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Godotinas Redaktoriau,

Gerai žinai, kad nieko naujo nėra po saule. Net pats pasakymas senas kaip Bib
lija. Tai ir ryžtas pasidalyti su Tavim ir Skaitytojais keliais dingtelėjimais apie at
minties kovas, prisiminus šią tiesą, staiga apiblėso. Pernelyg daug visko jau būta. 
Senos tos kovos kaip pasaulis, ir kaip pasaulis plačios. Nežinau, kaip tai atrodė 
actekų ar majų civilizacijose, bet neabejoju, kad ir ten to būta. Man gana pereiti 
per Romos miestą – nuo nudaužytų kai kurių imperatorių veidų iki iš fundacinių 
įrašų išgremžtų nuorodų į fašistų „eros“ metus. Damnatio memoriae, cancel cultu
re, vadinkime tai, kaip norime, yra ne tik nepaprastai seni ir nepaprastai moder
nūs reiškiniai. Tai tik negatyvioji kovų pusė. Yra ir kita – kokie praeities įvykiai 
bus sužvejoti užmaršties okeane ar pelkėje ir bus iškelti į atminties šviesą kaip 
reikšmingi, paaiškinantys istoriją ar net keičiantys dabartį. Matau, kad pradėjau 
byloti beveik poetiškai, bet jau pati atminties kovų sąvoka yra metafora. Maža 
to, ji atskleidžia patį žmonių, tautų ir politinių darinių santykį su istorija ar bent 
praeitimi – leisiu sau taip pavadinti neapiformintą, nesujungtą priežastingumo 
ryšiais, neįprasmintą ir nesugulusią į pasakojimą būtų įvykių visumą. Vis dėlto 
neturime nei vietos, nei tikslo nuklysti į teorines abstrakcijas. Mokslinių tekstų 
šiomis temomis galima pakankamai rasti net lietuviškai. Man knieti glaustai ap
šnekėti atminties kovas, kai kada beveik sutampančias su vadinamąja atminties 
ar istorijos politika, iš sveiko proto perspektyvos.

Vienas iš įdomesnių pastarojo meto reiškinių – atminties kovų suliejimas su va
dinamaisiais kultūriniais karais. Pats kultūrinių karų pavadinimas, atkeliavęs, 
regis, iš JAV, nėra adekvatus, bent jau mūsų semantikoje. Galbūt tai būtų galima 
įvardyti kaip vertybinius karus, nors jau pats žodis „karas“ labiau primena džiha
dą, o ne demokratinį, tegu ir radikalizuotą, procesą, turintį viešajame gyvenime 
įtvirtinti tam tikras vertybes. Šio daugiaveidžio „tradicionalistinio“ sąjūdžio, tiesa, 
šiai minutei apiblėsusio, bet niekur nedingusio, baubimai minint Sausio 13ąją ir 
Vasario 16ąją ne tik išreiškė priešiškumą demokratinei valstybės sanklodai (anot 
jų – „sistemai“). Tai buvo ir ženklas, kad atmetamas ir daugmaž nusistovėjęs vi
suomenės konsensusas dėl naujausių laikų Lietuvoje istorijos. Tiesa, mėginimas 
perkurti Sąjūdžio genezę, galima sakyti, nepavyko. Vytautui Landsbergiui alter
natyvi, su juo idėjiškai neva konfrontuojanti Romualdo Ozolo figūra nebuvo vykęs 
pasirinkimas – jo ne tik kad nežino jaunesnioji karta, bet ir vyresnei jis lieka tik 
vienu iš Sąjūdžio veikėjų būrio. Nėra mokslinių tyrimų, kaip atsimenami (jei at
simenami) įvairūs Sąjūdžio lyderiai, bet žmonėms, kuriuos sutinku kasdienybėje, 
Ozolas tėra išvaizdus latviškos pavardės savininkas, mėgęs įmantrias ir painias 
kalbas. Aišku, kova dėl to, kaip bus atmenami Atgimimo procesai, ateinant nau
jai kartai gali ir aštrėti, bet drauge iškeliaujant senesnei kartai, pats Sąjūdis kaip 
konkretus reiškinys gali likti tiek pat gyvas kiek Žalgirio mūšis ar Dariaus ir Gi
rėno skrydis. Kita vertus, gal porą dešimtmečių trukęs rankos laužimas vardan 
to, kad Landsbergis gali būti vadinamas valstybės vadovu, baigėsi nusistovėjusio 
pasakojimo pergale ir marginalizavo – bet ne neutralizavo – pastarojo kritikus ir 

Laiškas redaktoriui

Vytautas Ališauskas
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priešus. Galiausiai, grupelė senų socialdemokratų, regis, mėgins perkonstruoti Atgimimo 
naratyvą, jo centran statydami velionio pirmininko konfliktą su tuo pačiu Landsbergiu. 
Visi šie personažai ir jų santykiai beturi mažai ką bendro su savo prototipais, taip ku
riami pasakojimai yra iš esmės anachronistiniai, atsieti nuo realių aplinkybių, politinių 
ar asmeninių motyvacijų, galiausiai – nuo tolesnės įvykių raidos. Personažai pristatomi 
kaip tam tikrų vertybių proponentai ar oponentai, netgi kaip jų gyvieji atvaizdai. Iš to, 
ką čia nelabai vykusiai išdėsčiau, Godotinas Redaktoriau, manau vis dėlto aiškėja, kad 
vertybių karai, pasiglemždami atminties lauką, jį paverčia griežtai politiniu. Kovotojai 
siekia užgrobti kuo didesnius istorinės atminties gabalus, arba net ją visą. 

Ką šioje situacijoje daryti vargšui istorikui? Ką daryti politikui, kuris – drįstu sakyti, 
kad esama tokių – nenori eskaluoti skirtingų paradigmų konflikto? Nesenas, bet jau 
daugelio pamirštas, susirėmimas dėl paprastai vadinamo Genocido centro vadovo vietos – 
puikus pavyzdys. Dalis politikų ir visuomenės veikėjų atvirai sakė, kad vadovo (ir jo ins
titucijos) darbas – vykdyti ar grįsti valdžios nurodymus, nes tik taip gali būti užtikrintas 
Lietuvos identitetas ir saugumas. Viena bėda – tie politikai nenori pripažinti, kad jie ne 
amžini, o valdžioje esančiųjų vizija, kokia atmintis yra teisingiausia ir geriausia Lietuvos 
žmonėms, gali pasikeisti po kiekvienų rinkimų. Tiesą sakant, taip ir įvyko, laimei, naujai 
atėjusios politinės jėgos pasirinko ne karo kelią – buvo paskirtas politiškai neįsipareigojęs 
profesionalas. 

Už pasakojimų grynąja prasme rentimą ne mažiau svarbu ir viešųjų erdvių pertvar
ka. Deja, ne kartą susidaro įspūdis, kad vėlgi politikai ar kultūrininkai tarnauja užku
lisiniams interesams, ką jau kalbėti apie savo galios įtvirtinimą. Pirmu žvilgsniu tarsi 
neabejotinas monumentas Jonui Basanavičiui, dėl kurio asmens, regis, visuomenė nėra 
susiskaldžiusi, buvo numatytas statyti neadekvačioje vietoje. Juo labiau panaudojus 
nea dekvatų modelį – galbūt norint viską įgyvendinti kuo greičiau. Abejojantys iniciatyva 
patys užsitraukė abejonę savo patriotiškumu. Galiausiai iškilo tam tikros labai abejotino 
skaidrumo aplinkybės. Paminklas, pastatytas kitur ir kitoks, tik nedaugeliui liudija ne
skaidrų kovos dėl atminties epizodą. Tarsi priešingas pavyzdys – paminklo Petrui Cvirkai 
nugriovimas. Jis prastovėjo visą Nepriklausomybės trisdešimtmetį. Niekas negali paaiš
kinti, kas įvyko, kad staiga jam, tiek metų beprasmiam, suteiktas ideologinio užkrato 
statusas. Nesunku identifikuoti politikus, kurie būtent tuo metu sukruto griauti, Rolando 
Rastausko ironiškais žodžiais tariant, „sapne visagalį paminklą“. Paminklas buvo nušluo
tas, nors to būtinumu abejojo nemaža net ir prokonservatoriškų kultūrininkų. Erdvė taip 
ir liko „neįveiklinta“, o abejonės dėl griovėjų intencijos grynumo taip ir liko neišsklaidy
tos. Be abejonės, esama ir kitokių atvejų – Ukrainos karo kontekste gan ryžtingai buvo 
pašalinti sovietinio laiko memorialai, skirti okupantų kariams. Dauguma jų neturėjo 
jokios meninės vertės, kelių pašalinimas kitomis sąlygomis gal irgi būtų sukėlęs disku
siją. Dabar net pati Rusija neturėjo jėgų reikšti pakankamą pasipiktinimą. Dievas duos, 
karas pasibaigs ir niekas nepasiges po miestelius išbarstytų paminklų „išvaduotojams“. 
Vis dėlto tai ir liudys, kad tų paminklų poveikis visuomenės vertybėms ir atminčiai buvo 
niekinis – beveik niekas jų nebepastebėdavo, todėl niekas ir nepastebės, kaip jie dingo. 

Niekas nesiginčijo, kai Lietuvos aikštėse krito leninai, kapsukai, dzeržinskiai. Kiek 
daugiau abejonių kelia tai, kad veik visi jie buvo atiduoti privačiam Grūto parkui (ar jis 
dar egzistuoja?) ir tikrai neramina, kai kūrinių meninė vertė sutapatinama su jų temati
ka. Nesinori konkretizuoti, bet bent jau fotografijose neseniai pamatytas vieno sovietinio 
rašytojo biustas, numestas kažkurio muziejaus sąvartyne (?), atrodė visai įdomus tos epo
chos meno kūrinys. Tokių esama ne vieno. Gal didžiausia bėda – mūsų pastarojo šimtme
čio praeitis itin komplikuota. Dabartinė cancel culture pasižymi ypatingu aistriškumu, 
apie ką jau užsiminėme. Tiesa, daugeliui Lietuvos žmonių atrodo juokinga, kai Niujorke 
svarstoma nugriauti paminklą Kristupui Kolumbui, tačiau per „mindaugines“ pasigirsta 
balsų, reikalaujančių „panaikinti“ Mindaugą už tai, kad Ordinui atidavė Sėlą, Žiemgalą 
ir dar kaži kokias „mūsų“ žemes. Vytautas Didysis, kaip žinia, perleidęs kryžiuočiams 
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Žemaičius, o paminkle Kaune pavaizduoti po jo kojomis suklupę rusas ir totorius. Kudirka 
esąs antisemitas, rusofobas (kol kas atrodo tai vėl galima) ir seksualinis priekabiautojas, 
galiausiai visi Vasario 16osios akto signatarai buvo baltieji, bent jau viešai heteroseksu
alūs, vidurinio ir vyresnio amžiaus vyrai, išsilavinę, ir dar beveik visi religingi. Ši tirada 
aišku skamba kaip juokai, gal net sarkazmas, bet reikalai yra dar prastesni artėjant prie 
mūsų dienų. Kaip jau esu kažkur rašęs, šiuolaikiniai atminties kovotojai nemato skir
tumo tarp šventojo ir herojaus. Tiesa, net ir šventajam leidžiama nupulti, bet paskui jis 
atgailauja visą likusį gyvenimą. Herojus pasižymi ne besąlygišku moraliniu tobulumu, 
o veiksmais, atnešančiais šlovę. Tai gali būti meno ar minties kūriniai, gali būti išradimai 
ir socialinės reformos, bet gali būti ir karo žygiai, deja, ne visada taurūs. Lietuvos hero
jai dabar itin diskutuojamą šimtmetį yra retai kada ne dviprasmiški. Užtenka paminėti 
Antaną Smetoną, ir aistros įsiplieskia – nors retas to meto politinis veikėjas Lietuvai yra 
davęs tiek, kiek jis. Apie karo metus nėra ką kalbėti, manau, negreit rasime sutarimą, 
peržengiantį mūsų politinius kivirčus. O ką daryti su sovietmečiu? Lengva reikalauti „pa
naikinti“ Venclovų muziejų, apsimetant, kad Salomėja Nėris nusikaltusi (būtent juridine 
prasme) ne tik ne mažiau, bet gal ir daugiau. O ką daryti su kai kuriais pirmojo Atgimimo 
ir pirmos Nepriklausomybės veikėjais, kurie paskui mėgavosi ir sovietų malonėmis – iš 
visko sprendžiant, pelnytomis. Net čia nedrįstu įvardyti tų žmonių. Bet ir dori žmonės 
gavo vykdyti valdžios užsakymus, uždarbiauti ideologine kūryba, net tada, kai jau negrėsė 
kalėjimas ar tremtis. Galiausiai – Algirdas Mykolas Brazauskas. Neįsivaizduoju, kaip jį 
galėtume „panaikinti“, „atšaukti“, „kancelinti“. Pirmas Lietuvos laisvės dešimtmetis neį
sivaizduojamas be jo figūros. Jo valdymas stabdė pažangą, leido kerotis korupcijai, bet... 
Ne mano uždavinys ieškoti, ką jis padarė gero – bet Lietuva gyvuoja ir stiprėja, o kai kurie 
vėlesni politiniai lyderiai yra tikrai didesnis blogis negu AMB. Pasiduoti staiga iš kažkur 
iššokusiam „desovietizacijos“, „delandsbergizacijos“ ar „desistemizacijos“ entuziazmui yra 
labai smagu, bet labai pavojinga. Tai gali sugriauti, kaip sakiau, vos vos nusistovėjusią 
silpną konvenciją dėl pagrindinių Lietuvos atminties vietų. Tetrūksta dar kelių šūvių 
atminties kovose ir mus užgrius istorijos apie rašytojus, muzikus ir dailininkus – seksua
linius grobuonis, rasistus ir mačistus. Politinę dešinę nesunkiai užgrobs nacionalistai ir 
„liberaliosios demokratijos“ (nevykęs pavadinimas, bet tegu) priešai, o kairieji pasistengs, 
kad išsilavinusiam ir nuosaikiam žmogui „dešinysis“ taptų keiksmažodžiu. Karas priden
gia šitą pavojų. Bet jis nėra įsibaiminusios vaizduotės padaras. 

Godotinas Redaktoriau, prirašiau daug ir ne pernelyg gudriai. Nežinau, koks vaistas yra 
nuo tų visų pavojų ir bėdų. Intuicija kužda vienintelį, tegu abstraktų ir sunkiai įgyvendi
namą. Tai tiesos meilė. Netgi ne Tiesos, užtektų ir tiesos. Leisti praeičiai tapti pasakoji
mu apie viską, pripažinti, kad visa praeitis yra dabartyje, kad visa dabartis kuria ateitį. 
Kitaip sakant, prisiimti istoriją tokią, kokia ji yra – ne tik kaip savo valstybės, bet ir savo 
paties likimą. Ir leisti istorikams ne tik kalbėti, bet ir jų klausytis. Taip pat apmąstant ir 
neskubant daryti išvadų.

2022 m. liepos 25 d.,
šv. Kristoforo minėjimo dieną
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Vilniaus geležinkelio stoty
Sekmadienį mes dviese
Iš serafiškojo pranciškonų ordino
Gėrėm alų ir rūkėm ant rąsto.
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Paprašė palikti jai gurkšnį.
Gerai, mes atsakėm.
Bet draugas pasirausė kišenėj
Ir ištraukė 35 rublius – 
Kiek kainuoja tas menkas alus.
„Išgerkite į mūsų sveikatą.“
Ji laimino mus Dievo vardu
Ir paskui tarytum pravirko:
„Vienuolis mirė prieš dvi dienas.
Viliukas iš Salantų.“
Ir nuėjo lyg maldai iškėlusi
Savo nešvarias nešventas rankas.

reQuieM BroLiui GaBrieLiui

Br. Linas OFM (Julius Sasnauskas)

Viliaus OrVidO mirties 30-mečiui

Viliukas mirė.
Buvo sekmadienis.
O policija kaip anksčiau
Stumdė neklusnų pilietį
Ir gražūs saulėlydy
Stovėjo kioskai.
O mes tyliai meldėm
Kad juodžiausias valkata
Išgertų už mus alaus
Kai paskutinis prislėgs mus akmuo.
O Viliukas eina ir eina
Nuo Vilniaus geležinkelio stoties
Iki pat Žemaitijos
Su triskart trūkusia širdimi
Su Švenčiausia Trejybe rankoj.

1992 	
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Įpusėjusios vasaros įvykiai Naisius po ilgesnio laiko 
vėl trumpam iškildino į nacionalinio dėmesio centrą. 
Šiemet vėl organizuotas, dvejus metus dėl pandemijos 
nevykęs Naisių festivalis turėjo išsiskleisti pačiomis 
ryškiausiomis spalvomis, susirinkus ryškiausioms Lie
tuvos scenos popmuzikos žvaigždėms. Dviem dienoms 
Naisiai turėjo tapti savita Lietuvos kultūros sostine. 
Planuoto festivalio mastą sugadino tai, kad prieš pat 
prasidedant festivaliui, jame dalyvauti atsisakė prieš 
tai sutikusios pasirodyti grupės („The Roop“, „jautì“, 
„Graži ir ta galinga“, ukrainiečių „TaRuta“) ir atlikėjai 
(Donatas Montvydas). Vieni argumentavo tuo, kad fes
tivalio rėmėjas Ramūnas Karbauskis esąs prieš LGBT+ 
teises, kiti – kad nepritaria jo nuostatai kreiptis į Kons
titucinį teismą ginčijant įstatymą, pripažįstantį Vytau
tą Landsbergį buvus valstybės vadovu. Šis įvykis dar 
kartą paskatino įsitikinti, kad Naisiuose gyventi gal ir 
gera, bet Naisių Lietuvoje gyventi tikrai nenorėtume.

Naisiai yra eilinis Lietuvos kaimas. Neeiliniu jį 
daro tai, kad jį minkštuoju būdu užvaldęs verslinin
kas ir vienos partijos vadovas Ramūnas Karbauskis, 
1969–1986 m. vietos kolchozo „Už taiką“ pirmininko, 
2007–2010 m. UAB „Naisių investicijos“ generalinio 
direktoriaus Česlovo sūnus. Jis nėra Naisiuose rinktas 
seniūnas ar kitoks pagal Lietuvos įstatymus formali
zuotas teisėtas vadovas. Tačiau jis veikia savo pinigais, 
skiriamais kultūros, landšafto ir pan. idėjoms realizuo
ti. Tuo, kaip galima suprasti, ir užsiima vietoje veikianti 
„Naisių bendruomenė“. Jokie valstybės skiriami 
pinigai kultūrai negalėtų „pramušti“ tos finansi
nės ir idėjų įtakos, kurią Naisių gyvenimui daro 
vieno mecenato (kaip pats save vadina šis vers
lininkas ir politikas) ištekliai. Paskutinę aki
mirką susitraukus planuoto festivalio mastui 
būtent Karbauskis, o ne bendruomenės atstovas 
pareiškė, kad šią vasarą, rugpjūčio 15 d., papil
domai bus organizuotas ir antras festivalis. FB 
jis įrašė: „Sutrukdyti surengti Naisių vasaros 
antrąjį festivalį įmanoma tik perkasus visus ke
lius vedančius į Naisius “.

Iš pirmo žvilgsnio Naisiai yra iš tiesų puiki 
vieta gyventi ir apsilankyti. Čia gražiai sutvar
kyta ir nuolat prižiūrima aplinka, aktyvus ir 

įvairialypis kultūros gyvenimas. Čia teikiamas džiuge
sys žmonėms, ir viskas nemokamai. Tie, kurie Naisių 
muziejuose ar renginiuose apsilanko, neišvengiamai 
patiria naujų įspūdžių, nusivylusių turbūt nebūna. Tad, 
sakytume, ko dar trūksta, gyvenk ir džiaukis. 

NŽ-A bendradarbiai prieš 5 metų surengė tiriamąją 
ekspediciją į Naisius, kurių rezultatus žurnalas paskel
bė 2017 m. Nr. 7 pavadinimu „Naisių civilizacija“. Teks
tų korpuso įžangoje tuometinis vyr. redaktorius Tomas 
Vaiseta rašė: „Naisiai – nebūtinai tai įsisąmoninus – at
rodė kaip mįslinga, periferijoje įsikūrusi miniatiūrinė, 
lyg iš kaladėlių sudėliota karalystė, būtum galėjęs be
veik lažintis, kad ją juosia kuo tikriausia mūrinė siena. 
Tačiau staiga ši žaislinė naivi karalystė pretenduoja 
tapti simboliniu visos Lietuvos centru, tyro, gražaus, 
doro ir ramaus gyvenimo pažado išpildymu“. Kodėl ne
norėtume, kad Naisiai taptų visiems trokštamu pavyz
džiu, pagal kurį galėtume konstruoti ir Lietuvos gyve
nimą, versti ją džiugesio ir laimės šalimi?

Patys Naisiai kaip fenomenas leidžia išskirti bent 
tris priežastis, kodėl nesinorėtų gyventi tokioje Lietu
voje. Pirma priežastis jau minėta: Naisiai teoriškai yra 
vietos bendruomenė, tačiau vis dėlto pagrindinius daly
kus čia sprendžia pinigingas mecenatas. Didžioji dalis 
Naisiuose įgyvendintų idėjų yra jo (piliakalnis, Triušių 
sala, geležiniai žalčiai, festivaliai). Daugelis sakytų, nie
ko čia blogo, žmonės gi džiaugiasi. Blogai yra tai, kad 
taip neutralizuojama žmonių sprendimo teisė, vienos 

asmenybės valia užvaldo visos bendruomenės 
valią. Nenuostabu, kad už mecenato valios me
nininkai įžvelgė, net jei ir labai pavėluotai, poli
tinius interesus. Mecenavimas yra sveikintinas 
dalykas, tačiau Lietuvoje ne pagal Naisius tokie 
mecenato pinigai būtų atiduoti kokiam nors fon
dui, kad fondas juos skirstytų savo nuožiūra be 
tiesioginio mecenato kišimosi ir jo valios.

Festivalis yra bene ryškiausias renginys, 
kuris parodo labai glaudų ryšį tarp Naisių gy
venimo ir mecenato valios. Ir pats mecenatas 
muzikos grupių pasitraukimą iš karto įstatė į 
politinės kovos lauką, jas susiedamas su politi
niais veiksmais jo atžvilgiu. Kaip jis teigė savo 
įrašuose, „su konservatoriais susijusių žmonių 

Lietuva paGaL naisius

Tomas Daugirdas
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Tai būtų pasaulis, kuris nepripažįsta, kad ir jame gali 
egzistuoti klaida ar nuodėmė, ir kuris netoleruotų vi
dinio kritiškumo. Tam tikras pseudoreliginis pasaulis, 
turintis sektos bruožų.

Trečią priežastį, kodėl nesinorėtų gyventi Lietuvoje 
pagal Naisius, atskleidė festivalio santykis su Ukraina. 
Mecenatas dar gegužę paskelbė, kad šių metų „festiva
lio svečias – Ukraina“. „Bendrystę su Ukraina“ patvir
tina ir renginio afiša. Bet net ir formuluotė kiek neį
prasta šiam karo metui. Lietuvoje su Ukraina siejami 
koncertai paprastai esti paramos renginiai. Juose atli
kėjai koncertuoja be honoraro, o žmonės skatinami au
koti Ukrainos reikmėms, remti Lietuvoje gyvenančius 
ukrainiečius ar kitaip prisidėti, kad karas Ukrainoje 
kuo greičiau baigtųsi. 

Prie Naisių festivalio programos nebuvo pridėta sąs
kaitos ar telefono numerio, kuriuo lankytojai būtų ragi
nami aukoti Ukrainai. Be to, buvo nuolat pabrėžiama, 
kad Naisių festivalis „nemokamas“, taip suponuojant, 
kad į festivalį atvykusiems nereikės prisidėti nė euru. 

Naisiai ir Karbauskis priglaudė ukrainiečių teatro 
trupę, kuri pasirodė festivalyje. Trupės išlaikymas yra 
tikrai pagirtinas. Tačiau tuo ir baigėsi ukrainietiški 
akcentai. Lieka neaišku, kuo ta bendrystė su Ukraina 
konkrečiau reiškiasi, kur čia esama paramos. Be to, ne
teko girdėti, kad ir pats Naisių mecenatas būtų skyręs 
lėšų ukrainiečių kovą remiančioms organizacijoms ar 
bairaktarui, būtų raginęs aukoti kitus.

Lietuva pagal Naisius būtų tokia, kur žmonės ne
siimtų atsakomybės, neatiduotų dalies savo gerovės 
tam, kad bent kiek padėtų skriaudžiamiems, šiuo atve
ju – kariaujančiai Ukrainai. Tokioje Lietuvoje žmonės 
negalvotų, kad „ir vienas lauke karys“, ir kad „jei ne aš, 
tai kas kitas“, ir net jei mano prisidėjimas tėra viena 
bairaktaro kniedė, bet galiausiai ir ji yra ypač svarbi. 
Lietuva pagal Naisius gyventų jaukų ir džiaugsmingą 
gyvenimą, į kurį pakoncertuoti ar sudalyvauti šou pa
kviestų kokį Ukrainos menininką ar liaudies ansamblį, 
tai pavadintų „bendryste su Ukraina“ ir viešai pasiten
kintų savo prisidėjimu. 

Naisių festivalis įvyko net iš jo paskutinę minutę pa
sitraukus kai kurioms grupėms ir atlikėjams. Jis vei
kiausiai praturtino tuos, kurie ten buvo nuvykę kaip 
žiūrovai. Tačiau pats projektas, kurį čia vadinome „Lie
tuva pagal Naisius“, atrodo išskirtinai nepatraukliai. 
Tokioje Lietuvoje nėra pilietinės visuomenės, viską le
mia pinigai ir jų turėtojų idėjos. Žmonės tokioje Lietuvo
je užliūliuoti pabrėžtinai nemokamomis linksmybėmis, 
iš jų atimama galimybė patiems spręsti, jie nesiima 
atsakomybės už bendrą reikalą ir nesielgia kaip laisvi. 
Laisvė ir atsakomybė dažniausiai neturi ryšio su fes
tivaliniu džiugesiu ir fejerverkais. Laisva Lietuva ne 
pagal Naisius grįsta pastangomis, darbu ir dalies pato
gumų atsisakymu.

melas tapo priežastimi, dėl kurios festivalyje nepasiro
dė ukrainiečių atlikėjai TaRuta“, „konservatoriai siste
miškai naikina viską, kas prieštarauja jų ideologijai ir 
interesams“.

Tokiai reakcijai nepriimtinas ir galvojimas, kad mu
zikos atlikėjai yra laisvi žmonės, savarankiškai spren
džiantys apie savo dalyvavimą. Žmonės šioje vizijoje 
tėra politinių jėgų stumdomos marionetės. Lietuva pa
gal Naisius yra valstybė, kurioje nėra ne tik žmonių 
laisvės, bet ir pilietinės ar apskritai visuomenės. 

Būtent reaguodamas į priešiškų jėgų veikimą Kar
bauskis paskelbė ir ketinimą iškart surengti antrą fes
tivalį: jei kažkam nepatinka vienas festivalis, padarysi
me du. Nors žiūrint iš už Naisių sienos tiesiog atrodytų, 
kad liko neišnaudota paramai skirtoji suma, kurią me
cenatas trūks plyš nori dėl jam vienam žinomų priežas
čių išleisti, ar, biurokratiškai tariant, liko nepasiekti 
kokie nors iš anksto nusistatyti rezultatai. 

Antra priežastis, kodėl nesinorėtų gyventi Lietuvoje 
pagal Naisius, yra pabrėžtinas vertybinis išskirtinu
mas, Naisius priešpriešinant likusiam pasauliui. Blai
vybė ir dėmesys tradicinei šeimai išskirti kaip šio festi
valio vertybės. Afišoje jis vadinamas „festivaliu šeimai“. 
Mecenatas savo įrašuose nurodo, kad „[Vertybė] festi
valiui yra istorija, mūsų Tautos tradicijos, kalba, taika, 
pagalba ir palaikymas tiems, kuriems jos reikia. [...] 
Galų gale mums vertybė yra žmogus, kuris yra laisvas 
dirbti, kurti, gyventi sveikiau“. Taip pat tai festivalis, 
kur neprekiaujama alkoholiu. 

Naisiai vertybiškumu atribojami nuo likusios Lietu
vos, kurioje palaikomos ir diegiamos pagedusios nuosta
tos. Joje palaikoma valdžios ideologija, kuri, perfrazuo
jant, kelia visokias vėliavas, trypia tradicijas ir šeimos 
vertybes. Apie pačius Naisius kalbėta, kad jie „gražūs, 
kultūriniu turiniu gausūs ir šeimoms saugūs“, todėl ir 
traukiantys žmones, ir visų laukiantys. Paminėtas ir 
naujai išlietas asfaltas kelyje Meškuičiai–Naisiai, ro
dantis šį laukimą ir lengvinantis privažiavimą. Tad 
kitur manomai persekiojamos tradicinės šeimos nesun
kiai gali pasiekti Naisius ir rasti čia prieglobstį.

Vertybės anaiptol nėra kaip nors smerktinas daly
kas. Tačiau Naisių pasaulyje brėžiama labai aiški skir
tis tarp to, kas vyksta čia ir likusioje Lietuvoje. Naisiai 
parodyti kaip išskirtinė ir gal tik viena nedaugelio Lie
tuvos vietų, kuri yra sveika vertybiškai gendančiame, 
prieštarų skaldomame Lietuvos, o gal ir viso pasaulio 
kūne. Lietuva pagal Naisius būtų pasaulis, kuriame bū
tume „mes“ – draugiški, laimingi, puoselėjantys tai, kas 
visiems gera, ir „jie“ – puolantys tradicinę šeimą, besi
stengiantys žlugdyti nemokamus kultūros renginius ir 
daryti juos žmonėms neprieinamus, vienareikšmiškai 
blogi. Lietuva pagal Naisius būtų kovojanti su kitais ir 
kitokiais, juose įžvelgianti susimokiusius priešus ir ne
abejojanti savo pačios teisumu ir vertybiniu grynumu. 

kritika
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ES ir NATO šalys nedviprasmiškai palaiko Ukrainą, 
taiko griežtas ūkines sankcijas Rusijai, šiltai priima 
milijonus ukrainiečių bėglių, dažnai jiems sukurdamos 
ypač palankias sąlygas. Ukrainai pažadėta dešimtys 
milijardų eurų paramos, tiesa, tik maža šios sumos da
lis jau pervesta Kijevui. Teikiama vis daugiau ir vis ga
lingesnių ginklų. Nuogąstaujant dėl galimos Kremliaus 
reakcijos, karo pradžioje buvo tenkinamasi perduoti 
prieštankinę ginkluotę,  „Stinger“ raketas, kai kurių rū
šių dronus. Buvo nutarta netiekti Rusijos gamybos nai
kintuvų, nes jais esą būtų galima pulti taikinius Rusijo
je, o tai galėtų privesti prie karo tarp Rusijos ir NATO. 
Šie nuogąstavimai greitai aprimo, Vakarai atsisakė da
lies savo neformalių raudonųjų linijų, į Ukrainą siunčia 
galingus ginklus, raketinę artileriją HIMARS bei tolimo 
nuotolio priešlaivines raketas. Tiesa, ginklai nėra tei
kiami tokiais kiekiais, kokių pageidauja Kijevas.

Dabartinę padėtį labiausiai primena SSRS antpuolis 
prieš Suomiją 1939 m., Helsinkiui atmetus Maskvos 
ultimatumą ir atsisakius perleisti dalį Karelijos netoli 
Leningrado. Suomijos kariuomenė nelauktai atrėmė 
pirmąjį Maskvos smūgį, veiksmingai priešinosi daugiau 
negu du mėnesius, už kiekvieną savąjį nukovė ar sužei
dė nuo penkių iki aštuonių sovietų karių. Daugelis euro
piečių atvirai reiškė susižavėjimą suomių drąsa, ragino 
savo vyriausybes padėti Suomijai, tačiau šie raginimai 
nesulaukė atgarsio. Vokietija atsisakė Suomijai par
duoti ginklų, stengėsi užkirsti kelią apsirūpinimui tais 
ginklais, kuriuos Suomija pajėgė užsakyti iš Italijos. Di
džioji Britanija ir Prancūzija svarstė intervencijos gali
mybę, tačiau jų kariai būtų galėję pasiekti Suomiją tik 
per Norvegiją ir Švediją, kurios nepritarė jų tranzitui, 
nuogąstaudamos, kad tokiu atveju jas pultų 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga. Tautų Sąjunga 
nesuteikė konkrečios paramos, nors iš savo 
gretų pašalino SSRS. Po trijų su puse mėne
sio Suomija buvo priversta pasirašyti taikos 
sutartį, netekdama 11 proc. savo teritorijos. 
Skirtingai nuo Ukrainos, ji kovojo vienų viena.

Ne visus tenkina dabartinė Vakarų šalių 
teikiama pagalba. Vakarai esą turėtų tiesio
giai ginti Ukrainą, ten siųsti savo karius, nors 
Ukrainai ir negalioja NATO sutarties penkta

sis straipsnis. Teigiama, kad nors nėra įsipareigojimo 
ginti Ukrainą, yra dorovės pareiga tai daryti. Kai kurios 
dorovės pareigos padėti kitiems akivaizdžios. Nevalia 
neduoti maisto badaujančiam, nepakelti pargriuvusio 
senuko. Jei žiauriai savo sūnų mušantis tėvas nesiliau
ja to daręs, gali griebtis jėgos, galbūt net mirtinos, kad 
nutrauktum smurtą prieš vaiką. Privalome suteikti 
reikalingą pagalbą, jei galime tai daryti, perdėm nerizi
kuodami savo gerove ir gyvybe. Jei toks elgesys priva
lomas, siekiant išgelbėti vieno žmogaus gyvybę, ar jis 
nėra privalomas, siekiant išgelbėti tūkstančių ukrainie
čių gyvybes? Valstybės esą turi pareigų gelbėti žmones, 
nors retai elgiasi kaip privalo ir ištiesia pagalbos ranką.

Apskritai gelbėjimo veiksmus galime suskirstyti į dvi 
grupes, vienkartinius gyvybės gelbėjimo momentus ir 
pasikartojančius gerovės bei sveikatos palaikymo atve
jus. Kai įsikišama, siekiant nutraukti tėvo smurtą prieš 
vaiką, intervencija vienkartinė. Panašiai privalome iš 
tvenkinio ištraukti skęstantį vaiką, tik moralinis išsigi
mėlis eitų pro šalį ir nieko nedarytų. Prievolė rūpintis 
vargstančiųjų gerove yra sudėtingesnė. Filosofas Pete
ris Singeris aiškina, jog jei galima apsaugoti mažą vai
ką nuo bado mirties, paaukojant penkiasdešimt eurų 
šalpos organizacijai OXFAM, tai taip pat privalome 
aukoti pinigus, kaip iš tvenkinio ištraukti skęstantį 
vaiką. Pasak Singerio, aukos kovai su badu yra pareiga, 
o ne kokia nors neprivaloma malonė, kurios suteikimas 
priklauso nuo mūsų apsisprendimo. Tie, kurie atsisa
ko aukoti, elgiasi nemoraliai. Negana tik kartą paau
koti, esama milijonų badaujančių ar sergančių gana 
lengvai pagydomomis ligomis, tad reikia daugelį kartų 
atverti piniginę, priklausomai nuo finansinės padėties. 

Manoma, kad individai turi teisę nepalan
kiomis aplinkybėmis nerizikuoti savo gyvy
be ir neužsikrauti didelės finansinės naštos. 
Nors privalau vaiką gelbėti, jei galiu saugiai 
tai daryti, galiu nepulti vaiką mušančio tėvo, 
jei jis turi šaunamąjį ginklą. Kiekvienas su
augęs žmogus privalo stengtis sugauti iš tre
čio aukšto lango krentantį mažą vaiką, nes 
tik minimaliai nukentės. Bet jei nuo balkono 
kristų daugiau nei šimtą kilogramų sveriantis 
vyras ar moteris, žmogus neturėtų pareigos jį 

ar privaLu kariauti?

Kęstutis K. Girnius
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sugauti ar sušvelninti jo kritimą, nes krentančiojo kūnui 
atsitrenkus į gelbėtojo, pastarasis veikiausiai smarkiai 
nukentėtų, būtų traumuotas, jo kaulai būtų sulaužyti 
ir panašiai. Net jei būtume įsitikinę, kad mūsų sulau
žytų kaulų sąskaita storulė liktų gyva, mes neprivalė
tume jos sugauti. Mėginimas ją išgelbėti būtų super
erogacinis veiksmas, viršijantis dorovės reikalavimus. 

Rašau, lyg dorovė būtų viena, jos reikalavimai nedvi
prasmiški ir visiems suprantami. Taip nėra. Daugelis 
nepritaria Singerio išvadai, kad reikia nuolat aukoti. 
Žmogus nėra beširdis egoistas, jei, dosniai aukojęs pi
nigų OXFAM, nutaria, kad išpildė pareigą vargingie
siems. Singeris yra utilitaristas, tad mano, jog doroviš
kai teisingas elgesys yra tas, kuris sukuria daugiausia 
pasitenkinimo didžiausiam žmonių skaičiui. Utilitariz
mas nurodo, kaip žmogus beveik visada privalo elgtis, 
nes tik vienas veiksmas sukels teigiamiausių pasekmių. 
Bet ši beveik nenutrūkstanti pareiga kurti pasaulį su 
didžiausiu patenkintų žmonių skaičiumi padaro indivi
do veiksmus priklausomus nuo esamo priežastingumo 
tinklo. Kitos dorovės teorijos pabrėžia žmogaus autono
miją, jo laisvę gyventi kaip nori bei teisę siekti tų tikslų, 
kurie jam brangūs ir suteikia gyvenimui prasmę, net jei 
praleidžiamos progos tenkinti kitų svarbesnius, neati
dėliotinus poreikius. 

Norint išsiaiškinti, ar kitos valstybės turi pareigą 
siųsti karius kovoti Ukrainoje, vertėtų pasidomėti, ar iš 
humanitarinės intervencijos (HI) analizės galima pasi
semti įžvalgų. Šis pasiūlymas gali atrodyti absurdiškas, 
juk HI ir su ja susijusi „Atsakomybė apsaugoti“ (Right 
to Protect – R2P) yra skirtos išgelbėti ir apsaugoti pilie
čius nuo savo vyriausybių represijų ir nusikaltėliškos 
veiklos. HI normos valstybei ar valstybių grupei sutei
kia teisę pažeisti kitos šalies suverenumą bei teritorinį 
vientisumą be jos leidimo, panaudojant jėgą nutraukti 
arba užkirsti kelią plačiai paplitusiems pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimams, kuriuos sukelia šalies 
valdžios veiksmai arba įsiviešpatavusi nevaldoma anar
chija ir smurtas. Ukrainos valdžia nei skriaudžia, nei 
engia savo piliečius, kenčiančių nuo Rusijos agresijos ir 
nuožmaus kariavimo būdo. Bet yra reikšmingų pana
šumų tarp HI ir karinės intervencijos. Abiem atvejais 
užsienio valstybės A siekia apsaugoti šalies B piliečius, 
neutralizuodamos juos engiančias ar puolančias pajė
gas C. Per humanitarinę intervenciją C būtų pavaldžios 
vietos valdžiai B, karinės intervencijos atveju C suda
rytų trečios šalies D kariai. Abiem atvejais žmonės yra 
skriaudžiami ir žudomi. Kas juos žudo – ar savųjų, ar 
svetimųjų valdžia – mažiau svarbu, negu poreikis juos 
apsaugoti ir gelbėti. Galima laikyti karinę intervenciją 
HI rūšimi arba giminingu reiškiniu. Intervencijos, kaip 
ir R2P, suteikia valstybėms teisę imtis karinių veiksmų 
bei nutarti, ar jos naudosis šia teise ir dalyvaus, ginant 
svetimuosius. Pagal plačiai paplitusį supratimą HI nėra 

pareiga, ji leistina, bet neprivaloma, todėl valstybės pa
čios sprendžia, ar jos sieks sutramdyti baudėjus. Šalis 
ar šalys gali įsikišti vienu atveju, bet pasyviai laikytis 
kitu, net galiojant gana giminingoms aplinkybėms. Esą 
čia atskirų valstybių suverenus sprendimas, panašus 
į individo nutarimą aukoti pinigų savo mėgstamiau
sioms šalpos organizacijoms arba užsiimti kūno ar sie
los labdaros veiksmais, antai alkaną papenėti ar nuogą 
apdengti. HI gali būti pareiga, jei ja beveik niekuo ne
rizikuojama, juolab jei polinkį nieko nedaryti didele da
limi skatintų doroviškai nepateisinamas abejingumas, 
pavyzdžiui, apatija afrikiečiams ir apskritai nebaltao
džiams. HI gali tapti ir neleistinu veiksmu, jei pastan
gos padėti, pavyzdžiui, čečėnams ar tibetiečiams pakirs
tų taiką ir sukeltų didelės karinės konfrontacijos pavojų. 

Kai kurie filosofai žengia tolesnį žingsnį argumentuo
dami, kad jei HI yra moraliai leistina, ji yra moraliai 
privaloma. Teigiama, kad pasaulio bendruomenė negali 
nusigręžti nuo žmonių persekiojimo ir bėdų vien dėl at
sitiktinumo, kad šalis turi tarptautinės bendruomenės 
pripažinimą ir su ja susietą pareigą gerbti šalies suve
renitetą ir teritorinį vientisumą. Valdžiai smurtaujant, 
žmonių gyvybės gelbėjimas viršija pareigą gerbti vals
tybės teises, o dėl savo šiurkščių nusižengimų valstybė 
praranda kai kurias teises. Ar esama panašių argumen
tų, kurie leistų teigti, kad jei valstybės turi moralinę 
teisę siųsti savo karius kariauti į Ukrainą, tai jos turi 
moralinę pareigą tai padaryti?

Daugelis Trečiojo pasaulio šalių nuogąstauja, kad HI 
gali tapti dingstimi kištis į kaimyninių šalių reikalus, 
kad ją lems geopolitiniai, o ne humanitariniai sume
timai, kad galingosios šalys ją vykdys selektyviai, la
biausiai prieš mažas negalinčias apsiginti šalis, kurios 
neturi galingo patrono. Kaip Kinija besielgtų su jos te
ritorijoje gyvenančiais uigūrais, jokia šalis nedrįs jėga 
nutraukti jų persekiojimo, kaip nebuvo stengtasi apsau
goti čečėnų nuo Rusijos karinių represijų. JAV nesmer
kiama, kai ji siuntė savo karius į Grenadą ir Panamą, 
nors Vašingtonui labiausiai rūpėjo apsaugoti savo inte
resus, o ne engiamuosius. Tik galingiausios šalys pasi
kliaus intervencijos teise, nes tik jos pajėgs ja naudotis.

Pastarąjį šimtmetį daugiau dėmesio ir reikšmės ski
riama žmogaus teisėms, dažnėja humanitarinės inter
vencijos, nors ne visada jos taip vadinamos.  Bet HI nėra 
tapusi tarptautinės teisės dalimi, iš dalies dėl minėtų 
būgštavimų, kad tuo bus piktnaudžiaujama. Nuogąsta
vimai yra perdėti. Valstybės turi rimtų priežasčių veng
ti įsikišti. Intervencija reikalauja didelio žmonių kiekio 
ir finansinių išteklių, ypač jei ji užsitęsia metų metus. 
Rizikuojama savo karių ir taikdarių sveikata ir gyvybė
mis. Intervencija yra politiškai rizikinga, ypač demok
ratijoms, nes jų rinkėjai nubaus valdančias partijas, 
jei ji būtų nesėkminga ar per brangi. Sunkiai išspren
džiama išsklaidytos atsakomybės problema, nutariant, 
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kuri valstybė arba koalicija turi imtis intervencijos ar 
jai vadovauti. Kaip parodė intervencija Libijoje 2012 m., 
net galingos šalys, antai Didžioji Britanija ir Prancūzi
ja, nėra kariškai pajėgios savarankiškai vykdyti tokią 
operaciją, tad perleido vadovavimą JAV. 

HI intervencija yra ir karinė intervencija, o karas yra 
didžiausias žmonijos sukeliamas blogis. Žudomi ne tik 
kariai, bet neišvengiamai ir nekalti civiliai, nors kariš
kiai ir politikai vadina jų žūtį netyčiniu šalutiniu nuos
toliu (collateral damage), siekdami pateisinti tai, kas 
beveik nepateisinama, pasikliaujant anodininiais ter
minais, tinkamesniais smulkioms pramoninėms avari
joms apibūdinti. Tik ypatingomis aplinkybėmis galima 
kariauti ar imtis HI, nes karai neapsieina be žudymų 
ir naikinimo. Įsikišusios pusės kariams gresia žūtis ir 
sužeidimai, todėl tebemanoma, kad valstybės neturi pa
reigos vykdyti HI arba siųsti savo karius dalyvauti jau 
vykstančiame kare, jos esą laisvos rinktis dalyvaus ar ne.

Intervencijų šalininkai nurodo, kad HI leistinos tik 
tada, kai jos atitinka teisingo karo kriterijus: proporcin
gumą, teisingą ketinimą, paskutinę išeitį arba taikių al
ternatyvų nebuvimą, pagrįstą sėkmės tikimybę ir pan. 
Jei visi šie nelengvai įgyvendinami kriterijai yra paten
kinti, tai žinome, kad kariniai veiksmai nepažeidžia do
rovės normų, o sėkminga intervencija išgelbės žmonių 
gyvybes ir pagerins jų gyvenimą, tai kodėl intervencija 
yra tik leistina, pasirinkimas, o ne pareiga? Jei yra itin 
svarių siekių ar tikslų, kaip kad nekaltų žmonių gyvy
bių išsaugojimas, kurie pateisintų visas intervencijos 
sukeliamas mirtis, kančias ir naikinimą, jų įgyvendi
nimas įgyja kategorišką, imperatyvią galią, kurios ne
galima nepaisyti, tada intervencija tampa pareiga. Ga
lima griebtis jėgos, kai ja ginami tokie svarūs reikalai, 
kai jos panaudojimo priežastys yra tokios svarbios, kad 
jos atsveria tas priežastis, kurios paprastai draudžia 
stambaus masto organizuotą žudymą. Jei leistina ka
riauti, tai privalu kariauti. Jei HI yra teisinga, reikia 
ją vykdyti, nes turime žudymus ir naikinimą pateisi
nančią pareigą. Jei tikslas, dėl kurio ketinama griebtis 
smurto, yra per menkas tokiai pareigai pagrįsti, kaip 
jo pagrindu galima pritarti mirtį sėjančiam įsikišimui? 
Kai intervencija neturi dorovinio mus įpareigojančio 
pagrindo, ji negali būti pasirenkamoji, ji neteisinga ir 
nepateisinama, taigi tiesiog draustina. Tad reikia at
mesti aiškinimą, kad dorovės ar tarptautinės teisės 
normų nepažeidžiančios ir teisingo karo kriterijus ten
kinančios intervencijos gali būti pasirenkamosios. Yra 
ypatingų atvejų, kai teisingo karo kriterijų neatitinkan
ti intervencija gali tapti privaloma, būtent taip ja būtų 
galima užkirsti kelią didesniam blogiui, pavyzdžiui, 
priversti potencialų agresorių atidėti planus pradėti 
nepateisinamą invaziją.

Kad ir kokie būtų argumentai, kad valstybės turi pa
reigą vykdyti intervenciją, sunku atsikratyti įsitikinimo, 

kad intervencija leistina, bet ne privaloma. Šią nuostatą 
skatina polinkis sutapatinti individo ir valstybės padėtį 
bei dorovines pareigas. Kaip individai turi teisę nepa
lankiomis aplinkybėmis nerizikuoti savo gyvybe, taip ir 
valstybės turi panašią pasirinkimo teisę. Tad kaip gali 
valdžia reikalauti, jog piliečiai dalyvautų karinėje opera
cijoje, per kurią jie gali žūti arba būti sužeisti? Vis dėlto 
esama esminių skirtumų tarp individų ir valstybių. In
dividai ir priima, ir vykdo savo sprendimus, valstybėse 
vieni priima sprendimus, o kiti turi juos vykdyti. Nutarę 
didinti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas arba dalyvauti 
HI, Seimo nariai nevyktų į poligonus Pabradėje ar Rūd
ninkų girioje, juolab į Ruandą ar Kongą, jie ten siųstų 
eilinius piliečius ir kareivius. Filosofas Kieranas Ober
manas pažymi, kad priimdami nutarimą pradėti HI, da
lyvauti taikos palaikymo misijoje ar kare, parlamentarai 
savo nutarimu primeta rizikas ir kaštus piliečiams. Tad 
reikia lyginti šį jų sprendimą ne su individo nutarimu 
atsidėti labdarai ar žmonių gelbėjimui, bet su vadina
maisiais „gailestingojo samariečio“ arba „prievolės gelbė
ti“ įstatymais, kurie įpareigoja individą suteikti pagalbą 
nelaimingo atsitikimo ar bendro pavojaus atveju. Gali 
būti baudžiamas, jei nesuteiki privalomos pagalbos. Yra 
riba kaštams, kuriuos įstatymų leidėjai gali primesti pi
liečiams, kaip ir riba kaštams, kuriuos individai privalo 
prisiimti vykdydami savo įsipareigojimus kitiems. Į juos 
reikia atsižvelgti, tad įstatymai, perdėm reikalaujantys 
iš žmonių ir primetantys sunkiai įgyvendinamus reika
lavimus, laikomi neteisingais, tad ir neprivalomais. Kai 
šios ribos dera, atsiranda pareiga, bet kaip jas nustatyti?

Šalies gailestingojo samariečio įstatymai galėtų įpa
reigoti piliečius pagauti iš langų krentančius mažus vai
kus, bet jie negalėtų įsakyti gelbėti krentančių storulių, 
nes tai sukeltų rimtą pavojų gelbėtojų sveikatai. Žmogus 
gali mėginti sušvelninti itin nutukusiųjų kritimus, bet 
nei teisė, nei dorovė nereikalauja tokio žingsnio. Indivi
dai turi teisę susikurti autonominio veikimo erdvę, ku
rioje jie laisvi nustatyti, kaip elgsis, išskyrus tuos atve
jus, kai elgesys privalomas ar draustinas. Ta erdvė ne 
tik nustato ribas tam, ką jie privalo daryti, bet ir tam, ką 
kiti jiems gali primesti daryti. Gerbdama individo laisvę 
elgtis savo nuožiūra, valdžia negali peržengti autonomi
nės erdvės ribų ir jam primesti pareigų, kurios viršija 
tai, ko dorovė iš jo reikalauja. Bet ji gali reikalauti, kad 
žmogus darytų tai, ką jis privalo daryti. Savo ruožtu in
dividas privalo prisiimti ir vykdyti moralines pareigas, 
kaip kad krentančio ar skęstančio mažo vaiko gelbėjimą. 
Panašiai žmonės turi pareigą teikti humanitarinę pagal
bą, tad valdžia gali šito reikalauti. Turime pareigą ati
tinkamomis aplinkybėmis dalyvauti humanitarinėje ar 
karinėje intervencijoje, tad valdžia gali įsakyti mums tai 
daryti. Bet su išlyga, kad valdžios reikalavimai neviršys 
mūsų dorovės pareigų ir nepažeis autonominės erdvės. 
Tad atskirais atvejais dar reikia nustatyti, kokiomis 
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konkrečiomis aplinkybėmis numatoma intervencija yra 
pateisinama, taigi ir privaloma, kuri kaina priimtina ir 
kuri perteklinė, kokie yra veikimo erdvės rėmai. Kaip 
minėta, utilitaristams veikimo laisvės erdvė būtų labai 
ribota ir ankšta, o libertarui, kaip Robertui Nozickui, 
ji beveik beribė, nes pareigos kitiems itin menkos.

Šitokie argumentai įtikina, bet tik iš dalies. Nors HI 
turi karinį matmenį, smurto lygis retai pasiekia karinio 
naikinimo aukštumas. Kaip minėta, intervencijos vyk
domos prieš silpnas valstybes, kurios paprastai negeba 
veiksmingai priešintis interventėms. Nors tiesioginius 
karinius HI veiksmus galima greitai nutraukti, jų su
kelta suirutė, dažnai pereinantį į pilietinį arba konfe
sinį karą kaip Libijoje ar Irake, gali nunešti dešimtis 
tūkstančių gyvybių. Reikia šitokias galimybes įtraukti 
į karo proporcingumo apskaičiavimus. Valstybė negali 
pradėti HI arba karo veiksmų, kurie neatitinka teisingo 
karo kriterijų, bet kriterijų atitikimo pobūdis gali būti 
įvairiausias. Vieni studentai išlaiko egzaminus surink
dami penkis balus, kiti dešimt. Visi yra išlaikę egzami
nus, bet jų pasiekimai nėra tapatūs. Valstybės retai ati
tinka teisingo karo kriterijų tame pačiame lygmenyje. 
Nesunku įsivaizduoti aplinkybes, kai HI vos atitinka 
kriterijus, antai kai pastangos rasti taikų sprendimą 
nėra nuoširdžios, kaip per 1999 m. NATO surengtas 
derybas Rambouillet prieš JAV intervenciją Kosove ir 
Serbijoje, arba kai misijos sėkmė priklauso nuo kelių 
palankių aplinkybių įgyvendinimo tuo pat metu, taigi 
nuo laimingo įvykių junginio. Tuomet pareiga vykdy
ti intervenciją labiau provizorinė, reikalaujanti, kad 
būtų kariaujama atsargiai, imantis ypatingų priemo
nių aukoms išvengti, skirtingai nuo tų atvejų, kai visi 
kriterijai yra įvykdyti be jokių išlygų. Ir ne visi karai ly
gūs. Nacių pergalė būtų sukėlusi tokias katastrofiškas 
pasekmes, kad dalyvavimas kare prieš nacius turėjo 
būti privalomas, net jei žūtų šimtai tūkstančių žmonių, 
o kiekvienam kariui rimtai grėstų žūti. Netvarkingame 
pasaulyje įsipareigojimai ir leidimai nėra juodi ir balti. 
Intervencija ir privalomi kariniai veiksmai gali netekti 
to statuso, pakitus aplinkybėms.

Pasiekus išvadą, kad reikia sustabdyti žmonių per
sekiojimą ir žudymą arba teikti pagalbą neteisėtai už
pultai šaliai, reikia nustatyti, kuri valstybė ar valsty
bių grupė turi įsikišti, žinant, kad tai brangiai kainuos, 
kalbant apie gyvybes ir turtą. Ar kuri nors šalis turi 
pareigą prisiimti šią atsakomybę, prileidus, kad jokia 
šalis neturi teisės įpareigoti savo kaimynų? Ar puolama 
ar engiama šalis gali reikalauti, jog kuri nors šalis ar 
organizacija teiktų pagalbą? Kuo bendresnė atsakomy
bė, tuo didesnė tikimybė, kad visos šalys jos kratysis, ir 
nė viena neišties privalomos pagalbos rankos, kas jau 
nutiko daugelį kartų. Šiuo metu JAV vienintelė Vaka
rų šalis, galinti atlikti sudėtingesnes intervencijas, tad 
ar kitos šalys privalo sukurti greito reagavimo pajėgas, 

kurias būtų galima mesti į kovos lauką, ar dalyvavimas 
šiose pajėgose privalomas? Daugiau klausimų negu at
sakymų.

Kelios pastabos gimininga tema. Pasak Vakarų vals
tybių, Rusijos invazija pažeidė normomis pagrįstos tarp
tautinės tvarkos kertinį nepuolimo principą. Jei nebus 
veiksmingai reaguojama į jo pažeidimą, Rusija puls 
kitas šalis, o kitos agresyviai nusiteikusios valstybės, 
matydamos, jog Kremliui leista savavaliauti, seks jo pa
vyzdžiu. Taip buvo praeitame šimtmetyje, kai Japonija, 
Vokietija, Italija, Sovietų Sąjunga viena po kitos puolė 
savo kaimynes. Net Lenkija dalyvavo Čekoslovakijos 
dalybose, nuglemždama lenkų apgyventą Zaolžės (Teši
no) sritį. Gresiant pavojui, kad išsikeros panaši tarptau
tinė anarchija, Vakarai esą turintys užkirsti kelią šito
kio hobsiško pasaulio atsiradimui. Anarchijos sąlygomis 
gindamos užpultą šalį, atskiros valstybės ne tik gina jos 
piliečius nuo agresijos, bet ir apsaugo savo piliečius nuo 
galimų antpuolių bei didina jų saugumą. Tačiau ne kiek
vienas karas sudrebina tarptautinės visuomenės pama
tus ir atveria vartus anarchijai. To nedarė JAV invazijos 
į Iraką ir Afganistaną bei daugelis kitų konfliktų. Kol 
kitos šalys neseka Rusijos pavyzdžiu, kol tarptautinė 
tvarka nesuyra, kol anarchija nesiautėja, vargu ar leis
tina įsitraukti į karą nepuolimo principo gynimo vardu. 

