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Miela Rūta,

Tenesupyks godotinas Redaktorius Antanas, anei mieli Naujojo Židinio-Aidų 
skaitytojai, kad kreipiuosi į juos per Tave. Mat sykį esame krikščionys, o dar ir 
katalikai, tai meluoti nevalia – tikrai „per Tave“, dėl Tavo atkaklumo man tenka 
garbė rašyti šį laišką. Ir tai pavyko Tau tik iš trečio karto: pirmąsyk dar žiemą pra-
šei parašyti apie Sinodinį kelią, kuris tuo metu buvo it karšta žarija beįsikuriančia-
me židinyje. Tąkart užmanymą nutraukė beprotiškiausio karo pradžia – tuomet 
tegalėjau tik melstis, raudoti ir aukoti, o ne laiškus rašyti. Antrąsyk bandei mane 
prigauti vasaros pradžioj beišvykstant Romon, dalyvauti Pasauliniame šeimų su-
sitikime ir Amoris laetitia – Šeimos metų uždaryme su popiežiumi Pranciškumi. 
Tada irgi nepavyko, nes kur gi ten tau „laiškai iš Vatikano“, kai už lango +37 oC 
ir tik svajoji, kaip sulaukti vakaro beigi naktinio limoncello! Na, ir galiausiai, kai 
pričiupai mane paskutinėmis vasaros dienomis ir sakei: „Rašyk viską, kas ant 
širdies!“ – išsisukti nebegalėjau: ir dėl senos bičiulystės, ir dėl kolegiškos atjautos 
Tavo redaktoriškam uolumui, ir dėl to, kad vis tik noriu tarti keletą žodelių ir 
abiem pirmom, ir trečia – laisvąja tema – nuo širdies – sutikau.

Išgirdęs apie popiežiaus Pranciškaus užmanymą sušaukti sinodą apie sino-
diškumą – apsidžiaugiau it mažas vaikas ir tryniau delnus, skruostus bei ausis 
(taip daro mano jauniausioji dukra). Džiūgavau keleriopai – ir kaip redaktorius, 
nes kaip tik paskutiniais metais Artumoje bandėme daugiau rašyti apie Bažny-
čią, kalbėtis, kaip mes joje gyvename, nes apie Dievą – juk ir taip visiems viskas 
aišku... Tada redakcijoje pagyrėme save: „Matei, mes einam koja kojon su popie-
žium!“ Džiaugiausi ir kaip diakonas, ir kaip eilinis katalikas, matydamas, kiek 
daug dalykų mes vis dar nutylime, užsimerkiame, nusigręžiame, apsimetame, kad 
nematome, nežinome... o štai pagaliau sėsim ir pakalbėsim, visi ir atvirai, šeimoje 
pradėsime iš tiesų komunikuoti. Nes juk nebeįmanoma kitaip, juk pats Šventasis 
Tėvas Pačios Šventosios Dvasios tikrai įkvėptas prašo mūsų šito!

Žinoma, mano vaikišką džiugesį kažkas greitai nugesino sakydamas: „Ką gi tu 
čia svaigsti, juk visas procesas eis per tas pačias vietines Bažnyčias ir jų vietines 
tradicijas, viskas bus apdorota ir pateikta taip, kaip reikia“. Kažkaip stuburo 
smegenimis pajutau, kad tame teiginyje daugiau realizmo, nei pesimizmo. Tatai 
dar labiau pakvipo, kai pristatant Sinodinį kelią Lietuvoje buvo akcentuojami 
tie „dešimt puslapių“ – kaip proceso rezultatas, „susintetintas“ iš visų parapijų 
ir įvairių grupelių diskusijų, paskui iš vyskupijų, paskui iš Lietuvos ir, suprask, 
kas bus, kai į Vatikaną sueis po „dešimt puslapių“ iš daugiau nei trijų tūkstančių 
vyskupijų – tavo labai įdomi ir vertinga nuomonė ten suveiks it veiklioji medžiaga 
homeopatiniame preparate (vis dar bandau suprasti tuos katalikus, kurie šiuos 
preparatus vertina itin skeptiškai, kone velniškai).

Bet kylančią mano nusiminimo temperatūrą atvėsino prasidėję pirmieji susiti-
kimai – iš pradžių moderatorių parengimo, o vėliau ir pačių grupelių gaivūs vėjai: 
galėjai matyti, kaip žmonių akys užsidega, kaip jie to nori, patiki, tikisi! Supran-
tama, sunku pradėti realiai kalbėtis, šitiek metų ir amžių normaliai nesikalbėjus, 

Laiškas redaktorei

Darius Chmieliauskas
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arba labai specifiškai kalbėjus, ar dialogavus iš esmės tik per liturgijos atliepus (Viešpats 
su jumis! – Ir su tavimi! Girdėjote Viešpaties žodį! – Dėkojame Dievui!). Nesuprask manęs 
klaidingai – aš labai myliu mūsų liturgiją ir žaviuosi jos grožiu bei išmintimi, bet tai, kad 
čia taip pat atsiliepiame vos krutindami lūpas (kad tik, neduok Dieve, niekas neišgirstų 
mano niekingo balso?!) išduoda ir darkart patvirtina, jog posakis lex orandi, lex credendi, 
lex vivendi – tikrovę atspindi. Nebuvome mokyti ir pratę bažnytinėje aplinkoje aiškiai ir 
drąsiai atsiliepti, kalbėti, klausti ir... klausytis, girdėti, atliepti. 

Ale ledai pajudėjo – žmonės pradėjo ir netgi šiek tiek Sinodiniu keliu paėjėjo! Kur nu-
ėjo, ką pasiekė per tą nedidelį pusmetį? Dabar Tau neatsakysiu, o labai rekomenduosiu 
dr. Irenos Eglės Laumenskaitės tekstų ciklą, kurį ką tik pradėjome rugsėjo Artumoje – 
visų Lietuvos vyskupijų sinodinių sintezių analitinę apžvalgą. Tu ir daugelis NŽ-A skai-
tytojų tikrai žinot, kad Eglė yra ne tik nuostabi sociologė, antropologė, bet, drįstu teigti, ir 
teologė, ekleziologė, o labiausiai – itin išmintinga ir Bažnyčią labai mylinti moteris. Todėl 
jos žvilgsnis ir analizė man be galo įdomūs, pats jų nekantriai lauksiu, kaip gero serialo 
naujo epizodo. Manau, kad daugeliui bus vertinga ją išgirsti. 

(O gal negražu man pačiam taip visai išsisukti nuo atsakymo? Tebūnie, pasakysiu 
tiek, kad, manding, galiausiai viskas neatrodė taip pesimistiška, kaip manasis realistas 
pagrasino. Optimizmo man ypač įpūtė ne vienoje vyskupijoje nuskambėjusi tęstinumo 
gaidelė: kad tai – tik pradžia, kad šį – sinodišką – Bažnyčios keliavimą būtina tęsti. 
Nežinau, kiek tai mandagumo, kiek realaus apsisprendimo balsai – artimiausia ateitis 
mūsų bažnytinėje kasdienybėje parodys. Tačiau esu tikras dėl to, kad viena pagrindinių 
popiežiaus Pranciškaus užmačių pasiūlant, ar net švelnia jėga stumtelint Bažnyčią į šią 
kelionę ir buvo – teparagauja, teprisimena žmonės šį iš esmės krikščionišką keliavimo 
skonį, tą brolystę ir absoliučią pagarbą kiekvienam ir kiekvienai, einantiems drauge, ar 
stovintiems (ar gulintiems) pakelėje, teatgaivina savo bažnytinėje pasąmonėje, ar tiks-
liau, pasak Pranciškaus – Bažnyčios genetikoje esantį (ar miegantį) sinodiškumo geną. 
O kai taip nutiks – tuomet procesai išjudės negrįžtamai: Bažnyčia, atgaivinusi ir apvaliusi 
savo genofondą, grįžusi prie savo ištakų – pati atjaunės, vėl suspindės visu savo – Vieš-
paties Sužadėtinės – nuostabiausiu grožiu, patrauklumu, prie Jos eis ir veršis žmonės 
atsigaivinti, pasiguosti, atrasti savo namus, savo Išgelbėjimą.) 

Dabar grįžkime į Romą (šį epizodą pavadinčiau „Sinodiškumas in action“). Žinia juk, 
kaip baisiai karšta būna vasarą Romoj (tiesa, nūnai net ir gerokai šiauriau vis labiau tai 
pajuntam). Bet kad ir kaip sunku būtų tuo Romos karščiu alsuoti, kad ir kokiais nemalo-
niais kvapais tada ji padvelkia, tačiau kiekvieną rytą ji vėl prakvimpa kava, ir kiekvieną-
kart bent jau aš iš jos išvykstu įkvėptas ir atgaivintas. Turbūt to Dvelksmo, kurio vardas 
Ruah! Ne, ne turbūt, o iš tikrųjų tik Šventoji Dvasia gali daryti tokius nematomus ir taip 
akivaizdžius paradoksus, kaip sinodiškumo vaisiai, dar nesibaigus pačiam Sinodui. 

Taip jau ištiko, kad Artuma žurnalu šeimai (ir ne tik) tapo paties popiežiaus, nūnai 
šventojo Jono Pauliaus II valia, ar bent jau tiesioginiu tėvišku jo patarimu (kaip? – ilga 
graži istorija, bet dabar Tavęs ir skaitytojų ja nevarginsiu, o tik išduosiu, kad tai – mano 
pirmtakės Vandos Ibianskos nuopelnas, turbūt (ir vėl!) ne be Dvasios dvelksmo pagalbos 
įvykęs Romoj, vasarą, prieš daugiau nei ketvirtį amžiaus). Tas pats popiežius pradėjo ir 
garsiuosius Pasaulio šeimų susitikimus, į kuriuos iš visų pasviečių kas keletą metų, vis 
kitame krašte, suvažiuodavo šimtai tūkstančių, o kartais ir keli milijonai žmonių. Tačiau 
nei Vanda, nei aš nesame nė viename iš jų dalyvavę, todėl kai šįmet mūsų ganytojai įtrau-
kė ir mane į tą nedidelę, bet labai mielą delegaciją atstovauti Lietuvai jau dešimtajame 
tokiame pasaulio šeimų susitikime – nuoširdžiai apsidžiaugiau!

Šįkart tai vyko Romoje, matyt, kad po pandemijos būtų viskas paprasčiau surengti; 
gal dėl to paties ir delegatų šįsyk – vos du tūkstančiai, o gal ir todėl, kad nebesiekiama 
kiekybinio efekto, bet norima kokybiško susitikimo laiko? O šis laikas – vos penkios die-
nos – buvo išties kupinas iškalbingų ženklų, ne tik žodžių (pavyzdžiui, iš pusės šimto pra-
nešimų, pristatymų, pasisakymų, dvasininkų tebūta vos kelių, o visi kiti – pasauliečiai, 
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šeimos su patirtimi; dalyvavusieji anksčiau analogiškuose susitikimuose sako, kad taip 
dar nėra buvę).

Viskas prasidėjo „Šeimų festivaliu, dalyvaujant popiežiui“: po trijų gražuolių tenorų 
itališkų dainų kelios šeimos pakviečiamos savo gyvenimo nuotykių paliudijimui. Pirmo-
ji – jauna italų gydytojų pora su trimis vaikais. Tik jiems bekalbant gali suprasti, kad 
jie – gyvenantys be „šliūbo“, „susimetę“, tačiau tai netrukdo jiems leisti liudyti, kad tik 
dabar, patyrus gyvenimo ir vaikų auginimo sunkumus, jie susimąstė apie Dievo ir Baž-
nyčios vietą savo gyvenime, ir pradėjo ruoštis ne tik vaikų Krikštui, bet ir savo santuokai. 
Primenu – veiksmas vyksta Vatikane, Pauliaus VI audiencijų salėje (kaip ir beveik visas 
simpoziumas), Šventojo Tėvo akivaizdoje, online transliuojant visam pasauliui. Kitas 
liudijimas – pora, užauginusi tris vyrukus. Po dvidešimties metų santuokos, po serijos 
vyriškio neištikimybės aktų, žmona išvaro jį iš namų ir dar viską paviešina socialiniuose 
tinkluose (o vyriškis, beje, savo šalies parlamento katalikų klubo prezidentas!). Galima 
įsivaizduoti ne tik aną gėdą, bet ir šią drąsą liudyti! Žinoma, todėl, kad po įvairių pastangų 
ir su bendruomenės pagalba jiems pavyko susitaikyti. Kitas liudijimas – apie šeimą ir jų 
susirgusios dukros šventą ligos išgyvenimą. Kitas – ukrainietės mamos su dukra, karo 
pabėgėlių skausmas. Po jų visų – jautrus ir tėviškas Pranciškaus atliepas apie kiekvieno 
iš jų istoriją. 

Trumpai tariant – nuo pat pirmų akimirkų akivaizdžiai parodyta, kad norima matyti 
gyvenimo realybę ir joje ieškoti išeičių, o ne pirmiau darsyk paaiškinti, kaip reikia teisin-
gai gyventi. Kardinolas Kevinas Farrellas, vadovaujantis Pasauliečių, šeimos ir gyvybės 
dikasterijai, organizavusiai visą renginį, pradėdamas susitikimą atsiprašė, kad jame 
nesugebėta apglėbti viso šeimų gyvenimo iššūkių pločio ir gylio, o paliesta tik keletas 
aspektų. Tačiau jie visi – ne iš vadovėlių, bet apie tikrą gyvenimą (dar vienas pavyzdys 
iš pranešimo apie smurtą prieš moteris katalikų aplinkoje: greta labai respektabilios 
sociologinių tyrimų kompanijos duomenų apie milijonus nukentėjusių katalikių moterų, 
parodyta ir nuotrauka jaunos moters, kuri apie namie patiriamą smurtą pasiguodusi savo 
klebonui ir gavusi jo patarimą „tyliai pakentėti“, vos prieš keletą mėnesių galiausiai mirė 
nuo patirtų sužalojimų).

Beje, kardinolas Farrellas, iki tol buvęs Dalaso vyskupu, niekada nedirbęs Vatikane, 
čia atvyko beveik per prievartą – kai jam paskambino Pranciškus, jis nepatikėjo kurijos 
sekretore manydamas, kad tai juokas, sako, netrukdykit man dirbt su tokiais bajeriais. 
Popiežius galiausiai jį įkalbėjo, matyt, žinodamas, kad Dalase jis ypač vertino ir rėmėsi 
bendradarbiais pasauliečiais. Dabar ir jo kongregacijoje Vatikane iš beveik 40 darbuo-
tojų – vos keturi dvasininkai (įskaitant jį patį). Be to, jis sako, kad greičiausiai yra pas
kutinis šios kongregacijos prefektas dvasininkas – turbūt viena iš dviejų jo dabartinių 
pavaduotojų moterų pasauliečių popiežiaus bus paskirta vadovauti, nes naujoji Romos 
kurijos konstitucija, įsigaliojusi per šias Sekmines, tai leidžia. 

Ak, tie vėjai iš Romos, tas Dvelksmas – taip atgaivina! Bet grįžkim į tėvynę, trečiajai 
laiško daliai, arba de profundis. „Ant širdies“, būna, guli arba sunkūs, arba malonūs da-
lykai; o dažniausiai yra visko. Tad, kaip prašei, kaip žadėjau, taip ir paatvirausiu. Vis ne-
rimstu ir galvoju, gal net meldžiuosi – o ko reikia, kad tie Vėjai ir čia taip gaivintų, kaip 
Romoje? Ką daryti, kad sinodiniai žingsneliai užaugtų į tikrai sinodišką Bažnyčią ir čia, 
Lietuvoje? O ką sako Jėzus? Ar ne šitai: „Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepa-
stebi rąsto savojoje?!“ (Mt 7, 3).

Prieš keletą metų kažkas pagaliau man paatviravo, kad Artuma – tai toks „sušukuotas“, 
tvarkingas ir todėl neaktualus, neįdomus žurnaliukas. Suskaudo, žinoma, suklusau. Ne-
trukus išgirdau ir popiežiaus Pranciškaus kietą žodį savo bendradarbiams Romos kurijo-
je, kad jis dėkojąs žiniasklaidai, padedančiai Bažnyčiai augti, apsivalyti, gyti. Supratau, 
kad popiežius tikriausiai mūsų žurnaliukui neturėtų už ką padėkoti. Tada dar įsiskaičiau 
į jo „Laišką Dievo tautai“, paskelbtą prieš pat atvykstant į Lietuvą ir sakantį, kad visokio 
blogio Bažnyčioje šaknis – tai piktnaudžiavimas galia ir sąžine; po to įdėmiai nagrinėjau 
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jo kalbas, pasakytas mums. Ir supratau, kad mes, kaip katalikiškas žurnalas, tikrai neat
liekam savo darbo, nes nepadedam žmonėms geriau įsiklausyti į jo žodį, išgirsti, priimti į 
savo kasdienybę; ir taip netampam tuo vidiniu forumu bažnytinei bendruomenei, kuriuo 
būti esame kviečiami jau nuo pat Vatikano II Susirinkimo. 

Tada po truputį pabandėm tai daryti, gerus metus nagrinėjome tuos tekstus – tikrai 
buvo įdomu ir nuostabu, kiek daug Šventasis Tėvas mums pasakė, ir kiek mažai mes jį 
išgirdom. Po to, kaip sakiau, ėmėme labiau žiūrėti į mūsų katalikiško gyvenimo realybę. 
Kartu... tiražas ėmė akivaizdžiai kristi, nepasitenkinimas augti, kol galiausiai baigiantis 
šiai vasarai išgirdau, kad esam kaltinami, jog prasilenkiame su Bažnyčios mokymu?! 
Nors, regis, tik tą ir darom, kad Motinos Bažnyčios ir Šventojo Tėvo žodį bandom kuo aiš-
kiau ir arčiau žmonių atnešti. Matyt, per prastai dirbam, kad ne visi mus supranta taip, 
kaip norime. Tad nenusimenam, bandom tobulėti ir tęsti. 

Žinai, po dvidešimt penkerių metų aktyvios darbuotės Bažnyčioje, po penkiolikos re-
daktorystės ir jau penkerių diakonystės metų, kažkaip pradedi žmogus Dievobaimingai 
žvelgti, tirti sąžinę: „O ką gi atsakysi Petrui, kai prie vartų klaus: tai ką nuveikei su tau 
duotomis dovanomis ir užduotimis?!“ Tuomet tikrai imi Dievo, labiau nei žmonių, pagar-
biai bijoti. 

2022 m. rugsėjo 14 d.

P. S. Šių Sekminių išvakarės. Ilgai vairuoju kažkur Lietuvos šiaurėje ir medituoju, vis 
apie tą sinodiškumą ir jo gyvybingumą, fone eina Tavo laida per Mažąją studiją. Išgirstu 
net nežinau kokiame kontekste ten žodžius – „Katalikų dienos“ Vokietijoje – ir staiga su-
prantu: o kodėl gi Lietuvoje negalėtų būti tokia erdvė ar platforma katalikų susitikimams, 
pokalbiams, kultūrai, šventei, etc. (ten su alum, bet čia – nežinau ar taip galima garsiai 
sakyti?). Po to pasidalinau su vienu kitu man brangiu žmogumi – visi skirtingi, bet kaip 
vienas – pritaria! Tai darom?! Ar dar kas prisijungtumėt?
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Kaip suprasime tai, kas vyksta šiandien, priklausys 
nuo atskaitos taško. Galima aiškinti kaip įvairialypę 
krizę, sukeltą pandeminės finansų politikos, Rusijos 
karo Ukrainoje ir kitų veiksnių. Galima aiškinti ir kaip 
dabartinių laikų pabaigą, atveriančią perspektyvą nau-
jai pradžiai. Galima aiškinti ir kaip mūsų civilizacijos 
ženklą, rodantį, kaip trapu visa, ką žmonės sukuria ir 
laiko savaime suprantama. Nuo aiškinimo priklausys, 
ar šiame neramumų vandenyne rasime kokį tvirtesnį 
pagrindą, kad vis naujų naujienų bangos nenugramz-
dintų mūsų į dugną.

Blogos naujienos žiniasklaidoje ir socialiniuose tink
luose veja viena kitą. Dar nepasibaigė pandemija, pra-
sidėjo karas Ukrainoje, pajutome, kad fizinė grėsmė dėl 
mūsų pačių ir valstybės išlikimo yra čia pat. Vykstant 
karui, išaugo energijos kainos. Tapo aišku, kad ši žie-
ma bus ir skurdesnė, ir šaltesnė. Kiekvienas pastebime 
brangstant maisto produktus. Blogų naujienų bangos 
ritasi viena per kitą, ir jomis plaukti tampa sunku ar 
net neįmanoma. Patogiausia išjungti medijas, bet sąs-
kaitų išjungti nepavyks. Galima pradėti jausti, kad ar-
tėja pasaulio pabaiga. Kas vakar atrodė stoka ir trūku-
mas, šiandien atrodo kaip buvusi pilnatvė. 

Dar prieš dvejus metus LR Prezidentas Gitanas Nau-
sėda iškėlė tikslą Lietuvos politikams ir visuomenei 
kurti gerovės valstybę. 2020 m. birželio mėnesį jis skai-
tė pirmąjį savo metinį pranešimą, kur kaip didžiąją sie-
kiamybę įvardijo „Teisingą, Žalią, Inovatyvią Gerovės 
valstybę“. Tokia valstybė „būtų pajėgi išspręsti 
įsisenėjusias skurdo, pajamų nelygybės ir socia-
linės atskirties, korupcijos ir šešėlinės ekonomi-
kos, neracionalaus viešųjų išteklių panaudojimo 
problemas“, joje būtų kuriama aukštos pridėti-
nės vertės ekonomika, vyrautų pagarba, teisin-
gumas, atvirumas ir vienybė. Prezidento oficia-
liame tinklapyje net atsirado rubrika „Gerovės 
valstybė“. Seimo rinkimams besiruošiančios par-
tijos ėmėsi svarstyti, kaip kuo geriau tą gerovės 
valstybę pasiekti, kokios papildomos gerovės dar 
galima ateities Lietuvai pageidauti. Šiandien 
anų dienų situaciją galėtume įvertinti perfra-
zuodami gerai žinomas eilutes: jie gyveno gero-
vės valstybėje ir gerovės valstybės nepastebėjo. 

Lūkesčiai, kad viskas bus tik geriau ir geriau, kad 
mes gyvensime vis turtingiau, šiandien yra žlugę. Dau-
giau galvojame apie tai, kada pagaliau pasieksime tą 
buvusios gerovės trupėjimo dugną ir kas tame dugne iš 
jos dar bus likę. 

Gerovės valstybė bent dešimtmečiui, o gal ir ilges-
niems laikams yra žlugęs idealas. Be to, nežinome, ar 
tai, ką išgyvename šiandien, tėra laikina krizė. Galbūt 
tai – epochos, kurioje valstybės gyvavimas ir tapatybė 
buvo grindžiama gerove, pabaiga. Kol kas tai labai sun-
ku nuspėti.

Ką su savimi į nebūtį nusitemps žlugęs gerovės vals-
tybės idealas, jei krizė bus ilgametė? Galime labai viltis, 
kad jis nenusitemps Europos Sąjungos. Ši po Antrojo pa-
saulinio karo buvo kuriama pirmiausia kaip ekonominė 
sąjunga, kuri valstybių piliečiams garantuotų taiką ir 
saugumą. Pasibaigus Šaltajam karui gerovė, piliečių so-
cialinė apsauga buvo pagrindinės atramos, kuriomis grįs-
ta ES prasmė ir egzistencija. Pasaulyje, manyta, esama 
visko, tačiau ES išlieka kaip tam tikra sala ekonominio 
nestabilumo, socialinės nelygybės ir skurdo vandeny-
ne. Kalbėta net apie piliečių socialines teises. Lietu-
voje, ir net ne vien politinėse marginalijose, pasirodė 
svarstymų apie visiems garantuojamą pajamų minimu-
mą, nepriklausomai nuo gaunančiojo darbo ar nedarbo.

Mes patys ES labiausiai vertinome kaip socialinių 
garantijų ir gerovės erdvę tikėdamiesi, kad kada nors 
gyvensime jei ne kaip Švedijoje, tai kaip Vokietijoje. Da-

bartinės krizės akivaizdoje šluote iššluoti bran-
gūs nauji atomobiliai ir butai, nemenkos elek-
troninių sukčių išviliotos sumos rodo, kad dalis 
visuomenės taip ir gyveno. 

ES socialinė magija šiandien stipriai susvy-
ravusi. Jei energetikos krizė bus ilgesnė, ji gali 
visai prarasti žavesį. Ar nuskurdusi ES vis dar 
mums bus tokia pat patraukli, kad kartu su ja 
norėtume ieškoti būdų rasti sprendimus? Ar po 
šių krizių ir kitoms Europos valstybėms atrodys 
prasminga būti drauge, o ne po vieną? O galbūt 
paskiros šalys per žiemą kiek sušalusios ir pra-
alkusios panorės eiti labiau savu keliu, bendra-
darbiaujant kad ir su Veln... t. y. Rusija, kad 
būtų išlaikyta bent gerovės idealo iliuzija?

krizė ir grožis

Tomas Daugirdas

KritiKa
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kurį siejo su žmogaus prigimtimi, jį išskiriančia iš šio pa-
saulio ir jo vyksmo („moraliniam jausmui palankiu sielos 
nusiteikimu“). Jis mini žavėjimąsi, kurį žmogus patiria 
vienatvėje žiūrėdamas į gražią laukinės gėlės, paukščio, 
vabzdžio formą: „stebėdamasis bei gėrėdamasis ir neno-
rėdamas, kad gamtoje jų apskritai nebūtų“. Taip stebėda-
mas gamtą žmogus atranda tam tikrą savos dvasios raiš-
ką, kuri neatrandama jokiomis kitomis aplinkybėmis.

Tomas Venclova interviu 15min.lt savo jubiliejaus 
proga kalbėjo apie neišvengiamą blogio buvimą pasau-
lyje, XX (o taip pat ir dabartinio) amžiaus chaotiškumą, 
nestabilumą, nesaugumą ir būtinybę suteikti šiai entro-
pijai priešpriešą. Greta tam tikros moralinės pozicijos 
priešintis blogiui jis pamini ir meną, per kurį yra „su-
kuriamos tvarkos ir grožio, taisyklingumo ir atsparumo 
salelės, kurios šiame nuolatos kintančiame ir putojan-
čiame pasaulyje kartais išlieka šimtus ir net tūkstan-
čius metų“. Venclova čia pirmiausia kalba apie meną, 
kurį žmonija ir civilizacija išsaugojo nepaisant epochų 
kaitos, politinių kataklizmų ir krizių.

Paolo Sorrentino filme Didis grožis pasakoja apie asme-
ninę ir civilizacinę krizę. Ši krizė tampa pakeliama, kiek ji 
yra pakeliama, gyvenant Romoje kaip amžinajame mieste. 
Romos miesto grožis kurtas kartų, kurios įkūnijo savo vizi-
jas ir idėjas, viršijančias kasdienybės poreikius ir rūpesčius. 

Gilbertas Keithas Chestertonas yra didelis meistras 
grožį, o per jį – ir stebuklą pamatyti ir kitiems parodyti 
pačiuose paprasčiausiuose dalykuose. Esė „Romantikas 
lietuje“ jis jį įžvelgia lietuje, kuris nemažai kam gali pa-
sirodyti labai nemalonus ir erzinantis dalykas. Lietaus 
stebuklas, „nors jis sumažina šviesos kiekį, bet kartu jį 
padvigubina. Nors jis aptemdo dangų, tačiau nušvie-
čia žemę. Jis suteikia keliams šiek tiek Venecijos gro-
žio (žvelgiant prijaučiančia akimi). Sekliuose vandens 
ežerėliuose atsikartoja kiekviena žemės ir dangaus de-
talė, ir mes apsigyvename dviguboje visatoje. Kartais 
žmogus, vaikštantis tuščiais ir žvilgančiais šaligatviais, 
šlapiais, apšviestais gausybės žibintų, atrodo lyg juoda 
dėmė ant viso to auksinio veidrodžio, ir galėtų įsivaiz-
duoti, kad skraido geltoname danguje“.

Dabartinę krizę, net neįsivaizduodami kurlink ji mus 
gali nuvesti, galime vertinti kaip pastarojo šimtme-
čio epochos ženklą. Tai ženklai, rodantys, kokios tra-
pios yra žmonių pastangos ilgam susikurti stabilumą 
ir ramų gyvenimą. Didelių politinių ir visuomenės pa-
stangų reikalavę projektai gali žlugti stebėtinai greitai. 
Tai nereiškia, kad turėtume liautis stengęsi ir kūrę 
valstybės stabilumą. Vis dėlto žvelgiant iš asmeninės 
perspektyvos tai, ką filosofai ir poetai vadina grožiu 
pasaulyje, gebėjimas jį pastebėti ir išgyventi yra kaip 
niekad aktualus. Grožis, atsiskleidžiantis per meną ar 
įžvelgiamas paprasčiausiuose kasdieniuose dalykuose, 
yra properšos, kurios leidžia aptikti ryšį su pasauliu ir 
jo pagrindu, kurio nepaveikia jokios krizės.

Didžiąja dalimi ir mūsų pasitikėjimas savo valstybe 
grįstas tuo, kad, remiantis ES finansine parama, spar-
čiai didėjo jos gerovė. Ar išliks toks tvirtas pasitikėjimas 
savo valstybe ir noras ją palaikyti, jei ji nuskurs ir ne-
bevykdys gerovės programos?

Vėlyvojo sovietmečio reformatoriaus Michailo Gorba-
čiovo mirtis primena mums, kokios trapios gali būti ilgai 
tvėrusios sistemos. Sovietinės sistemos ekonominis nuos-
mukis vedė į neramumus ir gilią valstybės politinę krizę, 
o galiausiai – žlugimą. Gorbačiovas stengėsi išlaikyti pa-
senusią planinės ekonomikos ir politinę sistemą bei nege-
bėjo sėkmingai ir iki galo įgyvendinti ekonominių reformų. 

Ekonominės krizės akivaizdoje atsivėrė visi sovieti-
nės valstybės trūkiai ir negandos, kurios nebuvo mato-
mos po propagandos paviršiumi. Pirmiausia – naciona-
linis nepasitenkinimas, kuris vairavo ir lietuviškosios 
nepriklausomybės vairą. 

Kol kas vis dar esame laisvo kritimo būklėje, kuri nuo 
mūsų pastangų labai mažai priklauso. Tegalime kelti 
klausimus, ar išgyvens ES? Kaip ji keisis, galbūt net su-
stiprės? Ar mūsų ekonominis ir politinis pasaulis, idant 
išgyventų, turi pasikeisti iš esmės, ar pakanka ir dali-
nių reformų? Galime braižyti ateities scenarijus, nuo 
paties blogiausio iki paties geriausio. Galbūt gyvename 
žmonijos lūžiniu metu, kai baigiasi epocha, šiandien 
vadinama „vėlyvaisiais moderniaisiais laikais“, o galbūt 
tai tėra viena iš daugelio nedidelių negandų, kurios ne-
trukus bus išspręstos. Galbūt po krizės, išmokę jos pa-
mokas, atrasime atramas tolesniam gyvenimui, o gal-
būt pateksime į dar didesnį netikrumą, chaosą ir griūtį. 

Šiandien kaip niekad gali pasirodyti naudinga istorija 
ir iš jos pešami atsakymai, kodėl vyksta tai, kas vyksta. 
Istorijoje galime rasti daugybę pavyzdžių, kaip keičiasi 
epochos, radikaliai transformuojasi politinės struktū-
ros, ekonomika, visuomenės gyvenimas, žmonių kasdie-
nybė. Civilizacijų istorijoje esama pakilimų ir nuosmu-
kių, o negandos gali ateiti iš ten, iš kur visai nesitikima. 
Istorijos primena, kad tam tikrus raidos dėsningumus 
galima nustatyti jau po įvykių, bet ne prieš juos. Pasau-
lio ateitis yra visiškai atvira, ir nebūtume labai išmin-
tingi ką nors tiksliai prognozuodami.

Krizės, kuri yra pokyčio ženklas, akivaizdoje labai 
svarbūs filosofiniai atsakymai. Kas išlieka, kai nieko 
nelieka, ko galima įsitverti šiame pasaulyje, kai įsitver-
ti beveik nėra į ką? Galime imtis svarstyti apie pasaulio 
pabaigą ir laukiantį civilizacijos žlugimą. Tačiau galime 
ieškoti ir to, kas išlieka pastovu, nepaisant visų negandų. 

Dažniausias labai skirtingų mąstytojų ir poetų, krikš-
čionių ir nekrikščionių, atsakymas yra labai panašus – 
išgyvenamas jausmas ar patyrimas, kuris vadinamas 
grožiu. Tai – išgyvenimas, atveriantis realybę anapus 
žmogaus kasdienybės ir pasaulio negandų. Immanue-
lis Kantas dažniausiai cituojamas dėl jo svarstymų apie 
didingumą. Tačiau Kantas nemažiau svarstė apie grožį, 

kritika



7naujasis židinys-aidai       2022  /  6

apie matematiką, egzaminą ir ažiotažą 

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Ažiotažas dėl prastų matematikos egzamino rezultatų 
kilo platus, aistringas ir nebe pirmą kartą, tad kartu su 
savo objektu prašosi analizės.

Analizė, beje, yra matematikos instrumentas, nors 
šios temos diskusijoje, kaip ir daugelyje kitų, jos nepa-
sitaiko daug. Daug pasitaiko emocijų. Ir aptariamąjį 
ažiotažą kildinčiau visų pirma iš emocijos, veikiausiai 
frustracijos, kuri gali būti suprantama – tiek metų mo-
kytis ir neišlaikyti egzamino! Apmaudu. Tačiau jei tas 
dalykas, kurį turėjai išmokti, bet neišmokai, yra didžiai 
vertingas ir reikalingas, tada ne tik apmaudu, bet ir 
pikta. Jautiesi tarsi negavęs brangios dovanos.

Niekur negirdėjau tiek ditirambų matematikos išma-
nymui, kiek pastarosios diskusijos apie prastus egzami-
nų rezultatus metu. Kaip ji puikiai lavina protą, suteikia 
jam jėgos, aštrumo, tikslumo ir kitų individui bei visuo-
menei vertingų savybių. Būtent preziumuojama nauda 
visuomenei suteikia diskursui ugnies – net periodiškai 
pasikartojantis susirūpinimas dėl vaikų silpnų raume-
nų ir sunkių kuprinių (kuris yra labai pagrįstas) nesu-
kelia tiek aistrų. Matematikos mokėjimas pateikiamas 
kaip silpno proto sunkiame gyvenime priešnuodis. Esą 
matematiką išmanąs žmogus vadovaujasi argumen-
tais, atskiria fake news, neturi polinkio į alternatyvią 
realybę ir apskritai geba skaidriai ir logiškai mąstyti. 

