neužsisegame, nes nežinia kada prisi-
reiks šokti iš mašinos. Pravažiuojame kelis blokpostus. 
Patikra rimta, bet Saulius kartoja slaptažodį ir mus vi-
sur praleidžia. Vienas kareivukas, išgirdęs slaptažodį, 
net nusispjauna iš nusivylimo, matyt, buvo patikėjęs, 
kad pagaliau sučiupo rusų diversantus. Tik atvažiavę į 
Žvėrių bazę sužinome, kad Saulius kartojo frazę, kurią 
turėjo atsakyti blokpostų budėtojai.

Žvėrių urvas – vieno iš vadų gyvenamasis namas, 
primenantis laukinių devyniasdešimtųjų pilaites. Čia 
gyvena ne tik kariai, bet ir jų šeimos. Moterys ruošia 
valgį, vaikai laksto po kambarius tarp kariškų batų 
ir kuprinių. Nusileidžiame į rūsį, kur sudėti ginklai 
ir amunicija: kalašnikovai su duslintuvais, snaiperių 
šautuvai, kulkosvaidžiai, rusiški granatsvaidžiai. Ant 
sienos kabo žemėlapis, kuriame kažkas sužymėta, bet 
tramdau smalsumą ir nežiūriu. Nusprendžiame, kad 
šis rūsys – gera erdvė filmuoti Sauliaus interviu, bet 
vos sustačius kameras ateina budintis karys ir prane-
ša: mūšis.

Stovime po žvaigždėmis. Naktis pilna tamsos ir tylos. 
Artilerijos sviediniai, aidi duslūs smūgiai, o mes klau-
somės užhipnotizuoti. Nenusakomas jausmas. Jautiesi 
mažas, menkas, bejėgis. Tą akimirką žmogaus mirtis 
tėra menkas visatos virptelėjimas. Taip stovime gerą 
valandą. Mus pakvietęs karys pasakoja šiandieną paga-
vęs diversantą, pasakoja apie raketas, kurios paryčiui 
skrenda į miestą ir kurių baltos uodegos nutįsta dangu-
mi, va ten, Kyjivo pusėje. Paskui parėję vidun geriame 
romą ir viskį. Vidurnaktį sugulam į svetainėje paruoš-
tas lovas. Prieš užmiegant girdžiu, kad kažkur antrame 
aukšte kosti berniukas, spėčiau, penkerių ar šešerių – 
mano vyresnėlio metų. Nors tų minčių neįsileidžiu, ne-
valingai apsipilu ašaromis. Kaip klounas.
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nuoLankumo aPoLogija

Gilberth Keith Chesterton

Esė

Jei nūnai imi ginti bet kurią iš kardinaliųjų dorybių, 
išlenda visas ydų sukeliamas jaudulys. O šiais egoistiš-
ko idealizmo laikais yra neišpasakytai valiūkiška ginti 
nuolankumą.

Neturiu ketinimų ginti nuolankumo iš praktinės 
pusės. Praktinė pusė yra neįdomi, maža to, iš prakti-
nės pusės argumentai nuolankumo naudai būtų triuš-
kinantys. Visi žinome, kad „sudievinto ego šlovė“ so-
cialiniu požiūriu yra labai nemalonus dalykas; visi 
mes vertiname savo draugus už jų kuklumą, gyvumą 
ir širdies paprastumą. Nesvarbu dėl kokios priežas-
ties, kiekvienas jaučia pagarbą nuolankumui, bet –  
kitų žmonių.

Reikia pažvelgti giliau. Jei nuolankumas parem-
tas tik socialine nauda, toks pagrindas gali pasiro-
dyti lėkštas ir trumpalaikis. Galimas daiktas, egois-
tai yra kilnesnės sistemos kankiniai, kenčiantys dėl  
sunkaus idealo.

Yra vienas dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, prieš 
pradedant nagrinėti nuolankumą iš vidinės ir amži-
nosios pusės. Naujoji savivertės ir pasitikėjimo savimi 
filosofija skelbia, kad nuolankumas yra yda. Jei taip, 
tada visiškai aišku, kad tai yra viena iš tų ydų, ku-
rios sudaro neatsiejamą gimtosios nuodėmės dalį. Pa-
vyzdžiui, nėra tokio įsimylėjėlio, kuris nebūtų apgirtęs 
nuo nuolankumo. Visi pilnakraujai ir natūralūs žmo-
nės, pavyzdžiui, gimnazistai, ima mėgautis nuolanku-
mu iškart, vos tik įgyja kokį nors herojišką garbinimo 
objektą. Nuolankumas, kaip vėlgi sako tiek jo šalinin-
kai, tiek priešininkai, yra ypatinga krikščionybės atau-
ga. Tačiau dažnai nepastebima tikroji ir akivaizdi to 
priežastis. Pagonys reikalavo pasikliauti savimi, nes 
jų tikėjimo išpažinimo esmę sudarė mintis, kad dievai, 
nors stiprūs ir teisingi, bet pilni paslapčių bei kaprizų 
ir net indiferentiški. Krikščionybės esmė tiesiogine žo-
džio prasme buvo Naujasis Testamentas – sandora su 
Dievu, kuris atvėrė žmonėms aiškų išgelbėjimą. Jie 
manėsi esą saugūs; jie reikalavo sau rūmų iš perlų ir 

sidabro su Visagalio priesaika ir antspaudu; jie tikėjo 
esantys turtingi ir turintys neatšaukiamą palaiminimą, 
iškėlusį juos virš žvaigždžių; ir čia pat atrado nuolan-
kumą. Tai buvo dar vienas to paties nekintamo para-
dokso pavyzdys. Nuolankūs visada yra tie, kurie jau 
čiasi saugiai.

Šis džiaugsmo ir gulėjimo kniūbsčia derinys yra per 
daug paplitęs, kad būtų galima į jį nekreipti dėmesio. 
Jei nuolankumo dorybė šiais laikais buvo diskredituo-
ta, vis tiek verta pastebėti, kad tai radosi tuo pačiu 
metu, kaip ir didysis džiaugsmo žlugimas šiuolaikinėje 
literatūroje bei filosofijoje. Žmonės atgaivino graikišką 
pasitikėjimo savimi spindesį tuo pačiu metu, kaip ir 
graikiško pesimizmo kartėlį. Iškilo literatūros srovė, 
kuri liepia mums visiems arogantiškai pretenduoti į 
išdidžių dievybių laisvę ir tuo pat metu rodo mus kaip 
suskretusius maniakus, kuriuos reikia pririšti grandi-
ne lyg šunis. Tai tikrai keista situacija. Kai jaučiamės 
iš tikrųjų laimingi, manome, kad esame neverti laimės. 
O kai reikalaujame dieviško išsivadavimo, rodos, būna-
me įsitikinę, kad esame neverti nieko.

Nuolankumo šaknys yra gerokai gilesnės negu šiuo-
laikiniai žmonės linkę manyti; tai yra metafizinė ir net, 
galėtume sakyti, matematinė vertybė. Galbūt geriau-
siai galima suvokti tai, ištyrus visus, kurie atvirai nie-
kina nuolankumą ir teigia aukščiausią pareigą tobulinti 
ir išreikšti savąjį aš. Šie žmonės visiškai natūraliai yra 
linkę didžiai tobulinti savo didžius žmogiškus kultūros, 
intelekto ar moralinės galios talentus, sėkmingai užsi-
darydami nuo visko, kas, jų manymu, yra žemiau už 
juos. Užsidaryti yra labai gerai, bet toks užsidarymas 
turi vieną paprastą rezultatą – jis uždaro ir mus pačius. 
Kai užsidarome duris nuo vėjo, galima sakyti, kad vėjas 
užsidaro duris nuo mūsų. Nesvarbu, prie kokių dorybių 
mus veda triumfuojantis egoizmas, niekas iš tikrųjų ne-
gali apsimesti, kad jis veda į pažinimą. Gal ir teisinga 
nuvaryti elgetą nuo durų, bet apsimesti, kad žinai visas 
istorijas, kurias tas elgeta galėjo tau papasakoti, yra 
gryna nesąmonė; o juk praktiškai tokios ir yra egoizmo 
pretenzijos, įsitikinus, kad pasitikėjimas savimi leidžia 
įgyti žinių. Vabalas gali arba negali būti žemesnis už 
žmogų – šis klausimas prašosi įrodomas; tačiau jei jis 
būtų žemesnis dešimtimis tūkstančių sieksnių, išlieka 

esė „a defence of Humility“ iš rinkinio The Defendant (1901) 
iš anglų kalbos vertė Rūta Tumėnaitė. Pirmą kartą lietuviškas 
vertimas nuskambėjo per „mažąją studiją“.
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faktas, kad, ko gero, egzistuoja ir vabalo požiūris, apie 
kurį žmogus visiškai nieko neišmano. Jei žmogus nori 
suvokti tą požiūrį, jam vargu ar pavyks, atkakliai mė-
gaujantis faktu, kad jis pats nėra vabalas. Puikiausias 
šios egoizmo mokyklos atstovas, Friedrichas Nietz sche, 
su savo nepalenkiama ir garbinga logika pripažino, 
kad pasitenkinimo savimi filosofija veda į žiūrėjimą iš 
aukšto į silpnuosius, bailiuosius ir neišmanėlius. Žiū-
rėti iš aukšto gali būti malonus užsiėmimas, tik kad 
nėra nieko, pradedant kalnu ir baigiant kopūstu, ką 
galima tik rai pamatyti, kai viskas matoma iš oro ba-
liono. Ego filosofas, be abejonės, viską mato iš aukš-

tų, išretėjusių dausų; tačiau jis viską mato iš perspek-
tyvos, todėl mato sumažintą arba deformuotą vaizdą.

Jeigu įsivaizduosime, kad žmogus tikrai troško, kiek 
tik įmanoma, viską matyti taip, kaip yra, jis tikrai rem-
sis kitokiu principu. Jis stengsis kuriam laikui atsisaky-
ti tų asmeninių ypatybių, kurios jį atskiria nuo tyrinėja-
mų dalykų. Juk antai yra sunku žmogui, tyrinėjančiam 

žuvį, neišsiugdyti tam tikros tuštybės, kad štai jis turi 
kojas, tarsi jos būtų naujausias jo asmens papuošalas. 
Sąžiningas žuvų moralės tyrėjas, dvasiškai kalbant, 
turėtų nusikirsti kojas. Panašiai ir paukščių tyrėjas pa-
šalintų sau rankas, varlių mylėtojas vienu vaizduotės 
ypu liktų be dantų, o siela, trokštanti įsijausti į visas 
medūzos viltis ir baimes, supaprastintų savo asmeninę 
išvaizdą iki nerimą keliančio masto. Mes tikrai išgyve-
name dvasinės askezės procesą, visos savo būties kas-
travimą, kai trokštame pajusti gėrio apstybę visuose 
dalykuose. Kartais yra gera mums pabūti kaip tas pap
rastas langas – švarus, skaidrus ir nematomas.

Labai smagiame darbe, dėl kurio mes taip triukš-
maudavome vaikystėje, sakoma, kad taškas neturi nei 
dalių, nei dydžio. Nuolankumas yra prabangus menas 
susimažinti iki taško, ne iki mažo ar didelio dalyko, 
bet iki daikto, kuris neturi jokio dydžio, tam, kad jo 
atžvilgiu visi kosminiai dalykai būtų tokie, kokie jie iš 
tikrųjų yra – neišmatuojamo didumo. Tai, kad medžiai 
yra aukšti, o žolė – žema, tėra paprasčiausias mūsų 
metrinės sistemos ir mūsų ūgio atsitiktinumas. Tačiau 
dvasiai, kuri akimirkai nusiplėšė savo nenaudingus že-
miškus standartus, žolė yra amžinasis miškas su savo 
gyventojais drakonais; kelio akmenys yra lyg neįtikėtini 
kalnai, sulipę vienas ant kito; pienės yra lyg milžiniški 
laužai, nušviečiantys žemę aplink; viržių varpeliai ant 
stiebų – tarsi planetos, kybančios danguje viena aukš-
čiau už kitą. Tarp vieno ir kito kuolo egzistuoja nauji 
ir šiurpą keliantys kraštovaizdžiai; vienur tai dyku-
ma, kurioje nėra nieko, išskyrus vieną beformį akmens 
luitą; kitur – stebuklingas miškas, kurio visų medžių 
viršūnės nusidažo besileidžiančios saulės spinduliais; 
o štai čia jūra, pilna pabaisų, kurių nė pats Dante ne-
būtų drįsęs įsivaizduoti. Taip dalykus regi tas, kuris, 
lyg tas vaikas iš pasakų, nebijo pasidaryti mažas. Tuo 
tarpu išminčius, kuris kliaujasi didybe ir ambicija, lyg 
tas milžinas, eina vis didyn ir didyn, o tai reiškia, kad 
žvaigždės eina vis mažyn ir mažyn. Vienas pasaulis po 
kito jam darosi nesvarbūs. Visas aistringas ir sudėtin-
gas paprastų dalykų gyvenimas pranyksta jam iš akių 
lyg infuzorijos gyvenimas žmogui, neturinčiam mikros-
kopo. Jis visada sklendžia tarp apleistų amžinybių. Jis 
gali atrasti naujas sistemas, o po to jas pamiršti, jis gali 
atskleisti naujas visatas ir išmokti jų neapkęsti. Tačiau 
didingas ir metaforiškas žvilgsnis į dalykus tokius, ko-
kie jie iš tikro yra – milžiniškos ramunės, dangų ryjan-
čios pienės, didžioji odisėja, vedanti per keistų spalvų 
vandenynus ir keistos formos medžius, per dulkes, pri-
menančias šventyklų griuvėsius, ir erškėčius, panašius 
į žvaigždžių liekanas – visa ši kolosali vizija gyvuos tol, 
kol bus gyvas paskutinysis iš nuolankiųjų.

giLbertH keitH cHesterton

tadas gindrėnas. viduje. 2021. Linoraižinys, 70 × 50
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aPie stakLiškių aukštumas ir žemumas

Kostas Biliūnas

ViEtos ir ErdVės

Iš ryto čia beveik nieko nevyksta. Balkšvas oras visus 
įklampinęs į snaudulį. Ne tik laisvoji gamta, bet ir mies-
telio gyventojai – sulėtėję ir vengiantys bereikalingo 
judesio. 

Aštuntą valandą Liepų gatvėje atsiranda gyvybės. 
Dvi neatpažįstamos lyties žmogystos užima vietą ant 
aukštų betoninių laiptelių prie vieno iš aikštės pastatų, 
virš kurio kabo užrašas „Pildyk“. Netoli laiptelių didžia-
ratį dviratį remia dar vienas rytmetinis pilietis. Kažką 
tarpusavyje kalba, kažin, ar lietuviškai, gal tam tikra 
vietinės rūšies tarme, primenančia apuoko ūbavimą. 

Bet pasirodo moteris ir ramus, banguojantis pokalbis 
liaujasi. Aukštas jos balsas nuskardena per visą gatvę, 
dideliu kvadratu apibrėžiančią skverą su penkiais sto-
rais medžiais. Kitame gatvės gale esančiame lange už-
sidega šviesa. Dar iš toliau pasigirsta, kaip autobusas 
pagazuoja prieš įkalnę ir darda centro link. Įvažiavęs 
į aikštę, autobusas apsuka ratą Liepų gatve ir susto-
ja priešais pastatą su aukštais betoniniais laipteliais. 
Niekas neišlipa, niekas ir neįlipa, tik po kurio laiko iš-
sliuogia vairuotojas. 

Dar vienas žmogus ima klebenti silikatinio namelio 
duris, šalia kurių kabo vos vos įkypa reklama: „Maistas 
ir kitos prekės“. Pasislėpusi už autobuso, stotelėje sėdi 
juodai apsirengusi moteris. Autobusas jau išvažiavo, o ji 
tebesėdi. Iš aikštės gerai matosi ir silikatinė krautuvė, 
ir namas su atremtu šalia dviračiu, ir tarp tų dviejų 
įsiterpęs dar vienas plytinis namelis, užmūrytomis du-
rimis. Nebevarstomų, užsandarintų durų aikštėje yra 
ir daugiau. Virš vienų iš jų dar neseniai buvo parašy-
ta: „Baras“. 

Liepų gatvė už krautuvės šiek tiek pasisuka ir leidžia-
si žemyn, nutoldama nuo aikštės. Čia sustoja automobi-
lis, o iš medinio namo išeina moteris su geltonu šakočiu 
rankose. Kitoje gatvės pusėje, stačiai į viršų kyla už-
daryti, bet neužrakinti šventoriaus vartai, balti kaip ir 
visa tvora. Iš karto už vartų tokia pati balta bažnyčia. 
Stakliškių bažnyčia atsitraukusi nuo aikštės ir stovi 

keistame sklype – šventorius čia kyla, čia leidžiasi, ir 
jame vos užtenka lygios vietos pačiai bažnyčiai. Blyš-
kiame fone jos nelabai ir matyti – už bažnyčią ryškesni 
ties vartais išsišakojantys elektros laidai. Kitame pla-
taus šventoriaus gale prasiveria varteliai, ir skersai per 
dar žalią veją sparčiai pražingsniuoja pilkai apsirengęs 
vyras. Varteliai įrengti aukščiausioje šventoriaus vieto-
je, ant mažytės kalvos, kuri iš karto leidžiasi bažnyčios 
link. Dešinėje šventoriaus pusėje daug tuščios erdvės, 
veja leidžiasi žemyn iki kelių kryžių, kur, matyt, palai-
doti vietos kunigai. Už kalvelės dar vieni vartai veda 
klebonijos link. Netaisyklingas ir kalvotas šventorius 
primena apylinkių kalvas ir klonius. Tai tarsi suma-
žintas jų atvaizdas. 

Negrįstose gatvelėse už klebonijos stovi keletas auto-
mobilių, įsikomponavusių tarp sausakimšų žalių kon-
teinerių. Čia prasideda kalvos, ant pirmos kurių, tarp 
granitinių plokščių ir kryžių, pluša moteris, kiek aukš-
čiau dar dvi. Jos tarsi skirtinguose kambariuose – ne-
bendrauja, bet kiekviena sau pasilenkusi dirba. Toliau 
už kalvų – jau tik dirvonai ir ganyklos. 

Suskamba varpas. Moterys kalvose ima sinchroniškai 
trepsėti, purtydamos žemes nuo batų. Varpo gaudimas 
duslus, baltame ore panašus į kažkokį iš pačios gam-
tos atsklindantį garsą. Dūžio aidas šaižiausias tiesiai 
priešais bažnyčios bokštus, iš kurių galėtum pamatyt, 
kaip žemėja kraštovaizdis, atsiveria pievos ir besiran-
gančios Verknės slėnis. Labiausiai varpo dūžis nuaidi 
ne aikštėje, o tiesiai priešais fasadą su bokštais, iš kurių 
matytųsi pamažu žemėjančios pievos ir iki nenueinamo 
tolumo nusitęsęs Verknės slėnis. Laidais iš Prienų į kai-
rįjį bokštą atiteka elektra, užsikuria elektrinės vargonų 
dumplės ir geltonai nusidažo skulptūros bei banguoti 
karnizai. Varpas girdisi ne tik kalvose, bet ir aikštėje, iš 
kurios pačios bažnyčios nelabai ir matyti. Nesiliaujan-
ti konkurencija tarp sacrum ir profanum, tarp švento-
riaus ramybės ir aikštės bruzdesio. Moteris juoda striu-
ke vis dar sėdi, bet parduotuvės durys jau uždarytos. 
Nebėra ir dviračio. Ateinančią valandą bažnytkaimio 
centras iš autobusų stotelės ir pastato su betoniniais 
laiptais persikels į nedidelę bažnyčią. 

Skaidrūs vėlyvojo baroko langai į vidų įleidžia dūmų 
spalvos šviesą, kuri dramatiškai susimaišo su LED 

tekstas yra architektūros fondo projekto „aikštėje“ kuruojamo 
ciklo „vertė“ dalis. Projekto strateginis partneris – Lietuvos kul-
tūros taryba.
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kostas biLiūnas

šviestuvų skleidžiama šviesa. Vos įėjus, šoninės sienos 
viduje atrodo labai arti viena kitos, čia vietos nedaug. 
Bet kiek toliau nuo įėjimo bažnyčia taip išplatėja, kad 
net nesimato kraštų. Ji ir didelė, ir maža vienu metu. 
Atvažiuojant nuo aikštės pusės atrodo maža, einant 
pro vartus – jau milžiniška, įėjus vidun – vėl nedidu-
kė. Ir vėl kitaip atrodo paėjėjus švenčiausiosios vietos 
link, kur kaip palmės lapai – tokie kaip virš krikštija-
mo stiuko Jėzulio – išsilenkusios arkos ir virš jų pilkas 
šešėliuotas kupolas, sustiprinantis kunigo balsą per 
pamokslą. Šiandien gedulingos Mišios. Juodos parapi-
jonių striukės dera prie tamsių klauptų ir grindų, o kur 
ne kur žilos galvos susilieja su balkšvais Jonu, popie-
žiais ir aniuolais. Laiptai link vargonų įtaisyti bokšte 
su tokiais pat dideliais langais. Jaunimas balkone kri-
zendamas ruošiasi giesmėms. Šalta, ir moterys viduje 
pasilieka su kepurėmis. 

Miestelyje, šalia su ūkanomis susiliejusios bažnyčios, 
net ir apsiniaukusią dieną matyti, kad esi aukštai. Kad 
iškart už miestelio į pietus, Aukštadvario plento link, 
esančios šlapios pievos jau yra 20 metrų žemiau už 
bažnyčią, o toliau atsiveria žaliasis slėnis, kur iš karto 

už Verknės driekiasi pelkėti Gojaus, Baudėjų miškai. 
Stak liškių bažnyčios fasadas tarsi nusisukęs nuo mies-
to – ignoruoja miesto aikštę su prekiautojais, barais 
ir autobusais, su atvažiuojančiais miestelio lankyto-
jais. Jis iškilęs virš aplinkinių medinių namų žvelgia 
žemyn į ūkanose ištirpusį slėnį. Vietoj tradicinės ad 
orientem krypties, Stakliškių apsidė pasukta į šiaurės 
rytus, į kalvotas aukštumas, o pagrindinis fasadas su 

bokštais ir laiminimo balkonėliu – tiesia linija žvelgia į 
šventais laikytus Žiupos šaltinius. Palikdama aikštę su 
jos hedonistiniu gyvenimu, bažnyčios architektūra tar-
si panirusi į trancendentinį ryšį su vietovės dvasia. Jos 
trišonė apsidė saugo prasmingąsias aukštumas, o bokš-
tai, priešingoje pusėje, tarsi saugo nuo velniškų būtybių 
Verknės pakrančių raistuose. 

Stovint bažnyčioje, jokių miestelio ženklų nesimato – 
tik iš dangaus krintanti šviesa. O jeigu aikštėje lauki 
autobuso, matai bažnyčią iš šono, langas prieš langą – 
matyti, kas vyksta kitapus šventoriaus, danguje. Fa-
sadas su perpučiamais bokštais, iš kurių kairiajame iš 
pradžių kaboję iš viso 5 varpai, ir ažūriniu balkonėliu 
iškilęs virš miestelio trobų žvelgia kažkur toli į pie-
tus, vienu metu būdamas ir miestelyje, ir kažkur už jo 
ribų. Šis įspūdis pasitinka jau pirmą kartą atvažiavus į 
Liepų gatvės rėminamą aikštę, iš kurios pasimato ato-
kiau stovinčios ir nusisukusios bažnyčios šonas. Aikštė, 
kurioje susikerta iš keturių pusių susibėgantys keliai, 
ir bažnyčia – du skirtingi pasauliai, padaliję žmogaus 
dėmesį tarp empirinio ir transcendentinio horizontų. 
Ši nuolatinė įtampa sudaro miesto, didelio ir mažo, gy-

vybę. Stakliškėse ji vis dar tebesitę-
sia, nors, atrodo, vos berusena.  

Stakliškės įsikūrusios ten, kur 
vienos aukščiausių Lietuvoje kal-
vų leidžiasi žemyn į Verknės slėnį. 
Šiaurėje ir šiaurės rytuose, toje pu-
sėje, kur šventoriuje už apsidės kyla 
nedidelė kalvelė, driekiasi kalvos ir 
aukštumos. Ten išlikusi alkavietė, 
vietinių vadinama Sienakalniu. Tai 
kalnas, sudarytas iš keturių viršū-
nių, tarp jų driekiasi pelkė, dauba, 
išrikiuoti apeiginiai akmenys, kurių 
didžiausias vadinamas Dievo stalu. 
Su šia vieta susiję įvairūs padavimai 
ir pasakojimai apie čia stovėjusią 
pilį ir statomą bažnyčią, kuriuose 
kaip bene esminis elementas nuo-
lat figūruoja kalno statumas. Iš čia 
galima atsigręžti atgal į Stak liškes 
ir pamatyti mažų upelių ir versmių, 
kurių vanduo besileisdamas subė-
ga į pelkėtą Verknės slėnį, išvagotą 
kraštovaizdį. Pasak vietos legendų, 

aukščiausios ir žemiausios apylinkių vietos – kalnai, 
pelkės ir versmės – buvo susidūrimo su pagoniška ana-
pusybe tiltai.

Šeštą valandą vakaro grįžus į Liepų aikštę, veiksmas 
čia baigiasi. Niekas nebesėdi autobusų stotelėje, ką tik 
išvažiavo paskutinis į sostinę. Tyloje nesigirdi nei šunų, 
nei automobilių, nei žingsnių. Vos įžiūrimi juodi bažny-
čios bokštai susilieja su viską apėmusia tamsa. !

stakliškių švč. trejybės bažnyčia. iš wikipedia.org
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Kultūros istorija

Lietuvos tarPukario radijo teatras

Birutė Avižinienė

„aPie ką tyLime?“

Jau beveik šimtmetį egzistuojantis Lietuvos radijo 
teat ras iki šiol išlaikė savo ištikimus gerbėjus. Kiek
vieną šeštadienį ir sekmadienį jaunieji Lietuvos nacio
nalinio radijo klausytojai gali išgirsti vaikų radijo teat
ro spektak lį, suaugusiesiems radijo teatro spektaklis 
transliuojamas kartą per savaitę. Vaizdo dominuojamo-
je kultūroje ši teatro rūšis turi savo nišą, prisitaiko prie 
kintančių vartotojų lūkesčių ir vystosi kartu su sparčiai 
besiplėtojančiomis technologinėmis galimybėmis. Ne-
paisant atkaklaus nacionalinio radijo teatro gyvybingu-
mo, jis nėra sulaukęs teatrologų dėmesio – apie jį tylime, 
pabrėžia savo straipsnyje Dovilė Statkevičienė1. Pana-
šiai ir specifinis dramaturgijos žanras – radijo teat rui 
skirti draminiai kūriniai – vis dar laukia literatūrologų 
dėmesio, ir beje, ne tik Lietuvoje – tai viena labiausiai 
neįvertintų ir neapmąstytų XX a. literatūros rūšių2.

Norėčiau šią tylą nors šiek tiek sudrumsti – straips-
nyje pristatyti dabartinio Lietuvos radijo teatro išta-
kas, tai yra aptarti Lietuvos Valstybės radiofono 1926–
1940 m. transliuotus spektaklius3. Lietuvos radijas kaip 
institucija yra sulaukęs istorikų ir žurnalistų tyrimų, 
paties nacionalinio transliuotojo rūpesčiu paskutiniu 
dešimtmečiu yra išleistos kelios solidžios apžvalginės 
knygos, pristatančios įstaigos istoriją4. Minėtina ir 
straipsniui svarbi tarpukario radiofono veiklą išsamiai 
analizuojanti Stasio Štikelio monografija, keli kultūri-
nėje spaudoje pasirodę apžvalginiai, proginiai straips-
niai ar atsiminimai5. Tarpukario Lietuvos radijo teatro 
tyrimą didžiąja dalimi įgalina Lietuvos centriniame 
valstybės archyve, Valstybės radiofono fonde, saugomi 
dokumentai. Jie pristato radiofono darbo organizavimą, 

įstaigos veiklą, transliuotą radijo programą, radijo klau-
sytojų lūkesčius ir reakcijas, išliko ir nemažai radijo te-
atrui skirtų pjesių ir scenarijų. Archyvinė medžiaga itin 
svarbi, nes rekonstruoti eteryje skambėjusius vaidini-
mus yra nebeįmanoma – tarpukaryje technologijos dar 
neleido dirbti su įrašais, visas radijo eteris buvo tiesiogi-
nis. Yra žinių, kad XX a. ketvirtame dešimtmetyje ete-
ryje skambėjusi muzika buvo fragmentiškai įrašinėja-
ma fonografais, fiksuojančiais neilgus garso fragmentus 
vaško plokštelėse, tačiau paskui naudoti tokias laikme-
nas buvo galima tik kelis kartus6. Pačių radijo įrašų iš 
tarpukario, galima sakyti, nėra, mus pasiekė vos kelios 
į plokšteles įrašytos ištraukos. Radijo teatro vaidinimus 
įrašinėti į magnetinę juostą pradėta tik po Antrojo pa-
saulinio karo. 1948 m. buvo transliuojamas pirmasis 
įrašytas radijo vaidinimas – Aleksandro GudaičioGu-
zevičiaus romano Kalvio Ignoto teisybė radiofonizacija, 
o seniausi išlikę radijo teatro įrašai yra iš 1949 m.

radijas – aklas ar visiškai kiToks?

Radijas masino savo amžininkus, techninė naujovė, 
galinti akimirksniu į vieną bendriją sujungti po visą pa-
saulį pasklidusius klausytojus, žadėjo naują erą. Mūsų 
kultūroje entuziastingiausiai šį technikos stebuklą su-
tiko keturvėjininkai. Jie surengė ir pirmąjį literatūrinį 
vakarą radijo eteryje – 1926 m. gruodžio 9 d. nuskam-
bėjusį radio poezo koncertą. Avangardistinį siekį atnau-
jinti sustabarėjusias meno formas keturvėjininkai siejo 
su radijo gebėjimu keisti patį gyvenimą: pirmajame lie-
tuvių literatūriniame vakare skaitytame Juozo Petrėno 
pranešime iš radijo tikėtasi nelauktų įdomybių, naujos 
epochos, revoliucingo įdomumo. „Tad valio radio, valio 

1 dovilė statkevičienė, „apie ką tylime: radijo teatras“, in: Literatūra 
ir menas, 2013-07-19, nr. 29, p. 23.

2 taip teigia radijo dramaturgijai knygą paskyręs medijų tyrinėtojas 
timas crookas; žr. tim crook, Radio Drama: Theory and Practice, Lon-
don, new york: routledge, 1999, p. 3.

3 nors 1936–1939 m. radijo vaidinimus transliavo ir klaipėdos ra-
dijas, o 1939 m. atgavus vilnių prisidėjo iš transliacijos iš čia, šiame 
straipsnyje tyrinėjama kauno radijo stoties programa.

4 Lietuvos radijas, 1926–2016: Faktai, kūrėjai, laidos, parengė Laura 
blynaitė, vilija kneitienė, eglė Pacevičienė, ona Pečiulienė, irena stan-
kevičienė, gintarė viselgienė, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidy-

bos centras, 2016; gintaras aleknonis, Lietuvos radijas: Viena diena ir 
80 metų, vilnius: vaga, 2006.

5 stasys štikelis, Eterio šviesa: Nepriklausomos Lietuvos radijas 1919–
1940 m., kaunas: varpas, 2001; raimondas kančas, „Lietuvos radijo 
teatrui – 80“, in: Lietuvos scena, 2007, nr. 4/9, p. 53–55; antanas miški-
nis, „Lietuvos radijo pradžia“, in: Kultūros barai, 1969, nr. 8, p. 62–64; 
juozas girdvainis, „radijo teatro aušra“, in: Nemunas, 2006-06-15–21, 
nr. 23, p. 7–8; juozas girdvainis, „radijo teatro aušra“, in: Literatūra ir 
menas, 2002-03-01, nr. 9, p. 3.

6 stasys štikelis, op. cit., p. 321.
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gyvas visų girdimas žodis, kuris mus visas širdis – šir-
din sujungia“, – su įkarščiu baigė savo pranešimą pro-
zininkas7.

Nepaisant entuziastingo technikos stebuklo vertini-
mo, į radijo galimybes klausytojams perteikti visavertį 
spektaklį ilgą laiką žvelgta su nepasitikėjimu, mat ra-

dijo eterio specifika itin riboja menines spektaklio prie-
mones, tai yra transliuoja išimtinai garsą. Radijo teat
ro elementai – vien akustiniai: tai žodžiai (personažų 
tiesioginė kalba – dialogai ir monologai), garsai (garso 
efektai), muzika ir tyla8. Ši meninių priemonių askezė 
dar labiau išryškėdavo naują teatro rūšį lyginant su 
tradiciniu dramos teatru, į kurį pirmiausia lygiuotasi 

vertinant naujovę. Dar 1940 m. išsamiai Lietuvos ra-
dijo problemas analizavusioje monografijoje daryta iš-
vada, esą „[r]adijo teatras, veikdamas tik klausą, savo 
vaidybine visuma tėra tik dalis tikrojo teatro“9. 1928 m. 
aptardamas literatūros ir radijo santykį panašiai kons-
tatavo Stasys Grigaliūnas. Nors straipsnio autorius nu-
rodė nemažai radijo literatūros sklaidai teikiamų priva-
lumų (transliavimo spartą, didelę aprėptį, gyvo žodžio 
ekspresiją ir klausytojams daromą akustinį įspūdį), 
dramą jis išskyrė kaip netinkančią radijo eteriui: „Tik 
vienam dailiosios literatūros žanrui radio nėra tiek pa-
lankus, kaip kitiems – tai dramai. Mat, čia ji reikalauja 
dar ir optinio veiksnio, kurio radio neduoda. O su tuo ji 
nustoja dekoracijų ir veiksmo“10.

Duomenys iš kitų šalių radijo teatro istorijos patvirti-
na, kad akustinio plano dominavimas klausytojams iš 
pradžių buvo labai neįprastas. Pirmąją pjesę A Comedy 
of Danger (Pavojaus komedija) specialiai radijui 1924 m. 
Jungtinės Karalystės BBC transliuotojui parašė Ri-
chardas Hughesas. Iškalbingas šio kūrinio siužetas – 
viskas vyksta anglių kasykloje po žeme. Jau pirmosios 
personažų replikos nurodo, kad dingo šviesa ir visas 
veiksmas rutuliosis aklinoje tamsoje, personažams ban-
dant išsivaduoti iš požemių: „MERĖ (garsiai). Sveiki! 
Kas nutiko? / DŽEKAS. Dingo šviesa“11. Taip vizualioji 
informacija pašalinama ir siužeto lygmeniu, tarsi pade-
dant žiūrovui įsijausti į transliuojamą draminį veiksmą 
ir priprasti prie pasikeitusio recepcijos būdo. Pažymė-
tina, kad ir pats BBC transliuotojas patarė klausantis 
Hugheso pjesės išsijungti šviesą ir bandyti įsivaizduo-
ti draminį veiksmą visiškoje tamsoje. Panašiai JAV 
leistame iliustruotame žurnale Radio Digest 1923 m. 
aptariant radijo pjesių klausymąsi buvo reziumuota: 
„Klausydamiesi šių pjesių apsimeskite aklu. Kuo ge-
resnė jūsų vaizduotė, tuo geresni bus šie spektakliai“12.

Požiūris į radijo galimybes transliuoti visavertį spek-
taklį dviprasmiškas išliko gana ilgai: viena vertus, 
įvairūs besiformuojantys radijo teatro žanrai užėmė 
svarbią, klausytojų mėgstamą meninės ir pramoginės 
programos dalį, antra vertus, vis dar būdavo neatran-
dama kalbos jam apibūdinti. Dar 1984 m. Andrew Cri-
sellis, įtakingos knygos apie šią mediją autorius, radiją 
dėl optinės informacijos stokos metaforiškai pavadino 
aklu ir kitas jo savybes išskyrė kaip šios negalės kom-
pensaciją13. Teorinis žvilgsnis į radijo teatrą pradėjo 
keistis ėmus plėtotis medijų studijoms, taigi atsižvelgus 
į radijo medijos ypatumus. Crisellio aklumo definicija 

birutė avižinienė

7 „j. Petrėno pranešimas, skaitytas radio poezo koncerte š. m. gruo-
džio 9 d.“, in: Keturi vėjai, 1926, nr. 2, p. 8.

8 richard j. Hand, mary traynor, The Radio Drama: Handbook. 
Audio  drama in Context and Practice, new york: continuum interna-
tional Publishing group, 2011, p. 40.

9 juozas rimantas, Radijo problema Lietuvoje: organizacija ir užda-
viniai, kaunas: spaudos fondas, 1940, p. 20.

10 stasys grigaliūnas, „radio ir literatūra“, in: 2000 metrų, 1928, 
nr. 6, p. 114.

11 richard j. Hand, mary traynor, op. cit., p. 16.
12 Radio Digest, 1923-10-27, in: https://archive.org/details/radio 

192317919231924radi/page/n71/mode/2up?q=radario, (2022-02-01).
13 andrew crisell, Understanding Radio, London, new york: rou-

tledge, 1994 (11984), p. 3–16. 

muilo „radioza“ reklama laikraštyje „Lietuvos žinios“. 
1927-06-15. iš epaveldas.lt. 
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sulaukė pelnytos kritikos, o radijas imtas vertinti ne 
vien kaip jau egzistuojančių kultūros formų mėgdžio-
tojas, bet kaip savo specifika pasižymintis medijų feno-
menas. Teoretikai pirmiausia išskyrė radijo gebėjimą 
informaciją pateikti klausytojo erdvėje: naujoji radijo 
bangų transliavimo ir priėmimo technologija perkėlė 
klausymosi aktą į klausytojo namus, vienu metu pa-
siekdama, viena vertus, milžinišką auditoriją, antra 
vertus, į kiekvieną klausytoją ar mažą jų būrelį kreip-
damasi atskirai, intymiai. Vidinis Lietuvos Valstybės 
radiofono dokumentas, skirtas padėti prelegentams pa-
siruošti kalbėti prie mikrofono, kaip tik tai ir patvirtina: 
pranešėjams patariama į mikrofoną kalbėti įsivaizda-
vus kokį nors artimą ar pažįstamą žmogų ir užuot by-
lojus didelėms minioms, kreiptis tiesiogiai į jį14.

Kitas išskiriamas radijo teatro aspektas – meninio 
vyksmo dabartiškumas. Tarpukario Lietuvos Valstybės 
radiofone transliuojama programa pasižymėjo abipu-
siu – ir meninio vyksmo, ir jo klausymosi akto – dabartiš-
kumu, mat kaip jau minėta, visi tarpukariu transliuoti 
radijo spektakliai buvo atliekami gyvai, beveik nebuvo 
technologinių galimybių juos įrašinėti. Ribotas galimy-
bes kurti garso meną rodo Juozo Girdvainio pastaba 
apie tarpukario radijo teatro transliacijas:

Radijo teatro vaidinimo metu šalia mik
rofono prie aktorių stovėdavo daug pa-
galbininkų, kurie imituodavo pašalinius 
garsus. Vienas būgną pamušdavo, kitas, 
vandens kibirą pasistatęs, jūros bangas 
sukeldavo, keliese, pridėję šukas prie 
lūpų, jos šniokštimą sudarydavo, kiti, 
rankomis mušdami per kelius, raite-
lių ant žirgų šuoliavimą atkurdavo, dar 
kiti – šliaužimą, bėgimą, aimanas, gais-
ro situaciją perteikdavo ir panašiai.15

Ilgainiui ir radijo vienplaniškumas (vien 
akustinė medžiaga) imtas vertinti ne kaip 
trūkumas, o kaip privalumas. Radijo 
spektaklis į adresato vaizduotę kreipiasi 
itin skvarbiai, gyvas ir kūniškas jis įsiku-
ria pačioje klausytojo vaizduotėje16. Radijo 
spektaklis veikia labai stimuliuojančiai, 
nes neegzistuojantį vizualųjį elementą 
klausytojas susikuria pats, taip įsitraukdamas į trans-
liuojamo vaidinimo meninį vyksmą. Čia ir dabar išbaig-
damas gaunamą meninį turinį, klausytojas privers-
tas labai aktyviai dalyvauti meninėje komunikacijoje. 

Radijo teatro istorijoje yra pavyzdžių, kai radijo medi-
jos savybė stimuliuoti klausytojo įsitraukimą pasiekia 

itin didelį lygį. Reikia turėti galvoje, kad radijo eteris 
dažnai vertintas pirmiausia kaip informacijos kana-
las, o ne meninės tiesos perteikėjas, tad ir fikcija kar-
tais buvo priimama kaip realus įvykis. Ko gero, žino-
miausias pavyzdys yra 1938 m. Helovino išvakarėse 
JAV ištransliuotas vaidinimas. Pjesėje buvo adaptuotas 
mokslinės fantastikos autoriaus Herberto Georgo Well-
so romanas Pasaulių karas apie JAV rytinėje pakrantė-
je Žemę užpuolusius ateivius. Spektaklyje buvo imituo-
jami žinių pranešimai bei reportažas, ir šie informacijos 
sklaidai skirti žanrai pjesės fikcinį siužetą klausyto-
jams pavertė realiu faktu. Nepaisant aiškaus anonso 
spektaklio pradžioje ir pranešimo jam pasibaigus, kad 
klausytojai išgirdo meno kūrinį, didelė auditorijos dalis, 
patikėjusi puolimu iš Marso, puolė į paniką17. Ir Lie-
tuvoje turime panašų atvejį – 1935 m. gruodžio 31 d. 
klausytojai po tradicinės Traviatos transliacijos išgirdo 
įsiveržusio į studiją „plėšiko“ reikalavimus, kai jis, te-
rorizuodamas aktorius, vertė pastaruosius pagal paties 
pageidavimus skaityti paskaitas, dainuoti ar vaidinti. 
Nors šis vaidinimas Lietuvos aide buvo anonsuotas18, 
dalis susirūpinusių klausytojų, patikėjusių realiu įsi-
veržėliu, paskambino policijai ir į studiją atvyko parei-

gūnai. Šie pavyzdžiai akivaizdžiai demonstruoja radijo 
medijos poveikį dramos spektakliui – jo meninės tiesos 
paveikumas sustiprinamas iki maksimumo.

Bent fragmentiškai galima išvardyti svarbiausius ra-
dijo medijos bruožus: didelė šios medijos aprėptis ir tuo 
pačiu metu specifinė savybė kreiptis į kiekvieną klau-

14 LCVA, f. 946, ap. 2, b. 558, l. 2, 12.
15 juozas girdvainis, „radijo teatro aušra“, in: Nemunas, 2006-06-

15–21, nr. 23, p. 8.
16 dovilė statkevičienė, op. cit., p. 23–24.

17 richard j. Hand, mary traynor, op. cit., p. 22–32.
18 „radiofonas originaliai sutiks naujus metus“, in: Lietuvos aidas, 

1935-12-31, nr. 352, p. 5.

Lietuvos valstybės radiofono radijo studija. Lcva
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sytoją atskirai, intymiai, jo namų erdvėje; taip pat me-
ninio vyksmo dabartiškumas ir didelis klausytojo įsi-
traukimas, stengiantis vaizduotėje išbaigti gaunamą 
garsinę informaciją. Matysime, kad šios savybės esmin-
gai prisideda prie radijo teatro specifikos.

Lietuvos vaLstybės radiofonas

„Alio, alio – Lietuvos radijas – Kaunas“, – 1926 m. bir-
želio 12 d. nuskambėjo pirmasis radijo šaukinys iš Kau-
no. Pirmoji radijo laida tetruko pusvalandį: perskaity-
tas Švietimo ministerijos sveikinimas, kelios „Eltos“ 
naujienos, toliau įvairiomis kalbomis buvo kartojamas 
tas pats šaukinys ir prašoma: „Kas girdite mus – atsi-
liepkite“. 1927 m. Švietimo ministerija įsteigė Radijo 
tarybą – visuomeninę organizaciją radijo darbui ir pro-

gramoms koordinuoti ir organizuoti, bet gana greitai 
Kauno radiofonas buvo suvalstybintas – 1929 m. Radijo 
taryba panaikinta, įkurtas Valstybės radiofonas, vei-
kiantis pagal Valstybės radiofono įstatymą ir pavaldus 

Švietimo ministerijai. Pirmasis šio įstatymo straipsnis 
skelbė: „Valstybės radiofonas laikomas mokslo, meno, 
informacijos ir kitoms kultūros žinioms platinti“19. To-
liau aptariama radijo programa patvirtina, kad įstaiga 
be informacijos sklaidos tarpukariu iš tiesų stengėsi 
vykdyti auklėjamąją ir šviečiamąją funkcijas.

Nepaisant to, kad vos pradėjęs transliuoti radiofo-
nas vertintas kaip svarbus valstybės pažangos ženklas, 
žvelgiant į tarpukario radijo auditorijos kiekį ir sudė-
tį, neišvengiamai kyla klausimas apie to meto radijo 
aprėptį. Šalies elektrifikacijos ir radiofonizacijos lygis 
buvo žemas: 1930 m. 1000 Lietuvos gyventojų teko vos 
4,6 radijo aparato, o daugiausia radijo aparatų 1000 gy-
ventojų (beveik 25) teko 1939 m., kai buvo užfiksuota ir 
daugiausia radijo abonentų20. Radijo dažniausiai klau-
sytasi nedidelėmis grupėmis, tad vienas radijo apa ratas 
dažnai „aptarnaudavo“ kelias šeimas. Daugiausia (kiek 
daugiau nei ketvirtadalis visos auditorijos) radijo klau-
sėsi tarnautojai, dvasininkai, mokytojai, patys tesudarę 
vos 3 % tuometinės Lietuvos visuomenės. Tad visuoti-
nai sutariama, kad radijas tarpukariu buvo brangus 
malonumas ir tikrasis jo vartojimo proveržis įvyko po 
Antrojo pasaulinio karo ir turėtų būti siejamas su So-
vietų valdžios atėjimu bei šios medijos naudojimu pro-
pagandos tikslais.

Kita vertus, norint nustatyti radijo įtaką Lietuvos 
tarpukario visuomenei (ypač šiam straipsniui aktualiu 
kultūros sklaidos aspektu), korektiškiau būtų radijo 
klausytojų skaičių lyginti su kitais to meto kultūros 
kanalais – spaudos ar knygų tiražais. Knygos tarpu-
kariu buvo brangios, jų tiražai nedideli – originaliosios 
grožinės literatūros egzempliorių skaičius retai viršijo 
2000–3000, poezijos knygų tiražai buvo dar mažesni, 
apie 500–700 egzempliorių21. Radijo abonentų skaičius 
gana greitai pasivijo ir pralenkė tiek knygų, tiek kul-
tūrinės spaudos tiražus (pavyzdžiui, kultūros žurnalas 
Naujoji Romuva 1933 m. pasiekė 5000 egzempliorių 
tiražą, o radijo abonentų 1927 m. jau buvo per 5500). 
Dar labiau nei vartotojų kiekis radijo įtakos mastą pa-
deda suvokti šios medijos sklaidos pobūdis, mat radi-
jo klausymosi neribojo auditorijos neraštingumas, vis 
dar didelė to meto problema (pagal 1923 m. gyventojų 
surašymo duomenis, 44,1 % gyventojų – visiški beraš-
čiai). Vienas pirmųjų radiofono programos planus kūręs 
Kauno radijo stoties viršininkas Kleopas Gaigalis dar 
1925 m. pabaigoje rašė tuometiniam švietimo minist
rui Kazimierui Jokantui: „Knyga geras dalykas, bet 
gyvas žodis dar geresnis, nes knygą reikia mokėti skai-
tyti, o klausytis (be kurčių) kiekvienas moka“22. Radijo 
bangos pasiekdavo tolimiausius provincijos užkampius, 

pologinės ir teminės charakteristikos bandymas“, in: Knygotyra, 1989, 
nr. 17 (24), p. 46–47.