Kiekvienas karas yra unikalus, kaip ir aplinkybės, 
atitinkančios proporcingumo ir sėkmės tikimybės prin
cipus. Kas galioja vienomis aplinkybėmis, negalioja 
kitomis. Jei sėkmės tikimybė būtų didelė, o tikėtinas 
intervencijos gėris didesnis už galimai sukeltą blogį, 
įvertinant intervencijos poveikį ne tik kovojančioms 
šalims, bet ir visam pasauliui, tiesioginis Ukrainos gy
nimas nuo Rusijos agresijos būtų pateisinamas, net 
privalomas. Ukrainą puola branduoliniais ginklais ap
siginklavusi valstybė, grasinanti jais pasinaudoti, tad 
esama realios tikimybės, kad intervencija gali privesti 
prie masinio naikinimo ginklų panaudojimo. Tuo atveju 
ne tik reikėtų perkalibruoti priežastinius intervenciją 
palaikančius ryšius, bet ir kariauti besirengiančios ša
lys turėtų paklausti, kaip jos gali pateisinti neapskai
čiuojamų rizikų primetimą ne tik savo sąjungininkėms, 
bet ir neutralioms šalims. Ypatingas statusas, kurį Ru
sijai suteikia branduolinio ginklo turėjimas, yra pasity
čiojimas iš pastangų reguliuoti karą, nustatant visoms 
šalims bendrus standartus. Kažkas giliai iškreipta, kai 
piktybiškoms šalims suteikiamos ypatingos privilegi
jos, išimtys ir lengvatos. Bet tikrovė tokia, kokia ji yra. 
Ir buitiniame gyvenime esama situacijų, kur reikia nu
sileisti smurtautojui. Gerokai pagarbiau elgiamės su 
automatu apsiginklavusiu banditu negu su tuo, kuris 
rankoje laiko lazdą. Galime be didesnių dvejonių mė
ginti nuginkluoti pastarąjį, bet galėtume sau leisti pul
ti pirmąjį tik įsitikinę, kad jis negebės paleisti salvių iš 
automato. Tokių garantijų paprastai neturime.
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du eiLėraščiai

Tomas Venclova

Poezija

aZovo kaMpanija

Pasveikinta būk, primiršta Istorijos deive,
su svita iš raketų lukštų̃, negyvų kareivių!
Atpažįstam tave – nors tavęs dar nėra – tą beviltišką  dieną,
kai sugirgžda vikšrai ir sraigtasparnių kandys 

perskrenda sieną.

Paskui prie tavo valdžios priprantame. Pradžiai –
anga daugiabučio krūtinėje, gruzdantys pamario medžiai,
apšaudomi bėgių mazgai, neužmatomas stepių teatras,
kur juodžemio luituose klimpo Mazepą burnodamas 

Petras.

Mirtis dar jauna. Jai reikia įgūdžio, laiko.
Ji bando, ji mokosi dirbti. Lėtai nusitaiko,
bet ilgokai nekliudo. Skeveldra pasveikina kūną
tik iš penktojo karto. Po to jau nieko nebūna.

Dronas nužymi ore neįžiūrimą brydę.
Dvidešimtmetis sargybinis purvinu patvoriu lydi
kur kas vyresnį miestietį – kas iš to, kad civilis, –
ir paskutiniai trys metrai abiem prailgsta kaip mylios.

Bušlatų brinkstantis tūris iš vienos griuvėsių vietovės
prasisunkia į kitą. Įstrigęs erdvėj palydovas
jį tingiai fiksuoja. Pabūklas ištaškė azoto cisterną.
Užimta dešimt kvartalų – gloria nostra aeterna.

O, kaip toli išganingos gelžkelio stotys ir uostai!
Prieš akis – nežinia, draugų ar priešų blokpostai,
ar praleis, ar iššaus. Marodieriams paliktos vištos
prieangiuos, ožkos kiemuos, net žvilgsnis, sugrįžtąs

į žemėlapy nepažymėtą Trostianką, Merefą, Irpinę,
kur skylėti stogai šmėžuoja tankiam dilgėlyne,
salsvas nebesančių tvaikas į koserę smelkias,
o kūdikiai pratinas tarti: „išdavikas“, „šautuvas“, „alkis“.

Brūkšnį atoslūgio juostoj išbrėžia kulka, ne žuvėdra,
už subyrėjusio lango veidrodis atmuša giedrą –
ją su baime stebės užgimę slėptuvėse ainiai,
nes dangus – branduolinės grėsmės, ne Dievo buveinė.

Sukrešusio kraujo dėmė. Sprogmenio bosas ir altas.
Kiekvieniems Termopilams, žinia, atsiras Efialtas.
Atsisveikink su jais – nesuprasi, garbei ar gėdai:
takai atkirsti, ir vis viena prasiveržė medai.

Ką gi, Istorijos deive, karas – tai karas.
Leipsta saulėkaitoj priešiško miesto bulvaras,
ir studentas po liepos laja, cigaretę į smėlį įmynęs,
atkartoja senas eilutes: „Kaip saldu nekęsti tėvynės“,

o kareivis – jo vardo draugai nepajėgs atsiminti –
dar įkvepia oro likutį tvankiam labirinte. 
Jau nebekruta lūpos, bet girdi akmuo ir betonas
kietą žodį, kurį užpuolikams tėškė Cambronne’as. 

kavinė prie vLtavos, 1923

1
šioj kavinėj
dažnai pagalvoju
apie tai kas galėjo įvykti
nors turbūt neįvyko

čia kur kaštonų ir liepų
nepalietė ką tik baigęsis karas
ir kol kas dar nesiekė žinios
apie lapkričio neramumus prie Hofgarteno
diktatoriaus mirtiną ligą 
dvarely už sostinės

kavinė ir tiek
būtinai arklių kanopos už lango
girgždantys bėgiai
gal pirmieji lašai ant barokinio tilto skulptūrų

2
moteris sėdi kertėj
prie marmurinio staliuko

atmetus didelę galvą
pakirptais plaukais ant kaktos
truputį jau sidabruojančiais
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toMas vencLova

sugniaužus rūkiklį
tarp vyriškų pirštų

drobės stogelis pridengia stiklą
pro agavas mirguliuoja baidarės
taikingas žaliuojantis šlaitas kuris
dar nevirto jos kalnu

iš esmės tai svetimas miestas
kad ir koks jis būtų gražus

ji čia lankos tiktai kas savaitė
užsisako kavos
honoraras parūpintas laikraščio
sumanyto kelių emigrantų

gyvenimas tarsi stotis
daiktų dėliotis neverta

3
tiltą pereina vyras
sunkiai kyla statoka gatve

tariant jos žodžiais
grindinys kaip šachmatų lenta
juodi ir balti kvadratai
nežinia kas yra žaidėjas

kosulys išvargino bet
tramvajus atėjo laiku

aukštas liemuo nepagaunamos akys
rūbai tvarkingi kaip dera doram valdininkui
jau padaręs visa kas svarbiausia
jau patyręs vienintelę trumpą Milenos glamonę
jau ne kartą miręs 

nusprendęs 
sudeginti savo raštus
nes jie nesuteikia vilties

tas jo troškimas nebus išklausytas

ji perskaitys jo knygas
tik tada kai jos išsipildys

4
atsiprašo praeina pro moters staliuką
užsisako vyno bokalą

kelneris siūlo dienraštį vyras numoja ranka
stebi tiktai debesies siluetą
nežiūri į pakirptas garbanas
o ji užsiėmusi ginču su dukteria

gal ir anksčiau jie prasilenkdavo gatvėj

jo kalba iš didžiųjų raidžių
jos iš riksmo ir šnabždesio

jie abu šiam mieste
geriausiai mato pasaulį
ir už tai sumokės

jo gerklę užgniauš kartėlis
jos gerklę kilpa

ant konclagerio narų
mirs Milena
užmiršus kaip jo galva
lietė jai petį
o kavą gurkšnojančios dukros tėvui 
kulka rūsyje
suskaldys pakaušį

bet šachmatų žaidėjas bus maloningas
ir neduos to sulaukti

5
jis pakyla ir eina laukan
automatiškai nusišypsojęs

aplenkia staliuką žvelgia į arkos
parabolę veidrody
baltą gipso piliastrą

ji regi tiktai šešėlį ties durim
baigia savąją kavą
sako dukrai „ką gi jau laikas“

norėčiau kad jie
pamatytų kits kitą
pasikalbėtų
susiliestų delnais

lyg tai būtų ką nors pakeitę 	
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tetiana Boriak – kyjivo taraso ševčenkos nacionalinio uni-
versiteto istorikė, istorijos mokslų daktarė, besispecializuojanti 
Holodomoro istorijos ir atminties tyrimuose. prasidėjus rusijos in-
vazijai ukrainoje, 2022 m. kovą su dviem vaikais pabėgo į Lietu-
vą, darbus tęsia vilniaus universiteto istorijos fakultete. specialiai 
NŽ-A parašytą tekstą iš ukrainiečių kalbos vertė Vytas Dekšnys.

atmintis

HoLodoMoras 1932–1933 M.
ukrainos genocidas dokumentuose, atmintyje ir sakytiniuose šaltiniuose

Tetiana Boriak

Prisimenu, kad mano tėvas mirė 1932 m. per badmetį 
Ukrainoje. Tada Rusija buvo atskirai, o Stalinas norėjo,  

kad būtų kartu, todėl įsakė atimti visą duoną.
Iš Hanos Kružkovos, gim. 1921 m., liudijimo. Odesos sritis, 2008 m.1

2022 m. vasario 24 d. prasidėjęs plataus masto Rusijos 
karas prieš Ukrainą2 pagilino pasaulinę maisto proble
mą ir grasina sukelti dešimčių milijonų žmonių badą 
visame pasaulyje, ypač Afrikoje ir Azijoje (nuo gegužės 
kalbama apie šimtus milijonų). Rusijos diktatorius Vla
dimiras Putinas jau naudoja badą kaip šantažo įrankį 
karui su Ukraina, siūlydamasis atblokuoti uostus, kad 
būtų išvežti Ukrainos grūdai, jei bus atšauktos sankcijos, 
įvestos Rusijai už agresiją prieš nepriklausomą Ukrai
nos valstybę. Eiliniams daugelio šalių piliečiams ši pa
dėtis kelia nuostabą, tačiau ukrainiečių istorikai anaip
tol nesistebi: juk sovietų režimas tris kartus pasinaudojo 
badu Ukrainoje, siekdamas politinių tikslų. Kalbame 
apie 1921–1923, 1932–1933 ir 1946–1947 m. badmečius.

Badas – poLitinis GinkLas  
BoLševikų rankose

Iš visų trijų badmečių išsiskiria antrasis – mechaniz
mų, valstybės pasitelktų jam sukurti ir pagilinti, įvairo
ve, mirčių mastais ir ukrainiečių tautos atmintimi apie 
jį. Būtent šis badmetis įgijo Holodomoro (Badmyrio) 
vardą ir 2006 m. Ukrainos įstatymu buvo pripažintas 
ukrainiečių tautos genocidu. Prieš išdėstant skaitytojui 
įvykių eigą ir jų priežastis bei pasekmes, verta trumpai 
apibūdinti trečiame ir penktame dešimtmetyje ištiku
sių badmečių priežastis bei pasekmes – taip bus su
prantamesnis antrojo, „Didžiojo badmečio“ (tyrinėtojų 
formuluotė) arba tiesiog „bado“ (liudininkų apibūdini
mu) kontekstas.

Dviejų badmečių laiko aplinkybės akivaizdžiai pana
šios: abu kilo po keletą metų Ukrainos teritoriją nioko
jusių karų. 1921–1923 m. badmetis susijęs su „karinio 
komunizmo“ politika, pradėta Lenino 1919 m., siekiant 
įtvirtinti bolševikų režimą buvusios Rusijos imperijos 
teritorijoje. 1917–1921 m. laikotarpis Ukrainoje vadi
namas „Ukrainos revoliucija“ – tuo metu trys tautinės 
jėgos (Centrinė Rada, Etmonatas ir Direktorija) mėgino 
paskelbti ir išlaikyti Ukrainos valstybės nepriklauso
mybę. Šiems mėginimams priešinosi kitos karo veiks
mų dalyvės: bolševikų, lenkų, baltųjų kariuomenės, taip 
pat anarchistų judėjimai.

Bolševikai kariavo vadovaudamiesi šūkiu: „Be Ukrai
nos duonos, anglies, cukraus ir geležies rūdos Rusi
jos sovietų respublika negali egzistuoti“3. Savo ruožtu 
Ukrainos valstiečius bolševikai vertino kaip išteklių, 
užtikrinantį jų kariuomenės ir Rusijos miestų aprū
pinimą. „Karinio komunizmo“ sąlygomis Ukrainos ir 
Rusijos pietuose kilusi sausra atnešė nederlių. Kilo ba
das, vadinamas Pavolgio badmečiu – šis regionas buvo 
paskelbtas nelaimės zona, ir pasitelkta tarptautinių 
organizacijų pagalba. American Relief Administration 
ir Fritjofas Nansenas tapo tarptautinės pagalbos bado 
ištiktiesiems simboliais. Pastarajam Rusijos Federaci
joje net pastatyta paminklų.

Tačiau viešinama buvo tik padėtis Pavolgyje. Badas 
Ukrainoje galiausiai pripažintas tik tarptautinėms or
ganizacijoms spaudžiant, ir tik 1922 m. pradžioje leista 
skirti pagalbą, jau esant dideliam mirštamumui pieti
niuose Ukrainos regionuose4.

Lenino požiūrį į badaujančią Ukrainą liudija siūly
mas 1921 m. pradžioje Pavolgyje mobilizuoti „jaunimą 
į kariuomenę, beveik 500 tūkstančių“ ir „išdėstyti tuos 
pusę milijono Ukrainoje, kad padėtų užtikrinti produk

1 iš rengiamo odesos srities sakytinės istorijos rinkinio.
2 tiesa, kaip liūdnai konstatuoja ukrainiečiai, taip tik tęsiamas aštuon-

metis karas, trunkantis 350 metų.
3 Pravda, 1918-01-15, cit. iš: Павло Штепа, Московство: Його похо

дження, зміст, форми й історична тяглість, видання четверте, 
Дрогобич-Львів: Видавнича фірма „Відродження“, 2003, p. 179.

4 Україна й українці в постімперську добу (1917–1939), Київ: 
Академперіодика, НАН України, Інститут історії України, 2021, 
p. 328.
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tų tiekimą, patys būdami ypač suinteresuoti, itin aiškiai 
jausdami ir suvokdami neteisybę, kylančią iš nepasoti
namo Ukrainos turtingųjų valstiečių godumo“, – tačiau 
kilus badui pačiame Pavolgyje, planas nebuvo įgyven
dintas5. Po mėnesio, rugpjūtį, Leninas paskelbė Darbo 
ir gynybos sovieto potvarkį dėl ypatingų priemonių, 
išreikalaujant mokesčius produktais. Numatyta įvesti 
kariuomenę, kuriai leidžiama „imtis ryžtingiausių prie
vartinių veiksmų“. Apie šių priemonių pobūdį galime 
spręsti iš 1921 m. lapkričio 19 d. Voznesensko valsčiaus 
ypatingojo komiteto instrukcijos, kurioje kalbama apie 
įkaitų paėmimą, jei kaimas nesutinka atiduoti grūdų6.

Nepaisant nepalankių orų, sovietų valdžia eksporto 
reikmėms konfiskavo daugiau kaip 10 000 000 pūdų 
grūdų, be to, grūdai iš Ukrainos buvo siunčiami ba
daujančiam Pavolgiui. Be ekonominių motyvų, isto
rikai atkreipia dėmesį ir į politinius: siekį nuslopin
ti antibolševikinių sukilėlių judėjimą, ypač aktyvų 
pietiniuose Ukrainos regionuose7. Jie pabrėžia, kad 
„1921 m. Ukrainoje pirmą kartą panaudotas masinio 
bado teroras kaip valstybės politikos įrankis“8. Sovie
tų valdžiai sąmoningai stabdant pagalbą ukrainie
čiams, priskaičiuojama 900 000 tiesiogiai mirusių iš 
bado žmonių ir dar 1 000 000 gimstamumo deficitas9.

Pokario badmečio priežastys irgi daugialypės: tai – ir 
orų sąlygos, ir ekonominės, geopolitinės bei vidinės po
litikos aplinkybės. Iš pirmųjų paminėtinas nederlius, 
iš antrųjų – „skubiai panaikinta kortelių sistema“ ir 
„stiprinamas mokesčių bei represijų spaudimas vals
tiečiams“, iš trečiųjų – „Kremliaus ambicijos ir porei

kis didinti karinę galią, suteikiant pagalbą produktais 
Sovietų Sąjungos pavergtoms Europos valstybėms“. 
Galiausiai ketvirtasis veiksnys – priešiškas Stalino po
žiūris į Ukrainos valstiečius ir „siekis suardyti bendruo
menes, sunaikinti tikrąjį žmogiškumą ir gyvybingumą, 
įgytą per sunkią karo meto patirtį“10.

Svarbu buvo pažeminti ukrainiečius, nes jie po karo 
pasidarė sovietų valdžiai „grėsmingai kitoniški“, ir bū
tent badas pavertė vakarykštį nugalėtoją „kriminali
niu elementu, vagišiumi, elgeta, žudiku, lavonų ėdiku, 
o tuos, kurie dar vakar gelbėjo bendražygį nuo vokiečių 
kulkos, slėpė žydų vaiką, maitino žydų šeimą, keršijo 
budeliui policajui, kovojo dėl nepriklausomybės, matė 
galimybę konkrečiai veikti visuomenės labui ir pana
šiai – paklaikusiais iš bado, sutrikusiais, praradusiais 
žmogišką orumą, gyvenimo vertybes, o kartais ir protą, 
nuolankiais sistemos įkaitais“11.

Įgijęs dirbtinai sukelto bado patirties trečio dešimt
mečio pradžioje, Stalinas, anuomet buvęs tautybių rei
kalų ir valstybės kontrolės liaudies komisaru, po de
šimties metų vėl ėmėsi to paties būdo paversti badą 
įrankiu ukrainiečių pasipriešinimo problemai spręsti 
(o po ketvirčio amžiaus jis ir trečią kartą pasitelkė badą 
siekdamas politinių tikslų).

Holodomoro tyrinėtojai pateikia daugiausia 1930 ir 
1932 m. duomenis, liudijančius, kokia nerami buvo pa
dėtis sovietų Ukrainoje ir kokią grėsmę ji kėlė Stali
nui. Žinoma, kalbame apie jo paties suvokiamą pavojų, 
nes turint omenyje valstybės vykdomą totalinę žmonių 
gyvenimo kontrolę bei įvykių atmintį, išlikusią archy
vuose dokumentų pavidalu, sunku nustatyti, ar realūs 
buvo vieni ar kiti pavojai, apie kuriuos kalbama kadaise 
įslaptintuose specialiųjų tarnybų dokumentuose.

Pirmiausia, vien per du 1930 m. mėnesius, vasarį ir 
kovą, sovietų Ukrainoje minimi 3145 valstiečių bruzdė
jimų atvejai, Rusijos Centrinėje juodžemio srityje – 867, 
Šiaurės Kaukaze – 391, Žemutiniame Pavolgyje – 240. 
Taigi Ukraina kėlė „du kartus didesnį pasipriešinimą 
komunizacijai nei trys kiti javus auginantys regionai 
kartu sudėjus“12. Per visus 1930 m. iš 13 794 masinių 
neramumų atvejų SSRS, 4098 kilo Ukrainoje (30 % 
bend ro valstiečių neramumų skaičiaus)13.

Kita vertus, per 1932 m. pirmą pusmetį (nuo sau
sio 1 iki liepos 15 d.) sovietų Ukrainoje užfiksuoti 923 
masinių neramumų prieš valdžią atvejai, tad slapta
sis politinis OGPU skyrius padarė išvadą, kad respub
lika pirmauja tarp SSRS regionų pagal „antisovieti
nes apraiškas“14. Galiausiai, per 1932 m. pirmą pusę 

tetiana Boriak

5 Ibid., p. 326–327.
6 Ibid., p. 327.
7 Ibid., p. 329. 
8 Ibid., p. 330.
9 Ibid., p. 327.
10 Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939–1990), 

Київ: Академперіодика, НАН України, Інститут історії України, 2021, 

p. 299–300.
11 Ibid., p. 301.
12 Україна й українці в постімперську добу (1917–1939), p. 358.
13 Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської 

революції «згори». 1928–1940, Київ: Інститут історії України, 2013, 
p. 18–19.

14 Україна й українці в постімперську добу (1917–1939), p. 363.

charkivo gyventojai laukia eilėse prie pieno davinių. 
1933. alexanderio Wienerbergerio nuotrauka. 
iš vitacollections.ca/HREC-holodomorphotodirectory
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Ukrainoje 41 200 valstiečių ūkių paliko kolchozus15.
Dar vienas svarbus veiksnys, dėl kurio sovietų Ukrai

na, Stalino manymu, kėlė grėsmę, buvo ukrainizacija 
(grįžimas prie tautinėskomunistinės politikos, „kore
nizacijos“ variantas). Ši politika sumanyta kaip prie 
Rusijos prijungtų „pakraščių“ užvaldymo įrankis – už
kariautojai turėjo kalbėti ta pačia kalba kaip ir užka
riautos tautos, ir per būsimų tautinių respublikų išsiva
davimo kovas 1917–1921 m. Rusijos imperijos vykdyta 
rusifikacijos politika buvo sustabdyta. „Grįžimas prie 
tautinių šaknų“ buvo reikalingas, pelnant prijungtų 
„pakraščių“ gyventojų lojalumą stiprinančiam savo val
džią sovietų režimui.

Tačiau su ukrainizacijos politikos subtilybėmis nesu
sipažinę ukrainiečiai atvirai palaikė kalbos politikos po
kyčius ir atkakliai ėmėsi diegti ukrainiečių kalbą visose 
visuomenės gyvenimo srityse. 1917–1921 m. Ukrainos re
voliucijos suteiktas pagreitis (Rusijos imperijos žlugimas 
ir mėginimai sukurti savo valstybę) atnešė proveržį moks
le, kultūroje, mene, literatūroje, ir šis laikotarpis įgijo „su
šaudytojo atgimimo“ arba „aukso amžiaus“ pavadinimą.

Ukrainizacijos baimę liudija ir iškalbingas ketvirta
me dešimtmetyje represuotų ukrainiečių rašytojų skai
čius – represijas patyrė 190 iš 223 Ukrainos rašytojų 
sąjungos narių, dar nemažai jų nusižudė arba dingo be 
žinios. Po 1991 m. atlikti tyrimai liudija 246 represuotų 
rašytojų atvejus16. Galime manyti, kad vienu iš postū
mių buvo ir III Ukrainos partinė konferencija (1932 m. 
liepa), kurioje sovietų Ukrainos vadovai nepritarė grū
dų paruošų normoms teigdami, kad tai sukelsią dar di
desnį badą. Tačiau jų pasipriešinimas buvo palaužtas.

XXI a. pirmo dešimtmečio pradžioje buvo paskelb
ti Stalino ir Kaganovičiaus laiškai. 1932 m. rugpjūčio 
11 d. dokumentas itin iškalbingai atskleidžia, kaip Sta
liną erzino padėtis Ukrainoje. Šiame laiške iš esmės 
pagrindžiami tolesni kompleksiniai sprendimai, atvedę 
į Holodomorą – dirbtinai sukeltą badą, siekiant kuo di
desnio aukų skaičiaus. Prieš pacituojant laišką, tenka 
pastebėti, kad šis dokumentas unikalus ne vien tuo, 
kad atskleidžia Stalino mąstymą dar iki Holodomoro. 
Jis ypač svarbus dėl to, kad yra asmeninio pobūdžio 
dokumentas, neskirtas viešinti, taigi leido adresantui 
(Stalinui) neslėpti emocijų ir atvirai kalbėtis su adresa
tu (savo bendrininku Kaganovičiumi).

Dabar svarbiausias dalykas – Ukraina. Ten reikalai 
visiškai prasti. Blogai partijos požiūriu. Blogai sovietų 
požiūriu. Blogai GPU požiūriu. Redensas nepajėgus 

vadovauti kovai su kontrrevoliucija tokioje didelėje 
ir savitoje respublikoje kaip Ukraina. Jei dabar nesi
imsime taisyti padėties Ukrainoje, galime ją prarasti 
[čia ir toliau išskirta mano, – T. B.]. [...] Piłsudskis ne
snaudžia, jo agentūra Ukrainoje daug kartų stipresnė 
[...]. Ukrainos komunistų partijoje (500 000 narių, chė 
chė) atsiranda nemažai [...] sąmoningų ir nesąmonin
gų petliūrininkų, [...] tiesioginių Piłsudskio agentų. 

Vos reikalų eigai pasisukus į nepalankią pusę, šie 
elementai nedelsdami atidarys vidinį frontą partijos 
viduje (ir išorėje), veikdami prieš partiją [...]. Ukrai
nos vadovai neįžiūri šių pavojų. Taip negali tęstis. [...] 
Privalome nusistatyti tikslą per kuo trumpesnį laiką 
paversti Ukrainą tikra SSRS citadele, išties pavyzdi
ne respublika. Be tokių ir panašių priemonių (ūkinio 
ir politinio Ukrainos stiprinimo [...]), kartoju tai dar 
kartą, mes galime prarasti Ukrainą.17

Kaip matome, Stalinas buvo nepatenkintas visais 
valdžios vertikalės sluoksniais (partinės, sovietų, če
kistinės). Holodomoras ir jį lydinčios represijos buvo 
priemonės, skirtos paversti sovietų Ukrainą „pavyzdi
ne respublika“, o svarbiausia – kad ji nekeltų grėsmės 
centrinei valdžiai.

kaip sukurti Badą?

1932 m. rudenį ir žiemą buvo priimta virtinė nutari
mų, leidžiančių konfiskuoti iš valstiečių visus maisto 
produktus, išskyrus grūdus, uždaryti juos į getus – kai

HoLodoMoras 1932–1933 M. 

15 Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті 
до 81 роковин голодомору пам’яті тих, хто чинив спротив геноциду. 
Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 14.11.2014, 
nr. 1/9-593, in: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-593729-
14#text.

16 Анжела Шумілова, „Відображення творчості репресованих укра-

їнських письменників у бібліографічних покажчиках“, in: Наукові праці 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2019, t. 56, 
p. 418.

17 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг., in: Державний 
комітет архівів України, in: https://old.archives.gov.ua/sections/Fami-
ne/publicat/Fam-stalin-kaganov.php.

„savanorių brigada“, bandanti kompensuoti darbininkų trūkumą. 
1933 m. rugpjūtis. ukraina. Whitingo Williamso nuotrauka. 

iš vitacollections.ca/HREC-holodomorphotodirectory
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muose arba respublikoje, neleidžiant išvažiuoti ieškoti 
maisto, taip palengvinant „auklėjamąjį darbą“, kurio 
tikslas – paversti ukrainiečius „pavyzdiniais“ sovietų 
piliečiais „pavyzdinėje“ sovietų respublikoje, nepalie
kant nė menkiausios užuominos apie „nebolševikinę“ 
ukrainiečių tapatybę.

1932 m. lapkričio 18 d. buvo priimtas Ukrainos KP CK 
nutarimas „Dėl priemonių grūdų paruošoms užtikrinti“. 
Jame, be kita ko, numatyta: 1) pramoninis boikotas (iš

gabenti iš kaimo arba rajono visas pramonines prekes, 
nebeatvežti jokių naujų prekių ir uždrausti bet kokią 
prekybą); 2) finansinis boikotas (skolų išreikalavimas 
anksčiau nei numatyta); 3) papildomos baudos natūra; 
4) konfiskuojama visa kolchoznikams išduota duona18. 
Ukrainos KP CK ir Ukrainos Liaudies komisarų sovieto 
1932 m. gruodžio 6 d. nutarimu „Dėl įrašymo į juodąjį 
sąrašą kaimų, piktybiškai sabotuojančių grūdų paruo
šas“ stabdoma mechanizacijos stočių pagalba išvardin
tiems kolchozams ir grūdų malimas, visi esami grūdai 
konfiskuojami paruošoms, kolchozuose vyksta valymai 
ir šalinami „kontrrevoliuciniai elementai“, organizuoja
mos brigados judėjimui iš tų kaimų riboti, panaikinamos 
visos selsovietų ir kolchozų valdybų išduotos pažymos, 
iš komunistų partijos šalinami kaimo organizacijų sek
retoriai, jie suimami ir tremiami kartu su „buožėmis“, 
„kontrrevoliuciniais elementais“ ir jų „bendrininkais“19.

Iš esmės sukuriami savotiški getai – zonos, kuriose 
numatytas didesnis mirštamumas. Neišsamiais ukrai
niečių istoriko Georgijaus Papakino skaičiavimais, į juo
dąjį sąrašą įtraukti 926 atskiri objektai, taip pat visi 

objektai 24 sovietų Ukrainos rajonuose ir dalis objektų 
155 rajonuose20. 1932 m. gruodžio 14 d. VKP(b) CK ir 
SSRS Liaudies komisarų sovieto nutarime dėl grūdų 
paruošų Ukrainoje, Šiaurės Kaukaze ir Vakarų regione 
pabrėžiama, kad svarbiausia grūdų paruošų plano ne
vykdymo Ukrainoje ir Šiaurės Kaukaze priežastis yra 
kontrrevoliucinių elementų veikla tuose regionuose, 
susijusi su Ukrainos buržuazinių nacionalistų judėjimu 
(„petliūrinė ukrainizacija“). Todėl esą būtina pakeisti 
petliūrinę ukrainizaciją bolševikine ir uždrausti vartoti 
Šiaurės Kaukaze ukrainiečių kalbą21.

1933 m. sausio 1 d. Stalino telegrama, suformuluota 
kaip VKP(b) CK nutarimas, tapo dar viena sprendimų 
ir veiksmų grandimi planuojant Holodomorą: „Pasiūlyti 
Ukrainos KP CK ir SSRS Liaudies komisarų sovietui pla
čiai paskelbti per selsovietus, kolchozus, pavienius kol
choznikus ir darbo žmones, kad: a) tie iš jų, kurie laisva 
valia grąžins valstybei anksčiau išgrobstytą ir nuslėptą 
duoną, nebus represuojami, b) kolchoznikams, kolcho
zams ir individualiems žemdirbiams, atkakliai slepian
tiems išgrobstytą ir nuslėptą nuo apskaitos duoną, bus 
taikoma griežčiausia atsakomybė, numatyta 1932 m. 
rugpjūčio 7 d. SSRS Centrinio vykdomojo komiteto ir 
Liaudies komisarų sovieto nutarimu (dėl valstybinių 
įmonių turto, kolchozų ir kooperatyvų turto apsaugos 
bei visuomeninės socialistinės nuosavybės stip rinimo)“. 
Iš tiesų tai reiškė, kad pradedamos visuotinės kratos, 
per kurias arba randama grūdų (tada baudžiama pa
gal minėto įstatymo normas), arba nieko nerandama 
(tuomet taikomos baudos natūra, t. y. produktais)22.

Su šia tema susijusi sakytinės istorijos medžiaga pa
tvirtina tokį Stalino naujametės telegramos aiškini
mą, nes liudininkai daugiausia pasakoja apie kratas 
 (išskyrus mažamečius vaikus, negalėjusius visavertiš
kai suvokti įvykių). 1933 m. sausio 25 d. direktyviniame 
Ukrainos KP CK ir Ukrainos LKT laiške, vykdant VKP 
CK ir SSRS LKT nutarimus, numatomos priemonės už
kirsti kelią masiniam valstiečių išvykimui už Ukrainos 
ribų: „Iš kai kurių Ukrainos rajonų, kaip ir praėjusiais 
metais, prasidėjo masinis valstiečių išvykimas į Mask
vos, Vakarų, Centrinį juodžemio regionus, Baltarusiją 
„duonos ieškoti“. [...] 1. Kiekviename rajone nedelsiant 
imtis ryžtingų priemonių, neleidžiant masiškai išvyk
ti individualiems žemdirbiams ir kolchoznikams [...]. 
4. Imtis priemonių, kad būtų nustota pardavinėti bilie
tus valstiečiams išvykti už Ukrainos ribų“23.

Taigi valdžios įrankiais, organizuojant Holodomo
rą kaip dirbtinai sukeltą badą ir pagilinant jį valdžios 

tetiana Boriak

18 Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали, 
упорядник Руслан Пиріг, Київ: Видавничий дім „Києво-Могилянська 
академія“, НАН України, Інститут історії України, 2007, p. 388–395.

19 Ibid., p. 449.
20 Георгій Папакін, „Чорна дошка“: Aнтиселянські репресії (1932–

1933), Київ: Інститут історії України, 2013, p. 336–337.
21 Голодомор 1932–1933 років в Україні, p. 476–478.

22 Станіслав Кульчицький, „Голод, Голодомор 1932–33“, in: Ен цик
лопедія сучасної України, in: esu.com.ua/search_articles.php?id= 
25439.

23 Директивный лист ЦК КП(Б)У та раднаркому УСРР всім обкомам партії 
та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та 
одноосібників за межі україни. 23 січня 1933 р., in: https://old.archives.
gov.ua/sections/Famine/publicat/Fam-pyrig-1933.php#nom-150.

aukščiausio rango ssrs sveikatos apsaugos ministro vasaros 
rezidencija kryme. 1933. ukraina. alexanderio Wienerbergerio 
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HoLodoMoras 1932–1933 M. 

veiksmais, tapo: 1) nuolatinės kratos ūkiuose, vykdomos 
„buksyrinių brigadų“ (tiesioginiai liudininkai dažniau 
vartoja terminą „aktyvistai“), per kurias konfiskuoja
mos ne tik grūdų atsargos, bet ir kitos maisto atsargos, 
ne vien iš individualių žemdirbių; 2) „juodųjų sąrašų“ 
režimas; 3) fizinė ir informacinė blokada, ribojant vals
tiečiams galimybes įvažiuoti į Ukrainą ir išvykti iš jos, 
užsienio žurnalistams – nušviesti padėtį, o sovietų pi
liečiams – pranešti apie badą; 4) torgzinų („prekybos 
su užsieniečiais“) tinklas. Tokios parduotuvės veikė ir 
anksčiau, bet būtent 1933 m. tinklo pajamos sovietinėje 
Ukrainoje buvo didžiausios – 25 mln. rublių (daugiau 
kaip 60 % – auksas, tai yra beveik 45 tonos, taip pat 
sidabro – 1420 tonų)24. Būtent Holodomoro metu vals
tiečiams buvo leidžiama šio tinklo parduotuvėse keisti 
brangiuosius metalus į maisto produktus.

Atskira aptarimo verta tema – kratų ir produktų kon
fiskavimo procedūrose dalyvaujantys aktyvistai. Taip, 
tarp ukrainiečių būta kolaborantų, dalyvavusių ati
mant produktus iš kaimynų. Tačiau visiškai aišku, kad 
būtent centrinės valdžios sprendimu į Ukrainą atsiun
čiami 25 000 aktyvistų ir paskiriami vadovauti kratų 
brigadoms. Nekelia abejonių sovietų vadovybės dekla
ruojamas siekis konfiskuoti produktus pačių valstiečių 
rankomis, padalijant kaimą į dvi stovyklas. Ne paslap
tis, kad daugelis į brigadas stojo tikėdamiesi išgelbėti 
savo šeimas nuo bado. Juk valdžia numatė aiškų kursą 
sugriauti kaimo bendruomenės egzistavimo pamatus, 
pakirsti šimtamečius jos veikimo principus ir normas, 
pasitelkiant ir ideologiškai apdorotą jaunimą, ir vargin
giausius gyventojus.

Pagal mūsų stebėjimus, aktyvistus galime suskirstyti 
į šias kategorijas:

1) idėjiniai – šiuo atveju iškalbingi yra pabėgėlių iš 
SSRS Levo Kopelevo, Dmitrijaus Hojčenkos ir Viktoro 
Kravčenkos liudijimai: atsidūrę laisvajame pasaulyje 
ir įgiję galimybę pažvelgti iš šalies į savo praeitį, ypač į 
veiklą grūdų paruošų srityje, jie pasibaisėjo tuo, ką pa
matė ir suvokė;

2) liumpenai, sadistai, alkoholikai – žemutinis visuo
menės sluoksnis, kurį sovietų valdžia sąmoningai apdo
vanojo pranašumais ir skatino visokeriopu atlygiu;

3) propagandos paveiktas jaunimas, stojęs į „buksy
rines brigadas“; esama duomenų ir apie išstojimo iš šių 
brigadų atvejus;

4) prievarta įtraukti valstiečiai, susidūrę su pasirinki
mu: arba visa šeima išmarinama badu, arba tenka stoti 
į brigadą, suteikiant saviškiams galimybę likti gyviems.

Daug liudininkų pasakoja apie atvejus, kai aktyvis
tai elgėsi žmogiškai apsimesdami, kad nerado paslėptų 

grūdų ar produktų. Pastebima atvejų, kai vieno kaimo 
brigada permetama į kitą – kad nebūtų gailesčio kaimy
nams, taigi nutikdavo taip, kad kol brigados narys kon
fiskavo kito kaimo gyventojų produktus, jo kaime kito 
kaimo aktyvistai atėmė iš jo šeimos viską, kas valgoma. 
Valstiečiai irgi neretai skirdavo, kas nuėjo į aktyvistus 
verčiamas, o kas – savo noru, iš žemiausių visuomenės 
sluoksnių, stokodamas aplinkinių pagarbos. Pastarųjų 
dalyvavimas buksyrinėse brigadose buvo smerkiamas.

išGyveniMo strateGijos

Atsidūrę tokioje padėtyje, kai iš žmonių atimama tei
sė į maistą ir maisto paiešką (juodųjų sąrašų režimas, 
ribojamas judėjimas, netrukus ir pasų sistemos riboji
mai, tiesa, pasidarę veiksmingi jau badui slūgstant), 
Ukrainos valstiečiai ėmė ieškoti išgyvenimo strategijų. 
Reikia pastebėti, kad šių strategijų visuma itin įvairi ir 
kai kurios, regis, bent iš dalies buvo sėkmingos.

Remdamiesi tūkstančiais sakytinės istorijos šaltinių, 
išskiriame Ukrainos valstiečio išgyvenimo būdus nuo 
1932 m. rudens iki 1933 m. vasaros. Deja, dirbant su 
daugybe šaltinių didžiulėje teritorijoje, kurioje buvo tai
komi ribojimai (sovietų Ukrainoje pagal 1933 m. admi
nistracines ribas), sunku išskirti aiškias proporcijas ir 
sėkmingiausias strategijas. Be to, žmogiškasis veiksnys 

skirtinguose regionuose galėjo lemti daugiau ar mažiau, 
ir patys liudininkai neretai taikė kelias strategijas.

Pirmoji strategija – įstoti į kolchozą. Vienas iš dirbti
nai sukelto bado tikslų buvo priversti valstiečius stoti į 
kolchozus, taip įtvirtinant naujus valstybės ir valstiečių 
santykius, todėl valstybė skatino šią išeitį. Tačiau tai 
ne visada buvo leidžiama: esama liudijimų, kai valstie
čiams neleidžiama stoti į kolchozą, remiantis išvadomis 
apie priešišką valdžiai šeimos socialinę padėtį. Įstoti į 

24 Василь Марочко, „Торгсин“: золота ціна життя українських селян 
у роки голоду (1932–1933)“, in: Український історичний журнал, 2003, 
nr. 3, p. 97–98, 101.

apleista troba ukrainoje, kurios gyventojai mirė iš bado. 
1932. alexanderio Wienerbergerio nuotrauka. 
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kolchozą taip pat nebuvo išlikimo garantija, nes ir pas 
kolchoznikus buvo vykdomos kratos, jie irgi mirdavo 
badu. 1933 m. pavasarį, kai mirštamumo mastai ėmė 
kelti grėsmę sėjos darbų kampanijai, buvo šiek tiek su
švelnintos stojimo į kolchozus sąlygos.

Antroji strategija – vagystės iš kolchozų. Nepaisant 
„penkių varpų įstatymo“ (1932 m. rugpjūčio 7 d. SSRS 
Centrinio vykdomojo komiteto ir LKT nutarimo „Dėl 
valstybės įmonių, kolchozų ir kooperatyvų turto apsau
gos bei visuomeninės (socialistinės) nuosavybės stipri
nimo“), valstiečiai naudojosi menkiausia proga. Žino
miausi šio įstatymo taikymo atvejai – kai valstiečiai, 
slapčia laukuose nupjovę kelias varpas (išplito apibū
dinimas „kirpykla“), būdavo nuteisiami po 10 metų ka
lėti. Nepadėdavo ir būdas pasiųsti į laukus vaikus, nes 
pagauti vaikai būdavo smarkiai mušami. Ne mažiau 
paplitusios ir grūdų vagystės iš kolchozų svirnų bei san
dėlių (prasikasant), karvių išmelžimas, kiaulių ir arklių 
pašaro bei kaimynų gyvulių vagystės.

Trečioji strategija susijusi su minėtaisiais torgzinais. 
Jie veikė ne tik dideliuose miestuose, bet ir miesteliuo
se. Tačiau prieinama parduotuvė negarantavo išgyve
nimo, nes nebuvo aiškių įkainių (net jei būdavo, jų tai
kymas nebuvo kontroliuojamas), todėl už brangiuosius 
metalus kai kuriais atvejais gaunama, pavyzdžiui, keli 

kilogramai miltų. Produktus dar reikėdavo parsigaben
ti namo, pakeliui išvengiant plėšikų.

Ketvirtoji strategija – mėginti išsikeisti drabužius 
arba namų ūkio reikmenis, jei pavyko išsaugoti ką nors 
per kratas. Tačiau tam reikėdavo išvykti iš Ukrainos – 
į Rusiją, Krymą arba Baltarusiją. Daug kas pasako
ja, kaip suaugusieji nukeliaudavo iki sovietų Ukrainos 
ribų ir čia pat už jų išsikeisdavo daiktus į maisto pro
duktus. Reikia pastebėti, kad neretai patraukus mili

cijos dėmesį,  maisto produktai būdavo konfiskuojami, 
ir žmogus grįždavo pas savo šeimą tuščiomis.

Penktoji strategija – „giminių, tarnautojų ir mokyto
jų pagalba“ – leido istorikams sudaryti pagalbos istori
jų rinkinį Žmogiškumas nežmoniškais laikais25. Tūks
tančiuose tiesioginių liudijimų pasakojama apie tokius 
atvejus. Šios neįtikėtinos istorijos, kai padedama ki
tiems, kartais net rizikuojant savo gyvybe (močiutės ir 
seneliai atsisakydavo maisto dėl anūkų, motinos – vai
kų labui), padėjo išlaikyti žmoniškumą net tamsiausiais 
genocido laikais. Holodomoro laikų vaikai dažnai prisi
mena savo mokytojus, kurių dėka pavyko išgyventi.

Labiausiai paplitusi išeitis – pabėgti iš kaimo, bet ji 
tiko daugiausia vyrams ir bevaikiam jaunimui. Per va
dinamąjį organizacinį šaukimą buvo įmanoma išvykti į 
šachtas ar gauti darbą kolchozo atitikmenyje – sovcho
ze, su aiškiai nustatyta alga (o ne už darbadienius, kaip 
kolchoze). Ukrainos valstiečiai ieškojo darbo miestuose, 
gamyklose. Merginos įsidarbindavo pas partijos veikė
jus auklėmis arba namų darbininkėmis. Kad išvyktų iš 
kaimo, kai kurie gaudavo selsovieto pažymas, kai kurie 
jas padirbdavo, kai kurie bėgdavo negavę leidimo.

Septintoji strategija buvo bene labiausiai paplitęs išli
kimo būdas. Kam pavyko nuslėpti maistą nuo aktyvis
tų, tų galimybės išgyventi buvo didžiausios. Produktai 
buvo slepiami kur tik įmanoma – trobose, kiemuose, 
ūkiniuose pastatuose, už kiemo, miške, upės pakran
tėje, vandenyje.

Bene daugumoje tiesioginių išgyvenusiųjų liudijimų 
kalbama apie karvę, kurią leista laikyti šeimai po to, 
kai Stalinas padarė taktinę išlygą ir paskelbė ją 1930 m. 
straipsnyje „Apsvaigimas nuo laimėjimų“. Karvės buvo 
saugomos, kartais slepiamos miške, kartais viena tar
naudavo kelioms kaimynų šeimoms.

Devintoji išlikimo strategija – dalyvauti laidojimo ir 
buksyrinėse brigadose. Tai buvo viena iš dviejų vals
tybės siūlomų išeičių (pirmoji – dirbti kolektyviniuose 
ūkiuose). Kaip ir pirmuoju atveju, tai neteikė išlikimo 
garantijų, bet didino tikimybę, ypač dirbant laidojimo 
brigadose. Kai mirusiųjų kūnų prisirinkdavo daug, ir 
artėjant pavasariui darydavosi aišku, kad netrukus kils 
sanitarinio pobūdžio problemų, valdžia skirdavo kinki
nį su arkliu ir atlygindavo laidotojams už darbą maisto 
daviniais. Jų darbas būdavo surinkti kaime lavonus ir 
iškasti bendrus kapus (apie laidojimą po vieną nebūdavo 
nė kalbos). Yra nemažai liudijimų, kad laidojimo briga
dų nariai nenorėdami grįžti į tą pačią trobą, sumesda
vo į vežimą dar gyvus žmones ir gabendavo į kapines. 
Į mirštančiųjų artimųjų maldavimus palaukti jų mirties 
atsakydavo, kad nesinori važiuoti antrą kartą, o žmogus 

tetiana Boriak

25 Людяність у нелюдяний час, упорядники Володимир Тиліщак, 
Вiкторiя Яременко, Львів: Часопис, Громадський комітет із вшанування 
пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років в Україні, 2013.

kaimo gyventojai prie charkivo geležinkelio stoties laukia progos 
įsėsti į traukinį. 1932. jameso abbe nuotrauka. 
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vis tiek greitai mirsiąs. Sakytiniuose šaltiniuose dažnai 
minimi žmonės, kuriems pavyko išsikapstyti iš kapo ir 
nugyventi dar daug metų po badmečio. 

Dešimtoji strategija buvo taikoma visuotinai, ji irgi iš 
dalies laidavo išlikimą. Tai – surogatinė mityba, varto
jant maistui augalų stiebus ir šaknis, giles, medžių žie
dus ir lapus, supuvusias bulves, jau nekalbant apie gyvū
nus – kates, šunis, starus, paukščius, vėžlius. Labiausiai 
paplitusiu skanėstu tapo „matoržanikai“ – sklindžiai iš 
miltų, gaunamų džiovinant žoles arba lapus. Išsamiau 
apie Holodomoro laikų mitybą galima pasiskaityti studi
joje 1933-iųjų maistas. Holodomoro žodynas26.

Vienuoliktoji strategija susijusi su vaikais – kaimo 
„vaikų aikštelės“ ir vaikų namai miestuose. Šis būdas 
itin priklausė nuo žmogiškojo veiksnio. Esama daugy
bės liudijimų apie vaikų aikštelėse mirusius liudininkų 
artimuosius. Išliko ir daugybė istorijų apie tai, kaip tė
vams tekdavo rinktis, kuriam iš vaikų suteikti galimy
bę išgyventi, išgabenant juos į didmiesčius ir paliekant 
gatvėje, tikintis, kad bus pristatyti į vaikų namus ir 
ten prasimaitins. Esama ir istorijų apie vaikus, kuriuos 
miestuose ir miesteliuose atiduodavo į našlaičių prie
glaudas. Kai kurios istorijos baigėsi laimingai: pasibai
gus badmečiui, tėvai atėjo pasiimti vaikų, bet neretai 
išsiskyrimas su motina būdavo paskutinis kartas, kai 
vaikas matė tėvus. Daugybė liudijimų, kaip pasibaigus 
badmečiui tėvai puldavo atsiimti savo vaikų ir neberas
davo jų tuose vaikų namuose, kuriuose paliko. Kai ku
rie tėvai visą gyvenimą ieškojo dingusių vaikų.

Dvyliktoji strategija susijusi su kanibalizmo reiški
niu. Dėl suprantamų priežasčių šios temos tyrinėjimų 
nėra, bet žinių apie tai aptinkame OGPU organų atas
kaitose ir sakytinės istorijos šaltiniuose. Dažniausiai 
tai – pavieniai pamišimo atvejai kaimuose, kai suau
gusieji užkapodavo savo vaikus arba prisivilioję ir nu
žudę svetimus vaikus ar suaugusiuosius, gamindavo iš 
jų valgį, taip pat pastebėti savotiško verslo atvejai, kai 
turguose prekiauta iš žmogienos gaminta šaltiena ar 
dešra. Egzistavo ir nekrofagija, kai valstiečiai išsikas
davo lavonus ar arklių maitas ir valgė jų mėsą.

Valdžia stiprėjo sulig bado plitimu: 1933 m. nuo sausio 
pabaigos iki spalio 15 d. „neišsamiais duomenimis, į sovie
tų Ukrainos kolchozus iš miestų ir rajonų centrų atsiųsta 
15 929 komunistai, 95 % jų paskirti partijos organizacijų 
sekretoriais, kolchozų ir brigadų partorgais. Iš Rusijos 
ir pramonės centrų atsiųsti darbininkai dažniausiai ne
kalbėjo ukrainietiškai ir tautinių mažumų kalbomis“27.

Tuo pat metu vyko puolimas prieš Ukrainos mokslų 
akademiją, ukrainietišką rašybą, ukrainiečių litera
tūrą, kultūrą, meną, Ukrainos autokefalinę stačiati
kių bažnyčią. Genocido termino iniciatorius Raphaelis 

Lemkinas tai pavadino „klasikiniu genocido atveju“. 
Remdamasis Jungtinių Tautų konvencija, Lemkinas 
vadino neatsiejamais ukrainiečių genocido elementais 
šiuos reiškinius: valstiečių marinimą badu (tautos kūno 
naikinimą), inteligentijos (tautos proto) naikinimą ir 

Ukrainos autokefalinės stačiatikių bažnyčios likvidavi
mą (tautos dvasios naikinimą)28.

Ukrainos ir JAV demografų tyrėjų komandos duome
nimis, bendri Ukrainos gyventojų nuostoliai per Holodo
morą sudarė 4,5 mln. (1932–1934): 3,9 mln. tiesioginių 
nuostolių (padidėjęs mirštamumas), 600 000 – netiesio
ginių (sumažėjęs gimstamumas). Turint omenyje, kad 
1931 m. sovietų Ukrainoje buvo daugiau kaip 31 mln. 
gyventojų, tiesioginiai nuostoliai apėmė daugiau kaip 
10 % tuometės Ukrainos gyventojų.

HoLodoMoro atMintis

Kita Holodomoro istorijos dalis yra badmetį liudi
janti sakytinė istorija. Kaip kolektyvinė ir individuali 
atmintis atskleidžia bado prisiminimą? Kaip, nepai
sant penkiasdešimt metų liudininkams primesto tylė
jimo, prasiveržė trauminė išlikimo badmečiu patirtis? 
Kokia badmetį liudijančios sakytinės istorijos reikšmė 
kaip istorinio šaltinio? Koks tiesioginių bado liudytojų 
naratyvas? 

Plačiau nesusipažinusiam skaitytojui tokie klausimai 
apie beveik prieš šimtmetį ištikusio badmečio atmintį 
gali atrodyti dirbtinoki. Tačiau Holodomoro tyrinėtojai 
įsitikino, kaip giliai šaknis įleido 1932–1933 m. laikotar
pio atmintis. Tai – ir užuominos apie badą kituose saky
tinės istorijos projektuose, ir daugybė liudijimų, užrašy

HoLodoMoras 1932–1933 M. 

Bokanų šeima prie skurdaus stalo, mininčio tris šimtus dienų 
be duonos. 1933 m. balandžio 2 d. černihivas. nikolajaus Bokano 

nuotrauka. iš vitacollections.ca/HREC-holodomorphotodirectory

26 Їдло 33-го. Словник голодомору, зібрав і упорядкував Олекса 
Різників, Одеса: Видавництво „Юридична література“, 2003, p. [81].

27 Україна й українці в постімперську добу (1917–1939), p. 457.

28 Рафаель Лемкін, Радянський геноцид в Україні (стаття 28 мовами), 
Київ: Майстерня книги, 2009, p. 38–39.
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tų išeivijoje po Antrojo pasaulinio karo ir Ukrainoje po 
1987 m., taip pat ukrainiečių kūriniuose, dienoraščiuose, 
pokalbiuose ir pasisakymuose išryškėjanti bado tema.

Kalbėdami apie 1932–1934 m. badmečio atminties 
įvairiapusiškumą, paminėsime bene naujausią gyvos 
bado atminties pavyzdį. 2022 m. kovą straipsnio autorė 
Vilniuje atsakė į Lietuvos migracijos tarnybos darbuo
tojo klausimą apie profesinę veiklą. Sužinojęs istorikės 
profesiją, valdininkas susidomėjo ir pasiteiravo, kokią 
tematiką ir laikotarpį ji tyrinėja. Sužinojęs, kad autorės 
tema – Holodomoras, vyras pakėlęs akis prisipažino, 
kad jo senelis 1933 m. pabėgo iš Čerkasų srities į Gru
ziją nuo bado, ten vėliau gimė jo mama.

Prisiminti badą uždrausta iškart po 1933 m. – buvo 
kalbama apie „maisto produktų tiekimo sunkumus“, 
bet ne apie badą. Vis dėlto galime sakyti, kad bado tema 
egzistavo kolektyvinėje ukrainiečių atmintyje per visą 
1933–2010 m. laikotarpį. Pirmos užuominos apie ypatin
gą badą, išsiskiriantį iš bendros bado ir maisto produktų 
trūkumo aplinkos, ypač nuo 1929 m., prasidėjus prievar
tinei kolektyvizacijai, aptinkamos to meto dienoraščių 
įrašuose apie badą ir mirštamumą, dar 1933 m. sukur
tuose eilėraščiuose, taip pat giminėms į Vakarų Ukrainą 
siunčiamuose laiškuose, kurie buvo išspausdinti Vakarų 
Ukrainos (tuo metu priklausiusios Lenkijai) spaudoje. 
Išoriniais stebėtojais tapo ir užsienio žurnalistai, mėginę 
pramušti sovietų valdininkų ir net savo kolegų (Walter 
Duranty) statomą tylos ir melo sieną: Whitingas Wil
liamsas, Garethas Jonesas, Harry’is Langas, Malcolmas 
Muggeridge’as, Williamas Chamberlinas ir kiti. Vakarų 
šalių darbuotojai, išvykę iš SSRS, irgi mėgino pasakoti 
apie sovietų Ukrainoje siaučiantį išskirtinį badą (pavyz
džiui, austrų inžinierius Alexanderis Wienerbergeris, 
kurio Charkivo ir apylinkių nuot raukos yra bene vie
nintelis tokio pobūdžio badmečio liudijimas); Tarptauti
nio tautinių mažumų komiteto generalinis sekretorius 
Ewaldas Ammende įtraukė bado liudijimus į savo knygą.