Nėra abejonių, kad kai kurie matematikos išmanyto-
jai šiomis savybėmis pasižymi. Tačiau vargu ar egzis-
tuoja koreliacija tarp matematikos išmanymo ir orien-
tacijos realiame gyvenime (ne dažų kiekio skaičiavimą 
buto remontui turiu omenyje). Žiūrint griežtai mate-
matiškai, jei esama žmonių (bent vieno), kurie nurody-
tomis dorybėmis nepasižymi, tai bendra tai-
syklė nėra teisinga. Sakysite, matematiniai 
dėsniai realybėje taip tiesiogiai neveikia – bet 
juk tai ir reikėjo įrodyti! 

Matematika operuoja grynaisiais dydžiais, 
santykiais ir dėsniais, kurie galioja tik tam 
tikriems objektams tam tikrose aplinkybėse. 
Gebėti konvertuoti realybės faktus (duome-
nis) į matematinę erdvę, o skaičiavimų (ar 
kitų matematinių manipuliacijų rezultatus) – 
atgal į gyvenimą reikia daugiau savybių, ne 
tik matematikos išmanymo. Kaip vertėjui rei-

kia gerai mokėti abi kalbas, taip matematikos dėsnių 
taikytojui, pavyzdžiui, ekonomikoje, reikia išmanyti ir 
modelius, ir ekonomiką. Priešingu atveju gauname ma-
tematikos profanaciją, kurios socialiniuose moksluose 
vis dar labai daug. (Šiais atvejais gal būtų buvę geriau, 
jei kažkas būtų to matematikos egzamino neišlaikęs ir 
supratęs, kad jos nemoka). 

Dėl alternatyvios realybės ir matematikos būčiau dar 
atsargesnė. Būtent matematika leidžia kiek tik nori vidu-
jai neprieštaringų sistemų, kurios remiasi skirtinga ak-
siomatika. Nesvarbu, kad vienos yra vyraujančios, kitos 
marginalios. Juk ir alternatyvi realybė yra marginalija 
vyraujančios sampratos fone. Ar dvi lygiagrečios tiesės 
begalybėje susikirs, ar ne, priklauso nuo pradinių prielai-
dų arba paradigmos. Taip ir žemės apvalumas ar plokš-
tumas priklauso nuo to, kas mūsų nuomone ją laiko. Jei 
vėžliai, drambliai ar sraigės, tai bet kokios išvados, nors 
ir kuo skrupulingiausiai prisilaikant logikos padarytos, 
skirsis nuo to, kas mums atrodo savaime suprantama.

Visa šita rašau ne norėdama paneigti matematikos 
grožį ir potencialą. Priešingai, galiu jį tik paryškinti. Tai 
rašau tik norėdama pagrįsti teiginį, kad matematikos iš-
manymas nėra išskirtinis ugdant gyvenime susivokian-
tį individą. Kiti mokslai bei menai turi nė kiek ne ma-
žesnį poveikį, jei tik pats mokymas yra sėkmingas. Taigi 
visuomeninė šio mokslo vertė nėra tokia didelė, kokia 
vaizduojama. Matematikoje pasikaustę žmonės nėra nei 
daugiau, nei mažiau dori bei pilietiški, lyginant su kitais.

Visgi matematikos išmanymas neabejotinai daug 
duoda pačiam individui. Jis suteikia nuoseklų ir itin 
plačiai apimantį instrumentą pažinti pasaulį – tarsi 

pasaulėžvalgos stuburą. Tiesa, bet koks ki-
tas klasikinis ir kokybiškas išsilavinimas taip 
pat suteikia pasaulio pažinimo instrumentą, 
kaip antai filosofija, filologija, istorija, biologi-
ja, muzika, dailė. Matematikos instrumentas 
yra išskirtinis savo talpumu ir formalumu – 
juk kalbame apie abstrakcijas, operuojame 
erdvėje, toli nuo žmogiškojo ribotumo, paklai-
dų ir laiko žymų; praktiškai neveikiami ideo-
logijų ir kito bruzdesio. Šiandien jis išskirtinis 
ir tuo, kad remiasi teorija, o ne eksperimentu. 
Matematikoje kalbame apie bekūnius taškus, 
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begaliniai mažus ir begaliniai didelius dydžius, nmates 
erdves ir kitus objektus bei funkcijas, kurių negalime 
apčiuopti juslėmis anei organiškai sutalpinti į savo pro-
tą, taigi ir eksperimento suorganizuoti negalime – ten-
ka kliautis teorija. 

Sutikim, tokį aparatą įvaldyti gali toli gražu ne kiek
vienas. Ir, matyt, ne kiekvienam jo būtinai reikia. Ta-
čiau matematikos mokslai individui vertingi dėl pačių 
pratybų – pastangų juos įvaldyti. Pratinti protą prie dis-
ciplinos: suvokti sąlygą, sudaryti sprendimo planą, nuo-
sekliai spręsti, patikrinti rezultatą – ugdyti loginį bei 
strateginį mąstymą, užčiuopti chaose struktūrą.  Mate-
matikos uždavinys yra bet kokio gyvenimiško uždavinio 
kvintesencija. Tačiau ar tokia nėra ir užduotis nupiešti 
ar parašyti rašinį konkrečia tema? O ir logikos galime iš-
mokti ne matematikos, bet žodinių disciplinų keliu. Mo-
kyti logikos mokykloje būtų labai naudinga iniciatyva. 

Jei vertybė yra pats ugdymas, tai kuo čia dėtas egza-
minas? Kodėl reikėtų taip sureikšminti jo rezultatus? 
Be to, jei vertinant patį ugdymą, būtų nuoseklu toliau 
siekti ugdomojo pozityvaus santykio su matematika ir 
jos neišsemiamu potencialu. Tik štai būtent santykis ir 
yra blogas visų, kurie nėra gabūs matematikai iš pri-
gimties. Ne tik vaikų, bet ir suaugusių santykis su ma-
tematika yra, švelniai tariant, įtemptas. Įtampa kyla iš 
to, kad tu (tavo vaikas) privalai mokėti, bet išmokti ne-
išeina ar neproporcingai sunku. Neišeina visų pirma dėl 
to, kad, akivaizdu, ne pats ugdymas laikomas vertingu, 
o rezultatas. Egzamino rezultatas.

Matematika yra lėtai įveikiama įkalnė. Lėtai, ilgai ir 
nuobodžiai turi zulinti tas pačias tiesas, kol jos prasi-
skverbia į kitą sąmonės lygmenį ir ten padaro tą trans-
formaciją, kurios siekiam. Bet daugeliui motyvacija 
baigiasi net neįpusėjus, visų pirma dėl to, kad reikia 
rutiniškai kartoti ir kartoti ką esi išmokęs, po truputį 
prijungiant naujo. Koks šiuolaikinis vaikas nuosekliai 
mokosi visus 9 mokslo metų mėnesius? O visus 12 mo-
kyklos metų? 

Anksčiau nuobodaus kalimo lygoje matematika tu-
rėjo draugių – gramatikas. Lietuvių kalba toje lygoje 
daug kam išliko, tačiau užsienio kalbos ją neabejotinai 
paliko. Užsienio kalbų mokytojai pasitelkia begalę skir-
tingiausių priemonių ir metodų, ne tik tam, kad moki-
niam būtų lengviau suvokti ir prisiminti, bet ir tam, 
kad nebūtų nuobodu. Įpūsti motyvacijos nurodomuo-
ju būdu nuobodiems veiksmams informacinės epochos 
vaikui ar paaugliui – misija neįmanoma. Taigi vienas 
iš atsakymų neabejotinai glūdi mokymo metoduose, nes 
palikti matematikos mokytoją vieną akistatoje su dide-
liais visuomenės lūkesčiais (kuriuos ir žymi egzaminas 
bei ažiotažas aplink jį) bei nemotyvuotu, įsitempusiu ir 
nuosekliai lėtai dirbti negebančiu vaiku ar paaugliu yra 
tiesiog nesąžininga.

O kaip su nauda? Kiek kiekvienam moksleiviui gy-

venime matematikos žinių prireiks tiesiogiai (ne proto 
plotį ir raumenis turiu omenyje)? Viena vertus, žmonės, 
gyvendami su savo išmaniuoju, it rankos tąsa, beveik 
gali apsieiti be matematikos. Kita vertus, daugybei spe-
cialybių šiandien matematika yra reikalinga. Ir realiai, 
ir formaliai.

Formaliai – stojant į didelį skaičių specialybių reikia 
matematikos pažymių: informacinių technologijų, inži-
nerijos, socialinių mokslų, netgi psichologijos. Manau, 
čia ir glūdi pirmas lūžis, kuris turėtų pritraukti švietimo 
sistemą arčiau šiuolaikinio žmogaus, kurio poreikis di-
namikai ir nepakantumas seniesiems mokymo būdams 
yra neįveikiamas. Esu tikra, kad atsiras universitetų, 
kurie į informacinių technologijų ir inžinerijos specia-
lybes priiminės ne pagal matematikos egzamino rezul-
tatus, o pagal kūrybingumo, logikos ir panašius testus. 

Realiai matematika reikalinga ir tam tikrai daliai 
darbų. Apie tai daug ir garsiai kalbama su nemažiau 
apokaliptine gaida. Tačiau tai ne nauja tendencija. 
Drįsčiau teigti, kad matematiką išmanančių studentų 
poreikis rinkoje išlieka aukštas 30, 50, o gal ir visą šim-
tą metų. Dalis vaikų gimsta su šiuo polinkiu – vargu ar 
galim daugiau „užsisakyti“. Svarbu, kad jie turėtų kur 
šiuos savo polinkius vystyti. Gali atrodyti, kad maži-
nant bendrus reikalavimus, jie praras šias galimybes. 
Tačiau noras palaikyti visiems vienodą visų dalykų lygį 
neatlaiko gyvenimo diktuojamų reikalavimų. Mokyklos 
ir klasės specializuojasi ir tai suteikia vaikams galimy-
bes rasti jų gebėjimus atitinkantį mokymą.

Ar galima vaikus priversti mokytis matematikos? 
Neabejotinai. Ar galima juos priversti nustatytą kiekį 
jos išmokti – galbūt. Bet prievarta tikrai neįmanoma 
instaliuoti matematinio mąstymo į žmogaus galvą, tai-
gi ir pasiekti visų aukščiau išvardintų šios disciplinos 
įvaldymo dovanų. 

Neįtikėtina, kaip visuomenė šiandien supranta, kad 
žmonės skiriasi savo rase, tautybe, religija, seksualine 
orientacija, gyvenimo būdu, ir jų vertė nuo to nemažėja. 
Bet kad jie skiriasi būdais, kuriais geba matyti, justi ir 
suprasti pasaulį – nesupranta. Šiandien nereikia išma-
nyti matematikos, kad gebėtum naudotis matematikos 
žinių pagrindu sukurtais įrankiais. O įrankiams kurti 
tikrai nereikia minių specialistų. 

Ir kodėl mes turėtumėm versti žmones daugiau skirti 
laiko studijuoti būtent matematiką? Argi mums atrodo, 
kad ji gali suteikti raktą, kurio reikia atrakinti didžiau-
siems šiandienos žmonijos iššūkiams? Ar mums trūksta 
technologijų suvaldyti agresijos židinius pasaulyje, pa-
keisti iškastinį kurą, sumažinti taršą ir emisiją? Tech-
nologijos išrastos, jos tiesiog neįdiegtos dėl tam tikrų 
žmogiškai susiklosčiusių priežasčių. Kadangi nuolat 
tarėmės žiną, kokių specialistų reikia, matyt iki šiol 
nepataikėm, kad su svarbiausiais uždaviniais vis ne-
susidorojam.
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eiLėraščiai

Inger Christensen
Iš danų kalbos vertė Dovydas Grajauskas

Poezija

Variantiškumai

1
Dabar viskas sukasi apie tą laimingą mašiną
 Su vyru kuris yra baltas ir valgo druską

Kur jam dabar eiti? Niekur jam dabar neiti
 Jo žodžiai ir išmatos yra žvaigždės

2
Dabar viskas sukasi apie tą šlykščią fantaziją
 Su vyru kuris pašo plunksnas angelui

Ką jis darys? O ką dar?
 Jis taip gražiai šnekasi su dangum

3
Dabar viskas sukasi apie tą fantastišką spektaklį
 Su vyru, kuris pasidega

Ką jis pasakys? Ar yra dar ką pasakyti?
 Kalba eina apie pasigailėjimą

4
Dabar viskas sukasi apie ratą, kuris nesisuka
 Su vyru, kuris visiškai išprotėjo

Kur jam dabar eiti? Niekur jam dabar neiti
 Jo kūnas yra dovana žemei

5
Dabar viskas sukasi apie tai nė nepastebi
 Vyras išliejo savo sėklą

Jis kalba su visais Jis prie visų prieina
 Moterys gimdo

6
Dabar viskas sukasi ir bėgi ir bėgi visą gyvenimą
 Gyvenimui nevalia pranykti

O ir kodėl turėtų?
 Kai visi pralenks visus

7
Dabar viskas sukasi apie žodį kuris eina kiaurai
 Ir visus pritrenkia jo tyla

8
Dabar viskas sukasi ir šunys loja

jungLumai

1
Pirmajame fabrike yra antrasis, antrajame yra
trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. fabrikas

Fabrike nr. 3517 stovi žmogus prie aparato

Fabrike nr. 1423 stovi žmogus prie aparato

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie laisvę

Visų šitų vieningų fabrikų gale stovi žmogus ir daro
pinigus

2
Pirmajame barake yra antrasis, antrajame yra
trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. barakas

Barake nr. 3517 guli žmonės sukrauti į krūvą

Barake nr. 1423 žmonės visiškai vienodi

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie taiką

Visų šitų vieningų barakų gale sėdi piktas generolas

inger Christensen (1935–2009) – danų rašytoja, poetė, ryš-
kiausia savo kartos eksperimentinės poezijos figūra. Versta iš: 
inger Christensen, Det, københavn: gyldendal, 2019.
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inger Christensen

3
Pirmojoje įstaigoje yra antroji, antrojoje yra
trečioji, trečiojoje yra ketvirtoji etc. įstaiga

Įstaigoje nr. 3517 visąlaik sandėliavo apibrėžtas 
anomalijas

Įstaigoje nr. 1423 individai kurie sakė kad anomalijos 
yra normalu

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie bendruomenę

Visų šitų vieningų institucijų gale sėdi ekspertų
komitetas

4
Pirmajame parlamente yra antras, antrajame 

parlamente yra
trečias, trečiajame parlamente yra ketvirtas etc. 

parlamentas

Parlamente nr. 3517 kalbama apie valdžią

Parlamente nr. 1423 kalbama apie valdžią

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo kad reikia truputį 
daugiau vaizduotės

Pabaigoje visų šitų laimingų parlamentų gale sėdi gerai 
apmokamas

Patarėjas

5
Pirmojoje kontoroje yra antroji, antrojoje yra
trečioji, trečiojoje yra ketvirtoji etc. kontora

Kontoroje nr. 3517 sėdi patarėjas kuris patarinėja
administratoriui

Kontoroje nr. 1423 sėdi administratorius kuris 
administruoja

patarėją

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie požiūrį

Visų šitų vieningų kontorų gale sėdi gerai apmokamas
slaptas stebėtojas

6
Pirmajame banke yra antrasis, antrajame banke yra
trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. bankas

Banke nr. 3517 sėdi žmogus ir skaičiuoja bendras
karines išlaidas

Banke nr. 1423 sėdi žmogus ir skaičiuoja bendras
karines pajamas

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie teisingą 
padalijimą

Visų šitų vieningų bankų gale sėdi gudrus apgavikas

7
Pirmajame koncerne yra antrasis, antrajame 

koncerne yra
trečiasis, trečiajame yra ketvirtasis etc. koncernas

Koncerne nr. 3517 sėdi žmogus ir skaičiuoja 
darbuotojo

nešamas įplaukas

Koncerne nr. 1423 sėdi žmogus ir skaičiuoja darbuotojo
vidutinę gyvenimo trukmę

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie žmogaus teisę į
nuosavą gyvenimą

Visų šitų vieningų koncernų gale sėdi piniginė dinastija

8
Pirmojoje visuomenėje yra antroji, antrojoje 

visuomenėje yra
trečioji, trečiojoje yra ketvirtoji etc. visuomenė

Visuomenėje nr. 3517 sėdi žmogus ir samprotauja apie
visuomenę 

Visuomenėje nr. 1423 sėdi žmogus ir samprotauja apie
visuomenę

Žmogus nr. 8611 visąlaik kliedėjo apie laimę

Visų šitų vieningų visuomenių pabaigoje sėdi p.          
ir šypsosi:
I’m very pleased to meet you. You are my very first 

patient 	
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apie siLpnųjų stiprybę
trylika tezių apie naujosios Lietuvos užsienio politikos prielaidas ir principus

Mantas Adomėnas

PolitiKa

Šio teksto tikslas yra išryškinti tas prielaidas ir prin-
cipus, kuriais grindžiama ir kuriama pastarojo meto 
Lietuvos užsienio politika. Turbūt nekyla ginčų dėl to, 
kad egzistuoja tam tikras kokybinis skirtumas tarp 
ankstesnės Lietuvos užsienio politikos ir tos, kuri buvo 
vykdoma nuo 2021 m. pradžios. Todėl pagrįstai galima 
kalbėti apie naująją Lietuvos užsienio politiką, prasidė-
jusią sulig 2021 m. pradžia. Naująja ją galima įvardyti 
ne todėl, kad būtų kardinaliai pasikeitusios esminės 
Lietuvos pozicijos, bet būtent dėl jos įgyvendinimo sti-
liaus, vykdymo būdo ir pakitusio temų rato bei veikimo 
horizonto.

Žinoma, anaiptol nenoriu implikuoti, kad egzistavo 
kažkoks totalinis, visa apimantis slaptas užsienio poli-
tikos kūrimo planas, kurį pradėta įgyvendinti 2021 m. 
Lietuvos užsienio politika buvo kuriama situaciškai – 
atsakant į vis iškylančius naujus ir dažnai nenuma-
tytus iššūkius. Tačiau „situaciškai“ nereiškia, kad ne-
egzistavo tam tikri principai ir strateginės prielaidos, 
kurios buvo išankstinės, aprioriškos pačios užsienio 
politikos kūrimo atžvilgiu. Taigi tolesnį tekstą dera su-
vokti ne kaip slapto masterplan atskleidimą, o veikiau 
kaip refleksiją principų, kuriais remiantis naujoji Lie-
tuvos užsienio politika buvo kuriama ir kurie nemaža 
dalimi išryškėjo bei buvo išgryninti to proceso metu – ir 
ką pavyko bei ko nepavyko išmokti ją bekuriant.

i. stereotipai

Aristotelis kiekvieną tyrinėjimą pradėdavo išvardy-
damas endoxa, pirmtakų nuomones jam rūpimu klau-
simu. Nepretenduodamas į panašų fundamentalumą, 
pradžioje irgi įvardysiu kelis apie dabartinę Lietuvos 
užsienio politiką skleidžiamus stereotipus. 

Gan paplitęs stereotipas yra tas, kad tai esanti į įvaiz-
dį – į paviršių, į komunikacinį efektą – orientuota po-
litika. Kalbama apie „Facebooko politiką“, labiau išma-

nančių – apie „Twitterio politiką“. Noriu tą stereotipą, 
kaip ir kitus, atsidėti į šoną ir dabar su juo nesiginčyti – 
tikiuosi, kad dėstymo eigoje tai paaiškės.

Vienas nedraugiškesnių stereotipų yra tas, kad nau-
joji užsienio politika esanti labai konfrontacinė. Jei būtų 
žmonių, vis dar skaitančių žiniasklaidos tinklapių ko-
mentarus, jie galėtų patvirtinti, kad reto straipsnio apie 
Lietuvos užsienio politiką komentaruose nėra rypauja-
ma, jog „Lietuva ieško konfliktų“, „su kuo dar nesusi-
pykom“ ir pan. 

Su šiuo iš dalies susijęs ir trečias stereotipas – kad 
Lietuva esą vykdanti izoliacinę politiką: priimanti 
sprendimus, po kurių ji lieka vienui viena, izoliuota, 
„niekas mūsų nepalaiko“, niekas neseka Lietuvos pa-
vyzdžiu. Tai vienas labiau įsišaknijusių stereotipų apie 
dabartinę užsienio politiką.

Ketvirtas stereotipas kaip pagrindinę perskyrą įvar-
dija tai, kad dabar Lietuva vykdanti „vertybinę“ arba 
„moralią“ politiką“ – kaip priešybę „interesų politikai“, 
pragmatiškai politikai arba Realpolitik.

ii. Vertybės vs. interesai

Pradėsiu nuo paskutinio stereotipo: vertybinė versus 
interesų politika. Jis grindžiamas, mano nuomone, kiek 
klaidinančia perskyra. Ji dažnai formuluojama taip, 
tarsi vertybės ir interesai yra kažin kokie iš prigimties 
priešingi, nesuderinami dalykai. Tačiau tai tiesiog ne-
vienodo lygmens sąvokos, kurios viena kitą veikiau pa-
pildo, negu yra priešingos.

Tai svarbus dalykas: juk vis dėlto kai kalbame apie 
„interesų“ priešpriešą „vertybėms“ politikoje, intuity-
viai suvokiame, kad gyvenime tarp jų kažkoks skirtu-
mas yra. Tai reiškia, kad ta mūsų perskyra nurodo į 
kažką kitą, o ne loginę sąvokų sąrangą, ir intuityviai 
žinome jos reikšmę. Perskyrą tarp interesų ir verty-
bių politikoje tikriausiai reikėtų versti kaip kontrastą 
tarp siaurai ir pilnai suprasto politinio intereso. Juk 
žmonėms, besivadovaujantiems vertybėmis, interesai 
anaiptol nėra svetimi – jie suinteresuoti tų vertybių įgy-
vendinimu. Žmogus, kuris vertybe laiko demokratiją, 
suinteresuotas siekti demokratinių reformų savo šaly-

tekstas parengtas pagal pranešimą, skaitytą santaros-Šviesos 
konferencijoje alantoje 2022 m. tekstą spaudai parengti padė-
jo gabrielė jasaitė.
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je. Tuo tarpu kalbant apie „interesų politiką“, paprastai 
kalbama apie intereso redukciją į tam tikrą siaurą inte-
resų skalės dalį, dažniausiai – į ekonominius išskaičia-
vimus, kartais galbūt į kažkokius trumpalaikėje pers-
pektyvoje suvokiamus politinius interesus (pavyzdžiui, 
išlaikyti galią ir įtaką, laimėti ateinančius rinkimus ar 
pan.). „Interesų politika“ kalba apie pasaulį, kuriame 
moralinės, teisinės ir politinės sąvokos – tokios kaip 
teisingumas, drąsa, solidarumas, orumas, – neegzis-
tuoja ar bent jau nesuvokiamos kaip turinčios moty-
vuojančios galios. Trumpai tariant, „interesų politika“ 
paprastai reiškia tiesiog reduktyvų politinių motyvacijų 
ir interesų supratimą.

Taigi veikiau turėtume kalbėti apie tam tikrą holisti-
nį intereso politikoje supratimą, kuris remiasi nereduk-
cionistiniu požiūriu į žmogų, žmogaus tikslus, valstybės 
tikslus, ir apie tai, kas ir kam yra visuomenė. Toks po-

žiūris į interesą taip pat padeda išsivaduoti iš dabarties 
solipsizmo, jis atviras ir istorijos pamokoms bei ilgalai-
kei istorinei perspektyvai.

Mano įsitikinimu, esminis procesas, kuris užsienio 
politikoje vyko pastaruosius pora metų, buvo būtent es-

minių Lietuvos interesų išsigryninimas. Kitaip tariant, 
tai nebuvo politika, kuri kažkaip svetima interesų poli-
tikai, o veikiau atvirkščiai – bandymas suprasti, kas yra 
pamatinis Lietuvos interesas, ir pradėti jo siekti.

iii. pamatinis LietuVos interesas

Jį įvardyti galima gana paprastai: pamatinis Lietuvos 
interesas, kuriuo grįsta dabartinė Lietuvos užsienio po-
litika, yra tokia pasaulio tvarka, kurioje tokios valsty-
bės, kaip Lietuva, gali išlikti.

Iš šio kertinio apibrėžimo kyla daug išvestinių sąlygų, 
kurios reikalingos, kad tas pamatinis Lietuvos intere-
sas galėtų būti įgyvendintas, ir kurie yra jos užsienio 
politikos tikslai. Tai tokie dalykai kaip globali sąranga, 
kuri yra grįsta tarptautine teise, arba teisės viršenybės 
principas, konfliktų sprendimas taikiu būdu, pagarba 

tautų apsisprendimo teisei kaip 
viena esminių tos sąrangos atra-
mų. Taip pat – žmogaus teisių, 
laisvių ir demokratijos primatas, 
demokratija ir laisva visuomenė 
kaip politinės santvarkos raidos 
ar apskritai žmonijos raidos ma-
tas. Šios sąlygos ilgą laiką buvo 
tarsi pernelyg akivaizdžios ir vi-
suotinai priimtos prielaidos, ta-
čiau dabartiniame pasaulyje jos 
toli gražu nebėra akivaizdžios – 
jų užtikrinimas yra tapęs sudė-
tingu iššūkiu.

Būtent todėl galima teigti, kad 
Lietuvos užsienio politika yra, 
viena vertus, pamatinio Lietuvos 
intereso politika, o kartu ir verty-
binė politika. Tik buitinis sąvokų 
išskyrimas leido šiuos svarbius už-
sienio politikos aspektus priešinti.

Tokioje šviesoje pažvelgę į eko-
nominių interesų vaidmenį po-
litikoje suprantame, kad jie irgi 
yra svarbi interesų spektro da-
lis. Pilnesnis intereso suvokimas 
leidžia ir ekonominį interesą pa-
talpinti į jo prigimtinę nišą, nes 
niekas negalėtų paneigti ekono-
mikos svarbos. Galų gale, visi aiš-
kiai suprantame, kad be jos vals-
tybė neturėtų nei raumenų gintis, 

nei galios ir resursų vykdyti savarankišką politiką. Ki-
taip tariant, ekonomika yra būtinoji, bet ne pakankama 
valstybingumo sąlyga, todėl ji pati savaime nepajėgi 
paaiškinti, kas yra valstybės interesas. Būtent šitoje 
šviesoje drįsčiau paradoksalokai teigti, kad nors naujo-

mantas adomėnas

birutė zokaitytė. iš ciklo „mėlynbarzdžio sindromas“ ii. 2018. ofortas, minkštas lakas, 
akvatinta, sk. 60
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ji Lietuvos užsienio politika dažnai yra kaltinama ne-
pragmatiškumu, būtent dabar ekonominė diplomatija, 
valstybės ekonominė užsienio politika yra kaip niekad 
anksčiau integruota su kitomis valstybės gyvenimo sri-
timis ir užsienio politika apskritai.

iV. ekonominio naratyVo 
dominaVimo paVojus

Vienas dalykas, kurį teisingai suvoktas interesas lei-
džia mums atmesti, tai yra ekonominio naratyvo do-
minavimo pavojus, kai ekonominiai interesai pradeda 
apibrėžti politikos tikslus. Pastaruosius tris dešimtme-
čius Vakarai kartojo sau mitą, kad pasaulio ekonominė 
integracija atneš naują globalią santykių būseną, ku-
rioje karas darysis mažiau ir mažiau įmanomas. „Pa-
saulio valstybės tampa taip tarpusavyje susijusios, kad 
didelio masto karas tampa nebeįmanomas“, – sako tas 
mąstymas, užmiršdamas, kad beveik pažodžiui taip 
geo politikos teoretikai tvirtino daugiau nei prieš šimt
metį – keleri metai iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios. 
Mitas apie ekonominę integraciją kaip demokratizaci-
jos, taikaus sambūvio įtvirtinimo, konfliktų pašalinimo 
ir esminių skirtumų išsprendimo būdą buvo ir tebėra 
labai gajus – būtent iš čia ir kyla ekonominio naratyvo 
dominavimo pavojus: kai ekonominis naratyvas tam-
pa dominuojančia paradigma, kuri apsprendžia politi-
kos tikslus.

Kodėl tai pavojinga? Ką mes pamatėme dabar ir ką 
turėjome suvokti anksčiau ir aiškiau – tai, kad skirtin-
gos santvarkos naudojasi ekonomine integracija asi-
metriškai. Ekonominė integracija anaiptol nesumažina 
autoritarinių režimų galimybės kariauti karus, engti 
ir persekioti žmones, tačiau sumažina demokratinio 
pasaulio galimybę jiems priešintis. Lygiai taip pat de-
mokratiniam pasauliui ekonominė integracija su auto-
ritariniais režimais kelia priklausomybės grėsmę. Mat 
ekonominė integracija tarp sąžiningų žaidėjų (kaip kad 
laisvojo pasaulio teisinės valstybės) vyksta pagal vienas 
taisykles, pagal tam tikrus abipusiškumo ir lygiaver-
tiškumo santykius. Tačiau kai tame pačiame integra-
cijos santykyje atsiduria nesąžiningas žaidėjas, kaip 
Rusija, Kinija ar kuris kitas iš daugybės dabartinių au-
toritarinių režimų, santykis suvokiamas parazitiškai. 
Juo naudojamasi eksploataciniais tikslais, nepaisant 
taisyklių, kurias apibrėžia geranoriškai ir gan naiviai 
tą santykį kuriančios demokratinio Vakarų pasaulio 
valstybės. Ekonominė integracija panaudojama kaip 
terpė ekonominiam špionažui, perimant ir pavagiant 
strateginių sektorių know-how (pavyzdžiui, saulės ener-
getikoje), dempingo būdais perviliojant pas save išti-
sas pramonės sritis ir sunaikinant jų prielaidas Vaka-
rų valstybėse (pavyzdžiui, greitųjų traukinių pramonė 
ir ta pati fotovoltika), ekonominiam šantažui (energe-

tika) ir t. t. Lygiai taip pat ekonominis integravimas 
yra naudojamas asimetriškai, kai vyksta ekonominė 
kolonizacija, ką mes dabar regime tos pačios Kinijos 
vykdomoje Belt and Road Initiative („Juostos ir kelio  
iniciatyvoje“).

Ekonominės integracijos režimas, naiviai ir trumpa-
regiškai sukurtas be vidinių saugiklių, leido ir netgi 
skatino tokį parazitinį santykį. Tai įgalino geopoliti-
nius oponentus, kaip kad Kinija, pasinaudoti Vakarų 
technologijomis ir inovacijomis savo technologiniam ir 
kariniam pranašumui kurti. Kinijoje dirbtinio intelekto 
naudojimas karinėje pramonėje, skaitmeninių techno-
logijų naudojimas visuomenės pavergimui vyko pilnu 
greičiu, pasinaudojant Vakarų išradimais, kad jų dėka 
sukurtų atsvarą, konkurenciją ir netgi geopolitinį iššūkį 
patiems Vakarams. 

Dar daugiau – per pastaruosius metus matėme, kaip 
bet kokia priklausomybė, bet kokia sąsaja su autorita-
riniu režimu gali būti pastarojo išnaudota kaip įrankis 
šantažui ir politiniam spaudimui: nuo Kinijos ekonomi-
nio spaudimo Australijai arba Lietuvai naudojantis do-
minuojančia padėtimi globaliose tiekimo grandinėse iki 
Rusijos energetinio šantažo Europai. Gyvename vis au-
gančio civilinių institucijų „suginklinimo“ (weaponizati-
on) laikais, ir kiekvienas atsivėrimas autoritariniams, 
tarptautinių normų ir taisykle grįstos pasaulio tvarkos 
nepripažįstantiems režimams gali tapti demokratinių 
valstybių Achilo kulnu. Todėl pastaruosius keletą metų 
ir yra diskutuojama apie „atsikabinimo“ ir ekonominės 
autonomijos poreikį. Lygiai primygtinai kvestionuoja-
ma ekonominio naratyvo dominavimo tendencija.

Čia reikalingas realizmas, kuris labai aiškiai regi geo
politines, lygiai kaip ir ekonomines, karines, technolo-
gines grėsmes, kylančias iš abipusės priklausomybės. 
Labai svarbi prielaida, kurią reikia įtvirtinti ir turėti 
omeny, yra tokia: neneigiant ekonomikos kaip svarbaus 
valstybės intereso, ekonominio naratyvo dominavimas 
kuriant užsienio politikos tikslų supratimą yra labai 
pavojingas, kadangi jis kuria priklausomybę ir pernelyg 
naiviai perkelia politinių sprendimų ir veiksmų svorį 
ant ekonominių mechanizmų, kurie patys tokio politi-
nio vaidmens atlikti negali.

V. esminis užsienio poLitikos  
iššūkis

Esminis, giliausias iššūkis Lietuvos užsienio politikai 
yra ne Rusija ar Kinija, ne autoritarizmo keliamos grės-
mės, ne vertybės vs. interesai, bet: kaip išlaikyti politinį 
subjektiškumą, tai, kas angliškai vadinasi agency, kaip 
iš politikos objekto tapti (ir išlikti) politikos subjektu? 

Kodėl tai yra esminis klausimas? Praeitame amžiuje 
mes pernelyg daug kartų buvome kitų valstybių stra-
teginių planų objektu be galimybės pareikšti savo sub
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jektiškumą, agency. Ir žinome, kuo tai baigėsi, kiek tai 
kainavo ir ką tai reiškė. Savo ruožtu, XXI a. iškyla pavo-
jus, kad susiklostys tam tikra „galių hierarchijos“ samp
rata: kad yra didžiosios valstybės, kurios yra svarbios 
kuriant politiką ir ją lemia, ir kitos, kurios yra ne tokios 
svarbios ir į kurių balsą galima įsiklausyti mažiau. Ga-
liausiai remiantis šia logika prieiname idėją, kad kai 
kurios valstybės yra „mažiau valstybės“ negu kitos arba 
„nėra tikros valstybės“ – retorika, kuri buvo Rusijos 
naudojama pateisinti agresiją prieš Ukrainą. Pasak ga-
lių hierarchijos naratyvo, kai kurios šalys neturi tokio 
subjektiškumo ir suverenumo laipsnio kaip, pavyzdžiui, 
didžiosios galybės: JAV, Kinija, Rusija, Vokietija, Indi-
ja, Brazilija ar pan. Šis iššūkis yra labai rimtas. Min-
tis, kad yra tokia kategorija kaip „sezoninės valstybės“, 
kurios tai atsiranda žemėlapyje, tai atplaukus naujai 
istorinės lemties bangai, vėl iš jo pranyksta, nėra tik 
XX a. pradžios vokiečių geopolitikos teoretiko pastebė-
jimas. Tas pats mąstymas gyvas ir „galių hierarchijos“ 
sampratoje, kuri labai gaji šių dienų geopolitikoje. Todėl 
esminis Lietuvos užsienio politikai kylantis klausimas 
išlieka nepaprastai rimtas ir svarus: kaip iš politinio 
objekto tapti subjektu? Ir kaip tą savo subjektiškumą 
įgyvendinti? Kaip įtvirtinti suverenumo raiškoje pasi-
reiškiantį valstybės orumą?