22 LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1692, l. 5.
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radvinauskų šeima savo namuose prie naujo radijo aparato 
„telefunken“. 1937. Lcva

19 „valstybės radiofono įstatymas“, in: Vyriausybės žinios, 1929, 
nr. 296, p. 7.

20 stasys štikelis, op. cit., p. 136.
21 audronė glosienė, „knygų leidyba Lietuvoje 1918–1940 m.: ti-
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o išlikę radijo klausytojų laiškai liudija demokratinį šios 
medijos pobūdį – daugybei klausytojų radijas ne tik per-
duodavo svarbias žinias, bet ir darė prieinamą aukštąją 
kultūrą. 1930 m. klausytojo laiške rašoma:

Tamsta negalite įsivaizduoti, kaip provincijos gyven-
tojai (tolimos provincijos, atskirti nuo kultūrinio judė-
jimo) yra pasiilgę tikrojo meno. Juk mums mažiausia 
yra proga ir mūsų meno šventovėje – teatre pabūvoti, 
vienintelė laimė, ką per radio išgirstame.23 

Pirmųjų metų radijo programa buvo gana atsitiktinė, 
organizacija – chaotiška, mat radiofone dirbo pirmiau-
sia techniniais parametrais, o ne transliuojamu turiniu 
besirūpinę žmonės. Iš pradžių transliuota vos po kelias 
valandas vakarais, bet radijo programa nuolat ilgėjo ir 
įvairėjo, ir baigiantis ketvirtam dešimtmečiui trukdavo 
maždaug pusaštuntos valandos per parą (nuo 1934 m. 
prisidėjo rytinė programa). Skelbtas laikas, skaityti 
meteorologijos biuro pranešimai, trumpos žinios, trans-
liuota daug muzikos. Po ilgokų diskusijų su bažnyčios 
vyresnybe, 1931 m. iš Kauno bazilikos pradėtos trans-
liuoti sekmadieninės šv. Mišios. Tipiškas tarpukario ra-
diofono žanras buvo ir įvairias mokslo žinias pristatan-
čios viešosios paskaitos, taip pat nusistovėjo tradicija 
eterį suteikti įvairioms visuomeninėms organizacijoms 
(Šaulių sąjungai, pavasarininkams, Lietuvos skautų 
sąjungai, Lietuvių katalikų blaivybės draugijai ir kt.) – 
rengtos šių organizacijų veiklą pristatančios valandėlės.

Meninėje programoje dominavo muzika. Pačioje ra-
diofono veiklos pradžioje, 1926 m. gruodžio 2 d., iš Vals-
tybės operos teatro pirmą kartą radijo bangomis per-
duota opera – Charles’io Gounod Romeo ir Džiuljeta. 

Ir vėliau operos spektakliai transliuoti 1–2 kartus per 
savaitę, vadinasi, tarpukario radijo klausytojai galėjo 
išgirsti beveik visas Valstybės teatre statytas operas. 
Jau pirmaisiais radiofono veiklos metais buvo įsteig-

tas visą tarpukarį išlikęs radijo orkestras, eteryje gyvai 
koncertuodavo ir kiti ansambliai, buvo grojama ir plokš-
telių muzika. Nors apie muzikos dalį radijo programoje 
statistinės informacijos nėra daug, žinoma, kad 1936 m. 
ji sudarė net 50 % visos programos24.

Priešingai radijo orkestrui, vaidintojų trupės radijas 
niekada nesubūrė. Pirmaisiais radiofono veiklos me-
tais spektaklius daugiausia atlikdavo karininko Vlado 
Braziulevičiaus vadovaujamas mėgėjiškas Karių te-
atras25. Daugiausia dėmesio radijo teatro organizaci-
niams reikalams buvo skirta tada, kai suvalstybinus 
Kauno radiofoną, įstaigai ėmė vadovauti teatro režisie-
rius Antanas Sutkus (1929–1934). Matyt, Sutkus buvo 
pasirinktas dėl turėtos vadovavimo patirties (1923–
1936 m. buvo Valstybės teatro direktorius). Per pusšeš-
tų metų, kai vadovavo radiofonui, Sutkus teatro klausi-
mais aktyviai susirašinėjo su atsakingomis žinybomis; 
jo memorandumuose, apžvalgose, pasiūlymuose matyti 
kryptinga radijo teatro vizija, aiškus poreikis turėti įs-
taigos aktorių trupę. Tačiau valdžios atstovai nematė 
reikalo investuoti į atskirą radijo teatro struktūrą, be 
abejo, prisidėjo ir Lietuvą pasiekusi pasaulinė ekono-
minė krizė, tad dažniausiai radijo vaidinimuose daly-
vaudavo režisieriaus pakviesti Valstybės teatro akto-
riai. Sutkui visgi pavyko iš Valstybės teatro aktorių 
suburti daugiau mažiau nuolatinę neetatinių aktorių 
grupę. Radijo vaidinimus dažniausiai atlikdavo Nelė 

23 LCVA, f. 964, ap. 1, b. 52, l. 66.
24 stasys štikelis, op. cit., p. 323.
25 kariuomenės ir radiofono bendradarbiavimas pirmaisiais jo veiklos 

metais neturėtų stebinti: technikos naujove pirmiausia naudojosi kariš-
kiai (dar 1910 m. carinės rusijos armijos ryšių tarnyba kauno tvirtovės 
žaliakalnio forte įrengė nekilnojamąją kibirkštinę radijo stotį, kurią per 
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karys klausosi radijo. Lcva

antanas sutkus – Lietuvos valstybės radiofono direktorius. 
1929–1934. Lcva

karą užėmę vokiečiai naudojo savais tikslais). 1919 m. ji perėjo Lietuvos 
kariuomenės ryšių tarnybai. nesiplečiant į peripetijas apie naujos radi-
jo stoties statybas, reikia pažymėti, kad ir 1926 m. pradėjusioje trans-
liuoti kauno radijo stotyje dirbo nemažai kariškių; žr. Lietuvos radijas, 
1926–2016, p. 6–8.
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Vosyliūtė, Jadvyga Oškinaitė, Kazys Juršys, Henrikas 
Kačinskas ir kiti aktoriai. 1931 m. į Valstybės radiofo-
ną sekretoriaus administratoriaus pareigoms buvo pri-
imtas Juozas Gučius – jis redagavo bei tvarkė ir visas 
menines programas, pats rašė pjeses, režisavo, vaidino, 
daug veikalų išvertė ir pritaikė radiofonui, tad laikomas 
pirmuoju etatiniu radijo teatro režisieriumi26. Kaip tik 
jo plunksnai priklauso ir daugiausia (virš 30) radijo te-
atrui specialiai parašytų kūrinių.

meninės radijo teatro formos

Atskirti radijo žanrus tarpukario laikotarpiu yra su-
dėtinga, mat tuo metu jie dar tik formavosi. Tipologiza-
ciją komplikuoja dar ir tai, kad dramos centre esantis 
dialogas dažnai suteikdavo formą įvairioms radijo lai-
doms: dialogizuotiems pasakojimams, įvairiems pasi-
kalbėjimams, net reklamoms ar reportažams. Dialogas 
vyrauja daugelio įvairių organizacijų pusvalandžiuose 
ar valandėlėse. Tokias laidas paprastai pradėdavo vedė-
jo įžanga, pasisakymas aktualia tema, veiklos apžvalga, 
o šias laidos dalis sujungdavo meninė programa: muzi-
kuodavo tos organizacijos choras ar ansamblis, dažnai 
vaidintas ir radijo vaizdelis. Peržvelgus išlikusius šių 
valandėlių scenarijus akivaizdu, kad dialogizuotuose 
vaizdeliuose nėra draminio veiksmo užuomazgų, tik 
siekis perteikti tam tikras žinias, pamokyti ar įteigti 
tam tikrą ideologinę laikyseną. Radijo teatro kontekste 
šiuos dialogus daugių daugiausia galime įvardyti para-
teatriniais radijo žanrais; ryškiausia šių dialogų sąsaja 
su XIX a. didaktiškuoju dialogu. Toks dialogas siekia 
pamokyti, informuoti, pakreipti savo klausytoją viena 
ar kita ideologine linkme. Radijo terpė tam itin tinka-
ma – čia ir dabar vykstantis pokalbis atitinka radijo 
transliacijos dabartiškumą, yra patraukli, prieinama 
klausytojams raiškos forma.

Kad ir kaip sunku būtų brėžti ribą tarp radijo teatro 
žanrų, radijo teatro repertuaras įvairiose šalyse klos-
tėsi panašiai. Ankstyviausiu laikotarpiu radijo eteryje 
pradedama transliuoti iš dramos teatrų ir operų. Jau 
minėta, kad vos pradėjęs veiklą, radiofonas 1926 m. 
tiesiogiai iš Valstybės teatro transliavo operą. Ir vėliau 
kelis kartus per savaitę operos spektakliai būdavo radi-
jo bangomis perduodami tiesiogiai iš Valstybės teatro. 
Muzikos dominavimas operos teatre savaime paaiškina 
jos kiekybinę persvarą radiofono programoje, lyginant 
su dramos teatru. Perteikti dramos vaidinimą sudėtin-
giau – tenka kompensuoti begalę už garsinės informa-
cijos ribų liekančios informacijos. Tai gerai iliustruo-
ja molėtiškių atvirlaiškis, atsiųstas į Kauno radiofoną 
1929 m. pradžioje ir skirtas aptarti iš Valstybės teatro 
radijo bangomis perduotą keturių veiksmų Ludwigo 
Fuldos komediją Mokyklos draugai (premjera 1928 m. 
gruodžio 20 d., režisierius Borisas Dauguvietis):

Kauno radiofono p. Vedėjui 
Komedija „Mokyklos draugai“ klausyta su malonu-

mu – pasitenkinimu.
Nenugirsta apie 30 % žodžių, bet tas nekenkė sek-

ti – suprasti veikalo turinį.
Pageidaujama perduoti vaidinimus iš Valstybės te-

atro dažniau, su šiais pridėčkais:
1) Pranešti koks ir kokį vaidmenį atlieka artistas.
2) Nupiešti – atpasakoti scenos vaizdą.
3) Kuomet artistas įeina scenon – pranešti (gerai 

būtų dar prieš vaidinsiant, patiekti žymesnių vaidi-
nime dalyvių charakteristiką) ir šiek tiek žinių apie 
veikalo autorių.

Malėtiškiai27

Nepaisant akivaizdžių sunkumų, su kuriais susidur-
davo dramos vaidinimų transliacijos iš Valstybės teat
ro, ši strategija išliko visą tarpukarį.

Kitas etapas – jau esamų dramų pritaikymas radijo 
eteriui. Peržvelgus 1927 m. radijo teatro repertuarą, 
matyti, kad Radiofone karininko Vlado Braziulevičiaus 
vadovaujama Karių teatro trupė suvaidino 13 spektak
lių (kai kurie kartoti po kelis kartus). Tų metų radijo 
teatro repertuarą sudarė nesudėtingos, trumpos kome-
dijos ir pjesės, mėgtos lietuviškųjų vakarų laikotarpiu 
ir kiek vėliau, XX a. trečio dešimtmečio pradžioje, po-
puliarios pjesės. Lietuvos radijo teatro pradžia laikoma 
1927 m. kovo 4 d. radijo bangomis perduota Liudo Giros 
dviejų veiksmų simbolinė drama Beauštanti aušrelė, 
skirta pagerbti neseniai mirusį Joną Basanavičių. Lie-
tuviškųjų vakarų repertuarui priklausė ir 1927 m. ge-
gužės 10 d. transliuotos Kazimiero Strazdo Lietuviškos 
vestuvės, Petro PundzevičiausPetliuko dviveiksmė ko-
medija Velnias – ne boba (transliuota 1927 m. lapkričio 
13 d.), Szczęsny Zahajkiewicziaus vieno veiksmo farsas 
Tai politika (1927 m. gruodžio 31 d.). Tais metais suvai-
dintos ir dvi vienaveiksmės Sofijos Čiurlionienės kome-
dijos Kuprotas oželis ir Gegužis (1927 m. birželio 8 d. ir 
lapkričio 27 d.), Liudo Giros misterija Paparčio žiedas 
(1927 m. balandžio 14 d.) ir keli kiti dramos veikalai. 
Kaip matyti iš 1927 m. radijo teatro repertuaro, pra-
džioje rinktasi trumpas pjeses ar komedijas su keliais 
personažais. Toks vaidinimas paprastai būdavo supla-
nuojamas kaip paskutinis dienos programos numeris ir 
trukdavo apie pusvalandį.

Trečiasis radijo repertuaro formavimosi etapas prasi-
deda tada, kai radijo eteriui pjesės pradedamos rašyti 
specialiai. Šiuo metu dar sunku pasakyti, kada tiksliai 
nuskambėjo pirmoji specialiai radijui parašyta pjesė, 
bet galime spėti, kad jos autorius galėjo būti dažnas 
radiofono viešųjų paskaitų prelegentas Vytautas Bičiū-
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26 Ibid., p. 65.
27 LCVA, f. 964, ap. 1, b. 35, l. 85.
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nas – kaip tik jo Vasario 16osios progai skirtas radijo 
vaizdas Erškėčiai ir Laisvė buvo transliuotas 1931 m. 
vasario 16 d. (režisavo Antanas Sutkus, vaidino Valsty-
bės teatro artistai, Vaidybos mokyklos mokiniai ir vyrų 
balsų choras; spektaklis užtruko 1 val.). Bičiūnas, kar-
tu su Kaziu Inčiūra, Borisu Dauguviečiu, Antanu Gus-
taičiu ir Juozu Gučiu dažniausiai minimi išlikusiame 
1929–1939 m. vaidintų radijo spektaklių sąraše28.

Nors radijo dramaturgijos įvardijimai įvairuoja (pje-
sė, vaizdas ar vaizdelis, misterija, kronika, pasaka, fan-
tazija), vaidinti kūriniai pagal apimtį paprastai vadinti 
radijo vaizdais ar vaizdeliais. Taikyta klasifikacija į 
didžiuosius (ilguosius, rimtuosius) ir mažuosius (trum-
puosius, paprastai komiškus) radijo vaidinimus. Didieji 
spektakliai paprastai būdavo skiriami kokiai nors pro-
gai – tautinei, religinei šventei ar sukakčiai. Jie truk-
davo 1–1,5 val., būdavo ilgai rengiami (3–5 mėnesius), 
vaidindavo geriausi Valstybės teatro aktoriai. Radijo 
eteryje skambantys „rimtieji“ vaidinimai turėjo sukon-
kretinti valstybines šventes, meniniais vaizdais siek-
ta suteikti minėjimų ir švenčių turiniui atpažįstamus 
personažus ir siužetus. Daugybė pjesių pavadinimų iš-
kart signalizuoja numanomą jų turinį: tai Aleksandro 
Merkelio kronika Rusiškai 
nesimelsim apie Mintaujos 
gimnazijos moksleivių atsisa-
kymą melstis rusiškai, bene 
populiariausia tarpukario ra-
dijo pjesė – Gučiaus misterija 
Golgota, bent 9 kartus trans-
liuota šv. Velykų išvakarėse, 
to paties autoriaus fantazija 
Kovų dėl Vilniaus atgarsiai 
ar pjesė Kraštui atbundant 
(Vasario 16ajai) ir kiti spek-
takliai.

Mažieji vaidinimai rengti 
gerokai dažniau (2 kartus per 
mėnesį, kartais kas savaitę). 
Paprastai juose analizuotos 
gyvenimo aktualijų temos, 
inscenizuoti trumpi kūriniai. 
Didelę šių spektaklių dalį su-
daro komiški serijiniai vaidi-
nimai – neabejotinai tarpukario radijo klausytojų la-
biausiai laukti radijo teatro pastatymai, vadinti radijo 
pramogomis. Vienas populiariausių serijinių vaidinimų 
Lietuvos radijo eteryje – 1933 m. spalio 30 d. debiutavę 
Žemaitis, Aukštaitis ir Dzūkas, dar vadinti „trijų artistų 
cechu“. Grupės vadovas ir vaidinimų ruošėjas buvo Ka-
zys Juršys (Aukštaitis), taip pat Petras Kubertavičius 
(Dzūkas), Antanas Mackevičius, neretai vaidindavo ir 

Juozas Siparis (Žemaitis). Šie aktoriai patys rinkdavosi 
medžiagą, rašydavo tekstus, jų vaidinimai transliuoti 
iki 3 kartų per mėnesį. Paprastai Žemaičio, Aukštaičio 
ir Dzūko vaidinimas būdavo neilgas (iki pusvalandžio), 
pristatoma ir išplėtojama komiška draminė situacija, 
drauge aptariant lengvai atpažįstamas aktualijas. Vaiz-
deliai pasižymėjo statiškais personažais – tipais, klau-
sytojų iškart atpažįstamais iš vartojamos tarmiškos 
šnekos.

Žemaitį, Aukštaitį ir Dzūką priminė ir serijinis vai-
dinimas, vadintas aktualijų operete – Linksmieji bro-
liai. 1926 m. Valstybės teatro aktoriai sukūrė nedidelę 
aktorių grupę, savotišką estradinį ansamblį, koncerta-
vusį Kaune ir kituose miestuose, čia aktoriai atlikdavo 
savo pačių sukurtas humoristines programas, dainavo 
komiškus, aktualijas aptariančius kupletus – dzingu-
liukus. Jie uždainavo ir radijuje – šiam kolektyvui va-
dovavo, kupletus kūrė aktorius ir režisierius Viktoras 
Dineika, jam talkino Jurgis Petrauskas, Henrikas Ka-
činskas ir kiti artistai. Pažymėtinas muzikinis šio seri-
jinio vaidinimo planas.

Abiejų minėtų vaidinimų turinį – šmaikščius dialo-
gus, perteikiančius tam tikrą draminį veiksmą ir muzi-

kinį jo akompanimentą – suvienijo, ko gero, žinomiau-
sias tarpukario radijo artisto Petro Biržio personažas 
Pupų Dėdė. Pirmą kartą Biržys Liudo Giros kvietimu 
radijo eteryje užgrojo dar 1926 m., o nuo ketvirto de-
šimtmečio pradžios beveik kiekvieną sekmadienį radi-
jo programose matome pusvalandį, skirtą Pupų Dėdės 
pastogei: kartu su talkininkais (Dėdiene Marceliute, 
Antaniuku ir kitais „vakaruškininkais“) jis grodavo ar-
monika, sekdavo pasakas, pasakodavo linksmas istori-
jas. Atėjus vasarai, su koncertine programa keliaudavo 28 LCVA, f. 964, ap. 1, b. 348, l. 2–4.
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karo aviacijos kariai atlieka radijo vaidinimą „Povilas Lukšys“ kauno radiofone. 1938. Lcva
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po Lietuvos kaimus ir miestelius, taip dar labiau išpo-
puliarindamas savo programą.

Visi pristatyti komiški serijiniai vaidinimai yra tarpi-
niai žanrų pavyzdžiai, besiremiantys vodevilio tradicija 
ir krypstantys į situacinę komediją. Su vodeviliu juos 
labiausiai sieja muzikinis pradas29, o su situacine ko-

medija – draminio veiksmo užuomazgos ir personažai. 
Situacinės komedijos centre – greitai išsisprendžiantys 
konfliktai ir šmaikštūs, žodžių dvikova paremti dia-
logai, paprastai dar ir besitaikantys į klausytojams iš 
karto atpažįstamas aktualijas. Tokiame draminiame 
kūrinyje veikia vis tie patys personažai, priklausan-
tys tai pačiai šeimai ar bičiulių būriui, paprastai ats-
tovaujantys iškart atpažįstamiems kontrastingiems ti-
pažams30. Vėliau atsiradusi ir išpopuliarėjusi televizija 
nustūmė radiją į antrą planą, ir daugelis pramoginių 
radijo žanrų persikėlė į televizijos ekranus. Nemažai 
vyresnio amžiaus televizijos žiūrovų dar atsimena pir-
mąją lietuvių situacinę komediją – televizijoje 1964 m. 
pradėtą rodyti Galinos Dauguvietytės režisuotą serialą 

Petraičių šeimoje. Tai tipiškas lietuviškas televizijos 
situacinės komedijos pavyzdys. Pažymėtina, kad idėja 
kurti Petraičių šeimą Dauguvietytei gimė klausantis 
Lenkijos radijo. Tuo metu šio radijo eteryje transliuo-
ta Lenkijoje populiari laida Matusiakų šeima31. Todėl 
žanriniu požiūriu galime nurodyti kad ir netiesioginį 
ryšį tarp tarpukario komiškų serijinių vaidinimų ir so-
vietmečio televizijos serialo, o tęsiant tradicijos liniją to-
lyn, iki mūsų laikų, nesunku pastebėti, jog dabartinėje 
Lietuvos televizijoje Linksmųjų brolių, Aukštaičio, Že-
maičio ir Dzūko ir Pupų Dėdės pastogės siekį linksmin-
ti ir pristatyti aktualijas geriausiai atitiktų LRT laida 
Dviračio žinios.

tarP cenzūros ir imProvizacijos

Visą tarpukarį radijo programa, kaip ir kitos kultūros 
sritys – spauda, knygų leidyba, kinas – buvo cenzūruo-
jama. Iš pradžių radiofonui ketinta taikyti išankstinė 
cenzūra kaip spaudai, bet daugiausia Sutkaus pastan-
gomis buvo išsiderėta išlygų – vyriausiasis karo cen-
zorius sutiko, kad iš anksto būtų cenzūruojamos tik 
politinio turinio paskaitos ir pranešimai. Valstybės 
radiofonas nustatyta tvarka pateikdavo skelbiamus 
tekstus cenzūruoti, o programas – tvirtinti atitinkamai 
įstaigai, kuriai radiofonas buvo pavaldus (iš pradžių 
Švietimo ministerijai, vėliau Visuomeninio darbo val-
dybai (1939), galiausiai Ministro pirmininko kancelia-
rijai). Iš išlikusių dokumentų akivaizdu, kad visą laiką 
prieš šį institucinį programos tvirtinimą vykdyta ir vi-
dinė cenzūra. Išlikusiuose radijo eteriui skirtuose teks-
tuose yra nemažai redagavimo žymių (paprastai taisyta 
kalba, trumpinti pernelyg ilgi sakiniai – tekstas verstas 
lengviau paskaitomu) ar tiesiog nurodyta, kad turinys 
(ne)tinkamas skaityti radijo eteryje be jokių motyvų, 
tad sunku nusakyti, kodėl neįtiko vienas ar kitas kūri-
nys. Įvairaus pajėgumo dramaturgai Valstybės radio-
fonui nuolat siūlydavo savo kūrinių. Daugelį jų atmes-
davo dėl menkos meninės vertės (dėl šios priežasties, 
spėtina, netinkamu vaidinti pripažintas radijo vaizde-
lis Vakaras darbininkų klube32). 1938 m. vasario 10 d. 
vaikams skirtos valandėlės vedėjas J. Vajega Balio Pu-
pėnoBorcherto atsiųsto radijo vaizdo Mažasis didvyris 
rankraštyje įrašė: „Vaikų kampeliui netinka“33. Siūlyto 
radijo vaizdelio siužetas – apie Petriuko tėvo partiza-
no žūtį Vilniaus krašte; vakare pas saviškius sugrįžusį 
Petriuko tėvą apsupa ir nušauna lenkai, žūna ir tėvo 
užduotį (nunešti laišką į užfrontę) vykdantis sūnus – jį 

birutė avižinienė

29 vodeviliu iš pradžių vadinti kupletai Xv–Xvi a. nedidelėse komiš-
kose pjesėse, vaidintose Paryžiaus mugių teatruose. ypač suklestėjęs 
Prancūzijos revoliucijos metais, XiX a. vodevilis tapo intriguojančia ne-
ilgos fabulos pjese, kurioje veiksmas ir dialogas kaitaliojasi su muzika, 
šokiu ir dainelėmis; daugiau žr. Petronėlė česnulevičiūtė, Dramos pa-
saulis, vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 112–113.

30 scott sedita, The Eight Characters of Comedy: A Guide to Sitcom 
Acting & Writing, Los angeles: atides Publishing, 2014, p. 10.

31 galina dauguvietytė, Perpetuum mobile, vilnius: tyto alba, 2002, 
p. 217–218.

32 LCVA, f. 964, ap. 2, b. 754, l. 1–8.
33 Ibid., l. 12.

Petras biržys – Pupų dėdė. 1934. kauno 
miesto muziejaus archyvas
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sugauna ir nušauna tie patys lenkai. Nepaisant nuo-
lat keliamos Lenkijos užgrobto Vilniaus temos, „Vaikų 
kampelio“ vedėjas pirmiausia atsižvelgė į savo audito-
riją – jauniesiems klausytojams netiko nei perspaustas 
siužetas apie sužvėrėjusius lenkus, nei brutalios žudy-
mo ar mušimo scenos.

Iš išlikusių scenarijų galima susidaryti įspūdį, kad 
pilkąja zona dažnai tapdavo serijiniuose vaidinimuose 
aptariamos aktualijos. 1936 m. po 9 metų pertraukos 
įvykus Seimo rinkimams, Linksmieji broliai ketino už-
dainuoti tokius kupletus:

Jau mes turim tikrą seimą
Seime rasime tik laimę dzingul...

Lietuvos čia vyrai tarsis
Jie dėl neguso nebarsis dzingul...

Jie ir Hitlerio neglostys
Jam ir nosies nenušluostys, dzingul...

Lietuvą jie gins garbingai
Tvarkys kraštą rūpestingai, dzingul... [...]34

Tuometinis radiofono redaktorius Antanas Miškinis, 
be kita ko, atsakingas ir už meninį turinį, kaip matyti 
iš išlikusios pastabos, į eterį šių kupletų neleido: „Dzin-
guliukai, dėl labai blogos formos, o vietomis ir tamsoko 
turinio, nedainuotini. Miškinis, 1936VI12“35. Veikiau-
siai minima netobula eilių forma buvo ne tokia svarbi, 
matyt, Miškinio sprendimą lėmė kupletų turinys. Ko-
mentuoti politiką Valstybės radiofono eteryje, kad ir 
kaip aptakiai, buvo mažų mažiausiai rizikinga.

Nepaisant griežtos išankstinės vidinės cenzūros, 
linksmi artistų vertinimai kartais į eterį prasibrau-
davo. Šia prasme labiausiai pasižymėjo Petras Biržys. 
Savo Pupų Dėdės pastogėje jis mėgo improvizuoti ir 
nukrypti nuo cenzūruoto scenarijaus. Atsiminimuose 
Biržys teigia dėl pernelyg aštrių pasisakymų per radiją 
net 11 kartų patekęs į kalėjimą. Kiek ilgesnė ištrauka 
iš jo atsiminimų pristato, manding, neretai pasitaiky-
davusią situaciją:

Einu kartą gatve, kur prezidentūra buvo. Namas 
nuo gatvės už kokių trijų šimtų metrų, kieme. Matau, 
dar tolumoje sustabdo policininkas vežiką su odine 
būda ir liepia atgal sukti.

Priėjau prie jo, klausiu:
– Kodėl grąžinote vežiką? [...]
– Susirgo prezidentienė. Gavome įsakymą neleis-

ti Vilniaus gatve pro prezidentūrą vežikams važinėti, 
mat arklio kanopos į akmeninį grindinį klapsėdamos 
neduos jos ekscelencijai ramiai ilsėtis...

To man ir reikėjo. Buvo šeštadienis. Kitą dieną, 
sek madienį, per radiją išpyliau: 	

Lietuvos tarPukario radijo teatras

Kai susirgo Zosė, tautininkų mama,
Uždraudė važiuoti pro tą šventą namą...
Šiūpt man vėl šešis mėnesius už grotų.
Zosės Smetonienės svainis, ministras pirminin-

kas Tūbelis, pasistatė gražioje vietoje, Žaliakalnyje, 
namus. Aš ir užgiedojau:

Tūbel, Tūbel, Tūbeliukai,
Tau išdygo trys namukai...
Iš kur litų tiek turėjai,
Gal su Jadze išperėjai.
Šlept man už tai tris mėnesius kaliūzės.36

Iš pateiktų pavyzdžių gali susidaryti įspūdis, kad il-
gieji (rimtieji) radijo vaidinimai beveik visada būdavo 
pakrauti ideologiniu turiniu, o trumpieji (buitiniai, ko-
miški) tesiekė linksminti klausytojus. Vis dėlto skaitant 
1939–1940 m. radijo spektaklių sezono pasiūlymą radio-
fono direktoriui, akivaizdu, kad tuo metu jau buvo su-
siformavęs užtektinas pagrindas ir atskiram meniniam 
radijo repertuarui vystyti: „Be radijo vaidinimų skiria-
mų įvairioms progoms, k. a. sukaktuvių, švenčių, minėji-
mų ar šiaip propagandai, labai praverstų ir mūsų radijo 
klausytojų auditorijai būtų naudinga sistematiškai duoti 
nors po vieną per mėnesį grynai meniško pobūdžio radijo 
vaidinimą“37. Deja, šiam ketinimui nebuvo lemta išsipil-
dyti. 1940 m. birželio mėnesį į Lietuvą įžengusiai Raudo-
najai armijai Kauno ir Vilniaus radiofonai buvo strate-
giniai objektai, kuriuos kariuomenė užėmė pirmiausia. 
Radijo eteris ėmė tarnauti kitiems šeimininkams.

Pabaigai

Nepaisant negausaus klausytojų būrio ir iš pradžių 
su nepasitikėjimu vertinto radijo teatro, nauja teatro 
rūšis netruko tapti mėgstama klausytojų radiofono pro-
gramos dalimi. Radijo teatro repertuaro formavima-
sis tarsi sugreitintai pakartoja lietuvių dramaturgijos 
raidą. Nuo parateatrinių žanrų, įvairių dialogizuotų 
pasikalbėjimų, vaizdelių ir teatralizuotų informacijos 
perteikimo formų, sietinų su XIX a. didaktiniu dialo-
gu, buvo pereita prie nesudėtingo lietuviškųjų vakarų 
repertuaro – eteriui imti pritaikyti žiūrovui jau žinomi, 
iškart atpažįstami draminiai veikalai. Beveik tuo pačiu 
metu pradėta rašyti ir radijo dramaturgija – specialiai 
radijo eteriui skirti dramos veikalai. Tarpukario radijo 
teatras perteikė to meto oficialiosios kultūros politikos 
siekius formuoti tam tikrą meninį turinį, bet atspin-
dėjo ir pramoginę, populiariąją to meto kultūros sritį. 
Galiausiai jis papildė lietuvių dramaturgijos istoriją – 
pateikė dabartinės televizijoje įsitvirtinusios situacinės 
komedijos ištakas.

34 LCVA, f. 964, ap. 2, b. 510, l. 19.
35 Ibid.
36 Pupų dėdė, Atsiminimai, parengė teodoras četrauskas, vilnius: 

vaga, 1999, p. 212–213.
37 LCVA, f. 964, ap. 1, b. 348, l. 1.
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Sovietų valdžios įsitvirtinimas Lietuvoje pokariu suta-
po ir su galutiniu kone visų sričių centrų ir mazgų per-
sikėlimu iš Kauno į Vilnių. Įdomu patyrinėti, ar tokia 
banali tiesa galioja ir gana specifinei gyvenimo sričiai, 
tuo metu pasiekiamai pirmiausia sovietinei (tiesa, ne 
tik partinei ir administracinei, bet ir mokslinei, techni-
nei ir kūrybinei) nomenklatūrai. Tad apžvelgęs XX a. 
šešto dešimtmečio Kaune statytų privačių namų istori-
jas1, sumaniau pasiaiškinti, kokius namus statėsi nau-
josios sostinės gyventojai, kokie veiksniai čia formavo 
individualią statybą, koks šioje istorijoje buvo Kauno 
vaidmuo? Tekste apsiribosiu keturių Vilniuje šeštame
septintame dešimtmetyje statytų kultūros ir mokslo 
veikėjų namų tyrimu.

Nepaisant gana skirtingų abiejų miestų individua-
lios statybos tendencijų (provincialus Vilnius kukliomis 
statybų apimtimis2 ir itin menku individualių projektų 
skaičiumi3 nė iš tolo neprilygo sostinei Kaunui), kalbant 
apie privilegijuoto kultūros lauko veikėjų ambicijų ten-
kinimą, panašumai akivaizdūs. Viena akivaizdžiausių 
bendrysčių – teritorinis namų pasiskirstymas: jei Kau-
ne aukštesnei socialinei klasei įsikurti buvo rezervuotas 
Žaliakalnis, tai Vilniuje tokiu rajonu tapo Antakalnis. 
Nors įprastai čia individualūs namai iškildavo specia-
liai tam suplanuotame Medžiotojų gatvės kvartale (ne-
žinantiems – tiesiai virš Antakalnio klinikų), kultūros 
ir mokslo veikėjams sklypai buvo skiriami arčiau cent
ro, ypač Jūratės, Kuosų ir Karių kapų gatvių kvartaluo-
se. Net jei anuo metu tai nebuvo patogiai pasiekiamas 
Vilniaus priemiestis, šešto dešimtmečio antroje pusė-

Prestižinio kvartaLo sovietiniame 
antakaLnyje susiformavimas

keturių vilniaus namų atvejis

Nojus Kiznis

je čia iškilus keliasdešimčiai režimo požiūriu nusipel-
niusių kultūros ir mokslo veikėjų individualių namų4, 
kvartalas tapo prestižine vieta.

Įdomu, kad architektūriniu požiūriu šie namai buvo 
gana panašūs į statytus Kaune. Nors Lenkijai priklau-
siusiame Vilniuje tarpukariu subrendo vietinė archi-
tektūrinė tradicija (kaip ir Kaune, besirėmusi moder-
nizmo idėjomis, tačiau išsiskirianti savo lakoniška, bet 
kokio dekoro vengiančia ir formos griežtumu pasižy-
minčia architektūros kalba5), po karo apie jos tąsą, prie-
šingai negu Kaune, kalbėti neišeina. Iš esmės paki-
tus miesto gyventojų sudėčiai – išvykus didžiajai daliai 
čia kūrusių architektų, o ir nelikus (išžudyta, repatri-
javo) tokios architektūros poreikį palaikiusios mies-
tiečių bendruomenės – lenkiško modernizmo tradicija  
Vilniuje nutrūko.

Tačiau miestas neliko idėjų vakuume. Kadangi reikš-
minga dalis, ypač aukštesnio socialinio sluoksnio naujų-
jų vilniečių atvyko iš Kauno, Vilniuje galime pastebėti 
kaunietiškų idėjų sklaidą. Nors iš pradžių Vilniuje labai 
trūko architektų, o kvietimus čia dirbti kauniečiai su-
tikdavo vangiai6, migracija vyko ir šeštame dešimtme-
tyje. Vilniuje jau dirbo ne vienas tarpukariu mokslus 
baigęs architektas, tarp kurių buvo ir 1940–1944 m. 
Vytauto Didžiojo universiteto Architektūros fakultete 
studijavęs ir po karo Lietuvos dailės institute dėstęs 
Eduardas Budreika. Moderniu, bet gana dekoratyviu 
braižu pasižymėjęs architektas Antakalnyje suprojek-
tavo bent keturis namus: du savo kolegoms grafikui 
Eduardui Jurėnui ir skulptoriui Petrui Aleksandra-

aKtualioji architEKtūra

1 nojus kiznis, „individuali statyba sovietų Lietuvoje: trijų kauno 
namų atvejis“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2022, nr. 3, p. 26–32.

2 1947–1957 m. kaune buvo išduoti 3014 individualios statybos lei-
dimai, vilniuje – tik 809.

3 vilniuje net devyni namai iš dešimties buvo pastatyti pagal tipi-
nius projektus (kaune tokie namai sudarė tik 8 % visos individualios 
statybos).

4 čia namus pasistatė grafikas eduardas jurėnas, tapytojas vytau-
tas mackevičius, kompozitorius vytautas klova, etnologas vitalis ir 
choreo grafė elena morkūnai, skulptorius juozas burneika, gydytojas 
Petras  norkūnas, istorikas juozas jurginis, architektas eduardas budrei-

ka, geografas alfonsas basalykas, skulptorius Petras aleksandravičius, 
kompozitorius Povilas tamuliūnas, matematikas jonas kubilius, isto-
rikai Pranė ir bronius dunduliai, inžinierius aleksandras čyras, fizi-
kas adolfas jucys, geografas vaclovas ščemeliovas, dailininkė sofija 
veiverytė, archeologas Pranas kulikauskas ir kompozitorius antanas 
bud riūnas.

5 marija drėmaitė, „kokius namus statėsi tarpukario vilniečiai?“, in: 
Naujasis Židinys-Aidai, 2022, nr. 3, p. 50–55.

6 vladislovas mikučianis, Norėjau dirbti Lietuvoje: Prisiminimai, su-
darė ir iš rusų kalbos vertė rasa dičiuvienė, vilnius: vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2001, p. 55.
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vičiui, vieną kompozitoriui Antanui Budriūnui ir sau. 
Apžvelkime Budriūno ir Jurėno namus.

Antano Budriūno namas (archit. Eduardas Budreika, 
1956). Nuo 1922 m. gyvenęs Kaune, studijavęs ir dės-
tęs Kauno konservatorijoje, 1949 m. Budriūnas (1902–
1966) persikrausto į Vilnių, kur pradeda dirbti LSSR 
konservatorijoje ir namo statybos metais užima Operi-
nio parengimo katedros vedėjo pareigas. Nors neturime 
žinių apie statybos procesą, iškalbingas ir pats namas, 
atskleidžiantis Budreikai būdingą modernumo ir tradi-
ciškumo dermę. Panašiai kaip Kauno namų atveju, tai 
buvo asimetriško plano, dviejų aukštų tinkuoto mūro 
namas keliašlaičiu stogu. Žvelgdami į pastatą iš gatvės 
pusės galime matyti labiau tradiciškus, reprezentacinę 
funkciją atliekančius sprendimus – arkomis dekoruotą 
prieangį, ornamentuotą balkono durų apvadą ir Kau-
no tarpukario architektūrai itin būdingą pusapskriti-
mę svetainę. Tuo tarpu galinio fasado sprendimai žavi 
savo lakoniškumu, o modernią architektūrinę išraišką 
liudija paprasti tūriai, asimetriškas planas ir pabrėžtas 
pastato horizontalumas.

Tarpukario tradicijos įtakas pastebime ir vidaus erd
vių planavime – aiškiai atskirtos pirmo aukšto viešos 
(fojė, svetainė, valgomasis), ūkinės (virtuvė, sandėliu-
kas, WC ir tarnaitės kambarys) ir antro aukšto priva-
čios (miegamieji, vonia ir balkonai) zonos su nusisto-
vėjusia kambarių paskirtimi liudija modernaus vienos 
šeimos būsto standartą. Galiausiai nepražiūrimi Bud
riūno namo patogumai – didelis gyvenamasis plotas 
(apie 120 m2, naudingas – apie 228 m2) ir prabangos 
atributai (garažas, centrinis šildymas ir tarnaitės kam-
barys) liudija aukštą jo socialinę padėtį.

Eduardo Jurėno namas (archit. Eduardas Budreika, 
1959). Tuo tarpu už keleto kvartalų, Pavasario gatvėje 
pastatyto žymaus grafiko Eduardo Jurėno (1923–1993) 
namo istorija atskleidžia ne tik kaunietiškų idėjų aidesį 
Vilniuje, bet ir neformalių statybos praktikų subtilybes. 
1941 m. pradėjęs studijas Kaune, galiausiai Jurėnas 
patenka į Vilnių, kur 1949 m. baigia Vilniaus dailės 
institutą (toliau – VDI) ir pradeda jame dėstyti. Pana-
šiu metu įsidarbinęs Valstybinės grožinės literatūros 
leidyk loje, Jurėnas iš kolegų sužino apie individualios 
statybos galimybes7. Apie tai Jurėnas pasitaria ir su 
VDI architektais, tarp kurių buvo ir tuo metu miesto 
vyr. architekto pareigas ėjęs Vladislovas Mikučianis bei 
namą statytis pradėjęs Eduardas Budreika: taip Miku-
čianio paskatintas ieškotis sklypo ir gavęs Budreikos 
pažadą suprojektuoti namą, Jurėnas imasi statybos.

Iš pradžių reikėjo susirasti sklypą (Jurėnų šeima no-

Prestižinio kvartaLo sovietiniame antakaLnyje susiformavimas

rėjo ir toliau gyventi Antakalnyje, kur buvo gavę butą). 
Nors statyba leista tik Medžiotojų gatvės kvartale, Ju-
rėnas gauna neformalų Mikučianio patikinimą sklypo 
„ieškotis visame Antakalnyje“. Taip šeima išsirenka 
600 m2 žemės plotą ant kalvos Pavasario gatvėje, kur 
gavę visus leidimus, 1956 m. pavasarį pradeda statybą. 

antano budriūno namo fasadas, 1973. iš kultūros vertybių 
registro

eduardo jurėno namo fasado projektas, 1957. 
iš asmeninio jurėnų archyvo

7 vilija jurėnienė, Vieno namo istorija, [rankraštis], 2021; toliau ci-
tuojama iš šio šaltinio.
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Stiliaus požiūriu projektas primena kitus Budreikos 
kurtuosius: gana nuosaikius tūrius turėjo puošti dekoro 
elementai – arkiniai langai, stilizuoti balkonų turėklai, 
niša skulptūrėlei ir liaudies raštus atkartojančios lietos 
plaketės. Visgi dėl lėšų ir profesionalių darbininkų sto-
kos didžioji dalis dekoratyvinių fasado sprendimų liko 
neįgyvendinti. Tuo tarpu vidaus erdvių planavimas iš 
esmės atitinka prieš tai tirtų namų atvejus – komfortiš-
kas, racionalus išplanavimas, patogumai (rūsyje8 įreng-
tas centrinio šildymo pečius, garažas, keli sanitariniai 
mazgai, tarnaitės kambarys ir dirbtuvė) ir didelis plotas 
(naudingas – apie 231 m2, iš jo gyvenamasis – 91,24 m2) 
rodo sąlyginai aukštą šeimininko prestižą.

Būtina atkreipti dėmesį, kad Jurėnas namo staty-
bos metais buvo paprastas dėstytojas, tad pinigų staty-
boms trūko. Pasak žmonos Vilijos, buvo imta valstybinė 
10 000 rublių paskola, prie namo prisidėję ir jos tėvai, 
slapta kaime pardavimui auginę jaučius, o statybos 
laikotarpiu, ypač žiemomis, kai nevyko darbai, Jurė-
nas itin daug dirbęs9. Laisvu nuo darbo metu grafikas 
prižiūrėjo statybų procesą, kuris prasidėjo nuo pamatų 
liejimo. Tam buvo pasamdyti „Statybos technikume 
Olandų gatvėje“ rasti jaunuoliai: „[v]isą vasarą ketu-
ri jauni vyrai nuo ryto iki vakaro liejo namo pamatus, 
rankomis ritino didžiulius akmenis“, o Jurėnienė už 
kruopštų darbą šalia atlyginimo dar ir ruošdavo pietus 
bei vakarienę. Gana sėkmingai Jurėnai rado ir stalių, 
ne tik nagingai sudėjusį ąžuolinį parketą ir palanges, 
bet ir pagaminusį baldus, kuriuos Jurėnas nusižiūrėjo 
iš vokiškų interjero žurnalų. Panašiai, vartant švediš-
kus leidinius, buvo rasti ir sudėtingos konstrukcijos 
langai, kuriuos, pagal iš nuotraukos sukurtus Jurėno 
brėžinius, pagamino Utenos pramkombinato stalius 
Eduardas Geruckas. Vis dėlto kilo sunkumų ieškant 
statybininkų kitiems darbams: nutikdavo ir taip, kad 
sumokėjus rankpinigius, jie taip ir nepasirodydavo. 
Dažniausiai „dieną jie dirbdavo valdiškose statybose, 
o privačiose – tik vakarais. Ateidavo sunkiai tempdami 
kojas, pavargę, greitosiomis perkąsdavo atsineštą sau-
są maistą ir imdavosi darbo. Jų darbo kokybė neretai 
būdavo labai prasta“.

Vargino ir medžiagų trūkumas. Tuo metu namus sta-
tėsi ir Jurėno kolegos – Jonas Kuzminskis ir Vytautas 
Mackevičius, su kuriais buvo keistasi „nelegaliais sta-
tybinėmis medžiagomis prekiaujančių sandėlių vedėjų 
bei sunkvežimių vairuotojų kontaktais, mat be blato 

ir pažinčių tais laikais nusipirkti galėjai tik akmenų, 
smėlio ir žvyro“. Taip buvo gauti perdangoms reikalin-
gi geležinkelio bėgiai, atstoję sijas („teko susirasti tokį 
geležinkelininką, kuris ne tik nugvelbtų bėgius, bet ir 
transportą suorganizuotų, nes su paprastu sunkveži-
miu tokio krovinio juk neatsiveši“10). Panašiai vidaus 
darbams reikalinga mediena buvo gauta per Jurėnie-
nės tėvo bičiulį – Utenos girininką, kuris miške atrinko 
tinkamiausius medžius ir girininkijos sunkvežimiu su-
vežė medieną į Utenos lentpjūvę, kur ji buvo supjaus-
tyta ir nuvežta į tėvo sodybą džiovinimui. Nelegaliai iš 
valstybinio sektoriaus „organizuotos“ ir plytos11: nors 
būdavo suteikiamos jų įsigijimui skirtos paskyros, „[g]a  
vus taloną dar nereiškė, kad pasiseks gauti plytų, nes 
privačioms statyboms atitekdavo tik tai, kas likdavo 
nuo valstybinių, nebent pasisekdavo nelegaliai susitarti 
su plytas gabenančiu vairuotoju. [...] Krovinį reikėdavo 
žaibiškai išsikrauti, kad niekas nepamatytų, o vairuo-
tojas galėtų kuo skubiausiai pasišalinti iš nusikaltimo 
vietos“. Galiausiai, sovietinės ekonomikos absurdišku-
mą puikiai iliustruoja stogo dangos įsigijimas, vykdytas 
per Lietuvos dailės fondą iš Maskvos užsakant aukštos 
kokybės, grafikos darbams skirtų dvimetrinių aliumi-
nio skardos lapų. Individuali statyba buvo sudėtingas, 
keliapakopis procesas, neįmanomas ne tik be blato, bet 
ir virtuoziško valdymo. Šiuo požiūriu kvalifikuotiems 
Jurėnams namo statyba baigėsi (nelengva) pergale: 
nors interjero darbai, prie kurių prisidėjo ir architektas 
Albinas Purys, dėl lėšų trūkumo užtruko ne vienerius 
metus (svetainė ir valgomasis pirmaisiais metais išvis 
nenaudoti), pagrindiniai statybos darbai baigti laiku ir 
1960uosius Jurėnai jau pasitiko naujuose namuose.