Antrasis pasaulinis karas taip pat suteikė tam tik
rų galimybių bado liudininkams ir leido jiems išsakyti 
trauminę 1932–1933 m. patirtį nacių okupacijos laiko
tarpio spaudoje. Po Antrojo pasaulinio karo keli milijo
nai ukrainiečių atsidūrė už SSRS ribų, šimtai tūkstan
čių jų nepanoro grįžti į sovietinę tėvynę, prisimindami 
ketvirto dešimtmečio represijas ir žinodami Stalino skel
biamą doktriną, pagal kurią nacistų okupuotoje teritori
joje gyvenę žmonės ir į nelaisvę pakliuvę kareiviai laiko
mi išdavikais. Jau perkeltųjų asmenų stovyklose sovietų 
nusikaltimų liudininkai ėmė kalbėti ir rašyti apie juos, 
ir vienas iš tokių nusikaltimų buvo 1931–1933 m. badas. 
Atsidūrę naujose šalyse, kai kurie pabėgėliai iš SSRS 
ėmė rašyti atsiminimus apie savo sovietinę praeitį, ir 
labai dažnai Holodomoras buvo jų pasakojimo dalis. Pa
bėgėliai net išleido kelis badmečio liudijimų rinkinius. 
Devintame dešimtmetyje badą tyrusiai Jameso Mace’o 

komisijai (JAV) renkant liudijimus, užsienyje likusiems 
bado liudininkams atsirado proga garsiai išsakyti trau
minę patirtį, savo ruožtu komisija pastūmėjo sovietų 
partinius valdininkus, taip pat ir Ukrainoje, nustoti 
neigti badą, paskatino paskiras liudijimų apie badą pub
likacijas to meto Ukrainos spaudoje, radijuje, rečiau – te
levizijoje; taip pat ir nuoseklų sakytinės badmečio istori
jos užrašymą, kurį atliko profesionalai ir mėgėjai.

Nors sovietiniais draudimų metais išmirė kelios bado 
liudininkų kartos, devintame dešimtmetyje pavyko už
rašyti žmonių, kurie bado metais buvo suaugę, prisi
minimų, o per XXI a. pirmuosius dešimtmečius – pri
siminimus tų, kurie anuomet buvo vaikai. Sukauptų 
dokumentų medžiaga šiuo metu analizuojama ir apdo
rojama kiekybinių tyrimų metodais, bet jau galime kal
bėti apie kelias dešimtis tūkstančių badmetį liudijančių 
sakytinių šaltinių, saugomų archyvuose ir muziejuose, 
dalis jų publikuoti spaudoje ir liudijimų rinkiniuose.

Kaip matome, Rusijos imperijai nerimą kėlęs ukrai
niečių klausimas, kurį ji mėgino spręsti daugiausia 
drausdama ukrainiečių kalbą ir rusifikuodama moks
linį, kultūrinį, literatūrinį ir meninį gyvenimą, vėl tapo 
aktualus Stalinui 1932 m. viduryje – baigiantis pirma
jam penkmečiui, kai buvo planuojama užbaigti kolekty
vizaciją. Gaudamas duomenis apie ukrainizacijos eigą ir 
pasekmes įvairioms visuomenės gyvenimo sritims, taip 
pat apie socialines ukrainiečių nuotaikas, ypač Ukrai
nos valstiečių (apie maištavimus prieš sovietų valdžią 
ir jos kaimo politiką), Stalinas nusprendė sustiprinti 
esamą pusbadžio padėtį, kad nuslopintų priešinimąsi 
savo vykdomai politikai – taip, kaip buvo pasinaudota 
1921–1923 m. badu, paverčiant jį politinio spaudimo 
priemone, ir kaip vėliau, 1946–1947 m. sustiprintas po
kario badas. Vykdant daugelį jo sprendimų, iš Ukrainos 
valstiečių atimtos grūdų ir kitų maisto produktų atsar
gos, ir kadangi nebuvo finansinės „saugumo pagalvės“, 
o algos iš esmės neegzistavo, be to, buvo ribojamas judė
jimas, mirštamumas nuo bado tapo katastrofiškas.

Nors ir neturėdami tikrų žinių, nepasiekdami dar iki 
nesenų laikų įslaptintų oficialių sovietų dokumentų, 
Ukrainos valstiečiai vis dėlto suvokė tą lūžį ir mėgino 
viešinti įvairiopą savo išlikimo patirtį net ir tada, kai 
sovietų valdžia draudė minėti badą. Neretai jau gyve
nimo pabaigoje liudininkų vaikai ir anūkai įstengdavo 
vienaip ar kitaip paviešinti šeimos išlikimo istoriją nuo 
1932 m. rudens iki 1933 m. vasaros, papasakoti apie 
kaimynų ir giminių išlikimą arba mirtį iš bado. Tokiu 
būdu istorikai sukaupė badmetį liudijančių sakytinės 
istorijos šaltinių medžiagą ir parašė 1932–1933 m. Ho
lodomoro istoriją, šitaip pagerbdami badu numarintų 
ukrainiečių atminimą ir tikėdamiesi, kad bado katas
trofa liks tik istorijos knygose. Deja, Rusijos neoimpe
rija vėl naudojasi badu siekdama ne tik taktinių, bet ir 
globalių geopolitinių tikslų.

tetiana Boriak
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juoZo GaBrio europa:  
nuo GarLiavos iki ženevos

Monika Šipelytė

istorija

Tautų Sąjungos šeštoji asamblėja. Delegacijos 54 vals
tybių, sudarančių Tautų Sąjungą, jau šešti metai ren
kasi pradžioj rugsėjo mėn. gražiajam Ženevos mieste. 
Oras paprastai Rugsėjo mėn. Šveicarijoje labai gražus 
ir malonus. [...] Ženeva, be abejo, yra vienas gražiau
sių pasaulio miestų: įrėmintas Savojos ir Juros kal
nuose, išsidriekęs abipusiai Lemano ežero, vieno gra
žiausių pasauly, toj vietoj, kur iš čia tarytum spjauja 
iš savo milžiniško rezervuaro upę Roną. Skaisčiai mė
lynas dangus ir žalsvai mėlynas tyras ežero vanduo, 
apsuptas kalnais, apvilktas lengvučiais tartum šydo 
rūkais, apšviestas švelnučiais dar nenuslopusiais 
savo kaitros Rugsėjo mėnesio saulės šviesuliais. Žalu
mynuos ir gėlėse paskendę vilos, meilučiai palace’ai, 
blizgantys savo marmurais, bronzais, atidaro plačiai 
savo duris, viliodami savo šeimininkų mandagumu iš 
viso pasaulio kampų svečius. Ar reikia tatai stebėtis, 
kad viso pasaulio diplomatai, mokantys jungti malo
numą su naudingumu, kartu su savo žmonom ir ne 
žmonom, taip veržiasi į Ženevos T[autų] S[ąjungos] 
Asamblėją, duodančią jiems begalę progų aux frais de 
la pricesse, t. y. savo valdžios leidimu, turėti mėnesį 
„atostogų“. Žinoma, mūsų diplomatijos asai neatsilie
ka nuo kitų.1

Šis vaizdingas, romantiškas Ženevos, kaip to meto 
pa saulio diplomatijos centro, pristatymas, rodo, kad 
jau 1926 m. Juozas Gabrys ketino pradėti spausdinti 
savo „Laiškus iš Ženevos“ lietuviškoje spaudoje. Cituo
tas laiškas, pažymėtas Nr. 2, taip ir liko tik juodraštyje. 
Tačiau šis Ženevos aplinkos aprašymas itin tinka skir
tingų pasaulių susidūrimo vietos dekoracijoms, tampa 
pretekstu kalbėti apie žmones ir jų laikus.

Rašant istorinius tekstus, vis intriguoja klausimas 
apie herojus, kuriuos mums sukuria istorija – ar tikrai 
visi didvyriai buvo tokie didingi, kokius mes mėgsta

me prisiminti? Ar tikrai visi niekšai nenuveikė nieko 
naudingo? O tie milijonai tarp jų – paprasti, neišsiski
riantys, nuobodūs? Juk iškart aišku, kad šie klausi
mai, netgi retorine forma, vos paklausti netenka savo 
galios – žinome, kad atsakymai yra „ne“. Tas „ne“ dau
gumoje situacijų iš tiesų guodžia, labiausiai dėl to, kad 
galbūt tada yra bent mažytis šansas, jog kiekvienas iš 
mūsų jau yra herojus kokioje nors būsimoje beprotiš
koje istorijoje, tik dar to nežino, pagrindinis veikėjas 
būsimame gyvenimo nuotykyje, tik kol kas dar nenusi
pirkęs į jį bilieto. 

Toks, iš pažiūros, atrodo ir Juozas Gabrys – įvairiais 
mitais apipintas ir tarpukario Europoje vienas labiau
siai pažįstamų Lietuvos diplomatų. Didžiai mažas ar 
mažai didis, herojiškas niekšelis ar niekšiškas herojus. 
Imdamasi tirti Gabrio gyvenimą, neturėjau tikslo kovo
ti su mitais apie šį veikėją. Tiesiog norėjosi papasakoti, 
kaip galėjo būti. Kartais realybė pasižymi savybėmis, 
kai nebereikia jokios alternatyvios ar kontrafaktinės is
torijos – ji tiesiog pati sau prieštarauja, neigia, iškreipia 
ir žavi vienu metu. Mitai apie Gabrį geriausiai atsklei
džia šią prieštaringumo perspektyvą. Galų gale, o kas, 
jei šie mitai – tiesa? 

Atrodytų, Pirmojo pasaulinio karo metai – aktyviau
sias Gabrio veiklos epizodas, kai jis kūrė ir vadovavo 
organizacijoms, realiai prisidėjusioms prie modernios 
Lietuvos valstybės projektų ir jų įgyvendinimo. Tačiau 
tarpukariu dar labiau išryškėjo jau patikrinti jo veiklos 
metodai ir ambicijos, nesėkmės bei lūkesčiai, kuriuos 
jis kėlė ne tik sau, bet ir visai Lietuvos valdžiai, diplo
matams, net valstybei kaip žmonių bendrijai. Ir štai, 
perėjimas iš vieno žinomiausių lietuvių užsienio pran
cūzakalbėje aplinkoje į keistą, apsimestinai nepoliti
nį veikėją be mandato, besiblaškantį tarp Paryžiaus 
ir Ženevos, iš Gabrio pusės turėjo būti skaudus. Žino
ma, tai nė kiek nenumalšino jo noro dalyvauti Lietuvos 
politikoje, diplomatijoje ir daryti tam įtaką, tačiau po 
1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo pasitrau

straipsnis parengtas vykdant projektą, bendrai finansuojamą 
euro pos socialinio fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lie-
tuvos mokslo taryba (nr. 09.3.3-LMt-k-712-19-0063).

1 juozas Gabrys, Laiškai iš Genevos. ii, in: VUB RS, f. 155, b. 963, 
l. 627–628.
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kęs iš vienintelio oficialaus savo kaip diplomato posto – 
konsulo Karaliaučiuje – Gabrys viešai save pozicionavo 
kaip žurnalistą. Jis akylai sekė Lietuvos delegacijos 
veiklą Tautų Sąjungoje ir apie tai pranešinėjo krikščio
nių demokratų dienraščio Rytas skaitytojams – čia buvo 
spausdinami jo „Laiškai iš Ženevos“. Tačiau greta buvo 
siunčiamos telegramos ir laiškai ministrui pirmininkui 
Augustinui Voldemarui, vėliau – Juozui Tūbeliui, daž
niausiai piktinantis dviem dalykais: arba blogu Lietu
vos delegatų prie Tautų Sąjungos darbu ir netinkamu 
šalies atstovavimu Ženevoje, arba priešiškais Lenkijos 
ir Vokietijos veiksmais, kurie netrukus sukels naują pa
saulinį karą. Ir motyvas, žinoma, buvo tas pats – kodėl 
niekas neklauso jo patarimų ir niekas nėra daroma su 

jo pasiūlymais. Viešos ir privačios kritikos sulaukdavo 
ne tik delegacijos nariai Dovas Zaunius, Vaclovas Sidzi
kauskas ar ambasadoriai Berne, Paryžiuje, Berlyne, bet 
ir užsienio reikalų ministrai, anot Gabrio, neadekvačiai 

pasirinkdavę Lietuvos užsienio politikos kryptis ir ne 
ten matydami didžiausią pavojų šaliai.

Tad trečiasketvirtas dešimtmetis Gabrio gyvenime 
neatrodo buvęs nuobodus. Lygia greta šalia aršios kri
tikos Lietuvos vyriausybės atžvilgiu niekada nenusto
jo plaukti ir bendradarbiavimo pasiūlymai – Ženevoje 
atkurti Lietuvių informacijų biurą, veikusį Pirmojo pa
saulinio karo metais, ar čia kurti bendrą propagandos 
organizaciją kartu su baltarusiais ir ukrainiečiais. Įsi
klausyta buvo tikrai ne į viską, nebent į lietuviškojo 
biuro veiklos būtinybę, kurią tikrai finansavo Užsienio 
reikalų ministerija. Tarptautinį leidinį Le Revue des 
Nationalités Gabrys leido kitomis (greičiausiai asmeni
nėmis) lėšomis, nors žurnalas iš tiesų daugiausia orien
tavosi į Vidurio ir Rytų Europos teritorines bei tautines 
problemas2.

Tokia veikla tikrai neatsipirko. Išgyventi ir užsiim
ti leidyba Šveicarijoje nebuvo pigu, juolab gyventi re
prezentacinį aukštuomenės ir diplomatų gyvenimą, 
neturint nuolatinio finansavimo šaltinio. Tad Gabrys 
griebėsi to, kas buvo labiau pelninga – verslo, konkre
čiau – prekybos įmonių steigimo ir nekilnojamojo tur
to nuomos. Įmonių vystymą pradėjo kaip tarptautinio 
bend radarbiavimo projektą, ieškodamas, ką būtų ga
lima iš Lietuvos importuoti į Šveicariją ir atvirkščiai. 
Prekybos objektai buvo itin įvairūs – javai, odos, kailiai, 
dirbtinis šilkas, arkliai, aprangos ir įrangos detalės ka
riuomenei, netgi ginklai. Nekilnojamojo turto verslas 
neblogai sekėsi ne tik Šveicarijoje, kur netoli Lozanos, 
Vaud kantone, Gabrys buvo nusipirkęs kelis ūkius ir 
pats viename jų gyveno, bet ir Klaipėdoje – čia nuomojo 
namus, butus, sandėlius netoli uosto, užmiesčio sody
bas. Gaunamų lėšų ir bankams atiduodamų paskolų 
balansas nuolat svyruodavo, o trūkinėjanti leidybinė 
veikla ir, žinoma, nuolatiniai Gabrio skundai dėl pini
gų trūkumo tai patvirtina. Tačiau šaltiniuose randamos 
užuominos apie jo nešiotus laikrodžius, pirktus auto
mobilius, nuolatines keliones, rengiamus priėmimus ir 
norą mėgautis visais perkamais gyvenimo malonumais 
tarsi įrodo, kad pinigų labiausiai trūksta tiems, kurie 
žino, kaip juos išleisti.

Gabrio prekybiniai interesai ir lankstumas tarpu
kariu garsiausiai nuskambėjo būtent ginklų pirkimo 
Lietuvai byloje: siūlydamas tarpininkavimo paslaugas 
vienai šveicarų kompanijai, vėliau jis pareikalavo atly
gio, nors Lietuvos vyriausybės po kelerių metų įvykdy
tas ginklų pirkimas niekaip nebuvo susijęs su Gabrio 
firma. Istorija nebuvo itin išskirtinė kitų pavykusių ir 
nepavykusių sandėrių kontekste, iki teismo ji nukelia
vo dėl siekio išsiaiškinti moralinius, ne materialinius 
nuostolius: Gabrys, pavadintas „palūkanų medžioto
ju“, įsižeidė, o šveicarai pasipiktino reikalavimu mokė
ti daugiau negu sandėrio suma. O kaltas čia pasirodo 
tik nutekintas diplomatų susirašinėjimas: nei Gabrio 

Monika šipeLytė

2 daugiau žr. Monika šipelytė, „juozo Gabrio veikla tautų sąjungos 
užkulisiuose: žurnalistika ar diplomatija?“, in: Lietuvos istorijos studijos, 
2021, t. 48, p. 45–48.

juozas Gabrys paryžiuje. 1909. vuB rs, f. 155, b. 1007
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aplinka, nei lietuvių diplomatai nevengė aštrių žodžių 
vieni kitų atžvilgiu, o šiai informacijai patekus į spau
dą, kilo atitinkama reakcija. Gabrys stipriau pyko už 
netaktą laikraščiuose, o ne gyvenime: jis sekė daugu
mos šalių spaudą ir daug dėmesio skyrė savo įvaizdžiui 
joje, ryšiams su kitais leidėjais. Su dauguma „aršiausių“ 
savo kritikų spaudoje jis dažnai susitikdavo, bendrau
davo tiek Šveicarijoje, tiek Lietuvoje.

Išimtis gal tebuvo Augustinas Voldemaras, su kuriuo 
teismas dėl garbės šiek tiek užsitęsė: Gabrys 1925 m. 
bandė atsiteisti už, jo nuomone, neteisingus kaltinimus 
jam valstybės išdavyste 1918 m. ir apeliavo, kad nevyk
doma bausmė oponentui, kuris visgi buvo pripažintas 
kaltu. Tačiau nuosprendis nesukliudė abiem veikėjams 
susitikti Ženevoje 1927 m. ir vėliau, kai Tautų Sąjun
ga ėmė svarstyti lietuviųlenkų konfliktą dėl Vilniaus 
krašto, o Voldemaras buvo užsienio reikalų ministras 
ir ministras pirmininkas.

Iš šių pareigų pašalintas 1929 m., Voldemaras pasi
traukė į opoziciją, o Gabrys vėl suskubo keisti savo na
ratyvą iš „antismetoninio“ į „antivoldemarinį“. Gabrys 
šiek tiek taikėsi prie bendros krikščionių demokratų 
pozicijos valdančiųjų atžvilgiu, bet (ne)meilė Smetonai 
iš Gabrio pusės buvo įgavusi keistą pobūdį. Noras dirbti 
kartu ir dirbti Lietuvai po menkiausios žiežirbos, teks
to ar veiksmo, staigiai persijungdavo į sąmokslo teorijų 
apie liberaliosios masonijos valdymą ir Lietuvos engi
mą, kurio priešakyje Tautos Vadas stovi nuo 1918 m., 
skleidimą. Skausmingas ir bene lemtingas lūžis Gab
riui įvyko dar pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos me
tais, kilus konfliktui tarp jo ir Valstybės Tarybos, kai 
Šveicarijos lietuvių organizacijos buvo pripažintos tik 
kaip Tarybai patariančios, o ne vadovaujančios lietuvių 
veikimui užsienyje. Taip Gabrio svarba nors ir nebuvo 
užginčyta, jam leista ir toliau veikti valstybės labui, 
visgi jo svarba buvo gerokai sumenkinta, siekusi tik 
tam tikras partijas ar konkrečius politikus. Bet valdžios 
troškimo Gabrys niekada nepamiršo – savo laimei ir ne
laimei vienu metu.

Todėl tie pora dešimtmečių Ženevoje žymi itin aktyvų 
Gabrio gyvenimą visose srityse, bendravimą su keis
čiausiais veikėjais iš įvairiausių visuomenės sluoksnių 
ir šalių. Kai kuriais atvejais atrodo, kad Gabrys juos 
šelpia, išlaiko, siunčia su lietuviškomis užduotimis ten, 
kur dirba lietuvių diplomatai arba vyksta įvairūs tarp
tautiniai renginiai. Kitais atvejais, tie patys žmonės 
tampa Gabrio fundatoriais, jį įvedinėja į savo aplinką ir 
patarinėja kaip elgtis, norint grįžti į politiką. Tad ryšių 
greičiausiai būta dvipusių – tas, kam tuo metu geriau 
sekdavosi statyti tarptautinės diplomatijos ruletėje, ir 
diktuodavo sąlygas, ką dabar veikti ir kaip iš naujo vėl 
bandyti užkariauti pasaulį.

Ketvirto dešimtmečio viduryje Gabrys aktyviai susi
rašinėjo su Rytų informacijos biuru „Ofinor“, leidusiu 

Artimųjų ir Vidurio Rytų politikos naujienų biulete
nius: kai kurie straipsniai buvo perspausdinami Revue 
des Nationalités, o šio biuro vadovas, dirbęs Paryžiuje, 
kvietė Gabrį greta atidaryti ir savo laikraščio atstovy
bę. Šio susirašinėjimo paraštėse randame XX a. septin

tame dešimtmetyje Gabrio palikimą perėmusio ir šiek 
tiek tyrinėjusio Alberto Geručio pastabas, kad minimas 
veikėjas, pavarde Jeremejevas, buvo ukrainiečių kilmės 
Gabrių draugas, tarpukariu gyvenęs jų sodyboje La 
Chaux, Šveicarijoje. Daugiau informacijos apie šį žmo
gų surinkti nepavyksta – ne visa jo korespondencija su 
Gabriu išlikusi, o svarbiausioji dalis tikriausiai nepasie
kė šių laikų tyrinėtojo.

Panašiu metu už savo įtartinus projektus ir draugys
tes Gabrys net susilaukė Šveicarijos slaptosios tarny
bos, ieškojusios paslaptingojo šveicaro, įtariamo ryšiais 
su Italijos fašistais, nemalonės. Gabriui buvo laikinai 
uždrausta patekti į šalį dėl nesutvarkytų reikalų su Už
sieniečių policija ir galimai priešiškos veiklos. Galiau
siai buvo įrodyta, kad Gabrys nieko priešiško Šveica
rijai neveikė, tad galėjo iki gyvenimo pabaigos gyventi 
ant Lemano ežero kranto. Nors to meto diplomatams 
nepavyko įminti mįslės, kas tas paslaptingas šveicaras3, 
dabar aišku, kad tai buvo šveicarų kariuomenės pulki
ninkas Arthuras Fonjallazas, kilęs iš garsios vyndarių 

juoZo GaBrio europa: nuo GarLiavos iki ženevos

3 jurgio šaulio laiškas kaziui Bizauskui, 1937-02-18, in: LCVA, f. 383, 
ap. 7, b. 855, l. 54–57.

dr. albertas Gerutis, 1937–1940 m. buvęs Lietuvos delegacijos 
prie tautų sąjungos ženevoje sekretorius, prie dr. juozo Gabrio 

kapo Les Monts-de-corsier kapinėse šveicarijoje. 
1969 m. sausio mėn. Lcva, f. 668, ap. 2, b. 12, l. 38



24 naujasis židinys-aidai       2022  /  5

ir politikų giminės, tuo metu nebevykdęs tarnybos, su 
kuriuo Gabrys tikrai turėjo ryšių. Fonjallazas buvo pa
garsėjęs kaip ne itin vykusių sandėrių su užsienio kapi
talo įmonėms sudarinėtojas, o 1934 m. su Gabriu įsivėlė 
į jau minėtą keistą bylą dėl patrankų pirkimo Lietuvai4. 
Nors lietuvių pokalbiuose minima, kad šveicarai jį tik 
įtarė šnipinėjimu fašistinės Italijos naudai, šia kryptimi 
Fonjallazas aktyviai dirbo dar nuo trečio dešimtmečio 
pradžios, o 1934 m. vasario 11 d. įkūrė l’Action helvé
tique, suvienijusią visas Šveicarijoje veikusias profašis
tines organizacijas. Kaip šios sąjungos tikslai nurodoma 
kova su komunizmu, frankomasonerija, socializmu, 
politiniu liberalizmu, antikrikščioniška propaganda, 
finansų internacionalizavimu. Tai itin Gabrio pažiū
roms artimi lozungai, vis atsikartojantys jo tekstuose, 
ypač Lietuvos politikų kritikoje. Kartu Gabrys buvo ar
šus antihitlerininkas, dar prieš nacių atėjimą į valdžią 
perspėjęs dėl atgimstančio vokiškojo imperializmo pa
vojaus5 ir kovojęs prieš Vokietijos įtaką Tautų Sąjungo
je sprendžiant Klaipėdos klausimą. Tačiau jo požiūris į 
fašistinę Italiją buvo daug nuosaikesnis, dažniau palai
kantis Mussolinio politiką, nei oponuojantis6. Visame 
šiame įvykių sūkuryje abu veikėjai atrodo verti vienas 
kito, todėl jų susirašinėjimas tikrai gali būti įdomus pa
grindas ateities tyrimams.

Keistame Gabrio tarpukario diplomatijos amžiuje – 
kai turint beveik viską, vis tiek įmanoma susimauti 
nereikšminguose dalykuose – vertėtų paminėti dar 
vieną keistuolį aristokratą. Tai – Gabrielis Trarieux 
d’Egmont’as – prancūzų poetas ir rašytojas, tuo metu 
gyvenęs Monte Karle. Visą gyvenimą domėjęsis ast
rologija ir ezoterika, ketvirtame dešimtmetyje jis ėmė 
leisti nemažai populiarumo intelektualų tarpe sulau
kusias knygas, bandančias išpranašauti ateitį. Žino
ma, visus tuo metu labiausiai domino vienas pasau
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linio horoskopo klausimas – kada gi prasidės naujas 
karas? Gab rys, perskaitęs šio veikėjo knygą Que sera 
1939? (liet. Kas bus 1939 m.?), rado joje klaidų ir laiš
ke autoriui pasipiktino, kad trūksta Baltijos šalių, ku
rios ir nulems visos Europos likimą, horoskopo. Čia 
pat Gabrys pateikė, jo manymu, svarbiausias datas 
Lietuvos likimui – 1918 m. vasario 16 d. ir 1926 m. 
gruodžio 17 d. – ir paprašė sudaryti horoskopą ne tik 
visai valstybei, bet ir... Augustinui Voldemarui7. Kol kas 
šios pranašystės rasti nepavyko – tik užuominą, kad 
toks horoskopas tikrai buvo sudarytas. Pats Trarieux, 
pranašavęs, kad Antrasis pasaulinis karas prasidės 
1940 m. kovo 1 d., veikiausiai susinervinęs dėl klaidos, 
tą dieną pats numirė. 

Vaikino iš Garliavos kelionė į Šveicariją buvo ilga 
ir sunki, su daugybe kelių ir šalikelių. Galbūt nepa
galvojome ir nežinojome, kad jis ne savo noru rinkosi 
studijuoti Odesoje. Kad tai buvo jo tremties vieta už 
draudžiamą lietuvybės propagavimą carinio režimo val
domame Šiaurės Vakarų krašte. Ir kad „tremtis“ turė
tų būti rašoma kabutėse, nes nėra niekaip savo iššūkių 
sunkumu prilyginama vėlesniems įvykiams, suteik
siantiems šiam žodžiui pirminę konotaciją lituanisti
kos tyrimų kontekste. Tiesiai iš Gabrio egodokumentų 
išgirstame daug įdomesnę mintį už šiuos teksto autorės 
išvedžiojimus – kad gal pagaliau metas pastudijuoti už
sienyje, nes kiek galima toje pačioje aplinkoje trintis? 
Prancūzakalbė XX a. pradžios Ukrainos uostamiesčio 
aplinka buvo laikoma sava lietuvių studentams, inte
lektualams, „tremtiniams“. Jų gausa ir savivoka šiek 
tiek sujudina įvaizdžius apie tai, ką galvojame buvus 
tuo metu „lietuviška“ ir „europietiška“. Tik Gabrio ke
lias iš ten į Šveicarijos kalnus – jau kita istorija. Tiks
liau, kelias iš Garliavos į Ženevą, kuris ne toks ir trum
pas, jei matuosime vieno žmogaus gyvenimu.

4 alfonsas eidintas, Slaptasis lietuvių diplomatas: Istorinis detek-
tyvas, vilnius: valstybinis leidybos centras, 1992, p. 259–262; juozo 
Gab rio laiškas arthurui Fonjallazui, 1934-10-08, in: LCVA, f. 383, ap. 
7, b. 1884, l. 42; arthuro Fonjallazo laiškas bendrovei „oc oerlikon“, 
1934-10-11, in: Ibid., l. 43.

5 juozo Gabrio laiškas adomui jakštui (aleksandrui dambrauskui), 
ženeva, [be datos, po 1934-08-11], in: VUB RS, f. 155, b. 976, [l. n.]; 
adomo jakšto (aleksandro dambrausko) laiškas juozui Gabriui, kau-
nas, 1934-08-11, in: Ibid.

6 „jūs žinote geriau nei bet kas kitas, kad niekada nesu nieko pada-

ręs prieš italiją, nei prieš fašizmą, nei prieš dučę. taip pat gerai žino-
te, kad per sankcijas 1935 m. esu kritikavęs Lozoraičio požiūrį, kuris 
tuo metu buvo užsienio reikalų Ministras, tuomet ts balsavo prieš 
italiją, patvirtino jai sankcijas, apie tai rašiau ir žurnale Rytas“ (juozo 
Gab rio laiškas dr. insabato, La chaux, 1939-03-08, in: VUB RS, f. 155, 
b. 974, [l. n.]).

7 Gabriel trarieux d’egmont laiškas Marie Henriette Gabrys, Monte 
carlo, 1938-04-09; juozo Gabrio laiškas Gabriel trarieux d’egmont, 
paryžius, 1938-11-17; Marie Henriette Gabrys laiškas Gabriel trarieux 
d’egmont, La chaux, 1938-11-25, in: VUB RS, f. 155, b. 974.
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viZuaLūs edukacijos konceptai
kas bendra tarp petro rimšos Vargo mokyklos ir šv. onos?

Lijana BirškytėKlimienė

KultūrOs istOrija

Aktyvaus lituanistinio sąjūdžio veikėjo Petro Rimšos 
patriotinės simbolikos skulptūra Lietuvos mokykla 
1864–1904 (1906 m., dar vadinama Vargo mokykla) yra 
visiems puikiai žinoma. Šis amžininkų įvertintas, lie
tuvių skulptūros klasikai atstovaujantis kūrinys tapo į 
lietuvišką kaimą besiremiančios kultūros gyvybingumo, 
sugebėjimo išgyventi sunkiausiomis priespaudos sąly
gomis simboliu ir būsimos Lietuvos tautinės mokyk
los atspirties ženklu. Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje aptikus neskelbtas skulptoriaus 
refleksijas apie šį kūrinį, atsirado poreikis plačiau pa
žvelgti į jį iš sociokultūrinių pozicijų ir paieškoti kitų, 
ilgąjį XIX amžių gyvavusių, edukaciją skatinusių vizua
lizacijų.

ko petras riMša atsiMiniMuose 
„nepapasakojo“?

Rimšos pamąstymams apie savo kūrybą teko laimė 
būti užrašytiems, todėl turime puikią progą pažvelgti į 
Vargo mokyklą ir jos epochą autoriaus akimis. 1964 m. 
Juozo Rimanto sudarytuose atsiminimuose Petras Rim
ša pasakoja teigiama, kad skulptorius šiuo kūriniu no
rėjo išreikšti dėkingumą savo mamai, visus vaikus slap
ta išmokiusiai prie ratelio skaityti, ir visoms moterims, 
„turėjusioms valios ir energijos joms prieinamu būdu 
kovoti su cariniais suvaržymais“1. 1906 m. kurtai ir 
pirmojoje lietuvių dailės parodoje eksponuotai kompo
zicijai Lietuvos mokykla 1864–1904 pozavo į septintą 
dešimtmetį įžengusi Rimšos motina. Vėlesniuose kom
pozicijos variantuose (1914, 1921, 1939) auto rius pa
jaunino verpėją, nes pirmajame variante ji atrodė kaip 
senelė, o ne aštuonmečio berniuko mama, į motinos ir 
vaiko santykius įdėjo „žymiai daugiau šilumos“2. 

Gilinantis į debiutinio, milžiniško populiarumo su
laukusio kūrinio autoriaus vertinimus, kilo klausimas, 
iš kokios knygos Rimšos verpėja mokė sūnų skaityti? 

Mūsų – keturiasdešimtmečių – kartai, iš sovietinių va
dovėlių mačiusiai šios skulptūros iliustraciją atrodė, 
kad tai neabejotinai turėtų būti elementorius. Publi
kuotuose Rimšos atsiminimuose ji lakoniškai įvardi
jama tiesiog knyga. Intriguojantis rezultatas išaiškėjo, 
kai teko palyginti knygos Petras Rimša pasakoja tekstą 
su jos cenzūros girnų nepaliestu mašinraščiu. Pasirodo, 
kompozicijoje motina, „sulaikiusi ratelį ir galvą pakrei

pusi į vaiką, kairiąja ranka laiko paėmus siūlą, o deši
niosios pirštais atskleistoje maldaknygėje rodo, kaip tei
singai paskaityti greičiausiai mišių maldas. Mat, anuo 

straipsnis parengtas vykdant projektą, bendrai finansuojamą 
euro pos socialinio fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lie-
tuvos mokslo taryba (09.3.3-LMt-k-712-19-0088).

1 juozas rimantas, Petras Rimša pasakoja, vilnius: valstybinė groži-
nės literatūros leidykla, 1964, p. 121.

2 Ibid., p. 124.

petras rimša. Lietuvos mokykla 1864–1904. 1906. LnMMB
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metu išmokyti vaikus paskaityti šias maldas buvo lai
koma pirmaeilės reikšmės dalyku. Norėta, kad, nuėję 
į bažnyčią, vaikai nežiopsotų, o turėtų „doro“ darbo“3. 
Knygoje cenzorius išbraukė ne tik šias eilutes, bet ir iš
tisas su skulptoriaus religiniu auklėjimu susijusias pa
straipas. Taip Lietuvos Vargo mokyklos simbolis buvo 
„apvalytas“ nuo režimui nepalankių kūrinio sąsajų su 
XIX a. pabaigos religinio auklėjimo realijomis.

Vartant mašinraštį paaiškėjo, kad Rimša augo gi
liai religingoje šeimoje, o Lietuvos mokyklos 1864–1904  
kompozicija sukurta remiantis jo paties mokymosi skai
tyti patirtimi. Skulptoriaus motina buvusi gera moky

toja, visus vaikus išmokiusi poterių, katekizmo ir dar 
lietuviškai skaityti. Kaip pastebi Rimša, taip būdavo 
ne kiekvienoje suvalkiečių šeimoje: „Kitos niekaip to 
nesugebėdavo: jos turėdavo išmaningesnes davatkėles 
samdytis“4. Jo motina paprastai mokydavo pasisodinu

si prie ratelio, nes neturėdavo laisvo laiko, ant jos pe
čių gulė namų ruoša, lauko darbai ir vaikų auklėjimas. 
Rimšų vaikai iš pradžių mokėsi lenkiškų raidžių tarimo 
iš to paties lenkiško elementoriaus, iš kurio mama mo
kėsi Pilviškių (Vilkaviškio raj.) mokykloje. Vėliau per
eidavo prie lietuviškų maldaknygių ir giesmynų. Pir
miausia buvo mokoma gerai paskaityti mišių maldas, 
kad bažnyčioje spėtų su kunigu. Už pastangas būdavo 
skatinami, pavyzdžiui, už išmoktą maldaknygės eilutę 
lėkštėn įpildavo antpirštį aliejaus arba duodavo gaba
lėlį cukraus ar obuolio5. Rimšų vaikai daugelį maldų ir 
giesmių mokėjo mintinai. Jiems paaugus, sekmadienio 
rytais visa šeima giedodavo valandas („Gadzinkas“), 
per Gavėnią – Švč. Mergelės Marijos karūnėlę („karun
ką“) „Kas nori panai Marijai slūžyt ir jos asablyvu my
lasniku būt“ ir kitas giesmes. Ne visi giesmių žodžiai 
buvę suprantami, klausdavo tėvo, bet ir jam, matyt, 
buvo neaišku, nes trumpai atsakydavo: „Kur čia viską 
žinosi – dievas supranta!“ Negavus atsakymo, Petrui 
teko pačiam aiškintis ir kūrybiškai mokytis: „Sakysim, 
„asablyvas“ man primindavo džiovintas slyvas, kurių 
duodavo mama, kai būdavau geras, o „mylasnykas“ – 
„lisniką“, atseit citvarą, kurio mums duodavo kirmė
lėms išvaryti. Toks biaurus, kartus“6. Dailininko bro
lis Juozas, būsimasis knygnešys, irgi buvęs atkaklus, 
linkęs viską išsiaiškinti. Kartą Pilviškių rabino prašė 
paaiškinti apie „Gadzinkų“ psalmėje minimą Dovydą. 
Sulaukęs senatvės, Rimša atmintyje išlaikė ir Riman
tui pagiedojo keletą giesmių posmų, kaip pavyzdį pa
cituosiu jo ausyse tebeskambėjusį dvieilį su pašmaikš
tavimu: „Jei ką dirbai šventą dieną, / čiorts užrašė tau 
kiek vieną... / Taip man ir vaizduojasi tas čiortas kaip 
koks kolūkio brigadininkas“7.

Rimšos mamos kantička, iš kurios buvo mokomasi 
giedoti, gimtuosiuose Naudžiuose ilgai buvo saugoma 
kaip relikvija. Deja, per Antrąjį pasaulinį karą ji nuken
tėjo – pusę surūkė rusai kareiviai, nes buvo popieriaus 
trūkumas.

Kadangi Rimšos motina rašyti nemokėjo, tai vaikus 
rašto teko mokyti tėvui. Jis taipogi supažindino su šven
tųjų gerbimu, vaikams išaiškino, į kokį šventąjį kokiu 
reikalu galima kreiptis malonės. Pavyzdžiui, kad ne
skaudėtų dantų, patardavo melstis šv. Apolonijai. Tė
vas dažnai kentėjo dantų skausmus ir „matyt Apolonija 
nepagelbėdavo, o dantistų tuomet arba visai nebuvo, 
arba buvo sunkiai pasiekiami, arba jais nepasikliauta“.

Rimšų namuose buvusi tam metui palyginti nemaža 
bibliotekėlė – apie trisdešimt knygų. Suprantama, cen
zorius iš atsiminimų knygos išbraukė, kad jos buvusios 

3 juozas rimantas, Petras Rimša pasakoja, 1962-12-16, in: Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – 
LNMMB RS), f. 47, b. 336, l. 227.

4 juozas rimantas, kas knygon nesudėta, [nepatekę į knygą „petras 
rimša pasakoja“ skyriai „kova“ ir kt.], in: LNMMB RS, f. 47, b. 345, 

l. 4 (24).
5 juozas rimantas, Petras Rimša pasakoja, 1959, [rankraštis], in: 

LNMMB RS, f. 47, b. 338, l. 18–22.
6 Ibid., l. 20.
7 Ibid., l. 19.

petras rimša. Lietuvos mokykla 1864–1904. 1939–1940. 
LNMMB
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daugiausia religinio turinio. Tarp jų skulptorius prisi
minė Šv. Izidorių, Peklą, Gyvenimus šventųjų, Stepą 
Raudnosį, o vyskupo Motiejaus Valančiaus sekreto
riaus Juozapo Silvestro Dovydaičio Šiaulėniškį senelį 
išskyrė kaip paveikiausią to meto kaimo žmonėms di
daktinės literatūros pavyzdį.

šv. ona – MaMa ir Mokytoja

Neginčytina, kad Rimšos Lietuvos mokykla 1864–1904 
yra spaudos draudimo epochą Lietuvoje įprasminantis 
nacionalinis simbolis. Žvelgiant retrospektyviai, kyla 
klausimas, ar iki jo XIX a. egzistavo edukaciją, savišvie
tą skatinantys vaizdiniai? Tyrinėdama šv. Onos kultą 
ir atvaizdus Lietuvoje, Palonų Dievo Apvaizdos bažny
čioje aptikau vieną įdomų Švč. Mergelės Marijos auklė
jimo paveikslą, kuriame šv. Ona moko dukrą skaityti, 
o šalia jų pastatyta verpstė, kaip nuoroda į šių šventųjų 
gebėjimą verpti. Rimša tikriausiai šio pavyzdžio nebu
vo matęs, tačiau lankydams pamaldas Švč. Mergelės 
Marijos auklėjimo paveikslų negalėjo nepastebėti – jie 
labai dažnai sutinkami XIX a. Lietuvos katalikų bažny
čiose. Švč. Mergelės Marijos auklėjimo paveikslų siuže
tas labai paprastas: šv. Ona laiko knygą arba ritinėlį, 
o Marija gali sėdėti ant jos kelių, klūpoti arba stovėti. 
Nuo Viduramžių atversta knyga simbolizuoja Kristų – 
įsikūnijusio Dievo Žodį (Logos). Be įsikūnijimo istorijos 
reprezentavimo Švč. Mergelės Marijos auklėjimo atvaiz
duose slypi dar vienas kontekstas: jie yra susiję su mo
terų krikščioniškojo auklėjimo ir raštingumo kultūrine 
tradicija. Ilgainiui šis aspektas tapo itin reikšmingas, 
atvaizdai diegė motinos, privalančios pasirūpinti savo 
vaikų raštingumu, modelį visuomenėje.

Dailėtyrininkės Teresė Jurkuvienė ir Alė Počiulpai
tė atkreipė dėmesį į Švč. Mergelės Marijos auklėjimo 
atvaizdų sąsajas su spaudos draudimu, vėliau joms 
ant rino Regimanta Stankevičienė8. Skaidrė Urbonienė 
surado netgi keletą liaudiškų šio siužeto skulptūrinių 
kompozicijų, kuriose vaizduojama knygų lentynėlė gali 
būti interpretuojama kaip nebyli paskata skaityti už
draustą lotyniškais rašmenimis išspausdintą literatū
rą9. Vis dėlto apžvelgus išlikusių XIX a. Švč. Mergelės 
Marijos auklėjimo paveikslų masyvą ir patyrinėjus jų 
genezę Lietuvoje, tenka konstatuoti, kad jie yra ne vien 
spaudos draudimo laikotarpio, o labiau Apšvietos epo
chos įtakotas fenomenas10. 

Švč. Mergelės Marijos auklėjimo atvaizdai pasirodė 
Anglijoje XIV a. ir išplito visoje Europoje. Jų siužetas 
nebuvo paremtas jokiu tekstiniu šaltiniu iš Biblijos ar 
apokrifinės literatūros, kas buvo labai neįprasta Vidur

amžių ikonografijoje. Palyginus su Vakarų Europa, 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje jie atsirado gana 
vėlai – pasirodė XVII a. antroje pusėje ir pamažu išpo
puliarėjo XVIII a. antroje pusėje. XIX a. Lietuvoje, gali
ma sakyti, įvyko savotiškas Švč. Mergelės Marijos auk-
lėjimo atvaizdų sklaidos bumas. Katalikų bažnyčiose ir 
liaudies mene šis ikonografinis tipas savo populiarumu 
nustelbė ir išstūmė iki tol mėgiamą „Šv. Onos, pačios 
trečiosios“ tipą, kuriame buvo vaizduojama žemiškoji 
Švč. Trejybė – šv. Ona su vaikeliu Jėzumi ir Švč. Mer

a. kvintas. švč. Mergelės Marijos auklėjimas. 1873. 
palonų dievo apvaizdos bažnyčia. 

viktorijos Bruneizerytės nuotrauka. 2020. kpc

viZuaLūs edukacijos konceptai

8 teresė jurkuvienė, „žemaitijos liaudies tapybos ikonografiniai ypa-
tumai“, in: Menotyra, 1985, t. 13, p. 116; alė počiulpaitė, „tautodailės 
siužetai, personažai, jų vaizdavimas: šventosios ona, Barbora, kotry-
na“, in: Liaudies kultūra, 1992, nr. 3 (24), p. 43; regimanta stankevičie-
nė, „paveikslas „šv. ona (Marijos auklėjimas)“, in: Lietuvos sakralinė 
dailė, t. 2: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 1: Balkaičiai–
Joniškis, sudarytojos skirmantė smilingytė-žeimienė, dalia vasiliūnie-
nė, vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 357.

9 skaidrė urbonienė, Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – 
XX a. I pusėje, vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, 
p. 191.

10 Lijana Birškytė-klimienė, „šv. onos – idealios žmonos, motinos 
ir senelės įvaizdis Xviii a. – XiX a. pirmos pusės Lietuvos katalikiškoje 
dailėje“, in: XVIII amžiaus studijos, t. 8: Vyrai ir moterys Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje, sudarytoja ramunė šmigelskytė-stukienė, 
vilnius: Lietuvos istorijos institutas 2022, [spausdinama].
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gele Marija. Įvyko ženklių pokyčių ir paties Švč. Mer
gelės Marijos auklėjimo atvaizdų prasmės traktavime. 
Palyginus šio siužeto paveiksluose Onos ar Marijos ran
kose laikomos knygos ar ritinėlio įrašus XVIII–XIX a. 
kūriniuose, prieita išvados, kad XVIII a. antroje pusėje 
dar buvo svarbu perteikti įsikūnijimo idėją. Tuo tarpu 
XIX a. pastebimas posūkis į edukacijos akcentavimą: 
panašiai kaip ir Vakarų Europoje, Švč. Mergelės Mari
jos auklėjimo atvaizdai pradėti suvokti siauriau, labiau 
kaip Švč. Mergelės Marijos mokymas katekizmo arba 
krikščioniško auklėjimo pamoka. Pavyzdžiui, XVIII a. 
septintameaštuntame dešimtmetyje nutapytame Šila
lės parapinės bažnyčios paveiksle (jo aptaisai nukalti 
XIX a. antroje pusėje) Ona rodo dukrai atverstą pra
našystę iš Izaijo knygos: „Štai ta mergelė laukiasi, – ji 
pagimdys sūnų [ir pavadins jį Emanuelio vardu]“ (Iz 7, 
14). Šv. Ambraziejus teigė, kad Švč. Mergelei Marijai 

švč. Mergelės Marijos auklėjimas. XiX a. pirma pusė. 
vilkaviškio raj. LndM

švč. Mergelės Marijos auklėjimas. Xviii a. septintas-aštuntas 
dešimtmetis – XiX a. pirma pusė. šilalės šv. pranciškaus 
asyžiečio bažnyčia. aloyzo petrašiūno nuotrauka. 2017. kpc

11 Bažnytinė vėliava su šv. Barboros ir švč. Mergelės Marijos auklė-
jimo paveikslu anksčiau priklausė pievėnų nukryžiuotojo bažnyčiai, 
vėliau atsidūrė privačioje kolekcijoje; paveikslo iliustracija publikuota: 
Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija, sudarytoja elvyda Lazaus-
kaitė, (ser. Muziejus ir kolekcininkas, nr. 6), vilnius: Lietuvos nacionali-
nis muziejus, 2016, p. 256–257. 

Lijana Birškytė-kLiMienė

vaikystėje buvo parodytas šios pranašystės fragmentas, 
todėl pradėta aiškinti, kad Švč. Mergelės Marijos auk-
lėjimo atvaizdai reiškia ne pažodinį Marijos mokymą, 
o momentą, kai Ona aiškina dukrai tą Šv. Rašto vietą, 
kurioje kalbama apie mesiją ir jo motiną. Iš to sektų, 
kad Ona turėjo pranašavimo dovaną ir iš anksto žinojo 
apie Dievo paskirtą planą. Kitas įrašas Šilalės paveiks
lo apačioje iš Izaijo pranašystės „[Bet atžala išdygs iš Je
sės kelmo ir] pakils žiedas iš jo šaknies“ (Iz 11, 1) kildina 
Kristaus genealogiją iš Senojo Testamento ir užtvirtina 
paveiksle išreikštą įsikūnijimo idėją.

XIX a. datuojamų kai kurių Švč. Mergelės Marijos 
auk lėjimo paveikslų įrašai liudija, kad Ona moko duk
rą tikėjimo tiesų, t. y. katekizmo. Paveiksle iš nežino
mos vietovės Vilkaviškio rajone angelas laiko lentą su 
dešimt Dievo įsakymų, tuo tarpu bažnytinės vėliavos 
paveiksle iš Pievėnų bažnyčios11 (1864) Marija skai
to maldaknygę ar katekizmą su lenkų kalba užrašy
tu Kryžiaus ženklu. Galima pamanyti, kad Lietuvoje, 
kaip ir Vakarų Europoje, Švč. Mergelės Marijos auklė
jimo atvaizdai XIX a. pradėti suvokti siauriau, vien 
kaip Švč. Mergelės Marijos mokymas arba krikščio
niško auk lėjimo pamoka. Šią tendenciją patvirtina to
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kie argumentai, kaip XIX a. pas mus išpopuliarėjusių 
liaudiškų Švč. Mergelės Marijos auklėjimo skulptūrėlių 
pavadinimas „Ona moko Mariją“ ar „Ona mokytoja“, 
o XIX a. religinėje literatūroje akcentuotas jos vaidmuo 
auklėjant vaikus, raginta jai melstis, kad vaikai išaugtų 
geri krikščionys, ji laikyta vaikų globėja12. Galiausiai, 
XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje buvo sukurta 
tokių paveikslų kaip Polianų Šv. Onos koplyčioje (dab. 
Baltarusija), kuriuose atsirado aiškių užuominų, kad 
Ona moko Mariją lotyniškos abėcėlės. Lenkijos bažny
čiose irgi yra išlikę daugiau tokių atvaizdų, viename jų 
iš Druźbino Šv. Stanislovo bažnyčios Marija yra moko
ma netgi hebrajiškos abėcėlės.

Minėtas mažiau žinomas ir XIX a. išplėtotas turinio 
apektas Švč. Mergelės Marijos auklėjimo kūriniuose – 
tai rankdarbių, rankų darbo mokymo tradicija. Palonų 
paveiksle verpstė yra užuomina į mokymą verpti, Po
lianų paveikslo siūlų kamuoliai krepšelyje – aliuzija į 
verpimą ar mezgimą, graviūrose dar galima pamatyti 
įkomponuotą krepšį su audiniu ir žirklėmis, reiškiantį, 
kad be skaitymo motina dukrą mokė siuvimo amato. 
Tokios moralinės vertybės kaip darbštumas propagavi
mas, akcentavimas šventųjų paveiksluose yra ir XIX a. 
antros pusės – XX a. pradžios laikmečio aktualijų ats
pindys, pakanka prisiminti tuo metu išpopuliarėjusius 
šv. Juozapo, mokančio Jėzų staliaus darbų, devocinius 
paveikslėlius. Reziumuojant galima pasakyti, kad aukš
čiau išvardyti pavyzdžiai liudija apie Švč. Mergelės Ma
rijos auklėjimo siužeto turinio suvokimo kaitą XVIII–
XIX a. ir virsmą į edukaciją skatinančius vaizdinius.

Sugrįžkime prie principinio klausimo, ar galėjo Rim
šos Lietuvos mokyklą 1864–1904 inspiruoti katalikiškas 
Švč. Mergelės Marijos auklėjimo atvaizdas? Vienareikš
mio atsakymo nėra. Veikiausiai Švč. Mergelės Marijos 
auklėjimas galėjo funkcionuoti kaip netiesioginis pro
vaizdis. Iš pirmo žvilgsnio religinė ir pasaulietinė dailė 
atrodo kaip du atskiri, mažai ką tarpusavyje bendra 
turintys pasauliai. Jų tarpusavio sąveikos klausimų 
išrišimas pas mus tebėra terra incognita. Žinoma, kad 
XIX a. Vakarų Europos dailėje, ypač romantizmo lai
kotarpiu iš katalikiškos ikonografijos buvo „skolinama
si“, pavyzdžiui, kraštutinių emocijų raiškos perteikimo 
būdų plastiniuose sprendimuose, tai įvardijant sakra
lizacijos terminu. Dailės istorikė ir muziejininkė Anna 
Kozak surado analogiškų pavyzdžių garsių to meto 
Lenkijos dailininkų Michało Stachowicziaus, Arturo 
Grottgerio, Jano Stykos, Kazimierzo Alchimowicziaus 
ir Jaceko Malczewskio kūryboje13. Lyginant Rimšos Lie
tuvos mokyklą 1864–1904 ir Švč. Mergelės Marijos auk-

12 skaidrė urbonienė, op. cit., p. 187–190.
13 anna kozak, „sakralizacja form obrazowych w sztuce XiX w.: 

stan badań i problemy“, in: Biuletyn historii sztuki, 1988, nr. 1–2, 
p. 93–104.

viZuaLūs edukacijos konceptai

Bažnytinė vėliava su šv. Barboros ir švč. Mergelės 
Marijos auklėjimo paveikslu. 1864. 

pievėnų nukryžiuotojo bažnyčia. Liepos Griciūtės-
šverebienės nuotrauka. 2001

švč. Mergelės Marijos auklėjimas. XiX a. antra pusė – 
XX a. pradžia. polianų šv. onos koplyčia. 

piotro jamskio nuotrauka. 2019
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vo valstietiškų namų aplinkoje. Svarbu paminėti, kad 
valstiečiams XIX a. Lietuvoje katalikiška dailė buvo 
kone vienintelė prieinama, pasaulietinės dailės kūri
niais namus puošti išgalėdavo tik aukštesnių luomų 
atstovai. Bažnytinis menas yra labai paveikus dėl jam 
priskiriamos didaktinės funkcijos – gebėjimo žiūrovui 
įsimenamai perteikti religinius, moralinius vertybinius 
vaizdinius ir filosofines žinias. Dar pridėkime tuo metu 
plitusią didaktinę literatūrą, ir gausime visą to meto 
valstiečių katalikiško švietimo modelį.

Pabaigai galima pasakyti, kad Petro Rimšos ir 
šv. Onos atvejus vienija juose reprezentuojamas ir sim
bolizuojamas besimokančio skaityti vaiko įvaizdis. Ru
sifikacijos politikos akivaizdoje, esant griežtiems ca
rizmo lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis ir 
bendruomeninių katalikiškų praktikų apribojimams, 
valstiečių luomas, slapta mokęsis lietuviško rašto, ste
bėtinai greitai įgijo modernų tautinį identitetą. Negali
ma paneigti, kad tautinės savimonės formavimui įtakos 
galėjo turėti Švč. Mergelės Marijos auklėjimo atvaizdai, 
šiame kontekste įgiję lietuvišką edukaciją skatinančių 
kultūros vaizdinių prasmę.

Lijana Birškytė-kLiMienė

lėjimo kūrinius, tenka kelti klausimus apie religinių ir 
pasaulietinių atvaizdų sąveikos reikšmę sociokultūrinei 
lietuvių mobilizacijai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Rimšos Lietuvos mokyk
loje 1864–1904 skaityti yra mokomas berniukas. Var
gu ar galėjo XX a. pradžioje Lietuvos vargo mokyklos 
simboliu būti mergaitė, kai šeimose pirmenybė buvo 
teikiama sūnų išmokslinimui. Nepaisant neaukštos me
ninės kokybės, šis pradedančio skulptoriaus kūrinys 
susilaukė sklaidos žiniasklaidoje ir didžiulio publikos 
palaikymo, veikė ją emociškai, nes apeliavo į tautos 
siekį šviestis ir mokytis gimtąja lietuvių kalba. Papras
tas realistinis siužetas virto nacionaliniu simboliu. Tuo 
tarpu Švč. Mergelės Marijos auklėjimo atvaizdų atveju 
diegiamas mergaičių auklėjimo modelis, kuriame moti
nos pareiga yra pasirūpinti savo dukros krikščionišku 
ugdymu ir raštingumu. Taigi liaudiškame pamaldume 
jie funkcionavo kaip moterų švietimo motyvaciją žadi
nanti vaizdinė priemonė. Švč. Mergelės Marijos auklėji
mo atvaizdai irgi labai dažnai pasirodydavo visuomenės 
akiratyje: sutinkami kone kas antroje bažnyčioje, o liau
diškų skulptūrų, devocinių paveikslų pavidalais figūra



31naujasis židinys-aidai       2022  /  5

literatūra

poeZijos paukštė kaip trojos arkLys

Akvilė Rėklaitytė

Įprasta sakyti, kad totalitarizme poetas visuomet dau
giau nei poetas, užtat poezija beveik visuomet mažiau 
nei poezija1. Tyrinėjant ilgiausiai Lietuvoje einančio 
poezijos almanacho Poezijos pavasaris istoriją (bent 
pirmąją dalį – iki nepriklausomybės atkūrimo), galima 
konkrečiau pamatyti, kaip poezija „veikė“ sovietinio re
žimo sąlygomis, ir galbūt – pakoreguoti apibendrinimus 
apie poeziją ir oficialius jos sklaidos kanalus?

pretekstas

1965 m. pavasarį LTSR Rašytojų sąjungos ir Kauno 
miesto vykdomojo komiteto iniciatyva minint Salomė
jos Nėries mirties dvidešimtmetį Palemone, Lakštin
galų slėnyje ant Kauno marių kranto, šalia Salomėjos 
Nėries memorialinio namomuziejaus buvo surengtas 
pirmasis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“. Ren
ginys nuo pat pradžių buvo sumanytas su ilgametės 
tradicijos perspektyva: iš karto įsteigti specialūs ap
dovanojimai (paties festivalio ir įvairių Kauno miesto 
įmonių bei organizacijų vardiniai prizai), numatytas 
po regionus keliaujančio festivalio pobūdis, programoje 
vertimų ir susitikimų forma puoselėtas sovietinių vadi
namųjų „broliškų respublikų“ kūrybinis bendradarbia
vimas, išleista festivaliui skirta einamųjų metų poezijos 
rinktinė – almanachas. Tarsi nieko išskirtinai naujo – 
klasikinis grandiozinis Sovietų Sąjungos kultūros poli
tikos projektas, skirtas, kaip teigiama pranešimuose, 
žmonėms, „kurie dienas praleidžia prie staklių, prie 
verpimo mašinų, už laboratorijų stalų, klausytis gyvo 
poezijos žodžio“2. Kasmet po šventės Rašytojų sąjungos 
valdybos posėdžiuose aptarus sėkmes ir nesėkmes ra
šyta ataskaita: „Nutarta pripažinti, kad „Poezijos pava
sario“ šventės metu atliktas didelis literatūros propa
gandos darbas, daug prisidedantis prie darbo žmonių 
estetinio ir politinio auklėjimo“3. Taigi poezijos šventė, 
kaip ir bet kuri kita režimo kultūros politikos priemonė, 
buvo skirta ideologiškai auklėti visuomenę. 