Vi. ar Visada dydis Lemia?

Siekiant atsakyti į esminį užsienio politikos klausi-
mą, pirmiausia dera ieškoti svertų ir veikimo plotmių, 
kuriems valstybės dydis nėra taip tiesiogiai svarbu. 
Labai svarbu nenurašyti veikimo galimybių iš anksto, 
sakant: „mes maža valstybė“ ir „nieko negalim padary-
ti“. Juk ne visose srityse fizinis ir ekonominis valstybės 
dydis tiesiogiai konvertuojamas į galią.

Galima pradėti nuo to, kad daugiašaliuose formatuo-
se – kaip kad Jungtinės Tautos, ESBO, Europos Taryba 
ir pan. – šalys turi vienodą balso teisę nepriklausomai 
nuo savo dydžio. Čia remiamasi savotiška metafizine 
prielaida, kad suverenumas yra nedalomas vienetas, 
ir kiekviena valstybė turi lygų balsą – abiem reikšmėm, 
tiek vote, tiek voice prasme – nesvarbu, ar tai būtų Ki-
nija, Indija ir JAV, ar Lietuva, Malta ir Sent Kitsas ir 
Nevis. Todėl pirmasis uždavinys – išnaudoti tas sritis, 
kur Lietuvos subjektiškumą ir suverenumą galima pa-
reikšti nepriklausomai nuo dydžio, masės ir resursų, 
prisiimant aktyvų vaidmenį daugiašaliuose formatuo-
se. Kažkada Lietuvai pavyko aktyviai veikti Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje, o nuo šių metų pradžios tą 
darome JTO Žmogaus teisių taryboje. Galima suprasti 
visą skepticizmą dėl Jungtinių Tautų ir kitų tarptau-
tinių organizacijų veiksnumo – nepaisant to, tai yra 
viena iš sričių, kur maža valstybė gali ryškiai veikti 
nepriklausomai nuo savo dydžio. Be abejo, daugiašališ-

mantas adomėnas

kumas neįgalina visiško įtakos ir poveikio lygiavertiš-
kumo tarp didžiųjų galybių ir mažų šalių – tačiau tai 
bent jau yra veiklos plotmė, kur įtaka nėra tiesiogiai 
proporcinga valstybės dydžiui. 

Angažuotas veikimas daugiašaliuose formatuose ke-
lia ir savo specifinių sunkumų. Nedviprasmiška, be re-
zervacijų parama Ukrainai, principingas pasipriešini-
mas Rusijos siekiams ir jos nusikaltimų įvardijimas 
daro Lietuvą poliarizuojančiu veikėju tarptautinėse or-
ganizacijose. Tai reiškia, kad kai kuriuos rinkimus lai-
mėti tampa sunkiau, balsavimas už Lietuvos atstovus 
ir pozicijas tampa politizuotas, reikalauja išeiti iš neut
ralumo zonos, kuri paranki daugeliui toliau nuo Ukrai-
nos karo teatro esančių šalių. Kita vertus, tai kuria ir 
netikėtas galimybes, nes tokia laikysena reiškia, kad 
šalis įgyja brando požymių, tampa tam tikra asmenybe, 
ir niekam nebereikia aiškinti, „apie ką“ Lietuva yra.

Vii. ĮsitinkLinimas per diaLogą

Antras būdas įgyvendinti Lietuvos subjektiškumą 
yra įsitinklinimas – sąjungininkų, bendraminčių tinklų 
kūrimas, buvimas tam tikro didesnio dialogo dalimi. 
Įsitinklinimas pirmiausia remiasi ir naudojasi tomis 
sąjungomis, kurių dalimi Lietuva jau yra. Visų pirma – 
Europos Sąjunga ir NATO. Platesne prasme galima 
kalbėti apie demokratinių valstybių aljansą ar bendriją 
kaip politinio veikimo atramą, kurios reikšmę išryški-
no, iš naujo aktualizavo Rusijos karas prieš Ukrainą.

Tačiau neužtenka vien būti šių sąjungų ar tinklų da-
limi ir pasyviai naudotis jų teikiamu solidarumo bei 
paramos resursu. Norėdama laimėti diplomatines ko-
vas, patraukti savo pusėn sąjungininkus – tiek ES, tiek 
NATO, tiek kituose tarptautiniuose formatuose – Lie-
tuva privalo tapti aktyvi kituose klausimuose, kurie 
dažnai mums nėra savaime suprantami ir natūralūs, 
bet jų įvaldymas leidžia užmegzti prasmingą dialogą su 
valstybėmis, kurių interesų diapazonas nesutampa ar 
netgi visiškai nepersikloja su Lietuvos interesais.

Jeigu ankstyvesnę Lietuvos užsienio politikos sta-
diją būtų galima apibūdinti kaip savo tiesos – tiesos 
apie save ir savo artimiausią aplinką – kartojimo pa-
radigmą, tai naujoji Lietuvos užsienio politika paremta 
labai aiškiu politiniu apsisprendimu eiti į kuo platesnį 
dialogą su toliau esančiomis šalimis, kurios iš pažiū-
ros galbūt neatrodo natūralios Lietuvos sąjungininkės. 
Kad toks dialogas galėtų vykti, reikia įeiti į kitos pusės 
„kailį“. Kad galėtume prancūzus sudominti, kuo mums 
svarbi Baltarusijos situacija, turime suprasti jų intere-
sus ir gebėti padėti Sahelyje, kuris yra Prancūzijos ker-
tinio intereso sritis. Būtent toks sąjungininkų interesų 
„įsisavinimas“, padarymas jų savais įgalina būti au-
tentiško dialogo dalimi. Įsitinklinimas – reikia aiškiai 
suprasti – nėra tik apsimainymas interesais, tai yra 
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gebėjimas dalyvauti pokalbyje ne tik apie savo betarpiš-
ką kaimynystę. Tai man atrodo labai svarbus Lietuvos 
užsienio politikos brandos momentas.

Geru tokios laikysenos pavyzdžiu gali būti santykiai 
su Iraku. Niekada nemaniau, kad darbas su Baltarusija 
gali nuvesti į Bagdadą. Tačiau po to, kai Aliaksandras 
Lukašenka 2021 m. pradėjo hibridinę ataką prieš Lie-
tuvą panaudodamas migrantų srautus, organizuotai 
suvežtus daugiausia iš Irako, paaiškėjo, kad Lietuva 
su Iraku ne tik neturi jokio pastovaus politinio dialogo, 
bet neturėjo netgi akreditavusi ambasadoriaus. Tą dia
logą teko skubiai užmegzti – tačiau dar svarbiau tai, 
kad dialogas tarp Vilniaus ir Bagdado nebuvo vien apie 
migrantus. Mėginome suprasti, kas Irakui yra svarbu 
ir užmegzti ilgalaikį, tvarų ryšį. Tai lėmė, kad ne tik 
pavyko efektyviai pradėti stabdyti naujų potencialių 
migrantų gabenimą į Baltarusiją ir kad tarp visų ES 
šalių Lietuva pajėgė proporcingai daugiausia nelegalių 
migrantų grąžinti atgal į tėvynę, bet ir tai, kad dabar 
tarptautiniuose forumuose Irakas pabrėžia, kaip gerai 
jiems sekasi dirbti su Lietuva įvairiais klausimais. Taip 
įvyko todėl, kad savo dialogą su Bagdadu grindėme 
ne tik tuo, kas įdomu mums patiems, bet klaũsėme ir 
kláusėme irakiečių, kaip mes jiems galime būti naudin-
gi ir ant kokių pagrindų galime kurti ilgalaikį politinį 
santykį. Būtent tai ir yra išėjimas į platesnį dialogą, ku-
ris leidžia kurti tvarias bendraminčių struktūras.

Kitas, turbūt reikšmingiausias tokio dialogo pavyz-
dys būtų Lietuvos, JAV ir Taivano „trikampis“. Būtent 
čia strateginio sąjungininkų intereso suvokimas ir Lie-
tuvos politikos fokusavimas į Rytų Aziją, konkrečiai į 
Taivano sąsiaurį, įgalino Lietuvai tapti relevantiškai 
JAV užsienio politikoje tokiu mastu, kokio anksčiau jo-
kia proga, netgi stojimo į NATO metu, Lietuva nebuvo 
pasiekusi. Anksčiau Lietuva turėdavo svarbos JAV tik 
kaip tam tikro kolektyvinio vieneto dalis. Savo ruožtu 
tapdama matoma šiame dialoge dėl Rytų Azijos politi-
kos, Lietuva tampa įdomi ir tokioms valstybėms kaip 
Australija ir Japonija. Būtent todėl Lietuvos Taivano 
politika yra geras pavyzdys, kaip galima įsitinklinti ir 
išnaudoti solidarumo mechanizmus maksimizuojant 
(leverage) savo santykinę galią. Kad Lietuva yra kvie-
čiama į IndijosRamiojo vandenyno dialogą, kurį orga-
nizuoja JAV prezidento administracija ir kuriame daly-
vauja kertinės valstybės, irgi yra tam tikro pripažinimo 
ženklas toje dialogo plotmėje, kurioje Lietuva iki tol 
apskritai nefigūravo.

Kita konkreti politinė tokio įsitinklinimo išraiška yra 
precedento neturintis atvejis, įvykęs Kinijos ekonomi-
nio spaudimo akivaizdoje, kai Lietuvos pusėje į Pasau-
lio prekybos organizacijos bylą įstojo ne tik Europos 
Sąjunga (kas yra natūralu – ES yra tiesiogiai paveikta 
ginčo šalis), bet ir JAV, Jungtinė Karalystė, Japonija, 
Kanada, Australija bei Taivanas. Tokios „paramos gru-

pės“ Lietuva per nepriklausomybės laikotarpį nėra tu-
rėjusi. Ir tai yra bene geriausias pavyzdys, kaip įsitink
linimas ir sąjungininkų telkimas įgalina tokią mažą 
valstybę kaip Lietuva padidinti savo subjektiškumą.

Viii. kurti naratyVą

Esminis veiksmas, kurį mažos valstybės gali atlikti ir 
kur dydis vėlgi nėra toks svarbus – tai kurti naratyvą 
ir keisti vyraujantį diskursą. Naratyvo kūrimo svarba 
Lietuvos politikoje – ne tik užsienio – nebūdavo pakan-
kamai suvokiama. Visuomet buvo politikų, mėgstančių 
sakyti, kad „reikia dirbti, o ne kalbėti“, tarsi politika, 
politinis darbas yra kažkas kita, negu komunikacija; 
neįmanoma įsivaizduoti politinio veiksmo atsietai nuo 
komunikacinio veiksmo. Savo ruožtu vyraujantis vieša-
sis naratyvas yra tai, kas apsprendžia politinio pasirin-
kimo parametrus.

Kalbėdami apie naratyvus ir diskursus, mes susidu-
riame su plotme, kur šalies dydis nėra tiesiogiai išver-
čiamas į santykinę šalies galią. Pavyzdžiui, iliustruo-
jant priešiškų naratyvų pavyzdžiais, Kinija yra didžiulė 
valstybė su ilgalaike strategija, bet tarptautinio naraty-
vo kūrime yra visiškai antros rūšies galybė. Rusija šiuo 
požiūriu yra ryškiai kūrybiškesnė, nepaprastai proak-
tyvi, ir daugelis jos sukurtų piktybinių naratyvų yra 
žymiai įtakingesni, negu įsivaizduojame. Jau nekalbant 
apie tai, kad daugelio mus veikiančių rusiškų naratyvų 
kilmės paprasčiausiai nematome.

Naratyvo keitimas yra plotmė, kur valstybė gali ak-
tyviai veikti nepaisant savo dydžio. Aišku, tai nėra 
paprastas įgūdis. Lietuva to pradėjo mokytis gerokai 
anksčiau – kai prieš dvylika metų reikėjo įtikinti Euro-
pos Komisiją dėl energetinės nepriklausomybės būtiny-
bės, ir tik po ilgos diplomatinės kovos Lietuvos siūlomos 
nuostatos atgulė į ES dokumentus, o visos ES naratyvu 
jos tampa tik dabar. 

Pastarųjų poros metų sėkmingas diskurso kūrimo pa-
vyzdys – Minsko valdžios įvykdytas „Ryanair“ lėktuvo 
užgrobimas. Labai nedaug trūko, kad būtų įsigaliojęs 
Minsko režimo peršamas naratyvas: kad dėl bombų 
perspėjimo Minske buvo nutupdytas lėktuvas, o to nu-
tupdymo metu „išlipo“ Baltarusijos pilietis ir jo draugė. 
Lietuvai pavyko įtvirtinti supratimą, kad įvyko lėk-
tuvo užgrobimas politiniais tikslais. Svarbiausia buvo 
reakcijos greitis ir aktyvus veikimas – suprantant ir 
naudojantis tuo, kad prielaidos Lietuvai įtvirtinti savo 
naratyvą buvo palankesnės negu Baltarusijai, kurios 
režimo niekas nemėgo. Tačiau kad „Ryanair“ inciden-
tas taptų visuotinį pasipiktinimą ir politinę mobilizaciją 
keliančia banga, buvo reikalingos tikslinės Lietuvos pa-
stangos – ir tai buvo padaryta. Šis naratyvo suvaldymas 
paskui virto „politiniais dividendais“ sankcijų prieš Bal-
tarusijos režimą ir tokių tarptautinių organizacijų, kaip 
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Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), 
adekvačių raportų ir sprendimų pavidalu.

Dar svarbesnis „naratyvo politikos“ atvejis buvo Mins-
ko pradėtas migrantų gabenimas per sieną. Tai, kad 
mes dabar kalbame apie migrantų hibridinę ataką, o ne 
apie pabėgėlių krizę, buvo intensyvaus tikslingo, kryp-
tingo ir dažnai povandeninio diplomatinio darbo rezul-
tatas. Lietuva labai anksti pradėjo aktyvų aiškinamąjį 
darbą Europos sostinėse, ėmė telkti bendraminčių tink
lus, kaip liudytoją įtraukė Iraką ir anticipavo didesnių 
valstybių interesus ta prasme, kad Vokietija ir kitos ES 
valstybės nenorėjo 2015 m. Angelos Merkel klaidos pa-
sikartojimo. Tai padėjo suformuoti vyraujantį naratyvą, 
kuris galioja ir dabar – kad tai, kas vyko prie Lietuvos 
(o taip pat Lenkijos ir Latvijos) sienų 2021 m. vasarą, 
buvo ne „pabėgėlių krizė“, o tikslinga hibridinė Minsko 
režimo ataka panaudojant migrantus. Naratyvo įtvirti-
nimas padėjo pakloti pagrindus ir kitokiai ES politikai 
savo sienų apsaugos atžvilgiu, kuri toli gražu nebuvo 
akivaizdi ir savaime suprantama iki 2021 m.

Kad naratyvo kūrimas būtų paveikus, reikia, kaip 
jūrininkai sako, sail close to the wind, plaukti kaip įma-
noma statesniu kampu prieš vėjo kryptį – kitaip pasa-
kojimas nebus girdimas, paskęs kitų balsų klegesyje. 
Su tuo susijusi tam tikra rizika – norint kurti paveikų 
naratyvą, norint, kad balsas būtų išgirstas, o naraty-
vas – pastebėtas, neretai reikia užimti rizikingą pozi-
ciją, kuri išeina toli už komforto zonos ribų. Tai gali 
reikšti izoliuotumą, kai gali pasijusti vienas svetimame 
lauke, ir niekas neseka iš paskos. Vis dėlto netgi tokios 
pastangos keičia dominuojančio diskurso lygį ir yra po-
litiškai prasmingos. 

Pavyzdys – Lietuvos pasitraukimas iš Kinijos sutelk-
to „17 + 1“ formato ir leidimas Taivanui persivadinti 
savo atstovybę. Yra kritikų, kurie teigia, kad niekas 
nepasekė Lietuvai iš paskos, atkartodami tokius pačius 
politinius sprendimus, ir kad taip Lietuva tik izoliavo 
save. Tačiau įdomu tai, kad naratyvo, politinio diskur-
so laukas veikia kitaip. Diskursas pasitvirtina ne tik 
tada, kai kažkas jį pažodžiui paseka, atkartoja tuos pa-
čius veiksmus. Kaip pasakytų Platonas, politinio idea-
lo įgyvendinimas vyksta nebūtinai tada, kai bandoma 
pažodžiui jį įgyvendinti, bet netgi kai yra tam tikra 
aproksimacija į tą pusę – kai yra bent kokia sekimo ide-
alu pastanga, jis jau veikia politinę tikrovę. Lygiai taip 
pat drąsesni Lietuvos veiksmai atveria kitokį politinių 
veiksmų ir galimybių lauką, nubraižo kitokią politinio 
žaidimo aikštelę, negu egzistavo ir buvo įmanoma iki 
tol. Toje aikštelėje jau kitos valstybės klausia savęs: 
„Kaip mes galime padėti Taivanui ir pasipriešinti Kini-
jos komunistinio režimo šliaužiančiai agresijai?“ Sekti 
nebūtinai reiškia kartoti tuos pačius veiksmus: kitos 
valstybės ieško kitų būdų solidarizuotis ir padėti Tai-
vano demokratijai, ir tai ne mažiau svarbu – ir žinome, 

kad tuos žingsnius įkvėpė Lietuvos pavyzdys, nustūmęs 
leistinumo ribas tolyn į priekį. Tada bendramintės šalys 
atlieka veiksmus, kurie nėra pažodinis Lietuvos veiks-
mų pakartojimas, bet realizuoja kitas politinio veikimo 
galimybes toje erdvėje, kurią atvėrė Lietuvos veiksmai, 
pavyzdžiui, Čekija, pradėjusi aukšto lygio politinių kon-
taktų su Taivanu seriją. O galiausiai tai virsta ir tiesio-
ginio politinio sekimo veiksmais – prieš kelias savaites 
Latvija ir Estija paskelbė paliekančios „16 + 1“, kuris 
dabar, pusantrų metų praėjus po Lietuvos išėjimo, lai-
kytinas didžiąja dalimi mirusiu formatu.

Taigi naratyvo kūrimas yra vienas svarbiausių įran-
kių, įgalinančių mažąsias valstybes kurti naują politinę 
tikrovę ir daryti įtaką tam politiniam laukui, kuriame 
žaidžiame.

iX. Viešosios komunikaCijos sVarba 
užsienio poLitikoje

Dabar grįžtame prie tų kaltinimų ar stereotipų, kad 
naujoji Lietuvos užsienio politika esanti „Facebooko 
politika“. Koks tų kaltinimų turinys ir kas išvis turi-
ma omenyje? Diplomatija, užsienio politika, kaip ir bet 
kuri politika, kaip minėjau, ir yra komunikacija. Ginčai 
ir balsavimai Seime, Vyriausybėje priimamas sprendi-
mas, rinkimai – visa tai yra komunikaciniai veiksmai, 
ką gražiai išreiškia lietuviška žodžio „balsas“ dvipras-
mybė, apimanti voice ir vote prasmes. Taigi priekaiš-
tauti politikai dėl komunikacinio aspekto yra mažų ma-
žiausia paradoksalu.

Galbūt tuo priekaištu norima pasakyti, kad nevykdo-
mas slaptasis, nematomas užkulisinis diplomatinis dar-
bas? Negaliu pateikti viešų įrodymų, bet galiu patikinti, 
kad taip tikrai nėra. Galbūt problema kyla iš to, kad 
užsienio politika – kaip niekad anksčiau – tapo viešųjų 
diskusijų ir netgi kontroversijų objektu?

Kartais gali susidaryti įspūdis, kad anksčiau sutari-
mo apie užsienio politiką buvo daugiau, bet tas įspūdis 
turbūt pirmiausia yra reakcija į pokytį nuo ankstesnės 
užsienio politikos paradigmos, kur buvo įprasta žymiai 
mažesnė sąsaja su visuomenės procesais. Vėlgi, ką mes 
regime pastaruoju metu – užsienio politika vis labiau 
tampa autentiškos, iš apačios kylančios visuomenės 
iniciatyvos dalimi. Pradedant kovos su Rusijos propa-
ganda formatais, kurie išaugo iš tokių decentralizuotų, 
iš apačios kylančių pagrindų, kaip „interneto elfų“ ju-
dėjimas, ir baigiant solidarumo akcijomis su Ukraina, 
kurios generuoja apčiuopiamą pokytį – „Blueyellow“ ir 
Jonas Ohmanas, daug metų telkiantis paramą Ukrai-
nos kariams, arba ryškiai nuskambėjusi Andriaus Ta-
pino Bayraktaro akcija.

Lietuvos užsienio politika įgijo naują kokybę, kuri 
įmanoma tik tada, kai visuomenė aktyviai įsitraukia, 
ir įgijo naujas atramas. Viešoji užsienio politikos dimen-
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sija yra nepaprastai svarbi kuriant ir pratęsiant tai, ką 
valstybės valdžia viena pati ne visada yra pajėgi pada-
ryti. Pavyzdžiui, jeigu valstybinės institucijos vienos, be 
visuomenės įsitraukimo, kovotų su priešiška propagan-
da, valstybė arba būtų nepajėgi tai propagandai veiks-
mingai atsispirti, arba jai grėstų tapti policine valstybe, 
vykdančia cenzūrą. Tik visuome-
nės pastangomis įmanoma tokią 
kovą laimėti, ir todėl viešoji ko-
munikacija, paskleidžianti visuo-
menei informaciją apie užsienio 
politiką, jos tikslus ir uždavinius, 
yra nepaprastai svarbi, norint įga-
linti visuomenę įsitraukti į bendrą 
ateities kūrimą.

Drauge tai susiję ir su suvo-
kimu, kad ir priešiško politinio 
veikimo priemonės išsiplečia į 
visuomenės nuomonės formavi-
mo lygmenį. Skleisdama sąmoks-
lo teorijas, įtarumo hermeneuti-
ką, dezinformaciją ir melagienas, 
vykdydama sąmoningą visuome-
nės poliarizavimą Rusija mėgina 
viešuosius naratyvus panaudoti 
griaudama Vakarų vienybę ir pa-
ramos Ukrainai prielaidas. Tačiau 
supratimas, kad viešosios komu-
nikacijos erdvė, vyraujantys nara-
tyvai galų gale ir kuria prielaidas 
politikų apsisprendimams, yra 
dviašmenis kalavijas, – jis veikia 
ir kita linkme. Prasidėjus karui 
Ukrainoje tą akivaizdžiai pamatė 
daugelis Vakarų Europos valsty-
bių, kur rinkėjai buvo – ir, kaip 
rodo sociologiniai tyrimai, tebė-
ra – pažangesni, artimesni Ukrai-
nai, artimesni mūsų karo grėsmių skaitymui, negu tų 
valstybių politiniai elitai ar deep state struktūros. Bū-
tent tada iš rinkėjų kilo spaudimas, kuris privertė poli-
tikus koreguoti pozicijas. Tą matėme ir tada, kai būtent 
iš visuomenės kilęs spaudimas privertė iki tol skeptiškų 
Vakarų valstybių politikus koreguoti savo pozicijas dėl 
kandidatės statuso Ukrainai suteikimo. Būtent todėl 
viešosios komunikacijos elementas, leidžiantis visuo-
menei kokybiškai įsitraukti į užsienio politikos kūrimą, 
yra nepaprastai svarbus darbo šioje srityje elementas.

X. neapLeisti šerdies – tęstinumas  
kaip užsienio poLitikos prieLaida

Tolesnis aspektas, itin svarbus kuriant užsienio po-
litiką, yra neapleisti savo šerdies – esminės struktū-

ros, įdirbio ir patirties. Play to your strenghts, – sako 
labai teisingas patarimas, kuris galioja tiek sportinin-
kams, tiek politikams. Tai tezė apie tapatybę, politikos 
tęstinumą ir išsaugojimą. Tą norėjau nuo pat pradžių 
pabrėžti: atsivėrusi naujiems veikimo būdams, išsiplė-
tusi į naujas sritis, atradusi globalesnį veikimo matme-

nį Lietuvos politika dėl to netapo kardinaliai kitokia. 
Krypties prasme ji tęsia tą pačią liniją, išlaiko tas pa-
čias tradicines savo stiprybių sritis – būtent, ilgametį 
įdirbį Rytų kaimynystėje, kurio dėka esame laikomi 
ne tik Baltarusijos, Ukrainos, bet ir Moldovos, Pietų 
Kaukazo ekspertais – ar bent jau žmonėmis, nutuo-
kiančiais, kas ten vyksta. Ir, kas be ko, geriausiai su-
prantančiais Rusijos intencijas. Lietuvai, deja, ne pirmą 
kartą tenka Kasandros vaidmuo, kai prasidėjus karui 
Ukrainoje įvairūs vakariečiai nuolat kartodavo: „Kodėl 
mes jūsų, lietuvių, neklausėme nuo 2014 m.? Jūs gi nuo 
pat pradžių viską tiksliai sakėte...“ 

Lietuvos užsienio politikos stiprybes yra labai svarbu 
išsaugoti, ir niekas anaiptol neketina jų atsisakyti – tur-
būt tik šiek tiek keičiasi užsienio politikos santykis su jo-
mis. Anksčiau mums grėsė tam tikras pavojus būti mo-
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notematiškiems, likti vieno siauro dalyko adeptais, tik 
apie jį visiems ir būgnijančiais. Toks buvo stereotipas, 
paplitęs partnerių akyse už Lietuvos ribų: kad Lietuva 
yra apie Rusiją ir apie nieką daugiau. Dabar, laužant tą 
stereotipą ir išeinant į kitas sritis, kai galime dalyvauti 
dialoge ir apie IndijosRamiojo vandenyno regioną ar Ar-
timuosius Rytus, itin svarbu neprarasti tų šerdinių stip
rybių ir būtent jas įveiklinti tame globaliame kontekste. 

Xi. reaLizmas – drąsa matyti, ką matai

Lietuva nebijojo aiškiai matyti – ir nemažiau aiškiai 
įvardyti – Rusijos politikos esmę ne tik nuo 2014, bet ir 
nuo 2008, ir nuo 1992 m., prieš tai nemažiau drąsiai ir 
nemažiau nepopuliariai mesdama iššūkį Sovietų Sąjun-
gos ir Gorbačiovo vykdomai politikai. Toks realizmas, iš 
drąsos regėti dalykus, kokie jie yra, ne mažiau reikalin-
gas ir kitose plotmėse, matant ir įvardijant giliausias 
dabartinio globalaus konflikto prielaidas. 

Mūsų politikos šerdį lygiai taip pat sudaro ir mūsų 
kieta, principinga laikysena despotiškų režimų atžvil-
giu, grįsta net ne dešimtmečių, o šimtmečių artimo 
bend ravimo su jais patirtimi. Todėl suvokiame, kad 
tikroji grėsmė yra sisteminė – kylančio, įsitvirtinančio 
autoritarizmo ir nebaigtos demokratizacijos proceso re-
zultatas. Kai kurie Vakarų politikai bando karą Ukrai-
noje pavaizduoti kaip Putino ir jo Kremliaus aplinkos 
karą. „Reikia skirti Putiną ir Rusijos visuomenę“, – kar-
toja jie. Tai labai pavojinga saviapgaulės forma, galinti 
pakirsti prielaidas veiksmingai padėti Ukrainai ir pasi-
priešinti Rusijai. Tik suvokus, kaip giliai šios agresijos 
prielaidos ir šaknys glūdi pačioje Rusijos visuomenėje, 
užzombintoje agresyvios indoktrinacijos per paskuti-
nius du dešimtmečius, o ir prieš tai neatsisakiusioje 
imperinio revanšizmo, etninio pranašumo ir kultūrinės 
kolonizacijos idėjų, galima formuluoti veiksmingus re-
ceptus šiai geopolitinei infekcijai stabdyti.

Ne mažiau svarbu suvokti dar gilesnes ir platesnes 
šių procesų prielaidas. Karą Ukrainoje turėtume matyti 
kaip nepabaigto, nutrūkusio demokratizacijos proceso 
išdavą, kaip autoritarinių supervalstybių – Rusijos ir 
Kinijos – iššūkio, metamo Vakarų sukurtai tarptautinei 
tvarkai ir saugumo sistemai, naujausią stadiją.

Vakarai pernelyg ilgai prabuvo instinktyvaus post
Fukuyaminio sindromo sukeltame sąstingyje, kuris ne-
leido matyti to, kas realiai vyksta. Į vis labiau išsikero-
jančius ir įsitvirtinančius autoritarizmus buvo žiūrima 
kaip į laikiną demokratizacijos proceso strigtelėjimą, 
laikant juos istorijos akligatviu, kuris neišvengiamai 
konvertuosis į demokratinę būklę. Tuo tarpu autorita-
riniai režimai jau dvidešimt metų save suvokė kitaip – 
jie kūrė juos legitimuojantį diskursą, kuriame labai 
aiškiai save pateikė kaip už demokratiją pažangesnį 
režimą, kaip sekančią istorinės raidos stadiją, kuri su-

geba pateikti įtikinamą atsaką į demokratijos silpnu-
mą, prieštaravimus, įtampas, blaškymąsi ir strateginio 
veikimo stygių.

Tai apibrėžia prielaidas ilgalaikiam konfliktui. Ne-
norėčiau švaistytis frazėmis kaip „Šaltasis karas 2.0“ 
ar pan., tačiau privalu pabrėžti, kad toks esminis pa-
matinis skirtingų vertybinių prielaidų išsiskyrimas 
tarp laisvojo, demokratinio pasaulio valstybių ir auto-
ritarinių režimų pačiame fundamentaliausiame lygyje 
neišvengiamai gimdo kardinaliai skirtingus politinius 
tikslus – ir tai neišvengiamai veda į įtampos tarp ver-
tybinių blokų gilėjimą bei jų susidūrimą. Ukraina yra 
pirmas tokio susidūrimo pavyzdys. Taivanas gali būti 
antras – ir tai gali būti ta vieta, kur konfliktas iš tiesų 
tampa tokio globalaus masto, kad jį lokalizuoti darosi 
nebeįmanoma.

Vėlgi, ilgą laiką vyko bandymai užglaistyti bręstantį 
esminį konfliktą magiškais užkalbėjimais, kurie nesu-
gebėjo apgauti nieko, išskyrus save pačius – kaip kad 
„dialogas su Rusija“ ir Wandel durch Handel („prekiau-
jam ir keičiam“): burtažodis, įgalinęs Vokietijos verslą 
iki ausų sulįsti į Kinijos rinką ir padaryti didžiausią 
Euro pos ekonomiką fatališkai priklausomą nuo totali-
tarinio Kinijos režimo. Tokie trumparegiai pasitvarky-
mai ir kompromisai, viena vertus, silpnina patį demo-
kratinį pasaulį, nes neleidžia pasirengti plataus masto 
konfliktui, jeigu – ar veikiau kai – toks įvyks. Tai, ką 
šiandien matome Ukrainoje, yra įrodymas, kad globa-
lus konfliktas jau įsiplieskė.

Tačiau nemenka dalis demokratinių valstybių tebe-
bando gyventi taip, lyg būtų galima tęsti business as 
usual. Toks inertiškas mąstymas apie esminio konflikto 
nebuvimą – tarsi Europoje vykstantis didžiausio masto 
karas po 1945 m. nereiškia nieko, ko negalėtų išspręs-
ti keletas papildomų sutarčių ir diplomatinių derybų 
raundų, – iškreipia patį proceso vaizdą ir neleidžia ma-
tyti tendencijų, kurios gali atnešti visai kitokią ateitį, 
negu dabar planuojama.

Būtent realizmas globalios autoritarinės grėsmės 
atžvilgiu leidžia dabar priimti sprendimus, kurie bus 
svarbūs po kelerių metų, kai grėsmė gali tapti tikrove – 
galbūt netgi tie sprendimai padės, kad grėsmės tikrove 
netaptų. Kodėl Lietuva pirmoji galėjo atsijungti nuo 
visų Rusijos energetinių resursų dar šių metų balandžio 
mėnesį? Būtent todėl, kad aiškiai suvokdama Rusijos 
užmačias suginklinti energetinę priklausomybę, dar 
2010 m. pradėjo kloti pamatus energetinei nepriklauso-
mybei. Kai Vakarų politikai masiškai kartojo: „Nesąmo-
nė, niekada negali taip būti, Rusija per daug įtinklinta 
į Europą, kad galėtų naudoti energetiką kaip ginklą“, 
mes teigėme, kad iš savo pusės mes matome truputį 
kitaip ir toliau mandagiai kūrėme prielaidas atsijung-
ti nuo Rusijos energetikos. Tokio realizmo išlaikymas 
svarbus ir kitose srityse.
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Xii. ĮVaizdžio poLitika

Paskutinis užsienio politikos kūrimo momentas, kurį 
norėčiau aptarti, yra tai, kas vadinama įvaizdžiu, repu-
tacija, brandu, švelniąja ar minkštąja galia. Kokio pro-
filio ar charakterio valstybė Lietuva galėtų būti užsienio 
politikoje? Pavyzdžiui, Suomija save pozicionuoja kaip 
nešališką moderatorių, tarpininką, ji gali būti natūrali 
trečioji pusė sunkiose valstybių derybose. Ar Lietuva 
galėtų vaidinti tokį vaidmenį? Intuityviai suprantame, 
kad ne, negalėtų, – ir ne todėl, kad mes būtume ma-
žiau civilizuoti ar pažangūs negu suomiai. Tai kyla iš 
mūsų tradicijos, istorinės patirties ir politinės tapaty-
bės, kuri buvo sukurta ne siekiant likti neutraliais, bet 
su tam tikra aistra įsitraukiant į vertybines kovas. Tai 
ir Sąjūdis, ir pasipriešinimo istorija, sukilimai – visi tie 
dalykai, kurie dar gyvi Lietuvos politinėje tapatybėje ir 
neleidžia mums įgyti tokio profilio kaip Suomija.