Jono Kubiliaus namas (archit. Enrikas Tamoševičius, 
1964). Įdomu pastebėti, kad šalia iš tarpukario paveldė-
tos tradicijos vyko ir naujos, dar modernesnės architek-
tūrinės išraiškos paieškos, kurias dažnu atveju įkvėpė 
per nailono uždangą pasiekiamas Vakarų moderniz-
mas. Vieną tokių namų Antakalnyje pasistatė VU rek-
torius, matematikas Jonas Kubilius (1921–2011). Skly-
po paieškas pradėjęs kaip jaunas dėstytojas, įsibėgėjus 
statyboms Kubilius tapo rektoriumi ir gavo LSSR vals-
tybinę premiją, taigi jo autoritetas, nomenklatūriniai 
ryšiai ir finansai neabejotinai padėjo pagrindą sėkmin-
gai namo statybai. Jau turėdamas sklypą (1957 m. jam 
paskiriamas 600 m2 žemės plotas Kuosų gatvėje12) Ku-

8 beje, šių dienų kontekste įdomiu aspektu tampa tyrimo metu pa-
stebėta šiai kartai būdinga (tikėtina, institucionalizuota) karo baimė ir 
jos sąlygotas noras pritaikyti namų erdves galimam konfliktui. jurėno 
namo atveju, rūsio patalpas buvo galima naudoti kaip slėptuvę – skal-
bykloje buvo specialiai įrengta viryklė maisto gaminimui, čia pat nišoje 
buvo laikomos įvairios atsargos, o daržovių sandėlyje bulvių laikymui 
skirtą duobę planuota naudoti slėpimuisi nuo bombardavimo (interviu 
su vilija jurėniene, 2022-04-29).

9 interviu su vilija jurėniene, 2022-04-29. turime suprasti, kad žmo-

nės nebūtinai tiksliai pasakoja apie savo finansines galimybes ir ištek-
lius, net ir praėjus daugeliui metų.

10 atkreipkime dėmesį į eufemizmų lengvumą: gauti, gvelbti iš esmės 
juk reiškė vogti ir grobti. 

11 be to, tokias medžiagas reikėjo „legalizuoti“, taigi „tekdavo iš staty-
binių medžiagų sandėlio vedėjo išsiprašyti, aišku, ne už ačiū, atitinka-
mos sumos kvitą, kurį reikėjo saugoti iki namo „pridavimo“ ar galimo 
dokumentų patikrinimo“.
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bilius ieškojo, kas galėtų suprojektuoti namą13. Taip Si-
gizmundas Pipynė jam rekomendavo jauną architektą 
Enriką Tamoševičių, tuo metu jau žinomą už eksperi-
mentinius dvylikos ir devynių aukštų stambiaplokščių 
namų projektus14. Išsirinkęs iš kelių architekto pasiū-
lytų variantų, 1959 m. Kubilius gauna leidimą pradėti 
statybą.

Tirtų namų kontekste Kubiliaus namas išsiskiria ir 
stiliumi, ir prabanga. Lakoniškas ir proporcingas dviejų 
aukštų pastatas, į balkono stogelį išsitęsiantis karnizas 
ir ilgi, tolygia dienos šviesa namus aprūpinantys langai 
bei horizontalę pabrėžiantys iškilūs apvadai atspindėjo 

geriausius funkcionalizmo bruožus ir vengė kitų namų 
atvejais pastebėto dekoratyvumo. Tuo tarpu įmantri, 
pagal pavyzdį Rygoje padaryta namą juosianti lenk-
tų vamzdžių tvora, balkonų turėklai (pagal Eduardo 
Bud reikos brėžinius) ir prabangus, marmuro trupiniais 
„sentikių brigados“15 dengtas fasadas atspindėjo staty-
tojo finansines galimybes.

Neprastesnės ir vidaus erdvės – pro stiklo siena de-
koruotą prieangį patenkame į itin erdvų ir patogų fojė, 
kuriame matome plastiškų formų laiptus, šviesaus me-
džio sienines spintas ir į svetainę vedančias itin mo-
dernias metalinio rėmo stiklines duris. Apie 1964 m. 
įrengta svetainė taipogi pasižymi modernumu. Gavęs 
Budreikos rekomendaciją, interjero projektui sukurti 
Kubilius pasamdė ką tik studijas baigusį Liną Leoną 
Katiną, kurio pasiūlytame sprendime galime matyti 
per vietinių medžiagų panaudą pasireiškiančias suo-
miško regionalizmo įtakas (viena iš sienų ir židinys16 
dekoruoti netinkuotomis plytomis (vėliau abu apmūryti 
akmenimis), kitos sienos apkaltos medinėmis lentelė-
mis). Drauge švaros ir modernumo įspūdį kuria baltai 
tinkuotos lubos ir neįprastai ilgas langas, o erdvę į dvi 
dalis dalijantis, ant metalinių strypų kabantis Vytauto 
Švarlio vitražas nuo svetainės atskiria lakoniškų formų 
valgomojo stalą ir kėdes, kurias, kaip ir kitus baldus su-
kūrė Katinas. Galiausiai, nors kiek kontrastuojantys su 
kitais svetainės elementais, socialinę Kubiliaus padėtį 
atspindi ir židinį puošiantys profesionalių metalininkų 
pagaminti stilizuoti Lietuvos sostinių herbai bei Lietu-
vos istorijos ir raštijos įvykius vaizduojantys metaliniai 
šviestuvai.

Likusios namų erdvės labai panašios į mūsų jau ap-
tartąsias. Išsiskiria tik itin didelis naudingas namo plo-
tas (286,51 m2), sukėlęs problemų ir pačiam Kubiliui. 
1958 m. pasikeitus statybos įstatyminei bazei (gyvena-
masis plotas nebegalėjo viršyti 60 m2), kai kurie gyvena-
mi kambariai buvo paversti pagalbiniais: 30,4 m2 darbo 
kambarys virto knygų sandėliu, o 18,65 m2 kambarys su 
aukštu ir ilgu langu – veranda17. Atlikus techninius pa-
taisymus, namas įformintas kaip trijų kambarių, kurių 
gyvenamasis plotas formaliai siekė 65,05 m2. Nors kilo 
keblumų sudarant namo bylą, sprendimai rasti: „staty-
bos inspekcijos viršininkas V. Evinas padėjo, kad ateitų 
normalus inventorizacijos biuro darbuotojas ir sudarytų 
reikiamą bylą“. Statybos darbai užsitęsė, tačiau gavęs 
reikiamus leidimus, į nebaigtus statyti namus Kubilius 
įsikraustė dar 1963 m. žiemą.

jono kubiliaus namo fasadas. 2022. autoriaus nuotrauka

Lino Leono katino suprojektuota jono kubiliaus namo svetainė. 
2022. autoriaus nuotrauka

12 apsitveriant kiemą pagal kaimynų tvoras, sklypo plotas išaugo 
iki 769 m2.

13 Iš Jono Kubiliaus atsiminimų, [rankraštis]; toliau cituojama iš šio 
šaltinio.

14 marija drėmaitė, „urbanistika ir gyvenamoji architektū-
ra“, in: http://www.mmcentras.lt/kulturos-istorija/kulturos-istorija/
architektura/19701979-lietuviskoji-architekturos-mokykla-triumfo-me-

tai/urbanistika-ir-gyvenamoji-architektura/78565.
15 sentikiai garsėjo kaip itin geri statybos specialistai. sovietmečiu 

ypač populiarus buvo tarpukariu kaune amato išmokęs mina rybako-
vas, atlikęs tokių pastatų kaip kompozitorių namai ar Lssr aukščiau-
sios tarybos (dab. seimo) rūmai apdailos darbus.

16 išmūrytas pečius neveikė.
17 interviu su kęstučiu kubiliumi ir birute Petrauskiene, 2022-05-13.
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Vitalio ir Elenos Morkūnų namas (archit. Algimantas 
ir Vytautas Nasvyčiai, apie 1959). Nepaisant Kubiliaus 
name pastebimų naujos stilistinės išraiškos naujovių, 
bene stipriausia tokios architektūros manifestacija in-
dividualios statybos kontekste laikytinas etnologo Vi-
talio (1924–2014) ir choreografės Elenos (1929–2001) 
Morkūnų namas. Šios šeimos istorija – tai dar vienas 
kauniečių migracijos į naująją sostinę pavyzdys. Kaip 
pasakoja Morkūnų dukra Dalia Daukantienė, ilgą laiką 
gyvenę Kaune, Morkūnai gavo paskyrimus dirbti Vil-
niuje, į kurį persikrausčiusi, jauna šeima pardavė tėvo 
iš palikimo nupirktą prabangų automobilį ZIM ir pra-
dėjo statybas18. Apie 1958 m. Morkūnai išsirinko 600 m2 
sklypą Mildos gatvėje ir ieškojo namo projektą sukur-
siančio architekto. Vilties teikė Elenos Morkūnienės 
mokytojos, garsios balerinos Jadvygos JovaišaitėsOle-
kienės sūnus Vikis Oleka, kuris, dabar geriau žinomas 
kaip lenktynininkas, tuo metu studijavo architektūrą. 
Nors Oleka Morkūnų namo istorijoje užėmė svarbų vai-
dmenį, projekto jis nesukūrė, o tam parekomendavo 
studijų draugus – dar jaunus architektus Nasvyčius19. 
Juos, kaip ir kitus Lietuvos jaunuosius architektus, tuo-
met stipriai veikė suomiško regionalizmo idėjos, kurių 
esmė – funkcionalizmo principų derinimas su vietos 
geografinėmis sąlygomis ir kultūrinėmis tradicijomis. 
Taip miškingoje užmiesčio gatvėje20, medinių namukų 
ir dvarelių aplinkoje, plūktose gatvėse besikapstant 
vištoms, o kiemuose žvygaujant kiaulėms, pradėjo kilti 
pastatas, kurį aplinkiniai žmonės ilgą laiką galvojo bū-
siant parduotuve, bet tikrai ne gyvenamuoju pastatu21.

Tai buvo racionalių formų dviejų aukštų namas su 
garažu ir beveik plokščiu, lengvo nuolydžio stogu. Gana 
lakonišką fasadą akcentavo keliomis eilėmis išdėstytų, 
mažų, stačiakampių langų ritmika ir šlifuotų akmenų 
apvadas, įrėminantis priekines duris bei antro aukš-
to langus. Kartu tūriui įvairovės ir dermės su aplinka 
suteikė į viršų platėjanti galinė siena bei iš skaldytų 
akmenų sumūrytas namo cokolis, laiptų turėklas ir 
sklypo tvora. Eidami iš kiemo pusės išvysime funkcio
naliai suprojektuotą, per visą namo ilgį išsitęsiantį ir 
vertikalių medinių lentelių turėklu dekoruotą balkoną, 
kurį nuo lietaus dengia išsikišęs namo stogas. Balkoną 
rasime ir iš kito šono, šalia kurio, kieme, suprojektuota 
terasa, susiformavusi po statybų ten užkasus medžiagų 
likučius ir šiukšles.

Fasado sprendimuose pastebimą funkcionalumą tęsia 

18 interviu su dalia daukantiene, 2022-05-06.
19 deja, projekto autorystę patvirtinančio dokumento surasti nepavy-

ko, faktą liudija tik giminaičių pasakojimai.
20 Įdomu, kad mildos gatvėje panašiu metu pastatytas modernumu 

nenusileidžiantis skulptoriaus juozo burneikos namas.
21 interviu su dalia daukantiene, 2022-05-06.
22 kadangi morkūnai daug dirbo, važiuodavo į ekspedicijas, vaikus ir 

namų ūkį prižiūrėjo tarnaitės – Palangoje morkūnienės rastos ir pasam-
dytos jaunos merginos. jas morkūnienė leido į vakarinę mokyklą.

vitalio ir elenos morkūnų namo fasadas. 2022. 
artūro moisejenko nuotrauka

morkūnų namo šoninis fasadas. iš asmeninio morkūnų archyvo

morkūnų namo i-o aukšto planas. 2001. iš asmeninio morkūnų 
archyvo
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ir vidaus erdvės. Pro tambūrą patenkame į fojė, kuris, 
be kitų patalpų (virtuvė, tarnaitės kambarys22, vaikų 
kambarys ir sandėliukas), veda į svetainę. Įdomu paste-
bėti, kad ji įrengta laiptu žemiau nei likęs aukštas, taip 
sukuriant gana įdomią, skirtingais aukščiais atidalytą 
erdvę. Čia taip pat suprojektuota kiemo vaizdą atve-
rianti stiklo siena su išėjimu, o lauko ir vidaus erdves 
medžiagiškai apjungia iš tašytų akmenų sumūrytas ži-
dinys23, kurio pašonėje suprojektuotas didelis, netipinės 
formos langas. Į antrą aukštą patenkame per fasade 
matytos vertikalių langų juostos apšviestą ir balkšvu 
reljefiniu tinku dengtą laiptinę, viršuje sujungtą su iš-
raiškingu, erdviu ir šviesiu, langelių siena dekoruotu 
koridoriumi. Čia taip pat suprojektuoti du miegamieji 
su per visą kambario ilgį išsitęsiančiais langais, sanita-
rinis mazgas (su šalia langų stilingai plytelėmis apmū-
ryta vonia) ir ponios Elenos siuvimo kambarys (pono 
Vitalio darbo kambarys įrengtas rūsyje).

Dėmesio verta, kad ir kukliai teišsiaiškinta, namo 
statybos istorija. Atsisakęs sukurti projektą, Vikis Ole-
ka pasamdomas atlikti darbų priežiūrą. Nepaisant turi-
mų organizavimui reikalingų pažinčių, statybos proceso 
būta nelengvo. Kadangi Nasvyčiai tuo metu dar stokojo 
profesinės patirties, teko atlikti nemažai smulkių pro-
jektinių pakeitimų. Tuomet visuotinį profesionalių dar-

bininkų trūkumą liudija ir svetainėje likusi tuščia niša, 
kuriai numatytas radiatorius įmontuotas kitoje, mažiau 
patogioje kambario pusėje. Aiškus stygiaus rodiklis – 
sudėtas skirtingų dydžių ir medienos (sic!) parketas. 
Itin įdomią kilmės versiją čia yra pateikusi Morkūnų 
anūkė Sabina Daukantaitė, kuri pastebėjo, kad dalis 
namo parketo yra identiškas esančiajam „Neringos“ 
restorane24. Turint omenyje, kad namo ir restorano sta-
tybos vyko panašiu metu, neatmestina galimybė, kad 
Morkūnų namuose atsidūrė „Neringoje“ nepanaudotos 
medžiagos. Taip, dar vykstant vidaus erdvių darbams, 
1959 m. Morkūnai įsikrausto į naujus namus.

Nors aptarti keturi namai praskleidžia socialiniu 
požiūriu itin įdomią ir iki šiol netyrinėtą prestižinio 
kvartalo Antakalnyje susiformavimo istoriją, išryškina 
individualiai statybai svarbias pažinčių ir neformalių 
praktikų vingrybes, ne mažiau reikšmingu atradimu 
tampa Vilniaus namų stilistinių sprendimų skirtumai, 
leidžiantys kalbėti apie architektūrinių tradicijų kaitą 
(kurios bent iš pirmo žvilgsnio negalime fiksuoti Kau-
ne). Matome, kad šalia tarpukariu subrendusių ir kau-
nietišką tradiciją tęsusių architektų augo jaunoji kūrėjų 
karta: įkvėpta tradicijos, bet ieškojusi savos stilistinės 
išraiškos galiausiai ji sukūrė tai, ką šiandien vadiname 
lietuviškuoju pokario modernizmu. Taip, papildydami 
šių jaunų architektų ankstyvųjų bandymų sąrašą, An-
takalnio namai praturtina ne tik individualios statybos, 
bet ir Lietuvos architektūros modernizacijos istoriją.

23 Pečius buvo nefunkcionalus. vėliau taisant židinį primūrytos kon-
trastuojančios šlifuoto akmens plokštės.

24 interviu su sabina daukantaite, 2022-04-30.

morkūnų namo svetainė-valgomasis (virtuvės sienos išgriautos 
vėliau). 2022. artūro moisejenko nuotrauka

morkūnų namo laiptai, koridorius ir vonia. 2022. 
artūro moisejenko nuotrauka

!
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atmiNtis

išnyrantys siužetai 
sibiro ir šiaurės tautų čiabuvių vaizdiniai Lietuvos tremtinių literatūroje

Zigmas Vitkus

Ramioje valstybės istorijos tėkmėje, tarpukariu, tarki-
me 1932 m., vidurinės klasės šeimoje Kaune gimusiam 
vaikui ir jo tėvams šansų savo gyvenime sutikti jakutų, 
evenkų, buriatų, komių ar kitų Sibiro ir Šiaurės tautų 
atstovų, buvo mažai; panašiai kiek ir galimybių sutikti 
Šiaurės Amerikos indėnų – navahų, apačių, dakotų ar 
algonkinų. Vis dėlto XX a. susiklostė situacijos, kurių 
daugelis europiečių, ir ypač rytų europiečių, nebūtų 
galėję net įsivaizduoti. Stalininiam režimui vykdant 
totalitarinį eksperimentą, dešimtys tūkstančių žmo-
nių atsidūrė kraštuose, kur, pasak rašytojo tremtinio 
Ričardo Vaicekausko, „geležis nerūdija, medis nepūva, 
pienas nerūgsta…“1, o virš galvų, anot Leonardo Gu-
tausko, saulė, kuri „šviečia šviečia, bet nešildo“2. Sibiro 
ir Šiaurės autochtonai atitinkamai išvydo ligtol nema-
tytus rytinių Baltijos jūros pakrančių gyventojus. Iki 
tol bene vieninteliai jų sutikti kitataučiai buvo kolo-
nizatoriai rusai ir įvairių tautybių Šiaurės tyrinėtojų 
ekspedicijų nariai.

Šiame straipsnyje ketinu pristatyti vieną iki šiol isto-
riografijoje neliestą lietuvių tremtinių patirties aspek-
tą: jų susitikimus su Sibiro ir Šiaurės tautų čiabuviais, 
išskirti, aprašyti ir interpretuoti pagrindinius susiti-
kimų su čiabuviais siužetus, išnyrančius tremtinių at-
siminimuose. Daugumai Lietuvos tremtinių tai buvo 
pirmasis tiesioginis susidūrimas su tolimesnių kultūrų 
žmonėmis – ir dar gi ypatingomis aplinkybėmis, jeigu 
neimtume domėn Lietuvos miestuose ir miesteliuose 
1940 m. pasirodžiusių „azijietiško gymio“ sovietų ka-
rių: vietinius stebino jų „plokšti rusvi veidai“ ir ypač 
siauros akys3. 

Rengdamas šį straipsnį rėmiausi penkiolikos tremti-
nių atsiminimais, nors, žinoma, teko persijoti jų daug 
daugiau. Ypač informatyvūs buvo Ričardo Vaicekaus-
ko, Arvydo Vilkaičio, Nijolės Ambrazaitytės, Pranciš-
kaus Poručio atsiminimai, artėjantys, sakyčiau, netgi 
prie grožinės literatūros. Visi jie buvo užmezgę gana 
artimus santykius su Šiaurės ir Sibiro čiabuviais, tu-
rėjo tarp jų draugų, ir, kas svarbu, skyrė bendravimo 

su čiabuviais atsiminimams daugiau dėmesio, gebėjo 
reflektuoti šią interakciją platesniame istoriniame ir 
kultūriniame kontekste. 

Tremtinių atsiminimuose jų ir čiabuvių bendravimo 
siužetai yra reti. Savaime suprantama – tai nebuvo 
svarbiausias tremtinių patirties momentas – rašoma 
daugiausia apie nežmoniškas gyvenimo ir mirties są-
lygas, gniuždantį darbą, bandymus išlikti ir išsaugoti 
orumą. Šiuos siužetus būčiau linkęs vadinti išnyran-
čiais siužetais. Retais, bet įdomiais, intriguojančiais ir 
antropologiškai – informatyviais. 

Nemaža dalis Lietuvos gyventojų buvo išvežti į tuo-
metinę Kazachijos SSR, kur taip pat mezgėsi santykiai 
su tų vietų čiabuviais, tačiau šiame rašinyje šio krašto 
neimu domėn. Nedidelis bandomasis tyrimas parodė, 
kad tokių kontaktų atsiminimų iš šių kraštų nėra. Vei-
kiausiai todėl, kad žmonės čia buvo įkalinami lageriuo-
se ir kontaktai su aplinkiniais gyventojais buvo reti, 
priešingai nei tremtinių, kurie iš pažiūros gyveno nor-
malų gyvenimą, ypač vėlesniais metais: turėjo namus, 
daržus, kuriuos juosė tvoros, gyvulių ir paukščių, eidavo 
į darbą, o vaikai lankydavo mokyklas.

Pradėdamas tyrimą tikėjausi rasti daugiau infor-
macijos apie pirmuosius tremtinių ir čiabuvių susiti-
kimus, tačiau jų neaptikau. Priežastis numanoma – 
atvykus į paskirtas vietas, tremtiniams būta didesnių 
įspūdžių. Tačiau pradinė nuojauta pasitvirtino: beveik 
visais atvejais tremtinių ir čiabuvių susitikimai, bent 
jau pirmuosius, veikė pozityviai ir atliko, sakyčiau, psi-
chologiškai normalizuojantį vaidmenį: priminė namus, 
kuriuose „viskas savo vietoje“, harmoningą, paprastą 
gyvenimą, paremtą bendražmogiškomis vertybėmis – 
atjauta ir pasitikėjimu. 

čiabuviai: encikLoPedinė informacija

Rusiškoji Sibiro ir Šiaurės kraštų kolonizacija prasi-
dėjo XVI a. viduryje, tapo itin intensyvi XIX a., o trem-
čių atvykimo metu tebesitęsė. Ypač daug rusų valstiečių 

1 ričardas vaicekauskas, Kelio rodyklė, vilnius: Lietuvos nacionali-
nis muziejus, 2011, p. 95.

2 Leonardas gutauskas, Vilko dantų karoliai, vilnius: vaga, 1990, 

p. 21.
3 marcelijus martinaitis, Mes gyvenome: Biografiniai užrašai, vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009, p. 42.
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apsigyveno Sibire po 1861 m. baudžiavos panaikinimo. 
Kaip ir kitų kolonizacijų atvejais, rusiškoji Sibiro ir 
Šiaurės kraštų kolonizacija turėjo itin neigiamų pasek
mių čiabuvių bendruomenėms: daug čiabuvių išmirė 
nuo ligų, žuvo susirėmimuose su kolonizatoriais ar buvo 
išstumti iš savo gimtųjų vietų, taip pat buvo vykdomas 
prievartinis krikštas, vaikų atiminėjimai ir „civilizavi-
mas“ valstybinėse mokyklose. 

Tremtiniai buvo vežami į įvairias Sibiro ir Šiaurės 
sritis, kur susidūrė su įvairių tautų atstovais, iš kurių 
dažniausiai minimi komiai (jų gyvenamoji teritorija – 
šiaurės rytinė Rusijos dalis į vakarus nuo Uralo kalnų), 
nencai arba samodai (Archangelsko sritis, dab. Nencų, 
Jamalo Nencų, ChantųMansių, Taimyro autonominės 
apygardos), evenkai arba tungusai (Jakutija), taip pat 
buriatai ir jakutai (Buriatija ir Jakutija). Be šių žmo-
nių tremtiniai sutiko ir nuo seno Sibire gyvenusių rusų 
kolonistų, kurie, matyt, irgi laikė save „čiabuviais“, bet 
griežtai vertinant tokie nebuvo.

Dažniausiai tremtinių atsiminimuose minimi būtent 
jakutai. Tai nenuostabu, nes jakutų gyvenama teritori-

ja – milžiniška. Šiaurėje ji siekia Laptevų jūros krantus, 
o pietuose – Amūro ir Užbaikalės sritis. Jakutų teritori-
ją Rusija užvaldė XVII a., nuo XIX a. vidurio vyko inten-
syvi kolonizacija ir žemės gelmių išteklių žvalgymas bei 
intensyvėjanti panauda. Kaip tautiškai sąmoninga vi-
suomenė (XX a. pradžioje susiformavo jakutų inteligen-
tija), ši tauta patyrė sovietų represijų – 1921–1927 m. 
įvyko net trys antisovietiniai jakutų sukilimai.

Dar XVII a. pradžioje neaprėpiami Sibiro (ir Jaku-
tijos, kaip jo dalies) plotai tapo pavienių maskvėnams 
neįtikusių ir nepageidaujamų žmonių tremties žeme. 

Nuo XVIII a. vidurio tremtys tapo masinės. Vėliau į 
Jakutiją buvo ištremti 1825 m. sukilėliai dekabristai, 
1830–1831 m. ir 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukili-
mų dalyviai, įvairių caro režimui opozicinių judėjimų 
nariai. XX a. trėmimų į Jakutiją tradiciją pratęsė stali-
ninis režimas, kuriam rūpėjo ne tik nubausti politinius 
priešininkus, bet ir susiorganizuoti veik nemokamos 
darbo jėgos. 

Buvo XIX a. politinių tremtinių, kurie tapo įžymiais 
čiabuvių kultūrų tyrinėtojais. 1887 m. į 15 metų katorgą 
Sachaline už pasikėsinimo į carą Aleksandrą III orga-
nizavimą išsiųstas Bronisławas Piłsudskis (1866–1918) 
tyrinėjo Sachalino salų ainų, nivchių, ultų kultūras, dėl 
tos pačios priežasties į 1888 m. į Kolymą ištremtas vil-
nietis Vladimiras Jochelsonas (1855–1937) – jakutų, ko-
riakų, jukagyrų ir aleutų gyvenseną. 1900–1901 m. jis 
dalyvavo Niujorko Amerikos istorijos muziejaus ekspe-
dicijoje, kurios veiklą, beje, koordinavo sociokultūrinės 
antropologijos kūrėjas Francas Boasas.

Kaip ir Lietuvos gyventojai, jakutai ir patys patyrė 
tremtį. 1942 m. sausio 6 d. SSRS Komisarų taryba ir 
VKP(b) CK priėmė nutarimą „Dėl žuvininkystės vers-
lovių Sibiro ir Tolimųjų Rytų upių baseinuose“, kuriam 
įgyvendinti NKVD, vadovaujamai Lavrentijaus Beri-
jos, pavesta į Jakutiją deportuoti 6000 spec. tremtinių 
(спецпереселенци). Iš pradžių į pačią Jakutijos šiaurę, 
prie Laptevų jūros, atgabenta 4150 suomių (ištremtų iš 
Leningrado srities) ir iš Čurapčos rajono išvežtų jakutų 
(1655 šeimos, 4988 žmonės). 1947 m. į gimtus kraštus 
grįžo 1108 tremtiniai4.

Lietuvos atgimimo laikotarpiu Jakutijoje apsilan-
kiusios lietuvių ekspedicijos dalyvis rašytojas Eugeni-
jus Ignatavičius taip įvertino rusiškosios kolonizacijos 
rezultatus: „Šiuo metu trečdalis Jakutijoje gyvenan-
čių jakutų jau kalba tik rusiškai. Daugelis gėdijasi ja-
kutiškų vardų, kalbos bei papročių, tautai įskiepytas 
nepilnavertiškumo kompleksas. Šeimoje didžiausia 
laimė, jei jakutas ar jakutė susituokia su svetimtau-
čiu. Liūdna ir apmaudu, kai civilizacijos ir technikos 
suklestėjimo amžiuje žūsta tokia graži, spalvinga,  
darbšti ir naiviai patikli tauta“5. 

Pirmieji susitikimai

Pirmieji tremtinių susitikimai su čiabuviais žadino ne 
tiek susidomėjimo kitokybe, kiek ilgesio Tėvynei ir se-
nojo gyvenimo ritmo jausmus. Apie šiuos susidūrimus 
informacijos labai mažai, todėl itin vertinga tremtinio 
Ričardo Kalyčio refleksija: „Pirmą sykį pasijutom taip 
toli nuo Lietuvos, kai pamatėm buriates, važiuojančias 
pro Ivanovą iš Šapšaltujaus. Tada supratom, kad esam 

išnyrantys siužetai 

4 Переселение чурапчинцев: Mассовая гибель на северной земле в 
военные годы, in: https://yakutiamedia.ru/news/491617, (2022-05-08)

5 eugenijus ignatavičius, „stovi šiaurėje vienišas kryžius“, in: Kryžius 
šiaurėje, sudarė eugenijus ignatavičius, vilnius: vyturys, 1992, p. 447. 

jakutija. vietiniai gyventojai jakutai su elnių kinkiniu. 
tit arų gyvenvietė. 1954. kauno iX forto muziejus
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Azijoje [...]. Apvaliais, plokščiais veidais, su mažytėmis 
plokščiomis nosimis, jos pypkes įsikandusios sėdėjo ve-
žime ir tylėjo. Vežimas, pakinkytas pora jaučių, vos vos 
judėjo. Buriatės kaip šmėklos tolo nejudėdamos nuo 
mūsų. Ilgai ilgai tolo. Joms skubėti nebuvo kur, visas jų 
gyvenimas toks. Jos savo namuose ir savo keliuose“6.

Grįžimas iš tremties į namus, atitinkamai, reiškė grį-
žimą į įprastą mastelį ir laiką, į konkretų kraštovaizdį, 
kuris siejasi su šviesa ir gyvybe, minėto autoriaus žo-
džiais tariant, į „šviesius tėviškės kelius“: „Privažiuo-
jant Lietuvą, apima neapsakytas jausmas – Lietuva 
nepanaši į nieką. Ji vienintelė. Mažas būdamas girdė-
jau, kaip mūsų kaimynė Bernotienė kalbėjo mamai: 
„Kad tamsta žinotum, Lietuvoje tas medis augdamas 
džiaugiasi, jis visas žalias ir žaluma jo tokia gyva. Te-
nai Amerikoj auga medis, bet per prievartą, iš reikalo. 
Ir paukščiai pas mus gieda iš visos krūtinės“. Tikrai. 
Lietuva žalia, jos žaluma prisigėrusi linksmų gyvybės 
spalvų. Tos spalvos prasideda po juodmargės kojom, 
kyla karklų kamuoliais į klevų ir liepų viršūnes, užlieja 
visą horizontą“7.

Būnant tremtyje, tremtinių vaizduotė pastebėdavo 
menkiausias aplinkos detales, kurios primindavo Lie-
tuvą, pavyzdžiui, panašias ar tokios pat rūšies gėles, 
grybus ar paukščius. Lietuva kartais priartėdavo labai 
netikėtai. Kalytį tiesiog pribloškė svetimoje žemėje ne-
tikėtai sutikti čigonai, tomis aplinkybėmis tremtiniui iš 

Lietuvos atrodę tarsi stebuklas: „Važiavo jie sau su pul-
ku vaikų. Vyrai nešiojo plačias kelnes, o moterys – pri-
juostes su daugybe andarokų. Čigonai mus nuramino. 
Tiesa, jie neturėjo arklių ir nebuvo susirinkę į taborą, 

bet tai buvo tikri čigonai, jie būrė iš delno ir iš kortų, ly-
giai kaip Lietuvoj“8. Kalyčiui jie atrodė kaip vienintelė 
neįveikta SSRS gyvenusi tauta. 

Pirmas vaizdinys:  
bendraLikimiai

Lietuvos tremtinių XX a. penktame dešimtmetyje 
sutikti Sibiro ir Šiaurės čiabuviai išgyveno dvidešimt 
metų brutalios sovietizacijos, kuri buvo ardančiai pavei-
kusi įvairias čiabuvių gyvenimo sritis. Nenuostabu, kad 
tremtiniai juos matė kaip bendro likimo žmones. Vaice-
kauskas rašė: „Elnių bandos [trečiame dešimtmetyje, – 
Z. V.] buvo nacionalizuotos, sukurti niekam nesupran-
tami kolūkiai, nustatyti prieauglio planai bei prievolės. 
Buvę elnių bandų augintojai pavirto piemenimis, netu-
rinčiais jokių teisių į savo bandas. Netekę elnių, jaku-
tai liko be pagrindinio maisto – mėsos ir kailių rūbams. 
Prasidėjo žmonių ir elnių ligos, badas“9. 

Jakutų buvo ir lageriuose, dauguma jų ten atsidū-
rė dėl jiems patiems turbūt nesuprantamų priežasčių: 
„Vieni buvo gavę penkerius metus už papjautą elnią 
iš kadaise priklausiusios jų tėvams bandoms, kiti – už 
nepriduotą poliarinės lapės kailį, o treti – už paimtą 
žuvį, kurią jie patys sugavo. Visi jie buvo ramūs ir tai-
kūs žmonės. Ne kokie smurtininkai, plėšikai ar prie-
vartautojai. Du jakutai kalėjo už atsisakymą tarnauti 
Raudonojoje armijoje. Jakutas Bubiakinas – vienintelis, 
kaltinamas pagal 58 straipsnį [SSRS BK straipsnis, 
numatantis bausmes už „kontrrevoliucinius nusikalti-
mus“, – Z. V.]“10. 

Vaicekauskas prisiminė vieną elnių augintoją, kuris 
buvo nuteistas penkeriems metams už tai, kad iš gailes-
čio papjovė elnią, susilaužiusį kojas. Miręs lagerio „ligo-
ninėje“, jaunas vyras buvo įmestas nuo skardžio į vieną 
iš Lenos (jakut. Orus ar Aliana) protakų. Likimo drau-
gai matė jo tolstančią iš vandens iškilusią ranką: „At-
rodė, kad Ragažinskis su mumis atsisveikina: „Sudie, 
sudie! Aš jau baigiau šias pragaro kančias. Iškeliauju į 
amžinos laimės šalį, į ten, kur baltas žmogus neskriau-
džia jakuto, kur daug elnių, kur nesibaigia tabakas ir 
arbatžolės, kur tardoche [čiabuvių palapinė] taip šilta. 
Sudie, sudie!“11

Tiesioginė „išbuožinimo“ ir modernizavimo pasekmė 
buvo čiabuvių ligos ir badas. Apie tai rašė Dalia Grin-
kevičiūtė: „Buvau jakutų jurtoj. Joje gyvena apie ke-
turiasdešimt žmonių. Drėgmė baisi. Jie visi serga tu-
berkulioze – 98 procentai visos tautos, kaip nustatė 
medikai [...]. Daugelis jakutų, patys badaudami, nes 
žvejyba čia nesiseka, o medžioti ne visi gali, dirba prie 

zigmas vitkus 

jakutija. tit arų salos transportas – šunimis pakinkytos rogės. 
1955. kauno iX forto muziejus

6 ričardas kalytis, Mūsų – ne dainų metas, vilnius: vaga, 1992, p. 15.
7 Ibid., p. 134. 
8 Ibid., p. 15–16.
9 ričardas vaicekauskas, op. cit., p. 105. 

10 Ibid., p. 104. 
11 Ibid., p. 87.
12 dalia grinkevičiūtė, Lietuviai prie Laptevų jūros, vilnius: Lietuvos 

rašytojų sąjungos leidykla, 2021, p. 158. 
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žuvies sūdymo“12. Panašus likimas ištiko ir kalmukus. 
Paulina Spudienė prisiminė 1943 m. iš Pavolgio stepių 
atvežtus kalmukus, kurie patekę į visai kitokią aplinką 
ir smarkiai pasikeitus mitybos pobūdžiui, labai sunkiai 
pakėlė šį pokytį13. 

Vienas iš tariamo rusų tautos kultūros pranašumo 
rodymo ir dominavimo įtvirtinimo būdų buvo patyčios 
dėl tautybės. Tremtinių 
atsiminimuose apie tai 
kalbama ne kartą. Vai-
cekauskas pastebėjo, 
kad jakutai daugiausia 
kentėjo nuo „paprastų 
žmonių“: „Ginčijantis jie 
tuojau pat būdavo pa-
vadinami trinka su aki-
mis, turpanu, elniu juo-
dasnukiu, žvairaakiu ir 
panašiai. „Liaudis“ daž-
nai jakutams primin-
davo, jog davė „kultū-
rą“, šviesą, išmokė visų 
amatų“14. Čia galima iš-
kart išvesti paralelę ir 
su kitais SSRS egzista-
vusiais anekdotais apie 
mažąsias tautas, jų cha-
rakterį, išvaizdą ar gyvenimo būdą: čiukčių, lietuvių, 
latvių, estų, kartvelų ir kt.

Daugelyje nagrinėtų atsiminimų fiksuojamas žlugdan-
tis ir demoralizuojantis alkoholio poveikis čiabuviams. 
Arvydas Vilkaitis prisiminė: „Šiaurės jakutai pasigėrę 
neretai įsiveldavo į muštynes ir griebdavosi peilio [...]. 
Jeigu pjautynės baigdavosi tragiškai, nusikaltėlis nuo-
širdžiai gailėdavos ir visokeriopai padėdavo nukentėju-
siajam ir jo šeimai“15. Jis mini draugišką, lėtą ir taikų 
bendramokslį jakutą Vasią, kuris „tik išgėręs – tai atsi-
tikdavo labai retai – įsismarkaudavo, už niekniekį bai-
siai pykdavo, o supykęs atkakliai ir grasinamai kartoda-
vo: „Uužmuušiuu, uužmuušiuu“. Ir ieškodavo peilio“16.

Bendras likimas buvo išgyvenamas ir mokykloje. Ire-
na Saulutė ValaitytėŠpakauskienė prisiminė, kad kla-
sėje mokėsi keturių tautybių vaikai: lietuviai, suomiai, 
jakutai ir rusai: „lietuviukai, suomiukai ir jakutai sėdi 
apiplyšę, alkani, skorbuto susukti. Tik rusiukai gerai 
aprengti, sotūs, į jokius darbus, jie, aišku, neina“17. Pa-
našių išgyvenimų mokykloje patyrė ir Grinkevičiūtė, tik 

jų klasėje nebuvo rusų mokinių, taigi ir prielaidų diskri-
minacijai: „Per pertraukas mes visi šeši susėdam aplink 
krosnelę ir kiekvienas pasakojam apie savo gyvenimą 
[...]. Jie šuniškai alkani, kaip ir aš, per jų nugaras, kaip 
ir mano, atšilusios šliaužia utėlės“18. 

Kad ir kokios prastos buvo mokymosi sąlygos Šiaurės 
ir Sibiro mokyklose, jų lankymas tremtinių vaikams 
leido kuriam laikui atsipūsti nuo sunkaus darbo ir šal-
čio, ir trumpam sugrįžti į normalybę. Atokvėpio salelė-
mis kartkartėmis tapdavo ir čiabuvių būstai, į kuriuos 
kartkartėmis užsukdavo tremtiniai (dažniausiai dėl 
prekybos). Marija Garbačiauskienė prisiminė komių 
namuose išgyvenusi namų jausmą, kurį jai sukėlė ši-
luma, besikūrenanti duonkepė krosnis ir komė su „la-
bai labai nežymiai įstrižomis akimis“ tylomis minkanti 
tešlą duonai19. 

Darant nedidelę digresiją ir nusikeliant laiku į dabar-
tį, galima paminėti, kad tremtinių ir jakutų kaip bend
ralikimių ryšį liudija ir 2019 m. Rumšiškių liaudies 
muziejuje prie žymiosios žeminukėsjurtos (iki šiol joje 
gide dirba ValaitytėŠpakauskienė) atsiradę atminimo 
ženklai: čia buvo pastatytas jakutų apeiginis stulpas – 
serge, skirtas Lietuvos ir Čiurapčios gyventojų tremtims 
atminti. Jį pagamino verslininkas ir tautodailininkas 
jakutas iš Birštono miške užaugusio maumedžio (bū-
tent šis medis Jakutijoje naudojamas serge gamybai). 

antras vaizdinys: geLbėtojai

Atsidūrę nepavydėtinose gamtos sąlygose, alkdami ir 
badaudami, priversti dirbti neįtikėtinai sunkius darbus 
ir žeminami Gulago administracijos, tremtiniai galėjo 
kliautis tik savo sveikata ir jėgomis, valdytojų malone 
ir likimu ir gerų žmonių pagalba. Tremtiniai mini ne 
vieną atvejį, kai radę pasiklydusius šiaurės platybėse 
tremtinius čiabuviai jakutai pamaitindavo (tiek, kiek 
nepavojinga išbadėjusiems), labiausiai apšalusius ir 
nusilpusius išveždavo į saugesnes vietas, o likusiems 
suręsdavo užuovėjas, palikdavo įrankių ir išvykdavo 
ieškoti pagalbos20. Tremtinė Anelė Lelkienė prisiminė, 
kad iš Archangelsko į Bykovą ją vežė du jakutai šunimis 
kinkyta narta. Užklupti pūgos, čiabuviai neįtikėtinai 
atkakliai ir šaltakraujiškai grūmėsi su stichija. Kiti ja-
kutai juos pagirdė karšta arbata ir apnakvindino21.

Susitikimo galimybė neaprėpiamuose Šiaurės plo-
tuose buvo labai menka, todėl pasiklydę žmonės daž-
niausiai pražūdavo. Kaip išimtį Grinkevičiūtė mini 

išnyrantys siužetai

13 Paulina spudienė, „kaip drįsti turėti daugiau už mane?“, in: Leiskit 
į Tėvynę: Tremtinių atsiminimai, atsiminimus surinko ir spaudai paren-
gė kęstutis Pukelis, kaunas: šviesa, 1989, p. 127. 

14 ričardas vaicekauskas, op. cit., p. 61.
15 arvydas vilkaitis, Tremtinio dalia, kaunas: spindulys, 1990, 

p. 76. 
16 Ibid., p. 156. 

17 irena saulutė valaitytė-špakauskienė, Manėme, kad plaukiame į 
Ameriką, vilnius: alma littera, 2021, p. 88. 

18 dalia grinkevičiūtė, op. cit., p. 49.
19 marija garbačiauskienė, Jei laimė nebūtų lydėjusi: Atsiminimai iš 

tremties laikų, vilnius: vaga, 1989, p. 99.
20 ričardas vaicekauskas, op. cit., p. 40.
21 anelė Lelkienė, „kur visi, ten ir mes“, in: Leiskit į Tėvynę, p. 213. 
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stebuklingą tremtinio Stankevičiaus, mokytojo nuo 
Marijampolės, ir viršininko Smelcovo iš(si)gelbėjimą. 
Jiedu pateko į pūgą, dvylika parų išgulėjo po sniegu su 
šunimis ir būtų pražuvę, jei ne vienas medžioti susi-
ruošęs evenkas: „Aplinkui šimtus kilometrų – nė gyvos 
dvasios. Kiekvieną minutę artinosi mirtis. Ir tomis pa-
skutinėmis minutėmis juos, du taškučius bekraščiuose 
sniegynuose, pamatė evenkas, poliarinių lapių medžio-
tojas, važiavęs šunimis tikrinti spąstų. Ir išgelbėjo“22. 

Kartais čiabuviai būdavo pasiruošę (ir siekė) priglaus-
ti tremtinius netgi ilgesniam laikui, bet valdžia nebuvo 
linkusi sutikti su tokiu geranoriškumu. Grinkevičiūtė 
mini tam apsisprendusius evenkus, gyvenusius Lenos 
žiotyse, Laptevų jūros pakrantėse: „Jie turėjo žuvies at-
sargų, pakankamai šunų nartų, galėjo ir norėjo išsivežti 
žmones į savo apšildomas jurtas trokšdami padėti. Bet 
viršininkai neleido ir taip pasmerkė mus pražūčiai“23. 
Kartais tremtiniai patys iškeliaudavo ieškoti čiabuvių. 
Grinkevičiūtė mini grupę lietuvių ir suomių jaunuo-
lių, bandžiusių pėsčiomis išsiveržti iš Trofimovsko pas 
evenkus, bet jie pasiklydo pūgoje ir sušalo. 

Pasitaikydavo atvejų, kai čiabuvius gelbėdavo tremti-
niai. Nagrinėtoje literatūroje pavyko aptikti vieną tokį 
atvejį, primenantį vilniečiams gerai žinomą Mečislavo 
Dorziko, Vilnios potvynio metu 1931 m. gelbėjusio žydų 
berniuką ir paskendusio, istoriją. 1942 m. gelbėdamas 
grįžtančią iš jūros ir skendusią jakutų valtį žuvo žvejy-

bos kateryje karo metais dirbęs dvidešimtmetis Tadas 
Aravičius. Jakutai Aravičiui Bykove pastatė paminklą – 
maumedžio stulpą su laivo šturvalu, o lietuviai – kryžių 
(žuvusiojo kūnas nebuvo rastas)24. 1989 m. į tremties 

vietą Jakutijoje atvykusi Juozo Eidukaičio ir Vido Giba-
vičiaus grupė rado paminklą nuvirtusį ir jį atstatė. 

Šansai išgyventi padidėdavo, jei tremtiniams pavyk-
davo perimti čiabuvių gyvenimo būdą ir įgūdžius: orien-
tuotis bekraščiuose plotuose, skaityti gamtos ženklus, 
netgi su ja susilieti, išmokti statyti jurtas, klajoti, valdy-
ti valtis, žvejoti ir medžioti, kaip greičiau atgauti jėgas, 
pavyzdžiui, valgyti žalias žuvis ar elnio mėsą. Šiomis 
žiniomis čiabuviai noriai dalindavęsi25. Praversdavo ir 
kalbos žinios, kurių buvo įgyjama natūraliai26. Manyti-
na, kad tremtiniai, prabilę čiabuvių kalba, pastaruosius 
taip pat turėjo nuteikti palankiai. Pranciškus Porutis 
prisiminė noriai mokęsis jakutų kalbos, nes tai buvę 
„labai įdomu ir naudinga“, be to, leisdavo suprasti jų 
„siekius ir norus“27. Savo atsiminimuose jis mini atvejį, 
kai susirgus jo motinai (apie tai jis netikėtai sužinojo 
išgirdęs tarpusavyje kalbančius jakutus), jakutai siūlė 
šamano pagalbą.

trečias vaizdinys:  
bičiuLiai ir draugai

Kai kada tremtinių ir čiabuvių santykiai peraugdavo 
į draugystę. Dažniausiai draugystės ryšys užsimegzda-
vo mieste, kur dalis tremtinių mokėsi ar dirbo. Sąlygos 
asmeniškiems, nuoširdiems, intymiems ir pastoviems 
ryšiams megztis susiklostė vėlesniais metais, pagerėjus 
gyvenimo sąlygoms. Arvydas Vilkaitis, mokydamasis 
Jakutsko Miškų technikume susidraugavo su grupės 
seniūnu evenku Andrejumi, su kuriuo kartu medžiojo 
ir slidinėjo. Šiam žmogui Vilkaitis atsiminimuose skyrė 
atskirą esė „Andrejus“28. Įsimintinas Vilkaičio aprašy-
tas ir nostalgijos kupinas visų laikų keliautojams pažįs-
tamas jaukumo ir artumo jausmas gamtoje: medžiok
lės, žvejyba, naktis prie laužo. Vilkaitis prisiminė, kad 
Andrejus mokė lietuvius medžioti, noriai dalindavosi 
žiniomis apie žvėrių ir paukščių gyvenimo ypatumus, 
medžiotojų išmonėmis, visa evenkiška patirtimi. Vilkai-
čio ryšys su Andrejumi buvo labai artimas ir truko iki 
pastarojo ankstyvos mirties nuo tuberkuliozės29. 