Šventės idėją greičiausiai įkvėpė šešto dešimtmečio 
pabaigos Komunistų partijos nutarimas dėl priemonių, 
skirtų „tinkamai užpildyti ir naujai įprasminti laiką“. 
Siūlyta organizuoti masines šventes, taip sukuriant 
atsvarą krikščioniškoms šventėms, kurios po Stalino 
mirties atlėgus visuotinės baimės atmosferai tarsi at
gijo – žmonės vėl ėmė gausiai lankytis bažnyčiose ir 
atlaiduose4. Poezijos šventės idėją galėjo pasufleruoti 
sovietinėje Rusijoje nuo 1955 m. rudenimis vykęs fes
tivalis „Poezijos dienos“, kurio proga leistas ir poezijos 
almanachas tokiu pačiu pavadinimu5. Septinto dešimt
mečio pradžioje populiarėjo Maskvoje, Politechnikos 
muziejuje, vykę poezijos skaitymai, kur sausakimša 
salė klausydavosi jausmingai eiles deklamuojančių va
dinamosios šestidesiatnikų kartos poetų: Jevgenijaus 
Jevtušenkos, Andrejaus Voznesenskio, Rimmos Kaza
kovos, Roberto Roždestvenskio, Bellos Achmadulinos ir 
kitų6. Su šiais poetais bičiuliavosi lietuvių 30ųjų gimi
mo kartos poetai (Algimantas Baltakis, Alfonsas Maldo
nis, Justinas Marcinkevičius ir kiti). Ir lietuvių, ir rusų 
poetų knygas iliustravo bendras jų bičiulis dailininkas 
Stasys Krasauskas7. Tai rodo, kad „periferijų“ (pavyz

1 tai dažnai perfrazuojama rusų poeto jevgenijaus jevtušenkos eilė-
raščio (1964) eilutė „Поэт в России больше, чем поэт“ („poetas rusijo-
je daugiau nei poetas“). 

2 „respublikoje – poezijos šventė“, į klausimus atsako Ltsr rašytojų 
sąjungos valdybos sekretorius poetas juozas Macevičius, kauno mies-
to vykdomojo komiteto pirmininkės pavaduotoja janina narkevičiūtė 
ir partijos pasvalio rajono komiteto sekretorius antanas paškevičius, in: 
Literatūra ir menas, 1966-06-16, p. 1.

3 išrašas iš Ltsr rašytojų sąjungos valdybos posėdžio protokolo, 
1969-06-16, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 544, p. 12.

4 pagal minėtą nutarimą 1957 m. pagėgių rajone ant rambyno kalno 
surengta joninių šventė pašalinus religinius motyvus. Į renginį susirinko 
daug žmonių (teigiama, kad apie 30 000), todėl kitais metais jonines 
suplanuota švęsti visoje šalyje; žr. arūnas streikus, „apie antikrikščio-
niškus sovietinių švenčių ir apeigų tikslus“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 
2003, nr. 10, p. 514.

5 Festivalis „poezijos dienos“ 1965 m. pradėtas rengti ir rygoje; kiek-
vieną rudenį vyksta iki šiol. 

6 kadrai iš Maskvos politechnikos muziejuje vykusio poezijos va-
karo panaudoti Marleno chucijevo filme Iljičiaus užkarda (Заставa 
Ильича, 1964); fragmentai: https://youtu.be/ocicLajvtgo, (2022-07-06).

7 pvz., krasauskas sukūrė estampą, kuris tapo rusų literatūros ir meno 
žurnalo Jaunystė (eina nuo 1955 m.) emblema, iliustravo Marcinkevi-
čiaus knygą Kraujas ir pelenai (1960), roždestvenskio Rekviem (1961), 
Mieželaičio Žmogus (1961) ir kt.

straipsnis parengtas vykdant projektą, bendrai finansuojamą 
euro pos socialinio fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lie-
tuvos mokslo taryba (nr. 09.3.3-LMt-k-712-19-0168).
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džiui, Lietuvos, Latvijos) literatūrinis gyvenimas buvo 
projektuojamas pagal centro – Maskvos – modelį, o ren
giniai tarpusavyje saistėsi per asmeninius ryšius. 

Taigi greičiausiai Maskvos pavyzdžio įkvėptas „Poezi
jos pavasaris“ pasižymėjo dideliu patosu, kone religiniu 
apeigiškumu8: šventės atidarymo aukuro ugnį įžieb
davo stilizuotų „vaidilučių“ lydimi aukščiausi valdžios 
atstovai (pavyzdžiui, 1965 m. – LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis, po 
kelerių metų – Motiejus Šumauskas, ir t. t.), pagrindi
nius renginius transliavo radijas ir televizija. Remiantis 
1969 m. ataskaita, „apytikriais apskaičiavimais, kiek
vieną šių laidų stebėjo 1 350 000 žiūrovų, o betarpiškai 

šventiniuose literatūros vakaruose poetų žodžio klausė
si daugiau kaip 5000 darbo žmonių“9. 

Svarbiausia festivalio metafora ir emblema tapo 
1965 m. Krasausko sukurtas ir iki šiol naudojamas „Poe
zijos paukštės“ piešinys, galimas interpretuoti ir kaip 
Pablo Picasso „Taikos balandžio“ (1961) replika, ir kaip 
nuoroda į Maurice’o Maeterlincko simbolistinį literatū
rinį Žydrosios paukštės (1908) vaizdinį. „Poezijos paukš
tė“ tapo plačiai eksploatuojama retorine kliše – renginio 
„sparnuota fraze“: 

Tegu dar aukščiau pakyla Poezijos paukštė, nešda
ma gėrį ir grožį, skiepydama meilę kiekvienam darbo 
žmogui, įkvėpdama naujiems rytojaus žygdarbiams. 
Su švente, brangūs draugai!10

Nors poezijos šventė buvo oficialios kultūros politikos 
dalis, festivalyje dalyvaudavę literatai ją prisimena la
biau ne kaip oficiozinę, o kaip kūrybinio bendravimo, 
kartais savotiško suokalbio erdvę: „Poezijos pavasario“ 
almanachas ir šventė buvo savotiška sala sovietinės li
teratūros kasdienybėje“ (Kęstutis Nastopka)11; „Tie Poe
zijos pavasariai, tos mūsų žodžio šventės, sovietmečiu 
buvo mums ir suėjimų šurmulys, ir smagumėlis, ir atgai
va, ir pasididžiavimas, ir net rezistencija. Būtent rezis
tencija. Džiaukis tuo, ką turi, ginkis tuo, kuo gali“ (Hen
rikas Čigriejus)12. Nors atsiminimais galima kliautis su 
išlyga, amžininkų pasakojimuose išryškėja kai kurios 
bendrosios reikšmės. Viena iš tokių bendrai prisimena
mų ypatybių apie „Poezijos pavasarį“ yra girtuok lystės. 
Lietuvių festivalyje septintame dešimtmetyje svečiavę
sis estų poetas Matsas Traatas prisiminė: 

Mus vežiojo į visokius kultūros namus ir kolūkius, 
grupei vadovavo nenuilstantis Antanas Drilinga. Prie 
rajonų ribos margą poetų būrį paprastai su duona ir 
druska sutikdavo rajono valdžia. Paskui jau vykdavo 
susitikimai su skaitytojais, eilėraščių skaitymai. [...] 
Vietinė partinė valdžia nekantriai laukdavo poezijos 
vakaro pabaigos, kad galėtų greičiau atsidurti prie 
šventinio stalo. Kartą – tai buvo vėliau, neprisimenu, 
kuriais metais, nes aš kelis kartus dalyvavau Poezijos 
pavasaryje – sėdėjome prie stalo kartu su Semionu Bot
viniku, Leningrado gydytoju ir poetu, ir nebuvo galo 
tostams, reikėjo gerti degtinę. Galų gale Botvinikas 
man pasakė: „Nenusiminkit, Matsai, mudu tiesiog dėl 
vaizdo kilnosim stikliukus“. Taip mes išlikome gyvi.13

akviLė rėkLaitytė

8 apie sovietmečio šventes kaip „politinės religijos“ ritualus žr. chris-
tel Lane, The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society – The Soviet 
Case, cambridge: cambridge university press, 1981. 

9 išrašas iš Ltsr rašytojų sąjungos valdybos posėdžio protokolo, 
1969-06-16, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 544, p. 13. 

10 „skrisk, poezijos paukšte...“, redakcinės komisijos žodis, in: Poe-
zijos pavasaris’79, sudarytojas Mykolas karčiauskas, vilnius: vaga, 
1979, p. 21.

11 kęstučio nastopkos elektroninis laiškas, 2021-09-21, in: akvilės 
rėklaitytės asmeninis archyvas.

12 Henrikas čigriejus, „penkiasdešimt poezijos pavasarių“, in: Metai, 
2014, nr. 7, in: http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7700-penkiasde-
simt-poezijos-pavasariu, (2022-07-06).

13 Mats traat, „džiaugiuosi, kad poezijos pavasaris gyvas“, in: Poe-
zijos pavasaris 2014, in: https://rasytojai.lt/poezijos-pavasaris-2014, 
(2022-07-06).

1972 m. „poezijos pavasario“, skirto tsrs įkūrimo 50-mečiui, 
atidarymo iškilmių metu vaidilutės neša fakelą šventės aukurui 
uždegti. 1972-05-26. Michailo ogajaus nuotrauka. Lcva
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poeZijos paukštė kaip trojos arkLys

Rašytojas Herkus Kunčius romane Kolūkio metraš
čiai (2021) pasitelkdamas dokumentinę medžiagą apie 
„Poezijos pavasario“ šventę regionuose pasakojo taip:

Neretai garbių poetų sutiktuvės prie rajono ribos už
sitęsdavo ne valandą ir ne dvi. Sočiai apsirūpinę val
diška degtine rajono partiniai veikėjai nenorėdavo 
dosniai nepavaišinę paleisti poetų, o šie nesipriešin
davo. Tada apsiforminus valdžia su poetais imdavo 
broliautis – bučiuodavo vienas kitą į lūpas ir nesivar
žydami, pamiršę duoną ir druską, be užkandos gėrė. 
Todėl kartais vieni bei kiti prarasdavo laiko nuojautą 
ir į kolūkį, kur poetų ant kolūkio ribos laukdavo ko
lūkio pirmininkas bei kolūkiečiai, atvykdavo ne tik 
gerokai pavėlavę, bet stipriai apšilę. Tačiau visa tai 
nieko nestebino, nes tokia buvo dešimtmetį gyvuojan
čios poezijos šventės tradicija.14

Festivalio atmosferos laisvumas ar suvaržymas pri
klausė nuo sociopolitinių aplinkybių. Ypač po didesnių 
visuotinių sukrėtimų (pavyzdžiui, Romo Kalantos susi
deginimo) saugumas priekabiau ieškojo nepaklusniųjų 
„elementų“ visuomenėje. Pavyzdžiui, Sigitas Geda pri
simena festivalio atmosferą 1972 m., vos kelios savaitės 
po Kalantos viešo susideginimo, Kaune nuvilnijus ma
siniams jaunimo protestams prieš sovietų valdžią:

Martinaitis grįžo iš „Poezijos pavasario“, klausiu, ko
kia buvo auditorija? Sako, prie visų staliukų sėdėjo 
vyrai su vienodais mėlynais kostiumais ir gėrė mine
ralinį. Jie norėjo, kad vyktų šventė, kad parodytų, jog 
Lietuvoj nieko neatsitiko. Prisodino pilną salę saugu
miečių ir komjaunimo sekretorių. Poetai dalyvauja, 
socializmas remiamas.15

Kaip matyti iš trumpos apžvalgos, „Poezijos pavasa
rio“ festivalis buvo įvairiaplanis sovietmečio sociokul
tūrinis reiškinys, vertas atskiro tyrimo. Toliau įdėmiau 
pažvelkime į vieną svarbiausių festivalio atributų – 
poe zijos almanachą.

MatMenys ir MetMenys

Nuo pat 1965 m. iki nepriklausomybės atkūrimo 
kasmet festivaliui 10 000 tiražu buvo išleidžiama re
prezentacinė einamųjų metų rinktinės poezijos kny
ga ir pardavinėjama šventės kioskuose, knygynuose, 
dovanojama festivalio dalyviams ir svečiams. Leidi

niui parinkta originali, fotografijų ar meno albumą pri
menanti forma. Pirmųjų almanachų redakcinėje ko
misijoje dirbęs poetas Vytautas Rudokas prisimena: 
„Kai ką tais laikais šokiravo neįprastas [almanacho] 
formatas, sumanytas įžymaus grafiko Stasio Krasaus
ko, su simboliška poezijos paukšte ant viršelio aplanko. 
Tas formatas buvo sumanytas ne šiaip sau, o tam, kad 
šalia poe zijos posmų būtų galima spausdinti iškiliau
sius mūsų grafikų darbus, paliekant jiems pakankamai 
erdvės“16. Dailininkų (skirtingais metais – Krasausko, 
Rimtauto Gibavičiaus, Broniaus Leonavičiaus, Vytauto 
Valiaus, Sauliaus Chlebinsko ir kitų) meniškai apipa
vidalinta knyga buvo leidžiama horizontalaus formato 
su spalvingais popieriniais viršelio aplankais. Leidinyje 
tarp erdviai sumaketuotų eilėraščių spausdinta įvairių 
kartų lietuvių grafikų darbų – ypač modernistų (Domi
celės Tarabildienės, Taidos Balčiūnienės, Albinos Ma
kūnaitės, Vinco Kisarausko, Valentino Antanavičiaus, 
Saulės Kisarauskienės, Gražinos Didelytės, Petro Rep
šio, Ramunės Vėliuvienės ir kitų). Nuo 1986 m. alma
nacho formatas pakeistas į vertikalų, viršelis blizgiai la
minuotas, be aplanko. Devinto dešimtmečio paskutinių 
metų ekonominį sunkmetį ir popieriaus stygių liudija 
suprastėjusi poligrafinė kokybė.

Kad ir ant kokio popieriaus – poetams, žinoma, svar
bu matyti išspausdintus savo eilėraščius. Pavyzdžiui, 
Antanas A. Jonynas, kuris Poezijos pavasaryje debiu
tavo 1975 m. (dar neišleidęs savo pirmosios knygos), 
prisimena almanachą kaip tuo metu svarbią kūrybos 
sklaidos terpę: „Nepamirškim, kiek galimybių publikuo
tis buvo ir kokią konkurenciją tekdavo atlaikyti; truputį 
didesnė publikacija buvo net ir šiokia tokia garbė, o su
dalyvauti pačiam festivaly ir visai smagi pramoga“17. 
Publikacijos almanache ar periodikoje galėjo veikti ir 
kaip tramplinas į solidesnę kūrybos sklaidą: pro alma
nacho ar žurnalo cenzūrą praėję tekstai, tikėtina, nebus 
išbraukti ir iš knygos, jei tokia planuota leisti.

sproGus turinys

Almanachas be originalios poezijos skelbė ir skaityto
jų atsiliepimus apie poeziją, literatūrologinius straips
nius, rašytojų anketas. Kitos almanacho rubrikos va
dinosi „Iš poetinio palikimo“, „Iš pasaulinės poezijos“, 
„Nauji vardai“, „Pirmoji publikacija“, „Svečiuose – bro
liškos respublikos poetai“, literatūros kritikos skiltis. 

Poezijos gerbėjai almanachus, kurie – bent jau regio
nuose – greitai dingdavo iš knygynų lentynų18, medžio

14 Herkus kunčius, „Į kolūkį atplasnoja „poezijos pavasario“ paukš-
tė“, in: Literatūra ir menas, 2020-07-24, in: https://literaturairmenas.lt/
proza/herkus-kuncius-i-koluki-atplasnoja-poezijos-pavasario-paukste.

15 „atlydys“, pasikalbėjimas su sigitu Geda apie septintojo dešimtme-
čio kūrybinę atmosferą, in: Metai, 1994, nr. 10, p. 93–94.

16 „vėjas į veidą...“, su poetu vytautu rudoku kalbasi vytautas skrip-

ka, in: Poezijos pavasaris’88, sudarytojas jonas strielkūnas, vilnius: 
vaga, 1988, p. 39. 

17 pokalbis su antanu a. jonynu, 2022-04-25, in: akvilės rėklaitytės 
asmeninis archyvas.

18 pokalbis su Gražina kadžyte, 2022-05-06, in: akvilės rėklaitytės 
asmeninis archyvas.
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davo ir dėl naujausių lietuvių poetų eilėraščių, ir dėl 
užsienio, ypač Vakarų šalių, poezijos vertimų. Pavyz
džiui, 1965 m. rubrikoje „Iš pasaulinės poezijos“ buvo 
išspausdinta Federico García Lorcos poezijos (vertė 
Aleksys Churginas), 1968 m. pristatytas Dylanas Tho
mas (vertė Tomas Venclova), 1969 m. – Oskaras Mi
lašius (vertė Tomas Venclova), Cezaris Vallejo (vertė 
Vytautas Bložė). Pamažu buvo išspausdinta Charles’io 
Baudelaire’o (vertė Tomas Venclova, 1971), Konstanti
no Kavafio (vertė Tomas Venclova, 1972), Rainerio Ma
ria Rilke’s (vertė Sigitas Geda, 1973), Conrado Aikeno 
(vertė Tomas Venclova, 1973), Friedricho Hölderlino 
(vertė Aldona Puišytė, 1975), Paulio Éluard’o (vertė 
Tatjana Rostovaitė, 1975), Georgo Traklio (vertė Jonas 
Juškaitis, 1983), Lawrence’o Ferlinghetti (vertė Vytau
tas Rubavičius, 1985) ir kitų tekstų. Pavienių Vakarų 
poetų vertimų pasirodydavo ir Pergalėje, Literatūroje 
ir mene, Nemune, Vagos leidykla išleido kelias vertimų 
knygas ir antologiją XX a. Vakarų poetai19. Vis dėlto, 
jeigu apie almanachą galima galvoti (Jurijaus Lotma
no pavyzdžiu) kaip apie tam tikrą kultūros tekstą, t. y. 
kolektyvinės sąmonės ar pasaulėvaizdžio reprezenta
ciją20, tai svarbu yra tai, kad leidinys kūrė išskirtinai 
koncentruotą poetinį diskursą, į vieną vietą sutelkiantį 
ir tuolaikinę lietuvių kūrybą bei literatūrinį palikimą, 
ir apskritai įvairių laikų, skirtingų kraštų poeziją (nuo 
Giesmių giesmės (1981), sanskrito lyrikos (1983), egip
tiečių (1984), babiloniečių (1985) (vertė Sigitas Geda) 
iki naujausios socialistinio bloko, Afrikos ir Vakarų pa
saulio šalių poezijos). Net jei almanachas – kartą per 
metus išeinantis reprezentacinis leidinys – netapo tarp 
skaitytojų itin populiaria, parankine knyga (tam reikė
tų atskiro tikslingesnio tyrimo), jis vis vien generavo 
sodrų kūrybišką turinį ir bent patiems literatams teikė 
paskatą nuolat permąstyti poezijos procesą, ieškoti au
tentiškų balsų savo ir kitų poezijoje, versti.

Vienas aktyviausių Vakarų moderniosios poezijos 
vertėjų leidinyje (bent iki 1973 m.) buvo Tomas Venc
lova – su sovietine sistema tuo metu atvirai konfronta
vęs jaunas poetas, dėl ko jo kūrybinė veikla, iš dalies 
ir vertimai, buvo ribojami21. Poezijos pavasaris spaus

dino ir daugiau tokių valdžiai neįtikusių poetų kūry
bos – Jono Juškaičio, Sigito Gedos, Vytauto P. Bložės, 
Antano Kalanavičiaus. Pavyzdžiui, pirmajame alma
nacho tome buvo išspausdintos tokios Bložės eilėraš 
čio eilutės:

Pamiškėm dar vaikščiojo šūviai.
Reikėjo peržengti
turgavietėj išrikiuotus lavonus,
eiti tolyn ir įrodyti,
kad žmogus – ne sraigtelis,
kibernetika – ne idealizmas.

Mes stovėjom prieš didelį kalną.
Atvertę galvas, žiūrėjom aukštyn. 

Bet vieną naktį
Ilgas traukinys išvežė tave į rytus. 
Eilinė sąskaita
Už kažkieno padarytus ir nepadarytus nusikaltimus.22

Nors 1965 m. – pats Atšilimo įkarštis, vis dėlto trem
ties ir partizanų represijų tema buvo draudžiama 
(apie tremtį ir partizanus oficialiai atvirai prabilta tik 
1988 m. vasarą, atsivėrus specialiesiems fondams, pir
mą kartą publikavus Dalios Grinkevičiūtės atsiminimų 
fragmentus23). 

Almanachas taip pat pasižymėjo tuo, kad pirmenybę 
teikė jauniems kūrėjams (pavyzdžiui, 1979 m. vyres
nieji (Stasys Anglickis) net piktinosi, kad almanache 
spausdinta jaunų autorių po 6–7, o „senų“ poetų – po 
1 eilėraštį24), be to, almanache „praeidavo“ tai, ko kituo
se leidiniuose dėl cenzūros būdavo neįmanoma skelbti25. 
Juškaitis pasakojo, kad nuo pat 1966 m., kai jam neži
nant bičiuliai Aušra Marija Sluckaitė ir Juozas Aputis 
pateikė jo tekstų Poezijos pavasariui ir tie buvo išspaus
dinti, iki pat nepriklausomybės laiko almanache „pra
eidavo visa, ką duodavau – ir eilėraščiai, ir tekstai apie 
poeziją [...], ir vertimai“26.

Fragmentai iš juodojo cenzūros sąrašo almanache 
būdavo pristatomi kaip natūrali literatūros istorijos 

Mandelštamo, velimiro clebnikovo vertimai) (žr. donata Mitaitė, To-
mas Venclova: Biografijos ir kūrybos ženklai, vilnius: Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2002, p. 52–53).

22 vytautas Bložė, „novelė apie klasės draugą“, in: Poezijos pava-
saris’65, atsakingasis redaktorius vacys reimeris, vilnius: vaga, 1965, 
p. 158. 

23 justinas Marcinkevičius, „reabilituota – 1970 metais“, in: Literatūra 
ir menas, 1988-05-28; dalia Grinkevičiūtė, „atsiminimai“, in: Sietynas, 
1988, nr. 1, p. 138–160; dalia Grinkevičiūtė, „Lietuviai prie Laptevų 
jūros“, in: Pergalė, 1988, nr. 8, p. 151–165.

24 poetų sekcijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolas, 
1979-11-22, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 831, p. 70.

25 kęstučio nastopkos elektroninis laiškas, 2021-09-21.
26 jonas juškaitis, „penkiasdešimt poezijos pavasarių“, in: Metai, 

2014, nr. 7.

akviLė rėkLaitytė

19 pvz., Federikas Garsija Lorka, Kryžkelė: eilėraščiai, iš ispanų kal-
bos vertė aleksys churginas, vilnius: vaga, 1966; XX a. Vakarų poetai: 
antologija, sudarytojai Galina Baužytė-čepinskienė, tomas venclo-
va, elena kuosaitė, Meilutė Zulonienė, c. Gecienė, natalija trauberg, 
vytautas Bložė, vytautas karalius, vilnius: vaga, 1969; raineris Mari-
ja rilkė, Poezija, sudarytojas Leonas petravičius, vertė jonas juškaitis, 
vytautas p. Bložė, janina degutytė, vilnius: vaga, 1975.

20 jurij Lotman, Kultūros semiotika, sudarė arūnas sverdiolas, vertė 
donata Mitaitė, vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 81.

21 1972 m. venclova Vagos leidyklai įteikė savo verstų rusų, lenkų, 
prancūzų, anglų, amerikiečių poetų eilėraščių rinktinę pavadinimu 
Choras. Iš pasaulio poezijos, tačiau leidykla knygą spausdinti atsisa-
kė, nes esą dauguma vertimų jau paskelbti spaudoje, be to, redaktoriui 
abejonių kėlė knygos sudarymo principas (pavyzdžiui, rusų poeziją 
rinktinėje reprezentavo anos achmatovos, Boriso pasternako, osipo 
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dalis. Rubrikoje „Iš literatūrinio palikimo“ be sovietinio 
kanono autorių (Teofilio Tilvyčio, Juliaus Janonio, An
tano Venclovos ir t. t.) buvo pristatyti ir šiaip jau nepa
geidautinų nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos poetų 
tekstai: Algimanto Mackaus (1967, knyga 1972), Jono 
Meko (1969, knyga 1971), Liūnės Sutemos (1970, knyga 
1992), prisiminimai apie tarpukario Kauno literatūrinį 
gyvenimą ir Juozą Tysliavą (1971), Henriko Radausko 
(1978, knyga 1980), Alfonso NykosNiliūno (1981, kny
ga 1989), Jono Aleksandriškio (Aisčio) (1983, knyga 
1988) kūryba. Tiesa, Bernardo Brazdžionio eilėraščių 
almanache išspausdinta tik 1989 m.

Dideliu įvykiu tapo antrajame almanacho numeryje 
(1966) pirmą kartą sovietmečiu viešai paskelbti Vytau
to Mačernio eilėraščiai su literatūrologo Vytauto Ku
biliaus įvadu27; taip pat – Aušros Sluckaitės straipsnis 
apie Balio Sruogos lyriką28. Šiandieniniam žmogui sun
ku suvokti tokio „akibrokšto“ mastą (kalbėdami apie 
Sruogą ir Mačernį kritikai nevertino jų ideologiškai, 
kalbėjo apie estetinį pasaulėvaizdį), bet 1966 m. kny
ga dėl to buvo griežtai kritikuojama, LTSR Rašytojų 
sąjungos Poezijos sekcijoje ilgai 
diskutuota apie almanache per
žengtas ribas.

vadavietė

Meniškai vertingas, nors ideo
logiškai pavojingas turinys al
manache neatsirasdavo savai
me. Už festivalio organizavimą 
ir almanacho leidybą buvo atsa
kinga LTSR Rašytojų sąjungos 
Poezijos sekcija, kuri kasmet 
siūlydavo Rašytojų sąjungos 
valdybai patvirtinti nežymiai 
kintančią redakcinės komisi
jos sudėtį – 5–7 skirtingų kar
tų poetus ir literatūros kritikus 
(iš komisijos vienas narys – „at
sakingasis redaktorius“; nuo 
1971 m. skiriamas ir antrasis – 
„sudarytojas“). Pavyzdžiui, pir
mąjį almanachą sudarė: Vacys Reimeris (atsakingasis 
redaktorius), Algimantas Baltakis, Vytautas P. Bložė, 
Vytautas Kubilius, Vytautas Rudokas; skandalingąjį 
1966 m. leidinį – tie patys plius Marcelijus Martinaitis 
ir Vladas Šimkus. Apskritai daugiausia metų redakci
nėje komisijoje dalyvavo Algimantas Baltakis, Albinas 

Bernotas, Vytautas Rudokas, Alfonsas Maldonis, Myko
las Karčiauskas, Sigitas Geda, nuo 1986 m. – Aleksas 
Dabulskis. Almanacho sudarytojai keisdavosi dažniau 
nei „atsakingieji redaktoriai“, kurie turėjo prisiimti at
sakomybę už knygos „idėjinę liniją“ (nors, anot Antano 
A. Jonyno, bent devintojo dešimtmečio pradžioje, „nebu
vo aršių tarybininkų toj redkolegijoj“29).

Sovietmečiui simptomiška, kad moteris į redakci
nę kolegiją pirmą kartą įtraukta tik po 20 almanacho 
metų: 1984 m. – Viktorija Daujotytė, 1986 m. – Onė 
Baliukonytė, 1990 m. – Judita Vaičiūnaitė. Prie pirmų
jų almanacho tomų, kaip pastebėta posėdyje, itin daug 
prisidėjo Aušra Marija Sluckaitė30, nors ji leidinių met
rikose nebuvo minima.

Poetų sekcijos posėdžių protokolų išlikę ne itin daug 
(po keletą kas kelerius metus), tačiau šiokį tokį įspūdį 
apie tai, kaip vyko konceptualieji almanacho rengimo 
darbai, susidaryti galima. Apskritai laikytasi nuosta
tos, kad festivalio knyga turėtų būti tam tikras metų 
poezijos „pjūvis“, „metraštis“, metinio poezijos proceso 
reprezentacija ir kartu – pasitelkiant kritikos straips

nius – to proceso refleksija. Kai 1969 m., pajutus poe
zijos festivalio inerciją, Rašytojų sąjungos valdyboje 
buvo svarstoma festivalio ateitis (ar jį apskritai tęsti 
ir kokiomis naujomis formomis), dėl almanacho, nors 
jį parengti ir nelengva (Vytautas Rudokas: „Ypač sun
ku surinkti rankraščius, nuo to priklauso ir pavėluo

27 vytautas kubilius, „vytauto Mačernio lyrika“, in: Poezijos pava-
saris’66, atsakingasis redaktorius vacys reimeris, vilnius: vaga, 1966, 
p. 158–159.

28 aušra sluckaitė, „Balys sruoga – lyrikas“, in: Poezijos pavasaris’66, 

poeZijos paukštė kaip trojos arkLys

p. 132–140.
29 pokalbis su antanu a. jonynu.
30 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkimo protokolas, 

1966-09-30, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 498, p. 10.

vaidilutės prie uždegto „poezijos pavasario“ aukuro. 1974. Michailo ogajaus nuotrauka. Lcva



36 naujasis židinys-aidai       2022  /  5

tas įteikimas leidyklai“31), klausimų nekilo (Eduardas 
Mieželaitis: „Poezijos pavasaris“ mums atstoja poezijos 
žurnalą, kurį turi kitos šalys“32).

Protokoluose užfiksuotos poetų nuomonės apie nau
jausius almanacho tomus, reakcijos į ideologinius prie
kaištus leidiniui, ypač dėl nuolat pasigendamo „san
tykio su gyvenimu“ – pagrindinio socrealistinio meno 
principo.

varGas dėL „vertyBių Gradacijos“

Aptariant minėtus 1966 m. almanacho „akibrokštus“ 
(Sluckaitės straipsnį apie Sruogos lyriką, Mačernio 
poe zijos publikaciją), Vytautas Kubilius gautų pasta
bų pernelyg nesureikšmino. Pasiremdamas šeštame 
dešimtmetyje propaguota ideologine kliše, kad „Tarybų 

Lietuva yra kultūrinio palikimo tėvynė“33, jis siūlė per
nelyg neatgailauti ir dėl Mačernio pristatymo almana
che34, juolab kad, kaip pastebėjo susirinkime dalyvavęs 
teatrologas Dovydas Judelevičius, Mačernio „rankraš

čiai [jau seniai] eina, per rankas vaikšto“35.  Poetas Juo
zas Macevičius tikėjo, kad radus deramą būdą, pama
žu įmanoma viešumai pristatyti viską: „Taip.  Išleisime 
savo laiku ir Brazdžionį, bet prieš tai reikia pagalvo
ti, kaip tai padaryti“36. Algimantui Baltakiui atrodė, 
kad Mačernį reikėjo anksčiau išleisti, bet svarbiau
sia „atsakingai pristatyti“ – „iš marksistinių pozicijų 
įvertinti rašytoją [...], nes skaitytojas daug ko nežino, 
nesiorientuoja“37.

Baltakis, rengdamasis sudaryti kitą – 1967 m. – Poe
zijos pavasario leidinį ir reaguodamas į praėjusių metų 
skandalus, ypač stengėsi, kad Spalio revoliucijos 50me
čiui dedikuotasis nenuviltų partijos. Daug nerimo kėlė 
literatūros kritikos situacija. Baltakis nuogąstavo, kad 
jauni kritikai vengia komentuoti pasaulėžiūrinius da
lykus, kad nekalba apie partiškumą nei liaudiškumą38. 

Anot Literatūros ir meno redak
toriaus ir almanacho redakci
nės komisijos nario Vacio Rei
merio, jaunieji:

giliai nagrinėja kūrinį, bet kar
tais per daug „garbanotai“ rašo. 
Ir jauni labiau ambicingi, jie 
nesileidžia redaguojami, taiso
mi. Kaip su jais dirbti, bendra
darbiauti? Trūksta jauniems 
pasaulėžiūros, gilesnio politi
nio išsilavinimo, nors jie ir bai
gę mokslus Maskvoje gerose 
mokyklose.39

Tokie priekaištai jaunajai  
kri tikų kartai dėl „nesveikų 
požiūrių nagrinėjant šių die
nų poeziją“, dėl „ribojimosi 
siauromis estetinėmis išvado
mis“, „neaiškios vertybių gra
dacijos“, dėl „fetišizuojamo 

daugiareikšmiškumo“40 buvo kartojami nuolatos. Sek
cijos susirinkimuose netrūko literatų, prižiūrinčių, kad 
bendras „tikslas – įgyvendinti partijos liniją meninės 
kūrybos srityje“41 nebūtų pamestas (pavyzdžiui, Balta

akviLė rėkLaitytė

centras, 2005, p. 15).
34 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkimo protokolas, 

1966-09-30, p. 11.
35 Ibid., p. 12. 
36 Ibid., p. 10. 
37 Ibid., p. 12. 
38 Ltsr rašytojų sąjungos valdybos išplėstinio posėdžio protokolas, 

1966-12-27, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 504, p. 20.
39 Ibid., p. 22.
40 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkimo protokolas, 

1977-02-10, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 726, p. 11.
41 Ibid.

31 Ltsr rašytojų sąjungos valdybos posėdžio protokolas, 1969-06-
10, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 544, p. 6.

32 Ibid.
33 pvz., atstatyta trakų pilis, 1965 m. priimtas nutarimas steigti Liau-

dies buities muziejų rumšiškėse, įkurtos Ltsr liaudies meno ir krašto-
tyros draugijos, legalizuoti etnografiniai tyrimai, ėmė kurtis folkloriniai 
dainų ir šokių ansambliai. „kultūrinio palikimo pervertinimas buvo 
glaudžiai susijęs su sovietų valdžios pastangomis formuoti naują isto-
rinę atmintį“ (juozapas romualdas Bagušauskas, arūnas streikus, „Įva-
das“, in: Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940–1990: 
dokumentų rinkinys, sudarė juozapas romualdas Bagušauskas, arūnas 
streikus, vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

poetas eduardas Mieželaitis 1969 m. „poezijos pavasario“ šventės palemone metu lydimas 
merginų neša šventinę ugnį. arnoldo Baryso nuotrauka. Lcva
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kis, Alfonsas Bieliauskas, Macevičius, Reimeris, Ričar
das Pakalniškis ir kiti), tačiau diskusijas gyvino kole
gos, palaikantys kūrinio formų įvairovę, meno kalbos 
savarankiškumą (Bložė, Kubilius, Geda, Martinaitis). 
Pavyzdžiui, vyresniosios kartos poetas Stasys Anglickis 
kritikavo dar pirmajame Poezijos pavasario tome paste
bėtą naują tendenciją – eilėraščių rašymą be skyrybos 
ženk lų („Man patinka eilėraščiai su kableliais ir taš
kais, nuo jų nereikia atsisakyti“42). Bložė jam išaiškinęs, 
kad toks formalumas poezijoje turi tradiciją ir idėjiškai 
nėra kenksmingas: „Poezijos skyryba sąlygiškas daly
kas, prisiminkime S. Nėrį. Tai kūrybinės laisvės daly
kas, kuris nepakreips kūrinio idėjinės pusės“43.

Rašytojų sąjungos sekcijose periodiškai, pagal iš 
anksto numatytą planą, vykdavo teminiai seminarai, 
kuriuose būdavo aptariama lietuvių ir pasaulio poezi
ja (pavyzdžiui, 1978 m. gruodį – Alfonso NykosNiliū
no portretas, atsakingi – Karčiauskas, Geda; 1979 m. 
kovą – lietuviško rimo teorija ir praktika, pranešėjas – 
Juozas Girdzijauskas, atsakingas – Baltakis44). Kartais 
tų seminarų medžiaga virsdavo publikacijomis alma
nache, tačiau ne visada. Pavyzdžiui, 1972 m. rugsėjį 
seminarą „Žymiausi lietuvių emigracijos poetai“ įsipa
reigojo surengti Reimeris, įtraukdamas jaunųjų poetų 
ir kritikų pranešimus apie atskirus išeivijos autorius45, 
tačiau po 1972 m. pavasario masinių protestų Kaune 
bent penkerius metus lietuvių išeivijos publikacijų al
manache nebuvo.

1971–1973 m. almanacho redakcinei komisijai pri
klausęs Nastopka prisimena, kaip 1973 m. audituoti lei
dinio turinį buvo paskirtas leidyklos Vaga vyriausiasis 
redaktorius Kazys Ambrasas ir iš Martinaičio sudaryto 
almanacho savavališkai išėmė daug tekstų:

tarp jų – Tomo Venclovos eiles ir straipsnį apie Jurgį 
Baltrušaitį. Protestuodami prieš tokį elgesį drauge 
su Marcelijumi Martinaičiu, kuris buvo šio tomo su
darytojas, pasitraukėme iš „Poezijos pavasario“ re
dakcinės komisijos. Vėl joje dalyvavau 1978–1980 m., 
kai leidinio atsakomuoju redaktoriumi buvo Vytautas 
Rudokas, taip pat palaikęs nepageidaujamų autorių 
spausdinimą.46

Taigi cenzūra dirbo savo darbą, o ypač priekabiai – 
prieš režimą nukreiptų sujudimų (pavyzdžiui, po Ka
lantos susideginimo) laiku. Vis dėlto almanachas garsė
jo kaip sąlygiškai liberalus literatūros sklaidos kanalas. 

Tokią situaciją greičiausiai lėmė vėlyvajam sovietme
čiui gana bendra praktika: nors leidinys buvo ideolo
ginės struktūros dalis, užprogramuotas aptarnauti re
žimą, – „programa“ neveikė mechaniškai tiksliai dėl 
sunkiai sukontroliuojamo žmogiškojo aspekto. Pavyz
džiui, Jonynas prisimena, kaip vyko darbas 1981 m. 
redakcinėje komisijoje (kartu su Rudoku, Karčiaus
ku, Martinaičiu ir Nastopka), kurioje jis buvo jauniau 
sias narys:

Kažkokių aršesnių susikirtimų net nelabai pame
nu, jei kam kas labai patikdavo, kiti nepuldavo labai 
prieštarauti – dėl atmestinų, silpnesnių irgi daugmaž 
sutardavom. Aišku, būdavo ir padiskutavimų, nors 
aš gal ir nebuvau aktyviausias jų dalyvis. Kažkiek 
buvo laikomasi ir „rango“ – RS narys ar ne, tų šiaip 
jau visai iš kolegiškumo nenubrokydavo, vieną du 
eilė raščius palikdami; į vertus jaunuosius buvo tikrai 
palankus ir palaikantis požiūris. Apskritai atsimenu 
labai geranorišką ir draugišką atmosferą, gal kad ir 
visi kolegijos nariai nebuvo aršūs ir kategoriški žmo
nės, gal Rudokas kartais griežtesnių pozicijų prisilai
kydavo, nors ir tai...47

Redakcinėje komisijoje įvairių kartų, skirtingų kūry
binių nuostatų literatai iš esmės buvo nusiteikę kolegiš
kai ir tolerantiškai vieni kitų skoniams ir nuomonėms. 
Tiesa, privalomus nurodymus įvykdydavo („kažkiek“ 
atsižvelgdavo į publikacijų autorių statusą; dedikuo
davo turinį oficialiems minėjimams), tačiau, kaip pa
stebi sovietmečio tyrinėtojai, stagnacijos laikotarpiu 
žmonių santykis su sistema darėsi vis aiškiau dvily
pis, išsisluoksniavęs į formalias privalomąsias prak
tikas (duoklę sistemai) ir asmeninį suinteresuotumą 
kitais, nei tikisi režimas, dalykais (pavyzdžiui, akiračio 
plėtimu, žiniomis, išsilavinimu; kūrybiniais eksperi
mentais; smagiu bendravimu; materialinėmis privile
gijomis ir t. t.)48. Toks dvigubas santykis su oficialiomis 
pareigomis (įvykdymas to, kas privaloma, ir disponavi
mas atliekamais resursais) kūrė sąlygišką laisvės erdvę 
auten tiškiems interesams ir saviraiškai.

suvokiMą pLečianti kritika

Aptariamu laikotarpiu Rašytojų sąjungos valdyba 
vienu svarbiausių literatūros leidinių rūpesčių laikė 
silp ną kritikos sritį. Naujos kartos kritikai ir poetai, jei

42 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkimo protokolas, 
1966-09-30, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 498, p. 8.

43 Ibid.
44 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos 1978/1979 metų darbo pla-

nas, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 831, p. 6.
45 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos biuro posėdžio protokolas, 

1971-10-10, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 587, p. 24. 
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46 kęstučio nastopkos elektroninis laiškas.
47 pokalbis su antanu a. jonynu.
48 Įvairių teoretikų (pavyzdžiui, alexei yurchak) dvilypių socialinių 

praktikų modelį Brežnevo laikų Lietuvos visuomenei tirti yra pritai-
kęs tomas vaiseta, Nuobodulio visuomenė: Kasdienybė ir ideologija 
soviet mečiu (1964–1984), vilnius: naujasis židinys-aidai, Lietuvių ka-
talikų mokslo akademija, 2014, p. 24–27.
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gu patys tais metais nepriklausė almanacho sudarytojų 
kolegijai (kaip, pavyzdžiui, Martinaitis, Nastopka, pa
likę redakcinę kolegiją 1973 m.), sekė almanacho gyva
vimą ir recenzuodavo negailėdami pastabų, kartu kel
dami kartelę poezijai, formuodami meno autentiškumo 
lūkestį. Vienam aktyviausių kritikų Nastopkai 1969 m. 
Poezijos pavasario tome būtent Vlado Šimkaus, Sigito 
Gedos, Tomo Venclovos, Jono Juškaičio, Marcelijaus 
Martinaičio, Jono Meko eilėraščiai atrodė vertingiausi, 
o bendras fonas – nykus, nuobodus („Jei iš šiemetinio 
„Poezijos pavasario“ mėgintume atkurti dvasinį amži
ninko portretą, jis išeitų gan blyškus“49). Geda taip pat 
vis kritikuodavo almanache spausdintos poezijos idėjinį 
ir estetinį suvienodėjimą sakydamas:

užtenka vienam poetui parašyti geresnį eilėraštį, už
tenka kam nors jį pagirti spaudoje, kaip pasipila de
šimtys panašių – ir išraiška, ir nuotaika, ir melodija... 
Kartais peršasi mintis, gal mes gyvename kolektyvi
nės kūrybos (kaip folkloras) metus, kur visiems bū
davo galima taisyti ir tobulinti, pritaikant prie savo 
skonio...50

Sistemai lojaliems Rašytojų sąjungos kolegoms neįti
ko ir Martinaičio recenzijos – dėl susitelkimo į „subjek
tyvizmą“, estetiškumą (Pakalniškis)51. Panašiu metu 
literatūros lauke (įvairiuose leidiniuose) veikė bent 
keletas už poezijos autonomiškumą kovojusių kritikų, 
kurie, nors ir siutino cenzūrą (pavyzdžiui, Kubiliaus 
straipsnis „Talento mįslės“52), neleido „socrealistams“ 
patogiai jaustis su savo retrogradiškomis pažiūromis. 
Viena vertus, socrealistinę tradiciją palaikantys litera
tai piktinosi jaunųjų kritikų laisvamaniškumu, jų do
mėjimusi vien estetiniais aspektais poezijoje:

Robijamasi siauromis estetinėmis išvadomis. [...] ima
mas fetišizuoti daugiareikšmiškumas, sudėtingumas. 
Išryškėja, jei kūrinys „nesuprantamas“, supersudė
tingas – geras. Atveriamas kelias šarlataniškumui 
mene. (Algimantas Baltakis)53

Man atrodo, kad [kritikos] lyderiais gali būti tikri 
marksistiniai, gilaus idėjinio pagrindo kritikai, ne 
tokie, kurie, kaip Nastopka, nagrinėja vien estetinę 
pusę. (Tatjana Rostovaitė)54

Kita vertus, literatūrinė nomenklatūra paisė „nenau
dėlių“ modernistų nuomonių (anot Baltakio: „Yra litera
tūrinė opozicija, kuri mus formuoja, parodo situaciją“55). 
Galima manyti, kad kai kuriais atvejais aukštesnius 
postus užimantys poetai, smerkdami modernius auto
rius, tiesiog atlikdavo KGB pavestas užduotis, net jei 
patys manydavo ir kitaip56. Pamažu, į poetų sekcijos 
veiklą įsiliejus jauniems literatams (Kornelijui Plate
liui, Sauliui Žukui), kategoriškas ideologijos sergėtojų 
tonas švelnėjo (Pakalniškis: „Teisus K. Platelis: Kiek
vienas poetas savaip įdomus. Bet ir vertės akcentai 
būtini“57). Lotmanas tokią nuostatų kaitą kultūros lau
ke (kolektyvinėje sąmonėje) aiškintų įtampa tarp „pa
grindinės“ nuomonės ir „periferinių“ požiūrių, kurie są
veikaudami perstruktūruoja dominuojančias pozicijas.

kodėL trojos arkLys?

Apibendrinkime panoraminiu planu: „Poezijos pava
sario“ festivalis ir almanachas sovietų režimo kontro
liuojamame lietuvių literatūros lauke atsirado paties 
režimo pastangomis – su dideliu, strateginiu palaikymu 
šventei ir leidiniui kaip ideologinės propagandos prie
monei. Tačiau šis propagandos modelis, nekaltas kaip 
poetinis paukštės vaizdinys, greitai ėmė transformuotis 
iš vidaus – per „sprogų“ turinį (per ideologiškai pavo
jingas lietuvių literatūrinio palikimo publikacijas, išei
vijos autorių, Vakarų modernistų eilėraščių vertimus, 
socrea lizmo standarto neatitinkančią jaunų autorių kū
rybą). Lotmanas netikėtus, tarsi iš kitos kultūrinės ter
pės atklydusius reiškinius, kurie perstruktūruoja lau
ką, vadino „sprogimais“. Poezijos pavasario publikacijos 
nebuvo tokio lygio – lauką perstruktūruojantys – „spro
gimai“, tačiau, kaip rodo poetų liudijimai apie kūrybiš
ką tarpusavio bendravimą, besiplečiančius estetinius 
interesus, almanacho turinys smulkesniu mastu galėjo 
minimaliai ardyti sistemos monumentalumą (bent jau 
almanacho kontekste), kurti įtrūkius, „sprogimo“ gali
mybę. Tokią galimybę pagrindžia, pavyzdžiui, skaityto
jos, aštunto dešimtmečio moksleivės Živilės Pipinytės 
prisiminimai apie Venclovos vertimų reikšmę jos mo
kyklinių metų savišvietai: 

Kiekvienas jo išverstas poetas, knygos fragmentas ir 
pan. skatino ieškoti kitų to paties ar tik kokioje smul

akviLė rėkLaitytė

49 kęstutis nastopka, „penktasis „poezijos pavasaris“, in: Literatūra ir 
menas, 1969-08-02, p. 6.

50 sigitas Geda, „kuo alsuoja poezija“, in: Pergalė, 1976, nr. 8, p. 169. 
51 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkimo protokolas, 

1977-02-10, p. 12.
52 vytautas kubilius, „talento mįslės“, in: Nemunas, 1972, nr. 2, 

p. 17–20.
53 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos ataskaitinio rinkiminio susi-

rinkimo protokolas, 1978-11-01, in: LLMA, f. 34, ap. 1, b. 764, p. 5.

54 Ibid.
55 Ibid.
56 rimantas kmita, „Literatūrinės institucijos“, in: Sovietmečio lietu-

vių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai algis kalėda, rimantas 
kmita, dalia satkauskytė, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas, 2019, p. 101.

57 Ltsr rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkimo protokolas, 
1985-02-27, in: LMMA, f. 34, ap. 1, b. 934, p. 19.
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kutėje išnašoje nurodyto autoriaus kūrinių, pagaliau 
mokytis kitų kalbų, kai pasirodė, jog ne viskas priei
nama lietuviškai ar rusiškai. [...] [T]ie visas cenzūras 
praėję vertimai ar straipsniai kūrė visiškai nuo oficia
liosios ideologijos nepriklausomą intelektinę perspek
tyvą, skatino savarankiškai 
vertinti, o jau kiek vėliau – 
visais būdais ieškoti savilai
dos leidinių.58 

Nors almanachas buvo ofi
cialaus ideologijos aparato da
lis, jo veikimas daug priklau
sė nuo universalios žmogiškos 
savybės – kūrybiškumo, įpras
tai peržengiančio sistemų ri
bas. Poezijos pavasario atveju 
kūrybiškumu naudojosi ir po
etai, ieškodami „naujų išraiš
kos formų“, autentiškumo savo 
ir kitų kūryboje, ir skaitytojai, 
paveikti gero eilėraščio įtaigos. 
Kūrybiškumo komunikacinį 
aspektą stiprino gyvi „Poezijos 
pavasario“ skaitymai, poetų 
susitikimai vienų su kitais ir 
su skaitytojais, taip pat redak
cinės kolegijos (bičiuliškai nu
siteikusių grupelės poetų) su
sirinkimai. Nors leidinio turinį prižiūrėjo atsakingieji 
redaktoriai ir Glavlito paskirti cenzoriai, knygą kūrė ir 
skaitė žmonės, kuriems rūpėjo ir pati poezija kaip sa
varankiškas menas („Čia [almanachas] vis dėlto poetų 
pramanas buvo“59). Almanachas kaip koncentruotas 
ir pamažu kintantis poezijos ir kalbėjimo apie poeziją 
srautas, sovietmečiu stingant diskurso įvairovės, teikė 

poeZijos paukštė kaip trojos arkLys

impulsų plačiajai visuomenei autentiškiau mąstyti, kai 
ką sužinoti apie lietuvių ir pasaulio literatūrą, laisvin
tis iš mąstymo šablonų. Iš jų laisvinosi, arba prie nau
jų dominuojančių krypčių palaipsniui prisitaikė, ir kai 
kurie poezijos sekcijos susirinkimuose diskutuodavę 

senieji nomenklatūriniai literatai. Taigi Poezijos pa
vasaris – kaip kūrybiško mąstymo platforma – nelyg 
Trojos arklys, pačių ideologų įvežtas į miestą, nepas
tebimai į lietuvių literatūrinį gyvenimą įgabeno „spro
gaus“ turinio, kuris, tikėtina, paskatino kūrybiškumo 
mainus, meno autentiškumo siekį, mentaliteto laisvė
jimą. Įvykusias transformacijas (persipynusias ir su so
ciopolitinio konteksto pokyčiais) liudija Sąjūdžio metų 
tomai (itin patriotinio turinio) ir almanacho istorijos 
tąsa iki šių dienų.

kaišiadoriečių atstovės – merginos tautiniais drabužiais, su duona ir druska sutinka 1973 m. 
„poezijos pavasario“ svečius. iš kairės: gruzinų poetas Morisas pocchišvilis, lietuvių poetas 

alfonsas Maldonis ir gruzinų poetas džansugas čarkvianis. prano duboso nuotrauka. Lcva

58 cit. iš: donata Mitaitė, op. cit., p. 52.
59 pokalbis su antanu a. jonynu. !
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Norėjau šį tekstą pavadinti „Liukso klasės architektas“, 
bet negalėjau nepasinaudoti paties likimo dovanojama 
architekto modernisto pavardės „Funk“ sąsaja su funk
cionalizmo architektūros stiliumi. Nors ką tik baigiau 
rašyti knygą apie architektą Arno Funką (1898–1957), 
kuri pasirodys rugsėjį, o Galaunių namuosemuzieju
je Kaune vis dar eksponuojama paroda, skirta jo kū
rybai, šis architektas man lieka paslaptimi. Jis tikrai 
yra vienas įdomiausių ir talentingiausių tarpukario 
Kauno architektų, reikšmingai prisidėjęs prie to, ką 
dabar vadiname „Kauno modernizmu“ ar „Optimizmo 
architektūra“, tačiau asmeninių žinių apie jį išliko tiek 
mažai (arba man nepavyko surasti), kad biografiją at
kurti nelengva.

Kita vertus, kodėl mus turėtų dominti vieno, kad ir 
labai talentingo, architekto biografija? Šiandien, kai 
architekto profesija yra greičiau priedas prie nekilno
jamojo turto projektų, sunku suprasti tą reikšmingą, 
o neretai ir didingą vaidmenį XX a. visuomenėje, kurį 
užėmė architektas, būdamas ne tik visuomenės veikė
jas, pertvarkantis miestus, būstus (ir gyvenimus), bet 
ir techninės utopijos atstovas, žadantis sukurti geres
nę nacijų ir visos žmonijos ateitį. Architektai buvo itin 
reikalingi ir XX a. pirmoje pusėje kuriant nacionalinių 
valstybių įvaizdį.

1918 m. subyrėjus Rusijos imperijai ir paskelbus Ne
priklausomą Lietuvos valstybę, ji susidūrė su vietinio 
techninio elito trūkumu. Kaip ir kitos tautinės valsty
bės, atsiradusios Europos žemėlapyje po Pirmojo pa
saulinio karo, Lietuva entuziastingai įsitraukė į „mo
dernizacijos lenktynes“, tikėdamasi pasivyti Vakarų 
Europą. Modernioji architektūra šiose įvaizdžio ir gy
venimo būdo lenktynėse tapo labai svarbi, tad ir nacio
nalinių architektų poreikis išaugo. Šį poreikį spartino 
ir optimistinė laikinosios sostinės Kauno statyba 1919–
1939 m. Būtent tai, kaip pažymėjo istorikas Martinas 
Kohlrauschas, leido naujos kartos architektams moder
nistams atlikti reikšmingą vaidmenį kultūriniame, po
litiniame ir socialiniame naujųjų valstybių gyvenime ir 

arno FunkcionaLiZMas

Marija Drėmaitė

tautos kūrime1. Jei sutelktume dėmesį į tarpukariu su
siformavusį naują architektų modernistų socialinį vaid
menį, įtaką politikoje ir visuomenėje, išvystume juos 
kaip neatsiejamą tautinės modernizacijos projekto dalį. 
Tokiame kontekste jų studijas, veiklą modernizuojant 

nacionalinę architek
tūrą ir likimą sovietų 
okupacijos metais ar 
išeivijoje verta studi
juoti kaip nacionalinės 
kultūros istorijos dalį.

Ir dar vienas aspek
tas. Tyrinėjant Lietu
vos architektų moder   
nistų biografijas,  at 
siveria negailestingi, 
painūs ir sudėtingi tau
tos elito migracijos vin
giai po 1940 m. Pirmo
sios tarpukario kartos 
architekto Arno Fun
ko (1898 m. Smolens
kas, Rusija – 1957 m. 
Pinnebergas, Vokieti
ja) biografija – kaip tik 
toks atvejis. Kauno vo

kiečių sūnus, baigęs mokslus Berlyne, tarpukario Lie
tuvoje iškilo kaip vienas profesionaliausių ir elegantiš
kiausių architektų. Jo likimas Antrojo pasaulinio karo 
metu ir pokario emigracijoje atskleidžia daugelio Lietu
vos inteligentų, tapusių karo pabėgėliais, likimus. Kar
tu jo kūrybinė biografija, kuri buvo glaudžiai susijusi su 
valstybės modernizavimu, leidžia pamatyti socialinių ir 
politinių pokyčių poveikį kultūrinei tapatybei. Susipa
žindami su Funku, verčiame XX a. Lietuvos kultūros 
istorijos puslapį – architekto migranto, naujosios kartos 
nacionalinio architekto tapsmo ir klajonių istoriją.