Maža to, būtent dabar gyvename situacijoje, kur Lie-
tuvos profilis ryškėja, šalies įvaizdis, apie kurį tiek kal-
bėta ir prilaužyta iečių, pradeda tapti kažkokia apčiuo-
piama tikrove. Ką reiškia įvaizdis? Tai, kad Lietuva 
tampa tarptautiniu mastu atpažįstama kaip turinti 
tam tikrą veidą. Jis kyla ne iš įvaizdžio strategijos, ku-
rioje buvo prirašyta apie „drąsią Lietuvą“, o remiasi į 
mūsų tradicines stiprybes, tradicinę laikyseną, ir kyla iš 
konkrečių veiksmų bei apsisprendimų. Apsisprendimų, 
kurie yra nuoseklūs ir tą tapatybę išreiškia, o kartu ir 
naujai – naujais būdais, naujose plotmėse – ją įgyvendi-
na. Būtent dabar sąvoka „drąsi Lietuva“ pirmąsyk įgyja 
apčiuopiamą prasmę; apie ją tampa prasminga kalbėti, 
kai apie tai kalbame ne tik mes patys, bet ir kiti – kad 
ir sąsajoje su parama Taivanui.

Vis dėlto Lietuvoje įvaizdį vis dar linkstama traktuo-
ti kaip kažkokią prabangos prekę, kuri tarsi nebūtina 
užsienio politikai. Tačiau įvaizdis yra nepaprastai svar-
bu – tai didelė politinio subjektiškumo dalis. Įvaizdis iš-
reiškia atpažįstamą valstybės charakterį, suvoktą vals-
tybės tapatybę. Norint, kad tarptautinėje plotmėje kitos 
valstybės su Lietuva turėtų santykį, visų pirma ji turi 
būti žinoma ir turėti atpažįstamą charakterį – apie ką 
ji yra, – ir tik taip galima tikėtis sėkmingai ir efektyviai 
veikti. Įvaizdis yra antrinė valstybingumo raiškos tikro-
vė, kuri gimsta iš to, kad Lietuva įgyja matomumą ir 
partnerių suvokiamas, atpažįstamas, prognozuojamas 
veikimo savybes.

Lietuvos įvaizdis yra stiprus ne dėl įvaizdžio kūrimo 
pastangų, bet labiau nepaisant ar nepriklausomai nuo 
jų, – todėl, kad Lietuva atlieka tam tikrus veiksmus, 
kurie apibrėžia jos charakterį, išpildo ir padaro žino-
mą jos tapatybę. Tai įvaizdis, kuriamas ne kažkokios 
strateginės įvaizdžio grupės, o konkrečiais politiniais 
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sprendimais, kurie daugeliu atvejų tiesiog negalėtų būti 
kitokie. Mes negalėtume nebūti solidarūs su Ukraina 
ir nebūti pirmieji, kurie netgi rizikuodami bando jai 
padėti – tai mūsų tapatybėje, ir dabar tai tampa mūsų 
įvaizdžio dalimi. Ir tai yra stipresnis įvaizdžio kūrimo 
veiksnys, negu bet kokios ekspertų grupės.

Xiii. LietuVos užsienio poLitikos 
bruožai

Iš to, kas pasakyta, kyla ir keli esminiai naujosios Lie-
tuvos užsienio politikos bruožai. 

Pirma – dinamizmas, tam tikras mitrumas ieškant 
temų, kurios galbūt dar tik taps svarbios ateityje, pa-
siryžimas jas prisiimti ir labai greitai jose veikti, kol 
situacija dar tik keičiasi. Pavyzdžiui, Ukrainos grūdai: 
Lietuva pradėjo kelti jų klausimą kelios savaitės anks-
čiau, negu tai tapo svarbia tema, ir padėjo Ukrainos 
uostų atblokavimo klausimui tapti globalios darbotvar-
kės dalimi.

Kitas bruožas – nuoseklumas, atkaklumas, pasireiš-
kiantis per nenuilstamą savo pozicijos kartojimą. Lietu-
va neretai būna kaip Nicholaso Nassimo Talebo aprašy-
ta vocal minority, kaip Naujojo Testamento našlė, kuri 
sugeba kurti ir primesti žaidimo taisykles ne dėl savo 
dydžio ar svorio, bet dėl įkyrumo ir atkaklumo.

Jei jau prakalbome apie „drąsią Lietuvą“, tai ir drą-
sa – ne kaip abstrakti savybė, bet kartais nejauki bū-
sena, kai reikia atsidurti vienų vienam nusistovėjusio 
fronto linijų priešakyje, su visa tos būklės vienatve ir 
nejaukumu, ir pačiu savo buvimu ten perbraižyti tik
rovės žemėlapius. Tai būsena ar laikysena, kuri nuo 
pirmųjų Sąjūdžio mitingų ir Kovo 11osios pažįstama 
tiems, kas ten buvo. 

Galiausiai – solidarumas. Solidarumas ne kaip malo-
nus šildantis geranoriškumas, o kaip veiksmai, kurių 
imiesi dėl to, kad paprasčiausiai negali kitaip. Mūsų 
kartais klausia: ar jūs numatėte, kokios bus politinės 
pasekmės prisiimti tiek Baltarusijos ir Rusijos disiden-
tų? Tenka atsakyti: „Na ne, tiesą sakant, mes nekėlėm 
to klausimo. Mes tiesiog negalėjom elgtis kitaip“. Soli-
darumas, kuris kyla ne todėl, kad nusprendėm „pabūti 
solidarūs“, o laikysena, kuri kyla iš mūsų tapatybės, 
kai tiesiog neįmanoma pasirinkti kitaip, grąžina į už-
sienio politiką moralinę dimensiją, kurdama ją kiek 
kitu, neįprastu matmeniu. Ji iškyla ne kaip sąmonin-
gas moralinės pozos prisiėmimas, bet konkrečiuose po-
litiniuose veiksmuose ir apsisprendimuose aiškėja tai, 
kas yra silpnųjų stiprybės šaltinis: visuomenėje giliai 
glūdinti ir per istorijos kritinius momentus iškylanti 
moralinė galia. 
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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).

Literatūra

Danse macabre:  
XX a. deVinto dešimtmečio LietuVių 

aVangardo poetika

Akvilė Rėklaitytė

Gal to dar nežino jauni, tačiau „Kardiofono“ daina 
„Pa kabinki pakabinki ant kalėdinės eglutės...“ (1986) 
yra Antano A. Jonyno eilėraštis, „Anties“ „Aš sutikau 
naujus metus...“ (1987) – Gintaro Patacko, o Vytauto 
Kernagio kabareto absurdo dainos („Santechnikas iš 
Ukmergės“, „Man vasarą miške patinka...“) yra Juozo 
Erlicko tekstai. Dabar klausantis vėl užgrojusių senų 
plokštelių, skaitant XX a. devinto dešimtmečio poeziją, 
žiūrinėjant to laiko dailininkų kūrybą, videoklipus, pa-
mažu ima kurtis daugiamatis kūrybinis pasaulėvaizdis, 
kuris – kaip suprantame – negalėjo atsirasti kitu metu 
ir kitoje vietoje, kad, kaip ir visas menas, buvo savo epo-
chos „produktas“, savita egzistavusios gyvenimo tvar-
kos interpretacija. Šiame tekste kviečiu atidžiau įsi-
žiūrėti į vieną vėlyvojo sovietmečio poezijos ir apskritai 
kultūros poetikos aspektą – vadinamąjį avangardišku-
mą, kuris, savo ruožtu, atskleidžia ir sovietmečio para-
doksus, ir sąsajas su kultūros tradicija, taip pat – uni-
kalias vėlyvojo sovietmečio kūrybos prasmes.

Vėlyvasis sovietmetis – XX a. aštuntasdevintas de-
šimtmetis – Lietuvos kultūros istorijoje išsiskiria ryš-
kiais paradoksais: viena vertus, Brežnevo vadovavimo 
Sovietų Sąjungai laikotarpis pasižymėjo sąstingiu įvai-
riose gyvenimo sferose; iš kitos pusės, kaip yra paste-
bėjęs Kornelijus Platelis, „aštuntasdevintas dešimt
mečiai, turint omenyje vyresniųjų poetų ir debiutantų 
kūrybą, tai tikras mūsų poezijos renesansas. Savo gro-
žio pajautimu, estetizmu, poetiniais ieškojimais ir at-

radimais, net lengvu dekadansu šis laikotarpis kiek 
primena ketvirtąjį dešimtmetį“1. Kitaip tariant – „nebe-
užtvenksi upės bėgimo“: nors Brežnevas gniaužė po Sta-
lino mirties prasidėjusį estetinės raiškos laisvėjimą, vis 
dėlto kūrybinės vaizduotės ribos liko gerokai išplėstos ir 
atviros2 naujiems „eksperimentams formos srityje“3.

soVietinė ideoLogija ir aVangardas

Sovietmečio kultūros formose ieškoti avangardišku-
mo ir vartoti būtent šią sąvoką pirmiausia siūlo patys 
šaltiniai – oficialusis valdžios diskursas, tarybų posė-
džiuose ir laikraščių antraštėse skelbęs apie „avangar-
dinį literatūros ir meno vaidmenį vesti liaudies mases 
į pažangą“3. Kaip galima suprasti, sovietiniame žodyne 
„avangardas“ sietas su žodžio pirminės reikšmės kon-
tekstu – karyba, o sąvoka vartota kalbant apie kokios 
nors srities, taip pat ir kūrybos, sektiną pavyzdį, pir-
mavimą, ideologinį progresyvumą, pažangumą. Regis, 
jokios tiesioginės referencijos į XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje susiformavusį istorinį meno reiškinį, tradi-
ciškai siejamą su kūrybos novatoriškumu, inovatyvu-
mu, alternatyvumu, priešinimusi kanonui. Maištingi 
kūrybos bruožai sovietų valstybėje buvo ideologiškai 
smerktini, arba, vartojant autentišką kalbą, – koktūs. 
Šis fizio loginę reakciją nusakantis žodis dažnas auten-
tiškuose sovietų dokumentuose ir liudijimuose apie 
modernų meną ar nuo socrealizmo standartų nutolu-
sią literatūrą. Daug metų Vagos leidyklos direktoriumi 
dirbęs Jonas Čekys aiškino, kas neįtikdavę sovietinei 
cenzūrai: „Formalizmas ir abstrakcionizmas tai buvo 

3 taip oficialiai būdavo įvardijami sąlygiškai leistini modernūs kūri-
nio formalieji raiškos elementai, išlaikant „ideologiškai teisingą“ turinį; 
šia miglota valdžios iškelta sąlyga savo naudai pasinaudojo daug me-
nininkų (žr. straipsnius „Cenzūra“ (rimantas kmita), „socialistinis rea-
lizmas“ (dalia satkauskytė), „ezopo kalba“ (dalia satkauskytė ir kt. in: 
Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai algis 
kalėda, rimantas kmita, dalia satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2019).

1 kornelijus platelis, „apie moderniąją lietuvių poeziją“, in: Poezijos 
pavasaris’91, sudarytoja judita Vaičiūnaitė, Vilnius: Vaga, 1991, p. 261.

2 mark sandle, „a triumph of ideological hairdressing? intellectu-
al Life in the brezhnev era reconsidered“, in: brezhnev reconsidered, 
edited by edwin bacon and mark sandle, palgrave mcmillan, 2002, 
p. 137–138.
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tokie baubai, kuriais buvo krikštijami visi šiek tiek ki-
toniški, negu įprastiniai, koktūs natūralistiniai meno 
kūriniai (kursyvas mano, – A. R.)“4. Kone identiškai vė-
lyvuoju chruščiovmečiu (1962) LKP CK narys Viktoras 
Lukoševičius skundėsi Antanui Sniečkui ideologiniais 
ir estetiniais trūkumais meno kūriniuose: „Skaitant iki 
absurdo „novatoriškus“ rašytojo drg. Bložės kūrinius, 
koktu darosi. [...] Didelių priekaištų susilaukia ir daili-
ninkų kūriniai. Jie taip pat blogai, paviršutiniškai, pas-
kubomis murzinai atlikti, kad net kartais koktu žiūrėti 
(kursyvas mano, – A. R.)“5.

Ironiška, kad tai, kas sovietinės ideologijos požiūriu 
yra pasišlykštėtina, galima interpretuoti kaip pačią so-
vietų valstybės esmę. Anot meno istoriko ir filosofo Bo-
riso Groyso, pati Sovietų Sąjunga buvo estetinis projek-
tas – gryniausias Stalino avangardinis meno kūrinys, 
įkvėptas rusiškosios XIX a. pabaigos meno revoliucijos 
idėjų6. Po 1917 m. spalio perversmo visas sovietų valsty-
bės gyvenimas turėjo tapti pavaldus komunistų partijos 
vadovams, kuriems buvo pavesta kurti vieną „menišką“ 
visumą, paremtą į ateitį orientuota avangardinio mąs-
tymo logika7. Neatsitiktinai sovietų valstybėje tiek dė-
mesio skirta reprezentacijai: paradams, maršams, pom-
pastikai; estetika neatsiejama nuo politikos. Įdomu, 
kad kaip avangardinio meno, taip ir Sovietų Sąjungos 
meninio kanono pagrindinis principas yra ne mimezė, 
ne tikrovės reprezentacija (nors socrealizmo ideologai 
su tuo nesutiktų), o tikrovės projektavimas, utopijos 
konstravimas, kolektyvinės svajonės įpavidalinimas8. 
Abu reiškiniai – sovietų valstybė ir avangardizmas – 
artimi ir dėl vertybinio abejingumo. 

Pastebėta, kad totalitariniai diktatoriai primena avan
gardinius artistus, nes jie bando formuoti pasaulį savo 
nuožiūra, versti universumą savo veidrodžiu. Jų prak-
tiką lemia semantinė savivalė: vienu diktatoriaus 
mostu priešas gali būti pavadintas draugu, o draugas 
priešu, hierarchija lygybe, o lazda (čia vėl pacituo-
siu [Aleksanderį] Watą) – konstitucija. Modernisti-
nė prasmės ir formos erozija, modernistinis tradicijų 
sprogimas, modernistinė askezė, išvirstanti tuščiais 
gestais bei ritualais, o taip pat (nors gal kiek mažiau) 
postmodernistinė superironija, visų tradicijų skelbi-
mas lygiomis ir vienodai juokingomis, deja, turi kai ką 

bendro su liūdnais visuomeniniais fenomenais, kurie 
mūsų amžiuje atsikreipė prieš meną, gyvybę ir kalbą.9

Kaip matyti iš citatos, Tomas Venclova įžvelgia tiek 
totalitarinei sistemai, viena kurių teksto rašymo metu 
(1991) kaip tik buvo bežlunganti, tiek avangardui kaip 
estetinei ir pasaulėžiūrinei paradigmai būdingą verty-
binį indiferentiškumą, tam tikrą atsainumą ir cinišku-
mą tikrovės atžvilgiu.

Nors, remiantis aptartomis interpretacijomis, Sovie-
tų Sąjunga yra avangardui artimas fenomenas, net ir 
pasibaigus Stalino erai šioje valstybėje visi su meninio 
avangardo tradicija sietini kūrybiniai reiškiniai būdavo 
apibūdinami ideologiškai negatyviais epitetais: eksperi-
mentavimas, abstrakcionizmas, formalizmas, pesimiz-
mas, nesveikumas, vadinamasis novatoriškumas, pesi-
mistiškumas, subjektyvizmas. Okupacijos dešimt mečiais 
knygų recenzijose, LKP dokumentuose tai įvardijama 
kaip literatūrinio gyvenimo „pavojingi reiškiniai“. Pa-
vyzdžiui, 1972 m., po Kalantinių griežtinant viešojo ir 
kultūrinio gyvenimo kontrolę, LKP CK plenume svars-
tyti tokie „koktūs“ naujausios literatūros aspektai: 
„Be to, periodikoje pasirodė ir tokių kūrinių, kuriems 
būdinga sub jektyvi nusivylimo nuotaika, pesimizmas, 
netikėjimas žmogaus socialine ir moraline pažanga. 
Tokio pobūdžio kūriniuose dažniausiai vyrauja absur-
diškos ir beprasmės situacijos ir kolizijos“10. Tokio po-
būdžio – su komunistine utopija nederantys – kūriniai, 
priklausomai nuo istorinės situacijos, būdavo vienaip 
ar kitaip sankcionuojami (pavyzdžiui, po Kalantinių 
sustabdyta Vytauto P. Bložės, Tomo Venclovos, Sigito 
Gedos, Jono Juškaičio poezijos rinkinių leidyba, išvai-
kyta Kauno Modrio Tenisono pantomimos grupė, užda-
rytos pernelyg „abstrakcionistinės“ dailininkų parodos, 
iš pareigų atleistas režisierius Jonas Jurašas ir t. t.11). 
Sovietiniam kanonui priešinęsi poetai vidinėse leidyklų 
arba viešose recenzijose būdavo nuolatos perspėjami dėl 
maištingų nuotaikų ir „antivertybių“ propagavimo12.

Taigi sovietmečiu avangardas – kaip ir daugelis kitų 
sąvokų (pavyzdžiui, laisvė, lygybė, demokratija, laimė, 
tėvynė, patriotiškumas) – turėjo viena kitai priešingas 
reikšmes. Sąvokos sąsają su meniniu maištu vengta 
oficialiai „demonstruoti“ turbūt baiminantis blogos este-
tinės įtakos, nors Lionginas Šepetys knygoje Moderniz-
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4 jonas čekys, „Leidykla ideologizuotos visuomenės sistemoje“, in: 
jonas čekys, Knygos bičiulių talkoje, Vilnius: Vaga, 1995, p. 113.

5 Lkp Ck nario Viktoro Lukoševičiaus pastabos apie ideologinius ir 
estetinius trūkumus meno ir literatūros kūriniuose Lietuvos kp Centro 
komiteto pirmajam sekretoriui drg. antanui sniečkui, 1962-10-12, in: 
Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990: doku-
mentų rinkinys, sudarė juozapas romualdas bagušauskas, arūnas strei-
kus, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų cent-
ras, 2005, p. 303, 306.

6 boris groys, The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dic-
tatorship, and Beyond, translated by Charles rougle, princeton, new 

jersey: princeton universtity press, 1992.
7 Ibid., p. 21.
8 Ibid., p. 113.
9 tomas Venclova, „odi et amo“, in: metmenys, 1991, nr. 60, p. 67.
10 ištrauka iš Lkp Ck sekretoriaus antano barkausko kalbos Lkp Ck 

plenume apie pavojingus reiškinius kultūros gyvenime, 1972-07-03, in: 
Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, p. 384.

11 jūratė sprindytė, „stagnacija“, in: Sovietmečio lietuvių literatūra, p. 57.
12 rita tūtlytė, „gėlių vaikai“ ir „blogio gėlės“, in: Naujausioji lietu-

vių literatūra, 1988–2002, sudarė giedrius Viliūnas, Vilnius: alma lit-
tera, 2003, p. 95.
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mo metmenys (1967 ir 1982)13 supažindino skaitytojus 
su Vakarų pasaulio moderniojo meno raida (įskaitant 
avangardizmą, abstrakcionizmą, siurrealizmą ir t. t.); 
apie Kazio Binkio kūrybą istorinių avangardinio meno 
krypčių kontekste Poezijos pavasaryje’72 rašė Sigitas 
Geda14; Vytautas Kubilius knygoje XX amžiaus lietu-
vių lyrika (1982) išsamiau pristatė keturvėjininkų ir 
trečiafrontininkų poetikos inovacijas15. Kalbant ne apie 
XX a. pradžios, o vėlyvojo sovietmečio literatūrą, žodis 
„avangardas“ meno istorijos reikšme vartotas beveik 
vien tik tų autorių, kurie sovietmečio meno procesus ga-
lėjo vertinti iš šalies, t. y. būdami išeivijoje (pavyzdžiui, 
Rimvydas Šilbajoris16) arba žvelgdami į sovietmetį ret
rospektyviai, iš laiko atstumo17.

estetinė aLternatyVa VėLyVuoju 
soVietmečiu

Anot Šilbajorio, kuriam, žvelgiant į sovietinę tikrovę 
iš išorės, buvo sunku neprieiti drastiškų apibendrini-
mų, sovietmečiu beveik visą literatūrą, kuri priešinosi 
socrealizmo standartui, buvo opoziciška oficialaus re-
žimo ideologijai, galima laikyti avangardine: „Avan-
gardas“, sakome, yra tai, kas nauja, kas „eina prieš 
plauką“ nusistovėjusios visuomenės vertybių sandaroj 
ir kas reikalauja visiškai iš naujo perprasti meno kūri-
nio specifinę logiką“18. Kitaip tariant, totalios kontrolės 
sąlygomis bet koks kitoniškumas laikytinas avangar-
du19. Šilbajorio manymu, avangardo ribos sovietijoj to-
kios plačios todėl, kad menas suprantamas absurdiškai 
siaurai – kaip sovietinės ideologinės propagandos ins-
trumentas. Natūralu, kad Vytauto P. Bložės, Marceli-
jaus Martinaičio, Sigito Gedos, Jono Juškaičio, Juditos 
Vaičiūnaitės ir kitų kūryba, einanti „sovietiško pasau-
lio dėsniams „tiesiai prieš plauką“20, vadinama avan-
gardine. Dar dažniau su avangardu siejami aštunto 

dešimtmečio viduryje ir devinto dešimtmečio pradžioje 
debiutavę poetai Gintaras Patackas, Antanas A. Jony-
nas, Almis Grybauskas, Vytautas Rubavičius, Donaldas 
Kajokas21, kurie kartais įvardijami „naująja avangardo“ 
banga lietuvių poezijoje22 dėl vitališko, šokiruojančio, 
provokatyvaus poetinio kalbėjimo (pavyzdžiui, „Mar-
ga gyvatė ir šaunus delfinas / Tarpusavyje kalbas apie 
gėrį“23). Valentinas Sventickas šią kartą yra pavadinęs 
„tylių sprogdintojų karta“24, kuri, nors specia liai jokiam 
„sprogdinimui“ nesiangažavo (kaip pastebėta Ritos Tūt-
lytės25 ir paliudyta pačių autorių26), vis dėlto kūryboje 
plėtė dvasinės laisvės erdvę.

Žvelgiant į bendresnį buvusių socialistinių šalių kon-
tekstą, įdomu pastebėti, kad septintodevinto dešimt
mečio lenkų literatų kūryba, oponavusi sovietinei sis-
temai, tiesiogiai įvardijama kaip avangardas. Lenkijoje 
vėlyvojo sovietmečio vadinamieji avangardistai, kurie 
subrendo skaitydami draudžiamas knygas27, septinta-
medevintame dešimtmetyje ėmė patys kurti pogrin-
dinę nepriklausomą kultūrą, rašė vadinamosios „nau-
josios bangos“ poeziją, kuri, kaip teigiama, neskaitant 
roko muzikos, nepriklausomo kino, teatro, meno, „buvo 
tarsi dinamitas, sutrikdęs politinį gyvenimą, tvarką 
ir pasaulio supratimą“28. Anot literatūrologės Lidijos 
Burskos, jaunųjų literatų romantinę antisovietinę kū-
rybą su avangardu siejo romantizmo dvasia: priešini-
masis, maištas, jaunystė, kova už nacionalinį išsiva-
davimą. Lenkų literatai angažavosi tikslingai kovai 
už visuomenės nacionalinio sąmoningumo žadinimą ir 
laisvėjimą. Iš šio poreikio radosi literatūros manifestai 
ir angažuotos literatūros programa („Taip, mes rašo-
me poeziją ne bibliotekoms ir individualiam skaitymui, 
o kad žadintumėm solidarumą ir bendrystės jausmą“, – 
rašė Krokuvos poezijos grupės „Teraz“ autoriai29).

Nors vadinamieji aštuntodevinto dešimtmečio lietu-
vių poetai avangardistai savo kūryboje tiesiogiai tarsi 

akViLė rėkLaitytė

13 Lionginas šepetys, Modernizmo metmenys: Tapyba, Vilnius: Vaga, 
1967; Lionginas šepetys, Modernizmo metmenys: Pagrindinių kryp-
čių analizė ir kritika, antras perdirbtas ir papildytas leidimas, Vilnius: 
Vaga, 1982.

14 sigitas geda, „kazys binkis be futurizmo“, in: Poezijos pavasa-
ris’72, sudarė marcelijus martinaitis, Vilnius: Vaga, 1972, p. 144–148.

15 Vytautas kubilius, „avangardinės lyrikos kryžkelėse“, in: Vytautas 
kubilius, XX amžiaus lietuvių lyrika, Vilnius: Vaga, 1982, p. 217–274.

16 rimvydas šilbajoris, „avangardo problematika lietuvių poezijoj“, 
in: metmenys, 1985, nr. 49, p. 48–66.

17 pvz., saulius keturakis, Avangardizmas XX amžiaus lietuvių po-
ezijoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 144–187, sk. 
„avangardizmo recepcija sovietinės Lietuvos poezijoje“; rita tūtlytė, 
„šiuolaikinė lietuvių poezija: keli aspektai“, in: rita tūtlytė, Išliekan-
ti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, Vilnius: 
gimtasis žodis, 2006, p. 201–206; rita tūtlytė, „nuo maištingos bo-
hemos iki tylių meditacijų“, in: Naujausioji lietuvių literatūra, 1988–
2002, p. 103.

18 rimvydas šilbajoris, „avangardo problematika lietuvių poezijoj“, 
p. 46.

19 saulius keturakis, op. cit., p. 32.
20 Ibid.; taip pat žr. saulius keturakis, op. cit., p. 144–187.

21 audinga peluritytė, „apie ribą ir beribiškumą donaldo kajoko kū-
ryboje“, in: audinga peluritytė, Senieji mitai, naujieji pasakojimai: Apie 
naujausią lietuvių literatūrą, Vilnius: gimtasis žodis, 2006, p. 79–85.

22 rita tūtlytė, „šiuolaikinė lietuvių poezija“, p. 186; rita tūtlytė, 
„nuo maištingos bohemos iki tylių meditacijų“, p. 105.

23 gintaras patackas, Pergamento kriauklė: eilėraščiai, Vilnius: Vaga, 
1985, p. 54.

24 Valentinas sventickas, Keturi portretai: monografinės studijos, Vil-
nius: Vaga, 1991, p. 138.

25 rita tūtlytė, „gėlių vaikai“ ir „blogio gėlės“, p. 96.
26 „ir tas agresyvumas dažniausiai iš nuobodulio“ – apie save ir savo 

kartą yra sakęs Vytautas rubavičius (rita tūtlytė, „gėlių vaikai“ ir „blo-
gio gėlės“, p. 96).

27 pirmiausia tai buvę istorinį jautrumą ir nacionalinį sąmoningumą 
skatinantys Czesławo miłoszo, tadeuszo nowakowskio, gustavo her-
lingo-grudzinskio ir kt. tekstai, vėliau – pokariu gimusių ryszardo kry-
nickio, juliano kornhauserio, adamo zagajewskio ir kt. poetų kūryba; 
žr. Lidia burska, Awangarda i inne złudzenia o pokoleniu ’68 w Polsce, 
gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2012, p. 154–158.

28 Ibid., p. 158–164.
29 Ibid., p. 169.
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nesiekė socialinio ir politinio veiksmingumo, kaip kad 
lenkų poetaimaištininkai, vis dėlto šių lietuvių poetų 
kūryba netrukus pasinaudojo kitos devinto dešimtme-
čio pradžioje besirandančios kultūros formos, pavyz-
džiui, roko muzikos ir alternatyvios estrados scena, at-
likusi tarpininkės tarp meno ir sociumo vaidmenį bei 
savo sceniniuose pasirodymuose suteikusi papildomų 
prasmių poezijos tekstams.

aLternatyViõsios kuLtūros formos 
deVinto dešimtmečio LietuVoje

Devintame dešimtmetyje Lietuvoje ėmė kurtis alter-
natyva populiariems valstybės remiamiems „vokali-
niams instrumentiniams ansambliams“ (pavyzdžiui, 

„Nerija“, „Plius minus“, „Vilniaus aidai“), kurie, imituo-
dami Vakarų popsceną, turėjo įgyvendinti sovietinės 
kultūros politikos uždavinius: dalį repertuaro dainuoti 
rusiškai, gastroliuoti po Sovietų Sąjungą, scenoje dėvėti 
vienodus kostiumus30. Ryškiausi tokios alternatyvos pa-
vyzdžiai buvo apie 1983 m. pradėjusi kurtis Vytauto Ker-
nagio grupė (jo „Dainos teatro“ užuomazga, apie 1983 m. 
vadinta „Artele“), taip pat jaunų architektų grupė „An-
tis“, Kauno politechnikos instituto studentų ansamblis 
„Kardiofonas“31. Iš pažiūros – nieko alternatyvaus: sa-
kytume, normali popkultūros raida. Tačiau, anot meno 
teoretikės Diane’os Crane, popkultūra yra arčiau avan-
gardo, nei gali atrodyti: populiarioji kultūra, atsiradu-
si Amerikoje šeštame dešimt metyje, iš dalies remiasi 
XX a. pradžios avangardizmo priemonėmis – plakatine 
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30 rūta oginskaitė, Nes nežinojau, kad tu nežinai: Knyga apie Vytau-
tą Kernagį, Vilnius: tyto alba, 2009, p. 213.

31 Liudas zakarevičius, „kardiofonas: rokas kaip politplakatas mums 

birutė zokaitytė. mergina ir grybas. 2021. medžio raižinys, 50 × 47,5

tiesiog nelipo“, 2016-12-14, in: http://manomuzika.lt/2016/12/kardiofo-
nas-rokas-kaip-politplakatas-mums-tiesiog-nelipo (2022-09-08).
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raiška, viešomis akcijomis, šoko efektu32, o amžiaus pa-
baigos postmodernizmas šias skirtingas sritis (avangar-
dą ir popkultūrą) tarsi suliejo, integravo vieną į kitą.

Nors minėtų lietuvių muzikos ir performansų grupių 
kilmė ir santykiai su institucijomis skirtingi33, bet jų 
kūryba – sociopolitinės kritikos aspektas joje, išreikštas 
grotesko, parodijos, ironijos priemonėmis, – leidžia jas 
matyti vienoje estetinėje paradigmoje. Matyt, neatsi-
tiktinai 1986 m. režisierius Artūras Pozdniakovas pasi-
rinko abi grupes (kartu ir grupę „Fojė“) tapti muzikinio 
filmo Kažkas atsitiko34 herojėmis ir nufilmuoti pirmuo-
sius šių grupių istorijoje muzikinius vaizdo klipus35. 

Pastarieji kuria įdomią dermę su atliekamais tekstais, 
o vyravusi estetika leidžia daryti tam tikrus apibendri-
nimus apie laikmečio dvasią.

interpretaCinis kodas – nebyLusis 
kinas?

Filme Kažkas atsitiko rodomų Vytauto Kernagio gru-
pės „Artelė“ muzikinių klipų estetinė raiška primena 
XX a. pradžios nebylųjį kiną, kai ne tiek vaidinama, 
kiek persistengiama vaidinant, tiesmukai demonst
ruojama, perdėtai rodomi tam tikri charakteriai arba 

32 diana Crane, The Transformation of the Avant Garde: The New 
York Art World, university of Chicago, 1987.

33 kernagio grupės, kuri tuo metu vadinosi „artelė“, kilmė instituci-
nė: kernagis „artelę“ įkūrė vietoje buvusio filharmonijai pavaldaus ka-
bareto „tarp girnų“. kabaretas iširo, bet ansamblio etatas (tam tikrą jų 
kiekį filharmonijai skirdavo maskva) išliko, tad kernagis su andriumi 
kulikausku sumanė sukurti tokią grupę, kurios repertuarą sudarytų ne 
tik dainos pagal gerą poeziją, bet ir pati poezija. su filharmonijos va-
dovais susitarta, kad naujoji grupė („artelė“) veiks ne kaip estradinis 
ansamblis, bet dirbs teatro principu ir todėl neprivalės laikytis maskvos 
keliamų reikalavimų vokaliniams instrumentiniams ansambliams. susi-
kūręs naujas teatras pradėjo koncertuoti su tuo metu neįprasta progra-
ma iš dainų, eilėraščių ir vaidybos elementų (žr. rūta oginskaitė, op. 

akViLė rėkLaitytė

birutė zokaitytė. Verbalinė higiena. 2021. medžio raižinys, 53,5 × 70

cit., p. 210).
grupė „antis“ susikūrė iš privačios draugų iniciatyvos kaip pokštas, 

kaip būdas smagiai sutikti naujuosius 1984-uosius metus (žr. rūta Va-
lantytė, Laužytojai: Drąsūs. Nepalenkiami. Maištaujantys. Mūsų gyve-
nimų etiudai prieš Sovietų Sąjungos griūtį ir po jos (1980–1991), Vil-
nius: alma littera, 2021, p. 83).

34 artūras pozdniakovas, vaidybinis-muzikinis filmas „kažkas atsiti-
ko“, dailininkas galius kličius, Lietuvos kino studija, 1986, 1 val. 7 min., 
in: https://www.kinofondas.lt/filmas/kazkas-atsitiko (2022-09-08).

35 filme rodomi tokie videoklipai: Vytauto kernagio ir „artelės“ – 
„Vasara“, „santechnikas iš ukmergės“; „fojė“ – „distancija“, „Laužo 
šviesa“; „anties“ – „klasėj mane kalbina“, „kažkas atsitiko“, „alio, 
alio!“, „zombiai“, „ko tu stovi“, „Lietaus melodija“.
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situacijos, scenografijoje derinama natūrali gamta ir 
savadarbės popierinės dekoracijos. Demonstruojamas 
dirbtinumas, vaidinimas persistengiant kuria komišku-
mo efektą, parodijuojant charakterius ir scenovaizdžius 
cituojami kultūros istorijos reiškiniai. Vienas svarbiau-
sių intertekstų šiuose klipuose – XX a. pradžios neby-
lusis kinas.

Pavyzdžiui, Juozo Erlicko eilėraštis „Vasara“ Vytau-
to Kernagio „Artelės“ muzikiniame klipe gali būti in-
terpretuojamas kaip sovietmečio oficiozinių švenčių, 
parodomųjų renginių, kuriuos stebi svarbūs funkcio-
nieriai, parodija. Dainos subjektas, kuris vaikštinėja 
po padūmavusią laukymę vilkėdamas baltus naktinius 
marškinius ir nešiodamasis rankoje drugelių gaudymo 
tinklelį, yra tarsi „laimingas idiotas“, infantilus, „suidio
tėjęs“ individas – toks, kokį siekė suformuoti sovietinė 
ideologija: nekritišką, patiklų, besidairantį po pasaulį 
ir besistebintį nuostabia tikrove: „Man vasarą miške 
patinka – / Tiek daug visokių kirmėlių!“36 Vaizdo klipe 
rodomą socialistinio gyvenimo, šviesios komunistinės 
vizijos parodiją stebi ir entuziastingai joje dalyvauja, 
medžioja, puotauja ir ploja aukšti pareigūnai pilkais 
kostiumais. Trūkčiojantis, sugreitintas kino juostos su-
kimasis kuria retro kino įspūdį, taip tarsi pridengiant 
sociopolitinės kritikos tiesmukumą.