Glaudūs ryšiai su bendramoksliais jakutais Miša 
Lukinu, Elejumi Sivcevu siejo tuomet Jakutsko dai-
lės technikumo studentą Pranciškų Porutį. Poručiui 
1956 m. grįžus į Lietuvą, Jakutijos dailininkai atvykda-
vo pas jį į svečius, kviesdavo surengti parodų Jakutske 
(tiesa, jis atsisakydavo, motyvuodamas skausmingais 
tremties metų prisiminimais)30. 

zigmas vitkus 

22 dalia grinkevičiūtė, op. cit., p. 211. 
23 Ibid., p. 193. 
24 vytautas jakelaitis, „tai toks pagrįžimas“, in: Ešelonų broliai, sudarė 

albina venskevičienė, vilnius: vyturys, 1991, p. 16. 
25 antanas abromaitis, „užpoliarės „amerikos“, in: Amžino įšalo že-

mėje, sudarė aldona žemaitytė, vilnius: vyturys, 1989, p. 113.
26 jūratė bičiūnaitė-masiulienė, Jaunystė prie Laptevų jūros, vilnius: 

mintis, 1990, p. 144. 
27 Pranciškus Porutis, Tėvas palaimino būti dailininku, kaunas: Lap-

tevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“, 2006, p. 84.
28 arvydas vilkaitis, op. cit., p. 155–161.
29 Ibid., p. 154.
30 Pranciškus Porutis, op. cit., p. 125. 
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Kita tremtinė Nijolė Ambrazaitytė prisiminė artimą 
draugystę su kaimynystėje gyvenusia mergaite Galia 
Abrikosova Igarkoje. Galios mama Ana buvo nencė. 
Mergaitės kartu žaisdavo, ruošdavo pamokas, vaišin-
davosi. „Tiotia Ania“ dirbo restorane indų plovėja, o li-
kusiu nuo darbo laiku siuvinėdavo mokasinus iš elnio 
kailio, kurie buvo pardavinėjami „vietininkams virši-
ninkams turtuoliams“, o tėvas – „varinėjo elnių kinki-
nius“. Galios mama sutaisydavo ir papuošdavo Nijolės 
veltinukus, pasakodavo senuosius nencų padavimus, 
parlydėdavo vakare namo. Abrikosovų namai Igarkoje 
Ambrazaitytei tapo jaukumo sala sniego, šalčio ir pū-
gos aplinkoje: „padavimų vaizdai ryškiai praplaukdavo 
akyse tarsi keičiamos scenos dekoracijos, nukeldavo į 
neregėtus pasaulius, į neegzistuojančią menamą tik
rovę, kurios neįmanoma nei paliesti, nei patikrinti“31. 
Bendrauta ir su kitais čiabuvių vaikais: „Negausūs jų 
čiumai, apdengti elnių kailiais, stovėjo išsimėtę už Igar-
kos, iš ten į mokyklą eidavo jų vaikai. Baltųjų naktų 
apšviesti, pavasarį sniegui nutirpus, būriais bėgiodavo 
ir dūkdavo, kartu žaisdavo laptū“32.

Tremtinė Vita Grigaitė taip pat prisiminė turėjusi 
jakutę draugę, su kuria bendravo Kiusiūre: „Kiusiūre 
turėjau draugę jakutukę Rozą Biučechovą. Esu buvu-
si pas ją namuose. Jos tėvai, palyginus su tremtiniais, 
gyveno neblogai. O Roza buvo draugiška. Ji vieninte-
lė mane lankė, kai gulėjau ligoninėje vienoje palatoje, 
o mamytė kitoje“33. Grigaitė prisiminė, kad Roza jai at-
nešusi blynų ir SSRS rašytojo Venjamino Kaverino kny-
gą apie šiaurę Du kapitonai. Tai buvusi pirmoji įdomi 
knyga, kurią ji perskaičiusi „nuo pradžios iki galo“34.

ketvirtas vaizdinys:  
Prekybos Partneriai

Dažniausiai tremtinius ir čiabuvius vis dėlto sieda-
vo pragmatiški ryšiai – prekyba, konkrečiai – mainai. 
Mainų objektu būdavo druska, audiniai, tabakas, arba-
ta; buvo keičiamasi ir valdžios dalinamais maisto talo-
nais (pavyzdžiui, talonai arbatai buvo keičiami į talonus 
kruopoms, ir atvirkščiai). Čiabuviai žinojo, kad tremti-
niai turi „prabangos“ daiktų, bet stokoja maisto, šiltų 
drabužių ar apavo, o tremtiniai netruko pamatyti, kad 
geriau minėtomis gėrybėmis apsirūpinusius čiabuvius 
traukia ploni „nepraktiški“ audiniai, drabužiai ir smul-
kūs aksesuarai, pavyzdžiui, žiedai ar laikrodžiai. Kartą 
vienai tremtinei pavyko išmainyti šilkinę palaidinukę, 
skarelę ir mėnesio arbatos davinį į šiltą ir lengvą žalia-
minės odos apavą, nepamainomą Šiaurėje. Kitų trem-

tinių šie mainai buvo įvertinti kaip didelė sėkmė, tuo 
tarpu iš jakutės, įgijusios šilkinių drabužių, nepiktai 
šaipytasi. Šių daiktų turėjimas (kaip ir nacių įsteigtose 
koncentracijos stovyklose) labai padidindavo tremtinių 
šansus išgyventi. Grinkevičiūtė mini jakutus, kurie už 
žuvį gaudavo produktų (miltų, kruopų, sviesto, cukraus 

ir mainydavo juos į daiktus: vyriškus kostiumus ir laik
rodžius (pastarieji buvo vertybė ir Lietuvoje)35. Šiaurėje 
vakarietiškas kostiumas nebuvo labai praktiškas daik-
tas, tačiau jis galėjo tikti mainams su valdžios atstovais, 
kurie atvykdavo į Šiaurę laikinai, o paskui galėjo tikėtis 
būti perkelti į šiltesnius kraštus.

Į komių kraštą ištremta Garbačiauskienė prisiminė, 
kad paprastai kiekviena tremtinių šeima komių kai-
muose ar miestelyje turėjo po vieną pagrindinį daik-
tų supirkėją, tačiau buvo ieškoma ir atsitiktinių: „Jei 
kuris norėdavo iš tremtinio įsigyti kokį nors daiktą, 
išeidavo į lauką ir šaukdavo „Lok, lok, lok“. Tai buvo 
kvietimas užeiti. Jei nieko nenorėdavo, šaukdavo: „Abū, 
abū, abū“. Jei nesigirdėjo nei vieno, nei kito tremtiniai 
eidavo į kiekvieną trobą iš eilės ir siūlydavo pirkti arba 
mainyti (pavyzdžiui, suknelę į daržoves, kurių komiai 
augino daug)“36.

Kitoniška kultūrinė aplinka iš tremtinių reikalavo 
ir specifinių įgūdžių, pavyzdžiui, išmokti derėtis, nes 
derybos su čiabuviais buvo privaloma tinkamos socia-
linės interakcijos dalis, kurios atsisakius prekybos ak-
tas galėjo ir neįvykti, tarkime, neteisingai interpreta-
vus daugkartinius atsisakymus mainyti ir manant, kad 
mainų partnerė išties nenori atlikti sandorio37. 

išnyrantys siužetai

31 nijolė ambrazaitytė, Virš mūsų poliarinė pašvaistė, vilnius: Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 153.

32 Ibid., p. 154.
33 teklė grigienė, vita grigaitė-jokūbaitienė, Pasikalbėk su manimi, 

Panevėžys, 2015, p. 141. 

34 1940–1945 m. išleista nuotykinė venjamino kaverino knyga (2 t.), 
kurioje dalis veiksmo vyksta šiaurėje.

35 dalia grinkevičiūtė, op. cit., p. 108.
36 marija garbačiauskienė, op. cit., p. 98.
37 Ibid., p. 99.
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Iš atsiminimų galima susidaryti įspūdį, kad komiai 
į tremtinius žvelgdavo šaltai ir pragmatiškai. Tiesa, 
šiam įspūdžiui patikrinti reikėtų didesnės atsiminimų 
imties. Kitaip būta su jakutais, su kuriais mezgėsi sim-
patiški ryšiai. Vilkaitis atskirą savo atsiminimų skyrių 
skyrė jakutui medžiotojui Trofimui, su šeima gyvenu-
siam žeminėje prie Laptevų jūros ir jo kasmėnesines 
keliones „tankiu darbščiu žingsniu“ į tremtinių žeminę: 
„Nei vardu, nei pavarde jo nevadinome, kreipdavomės 
tiesiog „Dagor“ (jakut. „draugas“, „bičiulis“)“38. 

Penktas vaizdinys:  
egzotiškieji kaimynai

Galima įsivaizduoti, kad tolimuose kraštuose atsidū-
rusių tremtinių, kurių daugelis buvo kilę iš miestų ir 
priklausė vidurinei klasei, akimis čiabuviškas gyveni-
mo būdas atrodė egzotiškas. Garbačiauskienę stebino 
komių būstai ir lokacijos („Komių kaimai įsikūrę ne kur 
nors jaukiose vietose, tarp kalvelių ir miškelių, o pail-
gos plikos kalvos viršūnėje, vėjų pagairėje. Jau iš tolo, 
būdavo, matai tik juodą trobų juostą ir nė vieno mede-
lio“), glumino higienos įpročiai ir prietarai („neaišku 
taip pat būdavo, kodėl komės labai mėgsta viena kitai 
utinėti galvas. Nejaugi tokios iš pažiūros švarios mote-
rys turėdavo utėlių? Pasirodo, kad taip. Kartą paklau-
siau, kodėl jos neišnaikina tų parazitų. Komė man į šį 
klausimą atsakė: – Argi jūs nežinot, kad galvos utėlės 
reiškia turtą“)39. 

Teklei Grigienei, 1946–1948 m. dirbusiai aukle lopše-
lyjedarželyje, kuriame buvo prižiūrimi rusų ir jakutų 
vaikai, neįprastos atrodė jakučių motinų meilės išraiš-
kos ir laidojimo papročiai: „Maži jakutukai – didelėm 
galvutėm, priplotom nosytėm, primerktom akutėm [...]. 
Jakutai reikšdami meilę vaikui ne bučiuoja (sako: bu-
čiuoti – nehigieniška), o uosto, traukdami į save vaiko 
kūno kvapą. Jeigu miršta mažas vaikas, ant jo kapelio 
padeda pagalvėlę, ant kurios vaikas gulėjo, arba net lo-
vutę. Suaugusiems ant kapo padeda lėkštę ir šaukštą, 
buvusiam medžiotojui – šautuvą“40.

Stebėtasi ir į kolchozus suvarytų čiabuvių gyvenimo 
sąlygomis: „Kai ateini į jakutų žeminę giliai po žeme, 
tai atrodo į kažkokį Šanchajaus pritaniją pakliuvai. 
Viduryje kūrenasi laužas, pilna dūmų. Jie geria stiprią 
arbatą, rūko opiumą, kurį galas žino iš kur ima, ir plie-
kia kortom azartinius lošimus. Po žemę voliojasi nuogi 
vaikai baisiais pilvais, kreivom kojom. Jakutai myli 
vaikus, be to, solidarūs [...]. Mirštanti tauta turi būti 
vieninga“41. Grinkevičiūtę ypač nustebino įvairaus am-
žiaus jakutų pomėgis rūkyti pypkes ir tai, kad rūkyti 

bando „žindukliai“, traukiantys mamoms iš burnų pyp-
kes ir bandantys patraukti dūmo42. 

Daugelyje tremtinių atsiminimų fiksuojama kito-
niška čiabuvių humoro pajauta, kuri buvo siejama su 
čiabuvių „vaikiškumu“: „Jis [Trofimas, – Z. V.] mokėjo 
juoktis tik nuoširdžiai. Nė krislo pagiežos nei patyčių, 
nei apsimestinio linksmumo – paprasčiausiai jam bū-

davo linksma [...]. Taigi jam buvo svetimas apsimetinė-
jimas, nepatikdavo kokie nors apgaulingi gudravimai. 
Esu pastebėjęs (ir ne tik aš), kad nemažai evenkų ir 
jakutų nesupranta juoko taip, kaip įprasta, tarkim ru-
sams ir lietuviams; dėl to kai kada susidaro įspūdis, jog 
šie žmonės greitai užpyksta. Beje, nedori perėjūnai tuo 
papiktnaudžiauja“43.

Akivaizdu, kad skyrėsi tremtinių ir vietos gyventojų 
išvaizda bei grožio standartai, kilus konfliktams buvo 
stengiamasi kitą užgauti, dar labiau tuos skirtumus 
pabrėžti. Grinkevičiūtė su humoru rašo: „Save jie lai-
ko gražiais, o kas akių beveik visai neturi, tik įstrižas 
įpjovas, tas jau gražuolis. Dažnai užpykusi jakutė, no-
rėdama įžeisti ką nors iš mūsų, su pasibjaurėjimu savo, 
rodydama pirštais didelius ratus: „Kusichan karau-
lan“ [jakut. „bjaurios didelės akys“]. Mums tik juokas 
būna“44. Pastaroji ištara („mums tik juokas“) rodo, kad 
į čiabuvius jakutus žvelgta kiek globėjiškai, tarsi jau-
čiant savo kultūrinį pranašumą, bet, panašu, ne piktai. 

Kai atsirado galimybė siųsti laiškus į Lietuvą ir su-
laukti atsakymų, žinios apie „egzotiškuosius“ jakutus 
pasiekė ir Lietuvoje likusius tremtinių giminaičius. Jū-
ratė BičiūnaitėMasiulienė prisiminė, kaip kontoroje 
baigę „braižyti korteles“ jie rašydavo laiškus Lietuvon. 

zigmas vitkus 

38 arvydas vilkaitis, op. cit., p. 94.
39 marija garbačiauskienė, op. cit., p. 98–100.
40 teklė grigienė, vita grigaitė-jokūbaitienė, op. cit., p. 117. 
41 dalia grinkevičiūtė, op. cit., p. 158.
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42 Ibid., p. 158–159.
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44 dalia grinkevičiūtė, op. cit., p. 159–160.
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Turėjusi talentą paišyti, autorė sulaukdavo kitų lietu-
vių prašymų „nupiešti jakutuką“: „Mielai piešdavau, 
o paskui tas laiškas su „firminiu“ ženklu keliaudavo į 
Lietuvą“45. Prašymai „nupiešti jakutuką“ šio straipsnio 
autoriui priminė jo paties vaikystę, kai jis prašydavo 
tėvo „nupiešti indėniuką“, t. y. norą pamatyti kažką 
įdomaus ir kitoniško. 

tremtinių ir čiabuvių Požiūris  
vieni Į kitus

Šaltinių, leidžiančių spręsti apie čiabuvių požiūrį į 
tremtinius, yra labai mažai. Atrodo, kad jie laikyti sve-
timaisiais, su kurių buvimu tenka susitaikyti. Panašu, 
kad jakutai aiškiai skyrė rusus nuo tremtinių supras-
dami, kad pastarieji jų žemėse atsidūrė ne savo noru. 
Apie tai užsimena Grinkevičiūtė: „Jie nekenčia rusų, 
nelabai simpatizuoja ir lietuviams, bet suprasdami, kad 
mes Jakutijoj ne savo noru atvežti, taikosi. Visus bal-
tuosius vadina „nenčia“ – tai pelėdos. Dėl to, kad mūsų 
visų akys didelės“46. 

Nors Porutis susidarė įspūdį, kad jakutams buvo sun-
ku suprasti tų „nenčia“ skirtumus: „Pagaliau aš įsitiki-
nau, kad jie taip ir nesuprato, kad gali būti kitų tauty-
bių žmonių be rusų, tik suvokė – tu geras rusas. Visi 
kiti – blogi rusai“47.

Nemėgti ateivių buvo pagrindo. Kartais tremtiniai 
susikompromituodavo ne iš blogos valios, o dėl nepri-
tekliaus. Eugenijus Ignatavičius, 1989 m. ekspedicijos 
į Sibirą dalyvis, užfiksavo istoriją apie tai, kaip tremti-
nių vaikai, gelbėdamiesi nuo bado, pasiimdavo jakutų 
prie artimųjų kapų palikto maisto, neblogų indų ir kitų 
rakandų. Tai pajutę jakutai dovanas protėviams suma-
žino48. Šis pavyzdys, be kita ko, liudija, kad tremtinių ir 
čiabuvių jakutų materialinė padėtis stipriai skyrėsi bei 
tai, kad tremtiniai jakutų nesivaržė. 

Garbačiauskienė savo atsiminimuose teigia, kad jai 
gerai pažįstami komiai į tremtinius, kaip ir kitus sveti-
muosius, žvelgdavo dvejopai: kaip į potencialią grėsmę 
ir kaip į potencialią naudą, tačiau megzti artimesnių 
ryšių vengė: „Nei rusų, nei tremtinių, nesvarbu kokios 
tautybės, komiai nemėgo. Niekad negirdėjau, kad koks 
komis tremtinį būtų užjautęs, dažnai žiemą net nakčia 
nenorėdavo vargšo nusibaigėlio į trobą įsileisti. Geriau-
siu atveju mes jiems buvome kromelninkai“49.

Šaltinių, leidžiančių spręsti apie tremtinių požiūrį į 
čiabuvius – kur kas daugiau, o nagrinėtuose šaltiniuo-
se dažniausiai minimi jakutai. Čia (su viena išimtimi) 

tremtinių požiūris į šiuos čiabuvius – pozityvus. Rytų 
Baltijos pakrančių gyventojus stebino jakutų įpročiai 
ir papročiai, išvaizda, bet darė įspūdį sąžiningumas. 
„Jakutai buvo reto sąžiningumo žmonės. Medžiotojų 
trobelės buvo paliekamos neužrakintos, tik duris reikė-
davo paspirti basliu. Kiekvienas keleivis galėdavo pasi-
naudoti pastoge, šiluma, maistu. Išvykstant viską rei-
kėdavo palikti taip, kaip rasta“ – priskaldyti ir prinešti 
malkų, palikti degtukus ir maisto [...]. Tai tauta, kurią 
aš labai gerbiu ir visad gerbsiu už nuoširdumą, papras-
tumą, tikrą žmoniškumą“50, – rašė Vaicekauskas. Pa-
našūs apibendrinimai ir kitų tremtinių atsiminimuose. 
Pasak Vilkaičio, „Tolimosios Šiaurės sūnus visuomet te-
sėdavo žodį ir vaikiškai įsižeisdavo, jei kuri mūsų žemi-
nės moterėlė, palinkus prie šviesos tikrindavo išsimai-
nytą taloną“51. Tą patį pastebėjo ir Teklė Grigienė: „Visi 
jakutai draugiški, nepavydūs, užjaučiantys, paprasti, 
sąžiningi. Savo trobų, žeminių ir jurtų nerakina [...]. 
Turtingesnis jakutas mielai šelpia vargingesnį“52. Vaiz-
dingą, iš pažiūros harmoningos čiabuvių jakutų šeimos 
buvimo pasaulyje etoso aprašymą pateikė Ambrazaity-
tė: „Galios šeima buvo ramaus būdo, visus darbus atlik-
davo palengva, kantriai. Galbūt lėtas gyvenimo tempas 
atėjo iš senovės, iš gimininės santvarkos, nepasikeitė 
per amžius ir jų tikėjimas. Sovietinė ideologija jiems 
buvo svetima. Griovė jų papročių sistemą į tuos kraštus 
atėjęs grubus ateizmas [...]. Sutrikdyti trapų natūralų 
tikėjimą – šamanavimą, totemizmą, tradicinę kultūrą 
buvo nesunku“53. Apie tai, kad sovietų diegiama kultūra 
jakutams buvo svetima ir jie jai priešinosi, rašo ir trem-
tinys Valentinas Dėdinas, nors jie buvę, šio autoriaus 
žodžiais tariant, „puslaukiniai“ ir „mažai apsišvietę“54. 
Jis taip pat prisiminė, kad siųsdami laiškus į Lietuvą, 
juos išsiųsti įduodavo galėjusiems laisvai judėti alta-
jams (pietų Sibiro tauta, priklausanti tiurkų tautų gru-
pei), kuriais buvo pasitikima, priešingai nei rusais55. 

Tai, kad čiabuviai tremtinių atsiminimuose kartkar-
tėm apibūdinami kaip „laukiniai“, „puslaukiniai“ ar 
„primityvūs“, neturėtų stebinti. Remiantis klasikine 
antropologijos prieiga, etnocentristinis (mano kultūra – 
pasaulio centras ir atskaitos taškas) požiūris būdingas 
visoms kultūroms be išimties. Kartu būtina pastebėti, 
kad šis požiūris kisdavo priklausomai nuo naujos infor-
macijos. Jūratė BičiūnaitėMasiulienė aprašė tokį siu-
žetą: „Kai pamatėm pakrante vaikščiojančias jakutes, 
nenorėjome nė sustoti – jei jau rusės buvo tokios nešva-
rios, tai ką kalbėti apie jakutes. Tačiau kaip nustebome 
pamatę nušveistus bidonus, baltutėlius šluostukus ir 

išnyrantys siužetai

45 jūratė bičiūnaitė-masiulienė, Jaunystė prie Laptevų jūros, vilnius: 
mintis, 1990, p. 123.

46 dalia grinkevičiūtė, op. cit., p. 159.
47 Pranciškus Porutis, op. cit., p. 84. 
48 eugenijus ignatavičius, „stovi šiaurėje vienišas kryžius“, p. 444.
49 marija garbačiauskienė, op. cit., p. 100.

50 ričardas vaicekauskas, op. cit., p. 61–62.
51 arvydas vilkaitis, op. cit., p. 94.
52 teklė grigienė, vita grigaitė-jokūbaitienė, op. cit., p. 129.
53 nijolė ambrazaitytė, op. cit., p. 152.
54 valentinas dėdinas, „išvežimas“, in: Ešelonų broliai, p. 58.
55 Ibid., p. 45.
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marlės gabalus košimui, jaunos jakutukės buvo apsi-
vilkusios sniego baltumo chalatais. Paprašėme parduoti 
pieno. Įpylė visiems po puodelį, bet pinigų neėmė. Štai 
tau ir „laukinės“ jakutės!“56

Nagrinėtoje literatūroje aptikau tik du konfliktus – 
kai vietiniai žvejai jakutai sugalvojo savavališkai apsi-
gyventi tremtinių kambaryje. Jie išlaužė duris, išmetė 
tremtinių daiktus į lauką ir įsikraustė į kambarį, kurį 
pavertė šiukšlynu57. Porutis prisiminė, kad jį, kaip stu-
dentų bendrabučio seniūną, jakutų studentai planavo 
naktį sumušti, „pamokyti“58. Tiesa, toks braižas labiau 
primena sovietinio miesto „civilizacijos“ ragavusius as-
menis. Vilkaitis savo atsiminimuose rašo, kad jakutais 
visiškai pasitikėta, išskyrus Jakutsko profesinės mo-
kyklos jaunuolius „ir dar vienu kitu, perėmusiu iš civi-
lizacijos neigiamus bruožus“59. Netgi sovietinėje admi-
nistracijoje dirbę čiabuviai pasižymėję supratingumu: 
kartą vietos valdžios atstovai jakutai, inspektavę vai-
kų darželį, ignoravo vaikų klaidą, kai, parodžius liūto, 
puolančio ėriuką paveiksliuką vaikiškoje knygelėje ir 
paklausus „Kas čia?“, ėmė šaukti „Stalin“, „Stalin“60.

Pabaigai

Bendros tremtinių ir politinių kalinių patirtys Sibire 
ir Šiaurėje suformavo, Nerijos Putinaitės žodžiais ta-
riant, „transnacionalinę kenčiančiųjų bendruomenę“, 
kurią vienijo ne (tik/tiek) tautinė tapatybė, bet ben-
dražmogiškos vertybės: atjauta, solidarumas, pasitikė-
jimas. Šiai „transnacionalinei“ bendruomenei priklausė 
ir Sibiro bei Šiaurės tautų čiabuviai, su kuriais vienaip 
ar kitaip teko susidurti daugumai tremtinių iš rytinio 
Baltijos jūros regiono. 

Atrodytų (bet tik atrodytų) paradoksalu, kad kultū-
riškai tolimi žmonės, buvę ar esami klajokliai, elnių 

augintojai, medžiotojai, žvejai, animizmo išpažinėjai 
jakutai, nencai, evenkai prisimenami kaip savi žmo-
nės. Tai tik patvirtina teiginį, kad itin sudėtingomis 
gyvenimo sąlygomis kultūriniai skirtumai pasitraukia į 
antrą planą, užleisdami vietą minėtoms bendražmogiš-
koms vertybėms, kurių atmintis išlieka ir po daugelio 
dešimt mečių.

Kodėl tremtinių atsiminimuose iškyla „šaltų“ ir „ne-
draugiškų“ komių vaizdinys – klausimas, vertas nuo-
dugnesnio tyrimo ir didesnės šaltinių imties. Manyčiau 
(spėčiau), kad bendrumą su jakutais tremtiniai rado dėl 
bendros patirties (abi tautos išgyveno sovietų terorą ir 
represijas) ir didesnio jakutų atstumo nuo (sovietinės) 
civilizacijos, leidusio išsaugoti pamatinį pasitikėjimą 
kitais žmonėmis, kuris būtinas gyvenant itin atšiaurio-
mis gamtos sąlygomis. 

Tremtinių atsiminimuose dominuojantis pozityvus, 
netgi idiliškas, čiabuvių vaizdinys atspindi įvairiopas 
šių dviejų bendruomenių sąsajas: kaip bendralikimių, 
kaip gelbėtojų ir išgyvenimo mokytojų, ir kaip prekybos 
partnerių. Esu linkęs manyti, kad čiabuvių bendruo-
menių ir atskirų šeimų buvimas netoliese, smurtingos 
Gulago aplinkos kontekste tremtiniams liudijo ben-
dražmogiškomis vertybėmis grįsto gyvenimo galimybę 
ir stiprino gyvenimo normalumo pajautą. 

Be jokių abejonių, norėdami išlikti itin sudėtingo-
mis tremties sąlygomis (ypač kalbant apie karo metus), 
tremtiniai turėjo priimti stalinistinio režimo primestas 
gyvenimo taisykles, kurios normaliomis gyvenimo są-
lygomis jiems buvo svetimos: išmokti vogti, meluoti, 
dirbti nedirbant, keiktis ir kt., tačiau ne mažiau svarbu 
išlikimui (ir simboliniam protestui prieš nužmoginančią 
Gulago aplinką) buvo paprasčiausių žmogiškų santykių 
palaikymas.

zigmas vitkus
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Apie Joną Čepą sužinojau 1992 m. pradžioje. Į „Mažąją studi-
ją“ paskambino vienas žmogus (vardo neįsidėmėjau) ir pakvie-
tė pažiūrėti dar sovietmečiu mirusio jo giminaičio paveikslų. 
Vilniaus adresą nurodė tuometinės Marytės Melnikaitės (dabar 
A. Juozapavičiaus) gatvėje, kažkokioje „Dujofikacijos“ valdy-
boje. Pakilau liftu. Žmogus laukė savo kabinete, iš stalčiaus 
ištraukęs didelį aplanką su spalvotais ir monochrominiais pie-
šiniais. Sako: „Esate dailininkas, vedate religines radijo laidas, 
tikiuosi, suprasite reikalą“.

Piešiniai tikrai iškart užbūrė. Stilistika buvo kažkokia tarpinė 
tarp profesionalo ir savamokslio. Tai buvo daugiausia religiniai 
siužetai su Kristaus, Marijos, šventųjų figūromis, pavaizduoti 
su pagarba, bet labai neįprastai. Veidai, kūnai ir fonai buvo su-
komponuoti struktūriškai, taisyklingai, bet užpildyti ir ištonuoti 
savotiškomis spiralėmis. Iš dailės istorijos žinojau, kad tai ga-
lėjo būti susiję ir su tam tikromis autoriaus psichikos sveika-
tos savybėmis (panašių spiralinių išraiškų kupina van Gogho, 
Čiurlionio kūryba).

Jono Čepo piešinių savininkas pasakė, kad jei patinka, galiu 
pasirinkti ką noriu ir kiek noriu. Iš pusšimčio kūrinių pasirin-
kau tik iš didesnių formatų – apie 15 vienetų. Liko gana daug 
mažųjų, kuriuos, kaip vėliau paaiškėjo, autorius kartais parda-
vinėjo prie Aušros Vartų ir Šv. Mikalojaus bažnyčios.

atsiminimai aPie joną čePą

1992 m. pavasarį buvau kunigo Ričardo Jakučio įtrauktas į 
Pasaulio lietuvių velykinę parodą, o po to ėmiau vadovauti jos 
organizavimui. Pavadinome parodą „Argi mūsų širdys nebuvo 
užsidegusios“. Greta Lietuvos, taip pat Amerikos, Australijos, 
Vakarų Europos lietuvių dailininkų-tremtinių įtraukiau ir septy-
nis Čepo darbus. Deja, į šį autorių jokie Lietuvos menotyrinin-
kai tuomet neatkreipė dėmesio.

2018 m. Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) sovietmečio 
kolekcininkų parodoje eksponavau ir kelis Čepo šventuosius. 
Įdomu, kad ir šioje NDG ekspozicijoje jokie meno teoretikai 
jo darbų nepastebėjo.

Dėl tokios iškalbingos trisdešimtmetės tylos pats ėmiau rinkti 
atsiminimus apie Čepą. Anksčiau buvau skaitęs Valentino An-
tanavičiaus knygoje Gyvenimas be parado (2010) skyrių, skirtą 
jo draugystei su Jonu Čepu. Prieš porą metų per Dailininkų 
sąjungą pasiunčiau bendrą laišką, kviesdamas ir kitus šį meni-
ninką pažinojusius atsiliepti. Kai kas atrašė matęs, žinojęs tokį 
keistuolį, platesnius atsiminimus parašė skulptorius Mindaugas 
Šnipas ir Jono Čepo ilgametis draugas, ekonomistas ir sovietinių 
laikų disidentas Aleksas Belianas (g. 1945 m. Kauno kalėjime, 
tėvai buvo išvežti į lagerius, berniukas augo vaikų namuose).

Vaidotas Žukas

dailė

1967 m. „Kronikos“ kino teatre buvo rodomas filmas 
apie ispanų dainininką Raphaelį. Jonas Čepas sėdė-
jo pirmoje eilėje ir paišė. Padarė dainininko portretą 
pieštuku. Kai Raphaelis atvyko į Vilnių gastrolėms Fil-
harmonijoje, stovėjome visą naktį eilėje, kol gavome du 
bilietus. Buvo žmonių antplūdis, scenoje jį saugojo mi-
licija. Jonas buvo pasiėmęs storą grafitinį pieštuką ir 
dabar jau gyvai nupiešė ant kartono. Po koncerto per 
administraciją jis įteikė Raphaeliui šį portretą. Dar iki 
koncerto aplinkiniai šnairavo ir apkalbinėjo Joną, nes 
jis buvo prastai apsirengęs. Bet Jonas į aplinkinius ne-
kreipė jokio dėmesio. Tiesiog sėdėjo ir žiūrėjo nuo nemi-
gos pajuodusiomis akimis.

Kai susipažinom, aš buvau statybininkas, o jis gyveno 
šiluminiuose tinkluose (katilinėse). Dėl to jį vadino ur-
viniu žmogumi. Kartą žiemą jis atėjo pas mane į objektą 
Skroblų gatvėje ir sako, kad aš statau namą tokį, kokį 

jis buvo nupiešęs. Tai buvo trys Žemės ūkio ministerijos 
daugiaaukščiai ant kalno.

Jonas gimė Vilkaviškyje, jo tėvas buvo kalvis. Jis 
turėjo brolį, kuris dirbo Centro Komitete pas Antaną 
Sniečkų. Kiekvieną mėnesį Jonas važiuodavo namo į 
Vilkaviškį lašinių. Anksčiau buvo studijavęs Vilniaus 
universitete žurnalistiką. Tada prie VU buvo dailės 
studija, ten jis lankėsi apie metus. Bet jį iš VU išmetė 
Genrikas Zimanas. Dėl to ėjome kartu su Jonu pas rek-
torių Joną Kubilių, bet šis jam tiesiai pasakė: „Nenoriu 
dėl tavęs prarasti kėdės“.

Jonas buvo kuklus, drovus, sunkiai vertėsi, badavo. 
Gyveno valkatos gyvenimą. Aš jam sugalvodavau ma-
žyčių gudrybių: būdavo, ateina į valgyklą, ten savitar-
na, yra virtų kiaušinių – juos į kišenę, o duona nemo-
kama. Aštuonerius metus taip ir vertėsi. Pavyzdžiui, 
vakarieniaudavome Geležinkeliečių rūmų valgykloje, 

Aleksas Belianas
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atsiminimai aPie joną čePą

nes ji buvo pigiausia. Aš užstodavau jį iš nugaros, o jis į 
kišenes prisidėdavo kiaušinių. Taip bent iš dalies atsi-
gindavo nuo bado, o už dviejų vakarienę sumokėdavau 
aš. Prisimenu, kad prieš valgį jis visada viešai persi
žegnodavo.

Dažnai kartu vakarieniaudavome „Šešupės“ valgyk
loje Lenino (dabar Gedimino) prospekte. Ten ant stalų 
būdavo supjaustytos šviežios „Palangos“ duonos, kurią 
Jonas su garstyčiomis iškart suvalgydavo. Kai netu-
rėdavo kur nakvoti, eidavo dieną miegoti į „Kronikos“ 
kino teatrą, kur seansai tamsoje vykdavo be sustojimo 
iki 21 valandos. Taip jis ten pragyveno apie metus laiko, 
bet ir iš ten išvarė. Metus gyveno Algirdo gatvės staty-
bininkų bendrabučio šiluminiame mazge.

Tapė paveikslus prie žvakių šviesos, todėl nusilpo jo 
regėjimas. Viena akimi beveik nematė. Apie 1969 m. 

raudona spalva nutapė Gedimino pilį, išsiuntė regis-
truotu laišku į Vatikaną popiežiui Pauliui VI.

Šv. Mikalojaus bažnyčioje klebonavo Juozas Tunaitis, 
ten lankėsi daug inteligentų. Sakau Jonui: „Daryk at-
virukus sakraline tema ir platink šventoriuje“. Jis taip 

dirbo porą metų. Paklausą turėjo stilizuoti žirgai žemai-
tukai kryžių fone. Tapė Kristų Alyvų darželyje ir kitus 
siužetus. Nutapė šimtą jų ar daugiau. Pardavinėjo prie 
Aušros Vartų, Šv. Mikalojaus bažnyčios.

Kasdien po vakarinių Mišių jis Šv. Mikalojaus bažny-
čios šventoriuje ant suoliuko išdėliodavo savo paveiks-
liukus ir atvirukus. Patariau prie jų uždegti kelias žva-
kes. Parapijiečiai būdavo nustebinti ir paveiksliukus 
pirkdavo. Po to Jonas eidavo į šiluminio mazgo rūsį 
Komjaunimo (dabar Pylimo) gatvėje Nr. 12. Kai žmonės 
sumigdavo, jis užsidegdavo 3 žvakes, sukalbėdavo „Tėve 
mūsų“ ir persižegnojęs pradėdavo tapyti. Mano portretą 
grafitiniu pieštuku jis nupiešė ant kartono prie žvakių 
tame pačiame rūsyje. Ten nutapė ir Brežnevo portretą.

Jono technologija buvo tokia: popierių arba kartoną 
panardindavo į Vilnelės vandenį ir ant įmirkusio pa-
viršiaus piešdavo grifeliu. Kartais piešdavo portretus 
už pinigus, dirbdavo greitai – 5–6 min. Piešdavo tokiais 
kabliukais. Jonas sakė: „Tai mano technologija“. Dažnai 
sakydavo, kad tikras menininkas turi gerai išmanyti 
kūno formas.

Tačiau kartą KGB susėmė jį su visais paveikslais ir 
išsivežė. Pralaikė visą savaitę. Kai grįžo, pasiūliau jam 
parašyti laišką popiežiui Pauliui VI. Tai buvo 1968 m. 
Jis taip ir padarė. Gavo iš Vatikano atsakymą, padėką, 
kuri Jonui padėjo kovoti su KGB ir milicija.

Be meno, Jonas turėjo kitą aistrą – šachmatus. Žiemą 
jis kas vakarą už pinigus žaisdavo su Vilniaus žydais, 
dalyvaudavo šachmatininkų turnyruose, supažindino 
mane su Juozu Mikėnu ir jo žmona, kuri dirbo klubo 
rūbinėje. Vasaromis Jonas dalyvaudavo šachmatų tur-
nyruose Jaunimo (dabar Bernardinų) sode. Jis buvo 
ašt raus proto, bet jam stigo ryžtingumo imtis svarbių 
gyvenimo sprendimų. Mes su juo nuoširdžiai bendra-
vome, jis mane palaikė moraliai, kai nuo jaunystės no-
rėjau tapti dainininku, lavinau balsą, dalyvaudavau 
vokalistų konkursuose. Kartą Joną pakviečiau į Žvėry-
no bažnyčią, į savo vokalo repeticiją, bet jis pasakė, kad 
neturi klausos, kad jam „ant ausies užlipo meška“.

1980 m. įstojau į VU Prekybos ekonomikos vakarinį 
fakultetą, kiek galėdavau – padėdavau Jonui. Po darbo 
eidavom į valgyklą. Mano paskatintas, Jonas nuėjo į I 
ir II statybos trestą, pasiūlė savo kaip dailininko pas-
laugas. Padarė stendą, gavo baraką dirbtuvei, persikėlė 
į Dariaus ir Girėno gatvės bendrabutį Naujininkuose. 
Tačiau kilo konfliktas dėl stendo – statybos organizacija 
stendu pasinaudojo, bet Jonui nesumokėjo. Atseit, už tai 
gyveni barake Kirtimuose. Jam tai buvo trauma. Ir kiti 
iš jo tyčiojosi. Visi jo vengė, nes jis turėjo įprotį sėdėda-
mas nesąmoningai kaišioti pirštą į nosį, o po to į burną.

Jonas buvo drūtas žmogus, kartais konfliktiškas, nes 
viską rėždavo tiesiai. To meto inteligentai jo vengė, nes 
jis garsiai kritikavo tuometinę valdžią. Apie Leniną sa-
kydavo: „Garbina sifilitiką!“ Jo brolis darė karjerą CK, 

jonas čepas. šv. Petras. Popierius, pieštukas, 34 × 27
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bet Jono neatstūmė. Jonas pasakojo, kad kai alkdavo, 
nueidavo į svečių namus M. K. Čiurlionio gatvėje, ten 
po priėmimų likdavo maisto ant stalų, tai jis paimda-
vo. Buvo pažįstamas su Augustinu Savicku, gyrė jį. Bet 
keikė Dailininkų sąjungos pirmininką Joną Kuzmins-
ką, nes anas vydavo jį lauk iš sąjungos, sakė, kad nėra 
narys. „Jis pavydėjo mano talento“, – sakydavo Jonas. 
Mėgo Užupio gatvę, Markučius, tapė Vilniaus vaizdus.

Kartą apie 1974 m. pasiūliau Jonui nutapyti Brežne-
vo portretą, kurį nusiuntė į Maskvą, gavo atsakymą, 
Brežnevo kanceliarijos padėką. Šiuos dokumentus vi-
suomet nešiojosi savo portfelyje su kitais dokumentais, 
Vatikano laiškais.

Susirado naują šiluminį mazgą L. Giros (dabar Vil-
niaus) gatvėje. Mokytojų namų kieme buvo milicijos sky-
rius, o priešais – katilinė. Ten prabuvo iki 1980 m. Praus-
tis vaikščiojo į pirtį Komjaunimo (dabar Pylimo) gatvėje 
už 15 kapeikų. Ten ir skalbdavosi. Buvo tvarkingas, 
mėgo švarą. Labai gražiai, kaligrafiškai rašydavo. Man 
padėdavo parašyti gražius laiškus, skundus į Maskvą.

Jonas moterų vengė, bet mėgo piešti jas nuogas. Buvo 
grynas abstinentas, bet gerdavo stiprią arbatą ar čefy-
rą. Buvo apsiskaitęs, protingas ir religingas, melsda-
vosi, dalyvaudavo Mišiose, priimdavo Komuniją. Apie 
1976 m. jis materialiai atsistojo ant kojų, mano pagal-
bos nebereikėjo. Mūsų ryšiai nutrūko apie 1980 m., bet 
po poros metų jis mirė Kauno gatvės ligoninėje Nr. 7 
(dabar Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė).

Tuo metu jam buvo 53–54 metai. Nuo seno ir sugedu-
sio maisto gavo kraujo užkrėtimą, koja gangrenavo, bet 
atsisakė amputacijos, nes bijojo, kad KGB nenunuody-
tų. Po mirties iš Vilkaviškio atvažiavo labai susisielo-

jusi jo sesuo ir už skolintus pinigus išvežė jo palaikus į 
Vilkaviškį. Tačiau brolis jo vengė, ir pamotė jo nemėgo. 
Po Jono mirties susitikau kunigą Juozą Tunaitį, šis 
klausė, kaip gyvena „mūsų menininkas“, tai pasakiau, 
kad jau nebėra gyvo.

 jonas čepas. aušros vartų marija. Popierius, akvarelė, 
spalvotas tušas, 32 × 27

Joną Čepą buvau sutikęs trumpam ir jau gerokai se-
niai. Atsimenu tik kažkokias detales ar epizodus, taigi 
taip ir pabandysiu viską išguldyti.

Bene 1977 m., čiurlionkė... Valentinas Antanavičius, 
tuomet dėstęs mūsų grupei piešimą, atvedė iš pažiūros 
gana neįprastą žmogų (dar prieš tai minėjo atvesiąs 
pozuoti įdomų menininką) ir sako: „Paišysim aktą“. 
Taip pat pastatė ant stalo gipsinę Milo Venerą. Tai kurį 
aktą paišysim? Bet tuo metu atvestasis žmogus jau 
ėmė rengtis ir greitai įsitaisė ant kėdės priešais gipsi-
nį modelį, džiaugdamasis, kad galės ramiai papaišyti. 
Dar klaustelėjo mūsų, ar susirungsim piešime. Visi išsi-
traukėm popieriaus, mes – savo vatmanus, jis – pundelį 
nedidelio formato kiek gelsvų lapų. Pradėjo mankštinti 
ranką, energingai, nelyg diriguodamas, sukdamas kuo 
keisčiausius piruetus. Ir visąlaik kalbėjo lyg mums, lyg 
sau. Jo veidas buvo pilnas džiaugsmo ir šypsenos.

Mindaugas Šnipas

Po kiek laiko, tiksliau tariant, po keleto seansų, žvilg-
telėjau, ką gi nupaišė tasai žmogus. Pamačiau nupieštą 
tik veidą, lapas buvo tirštai padengtas tokiais lyg slie-
kais, sakytum įnirtingai besistumdančiais po visą lapą. 
Bet tie sliekai rodė veidą, kuriame nebuvo nė pėdsako 
antikinio kanono, nieko to, ko buvom mokyti ilgus sep-
tynerius metus – jokios toninės perspektyvos, refleksų 
ar vadinamosios štricho kultūros. Buvo keista – mačiau 
harmoningą visumą, o Venera turėjo greičiau Aušros 
Vartų Madonos, negu antikinių bruožų. Tasai žvilgte-
lėjimas buvo viena vertingiausių pamokų, kurias ga-
vau čiurlionkėje – pamačiau Piešinį, o ne apgavikišką 
akademišką iliuziją, padarytą pagal visas mandagaus 
meninio melavimo taisykles (tiesa, tai suprasti šiek tiek 
užtruko, teko gana daug dalykų perkratyti savo tvar-
kingo mokinio smegeninėje).

Vėliau sužinojau, kad tasai žmogus yra Jonas Čepas, 
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pagal išsilavinimą statybininkas, visa tai metęs ir da-
bar tik piešiantis ir taip bandantis susitvarkyti su for-
momis, kurios ant jo vis griūna... Taip tvarkydamasis 
su tomis formomis, vis ką nors mums pasakodavo...

– Kaip jums atrodo, nuo ko turi prasidėti statyba?
– Na, nuo projekto gal, nuo pamatų, nuo geodezinių 

matavimų. (Mat sau atrodėm protingi.)
Jonas tik juokiasi iš mūsų išmanymo ir nesustodamas 

dėlioja sliekus ir taškelius popieriuje.
– Nuo šikinyko!!! – paaiškina mums ir džiaugiasi pa-

matęs mūsų įtikintai nustebusius veidus.
Jonas bene keletą kartų bandė stoti į Vilniaus dailės 

institutą. Vieną iš tų kartų (tai buvo paskutinis ban-
dymas) atėjo kiek pavėlavęs ir jam buvo likusi bene 
vienintelė vieta visai prie pat pastatyto natiurmorto. 
Atsisėdęs ir ėmęs paišyti. „Neįmanoma“, – pasakojo, – 
„formos griūna ant manęs, jaukia visą kompoziciją.“ 
Atsistojęs ir nepaisydamas protestuojančiųjų, persta-
tęs visą natiurmortą kaip reikia, kad formos negriūtų. 
Sakė, būtų padaręs gerą piešinį, bet visi šlapukai pama-
tę, kad prieš juos geras piešėjas, nuėję pasiskųsti kaž-
kam ir tas kažkas davęs nurodymą Joną išvaryti lauk. 

Taip jis supratęs, kad ten, jei jau tokie reikalai, nieko 
gero neišmoksi.

Pasakojo pasiūlęs tuometiniam LTSR Dailininkų 
sąjungos pirmininkui Jonui Kuzminskiui susirungti 
dėl piešimo. Kuzminskis nesutikęs, nes, pasak Jono, 
pamatęs jo piešinius ir aiškiai išsigandęs akivaizdaus 
pralaimėjimo. Vėliau Jonas buvo nupiešęs Kuzminskio 
portretą pieštuku iš atminties, kurį, matyt, dėl modelio 
regalijų buvo įvertinęs tam laikui nežmoniška suma – 
tūkstančiu rublių.

Save laikė geru piešėju ir visad, kaip paprastai, pilnas 
optimizmo, parodydavo du laiškus – vieną iš Leonido 
Brežnevo sekretoriato (gensekui buvo nupiešęs ir nu-
siuntęs kreiserio „Aurora“, apkaišyto raudonomis gėlė-
mis, atviruką), kitą – iš popiežiaus sekretoriaus (siuntęs 
atviruką tuometiniam popiežiui Pauliui VI kažkokia 
proga). Šaipydavosi rodydamas laišką iš Kremliaus: 
„Matai, rašo, kad „atiduota pagal paskirtį“ („otdano po 
naznačeniju“), o tikriausiai išmetė“. Ir džiaugdavosi 
popiežiaus sekretoriaus laišku, kuriame, kiek pamenu, 
buvo dėkojama ir linkima geros kloties ir Dievo palaimos.

Nakvodavo Jonas kažkokio namo šiluminiame mazge 
netoli buvusio „Kronikos“ kino teatro (dabar Vilniaus 
evangelikų reformatų bažnyčia), bet mėgdavo skaniai 
pavalgyti, jei pavykdavo prasimanyti pinigų pardavus 
piešinį ar kaip nors kitaip. Labai vertindavo viščiuką 
tabaka (tuometinių restoranų delikatesą).

Vėliau, jau studijuojant Vilniaus dailės institute, vis 
užeidavom su skuptoriumi Benu Narbutu (kartu bai-
gėm čiurlionkę ir VDI) į Šv. Mikalojaus bažnyčios šven-
torių sekmadieniais, kur Jonas žiemą ar vasarą vis ant 
to paties suolelio būdavo išsidėliojęs savo piešinius ir 
atvirukus, bandydamas ką nors iš jų parduoti. Kainos 
buvo beveik įkandamos tometiniam studentui – už atvi-
ruką prašydavo 5 ar 7 rublių. Didesni piešiniai kainuo-
davo jau brangiau. Ten ir pamačiau daugiau jo piešinių. 
Tai buvo keistos, bet širdį ir akį pagaunančios harmoni-
jos vaizdai. Taip kažkodėl ir neįsigijau nė vieno.