Arno Arthuras Reinholdas Funkas gimė 1898 m. va
sario 25 d. Smolenske (Rusija), vokiečių evangelikų 
liuteronų Gottliebo Adolpho Funko ir Berthos Lechelt 
šeimoje. Arno tėvas, 1861 m. gimęs Klaipėdos krašte, 
dešinėje Nemuno upės pusėje, 1886 m. persikėlė į Kau
ną, kur dirbo vokiečio Ferdinando Engelmano 1860 m. 

aKtualiOji architeKtūra

1 Martin kohlrausch, Brokers of Modernity: East Central Europe and 
the Rise of Modernist Architects, 1910–1950, Leuven: Leuven univer-
sity press, 2019, p. 19.

arno Funko nuotrauka iš 
Lietuvos banko tarnautojo 
bylos. 1930. Lcva



41naujasis židinys-aidai       2022  /  5

įsteigtame bravore Karmelitų rajone. Vėliau šis patyręs 
meistras buvo pakviestas užimti alaus daryklos direk
toriaus vietą Smolenske, garsėjusiame alaus gamyba. 
Čia ir gimė sūnus Arno. 1918 m. vasarą Arno Funką jau 
sutinkame Kaune. Tai sutampa su įprastu pasakojimu 
apie lietuvių grįžimą į nepriklausomybę paskelbusią 
Lietuvą, tačiau Funko kelias nebuvo toks paprastas. 
Autobiografijoje jis mini, kad tų metų liepą ir rugpjūtį 
buvo Kaune, iš kur išvyko į Tilžę ir dirbo Miesto savi
valdybėje braižytoju2. Laikotarpis tarp 1918 m. rudens 
ir 1920 m. vasaros biografijoje neaprašytas, todėl lieka 
neaišku, kada jis vėl atvyko į Kauną ir kaip susipažino 
su inžinieriumi Silvestru Grinkevičiumi, atlikusiu jo 
gyvenime reikšmingą vaidmenį.

Diplomuotas statybų inžinierius Silvestras Grinkevi
čius (1871–1942), baigęs Peterburgo technologijos ins
titutą, buvo patyręs geležinkelių ir tiltų inžinierius, 
įtakingas ir gerbiamas pilietis, stovėjęs prie Lietuvos 
valstybės atkūrimo ištakų. 1918 m. jis tapo pirmuoju 
Lietuvos geležinkelių valdybos direktoriumi, o 1919–
1922 m. – susisiekimo ministro pavaduotoju. Buvo ak
tyvus Lietuvos universiteto Technikos fakulteto stei
gėjas. Funko ir Grinkevičiaus ryšį suprasti padeda 
informacija apie profesoriaus Grinkevičiaus globėjišką 
veiklą. Pirmojo pasaulinio karo metu Saratove jis globo
jo karo pabėgėlius iš Lietuvos, o vėliau finansiškai rėmė 
jaunimo studijas aukštosiose mokyklose. Tarp jų buvo 
ir Arno Funkas, kuris, gavęs iš Grinkevičiaus piniginę 
paramą, 1920 m. įstojo į Berlyno aukštąją technikos 
mokyklą studijuoti architektūros.

Kodėl buvo pasirinktas Berlynas? Į Kauną atvykę 
1895–1900 m. gimę jaunuoliai dar negalėjo rinktis ar
chitektūros studijų, nes Lietuvos universitetas Kaune 
buvo įsteigtas tik 1922 m. Tad jaunoji karta pasuko į 
Vakarų Europos inžinerines mokyklas. Tą skatino ir 
valstybinė stipendijų programa, nors didelė dalis vis 
dar studijavo savo (daugiausia giminių paramos) lė
šomis. Tarp studentų iš Lietuvos populiariausia buvo 
prestižinė Berlyno aukštoji technikos mokykla Šarlo
tenburge (Die Technische Hochschule Berlin in Charlot
tenburg). Berlyne studentai iš Lietuvos turėjo galimybę 
mokytis iš žymiausių to meto architektų ir urbanistų, 
tokių kaip profesorius Hermannas Jansenas (1869–
1945), kuris rengė Berlyno, Madrido, Ankaros miestų 
planus, ar modernistas Hansas Poelzigas (1869–1936), 
taikęs eksperimentinius dėstymo metodus. Tuo metu 
šios mokyklos dar negalėtume pavadinti avangardinės 
architektūros centru – pati mokykla transformavosi ir 
ieškojo modernios tapatybės, bet ji tikrai galėjo suteik
ti aukščiausio lygio inžinerines ir technologines žinias 

arno FunkcionaLiZMas

(ne veltui Funkas Kaune buvo itin vertinamas dėl savo 
konstrukcinių sprendimų). Studijos Berlyne buvo nau
dingos ne tik amato, bet ir bendros architektūrinės kul
tūros prasme – iš čia Lietuvą pasiekė naujausios idėjos 
apie funkcionalizmą, urbanistiką ar paveldosaugą.

Studijuodamas Berlyne Funkas grįždavo į Kauną – 
vasaros ir Kalėdų atostogas leisdavo su Grinkevičiaus 
šeima. 1923 m. vasarą jis Lietuvoje pradėjo gyventi 
nuolat, nes 1923 m. rugsėjo 9 d. susituokė su Grinke
vičiaus dukra Valerija Grinkevičiūte, gimusia 1899 m. 
Tuoktasi senojoje Kauno Kristaus Prisikėlimo stačia
tikių cerkvėje Vytauto prospekte, nes tokį tikėjimą iš
pažino nuotaka. Po vedybų Funkas dar mėnesiui išva
žiavo baigti mokslų, ir 1924 m. lapkričio 12 d. Berlyne 
jam buvo įteiktas inžinieriaus su architektūrine pakrai
pa diplomas.

1924 m. lapkritį į Kauną iš Berlyno grįžęs diplomuo
tas architektas tikrai nebūtų prapuolęs, tačiau profe
soriaus Grinkevičiaus ryšiai pasitarnavo, kad, nepra
ėjus nė mėnesiui po diplomo gavimo, Funkas jau stojo 
į tarnybą pas profesorių Mykolą Songailą (1874–1941), 
bene įtakingiausią to meto architektą, vadovavusį Ar
chitektūros katedrai Lietuvos universiteto Technikos 
fakultete. Songailos metodika buvo paremta akademiz
mo tradicijomis, kurios tiko to meto reprezentatyvumo 
supratimui. 1924 m. profesorius pradėjo projektuoti du 
stambius pastatus – Lietuvos banką ir Lietuvos uni
versiteto Fizikoschemijos institutą Aleksote, tad jam 
tikrai reikėjo kvalifikuoto talkininko. Juo ir tapo jauna
sis Funkas. Beje, Songaila Aleksote suprojektavo ir visą 
universiteto miestelį su gyvenamuoju kvartalu profeso
riams, kuriame 1929 m. pasistatydino savo namą (Pla
netų g. 6 / Žvaigždžių g. 20). Visai šalia sklypą (Sietyno 
g. 19 / Kometų g. 10) įsigijo ir Grinkevičius. Taip vystėsi 
asmeniniais, profesiniais ir giminystės ryšiais susijusi 
Funko karjera tarpukario Kaune.

Darbas su Songaila Funkui neabejotinai buvo nau
dingas ir finansų, ir ryšių, ir profesinio tobulėjimo po
žiūriu, tačiau ši Songailos globa neliko nepastebėta – 
kai kurie amžininkai Funką vadino Songailos protégé 
ir neslėpė nuoskaudos, esą jis laimi konkursus ne dėl 
savo talento, o dėl globėjo įtakos. Kita vertus, bendra
darbiavimas su Funku, ypač jo diegiamos konstrukci
nės naujovės ir naujo stiliaus aspektai buvo naudingi 
Songailai. Tuo metu savarankiškai ir drauge su Son
gaila Funkas suprojektavo keletą Lietuvos banko filialų 
mažesniuose Lietuvos miestuose – Kėdainiuose (1932), 
Utenoje (1932) ir Raseiniuose (1933). Vis dėlto daugelį 
projektų Songaila ir Funkas kūrė drauge, tad kartais 
sunku nustatyti vieno ar kito projekto autorystę. Pa
vyzdžiui, Funkas laimėjo 1934 m. surengtą Tauragės 
banko skyriaus projektų konkursą, tačiau galutinį pro
jektą statybai buvo pavesta parengti Songailai. Pana
šūs atvejai buvo įprasti tarpukario Lietuvoje, o pirmąją 

2 arno Funko autobiografija teikiant prašymą gauti Lietuvos pilietybę, 
1933-06-23, in: Kauno regioninis valstybės archyvas (toliau – KRVA), 
f. 66, ap. 1, b. 1570, l. 16, 16a.
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vietą architektūriniame konkurse laimėjęs architektas 
retai kada rengdavo galutinį projektą3. Dažniau kon
kurso organizatorius pasinaudodavo konkurso metu 
gautomis idėjomis (nupirkdavo projektą) ir pasirink
davo architektą, kuris jas galėdavo įgyvendinti. Pa
stovioje Lietuvos banko architekto tarnyboje Funkas 
dirbo iki 1933 m. vasario 1 d., kai buvo atleistas dėl 
Lietuvos banko skyrių provincijoje statybų sumažėjimo.

Dar dirbdamas Lietuvos banke, nuo 1929 m. Funkas 
pradėjo savarankiškai projektuoti ir akivaizdžiai turėjo 
ambicijų. Jo karjeros pradžia sutapo su svarbiais poky
čiais Lietuvos architektūroje. Nors avangardinis tarp
tautinio stiliaus modernizmas ir nesulaukė pritarimo 
laikinojoje sostinėje, vis dėlto būta užsakovų, ypač turė
jusių patirties Vakaruose, kurie pageidavo naujų kons
trukcijų ir naujų formų. Funkui dirbant su Songaila ir 
globojant Grinkevičiui, pasiturinčių užsakovų netrū
ko. Jais tapo profesoriaus Grinkevičiaus aplinkos žmo
nės – universiteto profesoriai, inžinieriai, verslininkai 
ir pramonininkai. 1929 m. Funkas gavo užsakymą su
projektuoti nuomojamą namą turtingiausiam Lietuvos 
žmogui Jonui Vailokaičiui ir jo nenuvylė – pastatė tuo 
metu moderniausią daugiabutį Kaune. Tikėtina, kad 
Vailokaičio žmona Aleksandra Jurašaitytė rekomen
davo Funką savo seseriai Elenai, kuri su vyru profeso
riumi Augustinu Janulaičiu ketino statytis namą Kęs
tučio gatvėje. Vailokaičio name gyvenęs madingiausias 
Kauno kirpėjas Juozas Muralis greičiausiai buvo paten
kintas architekto darbais, nes Funkui užsakė savo kir
pyklos Laisvės alėjoje interjero projektą. Geležinkelių 
inžinierius Jurgis Iljinas su Grinkevičiumi stovėjo prie 
Lietuvos geležinkelių kūrimo ištakų, tad ir privataus 
namo statybų užsakymas greičiausiai atėjo padedant 
šiems ryšiams. Profesinė draugystė Grinkevičių siejo ir 
su Elektrotechnikos katedros elektros inžinieriais – už
sienyje išsimokslinusiais profesoriumi Jeronimu Šlio
geriu, docentu Aleksandru Putrimu, docentu Arturu 
Lange. Vėliau Langės našlei Funkas suprojektavo trijų 
aukštų namą Kęstučio g., o Šliogerio užsakymu 1934 m. 
parengė dviejų aukštų namo projektą (neįgyvendintas). 
Su kai kuriais užsakovais Funką siejo glaudesni ryšiai, 
pavyzdžiui, Funko žmona Valerija gydėsi pas daktarą 
Zubkų, kuriam Funkas suprojektavo daugiabutį, o Fun
ko projektuoti baldai buvo gaminami Kosto Petriko, ku
riam 1937 m. architektas parengė namo projektą, baldų 
fabrike. Vis daugiau turtingų užsakovų, siekusių gerai 
investuoti į namų statybą ir pasistatydinti modernų 
šiuolaikišką namą, kreipdavosi į Funką, kuris galėjo 
pasiūlyti ne tik racionalų sprendimą, bet ir puikų inter
jero ar baldų projektą.

Vien tik privačia praktika vertęsi architektai gyveno 
intensyvų ir įtemptą gyvenimą – vienu metu vykdydavo 
kelių statybų priežiūrą, lėkdavo iš vienos jų į kitą, spręs
davo ir braižydavo iškilusių detalių ar mazgų klausi
mus, dalyvaudavo konkursuose ir tardavosi su naujais 
klientais. Todėl per tarpukario dvidešimt metį ne vienas 
autorius sugebėjo ir suprojektuoti, ir realizuoti daugy

bę pastatų. Tiesa, Funko turimas dip lomas neleido jam 
savarankiškai vesti statybų, todėl iki 1934 m. jo su
projektuotų namų statybų techninę priežiūrą dažniau
siai atliko uošvis – diplomuotas inžinierius Silvestras 
Grinkevičius. Būdamas Vytauto Didžiojo universiteto 
Technikos fakulteto dekanu, jis pasiūlė Funkui nuo
sekliau pasirūpinti tinkama kvalifikacija, tad 1933 m. 
sausio 21 d. Funkas dar kartą įstojo į universitetą, šį 
kartą Kaune. Diplominio darbo vadovu tapo profesorius 
Songaila. Profesionaliai parengtas diplominis projektas 
„Konservatorijos ir radiofono rūmai“ buvo sėkmingai 
apgintas 1934 m. birželio 13 d. ir Funkas iškart įsire
gistravo Valstybinėje statybų inspekcijoje, suteikusio
je jam teisę vesti statybų techninę priežiūrą. Tais pa
čiais metais, remdamasis Vakarų Europos naujovėmis, 
profesiniame žurnale Savivaldybė Funkas publikavo 
straipsnį „Statybos papiginimo būdai“4, kuriame siū
lė taupiau naudoti metalo konstrukcijas gyvenamųjų 
namų statyboje, skatino vietinių medžiagų vartojimą ir 
siūlė racionaliau planuoti butus. Tai gerai atskleidžia 
racionaliąją Funko kaip modernaus architekto pusę.

1933 m. Funkas žengė dar vieną svarbų žingsnį, siek
damas įsitvirtinti Lietuvoje ir profesiniame gyvenime, – 

3 vaidas petrulis, „konkursai tarpukario (1918–1940) Lietuvoje: 
bend rosios tendencijos“, in: Journal of Architecture and Urbanism, 
2013, t. 37 (2), p. 112–121.

4 arno Funkas, „statybos papiginimo būdai“, in: Savivaldybė, 1934, 
nr. 10, p. 35–39; nr. 11, p. 31–33.  

Mykolas songaila ir arno Funkas – senoji ir jaunoji Lietuvos 
tarpukario architektų karta. iš Vytauto Didžiojo mirties 500 metų 
sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930 (kaunas, 1933)
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rugpjūčio mėnesį jis pateikė prašymą gauti Lietuvos pi
lietybę. Dėl to reikėjo atsisakyti Vokietijos pilietybės ir 
įrodyti, kad moka lietuvių kalbą (nors tiek žodžiu, tiek 
ir raštu tuo metu dar mokėjo silpnai). Prašyme piliety
bei gauti Funkas rašė: „Savo darbuotėje kaipo statyto
jas aš visuomet buvau Lietuvos interesų sargyboje ir 
gyniau juos, kada susidurdavau su užsienių firmų inte
resais, ką gali paliudyti Lietuvos banko valdyba. Mano 
manymu, mano jauna darbuotė Lietuvoje aiškiai paro
dė mano nuoširdų prisirišimą ir norą būti naudingu vi
suomenės nariu“5. 1934 m. birželio 21 d. Arno ir Valeri
jai Funkams buvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai.

Nuo 1933 iki 1939 m. Funkas užsiėmė vien tik priva
čia praktika. Funkai gyveno Vailokaičių name Vienybės 
aikštėje 8, bt. 6, ten buvo ir architekto darbo kabinetas. 
Žinome, kad jo žmona Valerija buvo kosmetikė, bet ne
pavyko nustatyti, ar ji dirbo kokiame salone, ar turėjo 
privatų kabinetą. Tuo metu Funkas daugiausia projek
tavo gyvenamuosius namus ir jų interjerus, kūrė tai, ką 
dabar vadiname smetoniškais liukso klasės butais – iki 
šiol nepranoktą gyvenamosios architektūros komforto 
ir grožio standartą.

Koks buvo tas standartas? Tiek vienos šeimos vilų, 
tiek kelių butų namų, tiek ir nuomojamų daugiabučių, 
statytų kaip investicija, projektuose matome puikias 
patalpų proporcijas, funkcionalų planą, dėmesį deta
lėms ir kokybiškoms medžiagoms, aplinkos, eksterjero 
ir interjero harmoniją, naujų modernaus gyvenimo ide
alų – šviesos, erdvumo, higieniškumo ir ekonomišku
mo – įgyvendinimą. Kauno elitui sukurti individualūs 
namai pasižymėjo dėmesiu užsakovo poreikiams – ir 
profesiniams (kabinetai, medikų priimamieji ir specia
lizuotos patalpos), ir šeimos (atskiri įėjimai, privačių ir 
viešų patalpų atskyrimas). Tokius namus Kauno Nau
jamiestyje jis sukūrė Janulaičiams (Kęstučio g. 48b), 
Iljinams (K. Donelaičio g. 19), Jonui Norkaičiui ir Sta
siui Stašiui (K. Būgos g. 41), Milvidams (Totorių g. 11), 
Povilui Stančiui (V. MykolaičioPutino g. 3).

Funko suprojektuoti daugiabučiai namai su nuo
mai skirtais butais išsiskyrė racionalumu: trijųketu
rių aukštų namai su 6–8 butais, po du išdėstytais abi
pus centrinės laiptinės. Butų gabaritai buvo panašūs: 
apie 100–120 kvadratinių metrų ploto, apie 3–3,15 m 
lubų aukštis; buto patalpos dažniausiai komponuo
jamos aplink centrinį holą ir funkciškai zonuojamos. 
Reprezentacinę zoną sudarė į gatvės pusę orientuoti 
kambariai: kabinetas, valgomasis ir salonas, pastarieji 
darniai perskirti suveriamomis durimis, kad esant rei
kalui būtų galima sukurti didelę patalpą. Privatiūki

nė zona orientuota į kiemo pusę, ją sudarė virtuvė su 
šviesiu sandėliuku, tarnaitės kambariukas (būtinai su 
langu, 6 kv. m ploto) ir WC, vienas arba du miegamieji 
su integruotomis spintomis ir didelis vonios kambarys 
su langu. Tokiuose butuose nuomininko individualūs 
poreikiai neapibrėžti, tad čia dominavo pasikartojantys 
būdingi elementai. Tokie namai suprojektuoti Vailokai
čiui, Romanui Polovinskui (Gedimino g. 45), Jagminui 
(Kęstučio g. 17), Galaunėms (Vydūno al. 2), Ksenijai 
Langienei (Kęstučio g. 31), Malcams (Vytauto pr. 27), 
Petrikui (E. Ožeškienės g. 33), Jofetui (Žemaičių g. 
36), grafienei O’Rourke (K. Donelaičio g. 51), Montvilų 
(K. Donelaičio g. 55) ir Zubkų (Maironio g. 6) šeimoms.

Elegantiškąją Funko kūrybos pusę ir jo dėmesį de
talėms atskleidžia jo sukurtų objektų fotografijų albu
mas6. Šių nuotraukų autorius nenustatytas, tai galėjo 
būti ir pats architektas, nes fotografavimas kaip mo
dernus hobis buvo paplitęs tarp architektų. Kita vertus, 
praktika profesionaliai nufotografuoti savo suprojek
tuotus pastatus ir interjerus iškart po statybos užbaigi
mo buvo paplitusi Vokietijoje, tad Funkas šią tradiciją 
galėjo atsivežti iš studijų. Tai buvo svarbi praktikos da
lis dirbant su privačiais užsakovais.

Funkas gebėjo kurti elegantiškus individualizuotus 
interjerus, kurie buvo prabangūs, bet neperkrauti7. Kai 
leisdavo užsakovo finansinės galimybės, Funkas mėgo 
interjeruose derinti įvairius natūralių medžiagų teikia
mus raštus, poliruotus ir lakuotus paviršius – kartais ir 
ekstravagantiškai, kaip Vailokaičių salone, kur sienos 
buvo apmuštos rožių spalvos šilku, rombo ornamentu 
sudalytos lubos dažytos sidabru, o baldai aptraukti leo
pardo rašto audiniu; giliau įrengtame buduare sieninės 
spintos durys dekoruotos klostuoto šilko audiniu, o nišo
je įkomponuota žema modernistinė aksominė sofa ir ap
valus juodos spalvos kavos stalelis. Gyvenamųjų namų 
lauko ir vidaus (butų) duris Funkas visada projektavo 
specialiai, suteikdamas originalius geometrinius pie
šinius ir paviršius. Parketo grindis derino su juodais 
aliejiniais dažais.

Funkas buvo ne tik estetas, jis domėjosi modernio
mis konstrukcijomis, naujų medžiagų panaudojimu ir 
statybos racionalizavimo klausimais, tad savo užsako
vams galėjo pasiūlyti ne tik gražius, bet ir ekonomiškai 
patrauklius projektus. Jis puikiai projektavo nedidelius 
modernius medinius namus – medinio modernizmo še
devriukus, kaip, pavyzdžiui, Petrui Brazaičiui (Archyvo 
g. 28) ir Ignui Grigaliūnui (Panerių g. 69). Kai kuriuos 
jo projektus to meto vystytojai netgi kopijavo, vadinasi, 
Funko architektūra tikrai nešė komercinę sėkmę.

5 arno Funko autobiografija teikiant prašymą gauti Lietuvos piliety-
bę, 1933-06-23, l. 16 a.p.

6 [arno Funko darbų fotografijų albumas], [apie 1935], in: Kauno aps-
krities viešoji biblioteka, i-5715.

7 Giedrė jankevičiūtė, „Gyvenamųjų namų interjerai“, in: Optimiz-
mo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940 m., vilnius: Lapas, 
2018, p. 276–290.
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nuotraukos iš arno Funko darbų nuotraukų albumo. 
Fotografas nežinomas. apie 1935. kauno apskrities viešoji 
biblioteka, i-5715

romano polovinsko namas. 1932 jono norkaičio namas. 1935 

Malcų namas. 1933 ksenijos Langienės namas. 1933

stasio stašio namas. 1935

iljinų namas. 1933
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Lietuvos banko kėdainių skyrius. 1933 Lietuvos banko kėdainių skyriaus operacijų salė. 1933

vailokaičių namo vestibiulis. 1930 vailokaičių buto vidaus laiptai, dekoruoti tautiniu stiliumi. 1930

vailokaičių buto vonios kambarys (įranga atvežta iš vokietijos). 
1930

juozo Muralio kirpyklos interjeras Pienocentro pastate, Laisvės 
al. 55. 1931
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birželio 15 d. Lietuvą okupavę sovietai jau 1940 m. rug
pjūčio 1 d. akcinę bendrovę „Statyba“ pertvarkė į vals
tybinį statybos trestą „LTSR Pramprojektas“. Kadan
gi daugeliui architektų ir inžinierių sovietinė sistema 
draudė užsiimti privačia praktika ir vertė įsidarbinti 
valstybiniuose projektavimo institutuose, „LTSR Pram
projekte“ susibūrė bene geriausios prieškario Lietuvos 
specialistų pajėgos. Įstaiga tęsė prieškario Lietuvoje 
sumanytų pramoninių objektų projektavimo ir staty
bos darbus, nuo 1940 m. lapkričio 1 d. inžinieriumi čia 
buvo priimtas dirbti ir Funkas. Greičiausiai dėl savo 
vokiškos kilmės jis neišvengė sovietų saugumo dėme
sio – 1940 m. gruodį buvo trumpam sulaikytas NKVD 
Panevėžyje. Sovietų valdžiai nacionalizavus Vailokaičių 
namą, Funkai nebeteko buto ir persikėlė į Linksmadva
rį pas uošvius.

1941 m. birželį Lietuvą okupavo nacistinė Vokietija, 
ir jau liepos 25 d. „LTSR Pramprojektas“ vėl virto „Sta
tyba“, nes technikos specialistai paklausūs esant bet 
kokiai valdžiai. Nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. iki 1944 m. 
Funkas vadovavo AG „Statyba“ projektavimo skyriui. 
Užsakymai daugiausia apėmė pramoninių objektų pro
jektavimą ir modernizavimą visoje Lietuvoje.

1944 m. vasarą, kai apie 60 000 lietuvių traukėsi į Vo
kietiją ir Austriją baimindamiesi bolševikų teroro, Fun
kas su žmona Valerija ir jos motina Katre (Ekaterina) 
Grinkevičiene (Grinkevičius jau buvo miręs 1942 m.) 
pasitraukė iš Lietuvos į Vieną, kur Funkas gana grei
tai gavo techniko darbą. Tačiau netrukus dėl artėjan
čios Raudonosios armijos karo pabėgėliai iš Austrijos 
vėl turėjo trauktis. 1945 m. Funkai atsidūrė Husume, 
šiaurės Vokietijoje. Čia Funkas susirgo plaučių tuber
kulioze, pakirtusia jo sveikatą ir privertusia daug laiko 
praleisti sanatorijose. Kol kas nėra žinių, kaip Funkai 
atsirado Hamburge, o galiausiai – Pinneberge. Tikėti
na, kad jų persikėlimas buvo susijęs su lietuvių veikla 
Baltijos universitete.

Baltijos universitetas (Baltische Universität) – tai įdo
mus kultūrinis reiškinys emigracijos istorijoje. Didžio
sios Britanijos valdžios įsteigta Baltijos šalių (Estijos, 
Latvijos, Lietuvos) karo pabėgėlių aukštoji mokykla 
Vokietijoje nuo 1946 m. kovo mėnesio veikė Hamburgo 
istorijos muziejaus patalpose. Veikė 8 fakultetai, tarp 
jų – Architektūros ir statybos inžinerijos. 1946 m. gegu
žės 25 d. šiame fakultete buvo 155 studentai: 12 estų, 
85 latviai, 58 lietuviai ir 17 dėstytojų: 4 estai, 13 latvių 
ir nė vieno lietuvio9. Šis faktas kiek komplikuoja prielai
dą, kad Funkas galėjo dirbti universitete. Tiesa, straips
nyje minima, kad kitame semestre laukiama personalo 
pagausėjimo. Vis dėlto dokumentų, patvirtinančių Fun
ko darbą universitete, dar nėra rasta. 1947 m. pradžioje 

8 vladas adomavičius, „Modernios architektūros pionierius Lietuvoje 
arch. a. Funkas“, in: Technikos žodis, 1958, nr. 3, p. 13–14.

Būtent ketvirtame dešimtmetyje susiformavo Funko 
stilius – gerų proporcijų saikingas modernizmas su ori
ginaliomis detalėmis. Naujosios buržuazijos (pagrindi
nių Funko užsakovų) prioritetai Kaune nustelbė avan
gardinius eksperimentus, o modernioji architektūra 
rado tarpinį kelią tarp modernizmo ir klasikinių tradi
cijų, ilgainiui paplitusi kaip art deco stilius. Kampiniai 
langai, lenkti tūrio fragmentai, užapvalinti balkonai 
ir erkeriai, geometrinė fasado puošyba (dekoratyvinės 

juostos, apvadai, brūkšneliai), pakeitusi istorinį deko
rą, derinta su tradicinės architektūros priemonėmis – 
simetrija ir fasadų monumentalumu, kuris išreikštas 
masyviais balkonais, apvadais, solidumo suteikiančiu 
granitiniu tinku. Tai tarptautinio modernizmo archi
tektūros kalba, pritaikyta ir lokaliai interpretuota tar
pukario Kaune. Tokia architektūra puikiai išreiškė jo 
užsakovų, kuriems buvo svarbus statusas ir šiuolaikiš
kumas, poreikius. Su juo dirbę žmonės prisiminė, kad 
Funkas visada buvo ramus, taktiškas, korektiškas, ma
lonus ir mielas bendradarbiams8.

Ketvirto dešimtmečio antroje pusėje Funkas sudaly
vavo keliuose stambių administracinių pastatų konkur
suose – pagal jo projektą 1937 m. pastatytas draudimo 
bendrovės „Lietuvos Lloydas“ administracinis pastatas, 
o 1939 m. – Taupomųjų valstybės kasų rūmai. 1939 m. 
įsitraukė į stambių valstybinių pramonės objektų sri
tį – suprojektavo AB „Lietuvos cukrus“ Panevėžio cuk
raus fabriką. Šis darbas Funką suvedė su moderniausia 
to meto projektavimo ir statybų bendrove „Statyba“, 
kuriai vadovavo naujosios kartos specialistai. 1940 m. 

panevėžio cukraus fabriko statyba, dešinėje – arno Funkas. 
1940. panevėžio apskrities Gabrielės petkevičaitės-Bitės 
viešoji biblioteka

9 dr. vl. v., „pabaltijo universitetas Hamburge“, in: Žiburiai, 1946-
06-22, nr. 25, p. 7.
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universitetas perkeltas į Pinnebergą, į buvusias Egger
stedto aviacijos bazės kareivines (20 km nuo Hambur
go), kur veikė iki uždarymo 1949 m. rugsėjo 30 d. Tad 
greičiausiai ir Funko atsiradimas Pinneberge nebuvo 
atsitiktinis, o, gyvendamas pabėgėlių (angl. Displaced 
Persons) stovykloje, kur veikė Architektūros fakultetas, 
jis negalėjo likti nuošalyje.

Uždarius universitetą, daugelis lietuvių emigravo į 
JAV, tą padaryti ketino ir Funkas, tačiau dėl sveikatos 
būklės ir diagnozės negalėjo gauti leidimo įvažiuoti į 
JAV ir pasiliko Pinneberge. Jo sveikatos būklė nebe
leido aktyviai dirbti, tad likęs Vokietijoje jis įsitraukė 
į lietuvių bendruomenės veiklą, apie Pinnebergo lietu
vius parašė išsamų straipsnį lietuvių išeivijos laikraš
tyje Europos lietuvis10. Įdomu, kad tarpukario Kaune 
visuomeniniame gyvenime nesireiškę Arno ir Valerija 
Funkai pokaryje gana aktyviai pradėjo bendradarbiau
ti lietuviškoje spaudoje. Funkas rašė į kiekvieną 1956–
1957 m. Darbininkų balso numerį socialiniais ir darbo 
organizavimo klausimais, o jo žmona Valerijos Grinkai
tės slapyvardžiu rašė apie dirbančių moterų reikalus. 
1957 m. vasario 2 d. Funkas buvo išrinktas Pinnebergo 
apylinkės valdybos pirmininku. Deja, tuo metu jo svei
kata jau buvo labai silpna. Balandžio viduryje laiške 
Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto val

dybai jis rašo, kad yra „smarkiai susirgęs“, „net rašyti 
sunku“11. Mirė Arno Funkas 1957 m. rugpjūčio 5 d. Tuo 
metu jam buvo 59 metai. Jo gyvybė užgeso ramiai, mie
gant. Palaidotas Pinnebergo kapinėse. 

Arno Funkas neabejotinai buvo vienas talentingiau
sių XX a. Lietuvos architektų, kur kas daugiau nei 
naujų formų propaguotojas. Žinoma, jis dirbo elitui ir 
tai leido jam neretai įgyvendinti puikiausius sumany
mus. Kita vertus, kaip architektas modernistas jis ne
buvo abejingas techniniams ir socialiniams naujosios 
architektūros klausimams. Būdamas sumaniu staty
bų inžinieriumi pats projektavo plieno ir gelžbetonio 
konstrukcijas, siūlė naujas medžiagas – ko vertas vien 
pasiūlymas pastatyti Galaunių namą iš silikatinių ply
tų. Funko suprojektuotą architektūrą ištiko panašus 
liūdnas likimas – beveik visus privačius namus sovietų 
valdžia atėmė dar pirmosios okupacijos metu, brutaliai 
laužė ne tik tų namų savininkų gyvenimus, bet nioko
jo ir privatų „buržuazinį“ architektūrinį palikimą. Dar 
ir šiandien ta elegantiška Funko architektūra Kaune 
naujų gyventojų dažnai nevertinama, apleista, nueuro
remontinta. Bet yra ir puikių meilės apraiškų – kruopš
čiai restauruotas Iljinų namas su apskritu langu tapo 
Kauno modernizmo architektūros simboliu. 

10 a. F. [arno Funkas], „pinnebergo lietuvių kolonija“, in: Europos lie-
tuvis, 1957-03-21, nr. 12, p. 3.

11 vokietijos lietuvių bendruomenės pinnebergo apylinkės dokumen-

!

tai, 1950–1986, in: Lietuvių kultūros archyvas, Hüttenfeld, vokietija; už 
skenuotas dokumentų kopijas dėkoju Marijai schmidt.
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rokiškio dvaro rūmų fasadas. Fotografija iš rokiškio grafų pšezdzieckių šeimos albumo. rkM

Žmonės dažnai šypsosi žiūrėdami į seną, Rokiškio dva
re kadaise darytą ir Rokiškio krašto muziejuje saugo
mą fotografiją. Grafienė Katerina, pasikaišiusi dailią 
baltą suknelę, su papirosu dantyse užkimšinėja vyno 
butelius. Kokia jauna, kokia graži, kaip nebijo provo
kuoti. Galbūt kvatodamasi sugalvojo nusifotografuoti 
būtent taip. Man toji nuotrauka irgi patinka. Bet ne
galiu nustumti minties: kažin, ar šeima suspėjo ištuš
tinti tuos butelius? Ar rūpestingai ruoštą vyną išlakė 
rusų ar lietuvių kalba kalbantys chamai, džiugiai įsi
veržę į niekieno nesaugomus turtingus namus?

Vaizdai įdomesni už žodžius, nes geba būti daugias
luoksniai, skirtingiems žmonėms jie kartais pasako
ja visiškai skirtingas istorijas. Visų jų papasakoti ne
įmanoma, bet kaip įdomu pamėginti nusipinti savąją! 
Rokiškio krašto muziejus tam labai tinkama vieta.

Vasarą muziejuje pilna žmonių. Parke jie vaikšti
nėja, sėdinėja ir švenčia, dvaro pastatuose vieni žiū
rinėja, kiti žioplinėja, klausosi arba patys pasakoja. 
Muziejus sukasi nesustodamas! Pavyzdžiui, šiuo metu 
čia veikia kelios nuolatinės parodos: buvusių dvaro šei
mininkų gyvenimui skirta ekspozicija, Rokiškio kraš

Liūdnokos pauZės dvaro kLeGesyje
rokiškio krašto muziejus

Aistė Paulina Virbickaitė

to istoriją pristatanti ekspozicija, Liongino Šepkos 
drožinių muziejus, prakartėlių paroda. Šalia ar tarpe 
nuolatinių, vienu metu veikia kelios laikinos pa rodos: 
Raimundo Gailiūno tapybos, Rūtos Šipalytės kera
mikos, Klaudijaus Pūdymo skulptūrų, Vaidos Matiu
kaitės juvelyrikos, dvaro mada iš Aleksandro Vasil
jevo kolekcijos ir paukščių iškamšų paroda. Visų gijų 
niekaip nesuimsi, tenka rinktis – muziejuose dažnai  
taip nutinka.

Nepaisant viso vizualinio ir informacinio klegesio, tai 
liūdnas muziejus. Vietos istorija ilga, tačiau aiškesni jos 
kontūrai ryškėja tik nuo XIX a. pradžios, kai ten savo 
rezidenciją perkėlė Tyzenhauzų giminė. Maždaug po 
40 metų dvaras atiteko Pšezdzieckių giminei, jie XX a. 
pradžioje dvarą perstatė, o maždaug po dar 40 metų jis 
buvo iš jų atimtas. 1952 m., aptvarkius nusiaubtą pasta

tą, čia buvo atidarytas Rokiškio 
krašto muziejus. Dėl to, kad man 
liūd na, muziejus nekaltas. Nie
kas nekaltas, gal. Gyvenimas.

pšeZdZieckiai  
rokiškio dvare

Paskutiniai Rokiškių dvare 
gyveno ir daugiausia savo pėd
sakų paliko Pšezdzieckių gimi
nė. Tai jų perstatyti rūmai įgijo 
neorenesansinių bruožų, išliko 
šiek tiek jų interjerų ir daiktų. 
Ir virš 1000 fotografijų – tik
ras lobis! 

Paskutinysis giminėje dvaro 
paveldėtojas Janas Pšezdzieckis 
mėgo fotografuoti. Šiuo pomėgiu 
jis užkrėtė ir savo vaikus. Atro

do, jie mėgo viską, kas šiuolaikiška: keliones, automo
bilius, sportą, nerūpestingus piknikus. Fotografijose ne 
tik reprezentaciniai kadrai, yra ir daug kasdienybės. 
Visai kaip mūsų Instagram paskyrose, iš nuotraukų 
gali pasirodyti, kad daugiausia laiko šeima leisdavo 
keliaudama, priimdama svečius ar smagiai volioda

muziejų istOrijOs: sapnai ir Kasdienis gyVenimas
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masi ant žolytės su vyno taurėmis. Matome, kaip žie
mą lipdė sniego skulptūras ir slidinėjo, vasarą uostė 
baltus bijūnus ir maudėsi. Skaitė, suposi, žaidė lauko 
tenisą, lakstė su šunimis, jodinėjo žirgais, statė vaidini
mus, muzikavo, medžiojo (taip pat ir grafaitės). Kartais 
prisijungdavo prie ūkio darbų, kartais – 
karstėsi ant stogo, kad ir kiek maman be 
prašytų liautis.

Jonas kartu su labai gražia ir nemažiau 
rimta bei rūpestinga sutuoktine Herman
cija susituokė 1903 m. ir iš karto nėrė į 
darbus – iš esmės rekonstravo dvarą. Tai 
jų sukurtą dvaro versiją matome dabar. 
Susitvarkę namus, ėmėsi vaikų klausi
mo – iš viso jų buvo penki. Vyriausiasis 
Antanas, kaip ir dera vyresnėliui, rimtas 
ir pasitempęs, suaugęs jis išvyks studijuo
ti ekonomikos į Belgiją tam, kad grįžtų ir 
rimtai užsiimtų darbais – jis valdė Policz
nos dvarą Lenkijoje. Antroji buvo Marija, 
vyriausia dukra – mamos pagalbininkė, 
visada rimta, bent jau nuotraukose, visa
da užsiėmusi: skaito, mezga, valo sraiges 
ir stengiasi ignoruoti kameros objekty
vą. Matyt, tėvo garbei pavadintas sūnus Jonas turė
jo nuostabias šviesias, pečius beveik siekiančias gar
banas ir rimtą žvilgsnį, bet berniuką mirtis pasiėmė 
vos sulaukusį šešiolikos metų. Aleksandras – jauniau
sias sūnus, gimęs Rokiškyje, čia vėliau ir likęs tvar
kytis kartu su žavinga ir energinga žmona Katerina 
Komaraite, grafiene iš populiariosios fotografijos. Jau
niausioji Elžbieta gal ir nebuvo ryški gražuolė, tačiau 
nepanašu, kad dėl to labai pergyveno, juo labiau kad 
sunku ilgai kūkčioti dėl niekų, kai miegamajame – net  
penki šunyčiai.

Žiūrint nuotraukas lengva įsimylėti tą šeimą, jų buitį 
ir gyvenimo būdą. Lengva jausti užuojautą mirus jau
najam Jonui ir rūpestį dėl visų likusių vaikų ateities. 
Svajoti, kas būtų, jei jie vis dar gyventų savo dvare. 
O kaip dėl Šepkų šeimos?

šepkos ir sūnus keistuoLis

Valstiečiai Šepkos (cariniuose dokumentuose įrašyti 
kaip Šapkos) gyveno netoli Rokiškio, Šiaudynės kaime. 
Žemės turėjo nedaug, užtat vaikų – daugiau nei grafai – 
net šešis, ir tai keturi numirė kūdikystėje. Labiausiai iš 
visų mus domina jaunėlis Lionginas, gimęs tais pačiais 
metais kaip ir grafaitė Marija, 1907aisiais. Tik jam 
turbūt teko apsieiti be kaspinėlių, baltų rūbelių ir mielų 
žaisliukų. Būdamas dešimties jau laidojo abu savo tė
vus. Jie mirė vienas po kito nuo ligų, Pirmojo pasaulinio 
karo metu. Abu gana jauni, penkiasdešimtmečiai. Ne, 
nuotraukų neturime.

Berniukas spėjo pasimokyti pradinėje mokykloje tiek, 
kad išmoktų nerangiai rašyti didžiosiomis raidėmis. 
Paskui jau reikėjo eiti samdiniu pas ūkininkus. Viskas 
buvo kaip ir gerai, kol kartą kaimo bernų muštynėse 
gavo basliu per galvą. Nemirė. Bet iš lovos pakilo kiek 

kitas žmogus – visų besišalinantis, nuolat pavargęs. 
Mūsų gydytojai, kitaip nei jų kolegos Vakaruose, bent 
kol kas neatrado įdomaus užsiėmimo mėginant įspėti 
jau mirusių žymių žmonių ligas. Tad nežinia, kas jį iš
tiko. Šiandien sakytume – gal depresija, tuomet žmonės 
sakė – pasidarė keistas.

Tuo metu, kai jaunieji grafaičiai Rokiškio dvare šven
tė jaunystę, nekantriai būrė savo ateitį, kūrė planus ir 
mokėsi važinėti automobiliu, bendraamžis Lionginas 
skaldė akmenis tiesiamam Žemaičių plentui. Fiziškai 
sunkus, monotoniškas darbas, nuo kurio nebelieka jo
kių minčių. Jokių vilčių ir svajonių, tik kad diena baig
tųsi ir nemiga leistų kiek numigti naktį. Ką veikė, ką 
patyrė ir ką apie ateinantį karą galvojo Lionginas, ne
žinia. Regis, karo metu tarnavo kažkur pas ūkininkus. 
Galbūt girdėjo šiurpius pasakojimus apie tai vienus, tai 
kitus ištikusias nelaimes. O gal jų nesiklausė, jis labiau
siai mėgo būti vienas.

Pšezdzieckiai naujienų klausėsi atidžiai. Protinga ir 
vieninga šeima laiku priėmė sunkų, bet turbūt vienin
telį teisingą sprendimą – viską palikti ir bėgti. 1940 m. 
tarnus dvare palikusi šeima išvyko į Lenkiją. Žinoma, 
kad trumpam. Tuoj viskas susitvarkys ir jie sugrįš į 
savo mylimus Rakischki.

karas viską keičia

67erių metų Pšezdzieckių šeimos galva Janas buvo 
nužudytas 1944 m. Varšuvos sukilimo metu. Vyriau
siasis sūnus Antanas 1944 m. buvo ištremtas iš savo 

Liūdnokos pauZės dvaro kLeGesyje

Grafų pšezdzieckių vaikai (iš kairės): antanas, elžbieta, aleksandras, 
jonas, Marija. apie 1924. rkM



50 naujasis židinys-aidai       2022  /  5

aistė pauLina virBickaitė

Policznos dvaro į Donbaso kasyklas, kur po metų buvo 
nužudytas. Lenkijoje likusi pani Hermancija ėjo iš pro
to, ji nežinojo, kas iš tiesų nutiko jos vyrui ir sūnui, ji 
dar turėjo iškęsti visą karą ir mirė sava mirtimi jam 
pasibaigus. Abi dukros išgyveno. Vyriausioji Marija 
gyveno Lenkijoje iki pat 1977 m., Elžbieta, palaidojusi 
pirmąjį vyrą vėliau ištekėjo už diplomato, su juo išvyko 
į Nairobį (Kenija), kur pirma palaidojo vyrą, o paskui 
ir pati mirė. Paskutinis Rokiškio dvaro šeimininkas 
Aleksandras karo metu kažkodėl atsiskyrė nuo šeimos, 
atsidūrė Vilniuje, kur mirė 1944 m. Jis palaidotas An
takalnio kapinėse. 35erių metų žavioji Katerina liko 
našle su dviem mažom mergaitėm ant rankų. Regis, 
abi dar gyvos ir gyvena Lenkijoje. Moterų linijai šioje 
šeimoje akivaizdžiai geriau sekėsi, nors mes visiškai 
nežinome, ką grafienėms ir grafaitėms teko išgyventi 
karo metu ir pokariu.

Internete užtikau tik tiek, kad kažkas iš Pšezdziec
kių 1997 m. atsiėmė po karo nacionalizuotą, Anta
nui priklausiusį Policznos dvarą. Jis labai panašus 
į Rokiškio, tik elegantiškesnis, prancūziško stiliaus. 
Aplink – parkas, priešais – tvenkiniai, už kurių tolu
moje bažnyčios bokštas. Šiuo metu dvaras ir aplinka 
atrodo aptvarkyti, tačiau smalsiems svečiams vartai 
niekada neatsiveria. Net viską žinančiame internete 
nepavyko rasti jokios informacijos apie šeimininkus, 
ką ir kalbėti apie dvaro interjero nuot raukas. Atro
do, šios šeimos atstovai tapo atsiskyrėliais vienišiais.

Po karo keitėsi vienišiaus Šepkos gyvenimas. Tik į 
kitą pusę. Metai po to, kai mirs jo bendraamžė grafaitė 
Marija, jis švęs savo vestuves. Tačiau iki tol dar įvyks 
daug keistų dalykų.

Karui pasibaigus, Liongino brolis Petras, matyt, 
nugirdęs apie brolio vargus, pasikvietė jį atgal į na
mus, į Pandėlio miestelį netoli Rokiškio. Grįžęs jis daž
niausiai gulėdavo, žiūrėdavo į lubas, jokio rimtesnio 
darbo nenusigriebdavo. Žmonės sakė, kad buvo „lyg 
pusiau sapne“. Brolienė pyko, brolis tylėjo, tylėjo, o ne
užilgo numirė. Lionginas dar metus gyveno kaip gy
venęs, kol brolio našlė neįgėlusi: gal mirties metinių 
proga bent kokį kryželį savo geraširdžiam broliui su
nertum? Kryželis gavosi prastas, bet kažkas nuti
ko. Ak, žodžiais „kažkas nutiko“ prasideda pačios  
geriausios istorijos!

Lionginas užsidaro nuo visų pirtelėje ir pradeda drož
ti paminklą broliui. Pradėjęs nebegali sustoti. Drožia 
vieną detalę po kitos, kiekvieną margina smulkiais raš
tais ir raidėmis. Čia visko daug, kaip ant šventinio stalo 
mylimiausiems svečiams atvykus. Jis niekada anksčiau 
nėra drožinėjęs medžio, jis niekada anksčiau nebuvo 
matęs tokio paminklo. Niekas tokio nebuvo matęs.

didysis paMinkLas  
BroLiui

Didysis paminklas broliui, sukurtas iš medžio 1950–
1955 m., išties didelis, į jį žiūrint norisi prisėsti ir giliai 
kvėpuoti. Tai pirmasis ir pats įdomiausias Šepkos kū
rinys. Muziejuje yra ir daugiau jo didelių ir mažesnių 
darbų, tačiau šis, pirmasis – nepralenkiamas. Cent

re – didelis kryžius su Nukry
žiuotuoju, dar apvedžiotas tarsi 
girliandomis ir vainikais iš gėlių, 
kaspinėlių, varpelių, šalia, kad 
broliui nebūtų nuobodu, dar pa
tupdytos dvi nuogos moteriškės 
su sparneliais. Abipus kryžiaus 
stovi simetriškos stačiakampės 
medinės plokštės, primenančios 
bažnytines vėliavas. Jose išrai
žytos raidės pasakoja apie Kris
taus kančią. Daug kančios. Daug 
daugiau kančios nei meilės, ir 
nieko apie atleidimą. Kaip gerai, 
kad siauruose stačiakampiuose 
išdrožinėtą tekstą sunku skaity
ti – galima tik permesti jį akimis 
ir toliau džiaugtis šviesia pamin
klo nuotaika. Dar arčiau žiūrovo, 
taip pat simetriškai stovi droži
nėti medžiai, nutūpti paukščių. 
Pačiame kompozicijos centre – 

Švč. Jėzaus Širdis ir į ją rodanti gana realistiška ran
ka. Taip, dešinės rankos plaštaka. Į žiūrovą pasuktas 
delnas su ilga gyvenimo linija ir ištiesti pirštai rodo į 
Širdį. Štai, žiūrėkit. Toji ranka mane „iškerta“ kiekvie

rokiškio dvaro sodybos valgomojo interjeras, atkurtas 1984. iš muziejusrokiskyje.lt
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rokiškio dvaro sodybos oficinoje eksponuojamas Liongino šepkos sukurtas paminklas 
broliui petrui. 1950–1960. iš muziejusrokiskyje.lt

ną kartą matant šį kūrinį. Pokario Aukštaitijos siurre
alizmas! Ne tik ji, glumina detalių gausa, kompozicijos 
sudėtingumas, idėjos drąsa. Kiek aistros, kiek meilės! 
Taip atrodo stebuklas. Šis – pakeitė Šepkos gyvenimą.

Kapinėse paminklo niekas ne
statė, nors Lionginas jį kūrė bū
tent tam. Ne todėl, kad buvo per 
gražus! Giminės kategoriškai at
sisakė tokios dovanėlės, juk ki
toks nei įprasta paminklas – baisi 
gėda prieš visus kaimynus. Bet 
Lionginui jau nebuvo svarbu, kur 
bus jo drožiniai, kas juos matys 
ir ką galvos pamatę. Jis nesustos 
drožti, nusiplūks iš molio trobelę 
ir toliau drožinės vienumoje. Pas
kui jį atras vilniečiai menininkai, 
pradės juo rūpintis, o jau 1971 m. 
64erių metų kaimo keistuolis, 
netikėtai tapęs žymiu lietuvių 
liaudies menininku, jau turės ne
didelę savo drožinių ekspoziciją 
Rokiškio krašto muziejuje. Dar 
kiek vėliau jis ves žurnalistę Da
nutę, jie apsigyvens viename sos
tinės daugiabučių. Šalia Liongino 
lovos visada bus padėtas kirvu
kas ir kaltai, o svetainėje puikuosis mylimo šuns Sar
gio iškamša. Muziejaus puslapyje šis Šepkos gyvenimo 
laikotarpis vadinamas pačiu šviesiausiu. 

Bet šviesa ir tamsa šioje istorijoje taip susipynę, kad 
nebeatskirsi. Galbūt todėl Rokiškio krašto muziejus 
toks populiarus? Čia galima grožėtis, galima šiaip žiop
linėti ar švęsti mergvakarius. Galima ir neprisiminti, 
kad salėse žiūri į po dvaro grobstymo likusius daiktus, 

priklausiusius išžudytiems ar į pakraščius nustum
tiems, kadaise turtingos ir protingos šeimos nariams. 
Galima džiaugtis Šepkos drožiniais arba svarstyti, 
kiek dar tokių talentų taip ir liko niekam nežinomi, 

kaimynų išjuokti kaimo keistuoliai. Kažin, ar Šepkos 
drožinius pamatę Pšezdzieckiai būtų nusprendę jam 
padėti? Tiek grafų, tiek ir Šepkos gyvenimo istorijo
se daug nežinomųjų. Ir jos neturi moralo. Jų veikėjai 
negalėjo rinktis ar išvengti nei savo kilmės, nei karo, 
nei įkvėpimo kurti. Bet tai, kaip natūraliai jos pačios 
susivijo tarpusavyje, ir yra gražiausia ir brangiausia  
šiame muziejuje.

Liūdnokos pauZės dvaro kLeGesyje
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Ach, visos ritualinės iniciacijos vyksta per kraują, 
o įšventinimas į vietą nutinka ten, kur užaugi. Lakstai 
vaikystėje po savo namų kiemą, gatves, griūvi, ir nu
brozdintų kelių kraujas įšventina į miestą. Miestas pa
sirašo slaptą sutartį su tavim, nutiesia maršrutų tink
lą savo topografijoje, įkala tavo kelio stočių stulpus ir, 
nori tu ar ne, visam gyvenimui pririša prie savęs. Vai
kui vieta, kurioje užaugta, yra tiesiog duotybė, vaizdų, 
kvapų, garsų, įspūdžių, jausmų, įvykių mozaika, kuri 
vėliau virsta daugiasluoksne atsiminimų archeologija 
ir jos refleksijomis.

Esu Vilniaus centro vaikas, naujuosius rajonus iki 
šiol pažįstu prastai. Mano Vilnius prasidėjo nuo Moks
lininkų namų, kuriuose užaugau sovietmečiu, šešta
meaštuntame dešimtmetyje. Prabangus stalininis neo
klasicistinis pastatas prie Lenino/Lukiškių aikštės su 
bokšteliu, paradine ir „prastąja“ laiptinėmis, mediena 
inkrustuotais liftais, žaliu kiemu su neveikiančiu fon
tanu ir sporto aikštynu. Buto apartamentus sudarė šeši 
kambariai, įstiklintos durys jungė erdvų saloną ir val
gomąjį, buvo atskiras „namų darbininkės“ kambarėlis 
ir tiems laikams nebūta įranga, pavyzdžiui bide vonios 
kambaryje. Namas, skirtas akademinei bendruome
nei, universiteto darbuotojams, funkcionavo sovietiš
kai: gyvenamojo ploto trūko, tad tik akademinės, par
tinės vadovybės šulai užėmė visą butą, į kitus sukėlė 
po kelias šeimas, kurios dalijosi komunaliniais patogu
mais. Mano tėvelis Alfonsas Laučka, Universiteto ger
manųromanų kalbų katedros dėstytojas, gavo vieną 
kambarį, po to antrą, vėliau ir „tarnaitės“ kambarėlį. 
Didesnioji buto pusė priklausė anksti mirusio kompo
zitoriaus Juozo Bendoriaus dukters šeimai. Santykiai 
tarp Mokslininkų namų gyventojų buvo korektiški, bet 
šalti; jie niekada nėjo vieni pas kitus į svečius, kartu ne
šventė švenčių. Tėvai artimiau bendravo tik su senais 
pažįstamais, kuriais galėjo pasitikėti. Per didžiąsias 
šeimos šventes – mamos Genovaitės Laučkienės gimta
dienius – susirinkdavo giminės, iš Sibiro grįžę mokyklos 
laikų draugės, kolegės filologės. Visada tų pačių inteli
gentų kompanija, be atsitiktinių žmonių. Bet vaikams 
suaugusiųjų pasaulis nerūpėjo, mudvi su seserimi Da
lia draugavom su kaimynų mergaitėmis, – neišskiria
ma žaidimų gauja išlakstėm, išlandžiojom visus namo 

viLnietės topoGraFija

Laima Laučkaitė

užkampius, padjezdus ir padvalus, tik Mokslininkų 
namų bokštelio neįveikėm, jis visada buvo užrakintas. 
Laukdavom sovietinių švenčių, triukšmingų Gegužės 
1osios ar Spalio perversmo metinių paradų, kurie žy
giavo pro mūsų namus, nes ta proga prie gatvės pasta
tydavo vežimėlius, prekiavusius balionais, saldainiais, 
ledais. Sovietmetis buvo kupinas tokių indoktrinacijų ir 
propagandos, bet buvo ir kitokių patirčių.

Pro mūsų buto ketvirtame aukšte langus vėrėsi pa
norama su Tauro kalnu, Profsąjungų rūmais, Lenino 
aikšte, Nerimi ir jos pakrantėmis, kur tada dar ganėsi 
karvės, Žaliuoju tiltu ir tolumoje dunksančiais miškais. 
O pačiame centre iškilo didžiulė Šv. Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčia, didingas dvibokštis Vilniaus barokas. Baž
nyčios apsidės formos man priminė žmogaus veidą pro
filiu. Kartais tėvelis sušukdavo: „Pažiūrėkit pro langą‚ 
kas darosi!“ Vakarinis saulės apšvietimas, audringi de
besys, sniego pūga, pikiruojantys varnų pulkai kurdavo 
vis kitokią, kvapą gniaužiančią bažnyčios scenografiją. 
Kai užaugi su tokiu vaizdu už lango, barokas teka gys
lomis. Tik vaizdų kartelė buvo iškelta per aukštai; kur 
vėliau begyvenčiau, tai vizijai pro langus niekas nepri
lygo. Su bažnyčios išore susigyvenau nuo mažens, o į 
jos vidų patekau tik po keturių dešimtmečių, sugrįžus 
dominikonų vienuoliams, nes sovietinė valdžia ją paver
tė teatro rekvizito sandėliu. Dabar Šv. Pilypo ir Jokū
bo bažnyčia pakliuvo į kitas, kapitalo barbarų pinkles, 
ir neramiai laukiu jos užstatymo epilogo.