Klipe „Santechnikas iš Ukmergės“37 (tekstas Juozo 
Erlicko) vėl parodijuojama sovietinė ideologija, aukš-
tinanti tarybinių piliečių darbininkų („proletariato“) 
gyvenimą. Kūrinio siužete subjektui ateities nematyti 
(paradoksalu, nes sovietinė ideologija remiasi šviesaus 
komunistinio rytojaus pažadu) ir sunku paaiškinti ko-
dėl („Kodėl aš niekuomet tenai [Jamaikoje, Montego 
Bėj] nebūsiu, / Neklauskit apie tai, geriau neklausti“); 
akivaizdi esti tik labai konkreti, apčiuopiama dabartis 
(„Štai remontuoju kriaukles bei kranus aš / Ir kartais 
į žemėlapį dairaus“). Lyrinis subjektas kūrinyje derasi 
su savimi, tarsi įtikinėja save, kad jam to žemėlapyje 
matomo pasaulio visai ir nereikia: „Širdis ko trokšta – 
visko čia yra“, o dainos priedainis – lyg tango, lyg maršo 
ar užstalės dainos ritmu – įtraukia subjektą (ir audito-
riją, kurią reprezentuoja videoklipo pabaigoje prie dai-
nuojančio Santechniko choru prisijungę kiti miestelio 
darbininkai) į supančios realybės paradą, kuriame visi 
yra (esame) santechnikai. Kaip matyti, esminis aptartų 
dainų ir Erlicko eilėraščių videointerpretacijų bruožas – 
ironija socialistinės sistemos atžvilgiu.

Įdomu, kad panašiu metu būtent tokio formato „avan-

gardas“ (sic!) – eklektiško žanro muzikos ir performan-
sų grupės – kūrėsi ir kitose socialistinėse šalyse (pavyz-
džiui, Slovakijoje – roko grupė „Laibach“; Rusijoje, Sankt 
Peterburge, aktyviai kūrė grupė „SocArt“, vėliau pasi-
traukusi į Niujorką ir ten išgarsėjusi; avangardinio roko 
grupė AVIA, kurios nariu iki emigracijos į JAV 1987 m. 
buvo žymus antropologas Alexei Yurchak38). Yurchakas 
pasakoja, kad jo grupės AVIA, kuri veikė kaip oficialus 
„vokalinis instrumentinis ansamblis“, kūrybai svar-
biausia buvo turinio ambivalentiškumas: „Svarbiausia 
buvo nenutolti nuo ideologinio formato – scenoje žy-
giuoti, dainuoti, vaidinti entuziastingus, pavyzdingus 
sovietus, bet vaidinti pabrėžtinai persistengiant. Tas 
persistengimas apversdavo reikšmę ir auditorijai ne-
reikėdavo nieko papildomai aiškinti“39. Kitaip tariant, 
skrupulingas valdžios ideologinių gairių inscenizavi-
mas (pavyzdžiui, džiaugimasis sovietine tikrove, opti-
mistiškumas, uolus žygiavimas parade, entuziastingi 
aplodismentai, atidus ir dėmesingas ilgų ir nuobodžių 
partijos lyderių kalbų klausymas ir t. t.) diskredituoja 
pats save – atskleidžia tokio demonstruojamo santy-
kio su valdžios sistema dirbtinumą ir neįmanomumą.

Grupė „Antis“ savo dainose taip pat parodijuoja so-
cialistinę realybę videoklipuose kurdama groteskišką, 
makabrišką aplinkos vaizdinį. Videoklipuose pasitel-
kiamas noir nebyliojo kino įvaizdis („iš praeities at-
klydę frakuoti vaiduokliai aristokratai ir drakuliškai 
padažytas frontmenas“40), istoriškai sietinas su XIX a. 
pabaigos – XX a. pradžios vokiečių ekspresionizmu, ne-
byliuoju kinu (plg. Roberto Wiene‘o Daktaro Kaligario 
kabinetą, 2020; Friedricho Wilhelmo Murnau Nosfera-
tu: Siaubo simfoniją, 1922). Ekspresionizmo estetinė 
raiška – žmogaus vidinių dramatinių išgyvenimų išdi-
dinimas tiek, kad šie nebeišsitenka vidiniame subjekto 
pasaulyje, deformuoja pačią subjekto aplinką, realybę – 
pagrindžia amžių sandūros „civilizacijos saulėlydžio“ 
jausmą, visuotinę moralinę krizę, dvasinį chaosą, nusi-
vylimą kalba, ką Friedrichas Nietzsche buvo pavadinęs 
„kalbos kalėjimu“ (Gefängnis der Sprache)41. Anot me-
notyrininko Richardo Murphy, ekspresionizmas iškilo 
kaip poreikis ciniškai peraiškinti vyravusį diskursą ir 
ideologijas42. Vokiečių ekspresionistai kino kūrėjai po 
Pirmojo pasaulinio karo išplėtojo pigaus kino pramonę 
pasitelkdami primityvias, iliustratyvias dekoracijas, 
kaukes, kostiumus, kurie turėjo perteikti įtemptus siu-
žetus apie beprotybę, pamišimą, išdavystę, paranorma-
lius reiškinius ir pan.

39 Ibid.
40 rūta Valantytė, op. cit., p. 84.
41 richard murphy, Theorizing the Avant-Garde: Modernism, Expres-

sionism, and the Problem of Postmodernity, Cambridge university 
press, 1999, p. 53–54.

42 Ibid., p. 60.
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36 juozas erlickas, „Vasara (pagal L. i. graviūrą „kaip gražu miške“)“, 
in: juozas erlickas, Kodėl?: Humoreskos ir humoristiniai eilėraščiai, Vil-
nius: Vaga, 1979, p. 62.

37 Ibid.
38 interview with alexei yurchak, by andres kurg (tallinn), 2014-

05-06, in: https://artmargins.com/interview-with-alexei-yurchak (2022-
09-08).
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Ekspresionistiškas gyvenimo kaip vaidinimo kodas 
parankus ir sovietmečio realybei paaiškinti: „Antis“ 
savo kūryboje reflektavo sovietinės visuomenės apsi-
metėliškumą, veidmainiškumą. Drakulišką tarsi ne-
byliojo kino sceninį įvaizdį galima interpretuoti kaip 
nusivylimą kalba – ta, Venclovos žodžiais tariant, „api-
pelijusių grožybių ir išsikvėpusių klišių sankrova“43, 
kaip diskurso nuvertėjimą, kalbėjimo beprasmiškumą. 
Pavyzdžiui, klipe „Alio, alio, arba Baločka Jonas derasi 
su savo sąžine“ (muzika ir tekstas Algirdo Kaušpėdo, 
1986) kuriama tarkovskiška „zonos“ atmosfera: apleis-
ta, vandeniu užlieta patalpa, girdėti vandens lašėjimas 
iš prakiurusio vamzdžio, sproginėja pavojingai su van-
deniu susiliesdami elektros įrenginiai, fone – mono-
toniškas „radiotaško“ burbėjimas. Tokia scenografija 
suprastina kaip suplėkusios politinės sistemos, jos ava-
rinės būklės, kurią ignoruoja monotoniškai kalbantys 
biurokratai, reprezentacija. Aptariamos dainos subjek-
tas greičiausiai yra valdžios aparato funkcionierius, 
telefonu besiderantis dėl „papildomos paslaugos“ už 
tam tikrą sumą. Tekstas sukomponuotas beveik vien iš 
klišinių funkcionieriškų, bereikšmių formalių pokalbių 
frazių: „Baločka Jonas klauso“, „Aš vykdau darbą be 
poilsio dienų“, „Iki penkioliktos nuo šiandien pilnai ap-
krautas“ ir pan. Klipe „Zombiai“ taip pat kuriama šiurpi 
fantasmagoriška aplinka tarsi iš vokiečių ekspresionis-
tinio siaubo filmo: dūmai, garai, pamėkliškos žmogystos 
išryškintomis akimis, jų plaukus taršantis vėjas; klipe 
pasirodo ir zombiai – klasikinio Nosferatu įvaizdžio, to-
dėl devinto dešimtmečio gyventojui labiau komiški nei 
šiurpūs. Svarbi zombių įvaizdžio dalis – marškiniai, 
frakai, kitaip tariant – formalus biurokrato ir/arba iš 
karsto atsikėlusio numirėlio kostiumas.

Danse macabre poetika

Ekspresionistinio grotesko poetika gana nuosekliai 
išplėtota Almio Grybausko, Gintaro Patacko, Antano 
A. Jonyno ir kitų poezijoje. Grybausko eilėraščiuose 
bene daugiausia ekspresionistinių makabriškų siužetų 
ir poe tinių scenovaizdžių:

skeveldros angelas su pamuštu sparnu ir marški
niai mergaitės kruvini žiūrėk keistai ant grindinio
lėlė jos galvą tuoj sutraiškys baimės kulnas be
garso sprogsta vartosi namai iš plastilino lipantys
kareiviai jų veidus jau seniai kažkur matei44

Kaip pastebėta Donatos Mitaitės, tai – beviltiškai 
sergantis ir merdintis pasaulis45. Patacko eilėraščiuose 
iš tarpusavyje nesusijusių ir nuoseklaus siužeto neku-
riančių vaizdinių taip pat klostosi kraupaus pasaulio 
paveikslas46:

trečią dieną po to kai begalvis maestro išėjo iš 
prarasto laiko

Žiurkių choras sudrebino katedros skliautą
Ir stebuklingame maldų veidrodyje
Mes išvydome savo begalvius šešėlius
Ieškančią lūpų vaikystę
Meilę nuogom krūtim iš po perdrėkstų marškinėlių
Tik silpstantis kūdikio garsas: užmušk47

Pasaulio entropijos, arba tiksliau – transformacijos, 
vaizdinių matome Martinaičio poemoje „Eilėraščių įsi-
veržimas į nakties Vilnių“:

Tai buvo pradžia. Televizijos bokštas pasviro.
Per dangų pasvydo žvaigždė – iš amžinybės klavyro. 
O debesy virš Jeruzalės daužė kirviu klavesiną, 
rūkas Cedroną užklojo – lyg pagirias žemė gesino. 
[...]
Nežinomos jėgos supjaustė mane tarsi maistą, 
po gabalą nakčiai visur išdėliojo po miestą.
Bet viską jaučiau ir girdėjau kaip vientisas kūnas.48

Martinaičio poemoje kuriama avangardiniam menui 
būdinga tarsi sapno, tarsi pagirių būsena. Pasaulis ỹra, 
nes nėra jo integralumą palaikančios jėgos (visa pasvy-
ra, pabyra, daužosi). Subjektas ir patį save suvokia kaip 
išardytą, išbarstytą („[mane] po gabalą nakčiai visur iš-
dėliojo po miestą“).

Į studentų roko grupės „Kardiofonas“ repertuarą 
1986 m. pakliuvęs ir greitai išpopuliarėjęs Jonyno eilė
raštis „Kalėdų eglutė“ kuria sumišusių paradigmų pa-
saulio vaizdą. Eilėraščio tikrovėje nebeveikia senieji 
kodai: nei krikščioniškasis, kurį nurodo eglės epitetas 
(„Kalėdų“), nei mitologinis (eilėraštyje nežinia ką ku-
kuoja gegute pasivertusi deivė Laima): „Ant kalėdinės 
eglutės / supas raibosios gegutės / nežinia ką jos kukuo-
ja / nežinai ką iškukuos“. Pasaulis eilėraščio subjektui 
nesuprantamas, jo vaizdiniai paskiri, be priežastingu-
mo ryšių ir prasmės, makabriškame vyksme dalyvauja 
ir gyvieji, ir mirusieji. Šiurpūs vaizdiniai kaleidoskopiš-
kai keičiasi, prie nė vieno ilgiau nesustojama, tarsi suk-

43 tomas Venclova, „odi et amo“, p. 62.
44 almis grybauskas, „aliteracija“, in: almis grybauskas, Atklydimai: 

eilėraščiai, Vilnius: Vaga, 1983, p. 8–9.
45 donata mitaitė, „aštuntojo dešimtmečio debiutantai: neviltis ir 

maištas“, in: XX amžiaus lietuvių literatūra: straipsnių rinkinys, redak-
torius Vytautas kubilius, Vilnius: Vaga, 1994, p. 400.

46 Ibid., p. 404.
47 gintaras patackas, „mes išvijome laikrodžius“, in: gintaras patac-

kas, Išvarymas iš rojaus: eilėraščiai, Vilnius: Vaga, 1981, p. 42.
48 marcelijus martinaitis, „eilėraščių įsiveržimas į nakties Vilnių: poe-

ma“, in: Pergalė, 1986, nr. 4, p. 87.
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tųsi nespalvota (eilėraščio spalvų semantika – beveik 
vien juoda arba balta) siaubo filmo juosta:

per ledą lekia pelės 
kaip klastingai žybsi akys 
o už lango mėnuo dega 
rūksta kraterių anga

Į mane pro lango plyšį 
žvelgia dulkinas praeivis 
ir per telefono kriauklę 
gaudžiant jūrą išgirstu 
pasigirsta moters juokas 
bet staiga garsai nutyla
ir iš radijo antenos 
kalas pamažu kulka

[...]
štai nuo antkapių pakyla 
tarsi sielos baltos varnos 
kyla rankos atsigniaužę 
jau apaugusios žieve

ant tų rankų krenta sniegas
pelenų šviesumo sniegas
šaltas sniegas kuris byra
iš akiduobių tuščių49

Eilėraštis nepasiūlo reikšmingesnių garso reikšmių: 
keičiasi tik vaizdiniai, o kuriamo pasaulėvaizdžio „akus-
tika“ neišplėtojama (gegutės nežinia ką kukuoja, gau-
dusi jūra ir pasigirdęs moters juokas „staiga nutyla“, 
radijas taip pat neatlieka savo funkcijos, jis, kaip ir visi 
aplinkos daiktai, pasirodo netikėtai siurrealus, net kaip 
grėsmė („iš radijo antenos / kalas pamažu kulka“).

Devinto dešimtmečio pabaigoje, prasidėjus perestroj-
kai, pradėjus atvirai kalbėti apie daugiau nei 40 metų 
slėptą istorinę tiesą, į meninę vaizduotę sugrįžta žodžių, 
kalbos patikimumas. Kultūroje makabriškas, ekspresi-
onistiškas tarsi nebylaus kino kūrybinis pasaulėvaizdis 
toliau nebeplėtojamas – greičiausiai dėl atsiradusios ga-
limybės konkrečiai įvardyti pasaulį ardžiusių ir sujau-
kusių jėgų tikruosius vardus. Štai Patacko eilėraštyje 
„Dance Macabre“ (1988), metonimiškai paminint kūjį, 
pjautuvą ir svastiką, tiesiogiai įvardijama, kas yra tie 
mirties šokdintojai:

Kai laikas – judesys ir plastika, 
Suvokiamas tik akimis, –

Sena pavargėlė scholastika 
Jau šoka šokį su mumis,
O kūjis, pjautuvas ir svastika, 
Po salę sklando kaip mirtis.50

Devinto dešimtmečio pabaigoje, kultūros poetikos po-
žiūriu, dominuoja keli prieštaringi diskursai: sodrus 
tiesos, faktų sakymas, publicistinis samprotavimas, 
patriotinis ir sentimentalus kalbėjimas bei jam disonuo-
jantis laiko pabaigos, tylos, pasaulio ištuštėjimo, kultū-
ros pauzės, netikrumo ir nuovargio prasminis laukas51.

ar tai – aVangardas?

Su Vytauto Kavolio apibrėžimu, kad avangardas – tai 
„bendrųjų psichokultūrinių pokyčių varomoji jėga“52, 

sunku nesutikti galvojant ne tik apie XX a. pradžios, bet 
ir apie devinto dešimtmečio lietuvių kultūros kontekstą. 
Panašu, kad vėlyvuoju sovietmečiu kitokios sceninės sa-
viraiškos poreikis (pavyzdžiui, performansų ir poezijos 
teatras, pankroko ir poezijos sandermė) ir poetinio pa-
saulėvaizdžio specifika (makabriškumas, groteskas) iš 
tiesų buvo brendusių visuotinės sąmonės permainų, pra-
sidėjusių dar ankstesniais dešimtmečiais, simptomas.

Dar viena savybė, leidžianti devinto dešimtmečio so-
vietmečio alternatyviajai kultūrai pamatuoti „avan-
gardo“ apibrėžimą, yra meno socialumas. Anot meno 
teoretiko Peterio Bürgerio, avangardo esmė yra neigti 
estetikos autonomiškumą ir reaguoti į tikrovės konteks-
tą, oponuoti visuotinėms tendencijoms, ypač – domi-
nuojančiai politinei galiai53. Šiuo požiūriu reikšminga, 
kad perestrojkos metais aptarti kūrėjai ne tik kritikavo 
konformizmą, pašiepė prisitaikėlišką miesčioniškumą, 
bet ir įsitraukė į politiką, protestus prieš valdžią, Są-
jūdžio veiklą54. Galima teigti, kad oponavimas sovietų 
sistemai (nors ir ne visai tiesioginio aktyvizmo forma) ir 
režimo kritikam buvo svarbiausias devinto dešimtme-
čio avangardistų kūrybos impulsas, sąlygojęs specifinę 
estetinę raišką – pasaulėvaizdžio makabriškumą. Val-
džios institucijos, funkcionieriai, sovietinės biurokrati-
jos kalba tapo grotesko ir parodijos objektais tiek poezi-
joje, tiek Vytauto Kernagio poezijos teatre, tiek grupės 
„Antis“ originalioje kūryboje.

Visais atvejais meninės kalbos atnaujinimas yra su-
sijęs su kalbos krize. Kaip XX a. pradžios avangardas 
kūrė savo naujakalbę (dada), taip amžiaus pabaigos 
vėlyvojo sovietmečio avangardo naujakalbe tapo pats 
„kalbos atsisakymas“, nulemtas nepasitikėjimo ir nu-

Danse macabre: XX a. deVinto dešimtmečio LietuVių aVangardo poetika

49 antanas a. jonynas, „kalėdų eglutė“, in: antanas a. jonynas, at-
minties laivas: eilėraščiai ir poema, Vilnius: Vaga, 1981, p. 102.

50 gintaras patackas, „dance macabre“, in: gintaras patackas, Kapi-
tono Homero vaikai: eilėraščiai, Vilnius: Vaga, 1989, p. 29.

51 brigita speičytė, „žiemos balsai: poetiniai 1988–2002 metų debiu-
tai“, in: Naujausioji lietuvių literatūra, 1988–2002, p. 182.

52 Vytautas kavolis, Kultūrinė psichologija: straipsnių rinkinys, iš anglų 
kalbos vertė rolandas naujokaitis, Vilnius: baltos lankos, 1995, p. 129.

53 richard murphy, op. cit., p. 27.
54 birutė kuklytė, „roko maršai per Lietuva 1987–1989 m.: žvilgs-

nis į dainuojančią revoliuciją“, in: Genocidas ir rezistencija, 2008, t. 1 
(23), p. 76–88.



28 naujasis židinys-aidai       2022  /  6

sivylimo kalba. Turbūt neatsitiktinai devinto dešimt
mečio kūrybos vienu interpretacinių kodų galima lai-
kyti istorinį ekspresionistinį nebylųjį kiną: akivaizdžių 
stilistinių nuorodų į jį pateikia scenos menai, videokli-
pai; devinto dešimtmečio poezija taip pat liudija kalbos 
krizę – nesusikalbėjimą, kakofoniją ar žodžių reikšmių 
nuvertėjimą iki biurokratinių klišių (plg. Vlado Šim-
kaus biurokratinį diskursą ironizuojančią poeziją, pa-
vyzdžiui: „Į aplinką pažvelgęs įdėmiau, / beveik imu gai-
lėtis, kad gimiau: / tiek rūpesčių visuomenei užkrovęs, 
nejaugi vertas aš tokios gerovės?“55).

Groteskas, ironija, sakytume, yra „klasikinio postmo-
dernizmo“ savybė, tad gal avangardas čia visai „ne prie 
ko“? Meno tyrinėtojų nuomone, avangardas (ypač eks-
presionistinė jo atšaka, Amerikoje, Europoje plėtota ir 
po Antrojo pasaulinio karo) ir postmodernizmas yra 
tarsi vienos krypties dviejų juostų kelias: tiek ekspresi-
onistinis avangardas, tiek postmodernizmas yra ciniški 
totalizuojančių teorinių konstruktų, „didžiųjų pasakoji-
mų“ atžvilgiu56. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad XX a. 
pradžios avangardas siekė neigti tradiciją, ištrūkti iš 
istorijos konteksto, o totalios kontrolės sistemoje pa-
grindinė problema buvo ne istorija ir ne tradicija (post
modernistinė pasaulėvoka netgi skatina „kultūros per-
dirbimą“, brikoliažą), bet pati kontroliuojanti valdžios 
sistema. Tad vėlyvojo sovietmečio avangardas siekė ne 
tiek desemiotizuoto santykio su daiktais (kaip klasi-
kinio avangardo atveju), o desemiotizuoto santykio su 
tikrove. To išraiška – makabriška aplinka nutrintomis 
ribomis tarp gyvenimo ir mirties, tarp tikrovės ir vizijos, 
tarp aukštosios kultūros ir plebėjiškumo.

Ir – paskutinis momentas. Kavolis, remdamasis 
Henry’iu Murray’umi, aprašiusiu kultūrose veikian-
čius šėtoniškos ir prometėjiškos asmenybės tipus, avan-

gardą aiškina kaip šėtonišką paradigmą: egocentrišką, 
destruktyvią, antimoralinę („Specifinė šėtoniška savy-
bė yra visiškas nesirūpinimas savo veiklos naudingu-
mu kitiems žmonėms“57). Tai yra priešprieša prome-
tėjiškai paradigmai, kuri remiasi rūpesčiu žmonėmis, 
užuojauta kitiems, siekiu patenkinti būtinus praktinius 
poreikius (Prometėjas iš dievų pavagia ir žmonėms do-
vanoja ugnį). Kaip teigia Kavolis, šėtoniškos paradig
mos destruktyvumas kyla iš pagiežos dėl „potencijos 
paneigimo“58. Tokia teorija tarsi paaiškintų sovietmečio 
pabaigos kūryboje plėtotus destruktyvius vaizdinius, 
kuriuos sąlygojo visuomenėje įsisąmonintas „potenci-
jų neigimo“, idėjų ir saviraiškos kontrolės, kontekstas. 
Vis dėlto devinto dešimtmečio lietuvių nekonformistinė 
meninė kūryba ir alternatyvioji kultūra, nors ir sodri 
destruktyvių vaizdinių, neatrodo abejinga visuotiniam 
naudingumui. Devinto dešimtmečio avangardistų kūry-
boje implikuota sistemos ir visuomenės kritika yra aki-
vaizdus prometėjiškas siekis keisti visuomenę, išvalyti 
užterštą sąmonę, kurti kitokią tikrovę.

Kaip matyti, avangardas – gana komplikuotas meno 
istorijos ir teorijos reiškinys, kuris, keičiantis istorinei 
ir politinei situacijai, atitinkamai maino savo pavidalą. 
Teoretikų siejamas ir su romantizmu, ir su totalitariniu 
pasaulėvaizdžiu, bet išlikęs aktualus ir cenzūrinėje so-
vietinėje sistemoje, ir realiatyvioje postmodernybėje – 
bent kaip stabiliai atpažįstamas oponavimo, protesto, 
atsinaujinimo modusas. Meninis avangardas, susifor-
mavęs XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje kaip reakcija 
civilizacijos krizę, devintame dešimtmetyje vėl iškilo iš 
„visuotinės pasąmonės“ gelmių kaip atsakas į kultūros 
krizės situaciją ir turbūt intuityviai nujaučiamą sovie-
tinio pasaulio pabaigą.

55 Vladas šimkus, „Įgimtas kuklumas“, in: Dvidešimt poezijos pa-
vasarių, 1965–1984, sudarytojas mykolas karčiauskas, Vilnius: Vaga, 
1985, p. 353.

56 richard murphy, op. cit., p. 264.
57 Vytautas kavolis, op. cit., p. 132.
58 Ibid., p. 137.

akViLė rėkLaitytė

	



29naujasis židinys-aidai       2022  /  6

po trisdešimties metų: 
kaip šiandien atrodo saVižudybių 
probLema LietuVoje?

Danutė Gailienė

Visuomenė

Tik kiek daugiau nei prieš tris dešimtmečius sužinojo-
me apie didžiulį savinaikos mastą Lietuvoje sovietme-
čiu1. Savižudybių rodikliai per visą sovietmetį nuosek
liai didėjo, tačiau visuomenė nieko apie tai nežinojo. 
„Brandaus socializmo“ visuomenė neturėjo žinoti apie 
negatyviausius gyvenimo reiškinius, nes buvo sklei-
džiama optimistinė propaganda, kad brandaus socializ-
mo šalyje visos socialinės blogybės yra „išgyvendintos“. 
Buvo griežtai uždrausti ir įslaptinti duomenys apie sa-
vižudybes, nužudymus, nelaimingus atsitikimus darbe, 
choleros ir maro atvejus2. Tik prasidėjus Atgimimui pa-
matėme tikrąją padėtį. Paaiškėjo, kad Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių savižudybių rodikliai yra labai aukšti, 
o jų svyravimai laike stebėtinai sutampa su visuomenių 
istoriniais lūžiais ir transformacijomis. Visose trijose 
šalyse savižudybių rodikliai nuosekliai didėjo per visą 
sovietmetį, paskui staiga ryškiai krito prasidėjus nepri-
klausomybės judėjimui, ir taip pat vėl dramatiškai augo 
vykstant radikalioms reformoms po nepriklausomybės 
atgavimo3. Bet tokie sutapimai su istorinėmis transfor-
macijomis pasireiškė ne visose sovietinio bloko šalyse. 
Antai buvusioje Rytų Vokietijoje, kurios savižudybių 
rodikliai buvo daug aukštesni už Vakarų Vokietijos, 
„politiniai, ekonominiai ar sociokultūriniai faktoriai ne-
darė didesnės įtakos savižudybių rodikliams“4, nes tokie 
regioniniai savižudybių paplitimo skirtumai Vokietijoje 
buvo nusistovėję jau nuo XIX a.

Lietuvoje, susidūrę su šia visuomenės drama, išgyve-
nome įvairius periodus. Pirmiausia, nežinojome, pas-
kui – šiurpome matydami skaičius, o tada pasigirdo gy-
nybiški išvedžiojimai: „Ai, tai čia tie girtuokliai išsikars, 
ir nebebus tos problemos“. Kitų gynyba pasireiškė fata-
listišku dramatizavimu – esą jau nuo seno, nuo Pilėnų 
esame „savižudžių tauta“. Žiniasklaida šią dramatišką 
gaidą ir „savižudžių tautos“ idėją itin mėgo, savižudy-

bės būdavo aprašinėjamos sensacingai ir su pasimėga-
vimu5, o į specialistų prašymus tokiu būdu neprisidėti 
prie savižudybių plitimo visada būdavo atkertama, kad 
žiniasklaida tik informuoja, bet nieko neformuoja. Tvy-
rojo bejėgystė ir politikų abejingumas, jų nuostatos savi-
žudiškų žmonių atžvilgiu pasirodė itin moralizuojančios 
ir smerkiančios6. Specialistų pastangos inicijuoti vals-
tybinės savižudybių prevencijos strategijos sukūrimą 
buvo bergždžios. Realios veikiančios savižudybių pre-
vencijos strategijos neturime ir dabar. Valstybės kon-
trolės auditas (2017)7 tokią padėtį įvertino kaip labai 
didelį Lietuvos psichikos sveikatos politikos trūkumą.

Tačiau yra ir gerų naujienų. Yra savižudybių papliti-
mo pokyčių, yra naujų mokslinių duomenų, iš kurių ga-
lime daugiau suprasti apie savižudybių problemos mas-
tą ir ypatumus bei pagalbos veiksmingumą. Vilniaus 
universiteto Suicidologijos tyrimų centre ką tik atliktas 
tyrimas „Šiuolaikinių teorinių suicidinio elgesio mode-

straipsnis parengtas vykdant projektą, finansuojamą Lietuvos 
mokslo tarybos (sutarties nr. s-mip-21-33).

1 danutė gailienė, Vanda domanskienė, Viktoras keturakis, „suici-
de in Lithuania“, in: Archives of Suicide Research, 1995, nr. 1, p. 149–
158.

2 danutė gailienė, „užburtame rate: savižudybių paplitimas Lie-
tuvoje po nepriklausomybės atkūrimo“, in: Psichologija, 2005, t. 31, 
p. 5–17.

3 danutė gailienė, „suicide rates as a “social thermometer”: rea-
ding the traumatized history of Lithuania“, in: Ville kivimäki, peter Le-
ese (eds.), Trauma, Experience and Narrative in Europe after World War 
II, palgrave macmillan, 2022, p. 299–318; https://doi.org/10.1007/978-
3-030-84663-3_11 first online 2021.

4 udo grashoff, „driven into suicide by the east german regime? 
reflections on the persistence of a misleading perception“, in: Central 
European History, 2019, t. 52, p. 310–332. 

5 danutė gailienė, jelena trofimova, „savižudybių pateikimas pa-
grindiniuose Lietuvos dienraščiuose 1994 ir 1996 metais“, in: Psicho-
logija, 1999, t. 19, p. 56–70.

6 paulius skruibis, danutė gailienė, heidi hjelmeland, reinhold 
fartacek, sandor fekete, birthe knizek, peter osvath, ellinor salander 
renberg, rudolf rohrer, „attitudes towards suicide among regional po-
liticians in Lithuania, austria, hungary, norway and sweden“, in: Sui-
cidology Online, 2010, t. 1, p. 79–87.

7 Valstybės kontrolė, Savižudybių prevencija ir pagalba asmenims, 
susijusiems su savižudybės rizika: Valstybinio audito ataskaita, Vilnius, 
2017, in: lt/Lt/product/23684/savizudybiu-prevencija-ir-pagalba-asme-
nims-susijusiems-su-savizudybes-rizika.
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danutė gaiLienė

lių pritaikomumo bei sociokultūrinių veiksnių reikšmės 
suicidiškumui vertinimas Lietuvoje“ leido surinkti duo-
menų ir apie kitus savižudiškumo aspektus – suicidinių 
minčių, suicidinių mėginimų paplitimą visuomenėje, 
atskirose visuomenės grupėse, regionuose, sąsajas su 
trauminėmis patirtimis ir kt.8

Viena problema, kurią Lietuvoje sėkmingai pavyko 
išspręsti abipusėmis geranoriškomis pastangomis – tai 
žiniasklaidos indėlis į savižudybių prevenciją. Suicido-
logai nuolat kalbėjo apie savižudybės imitacijos fenome-
ną, „Verterio efektą“, kai įspūdingai pateikiama žinia 
apie savižudybę kai kuriuos pažeidžiamus žmones pa-
stūmėja pamėgdžioti tokį elgesį. Žurnalistai rimtai at-
sižvelgė į suicidologų siūlymus9 dėl etiško savižudybės 
pateikimo žiniasklaidoje ir 2016 m. juos įtraukė į Lie-
tuvos visuomenės informavimo etikos kodekso naująją 
redakciją10. Dauguma save gerbiančios žiniasklaidos šių 
etikos nuostatų laikosi.

saVižudybių papLitimo pokyčiai

Kita gera žinia yra ta, kad savižudybių Lietuvoje yra 
gerokai sumažėję. Bendras šalies savižudybių rodiklis 
2000 m. buvo 47 mirtys 100 000 gyventojų, o 2021 m. – 
20 mirčių 100 000 (žr. diagramą). 2000 m. oficialiai užre-
gistruota 1631 nusižudęs žmogus, 2021 m. – 565 žmonės.

nę krizę ir 2013 m. po žymaus aktoriaus savižudybės, 
kuri galėjo turėti skatinantį poveikį. Nepaisant šio ma-
žėjimo, mūsų šalies savižudybių rodiklis (23,5) 2019 m. 
buvo daugiau nei du kartus didesnis už Europos Są-
jungos vidurkį, kuris pagal Pasaulio banko duomenis 
siekė 11,311.

Be to, kyla abejonių ir dėl tikslaus savižudybių ma-
žėjimo masto. Pasirodė, kad mažėjant savižudybių ro-
dikliams, yra padaugėję užregistruojamų atvejų kitose 
mirties priežasčių kategorijose (pavyzdžiui, neaiškių, 
nepatikslintų mirties priežasčių). Šie rodikliai Lietu-
voje 1,5–3,5 karto didesni nei ES vidurkis arba ES re-
komenduojami standartai. Neabejotinai dalis jų slepia 
savižudybes. Todėl specialistai primygtinai rekomen-
duoja tobulinti pačią savižudybių registravimo sistemą 
Lietuvoje12.

Per pastarąjį dešimtmetį mažėjo ir vyrų, ir moterų 
savižudybių, ir tai palietė beveik visas amžiaus gru-
pes. Labiausiai sumažėjo vaikų ir paauglių (iki 19 m.) 
ir vidutinio amžiaus (35–49 m.) žmonių savižudybių 
rodikliai – daugiau nei du kartus. Panašiai mažėjo ir 
jaunų suaugusiųjų savižudybių rodiklis (20–34 m.) – 
beveik perpus.

Vienintelė amžiaus grupė, kurioje savižudybių ne-
mažėjo, yra 70 ir daugiau metų senjorų grupė. Jų savi-
žudybių rodiklis išlieka labai aukštas – apie 30 mirčių 
100 000 gyventojų. Neseniai atliktas tyrimas parodė, 
kad vyresnio amžiaus žmonės Lietuvoje net neketina 
patys ieškoti psichologinės ar kitos psichikos sveika-
tos srities specialistų pagalbos, ypač vyrai13. Įdomu, 
kad bendrai ar, sakytume, teoriškai, visi visų amžiaus 
grupių žmonės pripažįsta profesionalios psichologinės 
pagalbos vertę, pripažįsta, kad specialistų pagalba gali 
būti reikalinga, bet su amžiumi vis labiau abejoja tokios 
pagalbos vertingumu sau. Žmonės virš penkiasdešim-
ties metų nebemano, kad tai tinka ir jiems, nemano, 
kad jiems tokia pagalba būtų naudinga.