Kartą žiemą apsilankius Šv. Mikalojaus bažnyčios 
šventoriuje ir besišnekučiuojant su Jonu apie piešinio 
meną, pūstelėjo vėjas ir nuo sujudintos šakos plumpte-
lėjo gerokas sniego kąsnis ant ekspozicijos: „Aaa, matai 
kaip saugumas dirba, bijo atvirai pakalbėti, tai iš pasa-
lų sniegais darbus apmėto ir kenkia“. Ir Jono veidą eili-
nįsyk nušvietė šypsena. Jis tvirtai laikėsi savo principų 
ir tikėjo savo gebėjimais. Gal kas ir šiandien sutikęs 
panašų žmogų sakytų, kad gi beprotis, tik neagresyvus, 
bet kas čia žino, kas kada teisesnis.

Vienąsyk šventoriuje Jono neradom, neradom ir kitą-
syk, ir dar kartą.

Kažkas sakė, kad Jonas Čepas mirė nuo kraujo užkrė-
timo, įsidūręs pirštą su adata.

20180317 

jonas čepas. šv. simonas. Popierius, pieštukas, 33 × 25
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Leono Sapiegos stotelė. Kita... Dar kita... Ir perėjusi per 
parką jau esu šalia Leono Sapiegos pasistatyto mauzo-
liejaus, jis ir Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, jis ir Baž-
nytinio paveldo muziejus. Kaip visada, pro šalį eidama 
nužvelgiu instagramiškiausius Vilniaus bokštelius. Įė-
jusi į kiemelį sveikinuosi su ant kelmukų pasilipusiais 
Scholastika ir Benediktu. Ji žvelgia taip, lyg kažkur 
tolumoje matytų atvykstančius lauktus svečius, jis – 
lyg tie svečiai būtų ufonautai. Atokiau jų stovinti dailia 

suknia pasipuošusi Kotryna žemiškų svečių nelaukia – 
jos žvilgsnis nukreiptas į save. Dar būtinai krumpliais 
švelniai paliečiu Vilniaus meistro nulietus varpus, kad 
pasigirstų tylus, it iš tolumos sklindantis garsas: Mari-
jos varpas skamba tyliai ir ilgesingai, o Elijaus balsas 
aksominis ir tarsi apkabinantis. Muziejus pasakoti pra-
deda jau lauke. Šiomis dienomis man patinka klausytis 
jo istorijų, ypač vienos iš jų.

Pati nesupratau, kodėl čia užsukau. Nuolatinė eks-
pozicija jau seniai matyta, ji nesikeičia. Ir būtent ją pa-
norau pamatyti dabar, kaimynystėje vykstant karui, 
kasdieną girdint liūdnas žinias ir suprantant, kad nie-
ko negali pakeisti. Reikia raminamųjų. Šis muziejus – 
vienas iš jų.

Nesu religinga, tačiau bažnyčių architektūra, skulp-

kai reikia raminamųjų
bažnytinio paveldo muziejus

Aistė Paulina Virbickaitė

tūros ir ypač paveikslai veikia raminamai vien per savo 
plastiką. Žiūri, kaip iš stačiakampio lango į tave žvelgia 
į didingą trikampį kompoziciškai susivedanti kūdikį 
laikanti moteris, ir ramiau. Guosti – jos darbas, ji tai 
užtik rintai daro šimtus metų. Tuo tarpu ištaigingų auk-
so, sidabro ir brangakmenių dirbinių darbas – daryti 
įspūdį. Tą jie moka, tik, man regis, patekę ant muzieji-
nių postamentų netenka dalies savo žavesio ir gyvybės, 
panašiai kaip žvėreliai zoologijos sode. Tiesa, kartais jie 
išleidžiami atgal į savo stichiją: visi muziejaus ekspona-
tai priklauso toms parapijoms, kuriose buvo išsaugoti 
ir prireikus yra skolinami apeigoms. Tačiau vis viena, 
būdama muziejuje žiūriu į tą nuostabią aukso taurę ir 
nejučia pradedu matuotis ją savo rankoje, iškart susi-
gėstu, kad elgiuosi kaip paršelis, ir atsidususi kreipiu 
žvilgsnį šalin. Visiškai nurimstu šalia Leono Sapiegos 
ir jo žmonų antkapinio paminklo. Štai ji, galinga rami-
namųjų dozė man, o kartu ir visam Vilniui.

Leonas saPiega ir jo užsakymas

Jei reiktų rinkti įsimintiniausių Vilniaus artefaktų 
dešimtuką, jame tikrai būtų Leono Sapiegos antkapis. 
Jis įraižytas mano kultūrinės atminties mūre, ten ir 
buvo ramiai ilgiausiai, kol neprasidėjo karas ir intuity-
viai nukeliavau į muziejų ieškoti kažko stabilaus.

Kadaise, galvodama apie šį puikų paminklą, galvojau 
maždaug taip: o, tie turtingi diedai, tik ir ieško būdų, 
kaip kuo didingiau įsiamžinti! Dabar, kiek palipusi lai-
ko kopėtėlių skersiniais, apsigalvojau. Galbūt jam buvo 
svarbu ne įsiamžinimas, o noras suteikti šiam miestui 
bent kažkiek stabilumo? Vilnius – siaubingai aikštingo 
būdo, jam nuolat reikia permainų. Jam vis norisi kaž-
ką keisti, pasitelkiant karus, gaisrus ar gerus norus 
miestiečių, kurie patys nesupranta, kad iš tiesų vykdo 
ne savo, o nerimastingo miesto valią. Pastatai, aikštės, 
paminklai, garsiausių miestiečių vardai – viskas ga-
liausiai nušluojama, pamirštama ar bent jau neatpažįs-
tamai perkeičiama. Vilnius įsitraukęs į žaidimą (nesu 
tikra, ar tai pokeris), kuriame kiekviena miestiečių kar-
ta tiki, kad miestas priklauso jiems, ir kaip jie dabar čia 
susitvarkys, taip ir liks ateities kartoms, cheche. Neži-

MuziEjų istorijos: sapnai ir KasdiEnis gyVEniMas

šv. arkangelo mykolo bažnyčios fasadas. kęstučio stoškaus 
nuotrauka, bPm
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nau, ar miestą vis dar linksmina tos pačios, tiek kartų 
matytos iliuzijos, bet nepanašu, kad žaidimas jam būtų 
nusibodęs. Galbūt apie tai galvodamas Vilniaus mies-
to vaivada Leonas Sapiega mėgino miestui padovanoti 
tokią dovaną, kurią būtų gaila netrukus išmesti? Na, 
ar bent jau būtų nelengva fiziškai tai padaryti. Todėl 
statydamas sau paminklą iš marmuro ir granito, dar 
įvilko jį į prašmatnią bažnyčią, kurią dar įvilko į nenu-
trūkstamas vienuolių maldas, o dėl dar rimtesnės sau-
gumo garantijos viską dedikavo arkangelui Mykolui, 
„visų Dangaus dvasių vadui ir kunigaikščiui“. Atrodo, 
Leonas (gal jam labiau patiktų Leo) Sapiega buvo iš-
mintingas žmogus.

Iš senos, geros ir išsilavinusios, nors elitui ir nepri-
klausančios giminės kilęs Leonas Sapiega (Lew Sapie-
ha) (1557–1633) auklėtas Nesvyžiaus dvare, kartu su 
Mikalojaus Radvilos Juodojo vaikais, išsilavinimą įgijo 
Leipcigo universitete, bet akivaizdu, kad ne mažiau nei 
mokslų sparčiai sėmėsi ir gyvenimo išminties. Pradėjo 
nuo raštininko, o būdamas 28erių jis jau LDK pakanc
leris, po ketverių metų, žiūrėk, jau kancleris. Baigęs šią 
tarnybą iš karto peršoko į Vilniaus vaivadas, o dar po 
poros metų tapo didžiuoju LDK etmonu (vyriausiuoju 
kariuomenės vadu). Apie jį neužtikau nė vieno blogo 
žodelio – talentingas diplomatas, įžvalgus karys, LDK 
valstybingumo ir teisinės sistemos stiprintojas. Jei ti-
kėsime įrašu ant paminklo, vadintas Tėvynės tėvu, dar 
kiti lyg vadino Lietuvos Solonu. Tolerantiškas žmogus. 

Ir labai, labai turtingas. Net jei ir turėtum ką blogo pa-
sakyti – ko gero, rinktumeisi patylėti.

Kompiuterio ekrane žiūriu į du jo portretus. Vienas 
jų Baltarusijoje saugomas, nežinomo mums tapytojo 
sukurtas apie 1616 m., gal ir 60 metų jubiliejaus proga 
užsakytas paveikslas. Garbus jubiliatas stovi ir žvelgia 
tiesiai ir tvirtai. Pilvas pūpso po prabangiai geltonu, 
dailiomis mažomis sagutėmis susegtu rūbu, o apsiaus-
tą puošia brangakmeniais žėrinti segė. Jis čia atrodo 
tiksliai kaip iš mums pateikiamo aprašymo: protingas 
ir didingas. Trumpai kirpti jau pradėję baltuoti plaukai, 
taip pat balti, tačiau vis viena šauniai užriesti ūsai. Pla-
čios rudos, dėmesingos akys, o virš jų – aukšti, griežtos 
formos ir vis dar tamsūs antakiai. Tokį žmogų gerbčiau, 
ginčytis ir priešgyniauti nenorėčiau. Kitas, maždaug po 
5 metų sukurtas Leono Sapiegos portretas – tai Wille-
mo Hondiuso graviūra. Sapiega atrodo lyg kiek nume-
tęs svorio ir užsiauginęs pagurklį slepiančią tvarkingą 
baltą barzdą, bet lengvai atpažįstamas iš tos pačios il-
gokos nosies, pariestų ūsų ir tokių pačių, griežtų tamsių 
antakių. Įsivaizduoju, kaip šokčiojo tie antakiai kartu 
su ūsais šauniajam Leo tvarkant reikalus ir reikaliu-
kus! O jų buvo daug, ir viešų, ir privačių. Šv. Mykolo 
bažnyčios statybos – tik vienas iš daugelio. 1593 m. Sa-
piegai atiteko sklypas pačiame miesto centre ir jis nu-
sprendė ten statyti vienuolyną ir bažnyčią, kuri taps ir 
giminės laidojimo vieta. Įkurdino ten vienuoles bernar-
dines su sąlyga, kad melsdamosis nepamirš ir Sapiegų 

aistė PauLina virbickaitė
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kai reikia raminamųjų

giminės. Bažnyčios rūsiuose numatytos kriptos giminės 
palaidojimams, o pačioje bažnyčioje tarp altorių – vietos 
antkapiniams paminklams.

Šalia pagrindinio altoriaus oriai iškilęs Leono Sapie-
gos ir dviejų jo sutuoktinių paminklas – tai ir stabilu-
mo viltis. Prislopintų rusvų, žalsvų, juosvų atspalvių 
švediškas marmuras ir granitas netrikdo spalvingu-
mu, priešingai – ramina. Pirmiausia jame į akis krenta 
paties Sapiegos figūra – šarvus dėvintis vyras guli ant 
vieno šono, viena ranka parėmęs galvą. Kai kurie sako, 
kad čia jis atrodo kaip storas katinas. Na ne, ne! Visų 
pirma – liūtas. Visų antra – jis čia ne atrodo, o yra – 
toks Rytų Europos buda. Aplink gali švilpti kulkos ir 
keiksmai, siautėti gaisrai ir įsiutę vyrai, spausti bai-
sus speigas ar žydėti alyvos, o jis štai guli, viena ranka 
pasirėmęs, tarsi bet kada pasirengęs guviai atsistoti ir 
vėl su savo užriestais ūsais imtis gelbėti situaciją. Dar 
patikimiau viskas atrodo dėl to, kad iš apačios visas pa-
minklas, o kartu ir Leonas Sapiega, palaikomas dviejų 
moterų, dviejų žmonų, Daratos Firlėjūtės ir Elzbietos 
Radvilaitės. Viena vaizduojama su rožančiumi, kita – 
su knyga ir laikrodžiu, bet abi vienodai romios ir pati-

kimos. Paminklo viršuje jas tarsi dar kartą atkartoja jų 
globėjų šv. Daratos ir šv. Elzbietos figūros, o pačiame 
viršuje didingai stovi prisikėlęs Kristus, irgi pasirengęs 
tvarkyti visokius reikalus.

Būdamas išmintingas žmogus Leonas Sapiega net ne-
abejojo, kad tvarkytinų reikalų bus. Čia juk Vilnius! Ir 
išties, šitaip gulėdamas ant vieno šono ir pro blakstie-
nas stebėdamas kas vyksta aplink, jis matė praktiškai 
viską, kas svarbaus vyko šiame mieste.

stebint istoriją

Vos pora dešimtmečių tepraėjo po Leono Sapiegos 
mirties, kaip kilo karas su Maskva. Miestą užplūdo 
rusų ir kazokų kariai. Bažnyčioje girdėjosi kankinamų 
vienuolių ir žudomų čia besislėpusių miestiečių klyks-
mai, kazokų keiksmai, paskui – girtas juokas ir plė-
šiamų brangenybių žvangesys. Sapiegų palaidojimai 
išplėšti, paties Leono Sapiegos palaikai išmesti į gatvę. 
Bet vienuolės įvykdė savo įsipareigojimus – nepaisant 
karo beprotybės ir grėsmės, kūnas buvo pagarbiai su-
grąžintas atgal. Po baugios tylos pauzės bažnyčioje vėl 

Leono sapiegos antkapinis paminklas. 
kęstučio stoškaus nuotrauka, bPm
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ėmė girdėtis žmonių balsai ir remonto garsai, galiausiai 
vėl maldos. Paskui vėl daug verksmo ir tylos, miestą už-
puolusios maro epidemijos metu, vėl remontai, persta-
tomi ir statomi nauji altoriai. Caro metais po kurį laiką 

trukusios chaotiškos nežinios, galiausiai vienuolynas 
liko tuščias, vėl bažnyčioje maldas keitė nepagarbus 
juokas ir plėšimo garsai, kuriuos pačioje XX a. pradžioje 
pakeitė Sapiegų giminės atstovų susirūpinę, o paskui – 
dalykiški balsai: bažnyčia grąžinta giminei ir vėl pra-
dėta remontuoti ir puošti. Tarpukariu čia šeimininkavo 
vienuolės, o atėjus sovietams vėl stojo nejauki tyla, po 
kurios sekė girtų žmonių siautėjimai, plėšimai, šiaip 

žaidimai. Angelas Gabrielius už butelį degtinės? Jokių 
problemų! Dar po kurio laiko vėl remonto ir pertvarkų 
garsai ir bažnyčia tapo Architektūros muziejumi – pro 
primerktas blakstienas Leonas Sapiega galėjo smalsiai 
stebėti gražiai eilėmis bažnyčioje surikiuotas baltutėles 
darbo liaudies svajones – naujutėlius čia pagarbiai eks-
ponuojamus unitazus. Su nepriklausomybės atgavimu 
bažnyčioje vėl pasigirdo kunigų balsai, kurie sprendė, 
kad šioje vietoje galėtų įsikurti muziejus. Padedant ko-
legoms iš Vokietijos, buvo sukurta ekspozicija, kurios 
didžiausias privalumas – ramybė. Eksponatai išsisklai-
dę erdvėje, palikdami vietos žiūrovo mintims, santūriai 
žybsi nagingiausių rankų įvairiais būdais išraitytas ir 
išpuoštas, tikinčiųjų maldomis įkrautas auksas ir sida-
bras. Skambiai aidi kiekvienas lankytojo žingsnis, ką 
ir kalbėti apie kostelėjimą ar netyčia išsprūdusį gar-
sesnį žodį. Yra ir XXI a. ženklų – šiek tiek planšečių. 
Juk reikia Sapiegoms parodyti, kad ir mes čia vietoje 
nestovime!

Bažnytinio paveldo muziejus Šv. Mykolo bažnyčioje 
Vilniaus arkivyskupijos iniciatyva veikia nuo 2009 m., 
jam nuo pradžių rūpestingai vadovauja Sigita Maslaus-
kaitė. Kitose muziejaus erdvėse veikia keičiamos paro-
dos, tačiau čia, šioje erdvėje mažai kas kinta, dažniau-
siai tylu. Taigi jau 13 metų ramybės, kas nėra daug – ši 
vieta matė ir ilgesnių ramybės periodų. Ir būtent todėl 
taip norisi ta ramybe pasidžiaugti, nes niekada neži-
nai, ką kitą kartą sugalvos miestas. Ramybė yra tas 
jausmas, prie kurio turbūt greičiausiai priprantama, 
bet įžvalgusis Leo mums primena, kad turime priimti 
ją su dėkingumu. Leonas Sapiega daug dirbo, kad gyve-
nimas šalyje taptų stabilesnis. Ginklu, raštu, kalbomis, 
idėjomis ir aukojamais savais pinigais, savu pavyzdžiu. 
Mes labai nedaug žinome apie patį Leo. Turime jo vardu 
pavadintą troleibusų stotelę, ir vieną jau senokai išleis-
tą nedidelę biografinę knygą. Tačiau per šimtus metų 
permainų, suiručių ir taikių pertvarkų išlikęs jo ir jo 
sutuoktinių paminklas gali tapti ta ramybės ir stabilu-
mo piliule, kurią trumpam užsukus į muziejų pasiimti 
galima tada, kai to labiausiai reikia.

aistė PauLina virbickaitė
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Mano tėvai apsigyveno Šeškinės penkiaaukštyje. Ny-
kiame daugiabutyje, kokius statė prie sovietų, kad nau-
juose mikrorajonuose sutilptų visi, kas duso nuo dulkių 
centre ir Senamiestyje, neapsikentė Užupio bomžyno 
ar buvo prievarta iškeldinti iš aplinkinių kaimų, ple-
čiantis miestui. Ir visi kiti iš bendrabučių, sulaukę savo 
eilės butui.

Taigi 1984aisiais tėtis ir mama, pačiame jėgų žydėji-
me, su dviem mažais vaikais, siaurutę, tuomet atrodė – 
vingiuotą Ašmenos gatvę iškeitė į tiesią kaip liniuotė 
Dūkštų. Atėjus eilei man pirkti savo namus, tėtis ir 
man ieškojo buto Šeškinėje. Užsispyrusi tvirtinau, kad 
niekada gyvenime nei Šeškinėje, nei kur nors aplink 
tik rai neapsistosiu. Purkštavau ir ginčijausi, kad su 
savo blokiniais daugiabučiais man net į akis nelįstų. 
Tėtis – savo. O gal naujos statybos? Su vaizdu į ozą?

Jokia nauja statyba nederėjo su mano Vilniumi. Ir Šeš-
kinė man nebuvo Vilnius. Geriausiu atveju – jo pakraš-
tys. Nes norėjau grįžti ten, iš kur, man būnant šešerių, 
didžiulis sunkvežimis išgabeno mūsų daiktus. Kur, dar 
begyvenant, išvalė Lydos gatvės griuvėsius ir statė nau-
ją vaikų darželį, gavusį stipriai abejotino adekvatumo 
pavadinimą „Krivūlė“ (na, bet vis ne „Molochas“). O mes 
karstėmės po šviežiai suklotas perdangas, atgnybdavom 
pirštais gabalus saulėje blizgančios smalos ir čiaumoda-
vom vietoj kramtomos. (Taip, ačiū, dabar jau žinau, kad 
karcinogenai sukelia vėžį.) Kai jau nelikdavo skonio, 
išspjaudavom pilką masę ir imdavom naują. „Paršiuko 
Čiuko“ gumos skonis laikydavosi dar trumpiau – tru-
putį pakramtai, ir jau tik guma, nei mėtos, nei braškės.

Ten, kur dabar tarp Ašmenos ir Dysnos g. atstaty-
tas buvusio žydų kvartalo fragmentas su rūpestingai 
į mergytės katiną žvelgiančiu daktaru Šabadu, visą 
amžių riogsojo žalias statybininkų vagonėlis. Tai buvo 
mano „mokykla“ – tiek sirgau, kad jokie darželiai man 
nesišvietė, tad išsiilgusi bent kiek institucionalizuoto 
bendravimo eidavau jo ieškoti savo fantazijų pasaulyje. 
Nueini iki vagonėlio, pasėdi ant laiptelių ir jautiesi pa-
simokiusi. Aplinkinių gatvių asfaltas tikrai prisigėręs 
mano kraujo iš kojų didžiųjų pirštų beigi kelių. Pirštų 
galiukų – nes basutės visada būdavo išaugtinės: nepa-
menu, kad kas būtų labai rūpinęsis vaikišku apavu. Se-
nojo geto kiemuose, – nors, aišku, dar ilgai nežinojau, 

ĮsibrovėLiai

Indrė Makaraitytė

kad ten būta geto ir kieno ten gyventa, – mėtydavosi 
krūvos knygų; iš tų namų vis kas nors kraustydavosi. 
O ant suoliukų sustingusios sėdėdavo skarom apsigo-
busios senutės. Tokios peršviečiama oda, labai smulkios 
ir labai juodos. Žemaitijos gatvės kiemeliai – tamsūs ir 
drėgni, apžėlę vijokliais.

Visur aplink ankštuose butuose, išstypusiuose tik į 
aukštį, paverstuose į komunalkes, skaičiuojant 9 kv. m 
asmeniui, grūdosi po kelias šeimas. Mes plotu dalijo-
mės su Ivanu ir Zoja, jų dviem sūnumis ir marčiomis. 
Ivanas pildavo, o girtas galėdavo įgriūti į bendrą vonios 
kambarį, palikęs ore kyboti kabliuką su kilpele. Perio-
diškai vyro vanojama Zoja pasišniurkščiodama verkda-
vo ir vaitodavo, kad skauda. Ryte sukdavo į šoną akis, 
o mane labai domino mėlynės ant jos kūno. Ivanas buvo 
didelis ir galingas, Zoja – mažutė ir apvalaina. Sūnūs 
pakaitom sėdėdavo kalėjime, o viena iš žmonų tikrai 
buvo vardu Lyda: kam nors ją pašaukus, vis nesupras-
davau, čia jai skirta ar kalba apie gretimą gatvę. Na-
mie Ivano ir jo sūnų moterys vaikščiojo susisukusios į 
žydrus flanelinius chalatus, o jų kūdikiams virinamas 
pienas kažkodėl visad išsiliedavo. Apsibliovusias, kad 
pieno nebėra, o jau vėlus vakaras, jas gelbėdavo mano 
tėtis – įpildavo pieno iš mūsų šaldytuvo.

Vaikų šiaip gausėjo sulig kiekvienu naujos statybos 
namu, kurį vis įterpdavo aplinkiniuose kiemuose. Dau-
gėjo ir naujų vietų, kurias buvo galima ištyrinėti. Pa-
vyzdžiui, nusliūkinti į Ligoninės gatvės „Gabiją“, kur 
rusės sau ir vaikams pildavo arbatą į lėkštutes, pūsda-
vo ir gerdavo. Galėdavau tik pažiūrėti – man niekada 
taip elgtis neleido.

Šalia mano įsivaizduojamos mokyklosvagonėlio buvo 
pievelė, ant jos šešėlį metė dideli medžiai. Tai buvo 
mūsų vienintelė panašesnė žaidimų aikštelė, jei ne-
skaičiuosim, kad Rūdninkų skvere buvo galima dar-
kytis kiek tik nori, netgi laipioti po gudobeles. Didelės 
mergaitės ant pievos pasitiesdavo dekiukus, atsinešda-
vo lėlių namus iš didelių kartoninių dėžių. Jose buvo 
išpaišyti ir iškarpyti langeliai, o jų stiklai – iš celofano. 
Suklijuotos mažos dėžutės tarnavo kaip baldai, ir visi 
tie namai faktiškai prilygo pasaulio stebuklui. Jei toje 
stebuklų šventėje dalyvauti pakviesdavo ir mane – tai 
irgi prilygdavo stebuklui.

slaptiEji Vilniaus Klubo užrašai
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O labiausiai vėliau, tarp pilkų blokų, aš ilgėdavausi 
bažnyčios varpų, mat mūsų kiemelis ribojosi su Šv. Mi-
kalojaus bažnyčios tvora. Velykų rytais atrodydavo, kad 
varpas skamba laiptinėje, o ne už kiemo tvoros.

Mano miestas buvo dulkinas, nešvarus, bet paslaptin-
gas. Tikrai neatrastas.

Ir grįžau. Po dvidešimties metų į beveik tokią pat, iš 
kokios iškeliavom sunkvežimiu su daiktais, komunalkę.

Manoji buvo nudrengta ir sovietmečio nužmoginta 
tiek, kad jos gyventojų poreikis turėti orų patogumą 
buvo išspręstas klozetą pastačius virtuvėje ant betoni-
nio postamento priešais vienintelį langą. Pirkau ją iš 

Vitkos ir Natalijos, kuri čia gyventi negalėjo, parduoti 
kam nors be Vitkos – taip pat. Kas norės gyventi komu-
nalkėje su Vitka ir dalintis klozetu bendroje virtuvėje 
priešais langą?

Vitkos motina, kol buvo gyva, pardavinėjo skiestą 
spiritą. Įvijais laiptais, ant kurių turėklų buvo likusios 
kelios varinės rozetės, šniūrais atslinkdavo mėgėjai. 
Per kiaurą stogą bėgo vanduo, supuvo balkis ir įgriuvo 

lubos. Ant sienų – aštuoni sluoksniai tapetų, tamsūs 
užkaboriai išdažyti ryškiai žaliai.

Tie sluoksniai slėpė beveik nebeatkuriamą sienų ta-
pybą, o palėpėje mėtėsi senovinių koklių duženos.

Vitkos motina pasimirė, kol jis sėdėjo kalėjime. Kai 
karstą reikėjo išnešti iš buto žemyn, nešikai suprato, 
kad jis niekaip neišsisuka per duris. Išnešė atskirai. 
Atskirai numirėlę. Ir atskirai karstą. Kaip tai įgyven-
dino, detalių nebeklausinėjau, nors mintyse jau spėjau 
suplanuoti buto pašventinimą.

Šią istoriją papasakojo Vitkos teta, netikėtai užklydu-
si aplankyti giminaičio, kai jis už gautus pardavus butą 
pinigus jau buvo išmovęs lyg Kanadon, lyg Australijon. 
Šie žmonės neturėjo įpročio bendrauti telefonu. Nepa-
našu, kad derindavo ir vizitus – atvažiuodavo ir užeida-
vo. Taigi ir teta atvažiavo, užėjo į vidų, pabuvo ir išėjo. 
Kita, kaimynų tetulė, taip pat užgriuvusi netikėtai, liko 
nesulaukusi jų sėdėti ant šaltų laiptų iki nakties. Tai 
mane užgraužė sąžinė: pasikviečiau vidun, paklojau 
čiužinį. Kaimynai negrįžo nei ryte, nei popiet, ir ji dingo 
taip, kaip ir atvyko.

„Bobos kojos nebus ant stogo“, – girdžiu šaukiant kai-
myną Aleksandrą, kai paprašau rakto nuo palėpės. Rei-
kėjo pažiūrėti, kodėl varva per stogą tiesiai ant šviežiai 
išdažytų sienų. Žiopčiojau, kažką aiškinau, bet prieš 
akis užkabino spyną ir pasiuntė velniop. Ne bobų rei-
kalas yra stogas. Stogas liovėsi varvėti, kai stipriau pa-
šalo. O kartu užšalo per laukuję sieną išvedžioti vamz-
džiai. Atsibundi, ir vandens nėra. Net jei klozetas nebe 
virtuvėje ir ne priešais langus. Užšalo.

„O tai jūs nepalikot srovelės bėgti?“ – klausia kai-
mynas Romas. Susirūpinęs ne todėl, kad užšalo – už-
šaldavo kasmet, o užėjus šalčiams – ir palikus srovelę. 
Bet tokie, kaip aš, Romo gyvenimą pakeitė. Jo metodai 
nebeveikė, o prisitaikyti prie naujų sąlygų dar nespė-
jo. Kol nebuvo tokių kaip aš, nei Vitka, nei Romas, nei 
kuris kitas komunalininkų užšalusiuose vamzdžiuose 
didelės bėdos nematydavo. Padarydavo trumpą sujun-
gimą ir problema išspręsta. Betgi špižiniai vamzdžiai – 
tik pas Romą ir sienoje. O pas mus tai jau plastikiniai.

Ir ne pas visus yra ką speigui išvesti iš rikiuotės. Nes 
jų rikiuotė paprastesnė ir kasdien ta pati – per kiemą iki 
sandėliukų, o ten – lauko tualetas ir vandens čiaupas.

Romas ir Vitka patogumus turėjo. O Valia ir jos šeima 
pirmame aukšte – ne. Net vandens. Žiemą, kai ji arba 
jos žentas bromoje kapodavo malkas, galvodavau, grius 
namas. Smūgiai atsitrenkdavo į asfaltą ir garsas, atro-
dė, išeidavo per sienas aukštyn iki stogo.

Rytais iš mažyčio tamsaus buto lyg pusrūsio jie eida-
vo link sandėliukų, vienas paskui kitą per kiemą, net ir 
mama senutė, sulinkus perpus. Atgal grįždavo su pilnu 
kibiru vandens.

Butą, kur išvis vienas langas, Valiera buvo pavertęs 
dvokiančia irštva. Ten irgi nebuvo nei vandentiekio, 

indrė makaraitytė
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nei kanalizacijos. Tualeto norėtumei, bet nenori apati-
nė kaimynė Nijolė. Tai jo ir nėra. Ir dar viena šeima ri-
kiuojasi prie sandėliuko. Prie jo per plytgalius permesta 
lenta, o ten visada kas nors sėdi. Rūko, kalbasi. Arba 
tiesiog tyli ir šiaip žiūri.

Užtat kasryt aštuntą ir vakarop penktą visas kie-
mas ir net sandėliukai skamba Šv. Dvasios vienuolyno 
katedros varpais su varpeliais. Ilgai ir linksmai. Netgi 
iškilmingai. Iš cerkvės kiemo matyti besistiebiantys 
kaštonai. Tarp dvigubų Valios langų, visad dulkinų, 
nes į gatvę, žiemą vasarą ant vatos prisagstyta blizgu-
čių ir kitokių papuošimų. Ir visuose languose žemyn 
gatve tas pats – vata ir blizgučiai. Dar gal pigūs eglutės 
žaisliukai.

Tokie, kaip mes, į šių žmonių gyvenimą įnešėm su-
maištį. Daug klausimų. O kodėl reikia remonto, jei kitų 
namų niekas neremontuoja ir jie visai normaliai stovi? 
O kodėl negali būti lauke tualeto? O kodėl negalima ka-
poti malkų bromoje? O kodėl kodėl kodėl?

Ir ką jūs čia apskritai iš savęs statote?
Ir išties pagavau save svarstančią, ar tikrai norėjau 

čia grįžti. Čia? Užtat pagaliau supratau, kodėl mano 
tėvai, abu gilios, jautrios meniškos sielos žmonės, taip 
lengvai iškeitė Ašmenos gatvelę į brežnevinį mikrorajo-
ną. Ir ištraukė mane iš susikurto pasaulio, į kurį atgal 
sugrąžino nepamaitinta nostalgija. 1984aisiais nebuvo 
nė ženklo, kad kas nors gali būti kitaip.

Senamiesčio buvusią komunalkę pavertus gražiais 
namais pradėjau galvoti, o ką čia vis dar veikia šitie 
žmonės? Kodėl gi neparduoda savo landynių ir nugy-
ventų butų ir neišvažiuoja į chruščiovkes? Juk ten irgi 
Vilnius. Garsiai sakyti buvo nedrąsu, bet viduje man 
atrodė visiškai akivaizdu, kad ten jiems ir vieta – tiktų 
ir prie veido, ir prie būdo.

Kaip ir Vitką, taip ir Valią su Valiera labai greitai pa-
keitė kiti gyventojai. Romas mirė, tiesa, jo butas taip ir 
liko smirdinčia landyne, nes dar gyvas sūnus. Kas mirė 
vienišas, kas pardavė. Ką iškeldino iš socialinio būsto, 
apsižiūrėję, kad labiau apsimoka parduoti iš varžyti-
nių nei remontuoti. Neliko vatos ir blizgučių tarp langų 
rėmų ne tik Valios bute, bet ir einant gatve žemyn. Net 
lauko tualetas ilgainiui nustojo atlikti funkciją, kuriai 
buvo įrengtas. Suoliukas prie sandėliukų vis dažniau 
matydavosi tuščias.

Tuos gyventojus pakeitė verslininkas, renovuotame 
name įsirengęs du garažus ir užėmęs pusę kiemo, ku-
riame plauna ir siurbia savo BMW. Vadybininkas, ku-

ris nori supirkti visas dar nesupirktas palėpes, siundo 
inspektorius skaičiuoti atstumų tarp ugniasienių ir gra-
sina teismais. Šiaip prakutęs veikėjas, kuris automobi-
lį – juk nestatysi gatvėje – įmūrija kitam kaimynui tie-
siai po langu. Matai, kaip viskas keičiasi: langų rėmai, 
stogai, nebyra balkonai ir nekrenta jų turėklai. Šyla 
laiptinės, o sienose nebeužšąla vamzdžiai.

O tada man pasidaro graudu ir gėda, kad variau Valią 
su Romu lauk iš savo Vilniaus, nes tikrai tarsi šluota 
kas sklaidytųsi, – akyse išnyko ištisas socialinis sluoks-
nis. Atvykėlių, sukeltų į ištuštėjusį po karo Vilnių ir jų 
užgyventų vaikų. Gyvenusių taip, kaip suprato, nes visi 
jie taip pat turėjo savo skurdžias ir skaudžias gyveni-
mo istorijas, iš kažkur taip pat išplėšti nebūtinai savo 
valia. Kas trečias su tėvu kalėjime. Su vieniša pavargu-
sia motina, dirbančia pamainomis fabrike. Savaitiniais 
darželiais ir internatais. Kas neįsisuko į atskirties ratą, 
gyveno. Kai kurie prasigyveno iki euroremonto. O tada 
iš nesupratimo plėšė lauk ir degino medines grindis, du-
ris su staktomis, kuriose dar buvo likusių mezuzos (plg. 
Įst 6, 9) žymių, ir ardė koklinius pečius.

Iš nesupratimo ir pykčio, kad nesupranta, o norisi 
gražiau. Taip, kaip supranta gražiau.

Kaip ir to buto, į kurį iš man, o ne jai nepakenčiamo 
Šeškinės penkiaaukščio mirus tėčiui atsivežiau mamą, 
buvusio savininko Dimos tėvas. Padėjęs sūnui remon-
tuoti geležinkelių valdybos skirtą komunalkę. Iškalęs 
visas sienas dailylentėmis, iškirtęs durų angose arkas ir 
įmontavęs per pusę kambario židinį su ąžuolo masyvu, 
inkrustuotu metalo detalėmis, jis kone pasiuto iš nusi-
vylimo, kad skrynioje, ištrauktoje iš nišos sienoje, tebu-
vo keli ritiniai popieriaus, o ne auksas ar pinigai.

Ir išmetė viską velniop į šiukšlyną. Bet juk tą patį 
darė ir prakutęs verslininkas su BMW kieme. Ir trin-
kelėmis kiemelius išsikloję turtingi snobai.

Tą butą Šeškinėje, kuriame gyveno tėvai, niekada 
nesigailėję į jį atsivežę mantą iš 9 kv. m kambarėlio 
Ašmenos gatvėje, parduodama neišgyvenau nieko. So-
vietinio išplanavimo promenados ir alėjos, dabar žalios 
ir vasarą – ūksmingos, nekelia jokių sentimentų, jokios 
ašaros gerklėj nestringa net dėl dvylika metų minto 
kelio į mokyklą. Užtat Vilnius, į kurį jaučiausi grįžusi, 
man vis daugiau kelia nerimo ir graudulio. Gaila kaip 
nežinia ko, kad tas tikrasis dabar jau tikrai dingęs ne-
grįžtamai. Mes, kad ir ne vitkos ar valierkos, be BMW 
ir be pozos, vis tiek tik įsibrovėliai.

ĮsibrovėLiai

!
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Vertėjas ir literatūros kritikas Laiman-
tas Jonušys verčia tiek metų, kiek aš 
gyvenu. 2002 m. už Johno Banville’o 
romano Parodymų knyga vertimą jis 
buvo apdovanotas Metų vertėjo krės-
lu, 2009 m. – Šv. Jeronimo premija. 
2012 m. jam buvo skirta Vyriausybės 
kultūros ir meno premija, o „už gera-
norišką kritiškumą, vertinant lietuvių 
literatūrą plačiajame pasaulio literatū-
ros kontekste“, 2015 m. paskirta Vytau-
to Kubiliaus premija. Jonušio pavardė 
yra neabejotinas kokybės garantas, tą 
visada liudijo ir liudija knygų apžval-
gos ir recenzijos, pranešimai literatūros 
forume Šiaurės vasara ir, svarbiausia, 
vertimai. Žvalgydama jų sąrašą supran-
tu, kad perskaičiusi esu gerokai dau-
giau nei pusę jų. Tad apie juos ir aps-
kritai literatūrą šis mudviejų pokalbis.

Patį, Laimantai, žinau ir skaitau – 
tiek straipsnius, tiek verstas knygas – 
visą sąmoningą savo skaitytojos gyveni-
mą, tad labai smalsu klausti apie pačią 
pradžią: kada literatū-
ra ir kodėl literatūra? 

Kodėl literatūra, 
sun ku paaiškinti, kaip 
sunku logiškai moty-
vuoti kokią nors meilę. 
Matyt, į mano sąmonę 
trenkė sulėtintas žai-
bas, ir literatūra mane 
apkerėjo. Bet yra vie-
nas esminis aspektas: 

Visų pirma save laikau 
aistringu skaitytoju

LaiManTą JonuŠį KaLBina JūraTė ČerŠKuTė 

literatūra, kaip ir visas menas, man 
nėra šio pasaulio interpretacija, tai yra 
kitas pasaulis. nuo šio pasaulio nie-
kur nepabėgsim – jis visada čia, bet 
praturtėjame gaudami dar ir kitą, iš 
esmės geresnį, ne morališkai geresnį, 
bet tokį, kuriame atsiskleidžia tobu-
lų fantazijų erdvės. rašytojų vaiz-
duotės galios kartais stulbina – tai 
vienas geriausių dalykų, ką žmogus 
sugeba. Būtent žmogus, kaip asmeny-
bė, nes žmonijos, kaip visumos, vaiz-
das kartais nuteikia pesimistiškai.

nuo pat mažens skaičiau labai daug, 
bet tikrasis literatūros supratimas pra-
sidėjo vėlyvoje paauglystėje skaitant 
Jurgį Savickį ir igną Šeinių. Dabar aš 
nemanau, kad jie labai geri rašytojai, 
bet įdomūs, o tada man buvo svarbu, 
kad skyrėsi nuo mums mokyk loje die-
giamos realistinės, buitinės literatūros.

Mokėtės ir baigėte Druskininkų 1-ąją 
vidurinę mokyklą, kurioje mokėsi Ri-
čardas Gavelis, dirbo jo tėvai. Ar teko 

bendrauti, ar tik prasi-
lenkti? Ir, beje, ar tiesa 
nežinia iš kur išgirstas 
faktas, kad Laimantui 
Jonušiui geriausia Ga-
velio knyga yra Jauno 
žmogaus memuarai, 
bet ne Vilniaus pokeris? 

Druskininkuose Ga-
velį esu matęs tik iš 
tolo – vis dėlto septyne-

riais metais už mane vyresnis, jaunys-
tėje tai reikšmingas atotrūkis. Beje, 
jo motina mūsų klasei dėstė fiziką, su 
šiuo mokslu nelabai draugavau.

Taip, man geriausia jo knyga – Jau-
no žmogaus memuarai, bet ne aš vie-
nas taip maniau, bent jau anuomet, 
dar XX a.

Paskutiniuoju sovietmečio dešimt-
mečiu dirbote Užsienio literatūros 
knygyne – kuo tas darbas, kaip ir pati 
jo vieta (skambanti dabar mažne nebe-
suprantamai), buvo ypatingi? Ar ten 
susiformavo mėgstamų autorių sąra-
šas ir, žinoma, posūkis į vertimą? Koks 
buvo pats pirmasis vertimas? O koks 
vis dar išlieka mėgstamiausias?

Pats knygynas mano literatūros 
pomėgių neformavo, bet padėjo juos 
puoselėti, nes ten pasitaikydavo tokių 
angliškų knygų, kurių kitur anuomet 
gal nebūčiau radęs, ypač tų vienetinių 
egzempliorių, kurių pasitaikydavo 
nemažai. Bet padėjo ir Vilniaus uni-
versiteto biblioteka, jos anglakalbė 
kolekcija buvo daug turtingesnė negu 
nacionalinės (anuomet respublikinės) 
bibliotekos, nors toje irgi šio to vertin-
go rasdavau. Tuo metu skaičiau jau 
ne tik angliškai, bet ir vokiškai bei 
lenkiškai (be abejo, ir rusiškai). Mano 
teta respublikinėje bibliotekoje dirbo 
periodikos skyriaus vedėja, todėl leis-
davo pasiimti į namus puikų lenkišką 
žurnalą Literatura na Świecie.

Pirmasis publikuotas vertimas buvo 
richardo Brautigano trumputės no-
velytės Literatūroje ir mene 1984 m. 
Mane tada žavėjo amerikiečių anksty-
vojo postmodernizmo proza (dar Joh-
nas Barthas, Donaldas Barthelme’as, 
robertas Cooveris, bet ne Thomas 
Pynchonas – jo stilius man atrodė 
chao tiškas ir vulgarus).

o versti svajojau nuo pat ankstyvos 
jaunystės, universitete lankiau trum-
paamžį vertimo būrelį, kuriam vado-
vavo auksė Mardosaitė.
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Man brangiausių vertimų yra ne to-
kia jau maža krūva, tad net nenoriu 
pradėti vardinti, bet paminėsiu tai, 
kas nepatenka į pasaulio geriausių-
jų sąrašus – anglų arabisto roberto 
irwino Arabiškasis košmaras yra itin 
originali fantazija, grįsta savitu, mis-
tiniu arabišku folkloru; edwardo St 
aubyno trilogija nustebino ir įkvėpė 
įvairiais atžvilgiais.

Prasidėjus nepriklausomybei, nėrėte 
į Šiaurės atėnų kūrimą – kaip dabar, 
jau iš laiko perspektyvos, atrodo tas 
paskutinysis XX a. ir pirmasis Lietu-
vos nepriklausomybės dešimtmetis? Ar 
tai, apie ką tada buvo galvota, kurta ir 
svajota – įsigyvendino? 

Tai buvo nuostabiausias mano rašy-
tinės veiklos laikotarpis. Po sovietinio 
ledynmečio lietuvių skaitytoją reikėjo 
supažindinti su daugybe autorių (ne tik 
grožinės literatūros), kurie buvo likę už 
geležinės uždangos. rašiau straipsne-
lius, verčiau trumpus tekstus ar roma-
nų ištraukas. Čia galėčiau minėti be 
galo, pavyzdžiui, Georgijaus ivanovo 
sunkiai apibrėžiamo žanro prozos kū-
rinys Atomo suirimas yra įspūdingas 
tekstas (jo fragmentus, mano paprašy-
tas, išvertė Sigitas Parulskis).

Ši mano veikla prasidėjo dar anks-
čiau: 1988 m. Literatūroje ir mene 
pristačiau J. M. Coetzee (su romano 
ištrauka), žurnalo Jaunimo gretos 
1989 m. rugpjūčio numeryje publi-
kavau straipsnį apie Vladimirą na-
bokovą ir t. t. Šia prasme (trumpų 
pristatymų periodikoje) viskas buvo 
įgyvendinta su kaupu.

Klausimas kalambūriškas ir gal net 
banalokas, bet apskritai – ar įmanoma 
išversti tekstą, t. y. atkurti originalą 
kita kalba? 

apskritai įmanoma, su šiokiu tokiu 
(kartais visai menku) nuostoliu – tai 
priklauso nuo teksto sudėtingumo. 
nabokovo Blyški ugnis buvo ties išver-
čiamumo riba, o Ados net nesiimčiau. 
Kas kita poezija, bet apie tai tegul kal-
ba poezijos vertėjai.

Ar save laikytumėte aistringu skai-
tytoju? Kas jums svarbu skaitant lite-
ratūrą ir ar laikui bėgant keitėsi jos 
vertinimo kriterijai?

Tikrai taip, visų pirma save laikau 
aistringu skaitytoju. Kas man svar-
bu, pasakysiu šiek tiek mistiškai: kad 
skaitant kur nors sąmonės ar pasąmo-
nės gelmėse sudzingsėtų skambutis iš 
anapusinio pasaulio. Tai nebūtinai 
reikia suprasti kaip ką nors panašaus 
į religinį nušvitimą – gali būti, kad 
tiesiog atsiveria gretimos erdvės niša, 
apie kurios egzistavimą anksčiau neį-
tariau. Panašiai yra sakęs nabokovas – 
nematerialus įspūdis pasireiškia fiziš-
kai, kai per nugarą nubėga pagaugai. 
ir nebūtinai pribloškiančioje rašytojo 
fantazijoje – gali būti gana realistinis 
aprašymas, bet koks nors niuansas vos 
juntamai, beveik nepastebimai nuslys-
ta iš šio pasaulio į kitą. rodos, ame-
rikiečių rašytoja Mary McCarthy yra 
sakiusi: tai, kas knygos puslapyje ne-
įvardinta, bet jaučiama, yra sukurta.

Vertinimo kriterijai šiek tiek keitėsi, 
bet nedaug. nuo ankstyviausių lite-
ratūriškumo suvokimo dienų vengiau 
socialinio realizmo – žavėjo moderniz-
mas ir postmodernizmas. Bet jau gana 
anksti, dar jaunystėje, atėjo pagava, 
kad realistinė literatūra gali turėti 
kitą, kartais neakivaizdų, matmenį. 
Tai man ryšku, pavyzdžiui, geriau-
siuose Grahamo Greene’o romanuo-
se, kur sukuriama savita atmosfera, 
sunkiai nusakoma gelmė. įspūdingai 
nustebino amerikiečių literatūrologo 
alberto J. Guerardo knyga, kurioje jis 
Charleso Dickenso romanus interpre-
tavo kaip „antirealistinę“ literatūrą! 
atmetęs rašytojo socialinę kritiką, jis 
žvelgė į kurioziškus personažus ir iš-
radingas jų sandūrų struktūras. Tada 
su šia nuostata smagiai perskaičiau 
Dickenso romaną Our Mutual Friend. 
Taip pat įspūdingas, socialinį matmenį 
paliekantis nuošalėje nabokovo pasa-
kojimas apie nikolajaus Gogolio Miru-
sias sielas ir daug kitų įžvalgių tekstų.

Čia noriu pasakyti dar vieną svarbų 
dalyką. Manau, kad (labai apytikriai) 
iki kokių trisdešimt penkerių ar ketu-

riasdešimties metų amžiaus aistringas 
skaitytojas susidaro savo asmeninį lite-
ratūros kanoną, kuris vėliau mažai kei-
čiasi. Tai galiu paaiškinti metaforiškai, 
šiek tiek kitaip pasitelkdamas visiems 
žinomą tuščios lentos (tabula rasa) 
įvaizdį. Kai toje lentoje parašomas, tar-
kim, koks nors įspūdingas meistriškas 
sakinys – jis, be abejo, apstulbina, ir pa-
našiai vyksta toliau. Bet kai toje lentoje 
jau daug ko talentingo prirašyta, nauji 
geri įrašai nebegali taip apstulbinti. Ži-
noma, dar ir dabar kai kurie literatūros 
kūriniai nustebina rašytojo kūrybinė-
mis galiomis, bet tokio stipraus įspū-
džio kaip jaunystėje nebepadaro.