Ankstyvosios vaikystės žemėlapis dengė patį mies
to centrą, mama vesdavo į viliojančią žaislų krautuvę 
A. Vienuolio gatvėje, į maisto prekių parduotuvę ki
tapus bažnyčios, pramintą „amerikonų“ parduotuve, 
nes ji buvo name, sovietų pastatytame reemigrantams 
iš Pietų Amerikos. Kartais mintimis keliauju per iš
nykusį buitinį Lenino/Gedimino prospektą: čia buvo 
daržovių, čia „sifonų pildymo“, čia dietinių produktų 
„ABC“, čia pieno, čia plokštelių, toliau – audinių, mėsos 
parduotuvės, gastronomas, univermagas, virtęs „Vai
kų pasauliu“. Ir, žinoma, „Svajonė“: blankiai atsimenu 
jos puošnią XX a. pradžios įrangą, lentynas su medi
niais saldainių stalčiukais, ryškiai – modernią, šiuo
laikišką metamorfozę septinto dešimtmečio pradžioje. 
Ta parduotuvė kvepėjo kava ir šokoladu, o palypėjus į 

slaptieji Vilniaus KlubO užrašai
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pusaukštyje įrengtą bufetą galėjai smaguriauti kava, 
balinta kondensuotu pienu, ir „Sostinės“ tortu. Dabar 
čia McDonald’s, į kurį užeiti netraukia.

Sovietmečio vaikiškų pramogų lokacijoms priklausė 
Gedimino kalnas per sekmadienio pasivaikščiojimus 
su tėvais, medinės sūpynės Jaunimo sode, vaikiškas 
Vingio parko geležinkelis, žiemos džiaugsmai Jaunimo 
stadiono čiuožykloje (dabartinio Seimo vietoje), slidinė
jimas Sapieginės kalvose, vaikiški spektakliai Akade
miniame dramos teatre ar Jaunimo teatre Profsąjungų 
rūmuose. Buvau viena pirmųjų tik ką pastatytos Res
publikinės (dabar Lietuvos nacionalinės Martyno Maž
vydo) bibliotekos lankytojų: net dabar jaučiu masyvių 
fasadinių durų sunkumą ir vaikų literatūros skaityklos 
kvapą, kurį skleidė šviežiai atspaustos knygelės, o gal 
naujų, lengvų medinių baldų lakas.

Vilniaus erdvę išplėtė mokykla, kelias iki Salomėjos 
Nėries mokyklos. Komjaunimo/Pylimo gatvėje vieno 
XIX a. namo kartuše įžiūrėjau fantastinę būtybę, kuri 
akylai stebėjo mane iš viršaus, tad praeidama priva
lėjau ją pasveikinti (iki šiol mane traukia Vilniaus ar
chitektūros bestiarijus). Pakeliui ir „Nykštuko“ kavinė, 
kurioje su seserimi pietaudavome, jos meniu sudarė 
specialiai vaikams pagaminti maži patiekalai, iškepti 
miniatiūriniai sausainiai. Salomejka buvo nesimpatiš

ka mokykla, nomenklatūros atžalos kartu su skurdžių 
senamiesčio šeimų vaikais, jų santykiai nedraugiški, 
kompleksuoti. Bet: sustiprintos anglų kalbos mokyklos 
visoje SSRS steigtos ideologiniais tikslais karo su Va
karais vertėjams ruošti, o mūsiškė virto to sumanymo 
priešingybe. Pažinome britų kultūrą, Londono įžymy
bes, dainavome angliškas dainas; anglistės, turėjusios 
giminių Vakaruose, moksleives žavėjo elegantiškais 
kostiumėliais, nežemiškais kvepalais, užkrėsdamos 
laisvo, kitokio pasaulio trauka. Apie jį galėjom tik sva
joti, – viliojantys ir nepasiekiami atrodė kapitalistiniai 
Vakarai, kurių „supuvimą“ taip uoliai smerkė sovietinė 
propaganda. Turėjom net anglų ir amerikiečių litera
tūros kursą, per jo pamokas ekscentriškoji mokytoja, 
Vilniaus universiteto dėstytoja Angelė Šurnaitė išmokė 
mane ne tik kūrinių analizės, bet ir kritinio mąstymo 
pradmenų.

Su mokykla akiratyje atsirado senamiestis: bėgdavo
me iš pamokų į apleistus Šv. Kotrynos ir Dominikonų 
vienuolynų kiemus, Garelio/Dominikonų gatvės anti
kvariate patyriau pirmus bukinistinių, filokartinių at
radimų malonumus. Už kelių žingsnių nuo mokyklos 
dar visai neseniai stovėjo Didžioji sinagoga ir žydų kvar
talai, tačiau apie juos ir Holokausto tragediją sužinojau 
tik nepriklausomybės metais. Gal devintoje klasėje su 

viLnietės topoGraFija

alfonsas Laučka. šv. pilypo ir jokūbo bažnyčia. vaizdas pro langą. 1993
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Aukse Kaminskaite, būsimąja tapytojo Vaidoto Žuko 
žmona, susidomėjom Vilniaus architektūros istorija, 
bažnyčiomis. Sovietmečiu dauguma jų buvo uždary
tos, paverstos sandėliais, aptvertos tvoromis, nepriei
namos, net jų vardų negalėjai sužinoti, nekalbant apie 
istoriją, architektūros stilius. Auksės tėvų bibliotekoje 
aptikusios prieškarinį Adomo Juškevičiaus ir Juozo 
Maceikos vadovą Vilnius ir jo apylinkės, su juo naršėm 
senamiestį, atrasdamos užgintą, apleistą krikščioniško 
meno paveldą. 

Kažkaip pradėjau domėtis daile, lankyti parodas švie
žiai atvertuose, moderniuose Parodų rūmuose Muzie
jaus/Vokiečių gatvėje. Iki šiol akyse stovi vienas ten 
išvystas dailininko Vytauto Kalinausko estampas: mer
gina prie Katedros varpinės, pakėlusi sijoną, taisosi pri
segamą kojinę. Apie Sigmundą Freudą, siurrealizmą, 
erotines fantazijas ir simbolius nebuvau girdėjusi, bet 
ta intymi provokacija ne bet kur, o pačioje viešiausio
je miesto vietoje paauglę pribloškė: pasirodo, Vilnius 
galėjo būti ir toks. Vyresnėse klasėse ėmėm lankytis 
kavinėse; mūsiškės „Vaiva“, „Žuvėdra“ ir „Žibutė“ jau 
aprašytos atsiminimuose. Besimokant Vilniaus vaikų 
dailės mokykloje, pramintoje Černiachovke, bėgdavo

me į kavinukę, įsikūrusią dabartinių Kongreso rūmų 
vietoje. Ten veikė vienintelis mieste barankinių spurgų 
kepimo automatas, jas parduodavo dar karštas. Atšilus 
orams, antrajame kavinukės aukšte atidarydavo lauko 
terasą, apsuptą senų klevų lajos; ten prie kavos puode
lio kartą rašiau mokyklinį rašinį, pasijutau beveik kaip 
Hemingway’us...

Studijuodama menotyrą Dailės institute susigyvenau 
su Bernardinų vienuolynu, nebestebino krištoliniai se
nosios zakristijos skliautai valgykloje, gotikinėje salė
je barbariškai žaidėm krepšinį, o vienuolyno pirmojo 
aukšto koridoriuje siautė trankūs šokiai. Vizualiai dai
lės, architektūros istoriją pažinom iš nespalvotų skaid
rių, paveldėtų iš Stepono Batoro universiteto Dailės 
skyriaus, kurias dėstytojai rodė didžiuliu prieštvaniniu 
epidiaskopu. Paskaitos kėlė nuobodulį, bet dabar gal
voju, kad tos stiklinės skaidrės, pagamintos dar Jano 
Bułhako ir jo kolegų, buvo ženklas iš prieškarinio Vil
niaus, tik nemokėjau jo skaityti. Studijų metais atradau 
Vilnios kalvas, tada dar apleistą Užupį ir romantiškas 
Bernardinų kapines, Markučius su A. Puškino muzieju
mi, kurį mėgstu iki šiol, nes tai vienintelis Vilniaus mu
ziejus, išlaikęs autentiškus interjerus ir XIX a. pabaigos 

LaiMa Laučkaitė

alfonsas Laučka. neris nuo Gedimino pilies. 1961
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atmosferą. Su draugais kopdavom į Trijų kryžių, Suba
čiaus gatvės kalnus, iš kur atsivėrė puikios panoramos. 
Savo bičiulio fotografo ir vitražisto Andriaus Surgailio 
įkalbėta drebančia širdimi kabarojausi restauratorių 
pastoliais į Šv. Jono bažnyčios varpinės viršų, laipiojau 
Bernardinų bažnyčios stogų atbrailomis. Senamiesčio 
vaizdai iš aukštai to verti.

Tačiau Vilniaus meno istorijos kurso kaip savaran
kiškos disciplinos institute nebuvo, ji ištirpo bendrame 
lietuvių dailės istorijos pasakojime kaip ne itin svarbi 
jo dalis. To meto topiniai diskursai buvo Lietuvos ba
rokas, lietuvių dailė Vilniuje, tarpukario Kauno meno 
fenomenas. Po studijų Vilniaus tema nesidomėjau, at
rodė, kad miestą nuo mažens ir taip puikiai pažįstu. Po
kytis prasidėjo 1988 m., per pirmąją mano „užsieninę“ 
konferenciją. Lenkų dailės istorikų draugija Varšuvoje 
surengė bendrą lietuvių ir lenkų dailės tyrinėtojų kon
ferenciją, skirtą Vilniaus XX a. pirmos pusės meninei 
kultūrai, susietą su tos pačios temos paroda Olštyno 
mieste. Skaičiau pranešimą apie pirmąsias lietuvių dai
lės parodas Vilniuje, bendravau ne tik su kolegomis, bet 
ir su pagyvenusiais prieškarinio Vilniaus dailininkais, 
atskubėjusiais į renginį. Atsimenu naktinę kelionę su 
jais traukiniu į Olštyną, ilgą somnambulišką pokalbį 
sėdimoje kupė apie Vilnių. Nejutau jų noro jį atsiimti, 
greičiau nostalgiją ir jausmą, tarsi miestą būtų palikę 
vakar. O Olštyno parodoje išvydau daugybę nematyto 
Vilniaus, išgirdau naujų vardų ir istorijų. Grįžusi Kran
tų žurnalui parašiau esė „Vilnius, kurio nepažįstame“, 
klausdama ar turime teisę atsiminti lenkišką tarpuka
rio Vilnių, ar turime jį užmiršti. Ši retorika buvo natū
rali Sąjūdžio, tautinio atgimimo apogėjaus metu, ta
čiau man atsakymas jau buvo aiškus. Prasidėjo „kito“ 
Vilniaus atradimas; topografija ta pati, tik laikas kitas, 
XIX–XX a. sandūra Vilniuje.

Kūrinių paieškos muziejų fonduose, darbas archy
vuose, bibliotekose atvėrė naują žvilgsnį, daugiatau
čio, multikultūrinio miesto perspektyvą, pakeitusią ir 
praplėtusią lietuviškąjį diskursą. Taip atsirado knyga 
Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje (2002) apie lenkų, 
rusų, žydų, lietuvių dailės gyvenimo peripetijas, tarpu
savio santykius, konfliktus, sutarimo paieškas moder
nizmui žengiant į miestą. Istorinis Vilniaus daugialy
pumas – daugiatautiškumas, kalbų, konfesijų, luomų, 
profesijų, tradicijų įvairovė yra jo miestietiškumo pa
grindas, kultūrinis kapitalas ir vienas labiausiai intri
guojančių diskursų šiandieninės humanistikos konteks
te. Kartais pašmaikštauju, kad „tikrasis“ vilnietis tėra 
tas, kuris moka keturias miesto kalbas, – lietuvių, len
kų, jidiš ir rusų, nes tik jos atveria duris į miestą, jo pra
eities skonį. Kiek tokių žmonių šiandien yra Vilniuje? 

Manuosius daugiataučio miesto meno tyrimus pratę
sė knyga Vilniaus dailė Didžiojo karo metais (2018) su 

naujo žaidėjo, vokiečių dailininkų pasirodymu scenoje. 
Į miestą vedė ir užmirštų dailės figūrų monografijos: 
vokiečių ekspresionizmo pionierės Marianos Veriov
kinos, kuri jaunystę praleido Vilniuje; tarpukario vil
niečio Rafaelio Chvoleso, kuris, apsigyvenęs Varšuvoje 
ir Pa ryžiuje, tapė tik savo gimtąjį miestą. XIX–XX a. 
Vilnių išvaikščiojau per jo ikonografiją, dirbdama su 
didžiausiu privačiu vilnianos kūrinių rinkiniu Lietuvo
je – teisininko Rolando Valiūno kolekcija (keitusią pa
vadinimus LAWIN, ELLEX, Lietuvos meno pažinimo 
centras „Tartle“). Tuomet parengiau knygos Vilnius. 
Topofilia tomus, Nacionalinėje dailės galerijoje kuravau 
parodą apie dailininkų aistrą miestui, o 2022 m. „Tart
le“ cent re – ekspoziciją „Vilnius amžinai. Meno kūrinių 
ir vadovų po miestą dialogas“, pasakojančią apie tai, 
kaip sostinę matė ir norėjo kitiems parodyti dailinin
kai ir gidų autoriai. Tą sąrašą tęsia straipsniai, tyrimų 
projektai įvairiais miesto meninės kultūros pjūviais; 
2021 m. paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus pa
veikslų galerijos pradžia“, pirmą kartą publikai prista
čiusi vilniečius, kurie miestui dovanojo kūrinius, vėliau 
tapusius Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus aukso 
fondu. Beveik visa, ką paskutiniais dešimtmečiais tyri
nėjau, buvo susiję su Vilniumi, jo menu. Labiau iš smal
sumo, nei dėl nostalgijos: tarsi norėčiau sugrįžti, įeiti 
į tą praeities miestą, bet suvokdama, kad ten patekti 
neįmanoma, bandau daryti tai savo profesijos pagalba. 
Nuo XX a. pradžios labai nenutolstu, gal dėl to, kad ji 
menkiau tyrinėta, vis pakiša kokias staigmenas. O gal 
dėl to, kad tai mano senelių jaunystės metas. Pirmojo 
pasaulinio karo pradžioje mano senelis Juozas Bagdo
navičius, su Veiverių mokytojų seminarija evakuotas į 
Vilnių, išvydo tikrą miestą, jau apimtą negandų. Kai po 
Antrojo pasaulinio karo mano mama iš Biržų važiavo 
studijuoti į Vilnių, senelis jai liepė: „Būtinai užlipk ant 
Bufalo kalno ir iš ten pažvelk žemyn“.

Lietuvių šaknys ir mentalitetas valstietiški. Dabarti
niai vilniečiai tebėra paaugliai be gilesnių miesto kul
tūros tradicijų, jų dar laukia brendimo metai. Vienas 
iš brendimo būdų yra praeities prijaukinimas, „kitos“, 
„svetimos“ miesto atminties sugrąžinimas, pavertimas 
„sava“, ir džiaugiuosi, kad paskutiniais dešimtmečiais 
tas pažinimas smarkiai pagilėjo, išsiplėtė. O mano 
vaikystės Vilnius pamažu nyksta. Nieko nepadarysi, 
miestas keičiasi, turi keistis. Bet kai matau, kaip aršiai 
populistiniai patriotai naikina vakarykščios praeities 
reliktus, kaip brutaliai nekilnojamojo turto vystytojai 
ir architektai su didžiuliais stiklainiais lipa ant sena
miesčio, kaip džiaugiasi valdininkai, kurdami sostinėje 
beveidį europinių priemiesčių gerbūvį, man skauda šir
dį. Tada sakau sau: jie nejautrūs miestui, bet ko iš jų 
norėti, juk Vilnius jų neįšventino... !
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aPžVaLGa

Prasidėjo vasara ir dar vienas trumpų-
jų rankovių sezonas. Kai prieš penketą 
su puse metų rinkau citatą Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Ri-
čardo Gavelio marškinėliams – „Dryb-
sai tokiu metu, kai daroma istorija?“, – 
 negalėjau net numanyti, kad greitai 
teks skaudžiai geliančiai pajusti gyve-
nimo istorijoje jos darymo ir drybsoji-
mo kaip buvimo menkumo svorį.

Tą savaitę, kai pasaulis dar labiau 
įgavo pagreitį chaosui – nušautas 
buvęs ilgametis Japonijos premjeras 
Shinzo Abe, Didžiąją Britaniją ištiko 
vyriausybės krizė ir Boriso Johnsono 
pasitraukimas – ramybės ieškojau 
trečią kartą žiūrėdama panakčiais 
kartojamą Grančesterį ir bandydama 
įvaldyti „veiksmų“ (actions) funkciją 
išmaniajame Moleskine’o kalendoriuje 
Timepage. Tai vienintelis nepopierinis 
kalendorius, kurį pripažįstu, neabejo-
tinai dėl senos meilės Moleskine’o po-
pierinėms planuotėms. Esu iš tų, ku-
riai tik ranka ant popieriaus užrašytas 
veiksmas (Google kalendorius siūlo 
„užduotis“) įsėda į galvą ir dienotvarkę, 
cituojant draugę – tai 
kaip kitaip iki galvos 
ateis, jei ne per lapelį! 
O lapelio prigimtis to-
kia – gausėti, nusimes-
ti ar net visai prapulti. 
Taigi treniruodamasi 
mažinti dingstančių 
lapelių skaičių, žaidžiu 
kompiuteryje su „pri-
dėti naują veiksmą“ ir 
kadangi vasara, nuo-

apie (vasaros) veiksmus 

JūRATė ČERšKuTė

vargis sunkus nuo semestro, o lengvas 
nuo buvusių karščių, pirmasis mano 
veiksmas – skirti dieną kompiuterio 
naršyklės susitvarkymui. Joje situaci-
ja kiek primena lapelių kiekį ant sta-
lo – atidaryta daugiau nei 50 naršyklės 
skirtukų, kuriuose viskas labai įdomu, 
reikalinga ir atsidėta laikams, kai ga-
lėsiu ramiai ir kruopščiai perskaityti. 
Laikai jau čia, tad kiekvienos nuoro-
dos imuosi su džiugesiu ir smalsumu. 
Vakarop, replikuodama į klausimą 
„Kas girdėti?“ atsakau, kad jaučiuosi it 
mažas vaikas, įnikęs į paslėptą saldu-
mynų dėžę. O jei rimčiau, visi šie ilgai 
kaboję, mano akies ir minties laukę 
tekstai yra savotiškas kelių mėnesių 
senumo mano veiksmų dienoraštis ir 
interesų portretas.

Kovas. Interviu su lenkų režisieriu-
mi Pawełu Łozińskiu – jo Balkoninį 
filmą (Film Balkonowy, 2021) šiemet 
rodė Kino pavasaris. Jį žiūrėjau (du-
kart iškart) vis dar apimta Bučios ir 
Irpinės išlaisvinimo žinių ir siaubu pa-
ralyžiuojančių vaizdų. Kai atrodė, kad 

nebeliko jokių jausmų, 
Łozińskio filmas grąži-
no tikėjimą žmogumi, 
nusibliovus ir nusijuo-
kus naujai sukalibravo 
žmoniškumo santykį. 
Varšuvos tarpukario 
modernizmo rajonas 
Saska Kępa ir savomis 
kojomis nuvaikščiota 
ulica Walecznych, ku-
rioje gyvena režisierius, 

iš savo namo balkono dvejus su puse 
metų filmavęs ir kalbinęs praeivius. 
O życiu, žinoma, apie ką gi daugiau. 
Ir to gyvenimo šiame filme tiek daug 
nesušukuoto ir nenugludinto, gryno, 
tikro, vietomis labai (pasiilgto) varšu-
vietiško ir lenkiško. Žiūrėčiau kartą 
trečią ir ketvirtą.

Balandis. Lauren Elkin rašinys 
The Guardian apie prancūzų rašy-
tojos Annie Ernaux knygos Įvykis 
(L’Événement / Happening) ekrani-
zaciją, kurios režisierė Audrey Diwan 
pernai buvo apdovanota Auksiniu liū-
tu Venecijos filmų festivalyje. Ernaux 
autofikcija, pasakojanti jos aborto isto-
riją septinto dešimtmečio Prancūzijoje, 
gvildena amžinąją temą – moters teisę 
į savo kūną, dėl kurios iki šių dienų 
turime kautis su patriarchatu ir mizo-
ginija. Tikiuosi, Diwan filmas bus pa-
rodytas Lietuvoje, kaip ir išversta Er-
naux kūryba. Priminsiu, kad vienintelė 
jos knyga, talpinanti romanus Sustin-
gusi moteris ir Vieta gyvenime, lietu-
viškai išleista 1994 m. Pasaulinio skai-
tomumo susilaukę Ernaux memuarai 
Metai (Les Années / The Years) pasi-
rodė prancūziškai 2008 m., angliškai – 
2017 m., gal jau metas ir lietuviškai?

Gegužė. Pasiilgtųjų Sparks koncer-
tas Vilniuje ir pagaliau pažiūrėtas re-
žisieriaus Edgaro Wrighto dokumenti-
nis filmas Sparksų broliai (rodė ir Kino 
pavasaris). Filmas puikus, darkart 
primenantis, kad vis dažniau doku-
mentiniai filmai yra geresni ir įdomes-
ni už vaidybinius. Pastarųjų kai kurių 
nebeištveriu iki galo, o štai apie Spark-
sus visas 140 minučių atsėdėjau vienu 
ypu – čia padainuodama, čia pakri-
zendama. Sparksų dainą „Metaphor“ 
įtraukiau į paskaitą apie metaforą.

Lietuviškai pagaliau pasirodė britų 
rašytojos Rachel Cusk kūryba. Kiek 
netikėta, kad pirmiausia išverstas ir 
publikuotas jos naujausias, praėjusią 
gegužę pasirodęs romanas Atsarginis 
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pasaulis (iš anglų kalbos vertė Jus-
tė Povilaitienė ir Jolita Parvickienė, 
Tyto alba), o ne autorę išgarsinusios 
trilogijos Kontūrai pirmoji dalis (bus 
lietuviškai rudenį). Atsarginis pa-
saulis, nepaisant autorės tvirtinimo, 
kad norėjo sukurti pasakojimą apie 
gyvenimo pusiaukelę pasiekusią ne-
matomą moterį, yra istorija apie vyro 
menininko demonizmą ir reikšmingu-
mą, stipriai lemiančius santykius su 
aplinka. šio romano skaitymas sugrą-
žino prie 2017 m. New York Magazine 
publikuoto Heidi Julavits pasakojimo 
Pasirinkite savo Rachel Cusk. Jis kol 
kas nepranoktas ir įdomiausias iš visų 
skaitytų tekstų apie Cusk.

Birželis. Nors jau kelerius metus 
pati neberengiu vasaros skaitinių sa-
rąšo, bet visuomet sąžiningai peržiū-
riu visų didžiųjų anglakalbių skelbia-
mus. Pirmąsyk nerandu, ką skaityti. 
Neįdomu! Galvodama, kad jau viskas, 
situaciją aptariu su dviem patikimais 
bičiuliais, jie atitaria sakydami irgi 
nieko įdomaus neradę.

Nors šiemet vasaros sąrašai neuž-
kabinantys, suintriguoja New York Ti-
mes pradėtas naujas straipsnių ciklas, 
kviečiantis keliauti per knygas aplink 
pasaulį. Jame garsūs rašytojai pristato 
savo miestus: Leïla Slimani – Paryžių, 
po Larso Keplerio slapyvardžiu besisle-
piantys Alexanderis ir Alexandra Co-
elho Ahndoril – Stokholmą, Djaimilia 
Pereira de Almeida – Lisaboną, Danie-
lis Kehlmannas – Berlyną. Iš šių sąra-
šų jau nusižiūrėjau kelias knygas kitai 
vasarai arba žiemos melancholijai.

Birželio pradžioje New York Times 
publikavo naujausias knygų reko-
mendavimo programėles pristatantį 
straipsnį „Naujas būdas išsirinkti kitą 
knygą“. Susismalsavusi išsyk parsi-
siunčiau ir puoliau nagrinėtis. Tertulia, 
kaip pristato jos kūrėjai, „naudodama 
dirbtinio intelekto ir žmogiškosios kura-
torystės derinį, kaupia diskusijas apie 
knygas ir rekomendacijas iš viso inter-
neto, remdamasi socialinės žiniasklai-
dos pranešimais, knygų apžvalgomis, 
tink lalaidėmis ir naujienų straipsniais, 
kad sukurtų skaitymo rekomendacijas, 

pritaikytas prie asmens skonio ir inte-
resų“. Išties, asmeniškumai šiai pro-
gramėlei svarbūs – reikia atsakyti į ke-
lis klausimus apie mėgstamus žanrus, 
autorius ir bus sugeneruotas unikalus 
turinys. Kol kas džiugina kiekvieną 
dieną pateikiamas straipsnių sąrašas, 
sudėtas pagal mano skaitomus kriti-
kus. Taip pat smalsu akį užmesti ir 
į labiausiai apkalbamas knygas. Ar 
išsirinkau norimų skaityti knygų? 
Neprieina dar rankos, kaip sakoma.

Copper – programėlė, siekianti pa-
lengvinti skaitytojų ir rašytojų bend
ravimą, leidžianti netgi tiesioginį 
kontaktą. Deja, Lietuvoje ji vis dar 
neveikia pilnu pajėgumu, nors iš pro-
gramėlės matyti, kad joje galima sekti 
savo mėgstamus autorius (jei tik jie 
yra užsiregistravę), galima diskutuoti 
apie knygas ir net dalyvauti nuotoli-
niuose renginiuose.

Galvodama apie šias programėles 
prisimenu kitą neseniai skaitytą apž-
valgą, tikinančią, kad bookstagramas 
jau praeitis, naujosios programėlės, 
kaip ir Goodreads, pilnai nesuveikia 
rekomendaciniu režimu, tad kas lieka? 
Žinoma, TikTokas. (Čia atsidūstu, už-
verčiu akis ir išeinu į pensiją.)

Liepa. Didžiausias liepos šurmu-
lys šiemet kliuvo ne lietuvių kalbos, 
o matematikos egzaminui. 35 % ne-
išlaikiusiųjų ir nesibaigiančios disku-
sijos apie programas, matematikos 
egzamino privalomumą ir panašius 
dalykus. Seku jas puse akies, nes esu 
detektyvinėje reabilitacijoje – ilsinu 
protą skaitydama britų rašytojos Lucy 
Foley romaną Medžioklės vakarėlis (iš 
anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė, 
Jotema). Siužetas beveik klasikinis: 
Oksfordo absolventai pasitinka nau-
jus metus atokioje sodyboje škotijoje. 
Kyla rietenų, prasideda siaubingas 
snygis, ir, žinoma, randamas lavonas. 
Skamba kiek schematiškai, bet reikalą 
gelbsti skirtingos pasakojimo perspek-
tyvos. Perskaičiusi Foley prisimenu 
taip ir neperskaitytą puikų nepatiki-
mo pasakotojo detektyvinėje istorijoje 
pavyzdį – 1997 m. publikuotą Iaino 
Pearso romaną Likimo pirštas (iš ang

lų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė, 
Alma littera, 2005). už juokingus pu-
santro euro iš skaitytų knygų knygyno 
nusiperku beveik naują egzempliorių 
(bibliotekinio mano vidinė estetė tie-
siog negalėjo skaityti – sulamdytas, 
nušiurintas ir dar sulietas kava!). Vis 
dar skaitau, nes 736 puslapiai ne juo-
kas koks, ypač žmogui, mėgstančiam 
knygas iki 200 puslapių.

Iš tokių mažųjų liepą perskaitau 
lenkų grafikos dizainerio ir rašytojo 
Marcino Wicho autofikciją Daiktai, 
kurių neišmečiau. už ją 2018 m. spa-
lį rašytojas buvo apdovanotas Nikės 
literatūrine premija. Ir aš ceremoni-
joje Varšuvos universiteto bibliotekoje 
buvau, vyną gėriau, knygą perskaityti 
norėjau, pagaliau pavyko. Tiesa, skai-
čiau Martos Dziurosz vertimą į anglų 
kalbą, išleistą Daunt Books – jis vieto-
mis atrodė sausokas, neperteikiantis 
lenkų kalbos skambumo ir nepaaiški-
nantis lenkiško konteksto. Nepaisant 
to, Wichos knyga grakšti ir kaip dera 
geram grafikos dizaineriui nepripec-
kiota. Pasakodamas istoriją, kaip po 
motinos mirties tvarkė jos daiktus, Wi-
cha pasakoja ne tik apie savo šeimą, 
santykį su mama, bet ir apie XX am-
žių – Holokaustą, komunizmą ir ne-
priteklių, lenkiškas knygas, leidybos ir 
skaitymo tradicijas. Žavinga, kaip per 
daiktų formas atkuriama visa praėjusi 
epocha, nors ir lenkiška, bet daug kur 
iki skausmo atpažįstama. (Angliško 
vertimo ištraukėlę galima susirasti 
Asymptote žurnale.)

Wichos teksto šviesi nostalgija ir 
melancholija primena, kad metas im-
tis vasaros vidurio ritualo – darsyk su 
rytine kava ir trešnėmis perskaityti 
Johno Bergerio meditaciją The Red 
Tenda of Bologna. Paskui palaistyti 
balkone pomidorus, paganyti debe-
sis, apgalvoti naujus veiksmus ir eiti 
verti naujų naršyklės langų su nau-
jais skaitiniais – jau kabo istorija apie 
dokumentinį filmą Turn Every Page, 
pasakojantį apie penkiasdešimt metų 
trunkantį rašytojo Roberto Caro ir jo 
redaktoriaus Roberto Gottliebo bend
radarbiavimą – įsimąstau, ar rastume 
lietuvišką analogiją? !
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Birželio 12–14 d. Tartu universitete 
buvo surengta šeštoji kasmetinė Rusi-
jos ir Rytų Europos studijų konferen-
cija (Sixth Annual Tartu Conference on 
Russian and East European Studies). 
Konferencija sutraukė labai įvairaus 
akademinio (nors dominavo politikos 
mokslininkai) ir geografinio (be euro-
piečių – JAV, Kazachstanas, netgi Ja-
ponija, Pietų Korėja ar Indonezija) pro-
filio dalyvius. Buvo ir rusų – dalis dar 
iki karo gyveno užsienyje, bet buvo ir 
dalyvių iš Rusijos universitetų. Sankci-
jos akademiniame lauke nebuvo tokios 
griežtos kaip dažnu atveju Lietuvoje: 
be institucinės afiliacijos prisakyta da-
lyvauti tik tiems, kurie dirba Rusijos 
valstybinėse mokslo institucijose (to-
kių sutikti neteko), o apskritai neleista 
tik tiems, kurie viešai palaikė Putino 
karą ukrainoje. Konferencijoje daly-
vavo pakankamai nemažai pasaulinio 
ar bent europinio masto žvaigždučių. 
Net menkai iš specializacijos ratelių 
išlendantiems istorikams Lietuvoje 
galėtų būti pažįstamos Ronaldo Suny, 
politikos mokslininkams – Viačeslavo 
Morozovo, lyčių studijų specialistams – 
Andrea Pető ir pan. pavardės. Kitaip 
tariant, dalis festivalyje dalyvaujančių 
atlikėjų melomanams buvo gerai pa-
žįstami, tačiau čia ne Glastonburis ir 
ne Woodstockas. Nors vykstant į kon-
ferenciją toks įvairus pranešėjų spekt
ras kėlė įtarimų, kad konferencija virs 
eiline masuote, kur visi kalba kas sau, 
likau maloniai nustebintas. Kad ir ko-
kie skirtingi būtų buvę pranešimai, jie 
nesunkiai siejosi tarpusavyje, o tam, 
matyt, labiausiai padėjo gravitacijos 
centras, kuris norom ar nenorom trau-
kė visus – karas ukrainoje. Veiksmas 
vienu metu paraleliai vykdavo keliose 

Kokia Rusijos studijų ateitis? 

ANTANAS TERLECKAS

sesijose, tad net norint nebuvo įmano-
ma visko aprėpti, todėl, kaip dažnai 
tokio pobūdžio renginiuose ir būna, 
svarbiau buvo išnaudoti progas nefor-
maliam bendravimui.

Pagrindinis dėmesys plenarinėse 
paskaitose ir diskusijose buvo skirtas 
ukrainai – konferenciją atidarė ukrai-
niečio Vitalijaus Černeckio, dirbančio 
Kanzaso universitete, paskaita apie 
episteminį neteisingumą ukrainos at-
žvilgiu, kuris kelia iššūkius visam šių 
tyrimų laukui, o užbaigė diskusija apie 
karo ukrainoje pamokas. ukrainiečiai 
ne kartą dėkojo įvairioms Vakarų vals-
tybėms ir visuomenėms už paramą 
(tarp jų – ir Lietuvai – „Bayraktaro“ 
pirkimo istorija tikrai nuaidėjo pla-
čiai). Karas keitė ne tik konferencijos 
programą, bet ir formą: dėl karo nuo 
kitų metų iš konferencijos pavadinimo 
dingsta žodis „Rusija“, jį pakeis neut
ralesnis „Eurazija“. 

Klausantis pranešimų buvo galima 
pasitvirtinti kai kurias nuojautas, įta-
rimus, netgi akivaizdybes. Pavyzdžiui, 
kad mūsuose girdimų prigimtinių ir 
šeimos vertybių gynėjų retorika dažnu 
atveju menkai kuo skiriasi nuo pat
riarcho Kirilo. Politikos mokslininkų 
Alaro Kilpo ir Jerry Pankhursto atlikta 
Kirilo ir jo pirmtako patriarcho Alek-
sijaus II viešose kalbose vartojamų 
žodžių kiekybinė analizė aiškiai rodė, 
kad Kirilui, ypač tapus patriarchu, itin 
parūpo šeima, kaip ir kiti lozungai, 
kurių dažnai griebiasi ir čionykščiai 
vertybių gynėjai: (Sąjūdžio laikų) vie-
nybė, istorinis kelias, įsivaizdavimas, 
kad (Lietuva) Rusija yra tarsi apgulta 
tvirtovė, į kurią iš Vakarų vis veržiasi 
globalizmo, neoliberalizmo, LGBTiz-
mo ir kiti baubai. Taip pat eilinį kar-

tą buvo galima įsitikinti, kad ateities 
scenarijų dėlionės (kurias, deja, labai 
mėgsta Lietuvos medijos) yra itin tra-
pios, nes dažniausiai neatsižvelgia į 
kataklizmo, kaip kad vasario 24oji, 
galimybes. Ne tik todėl, kad katakliz-
mo įtaką apskaičiuoti sunku, bet ir 
todėl, kad vakarietiškam, liberaliam, 
ekonominiam mąstymui vasario 24oji 
tam tikra prasme visada liks neracio-
nali – milžiniškas gyvybių ir finansinių 
išteklių švaistymas, sankcijos, priešo 
mobilizacija ir t. t. Didelė dalis pra-
nešėjų užbaigdavo savo pranešimus 
su tam tikra rezignacija ar bent ato-
dūsiu – štai, tokios išvados, bet viską 
tenka permąstyti po vasario 24osios. 
Arba: norėjom užbaigti ties 2020 m., 
bet dabar... Arba: parašiau knygą apie 
Putiną, išleidau iki karo. Man atrodo, 
ji neprarado aktualumo, nors...

Jei reiktų suformuluoti kažkokią 
esminę žinutę, kuri siejo visus prane-
šimus, ji būtų tokia: viskas nėra taip 
paprasta. Nestebime Tolkieno pasau-
lio materializacijos tikrovėje – karą 
mums, menko protelio meškiukams, 
aprėpti yra labai sudėtinga. Problema 
ta, kad sutarus dėl sudėtingumo mas-
to, tolesni tikrovės aiškinimai labai 
skiriasi. Visi kalbėjusieji sutarė dėl 
esmės: Rusija brutaliai užpuolė ukrai-
ną, visų širdys ir viltys yra su ukraina. 
Kaip teigė Suny, visiems – ukrainai, 
pasauliui, mūsų tyrimų laukui, net 
Rusijai būtų geriau, jei Rusija pralai-
mėtų. Bet konstatavus akivaizdybes, 
tolesnės deviacijos buvo pakankamai 
didelės, ypač bendraujant neformaliai. 
švedijoje studijuojantis jaunas pran-
cūzų mokslininkas, prie vyno taurės 
burbtelėjęs, kad atšaukti visas Rusijos 
muzikines grupes iš festivalio Barselo-
noje – nesąmonė. Izoliuotis vieniems 
nuo kitų nepavyks. Rumunų istorikas, 
doktorantę iš Vokietijos meistriškai 
sugluminęs klausimu: tu už ukrai-
ną, ar už taiką? Minėtoji doktorantė, 
pirmą vakarą prisistačiusi angliškai 
skambančiu vardu Kate, ir tik vėliau, 
rodėsi, pusbalsiu pasipasakojusi, kad 
ji ne Kate, o Katerina. Kad truputį bijo 
kalbėti rusiškai viešai. Tėvas rusas, 
mama vokietė, ji gimusi Maskvoje, bet 
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augusi Vokietijoje, kur dabar ir mo-
kosi. Prieš pat karą Katerina atvyko į 
Sankt Peterburgą – stažuotei. Stebėjo 
protestus ir suiminėjamus žmones, 
pati dalyvauti bijojo, bet ketino pasi-
likti Rusijoje ir toliau, baigti stažuo-
tę. Grįžti privertė sankcijos – nustojo 
veikti jos banko kortelė. Beveik su 
ašaromis akyse ji keikė Putiną, kad 
jis sušiko Rusijos įvaizdį dešimtme-
čiams į priekį, bet šitos karo psichozės 
jai esą per daug. Pavyzdžiui, pasienie-
čiai kelioms valandoms buvo sulaikę 
jos durnelį draugą, kuris po pusmečio 
mokslų Rusijoje buvo prisikimšęs pil-
ną lagaminą komunistinių ir rusiškų 
suvenyrų.

Ne tik bendraujant neformaliai 
nuskambėdavo teiginiai, kurie kute-
no lietuvišką ausį. Bene daugiausiai 
klausytojų sulaukė diskusija tokiu pa-
čiu pavadinimu kaip šis tekstas, kurią 
moderavo Morozovas, o dalyvavo mi-
nėtasis Suny, taip pat iš Indonezijos 
kilęs, dabar Tartu universitete dirban-
tis Radityo Dharmaputra, rusistė San-
na Turoma iš Tamperės universiteto 
ir lyčių studijų tyrinėtoja Anna Tiom-
kina iš Europos universiteto Sankt 
Peterburge. Morozovas atsispyrė nuo 
teiginio, kad Rusijos studijos dėl karo 
išgyvena tam tikrą identiteto krizę. 
Pašnekovai Morozovo tezę interpreta-
vo įvairiai, visgi dažnai peržengdami 
mokslinės diskusijos ribas (taip, aiš-
ku, padarydami pokalbį dar įdomesnį) 
ir prabildami politiškai. Būtent čia ir 
buvo išsakyta daugiausiai stebinusių 
minčių. Pavyzdžiui, diskusijos rėmuo-
se Suny teigė, kad dabartinę Rusijos 
studijų identiteto krizę galima būtų 
palyginti su 90aisiais sovietologijos 
lauką ištikusia krize, sukeltą SSRS 

subyrėjimo. Bet peržengdamas tiesio-
ginius diskusijos rėmus Suny teigė, 
kad šis karas – ne tik tarp Rusijos ir 
ukrainos, bet veikiau – netiesioginis 
karas tarp Rusijos ir NATO, NATO 
gynybos ir technologijų bandymų po-
ligonas, tad JAV nesistengia kuo sku-
biau užbaigti karo ir yra pasiryžusios  
kovoti „iki paskutinio ukrainiečio“. 
Panašiai kalbėjo ir politologas iš Indo
nezijos, papasakojęs, kad nors Indo-
nezijoje Rusijos studijos nelaikomos 
aktualiomis (Kinija regionui svarbes-
nė), Rusija į vietos universitetus kiša 
milžiniškus pinigus, ir iškart po karo 
pradžios ėmė reikalauti grąžos: per 
ambasadą pradėjo siekti tiesioginių 
kontaktų su profesūra ieškodama, 
kas viešai paremtų Putino karą. Tarsi 
pratęsdamas Suny mintį, jis prasitarė, 
kad Rusijos invazija yra neteisinga ir 
atgrasi, bet nu gal biškį čia yra ir JAV 
bei NATO kaltės. Turoma prabilo apie 
rusofobiją Suomijoje, esą studentai 
universitete po karo pradžios bijojo 
kalbėti rusiškai, ir iškėlė (jai) funda-
mentalų klausimą: kaip įmanoma vyk-
dyti tyrimus be bendradarbiavimo su 
kolegomis Rusijoje? Tiesa, sulaukusi 
pastebėjimo iš auditorijos, kad apie ru-
sofobiją daugiausiai kalba Lavrovas ir 
Putinas, ši puolė atsiprašinėti, esą tik 
pasiklydusi vertime; be to, gal kiek per 
daug pasidavusi emocijoms, nes dėl 
karo nuplaukė jos mokslinis projek-
tas. Tiomkina pasakojo apie pirmąsias 
karo dienas Rusijoje, kaip irgi stebėjo 
protestus, kaip trys jos studentės buvo 
suimtos, kad nebėra saugumo jausmo 
ir ji rimtai svarsto išvykti iš Rusijos, 
bet nenori palikti studentų. Pasak jos, 
nors naujienų ir žinių paklausa iš Ru-
sijos yra milžiniška, dėl karo sąlygotos 

abipusės izoliacijos tikros vidinės situ-
acijos šalyje žinoti niekas negali. Vyk-
dama į konferenciją ji kiek baiminosi 
kitų dalyvių reakcijų ir pasisakymų, 
bet, pasirodė, be reikalo. Tiesa, vie-
no Tartu universitete studijuojančio 
japono aštrius ir nelabai mandagius 
pasisakymus apie Rusijos akademikų 
atsakomybę karo akivaizdoje jai visgi 
teko atlaikyti. Toli gražu ne visi konfe-
rencijos dalyviai užsiėmė tokias, kaip 
pasakytų tūlas piktas lietuvaitis, nai-
vias pozicijas: nuomonių susikirtimų 
būta ir pakankamai aštrių. 

Akivaizdu, kad vasario 24oji su-
krėtė Rusijos studijų lauką, vis dėlto 
sunku sutikti su šios identiteto krizės 
prilyginimu 90ųjų situacijai sovietolo-
gijoje. Juk tada nustojo egzistuoti pats 
tyrimo objektas, paliktas daugiausiai 
istorikų kapstymuisi, o SSRS egzista-
vimo pabaigos veik niekas nenumatė. 
Dabar išvis galima suabejoti, ar po 
vasario 24osios tyrimo objektas bent 
kiek pasikeitė, juolab turint omenyje, 
kad karas prasidėjo ne 2022 m., o dar 
2014 m. Kol kas, atrodo, daugiau kei-
čiasi ne laukas, o patiems tyrėjams 
tenka permąstyti savo darbo metodus 
ir vertybes (plg. pasisakymus apie ru-
sofobiją). Panašiai kaip ir dabar stebi-
me Europoje – kaip ir nepatinka ka-
ras, bet dujų taigi reikia. Izoliuotis juk 
nepavyks. Tai – ne principo, o patogu-
mo klausimas, juk kilniau kalbėti apie 
iššūkius laukui, o ne asmeninius nepa-
togumus. Paguosti kolegas čia galbūt 
galėtų istorikai, kuriems Rusijos ar-
chyvai padoriai taip ir nebuvo atsivė-
rę, o ir neva fundamentalūs klausimai 
apie tyrimų lygį be bendradarbiavimo 
su kolegomis iš Rusijos veikiau turėtų 
kelti šypseną.
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šių metų liepos 7–10 d. Druskininkuo-
se vyko tradicinė akademinių studijų 
savaitė Baltos lankos – trisdešimt pir-
mą kartą suorganizuotas akademinis 
renginys, apjungiantis humanitarinių 
(ir ne tik) krypčių tyrėjus, įvairių pa-
kopų studentus, jų draugus ir pritrau-
kiantis net pačių druskininkiečių. Li-
teratūrologas Saulius Žukas, pirmuoju 
savo pranešimu atkeldamas vartus į 
šiųmetes lankas, prasitarė, kad „gali-
ma nervuot, galima nenervuot, bet jei 
nervuot – tai čia“. Vienas iš ilgamečių 
renginio organizatorių, kaip suprantu, 
turėjo omenyje lankų sukuriamą laiką 
ir vietą provokacijai, galinčiai išsivys-
tyti į diskusiją. Kitaip tariant, atsiran-
da galimybė ne vien pristatyti tyrimų 
rezultatus, bet leisti ir klausytojams 
reaguoti į siūlomas idėjas, paklausti, 
pasitikslinti, pasiginčyti. Kažkada gal-
vojau, kad kiekviena akademinė kon-
ferencija yra skirta idėjų cirkuliacijai 
ir dialogo mezgimui, tačiau mano pa-
tirtis rodo, kad tai dažniau išimtis nei 
taisyklė. Įprastas akademinės konfe-
rencijos pranešimas, ribojamas dvide-
šimčia minučių, sutelktas į rezultatų 
paskelbimą ir vienos minties išgry-
ninimą. Pranešėjas dažniau rūpinasi 
savo paties tekstu nei kolegų idėjomis. 
Lankose masteliai kiti – valandos ir 
pusvalandžio proporcijos užduoda vi-
sai kitą toną, leisdamos pranešėjui 
įvesdinti klausytoją į kontekstą, prob
lematiką, o ir pastarajam sureaguoti, 
išsakyti kilusias mintis ar prieštaravi-
mus. Kitaip tariant, sudaromos sąly-
gos ir nervinti, ir nervintis.

Tiesa, kaip būna ir kituose akademi-
niuose renginiuose, vieni pranešimai 
sukėlė daugiau diskusijų, kiti – ma-
žiau. Daug ginčytasi dėl, pavyzdžiui, 

Kas išmano, tas jas gano

ELEONORA TERLECKIENė

literatūrologės Aistės Kučinskienės 
iškeltos problemos dėl modernizmo ir 
avangardo terminų lituanistiniame 
kontekste, ar Gintautės Žemaitytės 
pristatytos Sapiegų rūmų Antakalnyje 
restauravimo ir aktualizavimo vizijos. 
Akivaizdžiai buvo paliestos jautrios 
temos, nes dėl interjero sprendimų 
būsimame Sapiegų kultūros pažini-
mo centre klausytojai pažėrė aštrios 
kritikos. Ar Žemaitytė savo praneši-
mu publiką „panervinti“ norėjo, abe-
jočiau, tačiau kilusi reakcija rodo, kad 
tema reikalinga ir aktuali – kaip ir 
pats objektas. Reikalingas bei aktua-
lus buvo ir literatūrologės Viktorijos 
šeinos pranešimas apie Ievos Simo-
naitytės romanui Aukštujų Šimonių 
likimas suteiktą pirmosios Valstybi-
nės premijos istoriją. NŽ-A skaityto-
jams istorija pažįstama (žr. šeinos 
tekstą NŽ-A, 2021, Nr. 8), tačiau tokio 
pobūdžio tyrimai kartais (re)aktu-
alizuojami ir valstybinių institucijų. 
Kaip priminė šeina, Seimo sprendimu 
Lietuvoje Simonaitytės metai minėti 
ne tik šiemet, 2022 m., bet ir prieš  
penkerius metus – 2017 m., iš esmės 
nutarimuose paliekant tą patį tekstą. 
Ak, žanro klasika – vaizduotės stoka 
ir vis „iš viršaus“ nuleidžiami didžiai 
prasmingi metų minėjimai.

Susirinkusiuosius kaip ir kasmet 
provokavo filosofai – Algis Mickūnas, 
Gintautas Mažeikis, Arūnas Sverdio-
las. Kai kuriuos pranešėjus filosofai 
net ir gerokai panervavo, ypač tuos, 
kurie, filosofiškomis akimis žiūrint, 
pernelyg giliai įbridę į lituanistinę 
brydę ir nelinkę visko abstrahuoti į 
bendresnio pobūdžio kultūrologines 
išvadas. Kaip supratau iš reakcijų, 
publikai, kaip ir man, įspūdį paliko ir 

filosofo Mintauto Gutausko kalba apie 
akvariumų kultūrą ir jos entuziastus. 
Po pranešimo supratau, kad net nenu-
maniau, kiek apie tai nežinojau, o štai 
dabar akvariumininko kitaip ir neįsi-
vaizduoju, tik kaip demiurgą iš Willia-
mo Blake’o paveikslo. Jei nemeluoja 
iš kartos į kartą perduodamas folklo-
ras ir mano atmintis, lankos prasidėjo 
kaip semio tinė konferencija – bet šiais 
metais semiotiškas buvo tik literatū-
rologės Nijolės Keršytės pranešimas 
apie mirties nagrinėjimą literatūroje. 

Kaip skaitytojas suprato iš mano pa-
minėtų temų, programa, bent iš pirmo 
žvilgsnio, gali pasirodyti eklektiška 
ir sporadiška – visokio plauko pra-
nešimai nuo LDK iki Vilniaus krašto 
problematikos tarpukario Lietuvoje; 
nuo Chodkevičiaus atvaizdų iki akva-
riumo; nuo tarpukario literatūrinių 
premijų iki šiandieninių paveldo ak-
tualizavimo problemų. Prasmingas 
klausimas, ar tokia ingredientų įvai-
rovė reikalo nepagadina, ar neišeina 
pernelyg egzotiškas rezultatas. Vienai 
temai ar problemai skirtas renginys 
pranešėjus ir klausytojus tarsi leistų 
labiau apjungti, pranešimus aktuali-
zuoti ir, ką ypač mėgstame – ką nors 
iškilmingai paminėti. Spėju, kad ir 
finansavimą renginiui būtų lengviau 
gauti, jei, pasirinkę temą iš Seimo pa-
sufleruoto sąrašiuko, studijų savaitę 
organizatoriai paskirtų konkrečiai 
asmenybei ar įvykiui. Vis dėlto, mano 
galva, atsispyrimas apsiribojimui tink
leliu ir tam tikro margumo išlaikymas 
yra neabejotina renginio stiprybė. Jis 
leidžia pranešėjams atvykti su tuo, 
ką jie tikrai tyrinėja, į ką yra įsigilinę 
ir kas jiems bent jau šiuo metu tikrai 
rūpi. Žinoma, konceptualumas turi 
savų pliusų, tačiau ir laisvė temoms 
sukuria savitą balansą, atsirandančias 
netikėtas ir įdomias sąsajas. Pavyz-
džiui, visiškai natūraliai net keliuose 
pranešimuose atsikartojo vaizduotės, 
žvilgsnio ir regėjimo problematika, lei-
džiant ją svarstyti iš visiškai skirtingų, 
gal kiek netikėtų perspektyvų.

Lankų margumas parodo de facto 
veikiantį humanitarų tarpdiscipli-
niškumą Lietuvoje – nepaisant to, ką 
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zirzia mokslo biurokratai. Jau seniai 
nebėra taip, kad kiekvienas dirbtų 
tik sau – kultūrinės, filosofinės teori-
jos ateina į pagalbą tiek lituanistams, 
tiek menotyrininkams. Domėjimasis 
vienas kito tyrimais yra reikalinga, 
tačiau, kaip žinia, sunkiai įgyvendina-
ma praktika, ypač dėl nedėkingų laiko 
sąnaudų. Lankos tampa erdve išgirsti 
tyrėjus, kurių temos domina, bet lieka 
visiems gerai pažįstamoje kaibuslai-
ko vizijoje. Žinoma, klausimai ir disku-
sijos atsargesnės, kai susiduriama su 
labiau nuo savojo tyrimų lauko nuto-
lusiomis temomis, kad ir tarp senosios 
ir šiuolaikinės literatūros bei kultūros 
tyrimų. Tačiau mano patirtis lanko-
se (ne tik šiųmetinė, bet ir pernykštė) 
byloja, kad praraja nėra tokia didelė, 
kaip kartais atrodo. Priešingai, seno-
sios kultūros ir tekstų tyrimai patei-
kia analogijų, pavyzdžių, perspektyvų, 
leidžiančių ne tik suprasti praeities 
epizodus, bet ir naujai pamatyti šiuo-
laikinius reiškinius, kultūrinį ir isto-
rinį tęstinumą. Lankose skaityti Onos 
DilytėsČiurinskienės pranešimai 
liudija barokinių tekstų intermedia-
lią ir intertekstualią gelmę, Tojanos 
Račiūnaitės pristatyti Karolio Chod-
kevičiaus atvaizdai – (savi)reprezen-
tacines vaizdines formas ir reikšmę to 
meto visuomenei. šios temos reikalau-
ja specifinio ir plataus praeities pras-
minio konteksto išmanymo, tačiau 
tinkamai pristatytos plečia kultūros, 
istorijos, teksto ar vizualumo sampra-
tas. Ir reiktų pabrėžti, kad įtaka abi-
pusė. Besiklausant minėto Keršytės 

pranešimo apie rašymą mirties pers-
pektyvoje ir laiko kategorijos reikšmę, 
kilo minčių, kaip, keliant panašius 
klausimus, galima pažvelgti kad ir į 
barokinius ars moriendi (tinkamo pa-
siruošimo mirčiai) tekstus, jų autorius 
ir skaitytojus. 

Paskutinis, bet gal net ir svarbiau-
sias lankų veiksnys, palikęs šiltą 
įspūdį, yra bendruomenės telkimas ir 
išlaikymas. Tiek šiais, tiek anais me-
tais konferencinė salė, kurioje skaityti 
pranešimai, buvo beveik visad pilna. 
Vietas užpildė ir senbuviai, ištikimai 
lankantys suvažiavimus, ir įvairių pa-
kopų bei specialybių studentai. šiais 
metais įvyko ir tradicinė kelionė į Liš-
kiavą. Pasibičiuliauti norintieji buvo 
garlaiviu nuplukdyti iki Liškiavos pi-
liakalnio. Smagu buvo girdėti, kokie 
keliai klausytojus atvedė į lankas – 
vieni paraginti dėstytojų, kiti pasiklio-
vę draugų, pažįstamų atsiliepimais. 
Džiugu, kad netrūksta ir grįžtančių-
jų – bakalaurų ar magistrų, kuriems 
lankos išlieka tiltu į bendrystę su dės-
tytojais, kolegomis, akademija. Prane-
šėjai – įdomu ir smagu, tačiau būtent 
ta susirenkanti, į Druskininkus suva-
žiuojanti marga auditorija, jos smal-
sumas, geranoriškas sutikimas „pa-
sinervinti“ ir sudaryti bendruomenę, 
yra renginio spiritus movens. Gal dėl 
to ir buvo kiek nejauku, kai, aptariant 
renginio rezultatus, regėjosi mažokai 
pasisakančiųjų, ypač iš studentų.

Lietuvos humanitarams akademi-
nių vasaros renginių pasiūla – itin 
plati – nuo Santarosšviesos suvažia-

vimo iki Thomo Manno festivalio, nuo 
Literatūros salų iki šiaurės vasaros ir 
t. t., jau nekalbant apie tai, kad visuo-
met galima susidomėti ir analogiškais 
renginiais užsienyje. Vis dėlto pana-
šu, kad Baltos lankos yra atradusios 
ir įtvirtinusios savo vietą, galinčią pa-
siūlyti duonos ir žaidimų vis dar alks-
tančiai humanitarų bendruomenei. 
Nenoriu sudaryti įspūdžio, kad tose 
lankose vien pieno upės ir medaus 
krantai – vieni pranešimai stipresni, 
kiti silpnesni, o organizatoriai susidu-
ria su finansavimo ir komunikacijos 
iššūkiais. Tačiau pats formatas, kon-
cepcija, misija, kurios renginys, mano 
galva, imasi, puoselėja ir perduoda 
akademinės kultūros vertybes, kurių 
be galo reikia šiandieninei universite-
tinei (ir ne tik) bendruomenei. Reikia 
tikėtis ir linkėti, kad kadaise gimusi 
intencija, kaip tai įvardijo Sverdiolas, 
organizatorius kirkins ir toliau, neleis-
dama sustoti procesams ir telkdama į 
pagalbą naujas jėgas. 