Vyresni žmonės dažniau turi medicininių problemų ir 
susirgimų, bet Vilniaus universiteto Suicidologijos tyri-
mų centro atlikta analizė atskleidė, kad somatinėje me-
dicinoje beveik visai nesidomima pacientų psichologine 
savijauta ir psichologinėmis problemomis, vyresniems 
žmonėms itin retai nustatomi su savižudybės rizika su-
siję sunkumai14, nors akivaizdu, kad kai kurios somati-
nės problemos, ypač traumos ir apsinuodijimai, patik

8 taikytas kvotinės imties sudarymo metodas. atsižvelgiant į 2020 m. 
populiacijos sandarą (Lietuvos statistikos departamentas), išskirtos kvo-
tos pagal tris kriterijus: lytis, amžiaus grupė ir gyvenamoji vieta (mies-
tas ir kaimas).

9 paulius skruibis, „pasiūlymai dėl etiško savižudybių pateikimo ži-
niasklaidoje“, 2016, [nepublikuota].

10 https://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksai/
item/215-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas.

11 https://data.worldbank.org/indicator/sh.sta.suiC.p5?loca 
tions=eU.

12 jurgita rimkevičienė, rimantas misevičius, Savižudybių registravi-
mo sistemos tobulinimo projektas, Vilnius: Valstybinio psichikos svei-
katos centro savižudybių prevencijos biuras, 2020, in: https://vpsc.lrv.
lt/uploads/vpsc/documents/files/spb/VpsC_savizudybiu%20registravi-
mo%20tobulinimo%20projektas.

13 danutė gailienė, paulius skruibis, said dadašev, dovilė grigienė, 
„savižudiškumo tendencijos ir sociokultūriniai suicidinės rizikos veiks-
niai Lietuvoje“, in: Rekomendacijos nacionalinę ir regioninę savižudy-
bių prevenciją kuriančioms institucijoms, Vilniaus universitetas, 2022.

14 Vaikų ir suaugusių savižudybių, įvykusių 2019 m. lapkričio – 

savižudybių rodiklis (100 000 gyventojų) Lietuvoje XXi a. 
(Lr statistikos departamento ir higienos instituto duomenys)

Savižudybių skaičius Lietuvoje mažėja nuo pat am-
žiaus pradžios. Tiesa, per pastaruosius du dešimtme-
čius matome du pakilimus: 2008–2011 m. per ekonomi-
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rinimai dėl piktybinių navikų yra susijusios su dideliu 
psichologiniu stresu ir netgi suicidine rizika. Lietuvoje 
atliktas onkologine liga susirgusių žmonių tyrimas pa-
rodė, kad onkologinių pacientų savižudybių lygis daug 
didesnis nei populiacijos, itin didelė suicidinė rizika yra 
onkologine liga susirgusių ir ką tik diagnozę sužinojusių 
vyresnio amžiaus ir mažesnio išsilavinimo kaimo vyrų15.

apie Vyrų saVižudybes

Daugybę metų žinojome, kad Lietuvos vyrų savižu-
dybės yra ypatinga problema: Lietuvos vyrų savižudy-
bių rodikliai dvigubai aukštesni nei Estijos, Lenkijos, 
Vengrijos ir daugelio kitų šalių. Ir net dabar, kai savi-
žudybių rodikliai Lietuvoje mažėja, vyrų savižudybių 
rodiklis išlieka vienas aukščiausių pasaulyje. Europoje 
2019 m. Lietuvos vyrų savižudybių rodiklis buvo di-
džiausias – 45,4 atvejai 100 000 gyventojų (PSO, 2021). 
Ypač dideli kaimo vyrų savižudybių mastai. Įdomu, kad 
kaimuose ir miesteliuose gimusių vyrų suicidinė rizika 
nesumažėja net jiems persikėlus į miestą. Atrodo, kad 
kaimo vyrai turėjo mažiau šansų (resursų ir įgūdžių) 
įveikti neigiamas psichosocialinių krizių pasekmes16. 
Galimas dalykas, kad sovietinės okupacijos trauma ir 
jos suformuotas mentalitetas tęsiasi per kartas. Kaimo 
vyrai yra itin nukentėję nuo priverstinės kolektyvizaci-
jos, privačios nuosavybės sunaikinimo, vyro vaidmens 
sumenkinimo ir alkoholizmo plitimo sovietmečiu17.

Tačiau situacija keičiasi. Gera žinia yra ne tik tai, 
kad vyrų savižudybių mažėja, bet ir tai, kad mažėja 
atotrūkis tarp vyrų ir moterų savižudybių masto. Lie-
tuva ilgai išsiskyrė iš kitų šalių pagal vyrų ir moterų 
savižudybių rodiklių santykį. Dar 2014–2017 m. lai-
kotarpiu vyrų savižudybių rodikliai 6–7 kartus viršijo 
moterų rodiklius18, o 2021 m. šis skirtumas sumažėjo iki 
3,9 karto. Toks santykis pasireiškia daugelyje pasaulio 
šalių, bet labiausiai būdingas Rytų Europos valstybėms 
(PSO, 2021). Tiesa, nepanašu, kad pokyčius derėtų sieti 
su esama pagalbos sistema. Pastarųjų metų analizės19 

atskleidė, kad vyrai, turintys su savižudybe susijusių 
sunkumų, negauna jiems reikiamos pagalbos sveikatos 
priežiūros sistemoje, kad būtent vyrų savižudybes ir pa-
galbos siekimą sunkiausiai sekasi paveikti net ir komp
leksinėmis savižudybių prevencijos priemonėmis.

Tai verčia atidžiau tyrinėti, kas būdinga vyrams, ko-
kie būtent vyriškumo aspektai ir kaip yra susiję su sa-
vižudiškumu. Tada būtų galima subtiliau ir tikslingiau 
planuoti ir prevencines priemones. Atliktas 562 Lietu-
vos vyrų, įvairaus amžiaus ir iš įvairių gyvenamųjų vie-
tovių, tyrimas, kuriame vyriškumas buvo vertinamas 
pagal dvi dimensijas – vyriško tapatumo (kiek svarbi 
asmenybės tapatumo dalis yra buvimas vyru) ir savo 
vyriškumo priėmimo (kiek vyras jaučiasi atitinkantis 
savo vyriškumo standartus)20. Pasirodė, kad stipresnis 
vyriškas tapatumas ir didesnis savo vyriškumo priėmi-
mas buvo susiję su mažesne savižudybės rizika. Tolesnė 
analizė ir atsakymai į atvirą klausimą „Kas Jums yra 
vyriškumas?“ atskleidė, kad skiriasi turinčių ir neturin-
čių minčių apie savižudybę vyrų asmeniniai vyriškumo 
standartai. Didesnės suicidinės rizikos vyrai daugiau 
vadovaujasi stereotipiniais vyriškumo kriterijais, jiems 
vyriškumas yra emocijų kontrolė, intelektualumas ir 
orientacija į sprendimus, jie dažniau mini emocijų val-
dymo, ramumo, santūrumo svarbą bei gebėjimą išlai-
kyti „šaltą protą“ ir nerodyti kylančių jausmų. Taigi šis 
vyriškumo aspektas, kai siekiama neparodyti vidinių iš-
gyvenimų, gali didinti savižudybės riziką. Dar daugiau, 
dėl tokio elgesio vyras gali sulaukti ir mažiau emocinės 
paramos, palaikymo ar kitos aplinkinių pagalbos.

Neturintys minčių apie savižudybę vyrai dažniau nu-
rodė santykius su kitais, dažniau minėjo šeimą ir savo 
vaidmenį joje – saugotojas, aprūpintojas, finansinės ir 
emocinės paramos teikėjas – kaip svarbius vyriškumo 
aspektus21. Tad vadinamojo pozityvaus vyriškumo ska-
tinimas, kuriame būtų ne tik savikliova, „kietumas“, 
bet ir ryšys su kitais, ir šeimos svarba, ir buvimo tėvu 
svarba, prisidėtų prie savižudybių prevencijos. Pozity-
vaus vyriškumo idėja, skatinant vyrišką tapatumą, bet 

po trisdešimties metų: kaip šiandien atrodo saVižudybių probLema LietuVoje?

2020 m. spalio mėnesiais Vilniaus mieste, analizė, Vilniaus universite-
tas, Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centras, 2020, in: https://
www.fsf.vu.lt/psichologijos-institutas/psichologijos-instituto-struktura/
centrai/suicidologijos-tyrim-centras#vykdomi moksliniai tyrimai.

15 giedrė smailytė, domantas jasilionis, augustė kačėnienė, agnė 
krilavičiūtė, dalia ambrozaitienė, Vladislava stankūnienė, „suicide 
among cancer patients in Lithuania: a population-based census-linked 
study“, in: Cancer Epidemiology, 2013, t. 37, p. 714–718.

16 domantas jasilionis, pavel grigoriev, daumantas stumbrys, Vla-
dislava stankūnienė, „individual and contextual determinants of male 
suicide in the post-communist region: the case of Lithuania“, in: Wiley, 
special issue paper, 2020, https://doi.org/10.1002/psp.2372.

17 danutė gailienė, „savižudybės Lietuvoje: sociokultūrinis konteks-
tas“, in: danutė gailienė (sud.), Gyvenimas po lūžio: Kultūrinių traumų 
psichologiniai padariniai, Vilnius: eugrimas, 2015, p. 198–216.

18 domantas jasilionis et al., op. cit.
19 Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimo savivaldy-

bėse (2019–2021) ataskaita, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto 

suicidologijos tyrimų centras, 2021, in: https://www.fsf.vu.lt/psicholo-
gijos-institutas/psichologijos-instituto-struktura/centrai/suicidologijos-
tyrim-centras#ankstesni-moksliniu-tyrimu-projektai; Vilniaus miesto 
savižudybių, mėginimų nusižudyti, mirčių dėl neaiškių ir nepatikslintų 
priežasčių bei kreipimųsi į sveikatos priežiūros įstaigas prieš savižudy-
bę analizė, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto suicidologijos 
tyrimų centras, 2020. paimta iš: https://www.fsf.vu.lt/psichologijos-
institutas/psichologijos-instituto-struktura/centrai/suicidologijos-tyrim-
centras#ankstesni-moksliniu-tyrimu-projektai.

20 dovilė grigienė, paulius skruibis, said dadašev, jurgita rimkevi-
čienė, danutė gailienė, „gender self-Confidence as a protective factor 
for suicide risk: analysis of the sample of Lithuanian men“, in: Frontiers 
in Psychology, 2022, in: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fpsyg.2022.863688/full.

21 dovilė grigienė, greta guogaitė, said dadašev, jurgita rimkevi-
čienė, paulius skruibis, danutė gailienė, „kas jums yra vyriškumas? 
turinčių ir neturinčių minčių apie savižudybę vyrų nuomonių palygi-
nimas“, in: Psichologija, 2022, [spausdinama].
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neskatinant stereotipinio elgesio, apima ir adekvatų po-
žiūrį į sunkumus bei pagalbą: kreiptis pagalbos yra ne 
silpnumas, o kaip tik priešingai. Gebėjimas pasirūpinti 
savimi yra žmogaus brandumo ženklas. Mažiau stereo-
tipinio vyriškumo Lietuvai būtų sveika. Specialistai vi-
sur, ypač regionuose, žino, kad vyrus prisišaukti sunku, 
kad jie nemotyvuoti siekti pagalbos, kad jie labai dažnai 
savo sunkumus sprendžia „patys“ – tai reiškia, alkoholiu. 
Su specialistais suicidiški vyrai dažniausiai susiduria 
jau mėginę nusižudyti ir patekę į psichiatrinę ligoninę. 
Tai yra iššūkis ir pagalbos sistemai: specialistai turėtų 
gebėti geriau įvertinti vyrų suicidinę riziką, o siūlomi 
pagalbos būdai turėtų labiau atitikti vyrišką tapatumą.

kodėL mažėja saVižudybių?

Džiaugiantis mažėjančiais savižudybių rodikliais, ži-
noma, kyla klausimas, kas galėjo lemti tokius teigiamus 
pokyčius. Deja, iš karto reikia pasakyti, kad valstybinė 
psichikos sveikatos pagalbos sistema čia beveik niekuo 

22 Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimo savivaldy-
bėse (2019–2021) ataskaita, p. 171.

23 shannon Lange, huan jiang, mindaugas štelemėkas, alexander 
tran, Cheryl Cherpitel, norman giesbrecht, jürgen rehm, „evaluating 

dėta. Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo 
tyrimas savivaldybėse (2019–2021) parodė, kad „tirtose 
savivaldybėse, o taip pat greičiausiai ir visoje Lietuvo-
je, pagalbos sistema nusižudyti ketinantiems žmonėms 
tiek menkai išvystyta, kad nesudaro realios atsvaros 
suicidogeniniams veiksniams“. Vadinasi, savižudybių 
skaičiaus mažėjimas tikriausiai yra susijęs ne su kryp-
tingu pagalbos ir prevencinės sistemos vystymu, o su 
kitais, greičiausiai socialiniais veiksniais22. Antai nu-
statyta, kad savižudybių skaičiaus mažėjimui įtakos 
turėjo ir alkoholio prieinamumo mažinimo politika23. 
Tiesa, iš trijų alkoholio ribojimo priemonių (akcizo pa-
didinimo 10–20 proc. 2008 m., akcizo padidinimo dau-
giau nei 111–112 proc. alui ir vynui bei 23 proc. etilo 
alkoholiui 2017 m., sutrumpintų pardavimo valandų ir 
padidinto legalaus alkoholio įsigijimo amžiaus) poveikį 
turėjo tik 2017 m. akcizo didinimai. Šis poveikis nusta-
tytas 25–74 m. amžiaus vyrų grupėje.

Apskritai, keičiasi ir visuomenės nuostatos. Nuo bu-
vusios stiprios stigmos ir psichiatrizacijos visuomenė 

the impact of alcohol policy on suicide mortality: a sex-specific time-
series analysis for Lithuania“, in: Archives of suicide research, 2021,  
doi: 10.1080/13811118.2021.1999873.

birutė zokaitytė. miškas. 2021. medžio raižinys, 108 × 71

danutė gaiLienė
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vis labiau linksta į platesnį požiūrį ir savižudybės feno-
meno kompleksiškumo pripažinimą. Apklausose apie 
nusižudžiusių artimųjų gautą pagalbą patys žmonės 
nurodo, kad labai trūksta būtent specifinės ir visapu-
siškos savižudybių krizės pagalbos ir ją išmanančių 
specialistų24. Daugelį metų didelė stigma slėgė nusi-
žudžiusiųjų artimuosius. Jie išgyveno stiprius gėdos, 
kaltės, nevilties jausmus ir visomis jėgomis stengda-
vosi slėpti žinią apie artimojo savižudybę. Atkakliomis 
specialistų ir iniciatyvių artimųjų pastangomis pavyko 
šį tabu pralaužti. 2015 m. įkurta nusižudžiusiųjų ar-
timųjų asociacija „Artimiems“. Savanoriai teikia pa-
ramą ir informaciją artimojo savižudybę patyrusiems 
žmonėms, inicijuoja savitarpio pagalbos grupes, koor-
dinuoja savanorių veiklą. Destigmatizaciją skatino ir 
vieši žinomų žmonių bei savižudybę patyrusių artimų-
jų liudijimai25. Tačiau tokios pagalbos mastas dar labai 
nedidelis, savitarpio pagalbos grupės veikia tik keliuose 
Lietuvos miestuose, o profesionalios specializuotos psi-
chikos sveikatos specialistų pagalbos nusižudžiusiųjų 
artimiesiems dar labai trūksta.

Kita svarbi savižudybių prevencijos priemonė yra va-
dinamoji postvencija. Tai operatyvi krizių įveikimo pa-
galba, įvykus savižudybei organizacijose. Nustatyta, 
kad tokia pagalba ne tik padeda įveikti psichologinį 
sukrėtimą organizacijos žmonėms, bet ir išryškina as-
menis, kuriems padidėja savižudybės rizika, tad gali-
ma laiku suteikti pagalbą. Tokią operatyvios pagalbos 
formą Lietuvoje jau pavyko įdiegti švietimo sistemoje, 
krašto apsaugos ir VRM sistemose, didelėse verslo or-
ganizacijose. Tačiau pasirodė, kad kai kurios instituci-
jos labiau už kitas „atsparios“ destigmatizacijai. Antai 
labai sunkiai tokia pagalba įdiegiama sveikatos apsau-
gos sistemoje, įvykus mediko savižudybei. Taip pat ir 
Bažnyčioje, ypač įvykus kunigo savižudybei, paprastai 
vis dar stengiamasi išlaikyti paslaptį, nors tai siunčia 
stigmatizuojančią žinią tikinčiųjų bendruomenei. Arti-
mojo savižudybę išgyvenusių žmonių liudijimai apie su-
sidūrimą su Bažnyčia ir dvasininkais pateikia ir gerų, ir 
blogų patirčių. Vieni gedintieji yra kreipęsi į kunigus ir 
sulaukę tinkamos pagalbos – buvo išklausyti, paguosti, 
galėjo pasitarti dėl jiems svarbių dalykų ir pan. Kiti yra 
susidūrę su abejingumu26, su griežta kunigo pozicija, 
atsisakymu laikyti mišias už savižudį, laidoti su baž-
nytinėmis apeigomis27.

24 danutė gailienė, said dadašev, dovilė grigienė, austėja agnie-
tė čepulienė, Laima dagilė, evelina dirmontaitė, Savižudybės Vilniaus 
mieste: atvejų analizė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021, p. 46.

25 žr. https://www.zmones.lt/naujiena/paviesinta-sukrecianti-jur-
gitos-jurkutes-kalba-is-tedxvilnius-tai-ka-isgirsite-nebus-lengva.f4f0-
d68e-9adf-11e8-9f90-aa000054c883; Be pavadinimo: Nusižudžiu-
siųjų artimųjų istorijos, sudarytoja elvyra kučinskaitė, Vilnius: alma 
littera, 2017.

26 austėja agnietė-čepulienė, „silence and sounds: an autoethno-
graphy of searching for spirituality during suicide bereavement in Life 

Nepavykus pasiekti, kad Lietuvoje būtų sukurta vals-
tybinė savižudybių prevencijos strategija, specialistai 
ėmėsi inicijuoti lokalius, savivaldybių lygmenyje veikian-
čius bendruomenės reagavimo į savižudybės grėsmę mo-
delius. Pirmasis ir garsiausias toks modelis buvo vadi-
namasis Kupiškio algoritmas, pradėjęs veikti 2014 m. 
Kupiškio savivaldybėje savižudybių rodikliai tada buvo 
vieni aukščiausių Lietuvoje, dvigubai didesni už šalies vi-
durkį. Suicidologijos specialistų ir vietos bend ruomenės 
pastangomis pradėta kurti pagalbos žingsnių seka, al-
goritmas, savižudybės riziką patiriantiems asmenims. 
Buvo siekiama sustiprinti pagalbos teikimą ir užtikrinti 
pagalbos tęstinumą. Bendruomenės nariai, vadinamieji 
„vartininkai“, – įvairių profesijų žmonės (policininkai, 
mokytojai, socialiniai darbuotojai, seniūnijų darbuotojai 
ir kt.), galintys susidurti su savižudiškais žmonėmis, – 
buvo mokomi pastebėti savižudybės grėsmės signalus ir 
nukreipti žmogų pagalbos. Buvo siekiama, kad pagalba 
būtų ne vienkartinė, o tęstinė. Po pirmosios pagalbos, 
sumažėjus savižudybės rizikai, arba po savižudybės ban-
dymo, žmonės turi gauti ilgalaikius sunkumus palengvi-
nančią pagalbą. Tam labai svarbus bendradarbiavimas 
tarp specialistų ir institucijų. Dėl to atitinkamai reikėjo 
identifikuoti ir teisės aktus, pagal kuriuos galima per-
duoti informaciją apie pacientą į kitas pagalbos grandis. 
Nekalbant jau apie tai, kad visose grandyse pagalbos ir 
atitinkamų specialistų turi būti. Šis modelis buvo labai 
veiksmingas – savižudybių Kupiškio rajone sumažėjo 
kelis kartus. Specialistams ir visai bendruomenei tai 
buvo unikali patirtis ir unikalus iššūkis28. Tokius algo-
ritmus imta kurti ir kitose savivaldybėse, 2017 m. jų 
kūrimą parėmė Lietuvos Rotary klubai. Apygardos val-
dytojo dr. Vyginto Grinio iniciatyva buvo pritraukta lėšų 
iš Lietuvos ir kitų šalių ir nutarta inicijuoti ar tobulinti 
reagavimo į savižudybių riziką algoritmus dar dešimty-
je Lietuvos savivaldybių. Specialistai algoritmus vertina 
labai gerai, nes jie suteikia aiškumo ir tvarkos, nustato 
bendradarbiavimą tarp atskirų specialistų ir institucijų, 
tikrai padeda žmonėms gauti jiems tinkamą pagalbą. 
Tačiau kol kas algoritmai veikia tik labai mažoje dalyje 
savivaldybių. Antai 2018 m. iš šešiasdešimties Lietuvos 
savivaldybių tik devynios buvo pasitvirtinusios reagavi-
mo į savižudybės riziką algoritmus29. Vis dėlto lokalios 
savižudybių prevencijos iniciatyvos susiduria su neiš-
sprendžiamais sunkumais, nes jų sprendimui reikalingi 

and research“, in: Religions, 2022, t. 13, nr. 6, p. 1–15.
27 odeta geležėlytė, Nusižudžiusiųjų artimieji: veiksniai, turintys įta-

kos: daktaro disertacija, Vilniaus universitetas, 2014, p. 49.
28 kupiškio iniciatyva sulaukė ir daug žiniasklaidos dėmesio – ir Lie-

tuvoje, ir kitose šalyse. 2021 m. apie ją sukurtas tarptautinį pripažini-
mą pelnęs dokumentinis filmas Būsiu su tavim (rež. Virginija Vareikytė, 
maximilien dejoie).

29 Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimo savivaldy-
bėse (2019–2021) ataskaita, p. 16.
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PSO atliktoje septyniolikos šalių apklausoje, bet pana-
šiai kaip JAV, Kolumbijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Pagalbos savižudiškiems žmonėms problema Lietuvo-
je turės būti išspręsta iš esmės. Kol kas ta savižudybių 
prevencijos sistemos dalis, kuri pagal šiuolaikinį požiūrį 
yra svarbiausia, būtent pagalbos savižudiškiems žmo-
nėms kokybė ir tęstinumas, Lietuvoje yra silpniausia. 
Psichikos sveikatos pagalbos sistema iki šiol remiasi 
medicininiu, o ne moderniu biopsichosocialiniu mode-
liu. Todėl daugiausia problemų sprendžiama paguldant 
į ligoninę ir skiriant vaistus, o psichologiniai ir psicho-
socialiniai pagalbos būdai labai mažai prieinami. Nėra 
tinkamos ilgalaikės pagalbos sudėtingiems atvejams, 
kai suicidinės būsenos yra chroniškos, kai susipina pa-
tirti gyvenimo sukrėtimai, traumos, „savigyda“ alko-
holiu, padidėjusi savižudybės grėsmė, bėgimas nuo tos 
būsenos dar dauginant kvaišalų ir t. t.

Psichikos sveikatos pagalbos sistema turės esmingai 
keistis, o tam pirmiausia reikės politinės valios. Nuo 
2017 m. paskelbtų labai kritiškų Valstybės audito išva-
dų iki šiol neįvyko beveik jokių esmingų pokyčių: Svei-
katos apsaugos ministerijoje priimta pora teisės aktų 
apie suicidinės rizikos įvertinimą ir pirmąją pagalbą, 
bet net ir jie vangiai įgyvendinami dėl sisteminių po-
kyčių stokos31.

Skamba gal ir paradoksaliai, net nejaukiai, bet po 
trisdešimties metų savižudybių problemą valstybiniu 
mastu dar tik pradedama sistemingiau įvardyti. Yra 
ženklų, kad ketinama ją spręsti. Sveikatos apsaugos 
ministerijoje yra parengtas savižudybių prevencijos al-
goritmas, be to, ministerija praneša apie planuojamą 
psichikos sveikatos pagalbos reformą. Taigi ir vėl gyve-
name viltimi.

ne savivaldybės lygmens, o strateginiai visos psichikos 
sveikatos pagalbos sistemos pokyčiai.

sisteminių pokyčių neišVengiamybė

Nors gerėjant gyvenimui, pagerėjo ir kai kurie psichi-
nės sveikatos rodikliai, esminis rūpestis keičiasi men-
kai. Problemos mastą parodo ne tik įvykusių savižu-
dybių skaičiai, kurie Lietuvoje vis dar dideli, dukart 
aukštesni už ES vidurkį, be to, yra abejonių, ar visi 
atvejai užregistruojami. Suicidiškumą rodo ir galvojan-
čių apie savižudybę, ir mėginančių nusižudyti žmonių 
skaičiai.

Naujausiame kvotinės imties tyrime nustatėme, kad 
iš 1824 tyrimo dalyvių daugiau nei pusė (52,5 proc.) yra 
kada nors galvoję apie savižudybę, daugiau nei ketvirta-
dalis (26,5 proc.) galvojo apie savižudybę per pastaruo-
sius metus, 5 proc. tyrimo dalyvių yra mėginę nusižudy-
ti. Įdomu, kad nors vyrų Lietuvoje nusižudo kelis kartus 
daugiau nei moterų, minčių apie savižudybę dažnis tarp 
vyrų ir moterų nesiskiria. Psichologas Paulius Skruibis 
palygino šiuos duomenis su didelių imčių kitose šalyse 
atliktais tyrimais: populiacinėse imtyse užsienio šalyse 
galvojančių apie savižudybę yra kelis kartus mažiau 
nei Lietuvoje (apie 10 proc.), o mūsų tyrimo dalyvių sa-
vižudiškų minčių dažnis yra labai didelis (52,5 proc.) 
ir atitinka psichiatrinių imčių dažnį, nors mūsų imtis 
toli gražu nebuvo psichiatrinė30. Mėginimų nusižudyti 
Lietuvoje nurodoma daugiau nei du kartus dažniau nei 

30 danutė gailienė et al., op. cit., p. 14–15.
31 Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimo savivaldy-

bėse (2019–2021) ataskaita, p. 15.

danutė gaiLienė
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LietuVos uniVersiteto 100-mečiui

VaLstybės uoLa:  
LietuVos uniVersiteto steigimas

Kęstutis Skrupskelis

Mūsų laikais valstybės dažnai vertinamos pagal jų eko-
nominį išsivystymą. Manau, kad tarpukariu, kuriantis 
Nepriklausomai Lietuvai, kultūra susilaukdavo dides-
nio dėmesio. Ne vienas manė, kad mažai valstybei, sto-
kojančiai išteklių vien ginklu atremti galingesnius kai-
mynus, kultūra buvo išlikimo garantas. Todėl derama 
politinė reikšmė buvo teikiama ir savam universitetui. 
Antai Lietuvos universiteto atidarymo proga skelbta: 
„Vasario 16 d. per nepriklausomybės šventę, buvo pa-
dėtas dar naujas, tvirčiausias Lietuvos nepriklausomy-
bės akmuo, – liko atidarytas Lietuvos universitetas. 
[...] Džiaugdamiesi sulaukę savąjį universitetą, linkim 
jo darbui didžiausio sėkmingumo tėvynės naudai, kad 
jis virstų tikrąja valstybės uola, į kurią atsimuštų visų 
mūsų priešininkų pastangos kliudyti mūsų savytai, 
laisvai kultūrai reikštis ir plėtotis“1. 

Savą valstybę kuriančios, atgimstančios tautos pir-
masis rūpestis buvo sava kariuomenė, o antrasis – sa-
vas universitetas. Tai matome iš pirmojo Laikinosios 
vyriausybės žinių numerio, paskelbto 1918 m. gruodžio 
29 d. Vilniuje lietuvių, lenkų, baltarusių ir žydų kalbo-
mis. Padėtis iš tiesų buvo sudėtinga ir pavojinga: „Besi-
traukiančios vokiečių armijos užpakalyj slenka Rusijos 
raudongvardininkai norėdami vėl pavergti mūsų Tėvy-
nę ir padaryti ją badaujančios kraujuj paplūdusios Ru-
sijos dalimi“. Pavojingi ir lenkai: jie siūlo, vardan kovos 
su bolševikais, į Lietuvą atsiųsti savo kariuomenės, ta-
čiau „tikėdamiesi pavergti Lietuvą Lenkijai“. Įžanginį 
žodį lydi vyriausybės deklaracija: „Laukdama paramos 
ir pritarimo, Laikinoji Vyriausybė šaukia Lietuvos pilie-
čius vienybėn ir kviečia nepriklausomos demokratingos 
Lietuvos atstatymo darban“. Čia pat vyriausybė skelbia 
ir „įstojimo į Lietuvos krašto apsaugą“ sąlygas. Aiškiai 
matyti, kad pradedama iš nieko, tuščiomis rankomis: 
„Savanoriai [...] privalo turėti gerus batus, šiltus drabu-
žius, ant pečių maišelį [...], kuriame yra baltinių atmai-
na ir 5 dienoms maisto“. Taigi valstybė skurdi, neturinti 

išteklių net savo kareivių aprangai. O sudėtingą vidaus 
būklę rodo Vilniaus karininkų komendantūros atsi-
šaukimas: „Bus sudaryti atskiri būriai komanduojami 
lenkų, baltarusių, lietuvių ir kit. kalbomis“. Vyrų į ka-
riuomenę šaukimas – uždavinys sudėtingas. Norėta be 
darbingo vyro nepalikti nė vienos šeimos, kartu patiks-
linama, kas sudaro šeimą: „sūnūs nevedusių tėvų turi 
lygias teises su kitais“. Nustebinti gali tokia pastraipa: 
„Magometaniško tikėjimo šeimynose, kuris leidžia daug 
žmonų, visi vieno tėvo vaikai laikomi tikrais sūnumis“. 
Taigi nuo karo prievolės atleidžiamas vyras, kurio tė-
vas vyresnis nei 55 metų, o kitų tėvo žmonų sūnūs dar 
nesulaukę 18 metų. Šis pavyzdys rodo, kokius smulkius 
reikalus prireikė tvarkyti besikuriančioje valstybėje2.

Valstybės Taryba Vilniaus universiteto statutą priė-
mė 1918 m. gruodžio 5 d. Laikinosios vyriausybės žinio-
se skelbta: „Vilniaus universitetas atgaivinamas nuo 
1919 m. sausio 1 d. Jis yra mokslo ir mokymo įstaiga 
ir 1832 m. uždaryto Vilniaus universiteto turtų pavel-
dėtojas“. Iš keturių fakultetų sausio 1 d. veikti turėjo 
pradėti tik Teologijos ir Socialinių mokslų. Medicinos 
bei Gamtos mokslų ir matematikos fakultetai su ati-
tinkamais Veterinarijos ir Agronomijos institutais su-
planuoti atidaryti vėliau. Socialinių mokslų fakultetą 
numatyta padalyti į „teisės mokslų ir istorijos ir filolo-
gijos mokslų“ skyrius. Nužymėta plati, bet ribota auto-
nomija: „Senatas su rektorium ir dekanais tvarko visą 
universiteto vidaus gyvenimą“. Fakultetai irgi patys 
turėjo tvarkytis, tik iš pradžių jų mokymo planus turėjo 
tvirtinti Švietimo ministerija: „Fakultetui suaugus, mo-
kymo planai tik pranešami ministerijai“. Labiausiai ri-
bojamas Teologijos fakultetas, kurio mokymo planams 
reikia „Lietuvos episkopato sutikimo“. Teologijos fakul-
tete turėjo būti 11 katedrų, o socialinių – 26, tarp jų 
Filosofijos, Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos, Lietuvių 
literatūros, Lenkų kalbos ir literatūros, Gudų kalbos, is-
torijos ir literatūros ir 12 teisės. Prie Socialinių mokslų 
fakulteto veiksiančios „bendros naujųjų kalbų (anglų, 
vokiečių, prancūzų, rusų ir latvių) lektūros“, o apskri-
tai paskaitos greta lietuvių kalbos, „prireikus, skaito-
mos ir kitomis kalbomis“3. Statute dar aiškinama apie 

1 Lietuva, 1922-02-19, p. 1.
2 „kariuomenės šaukiamosios instrukcijos“, in: Laikinosios vyriausy-

bės žinios, 1919-03-05, p. 2–3.
3 Laikinosios vyriausybės žinių papildymas, 1918-12-29, p. 2–3.
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dėstytojų kvalifikacijas, studentų drausmę, diplomus.
1919 m. sausio 1 d. Vilniuje leistas Lietuvos aidas pir-

mame puslapyje paskelbė Švietimo ministerijos prane-
šimą „Lietuvos jaunuomenės dėmei“, pasirašytą Aukš-
tujų mokyklų skyriaus vedėjo chemiko Vinco Čepinskio 
(1871–1940). Skaitome, kad „Komisija Vilniaus Uni-
versitetui steigti“ kviečia jaunuolius, norinčius stoti į 
Gamtos ir Medicinos fakultetus. Tikraisiais studentais 
užrašomi pristatę kokios vidurinės mokyklos baigimo 
liudijimą, o laisvais klausytojais gali tapti ir mokyklos 
nebaigusieji. Užsirašius pakankamam skaičiui klausy-
tojų, fakultetai pradės darbą: „Mokslo pajėgos tų fakul-
tetų darbui varyti yra užtikrintos“.

Man dažnai susidaro įspūdis, kad ano meto mūsų 
kultūra buvo nebalansuota: trūko humanitarų. Kita 
vertus, galima prisiminti kalbininką Joną Jablonskį 
(1860–1930), istoriką Augustiną Voldemarą (1883–
1942), teisininką ir istoriką Augustiną Janulaitį (1878–
1950), literatūros ir kultūros istoriką Mykolą Biržišką 
(1882–1962), filosofijos dėstytoją ir politiką Leoną Bist rą 
(1890–1971). Visi jie anksčiau ar vėliau, nepaisant akty-
vios politinės ar kitokios veiklos, įsijungė į universiteto 
darbą. Keletą metų filosofiją dėstė ir Antanas Smetona.