Vis dėlto kai kas įspūdingai nustebi-
no jau ir vėlesnėje skaitytojo patirtyje. 
normanas Maileris yra parašęs visokių 
angažuotų literatūrinių niekų, nors jo 
romanas apie antrąjį pasaulinį karą 
ramiojo vandenyno salose The Naked 
and the Dead yra įspūdingas (pabrėž-
tina – įspūdingas ne tik natūralizmu, 
bet ir fantazija). o didelis romanas An-
cient Evenings nustebina būtent ra-
šytojo išmone, ypač tuo, kaip senovės 
egipto istorijos ir mitologijos elementai 
išradingai supinti į vieningą visumą.

Ilgą laiką dalyvavote ir kuriant li-
teratūros kritiką, dabar, regisi, esate 
kiek atsitraukęs, bet kas paakino imtis 
kritikos? 

Motyvas buvo tas pats – perskaitytų 
kūrinių įspūdis ir noras tuo įspūdžiu 
pasidalinti su kitais. Dabar to įspūdžio 
mažiau, mažiau ir straipsnių. 

Kaip atrodo dabartinis tiek lietuvių 
literatūros, tiek jos kritikos laukas? Ko 
perteklius, ko stygius? 

Manau, kad maždaug nuo atgimimo 
laikotarpio, kai pasirodė ričardo Ga-
velio, Jurgio Kunčino, o vėliau ir dau-
gelio kitų labai įvairių autorių roma-
nai, nebegalioja teiginys, kad lietuvių 
poezija geresnė už prozą.

o apie kritiką pasakysiu trumpai – 
trūksta ir lietuvių, ir verstinės litera-
tūros kritiškų recenzijų (čia priekaiš-
tas ir sau pačiam).
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2009 m. parengėte knygą Pokalbiai 
su Sigitu Parulskiu. Ar nėra taip, kad 
šis žanras – pokalbis su rašytoju – vis 
dar per menkai išnaudotas? O gal da-
bartyje, kai daugelis kūrėjų aktyviai 
naudojasi socialiniais tin-
klais, jis jau senamadiškas 
ir nebereikalingas? 

Šis žanras nepasenęs – gal 
ne visada reikia visos kny-
gos, bet, pavyzdžiui, ameri-
kiečių žurnale Paris Review 
per dešimtmečius paskelbti 
pokalbiai su įžymiais rašy-
tojais išliks vertingi visada. 

Neretai pati esu klausia-
ma, kodėl nerašau vertimo 
recenzijų, į ką atsakau, kad 
tai ne mano laukas, nes nesu 
vertėja. Ar teisingai manau, 
kad vertimo kritiką turi rašyti 
verčiantis žmogus? Kokia da-
bartinė situacija su vertimų 
kritika? Kokį poveikį mūsų 
kultūrai turi jos trūkumas? 

Vertimo kritikos straips-
nių esu rašęs ir aš pats, ir 
kiti. Kai Lietuvos literatūros 
vertėjų sąjunga gaudavo tam 
finansavimą, tokių tekstų pasirodyda-
vo. Šiaip tai yra itin daug darbo reika-
laujanti ir daug laiko atimanti veikla, 
todėl turi būti tinkamai atlyginta.

o skaitytojai kartais kritikuoja ver-
timą gana subjektyviai, nelyginę su 
originalu.

Per paskutiniuosius metus, regis, la-
bai operatyviai gauname pasaulinius 
bestselerius skaityti lietuviškai, bet 
vis dėlto jie, būdami dabarties būklių 
atspindys, ko gero, negausiai užsiliks 
literatūros istorijoje. Kas jus nervina, 
glumina, o gal liūdina galvojant apie 
dabartines literatūrines madas ir gal 
net kalbėjimo apie jas tendencijas? 

Kai kurios mados ateina ir praeina. 
Kadaise viena mūsų leidykla džiau-
gėsi, kad vienas populiarus romanas 
buvo verčiamas iš „rankraščio“ ir lie-

tuviškai pasirodė anksčiau už beveik 
visus vertimus į kitas kalbas. Dabar 
niekas nebeprisimena nei to vertimo, 
nei autoriaus.

Be to, norisi priekaištauti, kai lie-

tuvių leidyklos imasi kokio nors dar 
neversto užsienio autoriaus, bet pasi-
renka jo naujausią knygą, kuri dažną 
kartą nebūna jo geriausia. Bet rinko-
daros požiūriu tai suprantama.

Spėčiau, kad esate labiau grožinės 
nei negrožinės literatūros skaitytojas, 
bet kaip vertinate pastaruoju metu 
tokį akivaizdų negrožinės literatūros 
suklestėjimą? Kaip ir lygia greta au-
tofikcinių pasakojimų gausą? Ką šios 
tendencijos „išduoda“ apie mus ir 
mūsų gyvenamą laiką? 

Čia būtų galima išsiplėsti, bet man 
įdomu, kad toji Vakaruose suklestėju-
si autofikcija labai panaši į Lietuvoje 
dar anksčiau suklestėjusią asmenišką 
pusiau beletristinę eseistiką. Tik tiek, 
kad pas mus tai buvo trumpi tekstai, 
o ten knygos dydžio. Man atrodo, kad 

skaitytojams visada įdomi gerai apra-
šyta įdomaus autoriaus kasdienybė – 
ne tik reikšmingi įvykiai, bet ir pats 
egzistencijos audinys: tai, kuo mes sub
jektyviai gyvi kasdien (čia pirmiausia 

turiu omeny Knausgårdą, 
nors ne itin juo žaviuosi). 
Bet anksčiau tiesiog atro-
dydavo, kad tai negali būti 
literatūros tema.

2015 m., būdamas Lietu-
vos PEN prezidentu, inicija-
vote literatūrinius rinkimus, 
pavadintus „10 dešimtmečio 
knygų“, jais buvo siekiama 
„atkreipti visuomenės dėme-
sį į gerą lietuvių literatūrą 
ir skatinti skaitymą“. Per šį 
laiką knygų rinkimų ir są-
rašų padaugėjo, kaip ir jie 
patys patobulėjo – kaip juos 
vertinate? Ar jie neklaidina 
skaitytojų ir ar vis dar ga-
lioja jų misija atkreipti dė-
mesį į geras knygas? 

Misija yra gera ir galioja. 
Galiu pasakyti tik tiek, kad 
mane, kaip skaitytoją, visa-
da labiau domina ne vieni-
šas laimėtojas, o trumpasis 

sąrašas (ir Bookerio premijos, ir lie-
tuviškų penketukų arba dvyliktukų). 
Literatūra dabar be galo įvairi, todėl 
iš penkių ar šešių, tarkim, gerų knygų 
skaitytojas gali bandyti rinktis pagal 
savo nuostatas ir skonį. o iš vieno ne-
bėra ką rinktis.

Vienas iš labiausiai įsiminusių 
jūsų vertimų, po Virginios Woolf 
į švyturį, yra Jameso Salterio Žaidi-
mas ir pramoga. Esate minėjęs, kad 
seniai jį norėjote išversti dėl stiliaus 
grakštumo. Apskritai stiliaus verti-
mas – ar nėra tai pats didžiausias iš-
bandymas vertėjui? Jei ne, tada koks 
didžiausias ar kokį autorių buvo sun- 
kiausia versti?

Į švyturį ir Žaidimas ir pramoga yra 
vieni svarbiausių mano vertimų (bet 
tokių atsirastų gal dešimt). Stiliaus 
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Laimantas jonušys. Regimanto Tamošaičio nuotrauka
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vertimas yra didelis, bet ir labai įtrau-
kiantis išbandymas. Vienas iš nuos-
tabių vertėjo darbo ypatumų yra tas, 
kad neišvengiamai patiri itin glaudų 
santykį su talentinga literatūra (kar-
tais gal ir šedevru). ir tada pastebi 
subtilių dalykų. Pavyzdžiui, Johno 
updike’o (išverčiau, mano nuomone, 
geriausią jo romaną Poros) stilius yra 
nepaprastai sodrus ir meistriškas, bet 
vis dėlto protarpiais jis žodžių srautą 
suvaldo neidealiai (tai nieko blogo – 
Williamas Faulkneris pats apie save 
tai pripažino); o štai Johnas Banville’as 
(vėlgi išverčiau, ne tik mano nuo-
mone, geriausią jo romaną Parody-
mų knyga) savo virtuozišku stiliumi  
yra tobulas.

Vienas sunkiausių vertimų – nabo-
kovo Blyški ugnis, na ir Davido Mit-
chello Debesų atlasas, bet ten ypač 
sunkios buvo tik dvi dalys, mat visos 
šešios romano dalys parašytos visiškai 
skirtingais stiliais.

Rūpi klausti ir apie paisymą, pavyz-
džiui, VLKK nurodymų verčiant nesu-
šukuotus, šnekamąja kalba parašytus 
tekstus – kokį santykį vertėjas turi iš-
laikyti? Kiek vertėjas turi (kūrybiškai) 
sekti taisyklėmis ir nurodymais?

Vertėjas visų pirma turi adekvačiai 
atspindėti verčiamą stilių: žargoną 
versti žargonu, šnekamąją kalbą šne-
kamąja kalba. Tačiau taisyklingos kal-
bos normos (nebūtinai fiksuotos kokios 
nors komisijos) egzistuoja visose kal-
bose. Jeigu to nebūtų, ne tik vertėjai, 
bet ir rašytojai atsidurtų nepavydėti-
noje padėtyje – negalėtų perteikti to-
kios personažų kalbos, kuri neatitinka 
normų. nes jeigu nėra normų, tai nėra 
ir nukrypimo nuo jų.

Kokie geros literatūros tekstų verti-
mai, jūsų manymu, yra senstelėję ir 
turėtų susilaukti naujų redakcijų? 

Tokių tikrai yra, pavyzdžiui, reikėtų 
iš naujo versti kai kurias Shakespeare’o 
pjeses. Bet ir vėlesnių amžių literatū-
ros. Čia reikėtų patyrinėti ir pasigi-
linti. nabokovo Lolita net du kartus 

versta iš rusų kalbos (antrasis verti-
mas prastesnis už pirmą), bet ją reikia 
versti iš anglų. nors į rusų kalbą buvo 
išvertęs pats autorius, jo rusų kalba 
jau buvo senstelėjusi, be to, ten ištisai 
amerikietiškos realijos, perteikiamos 
amerikietiška anglų kalba.

Ar yra autorius, kurio vertėju save 
užtikrintai galėtumėte ar norėtumėte 
vadinti? 

Tokio nėra, ir nenorėčiau tokį auto-
rių turėti, nes pasijustų monotonijos 
gniaužtai. Džiaugiuosi, kad iš anglų 
kalbos išverčiau tris nabokovo knygas, 
bet taip pat džiaugiuosi, kad Lietuvoje 
nabokovo imuosi ne aš vienas.

Kokia būtų, o gal ir yra, Laimanto 
Jonušio knygų vaistinėlė? Kokie au-
toriai ir tekstai padeda, kai sunku ir 
skauda širdį, apima visa ko nebegalė-
jimas? Galbūt turite tokių, prie kurių 
periodiškai grįžtate? 

Turbūt kiekvienas aistringas skai-
tytojas turi tokią vaistinėlę, nors aš 
gal tai labiau vadinčiau brangenybių 
skrynia, labiau į praeitį krypstančiu 
lobiu, nors prie jo grįžtu nedažnai, nes 
praeities skaitymo džiaugsmus sunku 
atkartoti. Turiu ir savo mėgstamiau-
sią pasaulinės literatūros laikotarpį – 
labai išplėstą XX a. vidurį.

Man įdomus klausimas, kas lemia 
skaitytojo pomėgius, preferencijas. ne-
abejotinai literatūrinis išprusimas, bet 
taip pat skaitytojo charakterio tipas, 
temperamentas, apskritai visa sub
jektyvi psichikos sankloda. Kai kam 
Marcelio Prousto skaitymas kelia tik 
nuobodulį, ir tai nebūtinai primityvūs 
skaitytojai. arba Fernando Pessoa Ne-
rimo knyga. Man ši melancholija yra 
nuostabiausi virpesiai, kurie sutampa 
su mano psichikos imtuvo giluminiu 
diapazonu (beje, šią knygą pristačiau 
Šiaurės Atėnuose dar 1995 m.).

Dar norisi paminėti ką nors, kas 
daugeliui mažai žinoma. Conrado ai-
keno prozą atradau 1980inių metų 
antroje pusėje, tada išverčiau ištrauką 
iš jo reikšmingiausio romano Blue Voy-

age ir vieną apsakymą (atgimimo lai-
kotarpiu buvo suklestėjęs toks alma-
nachas Proskyna), o paskui ir apysaką 
(ji publikuota mano kadaise sudaryto-
je antologijoje Amerikiečių apysakos). 
Jis labiausiai žinomas kaip poetas (ir 
tikrai nuostabus poetas – man iš ame-
rikiečių yra šalia richardo Wilburo, 
Marko Strando), o jo proza liko mažiau 
pastebėta turbūt dėl to, kad europa 
tuo metu jau turėjo Proustą, Joyce’ą ir 
Virginią Woolf, o amerikiečiams tada 
labiau rūpėjo jų problemas gvildenan-
tis realizmas.

alainas robbeGrillet europoje jau 
yra išėjęs iš mados. Bet buvo vienas 
iš tų, kurie atrado naują literatūros 
žemyną: iš paprasčiausio daiktų ir 
veiksmų aprašymo sukūrė literatūros 
stebuklą. Tarp literatūros stebuklada-
rių paminėčiau ir Jorgę Luisą Borge-
są – kai kuriuos apsakymus jis sukūrė 
iš filosofinių paradoksų. Visiškai uni-
kalus buvo Samuelis Beckettas su tais 
sustingusiais personažais.

o šiaip su amžiumi darausi kon-
servatyvus ir vis labiau įsitikinu, kad 
gera literatūra, kitaip nei, tarkim, žur-
nalistika, nesensta, todėl nesu užsimo-
jęs skaityti visas garsias naujienas. 
Kartais grįžtu prie to, ko dar nebuvau 
perskaitęs iš to paties XX a. išplėstinio 
vidurio. Jaunystėje buvau atsivertęs 
garsiausią Muriel Spark romaną The 
Prime of Miss Jean Brodie ir jo nepa-
baigiau, nes atrodė nuobodokai rea-
listinis, o dabar neseniai perskaičiau 
jos savitai išradingus romanus The 
Driver’s Seat ir Loitering with Intent, 
ir tai buvo gana įspūdinga.

Šiuo metu skaitau jūsų verstą latvių 
rašytojo Andrio Kalnozolo romaną 
Mane vadina Kalendoriumi. Kaip gre-
ta anglų kalbos atsidūrė latvių ir kas 
paakino imtis būtent šio romano? Aps-
kritai ką manote apie kaimyninių šalių 
literatūros vertimus – ko gero, sutiksi-
te, kad vis dar baisingai jų stingame? 

Mums labai trūksta viso plataus Vi-
durio europos regiono literatūros ver-
timų. Ką mes turime, pavyzdžiui, iš ru-
munų literatūros? o jos tikrai yra geros.
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o Latvija yra mano meilė. Be kita 
ko, ir dėl artimos kalbos, nes kalba 
yra ne tik mano darbo priemonė, bet 
ir funkcionavimo šiame pasaulyje pa-
grindas. Kadaise išmokau lenkų kalbą 
iš dalies rusų kalbos pagrindu. Paskui 
išmokau čekų kalbą iš dalies lenkų 
kalbos pagrindu. Paskui sumaniau, 
kad galiu išmokti latvių kalbą iš dalies 
savo gimtosios kalbos pagrindu.

Čia nutiko įdomus dalykas, nes 
norėdamas debiutuoti su vertimu iš 
latvių kalbos negalėjau pradėti nuo ro-
mano, be to, mūsų leidykloms neleng
va įsiūlyti latvišką romaną, o latvišką 
apsakymą mūsų kultūrinei periodikai 
įsiūlyti nesunku. Tada susigriebiau, 
kad pastaraisiais metais apskritai esu 
nedaug skaitęs apsakymų, o tai įdo-
mus žanras. 

Žinoma, gerų latviškų apsakymų ra-
dau nedaug, bet man nedaug ir reikėjo. 
apsakymas (arba novelė) negali būti 
šiaip koks nors įdomus pasakojimas, 
kaip, tarkim, intriguojamai išsišakojęs 
romanas. apsakymas turi efektingai 
smogti savo klastingai nuslėpta įtaiga. 
ir džiaugiuosi, kad tokių radau.

Svajonė išversti latvišką romaną 
išsipildė nelengvai ir su įvairiomis 

kliūtimis, bet galiausiai Kalnozolo 
romanas yra džiugus laimikis, nes su 
originaliu ir sėkmingai įgyvendintu 
sumanymu – psichikos sutrikimą tu-
rinčio personažo dienoraščiu, kupinu 
visokiausių netikėtų kuriozų. Metų 
pradžioje praleidau netrumpą laiką 
Ventspilio rašytojų ir vertėjų reziden-
cijoje, o iš ten nuvažiavau į Talsus, 
man jau anksčiau pažįstamą miestą, 
bet ten dar suradau kai kurias romane 
aprašomas vietas (Talsai romane nie-
kur neminimi, bet rašytojas neslėpė, 
kad veiksmas vyksta būtent ten).

Ką dar būtinų būtiniausiai norėtu-
mėte išversti į lietuvių kalbą? Apskritai 
ar turite tokį norimų išversti autorių 
sąrašą? 

Daugybė knygų, kurių vertimų ka-
daise norėjosi, jau išversta (kai kurios 
mano paties). Dar šio to liko, pavyz-
džiui, Williamo Goldingo ir dar kai ko, 
bet būtinybės jau nedaug.

O kaip manote, kokius lietuvių pro-
zos kūrinius būtiniausiai reiktų išvers-
ti į kitas kalbas? Pirmiausia, žinoma, 
į anglų? 
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Kažkur jau esu minėjęs, kad jeigu 
tokį romaną kaip andriaus Jakučiūno 
Servijaus Galo užrašai būtų parašęs 
anglakalbis rašytojas, jis būtų verčia-
mas į kitas kalbas, taip pat ir lietuvių. 
Bet dabar tai prasta pradinė rinko-
daros pozicija – romanų apie senovės 
romą prirašyta daug, todėl Vakaruose 
iš karto kyla blokuojantis klausimas: 
ką gi dar mums nežinomas lietuvis 
galėtų apie tai pasakyti?

Taip smalsu paklausti ir apie jūsų 
darbo rutiną, nors žinau, kad tokie 
klausimai, pavyzdžiui, kiek per dieną 
perskaitote ar parašote, lengvai ner-
vina, tad klustelsiu kitaip, ar galima 
literatūroje pasislėpti nuo gyvenimo ir 
kartu jo išmokti? 

Skaitant literatūrą arba ją verčiant 
viskas įmanoma – ir pasislėpti nuo gy-
venimo, ir jo išmokti, bet svarbiausia, 
kaip jau minėjau, rasti paralelinį pa-
saulį, kuris nesikerta su šiuo pasauliu, 
tik jį papildo. o darbo rutina, tai yra 
veiklos forma, pati savaime iš tikrųjų 
nuobodi. Kas kita jos turinys. !
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Lietuvos žmonės turėjo unikalią ga-
limybę pamatyti Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmuose eks-
ponuotą tarptautinę parodą Baroko 
skulptūros mistika: Johanas Georgas 

Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvivo meistrai. 
Pavadinime integruotas kodinis žodis 
„mistika“ taikliai apibrėžia ir sieja tiek 
Pinzelio asmenybę ir jo skulptūrų da-
romą poveikį žiūrovui, tiek bendrą eks-

sopulingoji ukraina

auŠra VaSiLiauSKienė

pozicijoje sukurtą atmosferą, tiek šian-
dieninius tragiškus įvykius ukrainoje, 
tiek visiškai atsitiktinę šios apžvalgos 
autorę – lašą viso globalaus konteks-
to jūroje: jau reklaminėje medžiagoje 

atsitiktinai šmėstelėjęs 
Sopulingosios Dievo Mo-
tinos skulptūros veido 
frag mentas nebepaleido 
ir šios parodos aplanky-
mas tapo vienu artimiau-
sių tikslų, o pasiūlymo 
parašyti apie ekspoziciją 
sulaukiau būtent tą die-
ną, kai traukiniu vykau į 
Vilnių pasižiūrėti ukrai-
nos barokinių skulptūrų 
parodos (ir, žinoma, vai-
kiškų Žygimanto augus-
to šarvų).

Pinzelis yra pripažįs-
tamas ne tik ryškiausiu 
XViii a. Lvivo skulptūros 
atstovu, bet ir vadina-
mas „paskutiniu didžiu 
europos vėlyvojo Baroko 
kūrėju“ (Baroko skulp-
tūros mistika: Johanas 
Georgas Pinzelis ir kiti 
XVIII a. Lvivo meistrai, 
sudarė Vydas Dolinskas, 
Gintarė Tadarovska, Vil-
nius: nacionalinis muzie-
jus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdo-
vų rūmai, 2022, p. 116). 
Jo skulptūroms būdinga 
sunkiai žodžiais išreiš-

kiama ekspresija, dramatizmas, tur-
būt idea liai įkūnijantis potridentinės 
Bažnyčios siekį meno priemonių visu-
ma ne tik mokyti (docere), bet ir džiu-
ginti (delectare) bei jaudinti (movere), 

t. y. veikti emociškai. Stipri Pinzelio 
ir jo įtaką patyrusios Lvivo barokinės 
skulptūros emocija išreikšta per įtaigią 
meninę formą: išraiškingus, ekstatiš-
kai pakylėtus ir tarsi pačių skulptūrų 
išgyvenamus jausmus, atsispindinčius 
veiduose, gestuose, viso kūno kalboje, 
menininkai perteikė savitai modeliuo-
dami kūnus, su Baroko meninėmis 
išraiškos priemonėmis derindami se-
nuosius Gotikos išradimus: ne visada 
paisydami perspektyvos ir proporcijų 
taisyklių, neretai pritaikydami goti-
kinį S formos linkį, neramaus judru-
mo įspūdį sustiprindami gausiomis 
laužytomis „kristalinėmis“ klostėmis, 
gausiu auksavimu. Žiūrovas, ypač re-
ligingas, įtikintas pačios skulptūros 
personažo emocija, intuityviai per-
siima išgyvenimu ir pats, o mažiau 
paveikus negali nesižavėti bent jau 
reginio teat rališkumu. Kalbant apie 
šių skulptūrų teikiamą įspūdį, pasa-
kymą „poetinis šėlsmas“ (furor poeti-
cus) galima perfrazuoti į apibūdinimą 
„barokinis šėlsmas“, taikliai nusakantį 
aktyvų, nerimastingą, emocingą, tarsi 
Dievo įkvėptą šių skulptūrų gyvenimą 
erdvėje.

Lvivo barokinės skulptūros mokyk
los ištakos yra siejamos su vokiškai 
kalbančiomis šalimis – austrija, Bava-
rija, Čekija, Moravija, Silezija. Būtent 
iš šių šalių į Lvivą atvykusių skulp-
torių grupė buvo gerai susipažinusi 
su Berninio ar čekų skulptoriaus Ma-
tijo Bernardo Brauno darbais (ibid., 
p. 61–62), patyrė jų įtaką ir paliko iki 
šių dienų žavinčią bei iš naujo atran-
damą kūrybą.

Parodoje eksponuota dvidešimt 
skulptūrų, šiandien priklausančių Lvi-
vo nacionalinei Boryso Voznyckio dai-
lės galerijai, į kurią jos pateko iš įvairių 
sovietmečiu sąmoningai ir barbariškai 
niokotų ukrainos bažnyčių. Skulptū-
ros buvo išsaugotos tik pasiaukojusių 
muziejaus darbuotojų dėka. Paties 
Pinzelio darbų į Vilnių atvežta sąly-
ginai nedaug – keturios skulptūros, 
o likusi dalis darbų yra kitų XViii a.  
Lvivo meistrų sukurti kūriniai.

ekspozicija sudaryta dinamiško 
vedimo link kulminacijos principu, 
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johanas Georgas Pinzelis. Švč. dievo Motina sopulingoji. 
1758. Liepos medis, drožyba, polichromija, auksavimas. 
iš Hodovycios Visų Šventųjų bažnyčios. 
Lvivo nacionalinė Boryso Voznyckio dailės galerija. 
aušros Vasiliauskienės nuotraukos
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pamažu auginant intrigą: nekantrų 
lankytoją, trokštantį kuo greičiau iš-
vysti Pinzelio šedevrus, pirmiausia pa-
sitinka nežinomų XViii a. vidurio ir 
antros pusės autorių skulptūros. Pir-
mąją grupę sudaro šventųjų evangelis-
tų Mato ir Luko bei šv. ambraziejaus 
Milaniečio polichrominės figūros, puo-
šusios ivano Frankivsko Švč. Mergelės 
Marijos nekaltojo Prasidėjimo kolegi-
nės bažnyčios sakyklą. Kaip ir būdin-
ga Lvivo mokyklai, skulptūros beveik 
ištisai auksuotos (įvairesnė polichro-
mija atsispindi tik veiduose, kuriuose 
išryškintos mėlynos akys, raudonos 
lūpos, skruostų rausvumas), figūras 
gaubia gausios, ekspresyvios, tačiau 
sąlyginai minkštai modeliuotos drabu-
žių klostės, egzaltuotai emocingi vei-
dai. išraiškingi evangelistų atributai – 
stambus gulintis jautis prie šv. Luko 
kojų ir šv. Mato angelas – putlus, ti
piškai barokiškas putto. Kita nežino-
mo XViii a. antros pusės autoriaus 
skulptūrų grupė yra iš Susidovyčių 
karmelitų vienuolyno Šv. onos bažny-
čios. Šių figūrų ekspresija santūresnė, 
statiškesnė nei pirmosios grupės, fi-
gūros siauro, išilginto silueto, o veidai 
daugiau dramatiški ar melancholiški,  
nei egzaltuoti.

Toliau intriga auga, ekspozicijoje at-
siranda skulptorių vardai – antanas 
osinskis, Pranciškus olenskis, Jonas 
obrockis. Minėtinos osinskio domini-
konų šv. Dominyko ir šv. Tomo akvinie-
čio skulptūros iš navarijos Švč. Merge-
lės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios, 
kurioms vėlgi būdingas gausus auksa-
vimas, stambios laužytų formų klos-
tės. Taip pat pastebima, kad ekspresiją 
skulptorius stengiasi sustip rinti ma-
nieringai, tačiau grakščiai traktuoda-
mas kurios nors rankos gestą, pirštų 
linkius. Šv. Dominykas atpažįstamas 
pagal specifinį jo ikonografijos atribu-
tą – šunį prie kojų, o Bažnyčios moky-
tojas, filosofas, teologas ir dominikonų 
vienuolis šv. Tomas akvinietis – pagal 
abitą su žvaigžde ant krūtinės, ranko-
se turimą knygą. obrockio skulptūros 
Mozė ir Šv. evangelistas ir apaštalas 
Jonas iš Busko Šv. Stanislovo bažny-
čios išsiskiria dėmesiu itin realistiniam 

veidų modeliavimui, kuriems būdinga 
švelni išraiška, išryškinti skruosti-
kauliai ir mimikos raukšlės, taip pat 
ritmiškai banguojančių plaukų stiliza-
vimas. įdomios medinės Lvivo skulp-
toriaus olenskio figūros iš Berestečko 
trinitorių vienuolyno Švč. Trejybės 
bažnyčios, vaizduojančios ne šventuo-
sius, o interpretuojamos kaip kalinių 
personifikacijos, kurių atsiradimas mi-
nimoje šventovėje siejamas su tuo, kad 
viena Trinitorių ordino misijų buvo 
rūpinimasis krikščionių belaisvių iš-
pirkimu. Šiose skulptūrose pabrėžia-
mas išsekintų, tačiau dar tvirtų kūnų 
natūralistiškumas. apie tai, kad čia 
vaizduojami belaisviai, byloja už nu-
garos surištos rankos, ant kojų išlikę 
sukaustymo grandinėmis fragmentai. 
obrockio ir olenskio skulptūrų poli
chromija neišlikusi.

Peržvelgus ir susipažinus su įvai-
riais XViii a. Lvivo skulptūrinės kū-
rybos pavyzdžiais, galiausiai patenka-
ma į salę, kurioje eksponuojami paties 

Johano Georgo Pinzelio darbai. Šio 
skulptoriaus asmenybė, kaip minėta, 
gaubiama paslapčių. Jo biografijos fak-
tų žinoma labai nedaug: neaiški kilmė, 
spėjama, kad jis galėjo būti rusėnas ar 

lenkas, bohemietis, bavaras ar šveica-
ras, venecijietis ar florentietis, tačiau 
visi vienodai sutinka, kad skulptorius 
keliavo po europą, pirmiausia italiją, 
taip pat buvojo Vienoje, Prahoje, Miun-
chene, ir galiausiai atvyko į Lvivą, kur 
sukūrė darbų, tačiau čia niekada negy-
veno. Šaltiniuose jis pirmą kartą pami-
nėtas Bučačo metrikų knygose per savo 
vestuves su Marijana elžbieta Majevs-
ka, todėl vadinamas skulptoriumi iš 
Bučačo (ibid., p. 50, 68, 211). Tyrinė-
tojus stebina, kad tokio lygio meistras 
ilgai buvo nežinomas, jo kūryba atran-
dama tik pastaraisiais dešimtmečiais.

Pinzelio salėje dėmesį iškart patrau-
kia medinė šv. Joakimo skulptūra iš 
Horodenkos Švč. Mergelės Marijos 
nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios di-
džiojo altoriaus – monumentali figūra, 
sukurta, rodos, viršijant visas medžia-
gos galimybes, pažeista, netekusi kai 
kurių dalių ir tuo dar dramatiškesnė. 
Tačiau visos ekspozicijos kulminacija 
yra altoriaus struktūrą primenanti 

skulptūrinė kompozicija su Sopulin-
gąja Dievo Motina ir šv. apaštalu ir 
evangelistu Jonu bei nukryžiuotoju 
centre. Toks sprendimas pasirinktas 
neatsitiktinai – apie 1758 m. sukurtos 

johanas Georgas Pinzelis. Šv. apaštalas ir evangelistas jonas. 1758. 
Liepos medis, drožyba, polichromija, auksavimas. iš Hodovycios Visų Šventųjų 

bažnyčios. Lvivo nacionalinė Boryso Voznyckio dailės galerija



64 naujasis židinys-aidai       2022  /  4

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

Švč. Mergelės Marijos ir evangelisto fi-
gūros stovėjo Hodovycios Visų šventųjų 
bažnyčios didžiajame altoriuje, abipus 
krucifikso. aliuziją į šį altorių ir siekta 
sukurti, tik Nukryžiuotasis (XViii a. 
devintas dešimtmetis) parodoje yra ne 
iš Hodovycios, o Lopatyno bažnyčios. 
Pinzelio skulptūrų dramatizmą nea-
bejotinai ryškiausiai atspindi Sopulin-
gosios Dievo Motinos skulptūra, kurią 
kurdamas menininkas pasitelkė visas 
įmanomas priemones dramatiškam 
įtaigumui pasiekti – gotikinį S linkį, 
tarsi vėjo blaškomas kristalo struktū-
ros gausias klostes, auksavimą, itin 
natūralistiškai traktuojamas atviras 
kūno dalis – veidą, rankų plaštakas 
ir net kojų pėdas. Didelis dėmesys su-

Pranciškus Olenskis. alegorinė figūra. XViii a. devintas 
dešimtmetis. Liepos medis, drožyba, grunto likučiai. 
iš Berestečko trinitorių vienuolyno Švč. Trejybės bažnyčios. 
Lvivo nacionalinė Boryso Voznyckio dailės galerija

telktas į skausmo persmelktą Dievo 
Motinos veidą, kuriuo „teka“ ašara. 
Vienas iš parodos koncepcijos ir eks-
pozicijos autorių Vydas Dolinskas 
įvardijo turbūt visiems šios parodos 
lankytojams kilusią sąsają, kad Sopu-
lingoji Dievo Motina įgavo ukrainiečių 
kankinystės paliudijimo prasmę, yra 
šiandien kenčiančios ukrainos perso-
nifikacija (ibid., p. 27). Tai – Sopulin-
goji ukraina.

Parodos eksponavimo principas yra 
gerai apgalvotas, puikiai sustruktū-
ruotas, nuosekliai supažindinantis su 
Lvivo skulptūra apskritai, pradedant 
nuo nežinomų, vėliau pristatant įvar-
dytų kūrėjų skulptūras, o pabaigoje 
lankytojas pastatomas prieš įspūdingą 

„altorių“ – aptartą skulptūrinę kom-
poziciją, prieš visos ukrainos kančią 
išreiškiančią Sopulingąją Dievo Moti-
ną. Parodą gerai papildo jau minėtas 
išsamus katalogas su tyrinėtojų and
rzejaus Betlejaus, Taraso Vozniako, 
Boryso Shengero ir Jano K. ostrows-
kio tekstais lietuvių, anglų ir ukrai-
niečių kalbomis, kuriuose plačiau ap-
žvelgiami XViii a. Lvivo skulptūros 
bruožai, Pinzelio biografijos proble-
matika ir kūrybos ypatybės. Paroda, 
planuota, eksponuota ir atidaryta dar 
prieš karo pradžią, o jam prasidėjus ir 
tebevykstant netikėtai įgavo iki skaus-
mo aktua lią prasmę.

antanas Osinskis. Šv. dominykas. 1764. Liepos medis, 
drožyba, polichromija, auksavimas. iš navarijos Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Lvivo nacionalinė 
Boryso Voznyckio dailės galerija

!
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Pandemijos įkarštyje skaityti kinų ra-
šytojo Liu Cixino trilogiją Žemės praei-
ties atminimui buvo savotiška eskapis-
tinė paguoda. Stulbino šios mokslinės 
fantastikos, pasakojančios apie pirmą-
jį kontaktą su ateivių civilizacija, idė-
jinis užmojis ir kitoniškumas. nors vis 
piršosi paralelės tarp teksto ir tikrovės 
už lango, tariamo ar esamo visuome-
nės susipriešinimo, skaitymas atnešė 
ne vien nusivylimo, bet ir pasigėrėjimo 
žmonija jausmą. Knygos suteikė es-
tetinio pasigėrėjimo, o kylantis egzis-
tencinis nerimas atrodė tik filosofinio 
knygos dėmens pasekmė. Vis dėlto Že-
mės praeities atminimui – toli gražu 
ne vien eskapistinis skaitinys. 2022 m. 
vasario 25 d., knygų mugėje nusipir-
kau paskutinę trilogijos dalį. Tuo 
metu buvau pakartotinai perskaitęs 
pirmąją dalį ir ketinau išdėstyti raštu 
svarstymus apie mokslinę fantastiką 
kaip laikmečio idėjų šaltinį arba ban-
dyti suprasti šį veikalą kaip Kinijos 
kultūros objektą. Tačiau netikėtai 
ketinimas rašyti apie Cixino trilogiją 
nebeatrodė toks geras, nes tarp suma-
nymo ir tikrovės atsirado disonansas: 
kokia prasmė rašyti apie kontaktą su 
nežemiška civilizacija, kai taip ciniš-
kai yra pradedamas karas ir žudynės 
čia pat? atsakymas į anksčiau keltus 
klausimus pasikeitė – versdamas kny-
gos puslapius jaučiau, kad skaitymas 
ir trilogija tapo kitokia.

Pirmosios trilogijos dalies Trijų kūnų 
problema (trilogiją iš anglų kalbos ver-
tė Saulius Tomas Kondrotas, Vilnius: 
Kitos knygos, 2020–2022) siužetas pra-
sideda komunistinėje Kinijoje, Kultū-
rinės revoliucijos metu. astrofizikės Je 

Eskapistinio skaitymo 
eros pabaiga

DeiManTaS SaLaDŽiuS

Vendzie šeimą režimas viešai nubau-
džia – mergina patenka į darbo stovy-
klą ir pamato, kaip naikinami miškai, 
stepės, o vietoje jų atsiranda purvinos 
plynės. Šios patirtys ir perskaityta 
rachel Carson knyga Tylusis pava-
saris, padariusi įtaką aplinkosaugos 
formavimuisi šeštame dešimt metyje, 
priverčia Vendzie galvoti, kad žmonija 
doroviškai nepasikeis. astrofizikės iš-
vada pesimistiška – žmonija gali būti 
pažadinta tik „jėgos už žmonių rū-
šies ribų“. Po sunkių nelaisvės metų 
Vendzie perkeliama į slaptą raudo-
nojo kranto bazę, kurioje stengiama-
si užmegzti kontaktą su nežemiška 
civilizacija. Vendzie, pasinaudodama 
turimomis Saulės sistemos žiniomis, 
sugeba išsiųsti pranešimą, kuris su-
laukia atsako: „neatsakinėkite, nes 
būsite sunaikinti“. Deja, bet įvyksta 
dar viena transliacija, kuri leidžia už-
megzti pirmąjį kontaktą tarp Žemės ir 
Trisoliario.

Pagrindinis knygos personažas visgi 
turbūt yra ne Vendzie, o nanomedžiagų 
tyrinėtojas Vangas Miao, užverbuotas 
tirti mįslingas mokslininkų savižudy-
bes, už kurių galimai slypi Trisoliaris. 
Cixinas subtilus, o ne tiesmukas: lėtas 
šios paslapties atsiskleidimas yra vie-
na pirmosios dalies varomųjų, o įspū-
dingiausia dalis – Miao atskleistas 
„Trijų kūnų“ virtualios realybės žaidi-
mas, kuriam reikia fizinius patyrimus 
perduodančio kostiumo. Žaisdamas 
Vangas atsiduria pasaulyje, kuriame 
neįmanoma apskaičiuoti, kurią paros 
dalį sudaro diena ir naktis, neįmano-
ma prognozuoti klimato pasikeitimų. 
Čia yra trys saulės, kurios ir sukuria 

trijų kūnų problemą. Tai fizikos galvo-
sūkis be sprendimo – trys žvaigždės dėl 
traukos išmuša viena kitą iš apskai-
čiuojamų trajektorijų, taip žaidžiama 
ir su Trisoliario pavadinimu. Žaidime 
žemiečiai bando atrasti atsakymą į šią 
problemą, bet Vangas supranta, kad 
tai beprasmiška. 

Trilogija intriguoja ne tik dėl auto-
riaus vaizduotės, gebančios kurti sveti-
mą žvaigždžių sistemą, arba stiliaus – 
kurti preciziškai sudėliotą siužetą, 
kuris pamažu atskleidžia vis daugiau 
apie Trisoliarį. Trisoliario vaizdavimas 
yra įdomus ir žanro požiūriu – tai nėra 
ateivių civilizacija, atvykstanti iš ne-
žinia kur, nežinia kodėl. Ši civilizaci-
ja kenčia dėl trijų žvaigždžių traukos 
sąveikų, todėl yra daug kartų visiškai 
sunaikinta – ir tiek pat kartų atgimusi 
iš naujo. Trisoliario gyventojai Visato-
je gyvena gerokai seniau už žmones, 
o jų vystymasis yra nuolatos lydimas 
pertrūkių ir kataklizmų. Trisoliarie-
čiai žavisi žmonėmis ir jų bijo, nes aug-
dami šiltnamio sąlygomis šie pažangą 
pasiekia netikėtais šuoliais, o ne tiesia 
projekcija. Cixinas neaprašo ateivių 
išvaizdos, neskiria daug dėmesio pa-
pročiams ar kultūrai, nesukuria svar-
bių Trisoliario personažų. Tam, kad 
pavaizduotų Kito esmę, jam visiškai 
užtenka pavaizduoti šių būtybių gy-
venimo sąlygas. Pirmąją trilogijos dalį 
galima vadinti ode gyvybei: svetimų 
Žemei sąlygų įsivaizdavimas priver-
čia gėrėtis mūsų pasauliu ir branginti 
atsitiktinumą, kurio dėka jis atsira-
do. Būtent per „Trijų kūnų“ žaidimą 
žmonės pajaučia empatiją ateiviams ir 
taip atsiranda organizacija, laukianti 
nežemiečių atvykimo.

antrojoje trilogijos dalyje Tamsus 
miškas pasimetusi žmonija sužino 
apie Trisoliario atvykimą ir pradeda 
ruoštis paskutiniam mūšiui. Sužino-
ma, kad trisoliariečiai pasižymi dar 
viena ypatybe: jie bendrauja telepatiš-
kai, tad galvojimas jiems yra tapatus 
kalbėjimui. Žemiečiai supranta, kad 
svetimšaliai nesupranta žmogiško 
melo, gudrybės ir metaforos. Jungtinės 
Tautos sukuria Virtuozų planą: yra iš-
renkami 4 mokslininkai ir politikai, 
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kuriems suteikiama absoliuti galia ir 
neriboti ištekliai tam, kad pasikliau-
dami tik savo išmintimi sukurtų suk-
tus, iš pirmo žvilgsnio nesuprantamus 
žemės išgelbėjimo planus. išsiskiria 
kinų mokslininkas Luo Dzi, spėjęs, kad 
Visata yra Tamsus miškas, kuriame 
veikia dvi aksiomos: 1) svarbiausias 
civilizacijos poreikis yra išlikti, 2) civi-
lizacija auga, bet materijos kiekis ne-
sikeičia. Vadovaudamasis aksiomomis 
Dzi supranta, kad Tamsiame miške 
kiekvienas yra ir medžiotojas, ir gro-
bis, tad svarbiausi veikimo principai 
yra tokie: 1) neatskleisk savo buvimo, 
2) pulk pirmas. Todėl mokslininkas 
sukuria įrenginį, kuris gali atskleisti 
Trisoliario vietą Visatoje tikėdamasis, 
kad tai sukels Tamsaus miško puoli-
mą. Tai – itin rizikinga, nes dėl praei-
tyje transliuotų pranešimų paaiškėtų 
ir Žemės lokacija, tad kiltų pavojus ir 
šiai planetai.

Tamsaus miško konstruktas itin 
intriguoja. remdamasis garsiuoju fi-
ziko enrico Fermi paradoksu (prieš-
taravimas tarp nežemiško civilizacijų 
egzistavimo tikimybių ir kontaktų su 
jomis nebuvimo) Cixinas pateikia me-
taforišką, poetinį ir kartu bauginantį 
paaiškinimą apie Visatos tylą. nepai-
sant to, kad kosmosas žmonijai siejasi 
su progresu ir didžiausiais moksliniais 
laimėjimais, Cixinas siūlo į Visatą 
žiūrėti kaip į primityvią. Mokslinėje 
fantastikoje apstu pasakojimų apie 
karingus ateivius, tačiau čia siūlomas 
vaizdinys atima bet kokias viltis apie 
kosmoso užkariavimą ir yra neįpras-
tai pesimistinis. Cixinas šia metafora 
vėl pasižymi kaip įtikinančių konceptų 
kūrėjas: išdėstyti įrodymai verčia gal-
voti, kad galbūt šis baugus vaizdinys 
yra labiausiai tikėtinas.

Tamsaus miško metafora taip pat 
atskleidžia, kad trilogija nėra vien 
odė gyvybei, kaip galėjo pasirodyti 
iš pirmosios knygos. Žemės praeities 
atminimui yra kosmoso realizmu 
persmelktas pasakojimas apie karą, 
kuriame nuolat primenama apie mir-
tį. Visų Virtuozų planai buvo despe-
ratiški, jiems įgyvendinti reikėjo arba 
Žemės planetos sunaikinimo, arba 

pasidavimo Trisoliariui, arba bėgti iš 
Žemės. ateivių belaukiant baimė tik 
auga, tad ir už gyvenimą pasiryžtama 
mokėti vis didesnę – mirties – kainą. 
Luo Dzi planas išsiskiria būtent tuo, 
kad jis pasiryžta sumokėti didžiausią 
kainą – dviejų civilizacijų auką. Visos 
šios pasakojimo dalys nurodo į grės-
mės mastą: jei agresorius yra pasiruo-
šęs atimti gyvybę, tai besiginantys turi 
ryžtis ne tik gyvybę atimti, bet ir są-
moningai ją paaukoti. aukai tai – savo 
principų pamynimas, neteisingumas, 
nes aukai primetamos priešo mąstymo 
kategorijos, prie kurių reikia taikytis.

Paskutinėje knygoje Mirties pabaiga 
daugiausia veiksmo vyksta kosmose, 
tad šią dalį galima būtų pavadinti kos-
mine opera, tačiau vietoje romantikos 
čia daugiau melancholijos. Pagrindine 
veikėja tampa kosminių technologijų 
inžinierė Čeng Sin, keliaujanti laiku ir 
atvykstanti į metus, kai vadovaujant 
Luo Dzi sukuriama Tamsaus miško 
atgrasymo sistema. Ši sistema, ku-
riai vadovauja atgrasintojas Luo Dzi, 
garantuoja taiką. Žmonija tampa ne-
karinga ir, Cixino žodžiais kalbant – 
moteriška (ne tik stereotipiška, bet ir 
baisiai neįdomu). Čeng Sin išrenka-
ma būti Luo Dzi įpėdine, tačiau vos 
jai perėmus Tamsaus miško sistemos 
valdymo pultą, Žemės apsaugos siste-
mas užpuola Trisoliaris. 

Cixino sukurta atgrasymo metafo-
ra yra labai įdomi. Jis siūlo į pasaulio 
apsaugą žiūrėti taip, kad atgrasymas 
veikia tik per abipusę baimę – siste-
ma turi kelti baimę ir Trisoliariui, ir 
Žemei. Vos atsiradus kruopelytei abe-
jonės, sistema žlugtų, o su ja ir abi pla-
netos, kurias sunaikintų Tamsus miš-
kas. atsispirdamas nuo literatūrinės 
tikrovės ir keldamasis į neliteratūrinę, 
Cixinas kelia nemalonų klausimą: jei-
gu yra siekiama atgrasymo, ar lieka 
vietos kalboms apie vertybes, moralę 
ir draugystę? ar jos turi prasmę aps-
kritai? o iš to seka kitas baisus suvoki-
mas: Čeng Sin puolimo metu turi rink-
tis, ar spausti mygtuką, kuris nulems 
abiejų civilizacijų sunaikinimą. 

Jei Trisoliaris pultų Žemę, tai būtų 
beatodairiškas rizikavimas viskuo, 

ėjimas va banque, remiantis tik spe-
kuliacijomis ir tikimybėmis. Tačiau 
tokia galimybė egzistuoja, o tai rodo 
atgrasymo sistemos netobulumą – net 
veikdama pagal idealų Luo Dzi modelį, 
ji gali nesuveikti, neatgrasyti. Tai tarsi 
eliminuoja bet kokią susitarimo, sau-
gumo iliuziją. nežinia, kas labiau bau-
gina: Visata, kurioje kariaujama dėl 
to, kad milžiniški atstumai neleidžia 
suardyti įtarumo grandinės, ar tai, 
kad vienas kitą pažįstantys pasauliai 
taip pat gali ir sunaikinti vienas kitą, 
o savidestrukcijos baimės neužtenka.