Galiausiai, skaitytoją raginčiau ne-
priimti mano nuomonės už gryną pi-
nigą, ja suabejoti ar net pasipiktinti, 
ir kitais metais apsilankyti pačiam. 
užsukti jei ne visoms, tai bent vienai 
ar kelioms dienoms, pasiklausyti pra-
nešimų, įsitraukti į diskusiją ir, jei leis 
aplinkybės, nusigauti iki Liškiavos Ra-
ganos mūro. Pasiganyti daugiamatėje 
baltų lankų erdvėje ir dėl kokios nors 
idėjos didžiai susijaudinti, o dėl kokios 
problemos – sveikai pasinervinti.
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Daugelis turi ar žino močiutę, savo ar 
laiptinės kaimynę, kurios butas yra 
tapęs daiktų saugykla. Mano močiu-
tė kadaise turėjo kaimynę, kuri, pra-
radusi savo šunį, tapo nebematoma, 
pasislėpusi už savo durų. Po kiek 
laiko, bėgiojant laiptais pro jos butą, 
vis pasijusdavo nosį raukiantis nema-
lonus, sušutęs, su laiku stiprėjantis 
senos drėgmės kvapas. Skubėdamas 
savais vaiko reikalais vis matydavau 
ant durų rankenos paliktą plastikinį, 
laikraščių ir žurnalų prikrautą mai-
šelį. Kažkada nustojo matytis ir jis, 
o neužilgo prasidėjo kraustymas, ku-
rio pirmosios dienos suteikė galimybę 
netyčia pažvelgti pro smarvės gūsį pa-
galiau praleidusias duris. Ten buvo iš 
laikraščių, atliekų, kartonų ir visokio 
mėšlo suraustas urvas, pro kurį net 
pačiam, rodos, būtų sunku pralįsti. 
Tuo metu dar nesupratau, kodėl žmo-
nės taip gyvena, ir ramiai sau pasa-
kęs: „Matyt, skaityt mėgsta“, pamir-
šau. Jau paaugęs sužinojau hoardingo 
sąvoką, kuri reiškia tiesiog kaupimą, 
tačiau ne bet kokį, o kompulsyvų po-
reikį nešti ir kaupti įvairius daiktus 
namuose, telkiant juos dėl negebėji-
mo išmesti, atskirti to, kas vertinga ar 
bent bus praktiškai naudinga, nuo to, 
kas tėra šiukšlės.

Julija Skudutytė kurį laiką gyveno 
su panašia, bet pakenčiamo laipsnio 
kaupimo entuziaste, kuri negalėjo 
išmesti plastikinių maišelių, maisto 
pakuočių, stiklainių ar senų žurnalo 
Tarybinė moteris numerių. šią mo-
čiutę ji pavertė savo meninio tyrimo 

Hoardingas: julijos skudutytės 
paroda „už kulisų“

LINAS BLIšKEVIČIuS

objektu, kuriuo pradėjo žavėtis – iš 
pažiūros atsitiktinai sudėtose daiktų 
krūvose ji įžvelgė kompoziciją, gražius 
tikro gyvenimo natiurmortus, pradė-
jo analizuoti jos dienotvarkę, procesą, 
santykį su daiktais, chaotišką tvarką. 
Toks įsiterpimas gali pasirodyti kaip 
nepagarba asmeninei šiek tiek sutri-
kusio žmogaus erdvei, tačiau močiutės 
(kuriai suteiktas pseudonimas Jadvy-
ga, siekiant išsaugoti jos privatumą) 
atvejis autorei pasirodė universales-
nis, nes „lankydama draugų močiutes, 
Julija pradėjo pastebėti ir kitokią kau-
piamų daiktų įvairovę bei netikėčiau-
sias kompozicijas“1. Vėliau meninin-

kė žvilgsnį nukreipė ir į save, į savo 
įpročius bei veiksmus. Minėtoji asme-
ninė erdvė tapo nebeasmenine, nes 
kompulsyvus kaupimas, ypač pačiais 

žiauriausiais atvejais, tampa įvairių 
socialinės atskirties, higienos, sveika-
tos problemų priežastimi, o kartais ir 
dideliu nemalonumu kaimynams, ap-
linkiniams – gyvenantiems šalia kyla 
sanitariniai ar gaisro pavojai.

Skudutytės meninio tyrimo ir kūry-
bos rezultatas – Pamėnkalnio galerijo-
je veikusi paroda „už kulisų“, sukurta 
kartu su scenografe Dovile Gecaite. 
Pasirinktas pavadinimas ir parodos 
koncepcija prašosi ribomis grįstos in-
terpretacijos, kuri atsiskleidžia taip, 
lyg visas parodos turinys slypi kažkur 
„už“ – nematomoje erdvėje. Ekspozici-
ja papildoma ir Gecaitės pakabintomis 
baltomis užuolaidų klostėmis, kurios 
erdvei suteikia ir vidines skirian-
čiąsias ribas. Taip siekiama erdvės 
dauginimo, „užkulisių užkulisiuose“. 
Visuose šiuose parodos kulisuose pri-
statoma 19 akvarelių, kurias papildo 
autorės (amžinatilsį) katino skulptūra 
„#nuotaika“ (2022). Katinas, būdamas 
lyg autorės personifikacija, sėdi pavar-
gęs, sudėjęs koją ant kojos, rūkantis 
su kava ir žvelgiantis į video darbą 
„Proceso dokumentacija“ (2020), ku-
riame, iš Skudutytės kaip tiriančiosios 

ar net slapta stebinčiosios pozicijų, do-
kumentuojama savo kasdienį ritualą 
atliekanti Jadvyga. šalimais ir apnuo-
gintos pačios autorės akvarelė „Trapu“ 
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Parodos fragmentai. Federico Proietta nuotraukos. iš facebook.com/PamenkalnioGallery

1 Parodos anotacija.
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(2022), akimis neleidžianti nematyti 
mėlynėmis pažymėto kūno. Panašu, 
kad jos ir tampa nuorodomis, išnardi-
nančiomis po tokiais fenomenais kaip 
hoardingas slypinčias traumines pa-
tirtis, apie kurias menininkė svarstė ir 
visą ankstyvąją ciklo dalį lydėjusiame 
apmąstyme, nugulusiame į magistro 
studijų metu atlikto meninio tyrimo 
teorinę dalį Proto būsena – Buitekas 
(2020)2. Jame keliamos prielaidos – 
okupacijos ir sovietizmo padariniai, 
skurdo kultūra, nostalgija arba kito 
laiko ritmo ilgesys ar net šeimoje be-
siskleidžiantys, ar vienatvėje susifor-
muojantys įpročiai.

Tiesa, vien su posovietinės erdvės 
kontekstu šios daiktiškos problemos 
sieti nereiktų. Apžvelgus su šiuo fe-
nomenu susijusią literatūrą, galima 
atrasti ilgą kaupimo kultūros istoriją. 
Pirmųjų požymių galima atrasti dar 
priešistorėje, konkrečiai archeologų 
atrandamose saugojimo vietose, kur 
buvo kaupiamos atsargos ir įvairūs 
praktines reikmes tenkinantys daik-

tai, siekiant juos apsaugoti nuo kitų 
žmonių ar gyvūnų. šis įprotis paste-
bimas ir gyvūnijos pasaulyje bei gali 
būti suprantamas ir kaip instinktyvus 

saugumo ar net išgyvenimo poreikis – 
tai iš dalies pastebėjo ir filosofas Wil-
liamas Jamesas, veikale Psichologijos 
principai (1893) analizavęs poreikį 
kaupti ir jį susiejęs su instinktu; ta-
čiau perteklinį kaupimą jis pirmasis 
įvardijo ir kaip sutrikimą. Susiforma-
vus sėslumui ir besiformuojant civili-
zacijoms, praktika pasikeitė nuo pir-
mojo būtinumo reikmių, nes pradėjo 
gausėti ir religinės paskirties daiktų, 
mumijų, skulptūrų, taip pat tauriųjų 
metalų, auksinių monetų, juvelyrikos 
ir kitų prabangių objektų. Būtent su 
prabangos objektų kaupimu Vakarų 
istorijoje įprastai ir buvo siejamas šis 
fenomenas (pavyzdžiui, ankstyvieji 
mitologiniai pasakojimai apie turtus 
saugantį drakoną). šykštumo ar kaž-
ką per stipriai kaupiančio žmogaus 
motyvas keliauja per istoriją nuo 
Antikoje suformuluotų žmonių tipų, 
graikiškosios dramos veikėjų, vėliau 
tampa ryškiu kriščioniškosios mora-
lės motyvu, nuolatos skleidėsi gatvės 
teatro ir literatūrinėje tradicijoje, pa-

vyzdžiui, Dante’s Dieviškojoje komedi-
joje, į ketvirtąjį pragaro ratą patekę ir 
šykštūnai, ir švaistūnai pasmerkiami 
amžinai kovoti tarpusavyje: „Per am-

žių amžius jie tebesigrums čia / Ir pri-
sikels, pargrįžę į kapus, / Vieni – pliki, 
kiti – sugniaužta kumščia. / Kas buvo 
išlaidus ar per taupus, / Tas laimės 
nebeteko ir ramybės“3. Vis dėlto ir tai 
paaiškintina tam tikrais socialiniais 
ar praktiniais aspektais, susijusiais 
su karo, politinio neužtikrintumo, so-
cialinių neramumų, nelygybės ir nusi-
kalstamumo problemomis. Tačiau pir-
muosiuose sisteminiuose hoardinimo 
tyrimuose XX a. devintame dešimtme-
tyje mokslininkai tai susiejo su būtent 
menkaverčių objektų kaupimu4.

Menkaverčių objektų gausa domi-
nuoja ir Skudutytės akvarelėse. Ji kyla 
iš Jadvygos buities, kurioje pilna au-
galų, pinigų medžių, bliūdų, buitinių 
rakandų, taip pat kaupiamų šiukšlių, 
kurias močiutė „sukaupia, išplauna, 
išdžiovina ir surūšiuoja į krūvas, tai 
tvarkingai sulankstytus plastikinius 
permatomus maišelius šalia kitų to-
kių pačių, tai švarius stiklainius šalia 
ir ant kitų tokių stiklainių“5. Autorė 
pamažu pradėjo tirti ir jos įpročius, jos 
keistenybes (pavyzdžiui, vandens sida-
bravimą, burtavimą, 4 valandas trun-
kančias maudynes su „Marijos radiju“ 
ir t. t.). Vėlesniuose darbuose meninin-
kė pradėjo pastebėti ir kitas močiutes, 
jos draugai pradėjo jai siųsti ir jų pačių 
atrastų kompozicijų nuotraukas. šiuo-
se Skudutytės kūriniuose atsiranda ir 
figūros, draugų ir jos pačios, pradeda 
atsiskleisti maži pastebėjimai apie mo-
čiučių „akcijų šėlsmo“ pasekmes, pa-
virstančias cukraus kupinomis spin-
telėmis. Atrodo, kad atsiranda nebe 
grynas grožėjimasis daiktų kompozici-
jomis, o ir socialumas, žmogus. Darbai 
priverčia apmąstyti, ar ne per daug tu-
riu gėlių, knygų, senų laidų, atsimini-
mus žadinančių niekučių ir prisiminti, 
kad mano močiutė irgi turi per daug 
plastikinių maišelių, degtukų dėžučių, 
žvakių, skudurų ir kitų buities dalykų. 
Tiesa, čia gali būti protingo praktišku-
mo, bet kartais šios žemiškos gėrybės 
tampa nepakeliama našta.

2 julija skudutytė, Proto būsena – Buitekas: 
Baigiamojo magistro darbo tiriamasis raštas, 
vadovas doc. dr. žygimantas augustinas, Vil-
nius: Vilniaus dailės akademija, 2020.

3 dantė aligjeris, Dieviškoji komedija, ver-
tė aleksys Churginas, Vilnius: Vaga, 1988, 
p. 36.

4 Randy O. Frost, Rachel C. Gross, „The 

Hoar ding of Possessions“, in: Behaviour Re-
search and Therapy, 1993, t. 31 (4), p. 367–
381.

5 julija skudutytė, op. cit., p. 12.
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Būtent socialinis aspektas tampa 
svarbus šios problemos suvokimo lū-
žiui kultūros istorijoje. Remiantis šio 
reiškinio kontekstą nagrinėjusiu Fre-
du Penzeliu, veikaluose iki Honoré 
de Balzaco nebuvo atsižvelgiama į 
kaupimo nulemtą poveikį gyvenimo 
sąlygoms6. Dokumentų, popierių gau-
sa, įvairūs šykštumo pavyzdžiai, su-
keliantys socialinius sunkumus, vis 
dažnėjo literatūriniame kontekste, 
o vėliau pasiekė ir mokslininkų vaiz-
duotes. Tuo metu pradėta svarstyti ir 
apie konsumerizmo, socialinio statuso 
problemą, vėliau išsirutuliojusią ir į 
vidinės žmogaus psichikos tyrimus, 
konkrečiai Sigmundo Freudo, vėliau 
Ernesto Joneso ir Ericho Frommo 
veikalus. Analizuoti asmenybės tipai, 
kolekcionavimo formos ar daiktais 
perteikiamo statuso reikšmė ir visuo-
menės charakteristikos bei jų poveikis 
individui. Tačiau šios problemos tyri-
mams didžiausią postūmį davė garsūs 
kompulsyvaus kaupimo atvejai, pa-
vyzdžiui, mirčių pareikalavęs atvejis 
XX a. viduryje, kai viename Niujorko 
namų buvo rastas lavonas kartu su 
120 tonų daiktų (laikraščių, skardinių, 
medžio šakų, metalo atliekų ir daugy-
bės kitko), tarp kurių buvo galima pra-
siskverbti mažais tunelių labirintais. 
Kuopiant buvo atrastas net elektros 
generatorius, išardytas automobilis, 
valtis ir 14 pianinų7. šis atvejis tapo 
savotišku riboženkliu, nes sulaukė 
didelio visuomenės susidomėjimo, 
o žmonės alko naujų sensacingų tokio 
gyvenimo aprašymų. Pastaraisiais 
dešimtmečiais itin populiariomis tapo 

laidos apie kompulsyvų daiktų kaupi-
mą, ypač realybės televizijos eroje.

Tačiau Julijos Skudutytės paroda 
analizuoja tokių buitinių kompozicijų 
grožį, lyg nuasmeninimą, visa tai, kas 

susiję su patologijomis, trauminėmis 
patirtimis, paverčiant tik antrapla-
niais veikėjais ar tais, kurie ir lieka 
„už kulisų“. Dažniausiai darbų pavadi-
nimuose atsiskleidžiantis ironiškumas 
ar populiariosios kultūros nuorodos to-
kią buities ikonografiją paverčia lyg ir 
nerimta, atsitiktine, tiesiog „atrasta“ 
kažkieno namuose. Autorės dėmesys 
detalumui, užrašams ar spalvai leidžia 
atpažinti daiktus, verčia galvoti ne 

tiek apie santykį su jais, kiek apie juos 
pačius kaip autonomiškus, iškonteks-
tintus objektus, lyg jie neturėtų jokios 
gilesnės prasmės, lyg gyvenimu nusi-
vylusio piešimo mokytojo sustatytuose 

natiurmortuose. Nepaisant to, įsikibęs 
į kūrinius ir objektus žiūrovo žvilgs-
nis negali juose nematyti pribloškian-
čios gausos, kažko, ką galima suvokti 
kaip poreikį turėti perteklių, kylantį 
iš stokos, norą apsistatyti daiktais iš 
nesaugumo, jų pagalba komunikuoti 
iš negalėjimo kažko išsakyti. Tada net 
ir pavienis maišelis kalba apie kažką, 
ką norisi paslėpti nuo kitų. !

6 Fred Penzel, „Hoarding in History“, in: 
The Oxford Handbook of Hoarding and 
Acquiring, edited by Randy O. Frost, Gail ste-
ketee, Oxford university Press, 2014, p. 10.

7 Randy O. Frost, Gail steketee, Stuff: Com-
pulsive Hoarding and the Meaning of Things, 
Boston, new york: Hougton Mifflin, 2010.
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Vyriausiosios lietuvių poetų kartos atstovas Gintaras 
Patackas, vėlyvuoju sovietmečiu išgarsėjęs kaip mo-
dernistas, pastaruosius kelis dešimtmečius kuria post
modernius eilėraščius ir kas kelerius metus išleidžia 
knygas, kuriose interpretuoja antikinius ir renesansi-
nius siužetus, motyvus ir kūrėjų biografijas. Prieš maž-
daug septynerius metus itin ryškūs buvo jo bandymai 
stilizuoti Dante’s Dieviškosios komedijos tekstus, suku-
riant šiuolaikinę, kiek ironišką renesansinio žmogaus 
sampratą ir portretą.

šiais metais, prasidėjus karui ukrainoje, Patackas 
parašė ir išleido eilėraščių rinkinį Karo kronika, ku-
riame jautriai reaguoja į aktualijas, rūpimas visiems 
ar beveik visiems Lietuvos žmonėms. Mūsų dienomis 
daugelio meno kūrėjų pozicija užpultos šalies ukrainos 
ir agresorės Rusijos atžvilgiu atrodo savaime supran-
tama – smerkiamas Putinas, jo totalitarinis režimas ir 
dažniausiai beveik visa rusų tauta. Vis dėlto, jei pri-

simintume aštuoniasdešimties metų senumo Lietuvos 
istoriją, menininkų laikysena okupanto atžvilgiu taptų 
ne tokia lengvai numanoma ir šiandien. Tiesa, dabar-
tiniais laikais iš esmės neatsirado rašytojų, poetų, ese-
istų, kurie būtų priešiški laisvos Lietuvos bei ukrainos 
atžvilgiu ir palaikytų Rusiją. Tačiau pasižvalgius į sce-
nos meno kūrėjus, matomas ne vienas atvejis, verčian-
tis, regis, bet kurį sveiko proto Lietuvos žmogų nusteb-
ti. Net ir kalbant apie rašytojus, pasakytina, kad viena 
yra paprastais socialinių tinklų įrašais smerkti agre-
sorių ir palaikyti ukrainą, ir gerokai kas kita yra savo 
kūrybingumu dalyvauti kare, remiant skriaudžiamuo-
sius ir teisiant okupantus. Karo kronika yra ta knyga, 
kuri liudija jos autorių giliai ir kūrybingai išgyvenant 
karą ukrainoje, buvimo Lietuvoje karo metu ypatumus 
ir turint tvirtą moralinį stuburą.

Ne vienas socialinių tinklų įrašų autorius ir net kai 
kurie politikai yra pastebėję, kad Rusijos režimas el-
giasi taip, jog jo veiklą galima būtų apibūdinti kaip 
postmodernią. Gilesnio žvilgsnio į tai, koks agresyvaus 
okupanto santykis su minėta XX a. pabaigos Vakarų 
kultūrine paradigma, beveik nebūta. Suprantama, kad 
Rusija postmodernizmą supranta savotiškai ir gerokai 
kitaip, nei daugelis civilizuotų šalių. Rytuose postmo-
dernizmas – tai tokia nuostata savęs ir pasaulio atžvil-
giu, kuri reiškia, kad viskas yra leista, ir kuo niekšin-
giau elgiamasi, tuo labiau esi postmodernus. Rusiškojo 
postmodernizmo viršūnė yra melo pateisinimas, kai 
neigiama tai, kas yra tiesiog faktų kalba akivaizdu. 
Tai – savotiškas paralelinio pasaulio konstravimas. 

Karo kronika irgi yra postmoderni, tačiau visiškai ki-
taip, nei manytų daugelis dabartinių rusų ir ypač jų pro-
pagandistų. Aptariamo poezijos rinkinio autorius post
modernus yra senąja, europietiškąja laikysena, kurios 
pagrindiniai bruožai yra Senojo žemyno pradžių pra-
džios – senovės graikų – mitų, filosofijos ir literatūros 
aktualizavimas ir perkūrimas. Patackui yra akivaizdu, 
kad europiečiais lietuviai buvo ir yra ne tik todėl, kad 
beveik prieš du dešimtmečius įstojo į Europos Sąjungą 
ir kiek vėliau tapo NATO valstybe. Lietuviai jam yra 
vakariečiai pirmiausia todėl, kad vis dar turi beveik ar-
chetipinę senosios Europos atmintį, kuri labiausiai yra 
gyva grožinėje literatūroje. Odisėjo, Telemacho, Anti-
gonės ir kitų antikinių veikėjų portretai Karo kroni-
kos autoriui yra gyvybės ir jėgų šaltinis. Kartu aiškiai 
suprantama, kad daugelis dabartinių mūsų gyvenimo 
siužetų, įskaitant ir karą ukrainoje, nėra nauji, radęsi 
vakar ar šiandien – jie yra pačioje Europos prigimtyje. 
Patackas yra tas poetas, kuris eilėraščiais teisia karą ir 
aukština taiką, meilę ir kūrybą.

KnyGų aidai

Gintaras Patackas,
KaRO KROniKa: 
Eilėraščiai,
Kaunas: Kauko laiptai, 
2022, 88 p., 300 egz.
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Ypatinga Karo kronikos žymė yra ironija ir sarkaz-
mas, kurie vėlgi yra postmoderniosios stilistikos ypa-
tybės. Patacko eilėraščių kalbančiojo juokas kyla iš 
tradicinio vakarietiško meninio neatitikimo tarp dvie-
jų plotmių – situacijos rimtumo ir gebėjimo, esant joje, 
pašiepti priešą ir iš jo nesidrovint pasityčioti. Rytietiš-
kasis postmodernizmas diktuotų kitokią laikyseną, ku-
riai įvardyti geriausiai tiktų žodis „paklusnumas“: kai 
rusas mato dviejų realybių neatitikimą, tai jo neverčia 
nei šypsotis, nei juoktis. ši estetinė distancija paskati-
na lankstymąsi prieš galingąjį, ignoruojant minėtą tik
rovės kontrastingumą.

Karo kronika yra ne vien pasijuokti susiėmus už pil-
vo priverčianti knyga, bet ir toks eilėraščių rinkinys, 
kuriame nestokojama saviironijos. Poeto kalbėjimo 
stilistika ir ritmas bei rimas labai primena senovines 
rusų dažnutes, kuriose slypi visas pasaulio banalumas 
ir gyvenimo prasmės stoka. Patackas, rašydamas apie 
Putino ir Rusijos niekingumą, tai daro rusišku stiliu-
mi. ši ypatybė – dar viena proga skaitytojui šypsotis, 
verčiant knygos puslapius. Dar vienas juoko šaltinis, 
neįsivaizduojamas pikto agresoriaus asmenybėje, yra 
paties poeto ir eilėraščių subjekto atstumas, kuriantis 
autoironiją. Patackas nemano esąs didis kūrėjas ar pa-
saulio galingasis – jam rūpi ir karas, ir mažulė, kurios 
trumpomis charakteristikomis ar aliuzijomis beveik vi-
sada baigiami šios knygos eilėraščiai.

Knygoje postmodernizmas nėra sąlyginis, patogus ir 
nuskausminantis. Eilėraščių subjektas gyvas, jaučian-
tis ir patiriantis kančią, kurią reiškia ne tiesiogiai, o es-
tetinės distancijos su savimi ir tikrove būdu. Jei klaus-
tume, ką Karo kronikos autorius savąja knyga pasako 
daugiau, nei pasakytų eilinis Lietuvos televizijos kana-
lų žiūrovas, reikėtų pripažinti, kad Patackas sukuria 
vientisą ir proto balso neprarandančią laikyseną, kuri 
gali padėti skaitytojui lengviau išgyventi mūsų šian-
dienos istorinius įvykius.

Patackas knygą baigia optimistinėmis eilutėmis, ku-
riose rašoma apie pasaulyje vėl stojusią Darną. Tai vėl-
gi nuoroda ir sąsaja su senovės graikų tikrovės sampra-
ta, pagal kurią žmogus turi ir privalo suvaldyti chaosą, 
jei nori būti kūrybinga asmenybe. Rusiškojo pasaulio 
postmodernizme darna yra tiesiog nepakenčiama, nes 
tik netvarkoje įmanoma taip siautėti ir prarasti protą 

bei sveiką nuovoką apie save ir kitus, taip pat ir kaimy-
nus ukrainiečius. Karo kronikos eilėraščių žmogus net 
labai nestabilioje tikrovėje suvaldo jos chaotiškumą – 
knyga tampa būdu ir poetui, ir skaitytojui tikėti pasau-
lio ateitimi, kurioje toks karas, koks vyksta dabar, būtų 
vis sunkiau įsivaizduojamas ir įmanomas.

Gintaro Patacko neįmanoma atsieti nuo Kauno ir 
Laisvės alėjos. Būtent čia sukurti visi aptariamos kny-
gos eilėraščiai. Čia įvyko daugelis ir paties poeto bio
grafijos bei iki Laisvės alėjos atsiritę Lietuvos ir pasau-
lio įvykiai. Patackas, kad ir kas nutiktų, visada žvelgė 
į Soborą ir gurkšnojo, ir tebegurkšnoja kavą bei rūkė 
ir teberūko cigarus. Knygos skaitytojui, paties auto-
riaus gyvenimo dėka, dovanoja gal ir iliuzinę, tačiau 
labai gražią nuostatą, kad pasaulyje esama tokių sta-
bilių dalykų, kokie yra Laisvės alėja, kava ir cigaras. 
Skaitant knygą atrodo, kad jokie karai negali nutrauk-
ti šios asmeninės ir kartu labai plačiai apimančios Pa-
tacko tvarkos, kuri yra tradicinė, ikimodernybinė. Tai 
reiškia, kad Karo kronikoje rašoma ne apie pasaulyje 
pasimetusį, laiko nesuskaičiuojantį žmogų, o apie tą 
individą, kuris yra tvirtai įsivietinęs, supratęs savąją 
kūrybinę dalią ir ją priėmęs. Kaunietis poetas primena 
senovės graiką, kuris, viena vertus, gyvena mieste, ne-
reikalaujančiame didesnių kontekstų, kita vertus, yra 
neabejingas pasaulio įvykiams.

šis eilėraščių rinkinys yra liudijimas apie tai, kad jo 
autorius nėra postkolonialus žmogus. Čia nėra buvusių 
okupacijų paliktų vidinių traumų, kompleksų, baimių, 
kurias daugelis Lietuvos žmonių ir ne vienas rašytojas, 
poetas tebenešioja savyje iki šiol. Paslaptis ta, kad Pa-
tackas yra laisvas kūrėjas, savo poezijos eilutes matuo-
jantis (deja, ne universaliais) žmogiškumo, moralinio 
jautrumo ir taikos kriterijais. Tai knyga, kurios auto-
rius nėra susirūpinęs siaurai savimi ir gyvenantis tik 
sau. Laikais, kai pastarieji interesai visuomenėje domi-
nuoja, Patackas vėl lieka būti skaitomas ir vertinamas 
pagal klasikinio žmogaus portretą ir panašumą.

Karo kronikos autorius, būdamas garbaus amžiaus, 
yra tas žmogus, kuris vis dar rašo poeziją, o ne virkau-
ja apie nepelnytus apdovanojimus ar kitokius tuštybės 
atributus. Gintaras Patackas, šios recenzijos autoriaus 
kukliu spėjimu, gali būti tas poetas, kuris rašys iki pat 
savojo gyvenimo kelio pabaigos.

K n y G ų  a i d a i
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Lietuvių prozoje rožių aptiksime rečiau nei bulvių – 
vis dėlto esame žemdirbių tauta, o rožėmis įpratome 
grožėtis iš tolo, jos kelia asociacijas su sentimentaliąja 
XIX a. dvarų kultūra. Nedaug turime ir tokių rašyto-
jų kaip Vaiva Grainytė – pratinančių skaitytojus prie 
skandinaviško minimalizmo, vakarietiškos toleranci-
jos visokio plauko mažumoms, rytietiškų meditacijų, 
švelniai didaktiškų, tačiau išvengiančių egzaltacijos. 
Grainytė visoje savo kūryboje plaukia prieš srovę – jos 
eilėraščiai be poetizmų, operos be sceninių šablonų, 
o naujasis „koliažinis romanas“ – be tvirčiau suverž-
to siužeto, intrigos ir psichologiškai motyvuotų perso-
nažų. Tai tiesiog skirtingais balsais ir įvairiomis medi-
jomis transliuojamas, išnašomis išmargintas referatas 
apie tai, kaip sunku apibrėžti laimę.

Grainytė – jau pašlovinta pasaulyje ir pripažinta 
namuose, jos regalijos pažymėtos ant naujos knygos 
viršelio ir pirmojo priešlapio. Sulaukus premijų ir ap-
dovanojimų, galima sau leisti koliažinio žanro avantiū-
rą – improvizuoti klijuojant trumpas ir ilgesnes citatas, 
nesivarginant kai kurių versti iš anglų kalbos, kartais 
be jokio komentaro paliekant skyrelio užsklandai. Kad 
tarptautiškumas būtų dar akivaizdesnis, romanas turi 
veidrodinį atspindį – antrąją knygos pusę sudaro ang
liška versija, laukianti world literature žinovų dėmesio. 
Dvikalbis leidimas mūsų pačių hipsteriams ir influen-

ceriams turėtų parodyti, kokia tai prestižinė, sėkmę ne-
šanti knyga – juk seniai žinoma, kad Lietuvoje išleistos 
anglakalbės knygos platesnės tarptautinės audi torijos 
nepasiekia.

Iš karto pripažinkime – tai ne romanas, žanrinė pa-
antraštė mus apgavo. Tai panašiau į idėjų referatą, ku-
rios nors humanitarinės disciplinos bakalaurinio dar-
bo juodraštį, paįvairintą laiškų, monologų, pasakėčių 
intarpais, o visą naratyvą vainikuoja ironiškas eilė-
raštis „Hedonistinė adaptacija“, kartojantis seną kaip 
pasaulis Ekleziasto mintį: kad ir kaip džiaugtumeis ar 
kentėtum, viskas praeina ir baigiasi. Pasirenkama psi-
chologų, teologų, sociologų ir kitokių gudragalvių nu-
grota laimės-malonumo-euforijos vs depresijos-kančios-
Weltschmerzo plokštelė, vėl iš naujo zulinami antriniai 
šaltiniai, naršomi internetinių publikacijų archyvai, 
apsukamas hermeneutinis ratas nuo Aristotelio, De-
mokrito, pozityvistų, frenologijos šarlatanų, Władysła-
wo Tatarkiewicziaus prie hedonistinį malonumų sodą 
puoselėjusio Epikūro, kuriam laimė siejosi su būties 
netobulumo pripažinimu, nepasiekiamų troškimų atsi-
sakymu. Pritrūksta kritiško santykio su šaltiniais ir to, 
kas paprastai apibūdina gerą romaną – netikėto siuže-
tinio posūkio, įsijautimo į kūrinio atmosferą, įtaigaus 
pasakojimo – pojūčio, kad personažai iš tikrųjų gyvena, 
kenčia, kvėpuoja tuo, apie ką kalba, o ne vien sprendžia 
kažkieno pakištus rebusus.

Tyrėjo, „laimės ieškotojo“ vaidmuo tenka į šiaurinę 
Kanadą pasitraukusiam homoseksualiam intelektua
lui Deiviui, tačiau neatskleidžiama, kokia šio tyrimo 
motyvacija, kas jo mecenatai. Tiek laimės apibrėžties 
ieškantis Deivis, tiek jo laiškų adresatė Vika skelbia-
si atsiriboję nuo informaciniame triukšme skendinčių 
bendraamžių ir nuo socialinių tinklų, kuriuos pašiepia, 
bet akivaizdžiai negali be jų apsieiti. Autorės ir jos pa-
sirinktų alter ego balsais skelbiama visuomenės kritika 
gana nuspėjama, slystanti banalybės paviršiumi. Dau-
gelį čia suklijuotų tekstų galima skaityti kaip autobio-
grafinius esė, nors bergždžiai lauktume autentiškesnio 
atsivėrimo, tiesaus atsakymo: kada aš laiminga(s)? kas 
man malonu? ko aš trokštu ir ko stengiuosi išvengti?

Mizantropiška vienišė Vika visaip demonstruoja ne-
pakantumą jaunoms šeimoms su vaikais, nėščiųjų po-
kalbiai jai kelia fiziologinę atmetimo reakciją. Jos kovi-
dinės eros kasdienybė apsiriboja nesibaigiančiu namų 
valymu, kulinariniais eksperimentais ir tarpasmeni-
nių ryšių simuliacija – naršymu po tarptautines pažin-
čių svetaines. Blaškymasis tarp tūkstančių nepažįsta-
mų žmonių paskyrų primena klajones prekybos centre, 
kur atsiduodama „gausos ir neprisirišimo praktikai“ 
(p. 44); svajojama apie galimybes, kurioms niekada 
nebus lemta realizuotis. Manipuliatyvūs virtualybės 
tink lai veikia kaip pavojingi parazitai, nes jie užval-
do sąmonę ir nukreipia dėmesį nuo tikrųjų problemų, 

Pakeliui į laimės ir 
sveikatos salą

MANFREDAS ŽVIRGŽDAS

Vaiva Grainytė,
ROžĖs iR BuLVĖs: 
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ROsEs and POTaTOEs: 
a collage novel,
translator Karla Gruodis,
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2200 egz.
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 todėl ateitis nieko gero nežada: „Ta bjauri, cookies su-
kelta, į sąmonės vidurius įsimetusi kirmėlė [...] lašas po 
lašo galimai pratašys politinių pažiūrų akmenį, kuria 
nors linkme pakreips vartotojo pasaulėvokos kampą“ 
(p. 118). Ilgainiui išsipildys distopinės pranašystės – 
virtualybė įsiskverbs į pačią žmogaus prigimtį, apribos 
juslinio pažinimo galimybes, ims reguliuoti dienotvar-
kę: „neišmatuojamas dirgiklių vandenynas praris va-
karėjantį dangų, gražuoles sniego pusnis, visą likusią 
dieną, o galiausiai pasigardžiuodamas apgrauš ir taip 
netvirtą nakties miego, poilsio skeletą“ (p. 119). 

Nuolat postringaujama apie virusus, parazitus, kas-
pinuočius ar pelių lizdus sterilioje virtuvėje, animis-
tines metamorfozes – nuolatinę agresyvią gamtos in-
vaziją į žmonių sukurtą kultūrą. Konstatuojama, kad 
visuomenė serga, tačiau vengiama užsiimti jos gydy-
mu, net nepasiūloma jokių terapinių receptų. Galbūt 
kančios priežastis – nesugebėjimas savyje išsiugdyti, 
ištreniruoti malonumą signalizuojančių refleksų, per-
nelyg lengvas pasidavimas melancholijai (nuo Antikos 
laikų pažįstamai „juodajai tulžiai“), depresijai („vidur-
dienio demonui“), dvasios paralyžius susidūrus su „pa-
saulio sielvartu“? Laimės ir kančios apmąstymai nu-
veda iki bendresnių svarstymų apie prasmę. Grainytė 
stengiasi susieti priešingybes, įžvelgti sąryšį tarp ok-
simoronų ir negrabiai suklijuotų koliažinių paradok-
sų: „Prasmė, kaip ir juodosios tulžies skystis, priklauso 
šnekamosios kalbos, vaizduotės poetizmų ir (į)tikėjimo 
žanrui“ (p. 95). Koliažiniame romane prasmę kurian-
čios smegenys virsta ir brokoliu, ir detaliu žemėlapiu 
su jame lokalizuojama Sveikatos sala, aplink kurią ty-
vuliuoja nesvetingas galimybių okeanas. Svarstydama 
apie intelekto galimybes, Grainytė kartu su tyrėju Dei-
viu atmeta bet kokią metafiziką – žmogaus smegenys 
pirmiausiai rūpinasi išlikimu, o jautrus organizmas 
funkcionuoja kaip neuromediatorių (dopamino, sero-
tonino, oksitocino ir endorfino) ekosistema (p. 20). Vis 
dėlto Grainytės kuriamas pasaulis nėra vien biologiš-
kai determinuota visata, jame daug vaizduotę žadinan-
čių vizualinių metaforų: iš tautosakos ir senųjų mitų 
atplasnoja išminties saugotoja ir likimo lėmėja – pelė-
da/apuokė, o tai pačiai mitybos grandinei priklausanti 
pelė (vislumo, nesunaikinamos gyvybės simbolis) nai-
viomis vaiko akimis regima kaip vardan žmonijos gero-
vės laboratorinių eksperimentų metu paaukota kanki-
nė – Kristaus kančios atšvaitas (p. 105). šios metaforos 
tarsi „pakimba ore“, lieka neišplėtotos, pernelyg ambi-

valentiškos, kaip ir visą kūrinį įrėminanti rožių ir bul-
vių dvinarė opozicija.

Knygoje įamžintos karantininės tikrovės groteskiš-
kos aktualijos šiandien dvelkia vakarykščiu laikraščiu, 
virtualiųjų tinklų dominavimo fobiją pakeitė realesnė 
ukrainos karo ar net branduolinės katastrofos grėsmė. 
Kai kurie hipotetiniai svarstymai, tarkime, apie pasau-
lį be žmonių, kuriame prarastas teritorijas atsikovotų 
triumfuojanti gamta, dabarties kontekste įgyja papil-
domo dramatizmo, tačiau daugelis kovidinio laikotar-
pio šiurpulių atrodo nublankę (nors pats kovidas vis 
dar už kampo šiepia dantis), o pasakojimai apie laimę 
matuojančias silikonines apyrankes skamba kone in-
fantiliai.

Karantinas iki minimumo apribojo socialinius kon-
taktus, o juk bendravimas Grainytės kuriamo pasau-
lio veikėjams yra viena iš psichologinio komforto (gal 
net ieškomos laimės) sąlygų. Rožėse ir bulvėse gausu 
kalbos triukšmo, šūksnių, šnekamosios kalbos frazių. 
Net ir rašydamas privatų el. laišką adresantas neran-
da progos stabtelėti ir apmąstyti, ką pats išlieja virtu-
alybės ekrane. Kritikuodamas vakarietišką dirbtinių 
šypsenų kultūrą Deivis šokinėja nuo vieno konteksto 
prie kito konstatuodamas, kad meno kūriniuose dantis 
demonstruoja tik prastos reputacijos veikėjai, o gyvū-
nai šiepiasi iš baimės. Vis dėlto jis irgi paklūsta post
moderniam epistoliariniam etiketui: įpratęs kiekvieną 
mintį ramstyti mokslo šaltiniais, staiga susirūpina, ar 
sugeba išlaikyti adresatės dėmesį („:) Nu bet čia užsi-
vedžiau truputį...“), o laiško pabaigoje palieka daugybę 
grafinių šypsenėlių (p. 102). Siekiama prilygti mokslo 
populiarinimo žanro pavyzdžiams, tačiau „džiazuojan-
čio“ teksto pasažai nelabai dera su sausos faktografijos 
intarpais. 

Klijuojant koliažą vis lenda į akis skirtinga stilistika 
ir teksto kaip balasto pojūtis – atrodo, kad pašalinus 
kai kurias pastraipas ar net skyrelius prasminė struk-
tūra nė kiek nenukentėtų. Postmodernioje pasaulio 
knygų mugėje nieko nestebina atviri, mozaikiški, es-
kiziški eseistinės stilistikos romanai, ir Grainytės su-
klijuotas „hibridinis tekstų Frankenšteinas“ (p. 9) taip 
pat neturėtų mūsų gąsdinti, bet ar jis pajėgs ilgėliau 
išlaikyti popierinių knygų nebeįveikiančių influencerių 
kartos dėmesį? Pasak vienoje iš koliažo „skiaučių“ ci-
tuojamo žinių portalo Delfi.lt, bulvių darže rožės geriau 
prigyja, gausiau žydi (p. 153) – ar tik tiek mums reikėjo 
sužinoti, kad patirtume, kas yra laimė? !
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Tarsi netyčia į literatūrą atėjęs Paulius Norvila savo 
bibliografiją pradėjo pildyti ne tik poezijos rinkiniais, 
bet ir knygomis vaikams. Per ketverius metus, kurie 
praėjo nuo ketvirtojo poezijos rinkinio Skaičiai, poetas 
išleido tris vaikų knygas, o šiais metais jis grįžo su nau-
jausiu poezijos rinkiniu nebe.

Knygos pradžioje yra dedikacija: „Skiriu visiems 
abejojantiems, o ypač Kotrynai“. Kyla klausimas: abe-
jojantiems kuo, abejojantiems poezija? Tokiu atveju, 
tai būtų paradoksas, tikriausiai, kuriamas sąmonin-
gai, nes rinkinyje abejonė poezija yra ne tik gilinama, 
bet ir įtvirtinama. Pirmuoju eilėraščiu „ar spėsi“ (p. 5), 
kuriam skiriama ypatinga vieta rinkinyje – dar prieš 
prasidedant vienai iš dviejų knygos dalių, nebandoma 
kelti jokių abejonių – jame tiesiogiai konstatuojamas 
poezijos nereikšmingumas: „nėra prasmės rašyti eilė-
raščių – / nieko jais neįrodysi ir nepakeisi“. Ir, turiu 
pripažinti, kad jau kiek įgriso toks šiuolaikinių poetų 
kuriamas menkinamas poezijos įvaizdis – tarytum poe-
zija būtų norima vieningai tylomis atsikratyti, pakasti, 
o ir taip ne tokį dažną poezijos skaitytoją atgrasyti ku-
riamu eilėraščių kapinynu. Eilėraščiai apie eilėraščių 
rašymą, poezija apie poezijos beprasmybę keliauja nuo 
vieno rinkinio iki kito ir tai nebėra kažkas naujo ar ne-
tikėto. Vis semiant tą pačią, kadaise novatorišką, temą 

susidaro naujas šablonas, kuriuo, atrodo, yra bandoma 
dar kiek patempti irstantį postmodernizmo lavoną. Tai 
tampa svarbia ir aktualia problema, nes menkinant 
teksto vertę yra menkinamas ir skaitytojo vaidmuo. Jei 
poetas rašo, nes to reikia tik jam pačiam, kas šiuo atve-
ju yra poezijos skaitytojas? Galbūt turėtų būti taip, kad 
skaitytojas skaito, o rašytojas rašo. O ar tai jau nėra 
savaime prasmingi mainai? šiuo atveju kalbėti apie 
poezijos beprasmiškumą, ypač pačioje poezijoje, atro-
do beprasmiška. Rinkinys baigiamas eilėraščiu „tirš-
čiai“ (p. 61), kuriame, deja, lygiai taip pat plėtojama po-
ezijos beprasmiškumo tema: „iš poezijos liks tirščiai / 
[...] // tirščiai // trąša / tavo mirusiam / sodui“. Tad kaip 
ir pirmajame rinkinio eilėraštyje, taip ir paskutiniaja-
me apie kūrybą linkstama kalbėti itin niūriai: tirščiai – 
tai buvusios pilnatvės liudijimas. O eilėraščio subjek-
tui nebesinori (per)naudoti tų pačių tirščių, jų „skiesti 
vandeniu / eikvoti save / pūstis tik tam“, kad subliūkš-
tų (p. 61). Tad pasirenkama likusius tirščius panaudo-
ti kaip trąšą „mirusiam sodui“. Taip vėl išryškinama 
kūrybos beprasmybė – trąša, kaip atgyvinimo simbolis, 
naudojama „mirusiam“. Bet mirusio jau jokiomis trą-
šomis neatgaivinsi, tad pasirinktą tirščių panaudojimo 
būdą galima pamatyti kaip demonstratyvią kūrybinės 
vilties egzekuciją. Kyla klausimas – ar Norvila šiame 
rinkinyje tikrai nepernaudoja poezijos tirščių? Kofei-
nistas studentas, kartais siekiantis pataupyti, tikrai 
gali nesunkiai atskirti antrąkart ir net trečiąkart nau-
dojamų tirščių keliamą skonį, galbūt, panašiai yra ir su 
poezijos tirščiais.

Vartodamas, kaip anotacijoje teigia Aidas Marčėnas 
„gal net per dažnai“ Norvilos vartojamą klausiamąjį 
žodį „gal“, išgėręs rinkinį nebe vienu gurkšniu, ėmiau 
svarstyti – gal šioje poezijoje vis tik tų tirščių per daug? 
Analizuojant Norvilos poezijos kismą nuo pirmųjų 
(Septyni metų laikai, Kortų traukimas tėra tik dalis ri-
tualo) iki naujausių (Skaičiai, nebe) rinkinių, nesunku 
pastebėti, kad paskutiniuosiuose dviejuose eilėraščių 
kuriama vaizdinija yra nevientisa, skylanti, todėl ji ir 
ima sudaryti fragmentiškumo įspūdį. Antrajame ciklo 
„sąmyšis“ eilėraštyje pasirodo keistas kritimo į patalus 
ir išpjauto puvinio palyginimas: „minkštas kritimas į 
patalus / išpjautas kaip puvinys / todėl nuolat jaučiuosi 
mieguistas / plūduriuojantis tarp / vaikiškų pirštų / ra-
dijo dažnis“ (p. 12). Pirmąsias dvi eilutes galėčiau pava-
dinti ne itin „veikiančių vaizdinių“ kūrimo pavyzdžiu, 
tuo tarpu cituota pirmoji strofa baigiama, atrodo, iš 
niekur išnirusiu žodžių junginiu „radijo dažnis“. Nepai-
sant keistų palyginimų, antroji strofa, kurioje apsvars-
toma klišinė technologijų ir žmogaus kova, ima rodytis 
kaip visai kitas eilėraštis, vargiai susijęs su pirmąja jo 
dalimi: „nesu tikras / ar neįkąs / kompiuteris žmogui / 
bijančiam kad prisijaukinęs / turės savo vietą užleisti / 
tik pagalvok // plastmasės gabalui“.

Paulius norvila,
nEBE: Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla,  
2022, 64 p.
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Pusė puodelio tirščių
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Vientisumo trūkumo problema iškyla ir eilėrašty-
je „kūryba“ (p. 36), kurio pirmoje strofoje yra mąsto-
ma apie žmones, kuriančius savo gyvenimus, o antroje 
strofoje, su egzaltacijos prieskoniu, primenančiu poeto 
pirmųjų rinkinių stilistiką, ir pati kūryba: „kūryba ne-
išsitenka gyvenimo rėmuose / [...] / neišsitenka formose 
ir turiniuose / todėl viskas taip laikina / taip gražu –“. 
Atrodytų dėsningas perėjimas nuo žmonių, kuriančių 
savo gyvenimus, aprašymo iki pačios kūrybos apmąsty-
mų yra sutrikdomas paskutiniąja strofa: „jų jau nėra / 
o jie vis dar kuria / savo – mūsų – / niekieno – tą“. Toks 
poezijos ir gyvenimo kūrimas tų, kurių „jau nėra“, pri-
mena banalią išminčiaus didaktiką, po kurios skaityto-
jo lūpos tirščiais apkimba po kelių gurkšnelių.

Aptarę rinkinio vietas, kur tirščių gerokai daugiau 
nei reikėtų, pažvelkime, kur tirščiai yra pernaudojami, 
o kur vandens ir tirščių santykis yra tinkamas. Poeto 
brėžiama tematinė linija jau nuo pirmojo rinkinio teka 
savo vaga, bet perskaičius visą aptariamą knygą kyla 
abejonė, ar vaga gilėja, ar tik platėja. Poetikos centre 
lieka kasdienybė ir buitis. Apimtimi nedideliame rinki-
nyje yra sutalpinami eilėraščiai apie sėdėjimą kirpyk
loje (p. 44), stovėjimą parduotuvės eilėje (p. 45), apie 
gulėjimą vonioje (p. 54). Per kasdienybės vaizdinius 
ryškėja ir nusistovėjimo, ciklo, kartotės motyvai: „tavo 
diena aiški / išspręsta / žinai / kur būsi po savaitės“ 
(p. 19). Tačiau, žinoma, buities poetizavimas nereiškia, 
kad pati kasdienybės vaizdinija yra skiedžiama kokia 
nors balinamąja medžiaga. Tokie eilėraščiai neišsiski-
ria ankstesniosios Norvilos poezijos kontekste, jie pui-
kiai atpažįstami. Tad eilėraščių apie idilišką kasdie-
nybę ir rutiną visuma – jau ne pirmo plikymo tirščiai. 
Kava nebepritraukia. Ir tai tik sustiprina įtarimą, kad 
poeto pasirinkta tematinė vaga platėja.

Buities aprašymas savaimingai kreipia link santy-
kio su aplinka, o rinkinyje nebe šis „aš“ ir „kitų“ san-
tykis ryškėja. Čia jis plėtojamas įdomiais būdais ir iš-
ryškina kiek kitokią poetinę kryptį, pasižyminčią savęs 
„apsinuoginimu“ kontakto metu. Didelę reikšmę už-
ima neverbalinė žvilgsnių kalba. Eilėraštyje „jaunos 
dienos“ (p. 37) tarp merginų ir subjekto mezgasi kon-
taktas žvilgsniais: „juokiasi šypsosi gundo / [...] / ste-
bi tave o žvilgsniams / susitikus nurausta / kalba vien 
akimis / bet negalėtum išversti / nes tau viẽna atrodo / 
joms – kìta“. Taip suprobleminamas „aš“ ir „kito“ san-
tykis galimo nesusikalbėjimo plotmėje, kurį palydi vi-
dinė abejonė, kad, galbūt, neverbalinės kalbos kuria-
mos dviprasmybės tėra tik subjekto galvoje: „ar bent 
jau tu taip manai“.

Trečiame „sąmyšio“ ciklo eilėraštyje (p. 13) pateikia-
mas kovos su „kitu“ būdas: „laimi tas / kuris pirmas 

smūgiuoja / sugalvok klausimą ir nereikės / kęsti ty-
los – / dar blogiau – / pasakot apie save – // užteks iš-
klausyti“. Tačiau vidinis nerimas ir aplinkos baimė 
neretai paima viršų, ir, tokiu atveju, tenka lįsti atgal į 
savo kriauklę: „kalbėk nuleidęs akis / murmėk nerišliai 
po nosimi / venk žvilgsnių prisilietimų“ (p. 32). Kai ku-
riuose eilėraščiuose paryškinamas ir ego išsiveržimas, 
kai aplinka tampa ne priešu, o priemone saviraiškai: 
„vienas kitą kartojam / veiksmus žodžiuose slepiam / ir 
atvirkščiai – / tarsi durklą už diržo / laukiam kada išsi-
traukti galėsim / laukiam taip stipriai / taip nustebint 
norim / kad nieko aplink nebematom –“ (p. 15). šis dau-
giasluoksnis santykio vaizdavimas atskleidžia šiuolai-
kinio žmogaus kasdieninę socialinę kovą prieš „kitą“ ir 
„kito“ sukeliamą nerimą bei baimes subjektui, kurios 
nulemia ir kitą – vidinę kovą, akistatą su negalėjimu 
suvaldyti paties savęs ir savo baimių. Apie tai lietu-
vių poezijoje nėra kalbama taip dažnai, kaip norėtųsi, 
galbūt dėl nenoro „apsinuoginti“ ir parodyti savojo ego 
trapumo. Tai viena stipriųjų knygos pusių, parodančių, 
kad pakartotinio tirščių naudojimo problema vyrauja 
ne visuose rinkinio eilėraščiuose.

Kita stipri rinkinio nebe pusė yra eilėraščiai apie vai-
kystę ir jos žaidimus, veikiausiai todėl, kad juose jau-
čiamas užbaigtumas, vaizdiniai neskyla į fragmentus 
kaip kituose rinkinio eilėraščiuose ir tirščių bei van-
dens santykis čia sukuria skonį, kuris turėtų patenkin-
ti dažną poezijos skaitytoją. Eilėraščiuose apie vaikystę 
yra mažiau svetimumo, daugiau šiltesnio sąryšio su su-
vokiamu pasauliu: „nereikėjo / svetimų herojų / buvome 
jais patys“ (p. 22).

Galiausiai, norėčiau įtvirtinti savo pirminę hipote-
zę, kad didesnėje dalyje rinkinio nebe eilėraščių, kurie 
išsiskiria ankstesniosios Norvilos poezijos kontekste, 
tirščių yra per daug. Eilėraščiai apie asmeninį santy-
kį su „kitu“ ir vaikystę čia yra stipriausi ir jie prime-
na, kad autoriui visgi nestinga gabumų parašyti tikrai 
gerą eilėraštį. Tuo tarpu eilėraščiai, kurie atitrūksta 
nuo įprastos stilistikos, tartum skyla fragmentais, taip 
leng vai „nebesusiskaito“; maga viską klausinėti, išar-
dyti, o jų paliekamas poskonis primena gerokai per 
karčią juodą kavą, kurios tirščiai viršija kone pusę puo-
delio tūrio. Bet džiugu, kad autorius rodosi kaip ganėti-
nai dinamiškas poetas, ieškantis naujų formų ir neban-
dantis „antrąkart parašyti / savo eilėraštį pirmą“ (p. 5) 
ar kiekviename eilėraštyje naudoti jau kadaise panau-
doto recepto. Tačiau rinkinio pavadinimas, perskaičius 
ankstesnius Septyni metų laikai ir Buitinė, taip ir kelia 
norą ciniškai tarstelti: nebe, nebe tas jau, nebe tas. Sie-
kiant poeziją tekinti ta pačia vaga, derėtų pasirūpinti, 
kad ji ne tik platėtų, bet ir gilėtų.
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Knygos Gyvatės kojos: Negalios samprata gyvenimo pa-
sakojimuose (2022) pavadinimas iš tiesų intriguoja ir 
kviečia skaitytoją leistis kelionėn į kitokį, neretai nepa-
žintą pasaulį, kuriame knygos herojai savitai išgyvena 
tiek vidinę, tiek išorinę socialinę tikrovę, paženklintą 
įvairia kūno negalios patirtimi. Peršasi klausimas: tai 
ką vis dėlto reiškia pamatyti gyvatės kojas? Jurga Jo-
nutytė ir Giedrė šmitienė pasirinko alegorinį knygos 
pavadinimą, kaip vienos gyvenimo istorijos leitmotyvą, 
tapusį visos knygos vedamąja gija. Pamatyti baltų mi-
tologijoje minimas gyvatės kojas – reiškia įgyti kitokį 
suvokimą, trancenduojatį savo, anot Maxo Schelerio, 
„reliatyviai natūralaus pasaulio vaizdą“, kuris įpras-
tai yra suformuotas ir determinuotas mūsų socialinio 
žinojimo ir patirčių bagažo, kuriame negalios fenome-
no galėjo net neegzistuoti arba aidėti tolimi ir daugiau 
teoriniai jos žinojimo atgarsiai. Autentiški žmonių pa-
sakojimai apie savo negalios patirtis, betarpiškai per-
smelkiančias neįgalų kūną patiriančiojo sąmonę ir 
formuojančiais unikalų pasaulio suvokimą, nukelia 
skai tytoją lyg pasakos heroję Alisą į stebuklingą kara-
lystę, anapus veidrodžio, kur tikrovė matoma kitomis 
spalvomis, kur įprasti dydžiai, formos ir normos „ne-
veikia“, kur gyvastingumas ištrykšta lyg versmė, iš-
stumdama mirties šešėlį, kur eiblistinės (siekis galėti 

daugiau nei kiti) mąstysenos visuomeninių struktūrų 
nurašytų neįgalių žmonių gyvenimai atgyja ir sužy-
di tarsi diemedžio šluota režisieriaus Arūno Žebriūno 
kino filmo Gražuolė herojės mergaitės rankose. Dvi vei-
drodžio pusės – tarsi du gyvenamieji pasauliai: sociali-
nių veikėjų su negalia ir be negalios. Knygoje išguldy-
tos istorijos atskleidžia, kaip šie pasauliai iš esmės yra 
arti vienas kito ir dažnai išblukusiomis ribomis, tačiau 
visuomenėje vis dar vyrauja sąmonės nuostata brėžti 
perskyrą tarp normatyvinio ir neįgalaus kūno, tarp as-
mens su negalia ir be jos.