Minėtas sausio 1 d. Lietuvos aido numeris yra vie-
nintelis 1919 m. Viltis sukurti lietuvišką universitetą 
Vilniuje sugriovė bolševikų ir lenkų okupacijos: bolševi-
kams artėjant, valstybines ir šiaip lietuviškas įstaigas 
teko kelti į Kauną. 1919 m. kovo 16 d. bolševikų oku-
puotame Vilniuje pasirodė pirmasis Lietuvos ir Balta-
rusijos komunistų partijos Tiesos numeris. Balandžio 
6 d. skaitome: „Švietimo reikalai sparčiai žengia pir-
myn. Mokykla liuosuojama nuo buržuazijos dvasios ir 
bažnyčios globos. Ji rupinamasi padaryti visiems priei-
nama visuotine darbo mokykla. Universiteto atidary-
mas Vilniuj ir Minske – dienos klausimas“4. Tačiau ši 
pranašystė neišsipildė, universitetas Vilniuje atkurtas 
tik lenkams atėjus. Tačiau jis lietuviams regėjosi kaip 
kenkiąs jų interesams. Kaip pastebėjo Amerikoje leistas 
Draugas, lenkiško universiteto organizatorius „yra rim-
tas žmogus, bet ramiai ir be gailesčio [...] jis lenkins Lie-
tuvą, kiek galės“. Bolševikinis universitetas būtų buvęs 
„su dviem išguldomom kalbom: lenkiška ir lietuviška“, 
o lenkiškajame tebūtų viena kalba5.

aukštieji kursai

Kaune universiteto kūrimas užtruko, iš pradžių ap-
siribota kuklesniu variantu – Aukštaisiais kursais. 
1919 m. spalio 3 d. Švietimo ministerijos įsakymu su-
kviesta komisija Kursams organizuoti, kurią sudarė 
matematikas Zigmas Žemaitis (1884–1969), psichologas 
ir pedagogas Jonas VabalasGudaitis (1881–1955), far-
macininkas Petras Raudonikis (1869–1950), lingvistas 
ir archeologas Eduardas Volteris (1856–1941) bei ma-

tematikas, mokytojas, švietimo viceministras Pranas 
Mašiotas (1863–1940). Apie spalio 6 d. spaudoje jau pa-
skelbta norinčių stoti anketa6, per tris dienas atsiliepė 
150 kauniečių. 1919 m. gruodžio 14 d. Kaune susirinko 
„moksleiviai kareiviai“ ir priėmė rezoliuciją: „Lietuvos 
moksleivija išreiškia tvirtą savo reikalavimą, kad mūsų 
vyriausybė ir visuomenė pagalios patenkintų savo jau-
nuomenės dvasiško peno reikalavimą ir kuo greičiau-
siai įsteigtų bent vienintelę mūsų tėvynėje aukštąją 
mokyklą, pradžioje bent aukštųjų kursų pavidale“. Ga-
limybės lankyti kursus reikalauta ne tik sau, bet ir dar 
nepašauktiems moksleiviams, ir valdininkams, taip pat 
negalintiems susimokėti atitinkama pašalpa. Susirinki-
me kalbėjo Kursų organizatorius Žemaitis: „mūsų vy-
riausybė dėlei pinigų trukumo atsisakė šiuo tarpu pati 
išlaikyti aukštąją mokyklą, bet pažadėjo duoti subsidi-
jas, jeigu visuomenė pati ją įkurs“. Netrukus Aukštųjų 
kursų taryba paskelbė atsišaukimą „Lietuvos visuome-
nei“, kur pabrėžė būtinybę laimėti ir dvasinę nepriklau-
somybę, pasieksimą „kada atsikratę atmetamų ir sveti-
mų mums kultūros priemonių (kalba, valdymo tvarka, 
mokykla, etc.) nuliesime mūsų tautos sielai platų kelią“7.

Nutarta steigti šešis skyrius. Humanitarinių mokslų 
skyrių pavesta organizuoti VabaluiGudaičiui, Volte-
riui ir filosofijos daktarui Juozui Eretui (1896–1984), 
Visuomenės mokslų – Augustinui Janulaičiui, Vladui 
Mačiui (1867–1936) ir „Bichloriui“ (turbūt Oskaras 
Biuchleris, 1881–1937), Matematikos, fizikos – astro-
nomui Bernardui Kuodaičiui (1879–1957) ir inžinieriui 
Konstantinui Šakeniui (1881–1959), Gamtos – zoologui 
Tadui Ivanauskui (1882–1970), botanikui Liudui Vai-
lioniui (1886–1939) ir miškininkui Povilui Matulioniui 
(1860–1932), Medicinos – gydytojams Motiejui Nasvy-
čiui (1890–1971), Jonui Staugaičiui (1868–1952) ir Jur-
giui Aleknai (1873–1952), Technikos – Vasiliauskui, 
inžinieriui Jonui Mašiotui (1874–1947) ir inžinieriui 
Jonui Šimoliūnui (1878–1965). Iš visų skyrių sudaryta 
vykdomoji komisija: VabalasGudaitis, Janulaitis, Že-
maitis, Staugaitis ir Vasiliauskas. Ministerijai įteiktas 
kursų įstatymo projektas, dalykų planas ir lektorių są-
rašai: Kursų sąmata siekė 381 325 auksinus; valstybė 
turėjo sumokėti 261 325 auksinus, o likutį derėjo su-
rinkti iš klausytojų (po 200 kas pusmetį)8.

Kilo nesutarimų dėl kursų pobūdžio: vieni pabrėžė 
profesinį pasirengimą, kiti – bendrą išsilavinimą. Pir-

kęstutis skrupskeLis

4 „trims mėnesiams praėjus“, in: Tiesa, 1919-04-06, p. 1.
5 „universitetas“, in: Draugas, 1919-09-20, p. 3. padėtis Vilniuje ap-

žvelgiama ir plačiau, nevengiant radikalių kaltinimų lenkams: iš bol-
ševikų perėmę lietuviškų knygų ir rankraščių, esą planuoja dalį sude-
ginti, dalį „parduoti svarais kaip suterštą popierą“ ir dalį „užrakyti po 
savo priežiūra“.

6 zigmas žemaitis, „universiteto kursų komisijos vardu“, in: Lietuva, 
1919-10-06, p. 1.

7 „Lietuvos visuomenei“, in: Lietuva, 1920-01-27, p. 1.
8 „aukštieji kursai kauno“, in: Tauta, 1919-12-10, p. 2. 
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mieji argumentavo, kad Lietuvai reikia įvairių profe-
sijų darbuotojų, o studentas savo profesijos dalykus 
pradėtų klausyti iš karto. Pavyzdžiui, būsimieji gydy-
tojai „eina stačiai prie savo mokslų, ne sustodami ties 
aukštosios matematikos ar filosofijos rūmų“. Kiti argu-
mentavo, kad studentus reikia skirti į dvi grupes. Vie-
ni, „būsimieji teisininkai, istorininkai, filologai ir k.“, 
klauso „bendrų humanitarinių mokslų“. Kiti, „būsimie-
ji medikai, gamtininkai, girininkai, matematikai, in-
žinieriai, pradžioje klausytų „bendrųjų gamtosmate-
matikos mokslų“. Specializacija prasidėtų antrais ir 
trečiais mokslo metais9. Tuo tarpu mokytojai skundė-
si, kad nėra vietos pedagogikai: „kasdien darosi aiš-
kiau, kad švietimoauklėjimo darbas reikalingas gerų 
to darbo specialistų“. Jiems rengti turėtų būti įsteig-
tas jeigu ne atskiras pedagogikos fakulte-
tas, tai bent pedagogikai skirtas skyrius10.

1919 m. gruodžio 16 d. įsisteigė Aukštų-
jų mokslų draugija, turėjusi kaupti kur-
sams reikiamas lėšas. Čikagos Draugas, 
skatindamas Amerikos lietuvius aukoti, 
rašė: „Lietuva, stodama į nepriklausomų 
ir laisvų valstybių eilę, turi rūpintis įvai-
riausiais reikalais, statyti savo valstybės 
rūmą. Tarp visų kitų reikalų, Lietuvai 
reikia rūpintis ir apšvietos bei mokyklų 
klausimu, nes apšvieta yra kiekvienos 
valstybės pamatiniu reikalu“11. 1920 m. 
kovo 29 d. Ministrų kabinetas patvirtino 
Aukštųjų kursų loterijos taisykles. Numa-
tyta atspausdinti 24 000 bilietų po 25 auk-
sinus, laimingų – 596, nuo 100 auksinų iki 
15 000. Pelnas galėjo siekti 443 000 auksi-
nų12. Tuo metu už valandą dėstytojas gau-
davo apie 25 auksinus. Nors buvo knygų, 
kainuojančių 4 auksinus (pavyzdžiui, Va-
lančiaus Vaikų knygelė), daug jų nekai-
nuodavo nė auksino.

Skatindamas aukoti Draugas neapsiė-
jo be pastabų: nors Kursai yra „privatinė 
įstaiga, o bet gi jos santykiai su valdžia 
neparemti autonomijos principu“. Kita 
vertus, gal autonomijai nebuvo priaugta, 
Kaune dar nepakako „pilnai išsilavinusių profesorių“. 
Nėra teologijos, bet „Lietuvoje tik vienas teologijos sky-
rius turi užtektiną skaičių išsilavinusių profesorių“. 
Humanitarų skyriuje nepaminėta filosofija: „sustaty-
tojai, norėdami apsieiti be kunigų“, filosofijos neįtrau-

kė, nes ją sugebančių dėstyti pasauliečių nėra. Vien 
tik kunigai Jonas Steponavičius (1880–1947) ir Pranas 
Kuraitis (1883–1964) yra „užtektinai plačiai ir giliai 
tą mokslą perėję“. Draugas nusiskundžia, kad išnyko 
sociologija: „Rusų universitetuose prie carų jos nebū-
davo, nes bijotasi, kad studentas nepatirtų per daug 
apie Marksą. Lietuvos respublikoje tos baimės neturėtų 
būti“. Sudarytas mokslų sąrašas tesąs gražus sapnas, 
nes maža kompetentingų pasauliečių, ir jie nevisi Lie-
tuvoje: „Dras Vabalas tebetarnauja lenkams Varšavo-
je, o Kazimieras Būga tebevargsta Siberijoje Tomske“13. 
Tiesa, VabalasGudaitis jau buvo senokai grįžęs ir tapo 
vienu Kursų organizatorių, netruko grįžti ir Būga.

Kursų atidarymo iškilmės įvyko 1920 m. sausio 27 d. 
Švietimo ministerijos salėje. Buvo įleisti tik pakviestie-

ji ir įsiregistravę moksleiviai. Iš anksto suburtas14 stu-
dentų choras ir „karo dūdų orkestras iškilniai pagriežė 
Lietuvos himną“. Nors ir lauktas, prezidentas Aleksan-
dras Stulginskis neatvyko, nes buvo išvargęs po kelio-
nės provincijoje. Dalyvavo vyskupas Pranas Karevičius 

9 zigmas žemaitis, „dėl universiteto kursų“, in: Lietuva, 1919-10-
07, p. 1.

10 a. b., „pedagogikos fakulteto klausimu“, in: Švietimo darbas, 1919, 
nr. 1, p. 6.

11 „augštųjų mokslų dr-jos įstatai“, in: Draugas, 1920-03-10; 03-11; 
„aukštųjų kursų Įstatai“, in: Švietimo darbas, 1920, nr. 2, p. 11–12.

12 „aukštųjų kursų loterijos taisyklės“, in: Vyriausybės žinios, 1920-
04-20, p. 2.

13 „augštojo mokslo siekiant“, in: Draugas, 1920-03-11, p. 2.
14 aukštųjų kursų Laikinoji moksleivių komisija, „kauno kronika“, in: 

Lietuva, 1920-01-27, p. 3.

birutė zokaitytė. mėnulis. 2015. medžio raižinys, 150 × 150



38 naujasis židinys-aidai       2022  /  6

(1861–1945), ministrai, lenkų gimnazijos vedėjas, žydų 
ministras Maksas Soleveičikas (1883–1957), vokiečių ir 
žydų studentai bei studentės.

Pirmas kalbėjo Augustinas Voldemaras. Iš žurnalisti-
nio aprašymo jo pasisakymo pagrindinė mintis lieka ne-
aiški. Pasak Voldemaro, mokslas nėra tautinis, tad „lie-
tuvių tauta universalųjį mokslą pastūmės į priekį“ tik 
jeigu tyrinėjimai ir rezultatai bus aprašomi angliškai ar 
vokiškai, tiesa, tyrinėti ir mokyti reikia gimtąja kalba, 
„nes veik aksioma yra, kad be gimtosios kalbos moks-
las negalimas“. Pasiekti platesnę visuomenę mokslas 
gali tik krašto kalba, taip gimstanti kultūra: „Jeigu 
mus tauta nesudarys naujos matematikos, mekanikos, 
astronomijos sistemos, tai sudarys savas naujas meno, 
doros tiesas, be ko jokia tauta neišgyvuos. Vidaus kul-
tūros dalykas, tai tautos būties klausimas“.

VabalasGudaitis atkreipė dėmesį į kultūros ir gam-
tos dinamiką. Vienur žmonės prie gamtos derinasi vie-
naip, kitur – kitaip, o taip susiformuojanti tautos dva-
sia: „Menu, tikėjimu ir įpročiais, kurie amžiais susidaro, 
tautos įžymiai skiriasi nuo viena kitos. Sunku prieš tas 
ypatybes eiti, joms priešintis“. Per amžius susidariusi 
tautos dvasia yra tiek galinga, kad „mes daugiau priklau-
som mirusiųjų savo tautos narių, ne kaip gyvųjų“. Vaba-
loGudaičio apibendrinimas mums gali atsiduoti lengvu 
rasizmu, nes deklaruojant tautų dvasias esant skirtin-
gas, didelė pagunda jas rikiuoti pagal tariamą vertę. Pa-
vyzdžiui, Europoje buvo linkstama nevertinti Amerikos 
filosofų, esą vien dolerius gaudyti sugebantys ameriko-
nai gilesnės filosofijos sukurti nepajėgia, ką ir kalbėti 
apie pragaištingą kontrastą tarp aukštąją kultūra ku-
riančių arijų ir sukčiaujančių, smulkių verslininkų žydų. 

Visų sveikinimo kalbų neregistruodamas, negaliu 
praleisti sutapimo, susijusio su šventėje taip pat da-
lyvavusio Maironio asmeniu: prieš 35 metus jis toje 
pačioje salėje baigė gimnaziją, o salėje kabėjo rusiškas 
užrašas: „Čia draudžiame lietuviškai kalbėti“. Sveiki-
nimo žodį tardamas Soloveičikas „Jablonskį palygino 
su Mozę, pasiekusiu pažadėtosios žemės“15. Nors šis 
irgi salėje buvo, sveikino tik raštu16: „Visi kelia savo 
mokytojui triukšmingiausių ovacijų. Kėdėj sėdėdamas 
ir negalėdamas atsakyti senelis vis pasipila džiaugsmo 
ašaromis“. Tiesa, tuo metu Jablonskiui buvo 60 metų, 
taigi pagal dabartinius standartus, joks jis senelis. Žydų 
bendruomenių atstovas sveikino hebrajiškai, į vyrų 
gretas įsiterpė studenčių vardu sveikinusi Paliulytė.

Daugiausia ginčų sukėlė socialistų liaudininkų de-
mokratų partijos vardu sveikinęs Mykolas Sleževičius 
(1882–1939). Greta bendrų dalykų jis pasakė: „Aukštojoj 

mokykloj turėsianti būti laisva, nepriklausoma mintis“17. 
Daugelis jį suprato taip įspėjant Katalikų Bažnyčią ne-
sikišti į universiteto reikalus. Liaudininkai rėmė vi-
sišką religijos nuo valstybės atskyrimą. Sleževičiaus 
žodžius taip suprato ir liaudininkų leistas Lietuvos ūki-
ninkas, trumpame iškilmių aprašyme iš visų kalbėtojų 
paminėdamas vienintelį Sleževičių: „Jis nurodė reikalą 
kurti tikrai laisvą nuo visokių pašalinių įtakų aukštą-
ją mokyklą. Jo kalbą susirinkusieji sutiko triukšmingu 
rankų plojimu ir šauksmu „bravo““18. Klausimas tuomet 
buvo toks aštrus, kad po dvejų metų, atidarant univer-
sitetą, reikėjo tenkintis minėtu Vilniaus universiteto 
statutu, nes dėl naujo Seime laiku susitarti nepavyko. 

Iškilmes aprašiusi katalikiška Draugija buvo išsa-
mesnė. Išskyrė Voldemarą, kuris „rimtai, aiškiai, priei-
namai nurodė, kokie yra augštesnios mokyklos užda-
viniai: joje neužtenka senos ištirtos tiesos dėstyti, bet 
reikia ir naujų tiesų, naujų mokslo kelių jieškoti“. Sun-
kiau sekęsi VabaluiGudaičiui, nes „dėl kalbėtojo balso 
silpnumo, daug kas neviską tenugirdęs, negalėjo gerai 
suprasti ir įvertinti“. Paminėta, kad trys žydų atstovai 
sveikinę „rusiškai, hebrajiškai ir žargonu“, o su „diso-
nansą įnešusiu“ Sleževičium nežinomas autorius nuta-
rė polemizuoti: ne vienam besiklausant kilęs įtarimas 
Sleževičių norint universitete įsteigti „savo partijai so-
cializmo kursus“ ir bijant valdžią jam to neleisti. Betgi 
būdamas premjeru pats Sleževičius „teisingai“ nelei-
dęs „kaikurių „mokslų“ (pav. bolševizmo) skleisti mūsų 
krašte ir net vieną kitą karštesnį bolševizmo ideologą 
patupdydamas kalėjiman“. Taigi apie mokslo nevaržy-
mą gali kalbėti „tik tas, kas visai mokslo esmės nesu-
pranta, nes mokslas, kaipo socialinis veiksnys yra taip 
pat privalomas pašalinio normavimo, kaip ir spauda, 
draugijos, prekyba ir kitkas“. Galų gale, ne socialistams 
skelbti mokslo „nevaržymą, kurie visusvarbiausį religi-
jos mokslą kur tik gali veja lauk iš mokyklų“19.

Kadangi sveikindamas Adomas JakštasDambraus-
kas savo kalbą sutrumpino, Draugija paskelbė pilną jos 
tekstą. Jakštas pritarė Voldemarui dėl mokslo univer-
salumo: jis „tas pats visai žmonijai. Nėra jokių atskirų 
tautinių mokslų. [...] Kad 2 x 2 = 4 tai tiesa ne tik šian-
diena, bet buvo ir bus tiesa visada“. Šita prasme absoliu-
čių tiesų siekiantys mokslai, manau, tėra matematika 
ir fizika. Bet, pasak Jakšto, esama ir „relatyvių moks-
liškųjų teorijų“, kurių sutapatinimas su absoliučiomis 
„mokslo tiesomis yra tiesiog pragaištingas“. Mūsų jau-
nimas yra linkęs tuos du dalykus tapatinti. Nežinome, 
kaip šiuos tikslus lietuviai derino, nes pavergti jie buvo 
laikomi tamsybėje ir „nematė beveik jokio labo“. Dabar 

17 „aukštųjų kursų atidarymas“, in: Lietuva, 1920-02-01, p. 2.
18 „aukštųjų kursų atidengimas kaune“, in: Lietuvos ūkininkas, 1920-

02-01, p. 5.
19 „augštųjų kursų atidarymas kaune“, in: Draugija, 1920, nr. 1–2, 

p. 87–88.

kęstutis skrupskeLis

15 „aukštųjų kursų atidarymas“, in: Lietuva, 1920-01-29, p. 2; 01-30, 
p. 3; 01-31, p. 2–3; 02-01, p. 2.

16 jablonskio sveikinimas trumpas, baigiamas palinkėjimu: diena 
„brangi bus ir man, jau pasenusiam ar tik susilpnėjusiam Lietuvos sūnui. 
aukite, bręskite, tarpkite!“ (in: veja, 1920, nr. 2, p. 15).
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padėtis kitokia, nes turime savo valstybę. Tai tipiška 
to meto gaida: kada patys save valdysime, gyvensime 
geriau. Mokslo meilė turi būti sujungta su „noru per 
mokslą pakelti musų krašto gerovę“. Ypatingas vai-
dmuo čia tenka geologijai. Tiesa, Lietuvoje nėra dei-
mantų, aukso, sidabro, tačiau turime „gan našią žemę, 
o po kai kur nemaž ir mineralinių turtų“. Jakštas kalbą 
baigė palinkėjimu, kad ant naujosios mokyklos mokslo 
vėliavos būtų įrašytas senas obalsis: „soli veritati – vie-
nai tik tiesai, o ne kitokiems pašaliniams tikslams“20.

Aprašydama renginį Lietuva atkreipė dėmesį ir į Vil-
niuje universitetą atidariusius lenkus: „Triukšmo tik
rai buvo daug [...]. Tai buvo blogas lenkų įrankis dar 
blogesniam tikslui atsiekt“. Tuo tarpu Kursų atidary-
mas Kaune „buvo ramus susitelkusios, susirūpinusios 
lietuvio dvasios žygis. Džiūgavimas, skeryčiojimas tik 
rimtumą, tą dvasios susitelkimą, išblaško“. Primena-
ma, kad „seniau, lietuviai turėjo garsią aukštąją moky-
klą, turėjo ir garsių „mokslo vyrų, tik jų darbuotė buvo 
mokslui, menui naudinga, bet nebuvo lietuvių tautai, 
žmonių dvasios kultūrai paskirta“. Kontrastingų vietų 
daug, pacitavau vos kelias. Visas tekstas rodo, kaip gi-
liai išgyventa Vilniaus praradimas. 

Vasario 3 d. pirmą paskaitą skaitė prof. Voldemaras, 
antrąją – Petras Leonas (1864–1938), kitomis dienomis 
prisijungė gamtos ir technikos mokslų paskaitininkai. 
Tikriausiai pirmoji dienos paskaita prasidėdavo pusė 
šešių ir baigdavosi septintą vakaro, o antroji prasidėda-
vo septintą ir baigdavosi pusę devynių. Vasario 6 d. pra-
sidėjo „normingos“ paskaitos visuose skyriuose Saulės 
gimnazijos rūmuose (Laisvės al. 5521). Pasak Wikipedi-
jos, iš viso buvo apie 40 dėstytojų ir 522 klausytojai, iš jų 
244 su brandos atestatais. Darbų daug, o darbininkų – 
mažai. Pavyzdžiui, VabalasGudaitis pravedė „Eksperi-
mentinės pedagogikos epizodinius kursus prie psicholo-
gijos laboratorijos“, greta kitko, siekdamas klausytojus 
„pritraukti prie rinkimo medžiagos iš mūsų mokyklų 
gyvenimo ir Lietuvos vaikų sielos ypatybėms pažinti“22. 
Panašiai Kazimieras Vasiliauskas (1879–1957) organi-
zavo ir Susisiekimo ministerijos technikų kursus. Greta 
naujienų apie kursus matome žinutę, kad ministerija 
gavusi iš Vokiečių pasiuntinybės telegramą, jog į uni-
versitetines studijas Vokietijoje priimti 12 studentų, 
dar vienas studentas bus „priimamas Karaliaučiuje“23. 

Kursų atidarymas paminėtas beveik visoje to meto 
spaudoje, nors patys Kursai ir egzistavo tik porą metų: 
tai buvo itin svarbus mūsų kultūros įvykis. Beje, Kur-
sams užsidarant, keli klausytojai surengė „robaksą“ (šo-
kius) universiteto salėje iki šeštos valandos ryto. Vienas 

skaitytojas pasipiktino: „Robakso skelbimas skambėjo: 
„kas linksmas tešoka; dar reikėjo pridėti: kas girtas te-
puldinėja ar krapinėja“24. 

Aptarus Kursų atidarymo aplinkybes, derėtų pažvelg-
ti ir į organizacinius steigimo aspektus bei šių transfor-
maciją į universitetą, kadangi šiame procese atsisklei-
džia įvairūs pasaulėžiūriniai ir politiniai nesutarimai 
jaunos valstybės gyvenime. 

LietuVos uniVersiteto atidarymas

Jei Kursų atidarymas spaudoje aptarinėtas itin pla-
čiai, tai universiteto atidarymo iškilmės 1922 m. vasa-
rio 16 d. susilaukė mažiau dėmesio – galima tik spėlioti, 
kodėl. Gal, ne vieno nuomone, jau veikiančio universite-
to atidaryti nereikia. Gal prisidėjo ir politiniai nesuta-
rimai, kova tarp krikščionių demokratų ir kairiųjų. Ką 
tik atgaivintos liaudininkų Lietuvos žinios šitaip aiški-
no, kodėl kairieji Seime balsavo prieš naująjį statutą: 
naujasis gali būti „nudažytas Seimo daugumos politi-
nėmisklerikalinėmis varsomis ir kvepės jis Krikščionių 
Demokratų sosu“. Kaip tik kai Seime ruoštasi trečiajam 
svarstymui, krikščionys demokratai kreipėsi į visuome-
nę, „kad socialistai muša katalikus ir rauna tikėjimą iš 
tikinčiųjų širdžių“. Tokie kaltinimai metami nepaisant 
pačių kairiųjų sutikimo, kad demokratinėje Lietuvoje, 
kur nėra privalomo tikėjimo, valstybė negali steigti ka-
talikiško universiteto. Tiesa, ginčai kilo ne dėl teologijos, 
o kad „filosofijos ir paidagogikos mokslus norima ištiesti 
ant savo kurpalio“. Gindami akademinę laisvę kairie-
ji nesutiko šių mokslų perkelti į teologijos fakultetą25.

Lietuvos žinios skundėsi, kad visuomenė ir net kai ku-
rie Kursų dėstytojai apie universiteto atidarymą nieko 
nežinojo, o taip atveriamos durys gandams. Pavyzdžiui, 
žmonės šnekėjo, kad „kada kandidatuoja svetimtautis 
ir lietuvis, pirmenybę, žinoma turi kultūringas svetim-
tautis prieš nekultūringą lietuvį“. Arba: kalbėta, kad 
renkantis tarp žinovo ir nieko nežinančio, skiriamas 
antrasis. Lietuvių literatūros, „vienai pamatinių uni-
versiteto katedrų“, atveju atsisakyta žmogaus, kuris 
tą mokslą yra sukūręs, argumentuojant, kad ekspertas 
yra tiek prirašęs, kad kiekvienas kitas gali tą dalyką 
dėstyti. Lietuvos žinių išvada tokia: jeigu ir toliau nebus 
informacijos, kils daugiau gandų ir visuomenė naująja 
įstaiga nebepasitikės26. 

Universiteto atidarymo proga Lietuva, neminėdama 
nesutarimų, paskelbė vedamąjį, po kelių dienų – ir iš-
kilmių aprašymą. Pasirodo, Seimui dėl statuto nesuta-
rus, nebuvo aišku, ar universitetas iš viso tą dieną bus 

20 aleksandras dambrauskas, „augštiesiems kauno kursams“, in: 
Draugija, 1920, nr. 1–2, p. 88–91.

21 „aukštieji kursai“, in: Lietuva, 1920-02-01, p. 1.
22 „kauno kronika“, in: Lietuva, 1920-01-17, p. 3.
23 Lietuva, 1920-01-27, p. 4.

VaLstybės uoLa: LietuVos uniVersiteto steigimas

24 klausytojas, „kursų klausytojų robaksas“, in: Laisvė, 1922-02-21.
25 V. L., „universitetą atidarius“, in: Lietuvos žinios, 1922-02-23, 

p. 1–2.
26 „konspiracija“, in: Lietuvos žinios, 1922-03-03, p. 1.
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atidarytas. Padėtį išgelbėjo nutarimas panaudoti prieš 
keletą metus priimtą Vilniaus universiteto statutą. Vis 
dėlto paskutinę minutę pakviesti kalbėtojai buvo ne-
pasiruošę ir kartais sau prieštaravo. Kadangi nebuvo 
laiko repeticijoms, Gaudeamus giedojimas kelis kartus 
nutrūko, tačiau Lietuvos himnas giedotas su ryškiu 
„sielos pakilimu“: „ir lietuvių jausmai gali kartais pa-
kilti ligi entuziazmo“. Prezidentas Stulginskis perskaitė 
Vyriausybės nutarimą universitetą atidaryti. Kiti kal-
bėtojai informavo apie rektoriaus ir fakultetų dekanų 
paskyrimą: pirmuoju rektoriumi paskirtas chemikas 
Jonas Šimkus (1873–1944), iš Maskvos grįžęs 1918 m. 
Maironis paskirtas Teologijos fakulteto dekanu, Volde-
maras – Socialinio, Žemaitis – Matematikos ir gamtos, 
gydytojas Petras Avižonis (1875–1939) – medicinos, 
chemikas Petras Juodelė (1871–1955) – technikos27.

Dar prieš atidarymą švietimo ministras pasiūlė, 
o prezidentas patvirtino įvairių fakultetų profesorius. 
Teologijos fakultete „su Žemaičių vyskupo sutikimu“ 
Maironis paskirtas dekanu, o kunigai daktarai Pranciš-
kus Bučys (1872–1951), Blažiejus Česnys (1884–1944), 
Aleksandras Grigaitis (1877–1955) ir kunigas magis-
tras Kazimieras Šaulys (1872–1964) – profesoriais. So-
cialiniame fakultete greta Voldemaro profesoriais pa-
skirti Būga (1879–1924), Vincas KrėvėMickevičius ir 
Janulaitis. Medicinos fakultete šalia Avižonio profeso-
riais paskirti Leonas Gogelis (1869–1937), medicinos 
dr. Antanas Jurgeliūnas (1872–1943), magistras Pe-
tras Raudonikis ir gydytojas Vladas Lašas (1892–1966). 
Matematikosgamtos, greta Žemaičio, profesoriais tapo 
Čepinskis, Ivanauskas, chemikas Filypas Butkevičius 
(1887–1934), gamtininkas Antanas Purėnas (1881–
1962). Technikos fakultete šalia dekano Juodelės profe-
soriais paskirti inžinieriai Šimoliūnas ir Vasiliauskas28.

Kaip matome, statute kalbama ne apie visiems žinomą 
TeologijosFilosofijos, o tik apie Teologijos fakultetą. Ta 
jungtis pavadinime atsirado vėliau, kompromisų keliu: 
kovo 22 d. Seime krikščionys demokratai siūlė Teologi-
jos fakultetą pavadinti Katalikų fakultetu. Tai, kaip ga-
lima tikėtis, sukėlė daug ginčų. Sleževičius, pavyzdžiui, 
teigė, kad tai būtų „įvedimas į mūsų universitetą vieton 
mokslo tikybinio pamato“. Tada tuometinis švietimo mi-
nistras Petras Juodakis (1872–1940) ir pasiūlė pavadin-
ti TeologijosFilosofijos fakultetu, kam Seimas pritarė. 
Tai reiškė, kad universitete veiks dvi filosofijos katedros, 
viena katalikiška, kita – Humanitariniame fakultete29. 

Į ginčus dėl universiteto įsivėlė ir būsimasis prezi-
dentas dr. Kazys Grinius, atsiliepdamas į Voldemaro 

straipsnį Tėvynės balse. Pasak Griniaus, „priprastu jau 
jam anarchistiniu būdu“ Voldemaras rašąs, kad būsi-
masis rektorius Šimkus nesąs nei daktaras, nei pro-
fesorius, nors tokiu vadinasi. O iš tikrųjų Šimkus įgijo 
daktaratą Ženevoje, profesoriavo keliose Rusijos moky-
klose. Šimkus yra „žmogus mokytas, darbštus, sugyve-
namas, geras organizatorius“ – kolegą gynė Grinius30.

 Ginčai dėl universiteto dažnai pasiekdavo aukštą re-
torinę gaidą. Štai liaudininkų spaudoje skaitome: „Atė-
jęs Krupavičius į kunigų ir davatkų mitingą šauks: mes 
klebonijoms davėme žemės, mes atkovojome vienuoly-
nus, mes mokyklą kunigų globai atidavėme, mes kata-
likų bažnyčią atlaikėme prieš bedievių socialistų užpuo-
limus, todėl visi balsuokime už krikščionis demokratus. 
[...] Bet iš tikrųjų visos tos partijos sudarytos ant vieno 
kunigo kurpalio, vienok, kad prastiems žmonėms akis 
apdumtų ir daugiau į savo bučį žmonių paviliotų, jie 
įvairiais kailiniais apsivilkę, visiems stengiasi įtikti“31. 
Taigi, suprask, kad politikai katalikai yra turtus kau-
piantys veidmainiai, gražiai kalbantys, kad tik dar dau-
giau pinigų patektų į jų kišenes. Be abejo, kunigų radosi 
visokių, bet tą patį galima pasakyti ir apie socialistus 
ar šiaip laisvamanius. Jau buvo žinoma apie komunistų 
teroru grįstą kovą prieš religiją, o Lietuvoje buvo žino-
mas intelektualiai primityvus ateizmo apaštalas Jonas 
Šliūpas (1861–1944). Be abejo, kartais kalbos apie aka-
deminę laisvę dengė garbės nedarančius motyvus. 

Apie katalikiško universiteto reikalą rašė kunigas 
poetas Mykolas Vaitkus (1883–1973): „Vadinas, yra 
žymios galimybės, kad mūsų universitete viešpataus 
laisvamaniai ir griaus sau moksleivių katalikystę“. 
Vaitkaus supratimu, pasaulėžiūriškai neutralaus uni-
versiteto nebus: „Ir neraminkim savęs mintim jog [...] 
pas mus universitetas nebus antikatalikiškas, o tik ka-
talikiškas, arba neutralus, indiferentiškas“32. Mat, Vait-
kaus supratimu, religija esanti moralės pagrindas, tad 
laisvamanybė yra pavojinga: „Širdingajai laisvamanių 
bei socialistų sąjungai uoliai besidarbuojant, vėsta žmo-
nėse tikėjimas, o jam einant silpnyn, silpnyn eina ir do-
rovė: plinta paleistuvavimas, girtuokliavimas, nesąži-
ningumas, pareigų niekinimas, tinginiavimas“33.

Vargas dėL statuto

1921 m. gruodžio 7 d. pirmam skaitymui statutą 
Seime pristatė Švietimo komisijos referentas, sovie-
tų vėliau sušaudytas pedagogas Kazimieras Jokantas 
(1880–1942). Pasak jo, universiteto kūrimas užsidelsė, 
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31 m-kas, „jezuitų politika“, in: Lietuvos ūkininkas, 1922, nr. 10 (03-
10 – 03-16), p. 2–3.

32 mykolas Vaitkus, „iškilus kat universiteto klausimui“, in: Ganytojas, 
1921, nr. 9, p. 277–282. 

33 mykolas Vaitkus, „mūsų perspektyvos ir svarbesnieji uždaviniai 
1922 m.“, in: Ganytojas, 1922, nr. 1, p. 11–16.