Čeng Sin yra empatiškas, mylintis, 
jausmingas personažas. Sistemoje, kur 
abipusės egzistencijos pagrindas yra 
abipusio sunaikinimo baimė, tai gali 
virsti silpnybe. Cixinas tarsi tai nuolat 
pabrėžia – aplink Čeng Sin nuolat ma-
tomi ryžtingi, stiprūs ir neabejojantys 
personažai, kurie veikia kaip absoliu-
čiai racionalios būtybės. Vis dėlto Ci-
xinas per Čeng Sin personažą pateikia 
bendražmogišką perspektyvą ir kelia 
klausimą: ar auka gali būti per didelė, 
tokia, kokios sunaikinimas būtų nesu-
vokiamas? išgyvenimą akcentuojantys 
personažai tiek literatūroje, tiek tik
rovėje garbina hiperracionalumą, ap-
skaičiavimą, nes būtent tai atveda prie 
pergalės. Tačiau Cixinas parodo, kad 
žmogaus prigimtis iš tiesų yra kito-
kia – mašina tapti žmogui yra sunku.

Liu Cixinas Žemės praeities atsimi-
nimuose pasakoja gamtamoksliniu 
požiūriu neišsiskiriančią žmonijos ci-
vilizacijos istoriją. Kaip ir bet kuri kita 
gyvybės rūšis, mes paklūstame tiems 
patiems gyvenimo ir mirties princi-
pams. Trisoliaris žmoniją vadino vabz-
džiais – žvelgiant iš kosmoso didybės 
perspektyvos, tokio dydžio ir esame. 
Kita vertus, pasitelkdamas literatū-
rines priemones Cixinas atskleidžia 
gamtamoksliniame pasaulyje slypintį 
grožį. Žmonijai pavyksta apgaudinėti 
Trisoliarį, nes šis nesupranta žmonių 
gebėjimo kalbėti daugiaprasmybes, 
išsakyti neapibrėžtas mintis, kurti 
me taforas. Tai unikali ir vertinga sa-
vybė – gal net unikali visoje Visatoje. 
Galbūt tai, o ne atgrasymo sistemos, ir 
yra žmonijos išgyvenimo sąlyga. !
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Kadangi pažįstu autorę ir laikau ją savo bičiule, šią re-
cenziją rašyti nėra itin korektiška. Bet kurio gi lietu-
vių autoriaus visai visai nepažįstu? esama tokių, bet 
nedaug. nors gal kaip tik man dera rašyti apie ramu-
nės Brundzaitės knygą, jeigu ir pati esu tuščių butelių 
draugijos insaiderė? Gal būtent iš tokio požiūrio taško 
galiu atkreipti dėmesį į dalykus, kuriuos nebūtinai pa-
stebės kiti?

Tuščių butelių draugija yra realybėje egzistuojanti 
organizacija (Brundzaitės knygoje minimas tikslus jos 
pavadinimas, bet įstatuose rekomenduojama nepersi-
stengti, kalbant apie tai publicistine kalba, tad laiky-
siuos tos metaforos). organizacija turi savo ypatybių, 
kurias jau galiu (esu ilgametė narė) vertinti kritiškai: 
draugijon pakliuvusi priklausomo tipo asmenybė gali 
nemokėti aiškiai nubrėžti ribų, būti kankinama vadi-
namojo beribiškumo. Taip, draugija gelbsti gyvybes, bet 
čia labai palanki terpė rastis ir išnaudojimui: apkrauti 
pasveikusį alkoholiką įsipareigojimais, savanoriškais 
darbais, globotiniais ir kitomis misijomis, kurių atsisa-
kyti neįmanoma, nes juk „užgersi“. o kur dar individua
li dvasinė regula, padedanti kasdien prisižiūrėti ego 
atsišakojimus ir juos apkarpyti. įsuktas į tokį intensy-

vų ratą, vargu ar rasi galimybių ką nors sukurti. Vy-
rai rašytojai šią problemą yra kažkaip sveikai išspren-
dę – tiesiog nutraukę saitus, ir nebegeria. net pavydu.

apie alkoholizmą Brundzaitės knygoje rašoma aiš-
kiai, be pusšešėlių (pavyzdžiui, kitų metusiųjų knygo-
se irgi apie tai rašoma, bet vengiant tiesmukų įvardi-
jimų, todėl jas perskaitęs asmuo, jei nepažįsta autorių, 
gali ir nesuprasti, apie ką visa tai). Pirmoji knygos da-
lis – priklausomybės kamuojamos jaunos moters būse-
nos, kurias aštrina dar ir kopriklausomybė šeimoje – 
geriantis tėvas („Kita stotelė – raudonojo Kryžiaus“, 
p. 8; „raktinis prisiminimas“, p. 18; „eilėraštis sekant 
umbertu Saba“, p. 20; „džinsai“, p. 60). Knygą pradeda 
„Ciklas upė ~~~“, kuriame troleibusų judėjimas prily-
ginamas upės tekėjimui, o pati upė (prie kurios geria-
ma, patiltėje) – kasetės juostelės sukimuisi: „kaip man 
tave įsirašyti! / kaip nukirpti šios upės gabalą ir įsira-
šyti / į kasetę, / kad galėčiau sukti ir sukti ją magneto-
loje, / kol juostelė sutrūks / upė / mus pratekės“ („Kita 
stotelė – Menų gimnazija“, p. 15). Tai ir laiko, atmin-
ties, poreikio kartoti būseną, būties trapumo metafora. 
upei, it dievybei, net nuliejama alaus atsigerti. Trolei-
busai kaip upės, nes juos nuolat pripildo žmonių srau-
tai: jų maršrutai turi ištakas ir žiotis. Vietoj numerių 
jiems suteikiami vardai, ir troleibusai virsta savaran-
kiškomis mitinėmis būtybėmis. Šiame cikle lakoniš-
kai pristatoma sentimentaloka subjektė, kenčianti nuo 
depresyvumo, bet trokštanti artumo; o svarbiausia, pa-
brėžiama, kad metimas gerti yra lūžis, kuris įcentruoja 
ne tik šios knygos struktūrą, bet ir subjektės gyvenimą 
(„Kita stotelė – Gerosios vilties. Paskutinio gurkšnio 
daina“, p. 11). Kalbama intymiais registrais, vartojami 
šnekamosios kalbos intarpai. Po ciklo seka nostalgiš-
kos intonacijos eilėraščiai, pavyzdžiui, „namai kuriuose 
negyvensiu“ (p. 22) – pavadinimas yra nuoroda į nijo-
lės Miliauskaitės knygą. Labai įdomi namų percepcija: 
Brundzaitės tekste kalbama apie gyvenimą tėvų na-
muose, laukiant, kol sesers šeima išsikels į statomus 
namus. Kaip ir Miliauskaitė, autorė stengiasi laikytis 
neprisirišimo prie vietų ir daiktų nuostatos, bet pri-
klausomybė nuo žmonių ir įpročių dėl to, regis, tik su-
stiprėja. Panašią namų metaforą steigia ir Marius Bu-
rokas, suteikdamas jiems, matyt, malonaus svaigulio 
ir saugumo reikšmes: „niekada neturėsiu / namų, ku-
rių noriu / neįmanomi mano namai: / su liepomis už 
langų / į ramią aikštę / su knygomis ir paveikslais // 
tokius turi kiti – / anapus tikrovės // tokius / esu sau 
uždraudęs // negaliu jų turėti // žinau – / jei užmigsiu 
juose // nebe / nubusiu“ (https://www.lrytas.lt/kultura/
literatura/2022/05/16/news/mariusburokasesurases
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irskalbyklojeirdykumoje23122496). namai – kaip 
nuolatinė būsena, kurios nesinori keisti. Kalbama apie 
alkoholinį svaigulį, bet tą suvokti be konteksto sun-
ku. Būsenų sureikšminimas tuščių butelių draugijos 
doktrinoje laikomas klaida, kaip ir savigaila ar neiš-
spręstos nuoskaudos. Kaip tyčia kone visi sudedamie-
ji poezijos komponentai! Brundzaitės subjektė fiksuo-
ja vaikystės atsiminimus, kalba apie jausmus, tikrina 
ribas, simboliniais žodžių sekretais paverčia tas situa-
cijas, kurių gal ir nenorėtų keisti, o teks. Skaitydama 
nejučia imi žvelgti į poeziją kaip į galimybę išgyventi; 
į teksto rašymą kaip šiandienybės, už kurios tau nėra 
jokio anapus, įprasminimą. Trapus herbariumas po 
žemėmis. Skaičiuoti tik po vieną dieną, išlikti blaiviai 
šiandien, inventorizuoti estetines pagavas.

Brundzaitės subjektė dirba įvairiose ne su literatūra 
susijusiose korporacijose, skambina klientams, parda-
vinėja: „Sveika, nigerija, / pasiūlysim jums sparčiau-
sią / interneto ryšį. / Jūsų sukčiai galės dar greičiau 
dalintis / nepasiekiamais prosenelio milijonais ir dei-
mantais. // Labas, Libija, / sakote, pas jus pilietinis ka-
ras, / sunki situacija, valiutos nuvertėjimas, / pabėgė-
liai, / ne metas verslui? / o jūs pagalvokite – / karas 
atveria naujas galimybes, / išvalo rinką. / Būkite grei-
tesni už savo varžovus!“ („antra versija“, p. 33). Šie eilė-
raščiai ironiški, socialūs, nepretenzingai globalūs. ne-
sitapatinama su darbo rinkos diktuojamu vaidmeniu, 
bet ir jam nesipriešinama, tarsi įžvelgiant kurioziškų 
nutikimų galimybę – kaip galimybę perkelti tuos nu-
tikimus į tekstą, išryškinti tragikomišką dokumenta-
lumo rakursą. Brundzaitės poezijoje jautriai atsispindi 
jauniems žmonėms primetami lūkesčiai – tapti pro-
duktyviais, versliais, sėkmingais ir vaisingais, ir tokių 
lūkesčių pasekmės: „Metai kai jaučiuosi / lyg kasdien 
vėluočiau į traukinį / ar lėktuvą / ir kasdien išgirstu / 
apie naują traukinio ar lėktuvo / katastrofą“ („29eri“, 
p. 47). net neabejoju, kad daugybę žmonių tokie lūkes-

čiai nuveda ne tik į priklausomybes, bet ir myriop. Kaip 
sukrėtimai knygoje vis minimos bendraamžių mirtys, 
atsitiktinės ar dėl alkoholio.

antroji knygos dalis – vadinamasis rehabas, sveiki-
mas, Minesotos programa, draugija. akcentu turėtų 
tapti bendruomeniškumas, grupinės terapijos, išėjimas 
iš destruktyvaus individualizmo ir bendrystės atradi-
mas. nors yra gražus eilėraštis apie santykį su psicho-
loge („psichologinės konsultacijos“, p. 56), laimei, au-
torė neplėtoja psichinės sveikatos temos, nes būtų du 
grybai į barščius ir abi siužeto gijos nublanktų. Tik rai 
neprigrūsta eilėraščių – viso labo 36, autorė tarsi kuk
linasi jai kliūvančio skaitytojo dėmesio ir sako: ačiū, 
jau užtenka, daugiau jūsų nevarginsiu (nors mes ne-
spėjome pavargti). Knygelė perskaitoma vienu ypu, ji 
patraukia naratyvu – subjektė gėrė, kentėjo, jai pavyko 
mesti. Laiminga pabaiga. Gal ne kaip pasakoje, bet tu-
rėtų teikti vilties gulintiems detokse.

ir visgi kažkas čia verčia mane suklusti ir suabejoti. 
Priešingai, negu kai kurie poetai, autorė nėra apsėsta 
visagalybės, talento ir išskirtinumo iliuzijų. Jai tikrai 
nesivaidena, kad yra Dievo mediumas ar didi poetė, 
kuri širdyje privalėtų išsaugoti sovietinio rašytojo sa-
vivertę. Tačiau dabar man tai jau neatrodo labai dide-
lis privalumas, nes bet koks rašymas neįmanomas be 
ego. apie ką ji rašys toliau, jeigu kaip ir išrašė esmi-
nes ją perkeitusias patirtis? ar tuščių butelių draugijos 
principai apskritai leidžia ką nors sukurti, jeigu galioja 
priesakas kuo mažiau skaudinti kitus? Juk tokie nieko 
neskaudinantys rašymai iš anksto dvelktų saldžia nor-
malybe ir nuosavo moralumo blusinėjimu. net jei savi-
pagalbos grupėse vyksta savotiškos „minčių audros“ ir 
dvasingumo stimuliavimas, tai nėra tapatu kūrybinių 
impulsų apdorojimui. nors koks gi mano reikalas, net 
jei ramunė vėliau imtų rašyti visišką grafomaniją, aš 
taip džiaugiuosi, kad ji liko gyva.

K n y G ų  a i d a i
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Knygos redaktorius Valentinas Sventickas anotacijo-
je rašo: „Poetas antanas Šimkus nevargina skaitytojų 
nei publikacijų, nei knygų gausa“. iš tiesų kone po dvy-
likos metų poetinės pertraukos autorius išleido naują 
daugelio skaitytojų ir literatūros kritikų lauktą poezi-
jos rinkinį Vakaras dega. Skaitant knygą, norisi pritar-
ti Sventickui: „antanas Šimkus poeziją rašo taip, lyg 
nebūtų nei skaitęs, nei girdėjęs, kokias naujų kylan-
čių bangų keteras gaudo nūnai populiarėjantys poetai. 
Žinoma, ir girdėjęs, ir skaitęs, bet vis tiek ramiai eina 
savo keliu“. Knygos autorius turi savo išskirtinį braižą, 
poetiką, kuriai lieka ištikimas, dažnai pasirinkdamas 
klasikinį eilėraščio rūbą, tačiau į jį įvilkdamas savitas 
tradicinių temų variacijas, nuspalvindamas visą pa-
veikslą netikėtais pustoniais.

antanas Šimkus savo naujosios knygos poetiką grin-
džia klasikine eilėdara ir kertiniais leitmotyvais – vėjo 
mitologija, kalbos (ne)galiomis, egzistencine tuštuma ir 
vienatve, gamtos vaizdinių kontrastais, bibline simbo-
lika, mirties ir gyvybės rato amžinumu.

Poezijos rinkinyje Vakaras dega vėjui suteikiama ne-
mažai galios – ši gamtos stichija kuria ir naikina, išpus-

to, atpučia, nuneša efemeriškas šio pasaulio duotybes, 
dažnai eina greta su tuštuma: „Bet vėjas. Taip, jis ir vėl 
kažką nušvilpė šiandien. / Tuščia mano širdy kaip pir-
madienio katedroj“ („Vėjas“, p. 29). „nepakenčiamas“ 
vėjas, žmogui nepavaldi jėga, Šimkaus poezijoje vis tik 
svyruoja tarp savumo ir svetimumo, nes lyrinis subjek-
tas eilėraštyje „iš vėjo vaiko užrašų“ rašo apie egzis-
tencinį alkį, apie „savo“ vėją. Ši stichija sugyvinama, 
personifikuojama, lyrinio subjekto alkis tampa vėjo al-
kiu. Vėjas turi galios po širdimi nešioti neprijaukintus 
gyvenimus (p. 59), tverti namus – kad ir laikinus, ne 
visada prieinamus, bet veik visada praeinančius.

Skaitant Šimkaus poeziją, neišvengiamai ateina gre-
tinimai su mitologija, vėjo kaip dievybės interpretaci-
jomis: „Lietuvių mitinis Vėjas, visai kaip jo indoiranė-
niškieji giminaičiai, šiaip jau gali ir atimti, ir suteikti 
gyvybę vien savo pūstelėjimu“ (Dainius razauskas, Vė-
jūkas: Lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekons-
trukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų 
wœjug/wœjyg), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas, 2004, p. 39). Minimas mitinio vėjo dua-
lizmas, kurianti ir naikinanti jo jėga: „Vėjo motės / Vėjo 
poveikis yra dviprasmiškas. Viena vertus, Vėjo motė 
yra gyvybinių jėgų stiprintoja bei daugintoja, kita ver-
tus, veikia kaip žmogui ir gamtai kenkianti, mirtį ne-
šanti stichija“ [Kursite 337–338]. itin išreikštas, kaip 
matysime, vėjo dualizmas ir lietuvių tradicijoje“ (ibid., 
p. 34). Toks dualizmas išties labai ryškus Šimkaus poe-
zijoje – kaip jau minėta, kartais būnama vėjo vaiku, pa-
brėžiama tverianti galia, o kartais vėjas subjektą apei
na „lyg dvesiantį šunį“ („Vakaras dega“, p. 73).

Pasinaudodamas senosiomis mitologemomis, Šimkus 
kuria naująjį vėjo mitą, į tradicines prasmes įnešdamas 
ir žaismės, derindamas pagoniškąją simboliką ir bibli-
nį diskursą: „ir vėjas kuprotas / Šventoriuj priklaupia. / 
ir švilpia kiaura jo širdis“ („Pavakarė“, p. 44). Pastaroji 
citata pabrėžia kitą, dažnai greta vėjo einantį, Šimkaus 
poezijos įvaizdį – tai yra tuštuma, kiaurymė. Lyrinis 
subjektas išgyvena netekties būseną – kai praranda-
ma tai, kas efemeriška, ko gal niekada iš tikro netu-
rėjai. Prasmės išpustomos, atnešamos ir nunešamos 
gyvybės ir mirties vėjų, lieka tik jausmas, kad „viskas 
dingo“, „ir buvo taip tuščia“, „taip nykiai tuščia“. Galvo-
jant apie šio įvaizdžio reikšmes, verta atkreipti dėmesį 
ir į įvairiakultūres tuštumos konotacijas. Pavyzdžiui, 
rytietiškoje tradicijoje tuštuma gali būti suprantama, 
kaip reikalingas ir vertingas prasmių šaltinis, būtiny-
bė, iš kurios gali rastis įvairios prasmės. Šios recenzijos 
autorei vis tik atrodo, kad Šimkaus tuštumos samprata 
labiau „vakarietiška“, egzistencialistinė, kaip esminė 
žmogaus būties duotis, ištiktis, kurią lyriniam subjek-
tui nelengva ištverti. Keliami svarbūs klausimai – kaip 
žmogus gali išgyventi nuolat susidurdamas su niekiu, 
savotiška tamsiąja materija, kuri siurbia į save tai, kas 
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turėta, atrasta, apčiuopta ir išgyventa? nes „tamsūs 
mūsų šviesūs reikalai“, nes: „o kas, jeigu tokie išliksim 
amžiams? / ir jei tokie tušti, tai kam išlikti?..“ („XXX“, 
p. 36). Fiksuojama laiko galia, negailestingi laikrodžių 
krumpliaračiai, kai bėgama į tuštumą, į nebūtį, į pra-
rastį ir vienatvę. eilėraštyje „rugpjūčio kieme“ subjek-
tas prisipažįsta niekada neturėjęs „atminties namų“, 
tebuvęs „svetimų paslapčių kampininkas“ (p. 58). Toks 
neįsivietinimas gyvenamajame pasaulyje irgi žymi ma-
žojo žmogaus nelemtį, tragediją, kurią Šimkus negai-
lestingai, tačiau be patoso apnuogina.

Su jau aptartais tuštumos ir vėjo įvaizdžiais siejama 
dar viena svarbi dedamoji – tai kalbos, kasdienio ir poe
tinio žodžio (ne)galia išreikšti, byloti. Jau pirmajame 
knygos eilėraštyje „nė vieno“ fiksuojama autentiškos 
ir neautentiškos kalbos skirtis – subjektui nepavyks-
ta užrašyti „tikrų“ žodžių. išryškėja įtampa, nulemta 
sudėtingumo išreikšti savo patirtį kalba, nes „žodžiai 
klaidūs, žodžiai žiaurūs, žodžiai slysta“ (p. 11). Kaip 
minėta, Šimkaus poezijoje tuštuma dažnai siejasi ir su 
kalbine neišreiškiamybe, apskritai tuštumavėjasžo-
dis dažnai suauga į nedalomą triadą, pavyzdžiui: „neša 
žodį lyg blizgutį vėjas...“ („Pakraščio kronikos“, p. 14); 
„Taip nykiai tuščia. / Tik žodžio kišenėje / Švilpauja vė-
jas“ („Leliumai“, p. 34).

Šimkaus poezijoje fiksuojamas ir kitas dvilypumas 
(greta ambivalentiškų vėjo konotacijų) – tai kalba, kuri 
nebėra pajėgi tapti būties namais, tačiau, kita vertus, 
nors pirma buvo pasaulis, ir tik tada – žodis, be jo nie-
ko neina apčiuopti ir perteikti, net jei tie žodžiai „to-
kie maži ir nuogi“. Kiek „šliogeriškai“ patikima, kad 
galbūt poezijai skirta būti netobulais, bet vis dėlto na-
mais, nors ten ir siaučia vienatvės vėjai: „nes mano,  
nes mūsų / Kalba yra vienas eilėraštis, / Vienas vienat
vės gyvenimas“ („Poetas T“, p. 18).

Šimkaus poezija sukasi amžinais gyvybės ratais, daug 
kalbama apie mirtį – tiek fizinę, tiek dvasinę, tiek at-
minties, tiek prasmės. Čia reikšmes kuria ir natūralūs 

gamtos ciklai – gamtiškumas knygoje yra išties svar-
bus. rudenį keičia pavasaris ir vasara, snaigynus – ži-
bučiavimosi metas, lapkritį – liepa. Šioje poezijos rink-
tinėje susitinka vitališkumas ir tamsa, drumstumas, 
išsiskiria tokie įvaizdžiai kaip „žliugsinti padangė“, 
„murkšlini laukai“, „murzinas rytas“, „drumstas pa-
vasaris“, „juodas kovas“. Greta žemės juodumo, lyrinio 
subjekto akis dažnai gręžiasi į dangų, į žvaigždynus. 
Pragaro, žemės ir viršbūties sferų vaizdiniai sudaro 
moderniai interpretuotą amžinąją triadą.

Šimkus savo naujojoje poezijos knygoje naudoja ir 
bib linius įvaizdžius – vandens pavertimo vynu stebuk
lą, Jėzaus išsižadančio Petro įvaizdį, Betliejaus motyvą, 
kryžiaus paslaptis, taip pat minimas velnias, požemių 
sfera, legionai. Greta esti ir mitologinių struktūrų – be 
jau minėtos vėjo interpretacijos, viename eilėraštyje 
vaizduojamas kaukas.

Tradicinę kalbinę raišką ir jos formas Šimkus pa-
pildo žaismingais naujadarais, pavyzdžiui, eilėraštyje 
„Lotyniškiec“ (p. 54) atsiranda ir „žiognifikant“, ir „žie-
maximus“, ir net „nu nafigens“. Paviršinius eilėraščių 
sluoksnius iškloja gilesni, pavyzdžiui, eilėraštyje „Va-
saros pusėj“ žaidžiama metų laiko ir Vasaros gatvės 
konotacijomis, psichiatrinė ligoninė čia tampa veik viso 
žmogaus gyvenimo įvaizdžiu, pamatine nelaisve ir vie-
natvės grotomis. Pabaigoje tarsi savęs ir skaitytojo už-
klausiama: „Kurioj gi tu vasaros pusėj?“ (p. 50).

apibendrinant norisi pasakyti, kokiam skaitytojui 
recenzentė rekomenduotų šią knygą. eilėraščių rink-
tinė Vakaras dega turėtų patikti antano Šimkaus poe-
zijos gerbėjams, mėgstantiems labiau klasikinį eilėda-
ros būdą, ieškantiems nebanalių esminių egzistencijos 
duotybių išsklaidų, visiems, jaučiantiems vėjų jėgą 
savo gyvenime, pažįstantiems vienatvę ir tuštumą, 
drąsiai žiūrintiems į amžiną mirties veidą, susidurian-
tiems ir su poetinio žodžio (ne)pajėgumu išsklaidyti 
tamsumas. ir vis dėlto – tikintiems pavasariu, net jei 
jis ir drumstas. !
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Giedriaus Subačiaus naujausia monografija Simono 
Daukanto Sankt Peterburgo ortografija (1834–1846) – 
tąsa 2018 m. paskelbto tyrimo Simono Daukanto Rygos 
ortografija (1827–1834) (Vilnius: Lietuvos istorijos ins-
titutas, 2018, 472 p.). Daukanto gerbėjams, platesniam 
skaitytojų ratui norisi iš karto pasakyti, kad šios mo-
nografijos nėra tik siaurai lingvistinio pobūdžio, kaip 
gali pasirodyti iš žodžio „ortografija“. Kadangi ir tyrimo 
objektas, kaip rašo Subačius, buvo įvairialypis:

1832 m. imperinė rusija uždarė Vilniaus universite-
tą, ir Daukantas lyg ir ėmėsi jo funkcijų – dirbti įvai-
riose mokslo ir kultūros srityse, rengti ir leisti kuo 
įvairiausių sričių tekstus – antikinių autorių verti-
mus, Lietuvos istorijas, gramatikas, šventąją istoriją, 
elementorių, maldyną, literatūrą vaikams, žodynus, 
patarles, dainas, pasakas, ūkio patarimus. niekas 
iš Lietuvos autorių iki Daukanto nebuvo užsimojęs 
dirbti taip universaliai. Žinoma, esminis skirtumas 
nuo Vilniaus universiteto buvo lingvistinis – vietoj 
lenkų kalbos Daukantas rinkosi lietuvių. (p. 25)

Daukantas priskirtinas prie tų, kurie nuolat ieško-
jo, keitėsi, nes tapatinosi ne su tuo, ką jau sužinojo, iš-

moko, o su tuo, ko nežinojo. Šis, iš XViii a. apšvietos 
perimtas, nepasotinamas žinių troškimas Daukanto 
kūryboje sujungtas su romantikams būdinga origina-
lia, autentiška raiška, nulėmė tekstų audinio margu-
mą. Kiek kartų Daukantas kaip asmenybė keitėsi, tiek 
kartų kito jo kalba.

„rygos ir Sankt Peterburgo laikotarpių ortografijos 
analizė galėtų būti tam tikras pagrindas ateityje reng-
ti akademinius Daukanto raštus“ (p. 20), kurių projek-
tą 1990 m. autoritetingai blokavo vienos iš svarbiausių 
monografijų apie Daukantą autorius Vytautas Merkys 
(Simonas Daukantas: Istorinė apybraiža, antras papil-
dytas leidimas, Vilnius: Vyturys, 1991), kuris tuo metu 
manė, „kad Daukanto raštų nelabai nė reikia, nes jau 
esą išleisti“ (p. 21). Tačiau šis tyrimas rodo, koks sudė-
tingas yra Daukanto palikimas, ir vien rašybos anali-
zei aprašyti prireikė per 1000 puslapių, bet ir čia – ne 
pabaiga.

Subačius savo straipsniuose ir monografijose patei-
kia daug informacijos apie Daukanto rašybos sudėtin-
gumą, nurodo galimus jos šaltinius, paaiškina, kodėl is-
torikui reikėjo tokių sudėtingų rašmenų. Keista, kad ir 
po naujausios monografijos pristatymo pasigirsta, jog 
istoriko rašyba per daug sudėtinga, sunku skaityti ne 
tik jo, bet ir Subačiaus tekstą. Susidaro įspūdis, kad 
tokių, kurie mėgintų tuos Daukanto teksto brūzgynus 
suprasti kaip dalį autoriaus filosofinio požiūrio į kalbą 
ir gyvenimą ir šiandien yra mažiau, kaip nedaug buvo 
ir XiX a. Subačius primena, kad Jurgis ambraziejus 
Pabrėža 1835 m. kovo 20 d. apie Daukanto rankraš-
tį Gyvatos didžiųjų karvaidų laiške Jonui Krizostomui 
Gintilai rašė, kad veikalas puikia tema tampa neaiškus 
„dėl dabartinės literatūrinės žemaičių rašybos bei nau-
jų žodžių, niekada žemaičių nevartotų, arba labai per-
senusių ir iš vartosenos jau išėjusių“ (p. 130). Žinoma, 
Daukantas norėdamas, kad jo knygelės būtų Lietuvo-
je platinamos, turėjo atsižvelgti į autoritetingųjų pas-
tabas. Subačius parodo, kad vienas iš tokių autoritetų 
ir buvo Pabrėža. istorikas, įsiklausydamas į jo kritiką, 
žemaitino kai kurias lytis, talpino knygelėse nuorodas, 
kaip interpretuoti jo raides. Subačiaus monografijoje 
labai gerai atspindėta, kiek daug išorinių faktorių ver-
tė Daukantą nukrypti nuo pirminio sumanymo.

Daukanto kūrybos propaguotojai, kurie užsispyru-
siai nenori perprasti originalo ortografijos, pasisako tik 
už bendrine kalba perrašytą tekstą, iš esmės atsisako 
„perskaityti“ jau gerokai autoriaus adaptuotą, bet vis 
dar sudėtingą ir patį svarbiausią teksto sluoksnį – gar-
sinį. Be šito sluoksnio Daukanto tekstai praranda origi-
nalų skambesį, pakeičia ritmą. Šiek tiek seniau išleis-
toje monografijoje Subačius nurodo, kad Franciszekas 
zatorskis 1844 m. apie Daukanto pirmąją istoriją rašė: 
„Ponas Daukantas žemaičių kalba parašė Lietuvos ir 
Žemaičių istoriją; prieš kelioliką metų jos rankraščiu 
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naudodamasis ir aš rašiau Lietuvos bei Žemaičių is-
torines dainas“ (cit. iš: Giedrius Subačius, Žemaičių 
bendrinės kalbos idėjos, Vilnius: Mokslo ir enciklope-
dijų leidybos institutas, 1998, p. 388). Daukanto teksto 
skambesys, ritmizuoti sakiniai paveikė daugelį lietuvių 
rašytojų, o vieną iš pirmųjų – Dionizą Pošką. Perskai-
tęs Daukanto pirmosios istorijos rankraštį, jis sukūrė 
elegiją „Gerard ruda“. Daukanto trumpai, bet vaiz-
džiai atpasakota kryžiuočio Gerardo rudos paaukoji-
mo, kartu su žirgu, dievams istorija (žr. Darbay senuju 
Lietuwiu yr Źemaycziu, 1822, [rankraštis], in: VUB RS, 
f. 1, b. D 104, p. 611) įkvėpė Pošką, jis persiėmė ne tik 
turiniu, bet ir daukantiška leksika (žr. Dionizas Poška, 
Raštai, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidyk
la, 1959, p. 32). Kadangi Daukantas žmogaus kalbė-
jimą lygino su muzika – „Źmôgaus bałsós yra butĩnaj 
pawiedós i mózĩką“ (Simonas Daukantas, ABECIEĻA 
LIĴTUWIU KALNIENU ̂Ĩr Z İAMAJTIU ̂KAŁBOS, Petropi-
lie: isspausta pas K. Kraju, 1842, p. 6), norėdamas pa-
demonstruoti lietuvių kalbos skambumą, visą gyveni-
mą, kaip rodo Subačiaus tyrimas, ieškojo ženk lų, kurie 
leistų perteikti kuo daugiau gyvosios kalbos garsų.

Subačiaus monografiją, be tokio žanro akademiniams 
leidiniams būtinų dalių (įvado, išvadų, literatūros, šal-
tinių ir santrumpų sąrašo, santraukos anglų kalba ir 
asmenų rodyklių), sudaro pratarmė, keturios dalys ir 
plati, tyrimą apibendrinanti pabaiga. Šią monografi-
ją su 2018 m. išleistąja sieja ne tik tyrimo tematikos 
tąsa, bet ir pasirinktas formatas (in folio) bei dizainas. 
Knygos viršelio, priešlapių ir polapių bei monografi-
jos dalių pirmųjų puslapių iliustracijos – tai skirtingų 
XiX a. autorių, įvairiomis meno priemonėmis pertei-
kusių Sankt Peterburgo pastatus, aikštes, krantines, 
meno kūriniai, XX a. pradžios fotografija, leidžian-
ti jautriam skaitytojui susipažinti su Šiaurės sostinės 
gatvėmis ir aikštėmis, kuriose Daukantas vaikščiojo, 
su pastatais, kuriuose gyveno ir lankėsi. Pavyzdžiui, 
Subačius atrinko tris Piotro ivanovo litografijas, at-
liktas pagal garsaus akvarelisto Vasilijaus Sadovni-
kovo piešinius. Jie vertingi, nes dailininkas labai tiks-
liai perteikė XiX a. pradžios Peterburgą, o Subačiaus 
monografijos gale, „Sankt Peterburgo vaizdų sąraše“ 
pateikti aprašymai paaiškina, kaip vaizdai susiję su  
istoriku (p. 635–636).

Knygoje gausu paties autoriaus atrinktų Daukanto 
rankraščių ir leidinių, su jų atsiradimu susijusių šalti-
nių iliustracijų, lentelių ir diagramų, vizualizuojančių 
kruopštų tyrimą ir palengvinančių teksto supratimą.

Subačius, tirdamas Daukanto rašybos lūžius, remia-
si istoriko gyvenimo epizodais, išrašais iš knygų, bend
raminčių gyvenimo ir darbų kontekstais ir pan. Mono-
grafijoje, be paminėto konteksto, pasitelkiami ir kiti 
neortografiniai rankraščių datavimo veiksniai (pavyz-
džiui, rankraščių popieriaus pagaminimo, šaltinių iš-

leidimo datos), visa tai pasakojimą praturtina, išplečia 
ir padaro patrauklų įvairių interesų skaitytojams.

Monografijos struktūra pagrįsta Sankt Peterburgo 
didesnės dalies periodo (1834–1846) rašybos lūžių chro-
nologija. Pirmoji dalis „Sankt Peterburgo pradžios lū-
žis, apie 1835–1836 m. pirmąją pusę […]“ (p. 45–180) 
skirta tuo metu parengtų vertimų rankraščių (Historija 
Justino, Istorija Justinaus, Pasakos Pedraus), XXXiii 
dainų pluošto ir Pasakos masių antraštės analizei. Ty-
rėjas šioje dalyje dar pasitelkia Daukanto užrašų rank
raščius. Vienas iš jų – Margumynai, kur šalia šaltinių 
įvairiomis kalbomis pasitaiko lietuviškų įrašų (p. 141), 
kurie buvo vienaip ar kitaip pavartoti rašant savuo-
sius tekstus. Subačius ne kartą, ten kur jie nenurodyti, 
nustatė išrašų šaltinius, jų leidimo datas (pavyzdžiui, 
p. 143–146, 150, 152–154, 157, 167, 168–169), o pasi-
taikančių lietuviškų įrašų rašyba tyrėjui padėjo patiks-
linti pirmojoje dalyje aptariamų rankraščių ortografijos 
dinamiką, pavyzdžiui:

Tokios trys labai dažnos, ryškios Daukanto rašybos 
permainos, <ů> → <uo> (buo ‘buvo’), <î> → <ĩ> ir 
sauo → sawa pasirodė tame pačiame sakinyje. įra-
šus iš Krantzo, tai ir trijų permainų užuominas da-
tuoti reikia tikrai po 1837 m. kovo. Pirmoji Daukanto 
spausdinta knyga Pras cenzūros aprobuota tų metų 
balandžio 6 d., tad Ma 143 ir 147 įrašai vėlesni už 
Pras – ten dar visai nevartota tildinė <ĩ>. (p. 170)

Ten, kur Subačiui nepavyko nustatyti, pavyzdžiui, 
„Ma 104 Daukanto pasirašyta slokas (stokas?) stro-
phes. nežinia, kaip interpretuoti“ (p. 167), skaityto-
jas gali žengti toliau ir patikrinti. Kaip sakyta, moks-
lininkas nustatė ne vieną šaltinį, iš kurio Daukantas 
darė išrašus. atsivertę arnoldo Hermanno Ludwigo 
Heereno De la politique et du commerce des peuples de 
l’antiquité (1831, t. 3) matome, kad Heerenas po saki-
nio, kurį ir Daukantas išsirašė: „elle admet l’emploi 
de la rime, dont elle sait quelquefois s’affranchir; elle 
connaît même l’allitération, et paraît s’être approprié 
toutes les formes les plus délicates de l’art métrique, 
pour lesquelles l’oreille indienne a beaucoup de dispo-
sition“ (p. 115–116) pateikė nuorodą, o išnašoje pridė-
jo pastabą iš pirmojo indų poetikos tyrinėtojų, profe-
soriavusių Kalkutoje, Henry’o Thomaso Colebrooke’o 
(1765–1837) knygos On Sanscrit and Pracrit Poetry 
(1808, p. 438): „[...] Les metres les plus communs sont 
des strophes (Slokas) de quatre vers, chacun de huit 
syllabes“ („Labiausiai paplitę metrai yra keturių ei-
lučių posmai (Slokas), kurių kiekviena yra aštuonių 
skiemenų“). Tad šiuo atveju matome, kad Daukantas 
ne pats sukūrė žodį „Slokas“ kaip strofos atitikmenį, 
o perėmė iš šaltinio, galbūt galvodamas, kad esant lie-
tuvių ir sanskrito kalbų panašumui, galėtų ateityje ir 
pats vartoti? Subačius mano, kad šiuos išrašus iš Hee
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reno knygos Daukantas darė dar rygoje. ir galėtume 
tą Daukanto pastabą apie tai, kaip reikėtų vadinti stro-
fą, susieti su Simono Stanevičiaus rinkiniu Daynas że-
maycziu (1829), o galbūt vėliau išėjusia natų knyga 
Pàźimes żemaytyszkas gàydas... (1833), kurias Dau-
kantas skaitė, vertino. Stanevičius strofai dar nebuvo 
radęs atitikmens. Vieną kartą rašė „sluoksny“, kitoje 
vietoje – „atrąžas“ (Simonas Stanevičius, Raštai, paruo-
šė Jurgis Lebedys, Vilnius: Vaga, 1967, p. 184, 186).

Trumpai tariant, Subačiaus atliktas darbas suteikia 
naujų impulsų, kuriais sekdami vis plečiame savo ži-
nias apie Daukanto lektūrą, vis labiau artėjame prie 
pasirengimo pradėti akademinių raštų leidybą.

antroje dalyje „Spaudinių ortografijos lūžis, apie 
1836 m. antrąją pusę – 1838 m. […]“ (p. 181–266) 
aptariama knygelių Prasma lotynų kalbos (1837) ir 
Charles’io François Lhomond’o lotyniškų Biblijos san-
traukos tekstelių chrestomatijos Epitome historiae sac-
rae lietuviškai užrašytų antraščių bei gale pridėto loty-
nų–lietuvių kalbų žodynėlio (1838) rašybos kaita. ir čia 
Subačius remiasi Margumynų išrašais, kitais smulkes-
niais teksteliais, kurie tuo pačiu metu rašyti. neretai 
išrašų šaltinių datos ir padeda patikslinti atsiradusias 
rašybos inovacijas.

nauja šioje monografijoje – imama kalbėti apie Sankt 
Peterburgo spaustuvių įtaką rašybai. ne kartą spaus-
tuvių raidžių rinkinių ribotumas vertė Daukantą įsi-
vesti tas raides, kurias turėjo Christiano Hintze’s ar 
Karlo Krajaus spaustuvės, kur aptariamuoju periodu 
Daukantas išspausdino savo knygas. Knygų rašybos 
įvairavimas, kaip rodo tyrimas, iš dalies buvo susijęs 
ir su rinkėjų gebėjimu tekstą suprasti. ne visi nukrypi-
mai nuo autoriaus rašybos yra jo paties neapsižiūrėji-
mai. Tačiau Subačius pastebėjo, kad būta ir tekstų ge-
rinimo. Daukanto diakritikus „daug tiksliau antraštėje 
dėliojo Hintzės rinkėjai“ (p. 546).

į pasakojimą dažnai įterpiamos istoriko kasdienio 
gyvenimo detalės, kurios mokslinį tyrimą paįvairina, 
pagyvina, pavyzdžiui:

Sankt Peterburgo 1837 m. adresų knygoje Daukan-
tas dar įrašytas kaip 1ojo departamento tarnauto-
jas, gyvenantis Voznesenskio pr. 16. Kaip nustatė 
Čarykova, tai vadinamieji nelsono namai, dabar tos 
vietos adresas Voznesenskio pr. 16 / Kazanskaja 45 
(Вознесенский пр. 15–17 / Казанская 45); iš Dau-
kanto laiko išlikusios tik pastato pirmojo aukšto for-
mos, nuo antrojo aukšto jis buvo visiškai perstatytas. 
Visai gali būti, kad Daukantas kaip tik ten ir gyveno, 
kai rengė, pavyzdžiui, Ƶdr ir Pras tekstus. Čarykova 
surado dokumentų, sakančių, kad tas namas, spren-

džiant iš 1849 m. raporto, po truputį iro, buvo labai 
apleistas, čerpės leido vandenį, puvo sijos, stogas gra-
sino įgriūti, nuo sienų byrėjo ne tik tinkas, bet ir pa-
čios plytos, dūmų kaminai sienose įgriuvinėjo, buvo 
šalta, net žemos nuomos kainos nebesulaikė gyven-
tojų. Gali būti, kad panašiomis sunkiomis sąlygomis 
tada gyveno ir Daukantas, kol 1842 m. išsikėlė į nau-
jai pastatytus namus prie Šv. Stanislovo bažnyčios. 
(p. 184)

Kaip Subačius yra įsigilinęs į tyrimo objektą, rodytų, 
pavyzdžiui, apskaičiavimas, kiek galėjo kainuoti Dau-
kantui jo knygų leidimas, ir kiek jis gaudavo metinių 
pajamų (p. 189).

į šią monografiją pagal parašymo laiką pateko Dau-
kanto patarlių, kurios istorikui geriausiai atspindėjo 
lietuvių autentišką mąstymą, medžiaga. Trečioji dalis 
taip ir vadinasi „Patarlių ortografijos lūžis, apie 1838–
1841 m. [...]“ (p. 267–382). Dalis tyrimo buvo paskelbta 
leidinyje Archivum Lithuanicum (2020, t. 22, p. 131–
216), tad Subačiaus gerbėjams, skaičiusiems straipsnį, 
bus įdomu palyginti, ką naujo tyrėjas atrado. apibend
rindamas šios dalies tyrimą mokslininkas sako, kad 
šiuo periodu pastebimas ortografijos stabilizavimasis, 
„nusistojo tam tikra kurį laiką Daukanto esmingai ne-
modifikuota ortografija“ (p. 382).

Ketvirtoji tyrimo dalis, kaip rodytų pavadinimas 
„Sostinės ortografija, apie 1841–1845 m. [...]“, apvaini-
kuoja Daukanto rašybos ieškojimus Sankt Peterburge. 
Šiuo laikotarpiu Daukantas rašė Lietuvių–lotynų kal-
bų žodyną, rinko medžiagą iš daugelio anksčiau išleis-
tų knygų žodynui, rinko dainas, tad čia tiriama jų ra-
šyba; taip pat – „bene svarbiausios jo išleistos knygos“ 
(p. 385) Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių ir 
Dainės žemaičių tekstų ortografija. ir šioje dalyje Su-
bačius demonstruoja įvaldytus įgūdžius tyrimui pasi-
telkti plačius kontekstus: rankraščiams naudoto popie-
riaus duomenis, išrašus iš įvairių šaltinių. norėdamas 
datuoti vieno ir to paties laikotarpio Daukanto tekstus, 
jis netiesiogiai „dirba“ ir tekstologo darbą, parodo, kaip 
Daukantas atsirinkinėjo medžiagą rašomiems darbams 
iš žodyno medžiagos (p. 424), kaip remdamasis šaltinių 
leksika kūrėsi naujus žodžius (p. 427).

Pabaigoje, žinoma, norėtųsi autoriui palinkėti sėk
mingo Daukanto ortografijos tyrimo tęsinio. Tačiau lin-
kėtume nepamiršti ir artimųjų, kuriuos autorius, per 
trejetą metų skaitytojams padovanojęs dvi didžiulės 
apimties monografijas, matyt, jaučiasi „apleidęs“, nes 
vietoj Gajaus Julijaus Cezario, randame Kajų (p. 44), 
tyrėjo pagalbininko sūnaus, kuriam dedikuota pirmoji 
Daukanto ortografijos tyrimų knyga, vardą.

K n y G ų  a i d a i
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Ši nedidelė knyga siekia ambicingo uždavinio – supa-
žindinti lenkakalbę erdvę su tarpukario Lietuvos filo-
sofine mintimi. Knygai pasirodyti yra ir šventinis pre-
tekstas – Vytauto Didžiojo universiteto šimtmetis. Kaip 
deklaruoja sudarytojai – tai pirmoji knyga naujoje Bib-
liotheca Lituaniae serijoje. Tad kaip Krokuvos Jogailai-
čių universiteto tyrėjai pristato lietuvišką filosofiją?

antologinio tipo knygos visada yra kompromiso re-
zultatas: kokius autorius, temas ir kokios apimties 
tekstus reikėtų atrinkti, o ką paaukoti? Šiuo atveju nu-
spręsta apsiriboti labai kuklios apimties tekstais, bet 
pristatyti daugiau autorių. Sudarytojų nuomone, ryš-
kiausias Lietuvos tarpukario filosofų vienuoliktukas 
yra toks: Stasys Šalkauskis, Vosylius Sezemanas, Pra-
nas Dovydaitis, Vydūnas, izidorius Tamošaitis, Pranas 
Kuraitis, Vladimiras Šilkarskis, Pranas Mantvydas, 
Juozas Girnius, antanas Maceina, Levas Karsavinas. 
Monty Python organizuotame filosofų futbole tai turbūt 
nebūtų pati stipriausia komanda, tačiau ji leidžia ma-
tyti, kas anuomet buvo mąstoma.

Tematiniu požiūriu čia suguldyti tekstai neblogai at-
spindi iššūkius, kurie kilo kuriant filosofiją jaunoje šaly-
je ir be gilių filosofinių tradicijų. antologija pradedama 
simboliškai atrinkta Šalkauskio 1922 m. inauguracine 
paskaita „Filosofijos mokslo ypatybės“ (tekstas veikiau 

proginis, nei atspindintis Šalkauskio filosofinę sistemą). 
Kiti atrinkti straipsniai atspindi rūpimą kultūrinę ir is-
torinę problematiką, tautiškumo klausimą (Sezemano 
„Tautinės kultūros klausimu“, Dovydaičio „ar esama 
tautinės filosofijos?“), egzistencinę ir eschatologinę prob
lematiką (Girniaus „Žmogiškoji kančios prasmė“, Mant
vydo „Legenda apie Didįjį inkvizitorių“). užbaigiama 
taip pat simboliškai atrinktu tekstu – ištrauka iš Karsa-
vino jau prieš mirtį užrašyto traktatėlio „apie tobulybę“.

Pasirinktas antologijos pavadinimas Tarp pasaulių 
yra ne tik nuoroda į Šalkauskio Sur les confins de deux 
mondes, bet neblogai nusako ir skirtingų filosofinių 
tradicijų susidūrimą anuometinėje Lietuvoje – mūsų 
filosofai studijavo tiek rusijos, tiek Šveicarijos, Pran-
cūzijos ar Vokietijos universitetuose, Vakarų filosofinis 
kanonas čionykščius mąstytojus taip pat pasiekė visų 
pirma vokiečių ir prancūzų kalbomis, tačiau svarbūs 
buvo ir XiX a. pabaigos – XX a. pradžios rusų filosofai 
(ypač Vladimiras Solovjovas ir nikolajus Berdiajevas).