ši knyga, sudaryta socialinės filosofijos ir fenomeno-
loginės antropologijos tyrimo pagrindu, kviečia į nega-
lios fenomeną pažvelgti neįprastu žvilgsniu – ją pati-
riančių subjektų akimis ir artikuliuotomis gyvenimo 
istorijomis, jų epizodais. Tai dar vienas labai vertingas 
indėlis į negalios studijas, kuriose negalia vis dar iš-
lieka viena labiausiai kvestionuojamų sampratų. Kaip 
pastebi knygos autorės, pastaruoju metu yra regimas 
žymus poslinkis šį žmogišką kūno reiškinį nagrinė-
ti tolstant nuo biomedicininio negalios suvokimo mo-
delio, kuris išskiria funkcinius kūno sutrikimus ir jį 
atskiria nuo sub jekto, prie kitų sampratų, kurios ak-
centuoja interaktyvią paties individo, jo kūniškų ribo-
tumų ir socia linės aplinkos sąveiką. Tačiau dabartinėje 
visuomenėje vis dar įprastos ir internalizuotos yra ga-
lios iliuzijos visose gyvenimo plotmėse. Lengviau yra iš-
matuoti neįgalaus kūno nukrypimą nuo normatyvinio 
standarto, nustatyti (ne)darbingumo lygį, atlikti stan-
dartizuotą specialiųjų poreikių nustatymo apklausą, 
nei gilintis į vidinius asmens su negalia išgyvenimus ir 
tikrovės matymą per kasdienes gyvenimo neįgaliame 
kūne patirtis.

Visą knygoje suguldytą tyrimo išklotinę autorių žo-
džiais galima būtų pavadinti „verbaliniu prisilietimu 
prie nenorminio kūno patirčių“ (p. 37). Tad pasirinkti 
tyrinėti negalios sampratą per ją patiriančių subjektų 
išgyvenamą ir reflektuotą patirtį yra gana drąsus Jo-
nutytės ir šmitienės sprendimas, kurį autorėms, reikia 
pripažinti, sėkmingai pavyko įgyvendinti.

Didžiausia šios knygos vertė yra filosofinis fenomeno-
loginis negalios reiškinio skerspjūvis, atskleidžiantis iš 
pirmo žvilgsnio ne itin patrauklius jo „vidurius“, tačiau 
patraukiantis savo originalia prieiga ir autonaratyvais 
bei autentiškais negalios patirčių apmąstymais. Pa-
žvelgti į šį kūnišką, kiekvienu konkrečiu atveju origi-
nalų fenomeną „iš vidaus“ – kvietimas, aidintis iš kiek
vieno knygos puslapio, turėjo būti šio tyrimo autorių 
moto. Kad ir kiek būtų kalbama, rašoma, diskutuojama 
negalios tematika, vieningo sutarimo, kas yra negalia 
ir kaip tiksliausiai ją apibrėžti, vargu ar sulauksime. 
O ar reikia? Kiekviena epistemologinė prieiga pateikia 
savas interpretacijas. Jonutytė ir šmitienė pasirinko 
atskleisti negalios sampratą per ją patiriančių žmonių 
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gyvus ir literatūrinius pasakojimus, liudijančius nega-
lią patyrusių žmonių biografinius lūžius ir kintančias 
sąmonės transformacijas iš laiko perspektyvos. Tokia 
socialinės filosofijos ir filosofinės antropologijos priei-
ga pirmiausia orientuota į konkretaus žmogaus santy-
kį su savo negalia ir to individualaus santykio forma-
vimosi istorinius socialinius bei mąstymo kontekstus. 
Tokia prieiga kartu apnuogina stereotipinį ir neigia-
mą konotaciją turintį negalios kognityvinį konstruk-
tą, vis dar gajų „sveikosios“ visuomenės dalies natūra-
laus pasaulio vaizdo projekcijose ir bendroje eiblistinėje 
kultūroje. 

Skaitant išklausytus ir šioje knygoje pateikiamus 32 
fizinę ir sensorinę negalią patiriančių žmonių pasako-
jimus, pradeda blukti ribos tarp „normalaus“ ir neįga-
laus kūno suvokimo. Nebesimato aiškių skyrybos ženk
lų ir atitvarų. „Riba tarp galios ir negalios viso labo 
sutartinė“ (p. 19), o spalvų gama kūno įvairovės pale-
tėje kone begalinė. Nejučiomis iškyla pasikartojantis 
leitmotyvas, pabrėžiantis, kad normatyvinis kūnas yra 
gryna abstrakcija, o kiekvienas gyvas, konkretus kūnas 
yra kintanti laiko tėkmėje tikrovė, įgaunanti skirtin-
gas (ne)pajėgumo ir subjektyvaus išgyvenimo apraiš-
kas. Juk mes visi taip pat balansuojame tarp galėjimo 
ir negalios, pajėgumo ir silpnumo, nes iš esmės mūsų 
žmogiškas kūnas yra nuolatinėje grėsmėje būti pažeis-
tas ligos, traumos ar bet kokios intervencijos, sąveikoje 
su išorine aplinka. Tik apie šį faktą vis dar mandagiai 
nutylima, stumiama į specializuoto diskurso atitvarus, 
nors kiekvienas anksčiau ar vėliau, tiesiogiai ar netie-
siogiai artimų ar pažįstamų žmonių aplinkoje susidu-
riame su šia kūniška tikrove, kurios niekaip neina „pri-
sijaukinti“, greičiau nustumti į pasąmonės užkaborius 
iki jos betarpiškos patirties manifestacijos laiko.

Vienas iš knygos autorių tikslų ir būtų keisti negalios 
diskursą, tirpdant stereotipines nuostatas, vis dar glū-
dinčias kolektyvinio posovietinio mentaliteto kloduose 
su „netinkamo“, „sudarkyto“, „prastesnės kokybės“ neį-
galaus kūno neigiamos konotacijos reikšmėmis. Knygo-
je sudėti žmonių pasakojimai tiesiog atgraso žmogaus 
kūniškumą kategorizuoti, vertinti jį pagal „normalaus“ 
kūno kriterijus, spraudžiant jį į „Prokrusto lovą“. Kiek
vienas negalios paženklintas kūnas yra autentiškai, 
unikaliai išgyvenama tikrovė, neturinti analogų. Tik 
iš pirmo žvilgsnio negalėti regėti, girdėti ar vaikščio-
ti yra panašios kategorizuotos patirtys, tačiau iš tiesų 
itin skirtingos dėka vidinių išgyvenimų ir kiekvieno as-
mens mąstymo, autorefleksinio unikalaus konteksto.

Juo labiau Jonutytė ir šmitienė nesiekia ieškoti uni-
fikuoto negalios vaizdinio ar konstruoti dar vieną naują 
negalios sampratą. Tyrimo rezultatai, įgiję šios knygos 
pavidalą, tuo ir patrauklūs, kad perteikia su negalia 
gyvenančių žmonių negalios sampratų įvairovę, jų kai-
tos dinamiką, priklausomai nuo besikeičiančio istori-

niobiografinio atskiro žmogaus konteksto. Čia nerasi-
me tipiškų negalios patirčių ir apibendrintos žmonių su 
negalia situacijos Lietuvoje. Panaudota „įtraukaus ty-
rimo“ metodika tyrimo dalyvius iš dalies pavertė kny-
gos bendraautoriais, todėl galima teigti, kad tai unika-
lus projektas Lietuvos mokslo padangėje. Čia pateikti 
pasakojimai yra nepagražinti pačių žmonių su nega-
lia „prisistatymai visuomenei, nepažįstamiems aplin-
kiniams ir savęs pačių paaiškinimai kitiems“ (p. 32). 
Tai balsas iš „apačios“, pakeltas į akademinį ir viešą 
diskursą, siekiant kurti intersubjektyvius supratimo 
tiltus tarp „įgalių“ ir su negalia gyvenančių tos pačios 
visuomenės narių, kad pastariesiems nebūtų primeta-
mos tipizacijos pagal negalios pobūdį, kūno nukrypimo 
laipsnį. Priešingai, čia norima išryškinti jų mikropa-
saulių unikalumą ir teisę būti mūsų visuomenėje sa-
vitu būdu be pretenzijos į darbinį našumą ir kitokią 
apčiuopiamą naudą. Kiekvienas knygoje perteiktas gy-
venimo su negalia naratyvas iš tiesų kuria pridėtinę 
vertę dėl savo originalių autorefleksijų, praplečiančių 
mūsų, kaip skaitytojų, negalios reiškinio suvokimo gylį, 
daugia sluoksniškumą, vidinę įvairovę ir ypatumus.

Jonutytės ir šmitienės knygoje negalios sampratų 
žemėlapis brėžiamas nuo negalios artikuliavimo ži-
niasklaidoje, kurioje dominuoja perteklinio matomumo 
motyvas, ieškant pačių žmonių poetinės negalios arti-
kuliacijos grožio ir pereinant prie autonaratyvų ir po-
kalbių, kuriuose išryškinama „nesavo savo kūno“ su-
vokimo, pajautimo dinamika, akistatos su visuomene 
patirtys atsitiktiniuose žvilgsniuose, sovietmečio socia-
linės biopolitinės plotmės reliktai bei gyvybiškai svar-
bios ir palaikančios artimiausios aplinkos simetriško 
santykio reikalingumas.

Prisipažinsiu, kad iš pirmo žvilgsnio skeptiškai ver-
tinau poetinės negalios artikuliacijų skyrių, tačiau per-
skaičius paaiškėjo, kodėl jos buvo įtrauktos į tyrimo 
lauką. Pasitelkdami poetines išraiškos priemones žmo-
nės neretai daug stipriau ir vaizdingiau artikuliuoja 
savo negalios patirtis, ypač kūno negalėjimo, silpnėji-
mo, egzistencinio pažeidžiamumo ir trapumo išgyveni-
mus. Eilėse išlieta nenorminė kūno patirtis iš tiesų at-
aidi kaip intersubjektyviai išgyvenama tikrovė, bendra 
mums visiems, nes tai tiesiog „universalios žmogaus 
apibrėžtys, varijuoja tik jų konkreti vieta skirtinguose 
gyvenimuose“ (p. 84). O šių negalios artikuliacijų grožis 
suspindi perkeistame, supoetintame žvilgsnyje į savo 
kūno trapumą, neišvengiamo nykimo nuojautą, paver-
čiant jį grožinės kultūros dalimi.

Norėčiau išskirti knygos skyrių „Laužti, lenkti ar de-
rėtis“, kuriame itin jautriai perteikiami vaikystėje pa-
tirti negalios išgyvenimai, kurie dar kartą patvirtina, 
kaip medicininio personalo daiktinantis ir norminan-
tis požiūris į neįgalų kūną, atskiriant jį nuo subjekto, 
itin žeidžia vaiko su negalia sąmonę ir palieka gilius 
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sielos randus. Autorės pabrėžia, kad toks požiūris, kai 
„gydomas vaikas suvokiamas kaip daiktas, [...] nėra 
suderinamas su subjektyvumo ir asmens orumo pripa-
žinimu“ (p. 126). Tokį iš žmonių naratyvų iškylantį me-
dikų santykį su negalią turinčiu asmeniu, kai kūnas 
objektyvizuojamas ir suvokiamas kaip pats savaime 
esantis pasyvus, negalintis dalyvauti, autorės vadina 
laužiančiu santykiu. Visai kitoks yra lenkiantis santy-
kis, kuris reikalauja atidaus, dėmesingo, jautraus ste-
bėjimo. Į tokį santykį, vadinamą „diakinestetiniu“, kai 
jusliškai kito žmogaus kūną suvokiame per savo vei-
kiantį kūną (p. 130), turėtų būti orientuojamas kiekvie-
nas specialistas, pakviestas dirbti su negalią turinčiu 
asmeniu ir jo kūnu bet kuriame amžiaus tarpsnyje. 
Perskaičius šį skyrių, peršasi išvada, kad tai, ko gero, 
pats efektyviausias tarpasmeninės komunikacijos bū-
das malšinti tiek fizinį, tiek dvasinį skausmą, kylantį 
dėl negalios turėjimo, ir sustiprinti tradicinių gydymo 
priemonių poveikį. Ir tik toks specialistų santykis gali 
būti įgalinantis, palaikantis, padedantis pranokti ne-
retai, atrodo, beviltišką ir nepakeliamą savo kūniško 
nepajėgumo situaciją.

Knygos skyrius „Žvilgsniai“ aktualus tuo, kad čia 
subtiliai atveriama „plotmė, kur kūno patirtys susitin-
ka su visuomene“ (p. 159). Vienas dalykas yra artiku-
liuota negalios samprata, visai kas kita yra žvilgsnis, 
kuriuo stipriau nei žodžiais perteikiamas socialinis ne-
galios (ne)priėmimas. Neįgalus kūnas, per daug nuto-
lęs nuo įprasto normatyvumo, daug stipriau traukia 
aplinkinių žvilgsnį ir trikdo bendravimą. Kaip paste-
bi Jonutytė ir šmitienė, „žvilgsnis, metamas į žmogų 
su negalia, atidengia neįgaliuosius“ (p. 170). Todėl tiek 
tiesmuki žvilgsniai, tiek netiesmuko žiūrėjimo takti-
kos tampa socialiniu kontekstu, kuris išskiria kitokį 
kūną iš norminės aplinkos ir primena negalią turin-
čiam asmeniui, kad jis turi negalią. Tokiems praeivių 
eiblistiniams žvilgsniams knygos autorės priešpastato 
artimiausios aplinkos mylintį ir gerbiantį žvilgsnį, kai 
tas pats „formaliai neįgalus“ kūnas gali net neegzis-
tuoti artimųjų sąmonėje, o būti suvokiamas kaip spe-
cifinis kūno bruožas, integrali asmens tapatybės dalis. 
Tad šiame skyriuje pateiktos įžvalgos verčia permąsty-
ti akistatos santykį su negalią turinčiu asmeniu, kvie-
čiant atsisakyti tiek pabrėžtino kūno nematymo, tiek 
jo perteklinio matymo, „kai negalia pamatoma vietoje 
žmogaus“ (p. 171).

Pabaigai norėčiau išskirti knygos skyrių „Kūno pa-
sikeitimo skausmas“ kaip labiausiai liečiantį giliau-
sias skaitytojo sielos stygas. Neįmanoma jo skaityti 

be empatijos knygos „herojams“, didvyriškai besikau-
nantiems su silpstančiu kūnu ir pagundomis pasiduo-
ti, nugrimzti į savigailos liūną. Tiesioginis susidūrimas 
su kančia ir fiziniu skausmu priverčia stoti akistaton 
su egzistenciniais kenčiančios būties ir prasmės klau-
simais, kurie reikalauja ne paruoštų, o giluminių atsa-
kymų. „Kūno ir „aš“ santykio vyksmas ypač intensyvus 
ir skaudus tampa tada, kada kūnas kinta“ (p. 92). Pro-
gresuojančios ligos akivaizdoje kūno turėjimo slėpinys 
žmogaus sąmonėje iškyla pačiu radikaliausiu būdu, 
sukeldamas kone didesnį dvasinį nei fizinį skausmą, 
kuriam numalšinti kiekvienas žmogus yra priverstas 
pirmiausia sau paaiškinti vis labiau ryškėjančios ne-
galios situaciją ir ieškoti jos legitimacijos savo kūniš-
kos egzistencijos ir gyvenamojo pasaulio interpretacijų 
schemose.

Tyrimo autorės pastebi, kad fizinė kūno negalia daž-
nai būna tokia radikaliai save primetanti tikrovė, kad 
bet kokios nusistovėjusios aplinkinių žmonių diskurso 
formos ne tik kad nepalaiko, nestiprina, bet priešingai, 
sukelia dar didesnį moralinį skausmą, negatyvias pyk-
čio ir apmaudo emocijas. Todėl tokios situacijos apnuo-
gina egzistuojančią sąmonės arba, kitaip tariant, inter-
subjektyvaus supratimo properšą tarp negalią turinčių 
ir neturinčių visuomenės narių. Ją gali užpildyti tik ty-
lus artimųjų, draugų buvimas šalia, tampantis geriau-
sia pagalba žmogui, išgyvenančiam šį vidinį, lengvai 
ir greitai nevykstantį savęs priėmimo, susitaikymo ir 
transformacijos procesą, kurio metu kūnas „pamatomas 
kaip tai, ko negali rinktis, kaip tai, kas priklauso nuo 
žmogui ne visuomet pavaldžių dalykų. Ir, nepaisant to, 
kaip savas kūnas“ (p. 97). Artikuliuotas skausmas dėl 
savo negalios visada atskleidžia vidinį asmens konflik-
tą. Išspręsti jį įmanoma tik perėjus į kitą sąmonės ir 
kūno santykio lygmenį, kuris pasireiškia vientisumo, 
dermės su išoriniu pasauliu pojūčiu, patiriant „iš esmės 
kitokį buvimo erdvėje ir tarp daiktų būdą“ (p. 98).

Norisi tikėtis, kad Jurgos Jonutytės ir Giedrės šmi-
tienės pastangos atskleisti negalios sampratos daugia
sluoksniškumą ir kūniškos gyvenimo tikrovės išgyve-
nimų ambivalentiškumą, išsikristalizuojantį iš atskirų 
gyvenimo pasakojimų, pasieks kuo platesnį skaitytojų 
ratą. Ir kad kiekvienas skaitytojas, kuris leisis į kelio-
nę su šia knyga pažinti dar vieną terra incognita, me-
taforiškai tariant, visgi išvys tas nematomas gyvatės 
kojas, t. y. patirs anksčiau turėtų nuostatų apie nega-
lią ir „kitokį“ kūną transformaciją, atsisakant eiblisti-
nės mąstysenos reliktų ir priimant asmens kūniškumą 
kaip unikaliai savitą asmenybės dalies raišką. !
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Ramutės Rachlevičiūtės sudaryta knyga apie Olgą Du-
beneckienęKalpokienę su jos pačios, Ievos Burbaitės 
ir Helmuto šabasevičiaus tekstais pasirodė kone Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus Istorijų namuose sureng-
tos fotografijų parodos „Antanas Ingelevičius: kūrėjas 
ir miestas“ (kuratoriai Gytis Grižas, Vitalija Juočytė, 
Agnė Taliūtė; fotografijas iš negatyvų atspausdino Al-
girdas Juodis) atidarymo proga. Reikšmingas suta-
pimas, nes ir knyga, ir paroda mums pristato Kauną, 
kurį iki šiol stelbė ketvirto dešimtmečio modernizmo 
sostinės mūrų fasadai, skaisčiu baltumu ir dinamiško-
mis formomis užgožę gerokai kuklesnį trečio dešimt
mečio miesto vaizdą. Kitaip sakant, knygos naratyvas 
sutelktas į tuos pačius herojus ir tą patį laiką, kurį fik-
savo fotografas, o pasakojimo centre – Ji, Olga. Ryški, 
originali, itin spalvinga asmenybė, kuriai lygių to meto 
Lietuvoje būtų sunku surasti.

Būtent į Ingelevičiaus įamžintą mažytį, skurdų, ne-
labai valyvą provincijos miestuką, keistu likimo įnoriu 
tapusį jaunos nepriklausomos valstybės sostine, gyve-
nimas 1919 m. iš Peterburgo atbloškė gabių meninin-
kų porą – šokėją, scenografę, tapytoją Olgą Schwedę 
ir lietuviškų šaknų jos partnerį architektą, dizainerį, 
grafiką Vladimirą Dubeneckį. Abu įsiliejo į vietinę bo-

hemą, be jų neįsivaizduojama menininkų klubo „Vilko-
lakis“ veikla, kurios ne vieną epizodą savo fotokamera 
įamžino Ingelevičius, praskleisdamas klubo užkulisius 
dengiančią uždangą. Olga pradėjo dėstyti Dramos mo-
kykloje, su dainininke Adele NezabitauskaiteGalau-
niene įsteigė Plastikos ir estetikos šokių kursus, ta-
čiau architektui, kol vyko karas ir tvyrojo nežinomybė, 
Kaune darbo neatsirado. 1920 m. Olga su Vladimiru 
išvyko į Berlyną: jis projektavo baldus, ji tobulinosi ru-
sių pabėgėlių šokio studijose, abu suprojektavo viršelių 
lietuviškoms knygoms, nes kaip tik tuo metu Berlynas 
buvo tarp jų leidybos židinių. 1921 m. kūrėjų pora vėl 
Kaune. Vladimiras nebestokoja užsakymų – rekonst
ruoja, projektuoja, įsidarbina ir JAV lietuvių bendro-
vės „Amlit“ statybos skyriuje. Abu su Olga įsitraukia 
į vietinį teatro gyvenimą: ji kaip šokėja, choreografė ir 
dailininkė, jis kaip scenovaizdžių kūrėjas. Olga atidaro 
privačią baleto studiją, darbuojasi choreografe Valsty-
bės teatre, dėsto judesio plastiką Žydų vaidybos studi-
joje, tapo. Tarp gausių to meto Olgos ir Vladimiro bi-
čiulių atsiranda iš Italijos į Kauną persikėlęs Petras 
Kalpokas. Olgos ir Petro pažintis netrunka peraugti 
į aistringą romaną, kurio pradžią įprasta matuoti jų 
kelione į Italiją 1923 m. šia romaniška išvyka prasi-
dėjęs ménage à trois truko maždaug iki 1927 m., kol 
Olga paliko Dubeneckį ir perėjo gyventi pas Kalpoką, 
kuris 1929 m. pagal Vsevolodo Kopylovo projektą Ža-
liakalnio pakraštyje prie Žemaičių gatvės pasistatydi-
no nedidelį namuką. Peterburgo ir ankstyvuoju Kau-
no laikotarpiu Olgos portretus kūrė ir jos pasirodymų 
reklamas projektavo Dubeneckis, nuo 1923 m. jos kū-
rybos partneriu, savivaizdžio išpildytoju tampa Kal-
pokas. Olga – ir jo mūza, ir užsakovė. Įkvėptas Olgos 
Kalpokas kuria jos portretus, prašomas mylimosios fo-
tokamera fiksuoja jos surežisuotus pastatymus – cha-
rakterinio šokio mizanscenas, gyvuosius paveikslus su 
kitais šokėjais Baltijos pajūryje. Kartais Olga kaip tik
ra natūristė pozuoja Pet rui nuoga, kartais persikūni-
jusi į savo spektaklių herojes. Pagal šias nuotraukas 
Kalpokas nutapo alegorijų („Bakchantė“, „Amazonė“), 
„nežinomosios“ atvaizdų („Moteris su kamuoliu“), ku-
riuose Kauno parodų publika džiugiai atpažįsta su 
niekuo nesupainiojamus Olgos bruožus (šiuo atžvilgiu 
ypač įdomi Burbaitės taik liai perteikta gyva ir itin pa-
lanki Vaižganto reakcija į Kalpoko kūrinius 1923 m. 
dailės parodoje – žr. p. 27). 1935 m., praėjus trims me-
tams po ankstyvos Dubeneckio mirties (1932), Olga ir 
Petras susituokia. Ji vis dar aktyviai dalyvauja paro-
dose, tebekuria kostiumus ir scenovaizdžius Valstybės 
teatro spektakliams, įsitraukia į moterų dailininkių 
judėjimą, bet ketvirtas dešimt metis nei veiklos inten-
syvumu, nei jos įvairove, nei kūrinių kokybe nebepri-
lygsta trečiajam. Vėlesni įvykiai – Lietuvos okupacijos, 
karas, Kalpoko savižudybė 1945 m. gruodį, žinia apie 

Olga: 
schwede, Švedė, Ra, 
deo, dubeneckienė, 
Kalpokienė = Ольга: 
Шведе, schwede, Ра, Део, 
Дубенецкене, Калпокене,
sudarytoja Ramutė 
Rachlevičiūtė,
Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 
2022, 588 p., 400 egz.

dailininkas Liudas Parulskis

Olga Švedė: Kauno 
bohemos žvaigždė, 
menininkė, mūza
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iš bado per Leningrado blokadą 1943 m. mirusią seserį 
Tatjaną – iš Olgos pasaulio nepaliko nieko, išskyrus at-
siminimus. Apie Olgos gyvenimą senatvėje (menininkė 
mirė 1967 m. rugsėjo 8 d.) knygoje nerašoma; jį šiek 
tiek įsivaizduoti tepadeda iliustracijų dalyje pateiktos 
kelios fotografijos (p. 242–244). Tiesa, užuomina apie 
kolekcininko Edmondo Kelmicko archyve saugomą Ol-
gos dienoraštį (p. 62, išn. 36), kurio du paskutiniai są-
siuviniai iš keturių kaip tik yra skirti 1941–1948 m. 
(300 p.) ir 1948–1950 m. (90 p.), suteikia viltį, kad prie 
paskutinio menininkės gyvenimo tarpsnio dar bus grįž-
ta juos paskelbiant.

Knygos pradžioje pateiktas Ievos Burbaitės tekstas 
„Olgos DubeneckienėsKalpokienės viešieji vaidmenys 
ir kai kurių jos atvaizdų sukūrimo istorijos“ (p. 10–36) 
pristato esminius herojės bruožus ir iš karto atskleidžia 
skaitytojui visų trijų teksto autorių gvildento Olgos fe-
nomeno esmę, pateikdamas ir netiesioginį atsakymą į 
sudarytojos keltą ir komentuotą klausimą dėl ilgame-
čio menininkės (ne)pripažinimo. Olga buvo puikiai ži-
noma ir įtakinga tarpukario Kaune, liudijimų apie ją 
netrūksta įvairiuose laikmečio šaltiniuose, teat ro ir dai-
lės pasaulis jos nepamiršo ir vėliau: jos pavardė pateko 
į Lietuvos dailės sintezes ir enciklopedines apžvalgas, 
karts nuo karto kūriniai būdavo paviešinami parodo-
se, kita vertus, Olgos tapyba ir scenografija, deja, dau-
guma atvejų neprilygo šiose srityse dirbusių amžinin-
kų darbams, tad tais laikais, kai dailininko vertė buvo 
matuojama vien estetiniais kriterijais, jai, kad ir kiek 
šiandieną gūžčiotumėm pečiais ir kraipytumėm galvas, 
tegalėjo būti skirta vieta tik dailės istorijos „galiorkoje“. 
Visuotinai pakitus santykiui su praeitimi, dekonstruo-
jant kanonus ir kvestionuojant senuosius auto ritetus, 
išryškėjo, kad mūsų meninei kultūrai labiau nei Ol-
gos dailė svarbi jos veiklos ir viešosios raiškos visuma. 
Atitinkamai šiandien menininkės vieta ir svoris kultū-
ros istorijoje keičiasi. šį pakitusį santykį paliudijo jau 
2012 m. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje su-
rengta menininkės retrospektyva, o taip pat vienas po 
kito pasirodę jaunosios kartos vizualinės kultūros ty-
rėjų Viktorijos Bruneizerytės, Ievos Burbaitės ir Al-
gės Gudaitytės tekstai apie Olgą. Knyga tai fiksuoja, 
pasiūlydama didžiulį pluoštą medžiagos, pradedant 
naujomis detalėmis papildytais ir išplėtotais Olgos bio-
grafijos faktais, baigiant jos „viešųjų vaidmenų“ įvaiz-
dinimo Kalpoko fotografijose ir paveiksluose, kitų to 
laiko menininkų (Barboros Didžiokienės, Vlado Didžio-
ko) kūriniuose pavyzdžių rinkiniu ir jo aptarimu. Kas 
be ko, negalima pamiršti, kad Olga nebūtų sulaukusi 
nei amžininkų, nei mūsų dėmesio, jei ne jos meninė kū-

ryba – ne tik dailė, bet ir šokis. Apie menininkės kelią 
pastarojoje srityje – dailėtyrininko ir baleto tyrinėtojo 
Helmuto šabasevičiaus tekstas „Olga švedėDubenec-
kienėKalpokienė ir Lietuvos baletas“ (p. 37–51). Pasak 
šabasevičiaus, būtent Olgą turėtumėm laikyti naciona-
linio baleto pradininke. Pakaktų vien šio nuopelno, kad 
susidomėtumėm net ir nepalyginamai blankesne as-
menybe, ką ir kalbėti apie tokią bohemos žvaigždę kaip 
Olga, kurios biografija – dovana vaizduotės nestokojan-
tiems tyrėjams. Taigi neatsitiktinai apimtimi didžiau-
sias knygos skyrius yra būtent Olgos asmenybės vaiz-
diniui ir jo intepretacijoms skirta teksto dalis, išplėtota 
Rachlevičiūtės pasakojime „Auto biografinis Olgos Du-
beneckienėsKalpokienės mitas ir jos užveidrodinės zo-
nos paslaptys“ (p. 52–129), kuriame knygos sudarytoja, 
pasitelkusi visus įmanomus šaltinius, sprendžia Olgos 
biografijos rebusus ir mįsles.

Knygos apimtis įspūdinga – 588 puslapiai. Tiesa, lie-
tuviškas tekstas (p. 7–145, su iliustracijomis) sudaro tik 
mažiau kaip ketvirtadalį. Kitas ketvirtadalis – keliais 
puslapiais ilgesnis rusiškas jo vertimas (p. 393–525, be 
iliustracijų)1. Likusioji dalis – iliustracijų albumas ir iš-
samus visų reprodukuotų vaizdų aprašas (p. 147–391, 
526–587). Struktūra atrodo logiška ir kompaktiška, bet 
informacijos persodrintas, itin gausus detalių tekstas, 
neišvengiantis pasikartojimų, vis dėlto pareikalaus iš 
skaitytojų nemažai pastangų, atidos ir kantrybės. At-
kakliausiųjų laukia atlygis – gili ir įvairiapusė pažintis 
su neeiline moterimi ir ją supusiais žmonėmis. Tekstą 
papildančios iliustracijos padeda gautas žinias galvo-
je susidėlioti į įtempto siužeto, emocijų kupiną filmą. 
Albuminė dalis pratęsia ir papildo tekstą, komentuo-
ja, pagrindžia nurodytus faktus ir išsakytus teiginius, 
taigi atlieka savo esminę funkciją. Tačiau išloštumėm, 
jei gyvenimas ir menas čia būtų aiškiau atskirti, Olgos 
ir jos aplinkos veikla ir kūryba nebūtų taip glaudžiai 
perpintos, o su reikšmingais vaizdais nekonkuruotų 
antraeiliai. Dalis vaizdų tikrai galėjo keliauti prie teks-
tų, o dalis – apskritai likti saugyklose, nes tai juodraš-
tinė medžiaga, aktuali tyrimo stadijoje, bet nebūtina 
baigtinio rezultato pristatymui. Juo labiau, kad griež-
tesnė iliustracijų atranka ir suskirstymas būtų padėję 
išryškinti neabejotinus knygos sudarytojos atradimus, 
kuriems, pavyzdžiui, priskirčiau ir herojės vaikystės 
aplinką bei šaknis nušviečiančius jos senelio Baltijos 
vokiečio tapytojo Roberto Konstantino Schwedes kū-
rinius iš Estijos ir Latvijos nacionalinių dailės muzie-
jų (p. 314–315), ir tikrą ilgojo XIX a. pabaigos kultūros 
„perliuką“ – Olgos ir jos vaikystės draugės Lidos Briu-
lovos 1905 m. sukurtos rankraštinės knygos Dviejų eg-

1 Olgos sudarytoja bendradarbiaudama su filologe natalija Kapoče 
tarp kitų tikslų siekė taip pat atgauti marginalizuotą tarpukario Kauno 
rusių moterų menininkių paveldą; ankstesnio šių dviejų mokslininkių 

bendradabiavimo vaisius – tapytojos Barboros didžiokienės (Varvaros 
Gorochovos) atsiminimų dvitomis: Barbora didžiokienė, Mažosios dai-
lininkės atsiminimai (t. 1–2, 2011–2015).
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zempliorių istorija iliustracijas (p. 298–313). Ir vienas, 
ir kitas intarpas dabar tiesiog prapuola bendroje pa-
teiktų vaizdų masėje.

Žinoma, didžiuliai faktinės ir vizualinės medžiagos 
kiekiai visada kelia iššūkį tyrėjams. Kiek, ko ir kaip 
rodyti, pateikti, atskleisti? Yra dėl ko palaužyti galvą ir 
sudarytojams, ir dizaineriams. Tačiau šiuo atveju prio
ritetai buvo kiti – siekta paviešinti kuo daugiau me-
džiagos, paleisti į apyvartą naujus duomenis. Iš tiesų, 
itin svarbu, kad Rachlevičiūtės ir jos suburtos koman-
dos tyrimas keičia iki šiol fiksuotas kai kurias kertines 
Olgos biografijos datas, net faktus, koreguoja duomenis 
apie kūrinius. Su rusų kolekcininko ir bibliofilo Viktoro 
Nabojčenkos pagalba Rachlevičiūtė nustatė, kad Olga 
gimė 1885 m., o ne 1891 m., kaip menininkė pati nu-
rodydavo pasijaunindama šešeriais metais arba viena 
karta. Pateikusi Dubeneckio kūrybą tyrinėjusios Linos 
Preišegalavičienės Kauno regioniniame archyve suras-
to ir architekto monografijoje publikuoto rašto, kuriuo 
nurodoma, kad liudininkų parodymu Dubeneckis ne-
buvo vedęs, „o tik gyvenęs su pil. švede Olga nuo 1919 
iki 1927 metų, kurią vadinęs savo žmona“, reproduk-
ciją (p. 220), Rachlevičiūtė pagaliau užbaigė ilgametę 
diskusiją dėl Olgos dvivyrystės, nors, tiesa, klausimas, 
ką daryti su pačios menininkės naudota dviguba pa-
vardės „DubeneckienėKalpokienė“ forma, anot jos, kol 
kas lieka atviras.

Naujus požiūrius atveriančios knygos pristatymas 
lik tų nepilnas, nepapildžius jos informacija, prasprū-
dusia pro aštrų jos rengėjos žvilgsnį. Olgos meninio pa-
likimo kritinės refleksijos apžvalgą norėčiau papildyti 
keliomis nuorodomis į šaltinius užsienio kalbomis, ro-
dančiomis, kad šios menininkės kūryba pastarajame 

dešimtmetyje peržengė Lietuvos sienas, ją pradeda in-
tegruoti į tarptautinio avangardo kontekstus. Nepai-
sant ukrainos karo nulemto visiško rusakalbės kultū-
ros prestižo smukimo, savo reikšmę, manau, vis dėlto 
išsaugojo ir išsaugos Vasilijaus Rakitino ir Andrejaus 
Sarabjanovo sudaryta fundamentali Rusų avangardo 
enciklopedija, kurios straipsnyje „Kaunas“ aptarta Ol-
gos ir Dubeneckio grafika (straipsnyje Olga figūruoja 
Dubeneckienės pavarde)2. Simultaninio autoportreto 
(p. 384) reprodukciją taip pat esu panaudojusi ilius-
truodama savo straipsnį apie futurizmo atgarsius tar-
pukario Lietuvos dailėje, kurį 2016 m. metraščio Inter-
national Yearbook of Futurism Studies t. 6 paskelbė 
futurizmo tyrinėtojas Günteris Berghausas3. Negalima 
nesutikti, kad Olgos šansai išsikovoti bent kiek ryškes-
nę vietą tarptautinėje futurizmo panoramoje minima-
lūs, bet vis dėlto svarbu žinoti, kad jos vardas įrašytas 
tarp kitų šios krypties sekėjų. Kita vertus, žvilgsnis į 
jos meninį palikimą per futurizmo prizmę sureikšmina 
ankstyvuosius piešinius, kurie pirmą kartą kaip tik ir 
buvo paviešinti minėtoje 2012 m. parodoje, nes anks-
čiau tyrinėtojų nedomino kaip marginalinė kūrybos 
sritis. Į platesnius tarptautinius vandenis Olgą galėtų 
išvesti būtent Rachlevičiūtės ir kolegų pasiūlyta pers-
pektyva. ši knyga pristato moterį menininkę, kuri, re-
aguodama į modernėjančio gyvenimo būdo pokyčius, 
drąsiai ir aistringai ieškojo savo tapatybės ir jos raiš-
kos formų, gravituodama tarp įvairių meno šakų ir sri-
čių, laužydama estetinius ir socialinius stereotipus bei 
barjerus. Būtent tokių herojų paieška ir grįstas pasta-
ruoju metu augantis susidomėjimas avangardo kūrėjų 
moterų asmenybėmis ir veikla. Olga turi visus duome-
nis tapti viena iš jų.

2 Василий Ракитин, андрей Сарабьянов, Энциклопедия русского 
авангарда, t. 1–3, Москва: глобал Эксперт энд Сервис Тим, 
2013–2014; elektroninė versija: https://rusavangard.ru/online/
search/?q=Дубенецкене, (2022-07-15).

3 Giedrė jankevičiūtė, „Manifestations of Futurism in Lithuanian Vi-

sual arts of the 1920s“, in: International Yearbook of Futurism Studies, 
t. 6, edited by Günter Berghaus, de Gruyter, 2016, p. 177 (tas pats 
kūrinys pritaikytas iliustruoti šio akademinio straipsnio adaptacijai lie-
tuvių kalba: „Futurizmo pėdsakai Lietuvos dailėje“, in: Krantai, 2019, 
nr. 3, p. 32).
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Valdemaro Klumbio knygos Stovėję po medžiu?: Lietu-
vių inteligentijos elgesio strategijos sovietmečiu (2021) 
aktualumas ypač dabartinėmis aplinkybėmis yra nea-
bejotinas. Ernestas Parulskis komentare Lietuvos ra-
dijui kaip vieną knygos svarbos priežastį nurodė atsi-
radusią „po vasario 24os, kai ne vienas inteligentas 
pagalvojo – kaip elgtis, jei viskas vyktų pagal košma-
riškiausią, okupacinį scenarijų, eiti į užsienį, į mišką ar 
į darbą? O jei į darbą, tai ką – kolaboracija?“ Ar knyga 
pateikia šį atsakymą? Knygos pavadinimas Stovėję po 
medžiu perfrazuoja garsųjį filmo Vienos dienos kronika 
klausimą ir byloja, kad bent jau pasirinkimo prisitai-
kyti ir eiti į darbą neišvengiamas palydovas būtų sąži-
nės priekaištas. Knyga yra apie tai, kokių būta būdų su 
tais priekaištais dorotis.

Autorius stengiasi kuo įdėmiau pažvelgti į sovieti-
nių Lietuvos inteligentų gyvenimą, jų savivoką, savo 
veiklos ir režimo vertinimą. šioje knygoje kaip jokio-
je kitoje ankstesnėje studijoje yra daug medžiagos, lei-
džiančios susidaryti vaizdą apie sovietinio Lietuvos 
inteligento savivoką, jo pastangas nustatyti tokį asme-
ninį santykį su režimu, kuris nesugriautų asmenybės 
integralumo. Tai leidžia daryti labai išsami ir skrupu-
linga naudojamų šaltinių – egodokumentų, dienoraščių 
ir interviu – analizė.

Autorius sistemiškai apžvelgia jau esamus soviet
mečio vertinimus ir siekia rasti tam tikrą savą balan-
so tašką tarp skirtingų sovietmečio, taip pat ir sovie-
tinės inteligentijos veikimo vertinimų. Jis išskiria tris 
tyrėjų grupes, optimistus, pesimistus ir realistus. Op-
timistinis požiūris laikosi „prisitaikymo pateisinimo“, 
pesimistinis – kritiškumo sovietinės praeities ir prisi-
taikymo atžvilgiu (p. 38). Knygoje laikomasi realistinės 
pozicijos. Žvelgiama į sovietmečio žmonių gyvenimą 
stengiantis ne vertinti sovietinio gyvenimo praktikas, 
o jas tirti, gilinantis į tai, „kas jiems rūpėjo ir kuo jie 
gyveno“ (p. 44).

Aurimas švedas Vilniaus knygų mugėje knygos apta-
rimo metu klausė: „Ar (jau) įmanoma analizuoti soviet
metį be stipraus normatyvinio vertinimo?“ Sakyčiau, 
kad autorius toli gražu nėra neutralus, net jei pasirink-
ta realistinė pozicija tai suponuotų. Autorius atsistoja 
greta su inteligentais ir mėgina į režimą ir santykį su 
juo pažvelgti iš jų perspektyvos. Čia reikėtų pastebėti, 
kad knygos paantraštė „Lietuvių inteligentijos elgesio 
strategijos sovietmečiu“ nėra visiškai tiksli. Didelė da-
lis sovietinių inteligentų elgsenos, kuri apima kasdie-
nes veiklas, už kurias jie, paprastai tariant, gaudavo 
atlyginimą ir įvertinimus, nėra aptariama. O būtent 
dėl šios veiklos režimas tam tikrą žmonių grupę ir išlai-
kė kaip jam reikalingą elitą. Inteligentas, apie ką kny-
goje užsimenama, pagal apibrėžimą jau priklausė gru-
pei žmonių, kurie buvo prisitaikę ir tarnavo režimui. 
Tad jei patikslintume apie ką yra knyga, tai būtų inte-
ligentijos savivokos strategijos. Skirtis tarp savivokos 
ir veikimo yra panašiai tokios pat svarbos kaip skirtis 
tarp galvojimo apie tikrovę ir tikrovės. Kad knyga yra 
ne apie tikrovę ir elgseną, o apie galvojimą apie tikro-
vę ir tam tikros grupės savivoką, yra pirmas dalykas, 
į kurį norisi atkreipti dėmesį.

Žvelgdamas į režimą iš prisiimtos realistinės pozici-
jos, autorius naudoja vertinamąją elgesio schemą. Jis 
peraiškina ir papildo Kęstučio K. Girniaus jau klasiki-
ne tapusią prisitaikymokolaboravimopasipriešinimo 
schemą pateikdamas elgesio skalę, matuojamą pasi-
priešinimuopozicijaprisitaikymu (p. 165). Prisitaiky-
mo sąvokos turinį autorius aiškina labai siaurai, jį sieja 
su prisitaikymu prie režimo „oficiozinių“ ir „ideologinių“ 
nuostatų, ir veikiausiai su tų nuostatų propagavimu. 
Kaip žinia, iš brandaus ir vėlyvojo sovietmečio inteli-
gentijos, kuriai knygoje ir skiriama daugiausia dėme-
sio, deklaratyvaus oficioziškumo ir ideologiškumo net 
ir režimas nereikalavo. Tad pagal autoriaus priimtą 
schemą, inteligentijos elgesio strategijos patenka į opo-
zicijos ir pasipriešinimo stalčius. Opozicinei strategijai 
keliami labai nedideli reikalavimai: „Opozicija reiškia 
tik dalinį santvarkos atmetimą, dažnai – vienu kuriuo 
klausimu, pavyzdžiui, atmetama rusifikacijos politika“ 
(p. 321). Pagal šį kriterijų didžiąją dalį lietuviškosios 

Valdemaras Klumbys,
sTOVĖję PO MEdžiu?: 
LiETuVių inTELiGEnTijOs 
ELGEsiO sTRaTEGijOs 
sOViETMEčiu,
Vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 2021, 376 p.

dailininkė silva jankauskaitė

Gyventi prisitaikius 
nėra jau taip lengva

NERIJA PuTINAITė
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nomenklatūros, įskaitant ir patį Antaną Sniečkų, su-
sietume su opozicija.

Labai savitas tam tikrų sąvokų, ypač prisitaikymo 
sąvokos, apibrėžimas yra antras dalykas, su kurio nori-
si ginčytis. Sąvokos knygoje naudojamos kaip vertina-
mieji instrumentai. Jų savitas peraiškinimas skatina į 
inteligentų gyvenimą sovietmečiu žvelgti kaip į nuola-
tinę institucinę ar kitokią opoziciją.

Autorius, kaip jau pastebėta, žvelgia iš inteligentų 
egopasakojimo perspektyvos, įdėmiai seka jų žvilgsnį 
ir pagal jį mums pateikia sovietinės tikrovės paveikslą. 
Su tuo susijęs ir ketvirtas dalykas, su kuo norisi po-
lemizuoti: knygoje pateiktu inteligento ir visuomenės 
santykio realistiškumu. Inteligentijai ir visuomenei 
skirta antroji knygos dalis. Inteligentai, jei visai su-
paprastinant, atsiskleidžia kaip visuomenės lyderiai, 
veikę visuomeninėje erdvėje, darę didelę įtaką visuo-
menei. Jie „galėjo oficialioje viešumoje nors iš dalies iš-
reikšti visuomenės nuomonę, kuri galėjo būti išgirsta“ 
(p. 204). Taip jie kūrę alternatyvią sovietinei ideologijai 
interpretavimo schemą, kuri veikė ardydama sovietinį 
pasaulį (p. 326). „Visuomeninę erdvę“ autorius atskiria 
nuo grynai viešosios ir privačios erdvės, ir jai priskiria 
tam tikras laisvės ar opozicinės erdvės savybes. Juo la-
biau, šiai visuomeninei erdvei suteikiamas ir tam tik
ras politiškumo matmuo.

Toks laisvo ar savaimio visuomeniškumo, „nepri-
klausomo visuomenės veikimo“ atradimas galimas dėl 
kelių išankstinių prielaidų. Režimo kontroliuojama so-
vietinė viešoji erdvė knygoje susieta tik su ideologiš-
kumu ir oficioziškumu, su kuo būtų nesunku ginčytis. 
Antra, tvirtinama, kad egzistavo tam tikra daugmaž 
unifikuota sovietinė Lietuvos visuomenė, kurią ir ats-
tovavo inteligentai. Sovietmečiu Lietuvoje visgi gyveno 
įvairios grupės žmonių: grįžę tremtiniai, visiškai abe-
jingi režimui, juo nepatenkintieji. Reikėtų visai atskiro 
tyrimo, kurios grupės nuomonę iš tiesų inteligentai iš-
reiškė. O gal būtent jų elitinis statusas, gautas iš reži-
mo, jiems patiems ir tekūrė tokią iliuziją.

Kokiose erdvėse ta visuomenė reiškėsi? Diskusijų 
klubuose, dažnose išgertuvėse, liaudies susitikimuo-
se su rašytojais? Knygoje teigiama, kad „paprasčiausi 
draugų ir pažįstamų susibūrimai neišvengiamai virs-
davo praktinių įsitikinimų kūrimo ir platinimo vieto-
mis, o dėl neformaliojoje erdvėje gana plačiai paplitusių 
neoficiozinių vertybių praktiniai įsitikinimai taip pat 

nebuvo oficioziniai ir ideologiniai“ (p. 207–208). Juo-
zo Baltušio dienoraščiai turbūt geriausiai atskleidžia, 
kad net ir jo įsitikinimai toli gražu nebuvo oficioziniai 
ir ideologiniai, ir jis mėgavosi viešuose susitikimuose 
su skaitytojais galėdamas užsiminti apie laikomą špy-
gą kišenėje. Ar tikrai yra koks nors pagrindas tokius 
ir panašius susibūrimus nebepriskirti režimo veikimui. 
Vėlyvuoju sovietmečiu režimas labai didelę svarbą tei-
kė darbo ir kitiems kolektyvams, jų auklėjamajai reikš-
mei, visuomeninei veiklai, leisdavo nuleisti garą ir tole-
ravo nevienareikšmes kūrybinio elito žinutes.

Realistinė pozicija, kurios laikosi autorius, iš tie-
sų gali parodyti savitą sovietmečio tikrovės kampą. 
Tačiau lieka klausimas, ar ši pozicija tikrai tinka bet 
kuriai sovietmečio sferai aptarti ir bet kuriems sovie-
tiniams šaltiniams analizuoti. Ar ji tinka aptarti sovie-
tinio inteligento elgesio strategijoms, kai kaip šaltiniai 
naudojami jų pačių prisiminimai ir interviu? Prisimini-
mai ir interviu jau yra grįsti anuomet aktyviai kūrusių 
inteligentų savo biografijos permąstymu ir pastanga 
nubrėžti tokį santykį su sovietine tikrove, kuris derėtų 
su jų dabartinėmis vertybėmis.

Ar priimdamas realistinę poziciją šių šaltinių atžvil-
giu autorius nepatenka į vadinamąsias „optimistų“ 
pinkles, nuo kurių siekė atsiriboti? Man, kaip priskir-
tai prie pesimistų, sunku vertinti, ar naudojant šiuos 
posovietinius šaltinius apskritai įmanoma atsiriboti 
nuo juose įrašytos jų autorių mąstytos ir permąstytos 
vertybinės pozicijos, tačiau vilties neprarasčiau. Bet 
kuriuo atveju, ši knyga yra labai įdomus ir tikrai svei-
kintinas bandymas vystyti realistinį tyrimo žvilgsnį į 
sovietmetį.

Knyga mums nesuteikia atsakymo į pradinį klausi-
mą, kur eiti, jei būtume okupuoti: į užsienį, į mišką ar 
į darbą. Jaunesnės kartos sovietiniams inteligentams 
kilo ne šie klausimai, o daug paprastesni: daryti kar-
jerą ir būti gyvenimo sūkurio centre ar likti nuošalėje; 
visiškai susitaikyti su esama tikrove ar ieškoti asme-
nybės integralumo per išmones ar net nedidelius insti-
tucinius konfliktus. Skaitant knygą, mintis sukosi apie 
kitą klausimą. Ar mums šiandien, praėjus ne tiek jau 
daug laiko, vis dar bent kiek įdomi ir reikšminga so-
vietmečiu sukurta inteligentų, ypač rašytojų, kūryba? 
O ši kūryba atsirado sumokėjus prisitaikymo ir vidi-
nio kompromiso kainą, kuri kai kuriems inteligentams 
buvo ypač didelė ir skaudi.

K n y G ų  a i d a i

!
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KnyGų MuGĖ

Aristofanas, Moterys Tautos su-
sirinkime, iš senosios graikų kalbos 
vertė Audronė KudulytėKairienė, 
Vilnius: Žara, 2022, 224 p.

Audronė KudulytėKairienė – ver-
tėja, kurios talentu nedrįstų suabejoti 
niekas, – nuosekliai ir kantriai atliepia 
savo pašaukimą ir vieną po kitos užpil-
do klasikinės literatūros spragas lietu-
vių kultūroje. Aristofanas – vienintelis 
savo laiko komediografas, kurio kome-
dijos pasiekė mus. Kodėl? Turbūt todėl, 
kad tiek intelektualumu, tiek ironija, 
tiek žaisme visa galva pralenkė ne tik 
amžininkus, bet ir gerokai vėlesnius 
komedijų autorius. Būtent Aristofano 
komedijos esmingai papildo senosios 
graikų literatūros paveikslą, kurį daž-
nas atsineša iš mokyklos – pakylėtą, 
heroizuotą, mitinį. Tai kita mėnulio 
pusė – nelabai padori, labai drąsiai 
žaidžianti, smarkiai kritikuojanti savo 
amžiaus politikus ir peržengianti ribas. 
Komedijos prielaida pasirinktos mote-
rys valdžioje – kažkas, kas graikams 
atrodė absurdiška, savaime juokin-
ga, o mums tai – įprasta kasdienybė.

Mykolas Paberža 

Clark, Christopher, Prisoners of 
Time: Prussians, Germans and Other 
Humans, Allen Lane, 2021, 251 p.

Autorius – žinomas australų isto-
rikas, rašantis plačiai ir įvairiai: apie 
Vokietijos, Pirmojo pasaulinio karo, 
žydų istoriją. Knyga į rankas pakliuvo 
tik iš pasitikėjimo jau pažįstamu auto-
riumi. Daiktas gan keistas. Clarkas čia 
sudėjo keliolika esė, kurios tarsi turėjo 
būti suvertos ant PrūsijosVokietijos 
istorijos iešmo, tačiau šis leitmotyvas 
nublanksta. Vietomis ironiškai kalba-
ma apie tai, ko Brexit architektai tu-
rėtų pasimokyti iš Bismarcko, rimtai 
svarstoma apie naujus kaizerio Vilhel-
mo II biografijos tyrimus ar generolo 
Blaskowitzo mirties paslaptį; kitos 

esė – polemika su ankstesnių Clarko 
knygų kritikais, in memoriam kolegai 
ar svarstymai apie šiandieninę tarp-
tautinę politiką. Dalis tekstų regisi 
rimtai ruošti, kiti – probėgšmais. Ko 
gero, vertingiausia esė knygoje – Jür-
geno Osterhammelio globalios XIX a. 
istorijos opuso aptarimas istorijos filo-
sofijos šviesoje. 

Teodoras Žukas

Seethaler, Robert, Laukas, iš vo-
kiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė, 
Vilnius: Baltos lankos, 2022, 188 p., 
4000 egz.

Trečia garsaus austrų kilmės ra-
šytojo knyga lietuviškai, Berlyne, 
kur rašytojas ir gyvena, pasirodžiu-
si 2018 m. Puikus meninio realizmo 
kūrinys, pasakojantis vieno miestelio, 
Paulštato, gyventojų gyvenimo istori-
jas. Jas pasakoja patys gyventojai, jau 
mirę ir palaidoti seniausioje Paulštato 
kapinių dalyje, daugelio vadinamoje 
tiesiog Lauku. Tai polifoninis įvai-
riausių žmonių bylojimas, įdomus tuo, 
kad čia porinamos ne ištisos gyvenimo 
istorijos, o koks nors svarbus ir lem-
tingas žmogaus gyvenimo epizodas ar 
akimirksnis, kurį pats mirusysis nori 
prisiminti ir perteikti gyviesiems. Taip 
iš nedidelių epizodų susidėlioja spal-
vinga miestelio gyvenimo mozaika, 
kurioje svarbi kiekviena detalė, svar-
bus kiekvienas personažas su savo iš-
gyvenimais, jausmais ir patyrimais.

Dalia Zabielaitė

Shum, Desmond, Red Roulette, Lon
don: Simon & Schuster, 2021, 310 p.

Asmeninė, publicistinė žiūra į pa-
skutinių 25 metų Kinijos vidaus rei-
kalus, daugiausia dėmesio – verslo ir 
politikos kuluarams. Autorius pasako-
ja savo ir žmonos kelionę iš JAV uni-
versitetų per makleriavimą Honkongo 
biržoje į Kinijos verslo viršūnių aplin-

ką; kaip Kinijoje vyksta verslas, susi-
tarimai, koks svarbus yra lojalumas, 
kaip greitai įmanoma sužibėti ir kaip 
greitai, užsitraukus partijos įtarumą, 
to paties elito atstovai sutriuškinami. 
Autoriaus teigimu, dar prieš 10–15 
metų, su Vakarų kapitalo atėjimu ir 
įsitvirtinimu, demokratizacija Kinijoje 
atrodė neišvengiama. Tačiau 2017 m. 
autoriaus žmona, nepaklususi parti-
jos nurodymams pinigus kreipti ten, 
kur pasakyta, tiesiog pradingo. Pats 
autorius jau keletą metų pabėgęs į 
Vakarus. Knygoje per vieno gyvenimo 
atvejį matyti totalią socialinę kontrolę 
vykdančios valstybės paveikslas. 

Teodoras Žukas

Saint, Jennifer, Ariadne, London: 
Wildfire, 2021, 320 p.

Debiutinėje autorės knygoje dėme-
sys sutelkiamas į moterį, kurios bal-
sas iki šiol nebuvo girdėtas – Ariadnę. 
Rūmuose užaugusi Kretos princesė 
ir jos sesuo Faidra susipranta, kad jų 
gyvenimas tam tikra prasme yra ka-
lėjimas. Nuo žiauraus tėvo malonės 
priklausoma Ariadnė žaliose atvykė-
lio Tesėjo akyse įžvelgia laisvės gali-
mybę, įsimyli ir rizikuoja viskuo, kad 
padėtų svetimšaliui. Beveik standar-
tinis romanas ir dar vienas kūrinys, 
naujai nagrinėjantis Antikos mitų 
personažų charakterius ir gyvenimus. 
Savotiškas mitų verpalas, kuriam ne-
reikia išankstinio pasiruošimo. Ar tai 
dar vienas bandymas įšokti į populia-
rios temos traukinį, kiekvienas skai-
tytojas turės įvertinti individualiai, 
bet autorei tikrai pavyko prakalbinti 
dažniausiai tik kaip antraeilį Tesėjo 
mito personažą žinotą Ariadnę, kurios 
figūra leido iš mitologinės tikrovės dis-
tancijos kalbėti apie aktualias moters 
vaidmens, motinystės, psichologinio 
smurto artimoje aplinkoje ir skyrybų 
problemas.

Tomas Riklius
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