Kaip suprato Šalkauskis, buvimas „tarp“ yra tiek ga-
limybė, tačiau taip pat ir pavojinga padėtis. Vietos, įvy-
kiai ir reiškiniai, esantys „tarp“ kažko, visuomet grei-
čiau apibrėžiami negatyviai, o ne pozityviai. Pasakius, 
kad „Lietuva yra neLenkija, nerusija, neLatvija ir ne-
Baltarusija“, mes kažko per daug turiningo nesužinome. 
Kiek daugiau nei šimtas puslapių tekstų irgi nepadės 
giliai perprasti Lietuvos filosofijos, istorijos ar kultūros, 
tačiau ši antologija gali būti neblogu pažinties tašku ar 
„kabliuku“ tolesniam domėjimuisi. Tiesa, ši pažintis ga-
lėjo būti pagilinta nedideliu bibliografiniu sąrašu ar tuo, 
kas dar parašyta apie lietuvišką filosofiją ne lietuvių kal-
ba arba ką svarbaus parašė atrinkti autoriai. Bet infor-
matyvumo neabejotinai prideda sudarytojųredaktorių 
pratarmė (lenkų, lietuvių ir anglų kalbomis) ir Vytauto 
Didžiojo universiteto mokslininkų Tomaszo Błaszczako 
ir Manto antano Davidavičiaus įvadinis straipsnis.

Žvelgiant plačiau, nedidelės apimties leidinys, skir-
tas pirmajam susipažinimui su kokiu kaimyninės ša-
lies kultūros ar istorijos aspektu, – įsidėmėtina ir sek-
tina idėja. Tokių leidinių buvimas rodo sugebėjimą tuo 
pačiu metu įveikti ne tik provincialumą ar aroganciją, 
bet ir mąstyti apie savo pačių vietą pasaulyje. Lietu-
viškoje vaizduotėje, pavyzdžiui, Lenkija egzistuoja vei-
kiau tik kaip keli mums žinomi autoriai, kurie dažniau-
siai yra kaip nors susiję su Lietuva ar bent Vilniumi, 
o apskritai tai tranzitui ar savaitgaliniam apsipirkimui 
Bied ronkoje skirta šalis. Fliakai su Żubrówka, žinoma, 
mielas ir malonus būdas pažinti kaimynus, tačiau jį 
vertėtų papildyti nuodugnesnėmis studijomis. Galbūt 
net pavyktų sužinoti ką nors svarbaus, naujo ar galiau-
siai netgi geriau pažinti patiems save? o šiaip, šiais 
metais minint Lietuvos universitetoVDu šimtmetį, ši 
knygelė turbūt dailesnė ir savimeilę labiau glostanti 
dovana, nei mes patys sugebėjome sau pasidovanoti.

MiĘdZy ŚWiaTaMi: 
antologia tekstów 
filozofów kowieńskich 
na 100. rocznicę 
powstania uniwersytetu 
Witolda Wielkiego, 
redakcja Kamil Pecela, 
Paweł Plichta, Bogdan 
szlachta, tłumaczenia z 
języka litewskiego Kamil 
Pecela, ser. Bibliotheca 
Lituaniae, vol. 1, Kraków: 
Wydawnictwo Księgarnia 
akademicka, Centrum 
studiów Litewskich, 
uniwersytet jagielloński w 
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Panašu, kad posakio cogito, ergo sum ar juolab tautinio 
mąstau, vadinasi, esu, žinomo net tiems, kurie gyveni-
me nėra skaitę filosofinio veikalo, nebeužtenka – dekar-
tistika Lietuvoje šiuo metu išgyvena pakilimą. 2017 m. 
lyg būsimo atsinaujinimo užuomina pasirodė Gvidono 
aloizo Bartkaus verstas Samprotavimas apie metodą 
su nauju įvadu, 2020 m. turėjome jau ir Sielos aistras 
(vertė Linas rybelis), 2021 m. lietuviškai pasirodė nau-
jas Metafizinių apmąstymų leidimas (vertė Živilė Pa-
bijutaitė) su išsamiu įvadu, komentarais ir autoriaus 
laiškais. Maža to, naujai perleista gerai žinoma seno-
ji (1978) rené Descartes’o raštų rinktinė su pagrindi-
niais filosofiniais tekstais, tarp jų ir tie patys Metafi-
ziniai apmąstymai. Tik reikia pridurti, kad anuomet 
kūrinį Petras račius vertė iš prancūzų kalbos. Pran-
cūziškas Metafizinių apmąstymų tekstas, nors ir pa-
rengtas gero Descartes’o draugo, nėra originalas – tai 
vertimas iš lotynų kalbos, tad raštų rinktinėje atsidūrė 
vertimo vertimas. naujame leidime prie jau iš origina-
lo verstų apmąstymų dar pridėti ir Atsakymai į prieš-
taravimus, kuriuose Descartes’as ginasi nuo įvairiau-
sių kritikų, tarp jų ir britų filosofijos klasiko Thomo 

Hobbeso, kuris, atrodo, Descartes’o visiškai nesuprato. 
Toks Descartes’o knygų antplūdis ir jų parengimo ko-
kybė (nors šią kartelę, reikia pastebėti, kilstelėjo vienos 
konkrečios leidyklos – Phi knygos – ambicija) džiugina, 
ir natūraliai kyla klausimas: kodėl Descartes’as, kodėl 
dabar? Descartes’o mąstymas iš esmės atvaizduoja visą 
naujųjų amžių filosofinę ir mokslinę problematiką – 
posūkį į subjektą. ar toks senas tekstas vis dar sugeba 
gyvai kalbėti šio painaus mūsų pasaulio skaitytojams? 
ar Descartes’ui dar liko vietos ne tik filosofijos istorijo-
je? Tai (užuot dar kartą atpasakojus filosofijos klasika 
virtusį veikalą) ir yra perspektyva, iš kurios šiandien 
įdomiausia pasikalbėti apie Descartes’ą.

Banalu teigti, kad „lėkimas“ – turbūt pati tinkamiau-
sia sąvoka nusakyti šiuolaikinio žmogaus gyvenimo 
būdą. Bet tiek fizine, tiek „dvasine“ prasme mes nuo-
latos lekiame – dirbti darbų, skaityti skaitalų, spręsti 
sprendinių ir, visų svarbiausia, „formuotis nuomonių“. 
Tačiau optikoje yra tokia taisyklė – judant greitai, vaiz-
das išsilieja ir daiktai aplinkui tampa nebepanašūs į 
save. Tuomet tie probėgšmais užmatyti, ištįsę ir neat-
pažįstami daiktai tampa realiais objektais, skirti jų nuo 
įprastų daiktų nebėra reikalo. Tai sukuria keistą san-
tykį su pasauliu: plaukimą paviršiumi, atsainų ir sku-
botą mąstymą. Tada žmogus neišvengiamai padaro di-
delę nuodėmę: pradeda galvoti, kad būtent taip, kaip jis 
mato, ir yra. Visa tai yra tik lėkimo simptomai, atsklei-
džiantys gilų „įsigyvenimą“ į savo pasaulį. ar įmanoma 
kaip nors susigrąžinti pasaulį? atgal sutraukti ištįsu-
sius daiktus? ar įmanoma tarp nenustojančio reikala-
vimo veikti ir formuotis savo nuomonę surasti tą kone 
filosofine fantastika tapusią tiesą? atsakyti gali padėti 
Descartes’o filosofija, būtent – dekartiška meditacija.

Descartes’as ragina mąstyti griežtai, preciziškai – 
taip, kaip mums nebūdinga. „Susikaupk, apsiramink ir 
bandyk iš naujo, o tai čia jau viską suvėlei“, – maždaug 
tokius žodžius galėjome girdėti vaikystėje, kai skubant 
kažką daryti nieko neišeina. Panašiai ir Descartes’as 
mus skatina sustoti, peržvelgti viską iš naujo ir, suradus 
tvirtą pagrindą, pradėti dar užtikrinčiau. Šis griežtu-
mas nėra natūralus, bet kritinėse situacijose jis gali lem-
ti viską. Būtent Descartes’o sugebėjimas įžvelgti griež-
tumo reikiamybę leido jam išlikti filosofijos istorijoje.

Skaitant Descartes’ą nuolat kyla klausimai apie paži-
nimą, jusles, mokslą, mūsų žinojimo ribas. Jo manymu, 
mokslas yra keblioje padėtyje, nes juo negalima visiškai 
pasitikėti. nepasitikėjimas kyla iš kritinio žvilgsnio į 
patyrimo prigimtį – empirinis patyrimas yra neatsieja-
ma mokslo dalis, be jo mokslas neegzistuotų, bet būtent 
dėl jo mokslas gali patirti krizę. Kaip galima tikėtis, 
kad mokslas teigia „objektyvią tiesą“, jeigu ši parem-
ta mūsų juslėmis? Juk jau Platonas kalbėjo apie tai, 
kaip reiškiniai mus apgauna ir niekada negalime žino-
ti tikrųjų dalykų priežasčių. Bet kodėl aš turiu many-
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ti, kad juslės meluoja? o jeigu aš sąmoningai suvokiu, 
kur ir kada jos mane apgauna? Gal būtent toks ir turi 
būti mūsų pasaulio pažinimas – per netobulas jusles?

Descartes’o mąstyme juslinio patyrimo kritika at-
lieka bene svarbiausią vaidmenį. Kritinis jo žvilgsnis 
į juslinį patyrimą, visų pirma, pasižymi absoliutumu. 
Jei patyrime užčiuopiama bent minimali apgaulė, jį 
reikia visiškai atmesti, kitaip prie tiesos nepriartėsi-
me. Tačiau žmogus taip pripratęs prie savo patyrimo, 
kad negali visuomet į jį žvelgti kritiškai, o net tai suge-
bėdamas, vis tiek negalėtų juo pasitikėti. Tarkime, aš 
puikiai suprantu, kodėl po vandeniu panardinta lazde-
lė atrodo sulūžusi. Tai refrakcija, šviesos bangos lūžis. 
Taigi toks patyrimas manęs nebeklaidina, tiesa? ne, iš 
tikrųjų būtent toks faktas ir leidžia man suabejoti bet 
kuriuo kitu patyrimu: jeigu galiu įsisąmoninti bent vie-
ną patyrimo „apgavystę“, tai galiu tikėtis tokių apga-
vysčių esant ar buvus ir daugiau. Tik įsitikinęs, kad už 
juslių slypi kažkas „nesuklaidinamo“ ir „neklaidinan-
čio“, galiu vėl leistis į juslumo pasaulį ir toliau jį kritiš-
kai vertinti. Tai atsako į galimus klausimus – juslumas 
Descartes’ui tampa tiltu į faktų, kurie yra pastovūs ir 
neklaidina, pasaulį.

Bet kaip įmanomas toks radikalus filosofinis šuo-
lis? atmesti savo jusles – ar tai nereiškia likti be nie-
ko? ir taip, ir ne. Viena vertus, be juslumo ir kažkokių 
empirinių objektų, kuriuos galime mąstyti, žmogus lie-
ka tuščias. Grynojo proto pasaulyje neįmanoma niekur 
sutikti. Kita vertus, filosofinis mąstymas leidžia prieiti 
prie tokių „nerealių“ dalykų kaip grynasis protas, net 
jei jie, kaip tokie, ir neegzistuoja. Dėl to Descartes’o 
abejonė juslumu ir yra vadinama metodine. Jis mums 
puikiai parodo, kaip meditacijos metodu įmanoma, net 
likus su tiek mažai, pasiekti pakankamą rezultatą.

Descartes’o filosofijoje tvarka gali kilti tik po medita-
cijos – šį terminą priimtina versti ir kaip „apmąstymą“. 
Toks vertimas – pagrįstas, kadangi Descartes’o medita-
cijos, vertindami griežtai, negalime priskirti nei rytų, 
nei krikščioniškai meditacijos tradicijai. Jo meditacija 
yra filosofinė, visų pirma skirta filosofiniam aiškumui 
ir pagrįstumui pasiekti, kuris gali padėti „sustyguoti“ 
ir „suderinti“ mokslą. Panašią, tik žymiai senesnę, ir 
ne tokią mokslinę, meditaciją galime sutikti ir anzel-
mo Kenterberiečio Proslogione. Pagrindinė meditacijos 
idėja – apvalyti savo mintis nuo nereikalingo triukš-
mo. nors šiais laikais tai skamba pernelyg dvasingai, 
tai tereiškia iš minčių pašalinti visas nepagrįstas am-
bicijas ir pasilikti tik su tuo, kas yra esmingai svarbu, 
norint suformuluoti argumentą. Tarkime, savo egzista-
vimo faktui įrodyti Descartes’as, kaip tikras meistras, 
pasitelkia vieną vienintelį nepaneigiamą faktą – savo 
mąstymą: ego cogito. norėdamas įrodyti Dievo buvimą, 
jis pasitelkia vien savo egzistavimo faktą ir mąstymą. 
Jam neprireikia begalės pasikartojančių ar susisukan-

čių argumentų, lentelių, vadovėlių ir t. t., kokių prirei-
kia Tomui akviniečiui ar Dunsui Škotui.

Taigi radikalų juslinio patyrimo atmetimą galime ly-
ginti su meditacijos „apsivalymu“. Bet kur gi veda toks, 
atrodytų, skurdus faktas – kad aš mąstau? atrodytų, 
labai nedaug: tik prie to, kad ne tik mąstau, bet ir eg-
zistuoju. anot Descartes’o, veiksmas negali vykti, jei-
gu nėra subjekto, kuris jį atlieka. Mąstymo negali būti, 
jeigu nėra žmogaus, kuris mąsto. Tokie lėti žingsniai ir 
nuvedė Descartes’ą taip toli. Ego cogito fakto nuneigti 
neįmanoma. nesvarbu, ar mąstau, klystu, įsivaizduoju 
ar svajoju, visa tai yra mąstymas ir jis visada „yra“. Dėl 
to esu ir aš pats, be kurio toks dalykas kaip mąstymas 
nebūtų įmanomas.

Čia svarbu, kaip ir pats Descartes’as kad mus moko, 
sustoti ir nugludinti šį jo argumentą. Savo tekste daž-
nai vartoju žodį „faktas“ – egzistavimo faktas arba ego 
cogito faktas. Taip sakau, nes Descartes’o argumentas 
remiasi vien faktu, kad aš mąstau ir įrodo vien faktą, 
kad aš egzistuoju. Tai reiškia, kad argumentas nie-
ko neleidžia pasakyti apie mąstymo ar egzistavimo 
prigimtį savaime, bet tik apie jų buvimą (nors, tiesa, 
Descartes’as ir gali būti apkaltintas tuo, kad apie savo 
paties egzistavimą pasako daugiau nei jam leidžia jo 
metodas). Panašiai galima kalbėti ir apie įvairias ele-
mentariąsias daleles ar apie „juodąją materiją“, kurių 
nesame matę ir negalime apie jas nieko pasakyti, bet 
iš apskaičiavimų galime spekuliuoti apie jų egzistavi-
mą. Kitaip tariant, Descartes’as nesuteikia mums aiš-
kios sąmonės teorijos, nenuspalvina mūsų proto jokio-
mis spalvomis, nepasako kaip teisingai ar neteisingai 
naudotis protu, bet paprasčiausiai įrodo savo egzis 
tavimo faktą.

Būtent taip Descartes’as reabilituoja mokslą – sufor-
muodamas pozityvios ontologinės filosofijos pradmenis. 
Per savo paties egzistavimo faktą jis gali mus suartinti 
su mūsų realybe. Juslumo sukurtoje nežinomybėje iš-
kyla vienas neabejotinas faktas, nuo kurio kiekvienas 
filosofas gali atsispirti. nors būties paslaptys mums lie-
ka užvertos, bet galime jaustis geriau, bent jau tvirtai 
žinodami, kad patys esame tos paslapties dalimi. Maža 
to, Descartes’as įgalina ir iškelia racionalaus mąstymo 
svarbą. Pati galimybė aiškiai suformuluoti savo egzis-
tavimo faktą mums leidžia užtikrinčiau kalbėti apie pa-
saulį, naudojantis vadinamąja „idėjų plotme“. Dekartiš-
ka meditacija mus atitolina nuo juslių. o nuo jų nutolę 
pamatome, kad jos nesudaro visos mūsų realybės ir, 
maža to, dar turime „teisę“ kažką pasakyti apie antjus-
linę realybės pusę. Todėl Descartes’as vėliau kalba apie 
„įgimtas proto idėjas“, „gautas proto idėjas“, „begalybės 
idėją“ ir t. t. Bet gilintis į tolesnę jo filosofijos raidą čia 
nėra vietos. To, ką pasakėme iki šiol, užteks pažvelgti į 
meditaciją ir apmąstyti jos aktualumą šiomis dienomis.

Kuo tokia filosofinė meditacija, kurią atlieka Descar
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tes’as, gali būti svarbi mums? Jis į mus panašus tuo, 
kad pasimetė „informaciniame sraute“: viena juslių 
jam suteikta informacija atrodė teisinga, kita jį klai-
dino. Taigi tokiu atveju jis tiesiog jas visas be jokio pa-
sigailėjimo atmetė. Panašiai ir mes šiandien esame 
kankinami informacijos. Viena atrodo teisingai, kita 
panašesnė į propagandą ar elementarų melą. rusijos 
pradėto karo prieš ukrainą kontekste ši informacinė 
problema tapo nepalyginamai svarbesnė ir keblesnė. 
Tie, kurie nepasižymi juokinančiu naivumu, supranta, 
kad iš abiejų karo dalyvių sklinda be galo daug propa-
gandos. Tad mes neišvengiamai atsiduriame panašio-
je situacijoje kaip ir Descartes’as, kai mūsų pasaulis 
yra konstruojamas iš nepatikimų žinių. norėdami pri-
taikyti jo metodą, šiuo atveju neturime atmesti visos 
politikos apskritai. Tai būtų kvaila ir neatitiktų mūsų 
problemos pobūdžio. Bet pasimokę iš Descartes’o ir per-
ėmę jo mąstymo būdą, galime patys surasti problemos 
sprendimą. Kaip, girdint tiek skirtingų ir prieštaringų 
nuomonių, surasti kokią nors tiesą?

Tokiame informacijos kare dažnos yra dvi išeitys. 
absoliutus praktinis skepticizmas arba vienpusis ra-
dikalizmas. Vienu atveju informacija blokuojama (bet 
ne metodiškai, dekartiškai – tiesiog atmetama), kitu 
atveju informacija a priori vertinama pagal kažkokią 
nuomonę. Verta panagrinėti, kodėl abi šios išeitys yra 
prastos ir netinkamos.

Visų pirma, skepticizmas. Tiesa, kad pats Descartes’as 
naudojasi skeptišku metodu. Vis dėlto jo skepticizmas 
yra laikinas, hipotetinis. Jis nesiūlo atmesti juslumo, 
bet siūlo juo trumpam suabejoti, siekiant tvirtesnio pa-
saulio vaizdo. absoliutus praktinis skepticizmas nieka-
da nesugrąžina pasitikėjimo jokia informacija, kadan-
gi už informacijos nieko ir neieško. Skeptikas, išgirdęs 
apie mokslinę ar filosofinę teoriją, supažindintas su 
nauja veikla, pramoga ar nematytu menu, mano tu-
rintis viską iš karto atmesti ir tuo nepasitikėti. Po ku-
rio laiko gali paaiškėti, kad toks atmetimas iš gyveni-
mo galutinai pašalino visas galimybes ir linksmumą. 
ir nors skeptikas tokiu atveju turi teisę iš visų juoktis – 
esą šie įtikėję melais ir pasidavė tuštybei, – toks juokas 
girdisi iš labai žemai. Tokius veikėjus galime sutikti 

roberto Musilio, Thomo Manno ar Fiodoro Dostojevs-
kio romanuose.

antra vertus, vienpusis radikalizmas iškraipo pasau-
lį. Tam tikra nuomonė apie pasaulį gali formuotis tik 
po informacijos priėmimo, o ne prieš. Toks požiūris į in-
formacijos nepatikimumą panašus į vaikišką užsispyri-
mą. radikalios nuomonės dažniausiai formuojasi save 
sulyginus su didesne žmonių grupe – „jei jie tuo tiki, tai 
aš irgi tikiu, ne aš vienas taip mąstau“. radikalių pa-
žiūrų asmenybės stengsis nekalbėti su kitos nuomonės 
žmonėmis, kadangi jie nemąsto panašiai, taigi nėra jų 
„draugai“. Tokia išeitis gali atimti gyvenimą, panašiai 
kaip ir skepticizmo atveju. Visas gyvenimas formuoja-
mas tam tikros nuomonės ir vieną dieną pasirodo, kad 
šis gyvenimas ne tavo autentiškas, o tos nuomonės se-
kėjų gyvenimas. Tokių veikėjų galime sutikti klasiki-
nio periodo atėnuose.

reikia gero vairininko, kad jis mus išplukdytų iš to-
kios padėties. Tokiu vairininku turi teisę tapti pats 
Descartes’as ir jo filosofinė meditacija. Taigi pašalinę 
visą informaciją, socialines grupes ir tinklus, nuomones 
ir t. t., mes vis viena liekame su kažkuo. o tas kažkas 
yra mes patys. Baisu, kai pagalvoji. Ką su savimi da-
ryti? Tenka gyventi savo gyvenimą, formuoti savo nuo-
monę ir, svarbiausia, prisiimti už tai visą atsakomybę.

Žinoma, Descartes’o filosofija gali pasirodyti pasenu-
si. Didelė dalis jo argumentų jau senokai filosofų – vie-
nų labiau įtikinamai, kitų mažiau – neigti ar paneigti. 
o ir mokslo problema, kurią jis sau iškelia, gali atro-
dyti visai nepanaši į mūsų pačių. Bet filosofijos senu-
mas nereiškia, kad ji nėra aktuali. net jeigu klausimas, 
kurį sprendžia filosofas, atrodo išoriškai nebeaktualus, 
verta pasėdėti šiek tiek ilgiau vien tam, kad pamatytu-
me, kaip jis iš jo „išsisuka“. imperatorius privalo žino-
ti, kaip sugriuvo iki jo gyvavusios imperijos, nes tada 
žinos, ko pačiam nederėtų daryti. Filosofas (ir ne tik) 
matydamas, kaip iškyla ir griūna filosofinės imperijos, 
gali pasimokyti mąstymo būdo, kuris jam pačiam gali 
padėti geriau mąstyti apie pasaulį. Todėl Descartes’as 
mums puikiai tinka spręsti savo problemas, nes jo me-
ditacinis metodas leidžia iš naujo sugrąžinti tvarką į 
informacijos perkimštą pasaulį. !

K n y G ų  a i d a i
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KnyGų MuGĖ

Carrington, Leonora, Klausymo 
ragelis, iš anglų kalbos vertė emili-
ja Ferdmanaitė, Vilnius: rara, 2021, 
180 p., 1000 egz.

į dešimtą gyvenimo dešimtį įkopusi 
ir sunkiai beprigirdinti kūrinio pasa-
kotoja Mariana iš draugės sulaukia 
dovanos – klausymo ragelio, kuriuo 
pasinaudojusi supranta, kad šeimos 
nariai ją išveš į senelių globos na-
mus. Tačiau globos namai – visiškai 
siurrea li erdvė, kurioje senolės keičia 
pavidalus, turi stebuklingų galių, at-
lieka kulto religines apeigas, bando 
surasti Šventąjį Gralį. autorė, atiduo-
dama maišto temos plėtotę pagyvenu-
siai veikėjai, o ne kokiam paaugliui, 
sujudina literatūros lauke nusistovė-
jusias normas. Tačiau tikrasis rašyto-
jos ekscentriškumas atsiskleidžia jos 
vaizduotei žengiant per visas įmano-
mas logikos ribas ir aprašomų įvykių 
eigoje montuojant iracionalias jungtis. 
romano skaitytojas gali pasijausti pa-
našiai kaip pagrindinė kūrinio veikėja: 
Klausymo ragelis leidžia išgirsti tai, 
kas niekada nebuvo girdėta, ir nukelia 
į kitą – sapnišką, vaikystėje klausytas 
pasakas primenančią – erdvę. Belieka 
atsakyti: kiek ir ką skaitytojas norės 
išgirsti Leonoros Carrington kūrinio 
puslapiuose?

Emilija Blockutė

Hughes, Ted, Varnas: Iš varno 
gyvenimo ir giesmių, iš anglų kalbos 
vertė Marius Burokas, Vilnius: rara, 
2022, 104 p., 600 egz.

Vieno ryškiausių – ne tik mastu, bet 
ir vaizdinija – XX a. britų poetų kny-
ga. Tai bene žinomiausias autoriaus 
eilėraščių ciklas, rašytas septintame 
dešimtmetyje, užbaigiant ilgą tylos pe-
riodą, sekusį po žmonos Sylvios Plath 
mirties. Hughesas ciklu pasakoja isto-
riją apie Varną – savotišką triksterį, 
tačiau kartu – mitologizuotą būtybę 

anapus laiko, niūrią kosminę jėgą, 
dalyvaujančią ir pasaulio, ir žmogaus 
sukūrime, juodą viską stebinčią akį, 
apimtą blogio, bet lyg ir ne patį blo-
gį, apsėstą mirties, bet ne pačią mirtį. 
Tarsi tūnančią nuojautą, kad šis pa-
saulis pasmerktas, ar bent jau kažkas 
su juo giliai ne taip. Žmogiško nerimo 
pamatą. ir nepaisant gūdaus ir nejau-
kaus varno pasaulio, jis nuolat žaidžia. 
Tai tarsi matyti Marcelijaus Martinai-
čio Kukutį, tamsią ir grubią Sigito Ge-
dos mitologijos piliulę užgėrusį juodu 
algimanto Mackaus poezijos nuoviru. 
Verta dėmesio knyga, o ypač dėme-
sio tų, kuriems kiek pabodo super
aktua lisuperautobiografiškasocial
psichologinė egopoezija ir kuriems 
norisi atsitraukus nuo vaizdo per lan-
gą prie knygos apliūdėti pasaulį nuo 
pamatų.

Mantas Tamošaitis

Jurėnaitė, Raminta, Daugiakal-
biai peizažai, 1971–2021, sudarytojos 
raminta Jurėnaitė, ieva Koncytė, Vil-
nius: Vilniaus dailės akademijos lei
dyk la, 2022, 671 p., 600 egz.

Žinomos dailės kritikės ir parodų 
kuratorės raštų rinkinys neabejotinai 
užims ryškią vietą Lietuvos kultūros 
istoriografijoje. neabejodama, kad 
knyga bus ne kartą vartoma, skaitoma, 
cituojama, dizainerė aušra Lisauskie-
nė parinko jai ryškią ciklameno rožinę, 
kuri leis leidinį iš karto identifikuoti 
kad ir didžiausios bibliotekos lentyno-
je. Tomo pagrindas – iš įvairių periodi-
nių kultūros leidinių į visumą sutelkti 
ramintos Jurėnaitės kritikos straips-
niai. Jie perteikia autorės požiūrį į 
savo laiko vizualinį meną ir jo kūrėjus, 
atspindi ir bendruosius įsitikinimus, 
skonį, madas. Papildomų reikšmių ir 
prasmių knygai suteikia „Pratarmė“ 
ir priedai. Tomo autorė ir herojė „Pra-
tarmėje“ taupiai papasakoja apie save, 
paminėdama žmones, įvykius, vietas, 

kurių daugelis iki šiol gyvavo tik sa-
kytinėje istorijoje, o nuo šiol tapo užfik-
suoti ir raštu. Turint omenyje, kokia 
aktyvi ir įtakinga Jurėnaitė buvo lūžio 
epochoje, jau vien jos kuruotų parodų 
registras turėtų paskatinti įsigyti šią 
knygą; juolab kad jį lydi parodų pla-
katų, katalogų viršelių ir kai kuriais 
atvejais – ekspozicijos vaizdų repro-
dukcijos. Bibliografiją papildo leidinių 
viršelių vaizdai, paverčiantys šį tomą 
dar ir grafinio dizaino bei spaudos is-
torijos šaltiniu. nuorodos į tekstus, 
kuriuose paminėti autorės asmenybė 
ir darbai, jos ekspertinę veiklą ir pri-
pažinimą už Lietuvos ribų liudijančių 
paskaitų ir pranešimų sąrašai dar pa-
pildo įspūdingą dailės kritikės veiklos 
panoramą. Ši lietuviškoje praktikoje 
neįprasta detalė darsyk atkreipia dė-
mesį į knygos dokumentinį tikslumą, 
kurio pasiekti padėjo antroji knygos 
sudarytoja ieva Koncytė.

Giedrė Jankevičiūtė

Labatut, Benjamin, Kai liaujamės 
suprasti pasaulį, iš ispanų kalbos ver-
tė alma naujokaitienė, Vilnius: rara, 
2022, 168 p., 1200 egz.

nors ši knyga nėra iš tų, ant kurių 
viršelių didžiosiomis raidėmis puikuo-
tųsi pigių reklamščikų štampas „pa-
remta tikrais faktais“, jų čia turbūt 
daugiau nei pastarosiose. Knyga lyg ir 
grožinė, bet, ko gero, smalsų skaitytoją 
paskatins ne kartą pasigūglinti tikro-
vę. Tai sąmoningas autoriaus spren-
dimas, dėmesį kreipiantis ne į įprastą 
fikcijos ir tikrovės dvikovą, o į tikrovės 
suvokimą, t. y. gebėjimą patikėti ne-
įtikimu. autorius rašo ne vien įdomų 
XX a. pradžios matematikos, fizikos, 
chemijos mokslo istorijos pasakojimą, 
o gilų intelektualų kūrinį apie realybės 
suvokimą ir jos pažinimo galimybes: 
paradoksais ir prieštaromis grįstą 
pasaulio tvarką, nebeaprėpiamą žmo-
gaus protu. autoriaus kuriamas pasa-
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kojimas prasideda kaip mokslinis esė 
apie cianido kilmės istoriją, o baigiasi 
bene gryna fikcija. nepaisant to, fak-
tai išlieka svarbūs visuose keturiuose 
pasakojimuose, nes per juos reiškia-
si tikrovė, o per fikciją suvokiama jų 
prasmė. abstrakčios čiliečio Benja-
mino Labatuto mintys apie mokslo ir 
literatūros galimybes iš tikrųjų kalba 
ir apie mus: kaip aš suprantu pasaulį, 
kai jis – nesuvokiamas?

Eglė Eidėnaitė

Lough, John, Germany’s Russia 
Problem: The Struggle for Balance in 
Europe, Manchester: Manchester uni-
versity Press, 2021, 296 p.

Ši knyga nėra tik dar vienas tolimas 
šūvis, kai anglosaksų analitikai bando 
abstrakčiomis kategorijomis paaiškinti 
vieną ar kitą senosios europos politinę 
paradigmą. Johnas Loughas ilgai dirbo 
Vokietijos ir rusijos diplomatiniuose ir 
komerciniuose koridoriuose. Jis matė 
ir girdėjo vokiečių mąstymo apie ru-
siją tropus. autorius aiškinasi rusijos 
problemą Vokietijoje – kodėl Vokieti-
ja nuo Šaltojo karo pabaigos rusijos 
atžvilgiu vykdo tokią politiką, kokią 
vykdo. esminis Lougho išskiriamas 
Vokietijos politiką rusijos atžvilgiu 
apibrėžiantis kintamasis yra istorinė 
patirtis. autoriui sekasi išvengti daž-
nai tokio pobūdžio knygose matomos 
teleologijos – jis sako, kad reikia žiū-
rėti į trumpojo laikotarpio Vokietijos 
istorinę patirtį, o čia svarbiausia štai 
kas: nacių laikotarpio nusikaltimų ry-
tuose psichologinės liekanos; iškreipta 
Ostpolitik, kaip svarbiausio posūkio 
taško, leidusio pabaigti Šaltąjį karą 
mitologija; suvienijimo stebuklas, už 
kurį Vokietija neva turėtų būti dėkin-
ga SSrS (ir jos teisių bei įsipareigoji-
mų tęsėjai); ir DDr, kaip nors ir pilko, 
tačiau „sugyvenimą“ su rusija žymė-
jusio laikotarpio atmintis ir patirtis. 

istorijos nulemti refleksai Vokietijoje 
iškreipė blaivų požiūrį į rusiją, lėmė 
Vokietijos politiką ir neužkirto kelio 
Putino rusijai ateiti iki taško, kurį 
matome šiandien. Skaityti verta ir 
teisinga.

Teodoras Žukas

Nam-joo, Cho, Kim Džijongė, gimu-
si 1982, iš korėjiečių kalbos vertė Mar-
tynas ŠiaučiūnasKačinskas, Vilnius: 
Baltos lankos 2022, 173 p., 3000 egz.

Tai debiutinis pietų korėjietės rašy-
tojos kūrinys, jos gimtojoje šalyje pa-
sirodęs 2016 m. įtraukiantis kritinio 
realizmo romanas, parašytas aiškiu, 
precizišku stiliumi. Savo dėmesį rašy-
toja koncentruoja į socialines šiuolai-
kinės Pietų Korėjos problemas. ryš-
kiais štrichais piešiama patriarchalinė 
visuomenės atmosfera. Parodoma, su 
kokiais sunkumais susiduria toje vi-
suomenėje gyvenančios mergaitės, 
merginos, moterys. Taip feministiškai 
sukurtas pagrindinės herojės Kim Dži-
jongės paveikslas, vaizduojant ją nuo 
vaikystės, mokymosi mokykloje, studi-
jų, darbo iki vedybinio gyvenimo – nuo 
1982 iki 2016 metų. Čia kuriama jos 
gyvenimo drama, parodant kaip visuo-
menėje egzistuojančios smulkios tai-
syklės, susitarimai, įpročiai priverčia 
heroję atsisakyti savo svajonių, netgi 
atsisakyti savęs pačios.

Dalia Zabielaitė

Ratzinger, Joseph / Benediktas 
XVI, Laisvė ir tiesa, iš vokiečių kalbos 
vertė Gediminas Žukas, Kaunas: Vox 
altera, 2021, 52 p.

abstraktus knygelės pavadinimas 
kiek klaidina. Visi keturi jos tekstai 
skirti europos dvasinei ir intelektuali-
nei situacijai aptarti. nenurodyta teks-
tų data ir paskelbimo aplinkybės, tik 
iš konteksto matyti, kad bent vienas 

susijęs su sena diskusija dėl europos 
konstitucijos, kitas – popiežiaus kalba, 
lankantis Bundestage. Pagrindinės 
ratzingerio pamėgtos temos – sutari-
mas dėl pamatinių vertybių, išreikštų 
ir didžiosiose religinėse tradicijose, 
pagarba šventybei, Dievotiesoslais-
vės sąsaja, religinio mąstymo prasmė 
modernioje visuomenėje – neatrodo 
pasenusios ir po paskutinių didžių-
jų sukrėtimų. Galiausiai šie tekstai 
yra pavyzdys, kaip skiriasi nuolanki 
bendros tiesos paieška nuo kultūrinių 
karų, orientuotų į politinę galią.

Vytautas Ališauskas

Stankevičius, Rimantas, Nepa-
dariusi tautai gėdos: Onos Šimaitės 
gyvenimo fragmentai, Vilnius: Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 2021, 215 p., 500 egz.

Konceptualiai kiek eklektiškoje kny-
goje nugula įdomūs šaltiniai – įvairūs 
onos Šimaitės tekstai, kuriuose ref-
lektuojamos antrojo pasaulinio karo 
realijos ir kasdienybė, įskaitant ir 
Vilniaus žydų tragediją. Kartais au-
torius taupiai interpretuodamas šal-
tinius kuria biografinį pasakojimą 
(pavyzdžiui, nagrinėdamas Šimaitės 
laiškus pastaruoju metu vis atsime-
namam Kaziui Jakubėnui), o kartais 
skaitytojui pateikia ištisus šaltinius, 
nurodydamas ir kur ieškoti jų origi-
nalų. Knyga taip ir varijuoja – kažkas 
tarp biografinio pasakojimo ir šaltinių 
publikacijos, o jos tikslas – „pateikti 
tai, kas labiausiai susiję su Šimaitės 
veikla per ketverius gyvenimo Vilniuje 
metus, ir tos būties atspindžius pokari-
niu laikotarpiu“ (p. 8). Koncepcijos ne-
išsigryninimas ne visada reiškia, kad 
sumanymas nepavykęs. Bijau, kad Ši-
maitė vis dar gana menkai pažįstama, 
o ši knyga tikrai kviečia domėtis.

Antanas Terleckas
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Pomponai

BenJaMinaS KroKaS

i

Caraitis ivanuška sužinojęs, kad 
tolimoje Vakarų šalyje Miegančio-
ji Gražuolė laukianti, kas ją pirmas 
pabučiuos, nutarė savo laimę išban-
dyti. Po ilgos kelionės pasiekė carai-
tis Gražuolės guolį, pabučiavo ją, 
o ši ėmė ir varle pavirto. Baisiai su-
pyko caraitis ivanuška, įkišo tai var-
lei į pasturgalį šiaudą ir pradėjo per 
jį pūsti. o varlės gyvybingos būta. 
Ši sukaupė visas spėkas ir ivanuškos 
kvėpsnį atgal su tokiu trenksmu pa-
leido, kad šiam pusę kiaušo nunešė. 
Sugrįžo puskvaišiu ivanuška į savo 
carystę ir ėmė cholopus dar labiau 
engti ir spausti beigi visaip Vakarų  
varles keikti.

ii

aleksandro Puškino protėvis buvo 
kanibalas iš afrikos, todėl jis labai gė-
dijosi savo giminaičio. Kai Puškinas 
tapo garsiausiu rusijos poetu, tai jis 
susitarė su Senato generaliniu proku-
roru, kad šis perrašytų protėvio pavar-
dę. Taip didžiojo poeto dėka kanibalas 
tapo Hanibalu.

iii

1648 m. pavasarį Lenkijos didysis 
etmonas Mikołajus Potockis, žvelgda-
mas į Bogdano Chmelnickio kazokų 
būrius, išvydo plevėsuojančią milži-
nišką vėliavą su išsiuvinėtu žmogaus 
veidu, kuris vėjyje mainydamasis kėlė 
nenusakomą šiurpą. Pasikvietė Potoc-
kis savo išmanųjį kapelioną oskierką 
ir mostelėjo ranka į tolį:

– Kas per velnias?

– Lenin, – išskiemenavo išmanusis 
oskierka.

– Prancūzas?
– Totorius. Kazokų Siečės įkūrėjas.
negera nuojauta nuvilnijo per di-

džiojo etmono Potockio širdį. Po dviejų 
savaičių lenkų kariuomenė prie Gel-
tonųjų Vandenų pralaimėjo kazokų ir 
totorių pulkams.

iV

Kompozitorius Piotras Čaikovskis 
neslėpė savo aistros dailiems jaunuo-
liams. ieškodamas jų draugystės kom-
pozitorius dažnai lankydavosi baleto 
trupės repeticijose. Taip Čaikovskis 
kartą susipažino su šviesiaplaukiu 
neslaviškos išvaizdos jaunuoliu Ge-
orgijumi Lebedevu. Po kelių intymių 
pokalbių paaiškėjo, kad tas jaunuo-
lis kilęs iš Lietuvos baudžiauninkų 
ir savo šokėjo talentu buvo atkreipęs 
grafo oginskio dėmesį, kuris ir pa-
siuntęs jį mokytis į Maskvos baleto 
mokyklą. Tikroji jo pavardė buvusi 
Jurgis Lebedys. Būtent jo vardu Čai-
kovskis ir pavadinęs savo genialųjį ba-
letą Gulbių ežeras. Tik pavadinimas 
buvo neteisingai išverstas. Turi būti  
Lebedžio ežeras.

V

1899 m. vasarą režisierius 
Konstantinas Stanislavskis, 
keliaudamas iš Berlyno, su-
stojo Palangoje. Jį sudomino 
mieste iškabinėtos afišos, 
skelbiančios apie kažkokį 
lietuvišką spektaklį. Tačiau 
kai teatro reformatorius pa-
žiūrėjo ant kranto stovinčio-

je daržinėje spektaklį, kuris netilpo į jo 
sistemą, kur nerado jokios amerikos ir 
dar nesuprantama kalba visi šūkalojo, 
tai pasijuto bjauriai apgautas ir įskun-
dė aktorius žandarų viršininkui.

– aš jums parodysiu ameriką! – va-
žiuodamas iš Palangos piktai burnojo 
Stanislavskis.

Vi

antonas Čechovas išėjo į vyšnių sodą. 
Vaikšto, apie žmogaus grožį galvoja. 
Taip bevaikštinėdamas sutiko tris se-
seris, dėdę Vanią ir ivanovą, o kai virš 
sodo pamatė plasnojančią žuvėdrą, tai 
nusiminė, supratęs, kad į Tėvynę jis 
sugrįš šaldytų austrių vagone.

Vii

nikita Chruščiovas mėgdavo pa-
slampinėti po kukurūzų laukus. Vaikš-
tinėdamas svajodavo, kaip iš Kubos 
apšaudys ameriką atominėmis bur-
buolėmis. Tačiau dar labiau mėgo su 
Jurijum Gagarinu pasiautėti. Centro 
komiteto pirmasis sekretorius apkai-
šydavo pirmąjį kosmonautą kukurūzų 
lapais, užsiropšdavo jam ant nugaros 
ir liepdavo, išskėtus į šalis rankas, po 

kukurūzų lauką lakstyti ir 
garsiai burgzti. Gagarinas 
buvo geras žmogus, Dievo 
nematęs, tad nuolankiai 
vykdė įgeidžius. o Chruščio-
vas, sėdėdamas kosmoso pio-
nieriui ant sprando, džiugiai 
tapšnodavo ir kalbėdavo:

– Čia mano kukurūznikas.

uŽSkLanda
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r e D a K C i J a

antanas TerLeCKaS (vyriausiasis redaktorius)
rūta TuMėnaiTė (vyr. redaktoriaus pavaduotoja)
Mikas VaiCeKauSKaS (atsakomasis redaktorius)
nerijus ŠePeTyS (specialusis redaktorius)
Violeta BoSKaiTė (maketuotoja)
Kristina KLePonyTėŠeMeŠKienė (ikonografė)

r e D a K C i n ė  K o L e G i J a

arūnas STreiKuS (pirmininkas), Mantas aDoMėnaS, 
Vytautas aLiŠauSKaS, Guoda azGuriDienė, 
alfredas BuMBLauSKaS, antanas GaiLiuS, 
Kęstutis K. GirniuS, Giedrė JanKeViČiūTė, 
arkivysk. Kęstutis KėVaLaS, Paulius SuBaČiuS
irena VaiŠViLaiTė

B e n D r a D a r B i a i

Vilius BarTninKaS, Lina BuiViDaViČiūTė, 
Virginija CiBarauSKė, Simas ČeLuTKa, 
norbertas ČerniauSKaS, Jūratė ČerŠKuTė, 
audrius DaMBrauSKaS, Mikas DaniLeViČiuS, 
Tomas DauGirDaS, Marija DrėMaiTė, Marius ėMuŽiS, 
Liudas JoVaiŠa, Mingailė JurKuTė, Monika 
KareniauSKaiTė, Katarzyna KorzenieWSKa, 
Jonas MaLinauSKaS, Simona MerKinaiTė, 
Živilė neDzinSKaiTė, Juozapas PaŠKauSKaS, 
Laurynas PeLuriTiS, Kazys PreiKŠaS, nerija 
PuTinaiTė, eligijus raiLa, Kęstutis SKruPSKeLiS, 
Monika ŠiPeLyTė, Mantas ToLoČKa, Tomas VaiSeTa, 
aistė Paulina VirBiCKaiTė, Manfredas ŽVirGŽDaS

G a r B ė S  r ė M ė J a i   2022  M e T a i S

Darius GeraSiMaViČiuS, Kęstutis GriGaLiūnaS, 
eglė KuCKaiTė, Sigita MaSLauSKaiTėMaŽyLienė, 

raimundas SaViCKaS, Linas SKiriuS, Gintautas 
TriMaKaS, Vaidotas ŽuKaS

P a r T n e r i a i ,  r ė M ė J a i  i r  G L o B ė J a i

aTeiTininKų FeDeraCiJa, www.bernardinai.lt, 
GaiLių klanas, LieTuVių KaTaLiKų MoKSLo 
aKaDeMiJa, Katalikų radijo „MaŽoJi STuDiJa“, 
žurnalas „arTuMa“

Š i o  Ž u r n a L o  n u M e r i o  r e n G i M ą  i r 
S P a u S D i n i M ą  r e M i a

Popierius: viršelių – 170 g Munken Pure, 
vidaus lankų – 80 g Munken Pure
Spausdina uaB „Petro ofsetas“, 
naujoji riovonių g. 25 C, 03153 Vilnius
Tiražas 1200 egz. Kaina 4,00 €
SL nr. 366. indeksas 5063. iSSn 13926845
redakcijos ir autorių nuomonės nebūtinai sutampa.
nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu.
Mokslo straipsniai recenzuojami redakcijos nustatyta tvarka.
už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
© Maketas – „naujasis Židinysaidai“, M. Gedminas, 2000

remia rubrikas Laiškas 
redaktoriui, kritika, Nustebimai, 
Poezija, dieNoraštis, atmiNtis, 
Dailė, PomPonai, aušros 
Vasiliauskienės ir deimaNto 
salaDžiaus publikacijas

Projektas „išgirsti ir suprasti: kultūros karų iššūkiai Lietuvos 
visuomenei ir tradicijai“ (60 000 eur)

remia nojaus kiznio, aistės 
Paulinos Virbickaitės, 
jūratės Čerškutės, GieDrės 
kazlauskaitės ir LiNos 
buiViDaViČiūtės publikacijas

remia birutės aVižinienės, 
romos bonČkutės, lauryno 
PeluriČio ir mykolo DeGuČio 
publikacijas

Lietuvių katalikų mokslo akademijos projektas „Lituanistiką 
apmąstant: naujų mokslo tyrimų sklaida ir refleksija žurnale 
„naujasis Židinysaidai“, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos 
pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų 
programą (Sut. nr. SLiP2242)

remia 
inDrės makaraitytės 
publikaciją
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Mieli skaitytojai, dėkojame už jūsų palaikymą ir ištikimybę žurnalui. Su jūsų 
pagalba tikimės ir toliau tobulėti bei džiuginti puikiais tekstais, įdomiomis mintimis 
ir kokybišku, besikeičiančiu žurnalo turiniu. 

Norėtume, kad mūsų draugystė tęstųsi toliau, tad tiesiog primename apie „Naujo-
jo ŽidiNio-aidų“ prenumeratą 2022 metams. 

Mums taip pat labai reikalinga jūsų pagalba ir parama. Paremti galite pirkdami 
prenumeratas bičiuliams, savo buvusiai ar bet kuriai kitai Lietuvos mokyklai. Žurnalą 
taip pat galima paremti aukomis.

Prenumeratą galima įsigyti Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose. Taip pat elekt
roniniais adresais: http://www.prenumeruok.lt/ ir https://nzidinys.lt/prenumerata/.  
Pastaruoju elektroniniu adresu galima užsisakyti prenumeratą ir ne Lietuvoje. . 

m ū s ų re k v i z i t a i : 

Viešoj i  Įs ta iga  „NaujaSiS ŽidiNYSaidai“
Įmonės  kodas  124626686

PVM mok.  kodas  LT246266811
a/S LT60 7044 0600 0131 0361
aB SEB BaNKaS,  kodas  70440

Gedimino pr.  12,  LT01103 Vi lnius
SWiFT kodas  CBViLT2X

Dėko j ame !

PrENuMEraTa 
2022 METaMS! 12022

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

KAINA 4,00 €INDEKSAS 5063

9 771932 684002 42202