27 j. gr., „universitetas atidarytas“, in: Lietuva, 1922-02-23, p. 2.
28 „universiteto profesorių sudėtis“, in: Lietuva, 1922-02-28, p. 3.
29 „steigiamasis seimas“, in: Lietuvos ūkininkas, 1922, nr. 13 (03-

29 – 04-04), p. 3.
30 kazys grinius, „universiteto rektorius jonas šimkus“, in: Lietuvos 

žinios, 1922-03-04, p. 1.
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nes trūko lėšų, o Kaune – tinkamų butų. Bet mūsų kai-
mynai estai, latviai ir lenkai, būdami taip pat neturtin-
gi, universitetus jau įsteigė, nors dar prieš karą tuose 
kraštuose veikė universitetai ir jiems, kaip ir mums, 
trūksta kvalifikuotų dėstytojų. Lenkai iš savo profeso-
rių naujuose universitetuose mažai reikalauja. Bijoti, 
„kad mūsų aukštoji mokykla bus žemiau pastatyta [...], 
nėra jokio pagrindo“. Ir jeigu trūktų saviškių, visada 
galime pasikviesti iš užsienio, o turint savą universi-
tetą studentams nereikės važiuoti į užsienį, nes daug 
kam studijos užsienio universitetuose buvo neprieina-
mos, per brangios, susidurta ir su sunkiais biurokrati-
niais reikalavimais, o dėl studentų gausos sunku suras-
ti vietą laboratorijose, ypač garsių medicinos profesorių. 
Mūsų universitetas gal bus prastesnis, bet studentai 
laimės, nes lengviau atliks „praktikos darbus“. Jokan-
tas pabrėžė, kad Vokietijoje, kur pigiausia, studentai 
susiduria su kitokia kliūtimi: po karo daugelis vokiečių 
užsieniečių neapkenčia. Šių dienų kalboje sakytum, kad 
jie yra diskriminacijos aukos. 

Po Jokanto keliskart ilgiau kalbėjo Čepinskis. Svars-
tydamas vėlyvą statuto atsiradimą Seime, jis paminė-
jo, kad tekstas ministerijai buvęs įteiktas daugiau nei 
prieš metus. Uždelsimas nesuvokiamas, be to, pateik-
tasis variantas prastesnis už pirminį. Jis taip pat at-
kreipė dėmesį, kad anksčiau Aukštųjų kursų neverti-
nusi ministerija dabar jais remiasi. Pasak Čepinskio, 
jei nebūtų kursų, nebūtų ir universiteto. Sakoma, kad 
dėstytojai kursuose yra žemo lygio. Gal ir taip, bet jis 
pats studijavo su daugybe žmonių, kurie dirba Latvijos 
ar lenkų įsteigtame Vilniaus universitete, ir lietuviai 
nė kiek neprastesni. Kai kur universitetuose vyraujanti 
klasicizmo dvasia ir scholastika. Rusijoje tai davė „biau-
rų vaisių“. Rusija „tik mokėjo sekti beždžioniškai, jokio 
kūrybos elemento neįnešė, dar labiau praplėtė grynai 
formalinį klasinį auklėjimą, ir rezultatai to buvo baisūs. 
Viena Rusijos sukrikimo priežasčių yra ta, kad ji netu-
rėjo tekninių jėgų, tekninės iniciatyvos ir iširo dėlei to 
klasicizmo“. Lietuvos universitetas neturėtų pakartoti 
klaidos. Čepinskis įsitikinęs, kad universitetas bus nau-
dingas, nes paskutinius 150 metų pažangą varo kaip tik 
mokslas. Čia randame ir Čepinskio biografijai įdomią 
pastabą: „Tamstos gal girdėjote, kad šiandien kai kurie 
svajotojai kalba apie taip vadinamos atomų energijos 
išnaudojimą. [...] Aš nenorėčiau, kad žmogus galėtų prie 
tokio baisaus jėgos šaltinio prieiti, pakol jis nėra žmoniš-
kas“. Atrodo, girdime Čepinskį numačius ištisus mies-
tus naikinančių, milijonus žudančių bombų galimybę! 

Skaitant tokius šaltinius, nepaliauja stebinti kalbų 
ilgis ir oponentų įžeidinėjimas. Jokanto maždaug 2000 

žodžių kalba toli gražu nebuvo ilgiausia. Nors Čepinskis 
krikščionis demokratus puola, vardu jų nemini – jam 
jie „klerikalai“. Vienu atveju net kažkas salėje sušuko: 
„Tokios partijos nėra“. Čepinskis ilgokai ir sudėtingai 
kalbėjo apie fakultetų autonomiją, kurios pagrindas yra 
fakulteto teisė nevaržomai rinkti savo dėstytojus: „Bet 
dėl Teologijos fakulteto šitas autonomijos pagrindas 
[...] atmestas“, čia dėstantieji turės turėti episkopato 
pritarimą. Tiesa, jo argumentai – migloti ir silpni, neva 
krikdemai bando slėpti tikrąsias ambicijas universitete: 
„Man aišku, kad mūsų klerikalai tokiomis savo patai-
somis ir pastabomis nori paimti savo globon socialinių 
mokslų sritį ir kadangi yra gyvi ryšiai tarp socialinių ir 
gamtos mokslų, tai tuo būdu tikimasi prieiti prie kitų 
fakultetų“. Kitų kalbėtojų mintys nebuvo tokios įdo-
mios, tad apsiribosiu keliais įdomesniais momentais. 
Antai gydytojas Lašas pabrėžė specialistų reikalingumą 
ir tam tikslui pasiūlė, kad studentai nebūtų šaukiami į 
karo tarnybą, nes įgiję specialybę, jie atneštų daugiau 
naudos. Kalbėjo ir žydų atstovas Simonas Rozenbau-
mas (1859–1934), pažymėjęs, kad Teologijos fakulte-
te nėra hebrajų ir lotynų kalbų, tiesa, pilnos jo kalbos 
nėra, turbūt kalbėjo nelietuviškai34. 

Antrasis statuto skaitymas Seime vyko 1921 m. gruo-
džio 14 d., visas posėdis paskirtas universiteto steigi-
mui. Vietoj numatytos galimybės Universiteto tarybai 
leisti dėstyti ir kitomis kalbomis, priimta tokia pataisa: 
„Universiteto Taryba gali leisti kai kuriems profeso-
riams laikinai dėstyti ir kitomis kalbomis“. Vėl iškilo 
religijos klausimas. Teologijos fakultetui numatyta 15 
katedrų ir pridėta pastaba, kad „teologijai reikalinga-
sis krikščioniškosios filosofijos ir paidagogikos skyrius 
yra humanitarinių mokslų fakultete“. Čepinskis užpro-
testavo, kad įvesdami tokią pastabą katalikai nori Hu-
manitarinį fakultetą paimti į savo rankas. Jis girdėjęs 
Romos kuriją manant, „kad dar truputį pas mus kata-
likybė barbariškame stovyje. Kur katalikai kultūros at-
žvilgiu aukštai stovi, tai jie tokiais netinkamais keliais 
neis prie savo tikslo universitete. O kur, taip sakant, 
dar stovis barbariškas, ten jie tokiu barbarišku būdu 
nori paimti jiems svetimą fakultetą į savo rankas ir nori 
universitete sudaryti dar kitą universitetą, nori padary-
ti išimtinai katalikišką universitetą Lietuvai“.

Nemažai diskutuota ir apie kitų fakultetų apimtis, 
dažnai nesutariant dėl sąvokų, pavyzdžiui, ar turėtų 
būti Geometrijos ir matematikos katedra, ar pakanka 
vien Matematikos, nes geometrija yra matematikos da-
lis. Religijos klausimas vėl iškilo svarstant Humanitari-
nių mokslų fakulteto sudėtį. Priimta, kad iš 19 katedrų 
keturios būtų „krikščionių“: filosofijos įžangos, sistemos, 
istorijos, ir „krikščionių paidagogikos ir jos istorijos“. 
Priimtos ir dvi pastabos. Pirmoji: „Be krikščioniškos 
filosofijos bei paidagogikos skyriaus gali būti paralelės 
filosofijos bei paidagogikos katedros“. Antroji: „Krikščio-

34 pirmos sesijos 147 posėdis, 1921-11-07, in: steigiamojo seimo dar-
bai, sąs. 31, p. 2–15. steigiamojo seimo posėdžių protokolus, kaip ir 
kitus čia paminėtus leidinius, galima skaityti skaitmenine forma epa-
veldas.lt.
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nių filosofijos bei paidagogikos skyriaus profesoriai ren-
kami prisilaikant Kanonų“. Mūsų laikais, kai dažnai 
keliamas studentų dalyvavimo universiteto valdyme 
klausimas, įdomi tokia priimta pastraipa: „Svarstant 
paskaitų bei egzaminų tvarką ir stipendijų skirstymą, 
fakulto tarybos posėdin kviečiami sprendžiamuoju bal-
su du fakulto klausytojų atstovu“.

Neapsieita ir be aštrokų susikirtimų. Pavyzdžiui, 
svarstant kiek ir kokių egzaminų turėtų išlaikyti dok-

torantas, Čepinskis siūlė jų skaičių mažinti. Jam atsa-
kė Mykolas Krupavičius. Šiam bekalbant, Čepinskis 
sušuko: „Jei nežinai, tai nekalbėk“. Pirmininkaujan-
čiam pareikalavus tvarkos, Čepinskis pridūrė: „Kas 
taip galvoja, tai nieko neišmano“. Krupavičius kalbą 
baigė: „Jeigu už įžeidimą mano garbės Prezidiumas ne-
reaguoja, aš daugiau nebekalbėsiu“. Po to vėl kalbėjo 
Čepinskis paminėdamas eilę žmonių, kurie ir neturė-
dami laipsnių daug pasiekė. „Paimkime tiktai Nazarietį 
(kdb juokas). Jis jokio laipsnio neturėjo, o atėjo Povilas 
su laipsniu ir pagadino visą dalyką.“35

Be pasaulėžiūrinių konfliktų būta ir daug kasdienio 
pobūdžio rūpesčių, vienas opiausių – universitetui rei-
kėjo patalpų. Vieno posėdžio metu Jokantas paklau-
sė, kodėl stringa vykdymas Ministrų kabineto nuta-
rimo „iškelti iš buvusių Komercijos Mokyklos rūmų 
esančią ten 2 Karo ligoninę, kad paliuosuotų tuos na-
mus universiteto reikalams“. Jam atsakė ministras pir-
mininkas Grinius: „Universitetas kiek vėliau sau rū-
mus gavo ir tie, kurie neveikliai dirbo, yra nubausti“36.

Trečiasis statuto skaitymas užsitęsė per tris posė-
džius (nuo vasario 7 iki kovo 24 d.). Trečiąjį skaitymą 
pradėjo Jokantas pastebėdamas, kad nors pataisų daug, 
esminės liečia filosofijos katedras ir pirmųjų profesorių 
skyrimą. Po jo tradiciškai ilgai kalbėjo Čepinskis baig-
damas pastaba, kad socialdemokratai toliau diskusijose 
nedalyvaus, nes klerikalams turint daugumą, jie vis tiek 
įvykdys savo programą ir kurs katalikišką universitetą. 
Tiksliai ir detaliai jo argumentams išdėstyti reikėtų ats-

kiros studijos, tad apsiri-
bosiu keliais momentais. 
Čepinskis pastebėjo, kad 
nuostata krikščioniškos 
filosofijos katedras palikti 
episkopato priežiūrai pa-
žeidžia kitų krikščionių 
teises ir sugestijavo pik-
tą Seimo daugumos va 
lią: „mes esame giliai įsi-
tikinę, kad įkurtas sulig 
klerikalų nusistatymais 
universitetas, nesutvers 
sąlygų dėl ramaus ir rim-
to mokslo darbo. Nes tas 
universitetas bus politi-
nių ir socialistinių37 kle-
rikalų siekimų įrankiu 
ir tuo būdu taps arena 
nesusipratimų ir kovos“. 
Čepinskis palietė ir žydų 

klausimą. Šalia gudų ir lenkų kalbos bei literatūros 
katedrų turėtų būti ir „žydų kalbos (jidiš)“ bei litera-
tūros katedros. „Bet mes skaitome būtinu dalyku, kad 
ta kalba, kuria kalba žymi dalis mūsų krašto piliečių, 
surišta su ta kalba literatūra [...] rastų sau tinkamos 
vietos mūsų aukštoje mokykloje“. Klausimas sudėtin-
gas ir reikalaujantis smulkių žinių. Pridėsiu tik tiek, 
kad daugelis anuo metu žydų kalbą laikė ne kalba, bet 
žargonu, o didelė dauguma Lietuvos žydų siekė atgai-
vinti hebrajų kalbą.

Čepinskiui atsakė kunigas Antanas Šmulkštys (1886–
1951), sarkastiškai dėkodamas tiems, „kurie maloniai 
sutinka mums teologijos fakultetą mūsų universitete 
leisti“. Iš vietos grubokai jam atsikirto Čepinskis: „Nieks 
nei jūsų mandagumo, nei jūsų dėkingumo nereikalau-
ja: galit sau užpakalyj pasilikti“. Po šios replikos social
demokratų frakcija paliko salę. Šmulkštys Čepinskio 
kalbą pavadino mums žinomais koliojimais. Pasak 
Šmulkščio, „jei visuomenėje yra tam tikrų srovių, tai 
reikia su tuo faktu skaitytis ir jiems teikti galimybės 
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35 pirmosios sesijos 150 posėdis, 1921-12-14, in: steigiamojo seimo 
darbai, sąs. 31, p. 68–89. kdb – krikščionių demokratų blokas. 

36 pirmosios sesijos 151 posėdis, 1921-12-16, in: steigiamojo seimo 

darbai, sąs. 31, p. 94.
37 tekste parašyta „socialistinių“. manau, tai klaida, turėtų būti „so-

cialinių“.
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savo pasaulėžvalgoje auklėtis ne kaipo malonę, bet kaipo  
švenčiausią jų teisę“. 

Toliau skaitant statutą papunkčiui, siūlyta pataisa Fi-
losofijos fakultetą pervadinti Humanitarinių mokslų fa-
kultetu. Balsuojant pataisa atmesta. Referentas pristatė 
19 katedrų sąrašą, kurios sudarytų Filosofijos fakultetą. 
Buvo siūlymų sąrašą trumpinti, sujungiant kelias gimi-
ningas katedras. Taip pat siūlyta vietoje „Krikščionių 
filosofijos įžangos“ palikti vien „Filosofijos įžangą“. So-
leveičikas siūlė, kad būtų įtraukta „Hebrajų kalbos ir 
literatūros“ katedra, o šalia žodžio „žydų“ – žodis „jidiš“. 
Liaudininkų vardu kalbėjo Lašas: „Mums aišku, kad to-
kiu nusistatymu krikščionys demokratai nori sudaryti 
universitetą kur galės fabrikuoti ateičiai inteligentiją“, 
o apie tokios įstaigos „laisvę ir autonomingumą“ negali 
būti kalbos. Lašui baigus, ir liaudininkų frakcija apleido 
salę. Taip nebeliko kvorumo ir posėdis buvo nutrauktas38. 

Tęsiant trečiąjį skaitymą kovo 22 d., Čepinskis vėl 
primetė krikščionims demokratams paslėptų kėslų: „Jie 
nori tuo būdu sudaryti mūsų universitete antrą univer-
sitetą, nelyginant, kaip sudaryti valstybę valstybėje“. 
Ugdant savus profesorius, reikės studentus siųsti į už-
sienio universitetus, tuo tarpu Europa tokio mūsų uni-
versiteto nepripažins, nes gerai žino, „kad toks universi-
tetas varžo mokslo ir sąžinės laisvę“. Gali būti teologijos 
fakultetas, „bet neleistina, kad po tuo vardu slėptusi, 
pasauliniame universitete, kitoks universitetas“. Kaip 
tik tada ministras Juodakis ir pasiūlė kompromisą – 
jungtinį TeologijosFilosofijos fakultetą.

Ilgokai kalbėjo kunigas Juozas Vailokaitis (1880–
1956), palaikydamas Katalikų fakulteto pavadinimą. 
Šio fakulteto studentai turi teisę klausyti kitų fakultetų 
profesorių, bet ne visų. Išsiskiria istorija ir sociologija, 
nes jose yra daug vietos „žmogaus asmeninėms pažiū-
roms“. Štai Viduramžių istorija: „panorėjęs profesorius 
gali purvus visokius mesti prieš Katalikų Bažnyčią, 
darkyti klausytojų pasaulėžiūrą“. Paskui kalbėjęs Sle-
ževičius paaiškino, kad fakultete gali vietą rasti visi 
reikalingi mokslai. Su tuo kairieji sutinka, bet jiems 
nepatinka, kad pavadinime būtų žodis „katalikiškas“. 
Jei „mes darome mokslo įstaigą, tai darykime tokią, 
kokia yra visame pasaulyje“. Jeigu kas pasiūlytų steig-
ti socialistinį fakultetą, „tai mes lygiai išeisim ir lygiai 
priešinsimės“. Vėl įsiterpė Čepinskis: „Visas dalykas 
yra tas, kad jūs purvais vadinate tą, kas yra laisva kri-
tika“. Jam pritarė socialdemokratas Jeronimas Plečkai-
tis (1887–1963): „Mūsų išmanymu, mokslas yra tik tol 
mokslas, kol jis yra laisvas“. Toliau jis perėjo į katalikų 
demaskavimą viską darant „del gešefto ir pelno“, už ką 
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susilaukė pirmininkaujančiojo įspėjimo dėl įžeidimo. 
Posėdis baigtas priėmus fakultetų katedrų sąrašus39. 

Kovo 24 d. posėdyje principinių klausimų nebekilo, 
svarstyta apie mokslo laipsnius ir dėstytojų statusą, 
apie studentų karinę tarnybą, valdininkų priėmimą, 
doktorantų egzaminus, fakultetų teises įsigyti nuosa-
vybės. Ne vienas kalbėtojas rėmėsi užsienio praktika, 
kuri buvusi labai įvairi40. Paskutinę sesiją aprašyda-
mas vyriausybės oficiozas konstatavo: „Tuo būdu IIIčiu  
skaitymu papunkčiai Universiteto projektas lieka 
priimtas. Balsavimas en bloc atidedamas sekančiam 
posėdžiui“41. Kovo 31 d. Seimo posėdžio protokole skai-
tome: „Unversiteto Statuto 3 skaitymu priėmimas sta-
tomas en bloc balsavimui. Kas prieš? Nėra. Priimta“42. 
Tiesa, ir ta proga atsirado pataisų. Jas pristatė Redak-
cijos komisijos referentas, teisininkas Antanas Milčius 
(1895–1980). Priimta pataisa Teologijos fakultete vie-
toje „tikėjimo istorija Lietuvoje“ rašyti „tikybos istorija 
Lietuvoje“, nes „čia turima omeny tikybos istorija Lie-
tuvoje, o ne tikėjimų vystimasis Lietuvoje“. Priimtos ir 
kelios kitos pataisos43.

Ilgus svarstymus apibendrinčiau taip: nors nesutar-
ta ir kitais klausimais, pagrindiniai ginčai buvo dėl 
katalikybės vietos universitete. Vienų supratimu, la-
biau pasaulietiškas universitetas ugdys šviesią, prie-
tarų atsikračiusią, mokslą gerbiančią, ateities Lietuvą, 
o kitų – plėšikus, svetimoteriautojus ir tinginius. Vy-
ravo nuomonė, kad Lietuva dviem universitetams per 
maža, tad priimtas ministro Juodakio kompromisas: 
katalikišką Teologijosfilosofijos fakultetą kurti seku-
liaraus universiteto rėmuose. Kunigai ir šiaip katalikai 
bręs katalikiškoje aplinkoje, bet kartu galės mokytis 
pasaulėžiūriškai neutralių mokslų. Nors Seime apie tai 
tiesiogiai ir nekalbėta, bet katalikų norai sukurti kata-
likišką fakultetą atspindi rūpestį kunigų išsilavinimu. 
Tiesa, verta pastebėti, kad istorija vėliau iškrėtė šposą, 
mat po 1926 m. tautininkų perversmo katalikiško fa-
kulteto auklėtiniai, jaunieji katalikai, susikirto su tau-
tininkais (tarp jų, tiesa, buvo ir kunigų), bet rado bend
rą kalbą su liaudininkais ir socialdemokratais.

Studenčių klausimas Seime neiškilo, nors spaudoje 
diskusijų būta. Pavyzdžiui, Laisvėje 1922 m. būsima-
sis universiteto rektorius ir vyskupas Bučys teigė, kad 
moterys negalinčios tapti katalikų kunigais, todėl jos 
neturėtų būti priimamos į katalikų Teologijos fakulte-
tą. Akivaizdu, kad jis samprotavo siauro Teologijos fa-
kulteto rėmuose, o ne tokio, kuris atsirado: Teologijos
filosofijos. Dabar sakytumėm, kad Bučys subtilumu ir 
taktiškumu nepasižymėjo: „Draudimas merginoms įsto-

38 pirmosios sesijos 168 posėdis, 1922-02-07, in: steigiamojo seimo 
darbai, sąs. 35, p. 18–27.

39 pirmosios sesijos 186 posėdis, 1922-03-22, in: steigiamojo seimo 
darbai, sąs. 38, p. 86–98.

40 Ibid., p. 1–22.

41 Lietuva, 1922-03-29, p. 2.
42 pirmosios sesijos 190 posėdis, 1922-03-31, in: steigiamojo seimo 

darbai, sąs. 39, p. 78. statutas paskelbtas: Vyriausybės žinios, 1922-04-
22, p. 1–4, su pataisom, 1937-11-17, p. 363–370.

43 pirmosios sesijos 190 posėdis, p. 78.
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ti į katalikų teologijos fakultą susiaurintų joms plotą, 
iš kurio galima žvejoti jaunikių“. Tiesa, tokio draudimo 
rašyti į statutą jis nesiūlė, anot jo, klausimą išspręs gy-
venimas – kelios įstojusiosios greitai supras, kad darbas 
sunkus, naudos nebus ir tada jos pereis į kitus fakulte-
tus44. Netrukus jam atsikirto Seimo narė Magdalena 
Galdikienė (1891–1979): „Kun. Bučys žemina ir įžeidžia 
būsiančias teologijos studentes, nes jų dar nepažinęs iš 
anksto įtaria, kad jos teologijos pamokomis pasinaudo-
siančios kaipo plotu, iš kurio galima žvejoti „jaunikių“. 
Kaipo kunigas, Bučys turėtų skatinti jaunimą gilinti 
savo tikėjimą. Dabar Lietuvoje moterys arčiau stovi 
prie tikėjimo negu vyrai. Bet ir kunigai skundžiasi dėl 
moterų „davatkiškumo“. Joms reikia „apšvietos“45. Bu-
čys jai atsakė: moterys turėtų studijuoti teologiją, bet 
atskirai nuo vyrų, ir priminė Kudirkos atvejį, kada jis 
„dėl vienos tokios išdykelės“ turėjo seminariją palik-
ti. Primindamas seną prilyginimą, Bučys rėžė: „geras 
daigtas yra vanduo, ir geras daigtas yra žemė. Sudėjus 
abudu krūvon išeina purvas“46. Sukūrus jungtinį fakul-
tetą, ši diskusija liko neaktuali. 

1922 m. valstybės biudžete universitetui buvo numa-
tyti 22 629 194 auksinai47. 1923 m. jau skaičiuota litais, 
universitetui skirti 2 659 409 Lt. Krašto apsaugos mi-
nisterijos išlaidos iš viso siekė 59 mln. Lt, o Švietimo 
ministerijos – 17 mln. Lt48. Peršokus į 1925 m., maty-
ti 215 000 Lt universiteto pajamų. Biudžetas detalus, 
galima net sužinoti, kiek išleista kiekvienos gimnazi-
jos algoms. Universitetui iš viso išleista 4 598 360 Lt. 
Iš jų Teologijosfilosofijos fakulteto pagrindinėms al-
goms – 208 962 Lt, Humanitarinio fakulteto pagrindi-
nėms algoms – 137 604 Lt. Akivaizdu ir tai, kad Hu-
manitarinio fakulteto dėstytojai turėjo daugiau vaikų: 
jų vaikų priedui išleista 4800 Lt, o teologųfilosofų – tik 
1680 Lt. Iš viso Teologijosfilosofijos fakultetui išleista 
473 702 Lt, o Humanitarinių mokslų – 533 284 Lt, ir čia 
pagrindinį skirtumą sudarė daug didesnės humanitarų 
išlaidos „už atskiras pamokas ir pareigas“. Iš viso švieti-
mo reikalams skirta 30 543 614 Lt, o krašto apsaugos – 
47 787 000 Lt49. Matyti, kad aprimus Nepriklausomybės 
kovoms, kariuomenės išlaidos sumažėjo. 1926 m. abiem 
fakultetams nustatytos šiek tiek mažesnės sumos, nors 
abiejų pagrindinėms algoms numatyta daugiau. Ma-
tyti ir naujas Evangelikų teologijos fakultetas, kuriam 

skirta 87 680 Lt50. Likus savaitei iki perversmo, 1926 m. 
gruodžio 9 d., prezidentas paskelbė biudžeto pataisas. 
Visiems minėtiems trims fakultetams pridėta po keletą 
tūkstančių litų pagrindinėms algoms51.

Pirmame tautininkų biudžete buvo sumažinta ben-
dra Teologijosfilosofijos fakultetui skiriama suma – 
417 404 Lt, nors išlaidos algoms ir didintos. Evangelikams 
paskirta 97 326 Lt, kunigų seminarijoms – 251 579 Lt, 
Humanitariniam fakultetui – 556 286 Lt. Didesnės uni-
versiteto pajamos: 467 500 Lt. Švietimo ministerijai 
paskirta daugiau, virš 32 mln. Lt, o Krašto apsaugos – 
pastebimai mažiau, 38 mln. Lt52.

1939 m. biudžete gali būti matomi tautininkų ir jau-
nųjų katalikų nesutarimai. Teologijosfilosofijos fakul-
tetui paskirta dar mažiau – 410 644 Lt, o humanita-
rams pastebimai daugiau – 686 612 Lt, dar 263 950 Lt 
paskirta Antano Smetonos lituanistikos institutui53. 
Karo metais Švietimo ministerijai skirta mažiau lėšų 
(59,5 mln. Lt) nei Krašto apsaugai (89,7 mln. Lt). 

Ilgalaikėje perspektyvoje kairiųjų baimė dėl religi-
jos vietos universitete nepasitvirtino, nes Teologijos
filosofijos fakultetas neaugino krikščionių demokratų 
partijos prieauglio. Šio fakulteto auklėtiniai, jaunieji 
katalikai, su krikščionims demokratais sunkiai rasda-
vo bendrą kalbą, ypač dėl civilinės metrikacijos, kurios 
įvesti senieji nenorėjo. Ypač ryškus šių dviejų katali-
kiškų grupių konfliktas tapo išeivijoje. Ryškiausia Te-
ologijosfilosofijos fakulteto asmenybė buvo Stasys Šal-
kauskis. Jo auklėtiniai, jaunieji katalikai, daug davė 
Lietuvos kultūrai, ir būtų davę daugiau, jeigu ne so-
vietų okupacija, atėmusi iš kiekvieno jų 20–30 metų 
lietuviškos kultūrinės raiškos. Tereikia paminėti isto-
riką Zenoną Ivinskį (1908–1971), filosofą Antaną Ma-
ceiną (1908–1987), literatūrologą Juozą Ambrazevi-
čiųBrazaitį (1903–1974). Kadangi veikė dvi filosofijos 
katedros, buvo galima priimti ir ne katalikų, svečių iš 
užsienio, čia visų pirma minėtinas iš Sovietų Rusijos 
pasitraukęs Vosylius Sezemanas (1884–1963). Gerai 
išmokęs lietuviškai, jis pastebimas ir ano meto lietu-
vių spaudoje. Taip pat minėtinas filosofas ir filologas 
Vladimiras Šilkarskis (1884–1960), po karo dėstęs sla-
vų istoriją Vokietijoje, o ypač svarbu prisiminti filosofą 
ir istoriką, sovietų iki mirties įkalintą Levą Karsaviną 
(1882 –1952).

kęstutis skrupskeLis

44 pranciškus bučys, „teologijos fakultetas ir dr. avižonis“, in: Laisvė, 
1922-02-22, p. 2–3.

45 magdalena galdikienė, „moterys ir teologijos fakultetas“, in: Lais-
vė, 1922-02-28, p. 2.

46 pranciškus bučys, „teologija ir moterys“, in: Laisvė, 1922-03-02, p. 2.
47 Vyriausybės žinios, 1922-11-13, p. 5–6.
48 Vyriausybės žinios, 1923-08-18, p. 2, 4–5. krašto apsaugos minis-

terijos atveju nurodoma tik bendra suma.
49 Vyriausybės žinios, 1925-02-14, p. 3, 59, 60, 97, 105.
50 Vyriausybės žinios, 1926-02-25, p. 54–55.
51 Vyriausybės žinios, 1927-02-22, p. 17.
52 Vyriausybės žinios, 1927-08-17, p. 6, 30, 33, 39.
53 Vyriausybės žinios, 1939-04-12, p. 126, 127, 95, 131, 121. krašto 

apsaugos biudžetą didina 25 mln. Lt „nepaprastos išlaidos“.
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Pažvelgę į moderniosios Lietuvos architektūros kanoną, 
aptiksime tik kelių moterų pavardes. Ir taip yra ne dėl 
to, kad architektūroje jų yra mažiau nei vyrų. Žinoma, 
XX a. pirmoje pusėje profesijoje išimtinai dominavo vy-
rai, bet antroje amžiaus pusėje moterų architektūroje 
nuolat daugėjo. Vis dėlto dabartinėse muziejų kolekci-
jose ir parodose, knygose ir įvairiausiuose reikšmingų 
projektų sąrašuose randame labai mažai jų darbų. Tai 
kodėl Lietuvoje nėra žymių architekčių? Na, gerai, vie-
na yra, turbūt daugelis paminėtų Nijolę Bučiūtę – Na-
cionalinio operos ir baleto teatro autorę. Bet ar vienos 
pakanka? Kodėl susiformavo tokia situacija ir kiek aps-
kritai pažįstame XX a. architekčių kūrybą?

Keliant tokius klausimus, verta atsiremti į feminis-
tinę klasiką – dar 1971 m. Lindos Nochlin užduotą 
klausimą „Kodėl nėra žymių dailininkių?“1 Jos atsaky-
mas – dviejų lygių. Žymių dailininkių nėra ne tik dėl 
to, kad ilgą laiką moterys tiesiog nebuvo prileidžiamos 
prie studijų ir profesinės praktikos, bet ir dėl gilesnių 
priežasčių, vadinamosios patriarchalinės „žymumo“ 
apibrėžties, kurioje vyrai yra menininkai, o moterys – 
amatininkės. Tai toji pati įsišaknijusi patriarchalinė 
opozicinė mąstymo schema „moteriskūnasgamta“ ir 
„vyrasprotaskultūra“, kurioje moteris laikoma nera-
cionalia ir emocionalia. Kalbant apie architektūrą, šios 
stereotipiškai priskiriamos savybės tampa dar proble-
miškesnės, nes architektūra – tai ne vien meninė, bet ir 
techninė kūryba. Tad vyro, kaip profesijos etalono ma-
tymas yra giliai įsišaknijusi nuostata, su kuria moterys 
iki šiol susiduria darbo aplinkoje, taip pat išreiškia ir 
pačios (o tai rodo, kad ši nuostata yra stipriai paveikusi 
ir pačių moterų savimonę bei savivoką). Šį tekstą su-
skirsčiau į keturias dalis – profesijos įgijimo tradiciją, 
įsitvirtinimo profesijoje ribotumus, moterims priskir-
tas „tinkamas“ architektūros sritis ir situacijos analizę 
XX a. antros pusės Lietuvoje.

modernistės. moterys XX a. 
arChitektūroje

Marija Drėmaitė

išsišokėLės: profesijos Įgijimo 
tradiCijos ir ribos

Socialinės istorijos požiūriu architektės profesijos įgi-
jimo problema yra daugiau nei akivaizdi – kaip gali būti 
žymių architekčių, jei jos iki pat XX a. nebuvo prilei-
džiamos prie architektūros studijų. XIX a. suklestėjusi 
architektūros kaip (statybų) inžinerinio mokslo sampra-
ta, kai studijos iš dailės akademijų masiškai buvo per-
keliamos į politechnikos mokyklas, sustiprino vyriškąjį 
šios profesijos aspektą. Galimybė studijuoti tose pačiose 
architektūros mokyklose kaip ir vyrams – tai moderniz-
mo reiškinys, išlaisvinęs ir atskleidęs daugybę talenčių 
visoje Europoje tik po Pirmojo pasaulinio karo.

Pavienės architektūros mokyklos moteris į architek-
tūros studijas pradėjo priimti pačioje XIX a. pabaigoje, 
tačiau neretai „laisvojo klausytojo“ ar kokiu kitu statu-
su. Berlyno aukštojoje technikos mokykloje moterims 
leista studijuoti architektūrą nuo 1909 m. Iš 29 pasi-
rinkusių šias studijas 1909–1918 m., diplomus gavo 82. 
Tą nedidelę statybų inžinieriųarchitektūros studenčių 
grupę sudarė daugiausia profesorių dukterys, staty-
bų ar architektūros firmų darbuotojų giminaitės ar se-
kuliarių pasiturinčių žydų aplinkos atstovės. Tarp jų 
buvo ir BentheimoSteinfurto princesė Viktorija (1887–
1961), išdidžiai prisistatinėjusi „Architektin“ (architek-
tė). Iš modernių, t. y. naujų mokyklų, galima, žinoma, 
išskirti Bauhauzą, pasižymėjusį savo egalitarinėmis ir 
demokratinėmis nuostatomis. Tačiau net ir ten archi-
tektūrą dėstė vien vyrai, o moterys buvo nukreipiamos 
į buitiškesnes sritis, pavyzdžiui, daugiausia moterų stu-
dijavo tekstilės skyriuje, kur buvo globėjiškai vadina-
mos „audėjėlėmis“.

Lenkijoje pirmąjį architektės (architektoniczka) dip
lomą Jadwiga Dobrzyńska gavo 1922 m. ir tai buvo 
pasekmė to, kad naujas architektūros skyrius, 1915 m. 

aktuaLioji architektūra

1 Linda nochlin, „kodėl nėra žymių dailininkių?“, iš anglų kalbos 
vertė Vytautas kinčinaitis, in: Kultūros barai, 2000, nr. 4, p. 49–53.

2 dietlinde peters, „frauen an der technischen universitaet berlin“, 

in: 1799–1999: Von der Bauakademie zur Technischen Universität Ber-
lin, Geschichte und Zukunft, hrsg. Von karl schwarz, berlin: ernst & 
sohn Verlag, 2000, p. 518–530.
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įsteigtas Varšuvos Politechnikoje, pradėjo priimti stu-
dijuoti ir moteris. Net ir tada tai buvo drąsus sprendi-
mas – pasirinkti technines studijas, kuriose iki tol buvo 
vieni vyrai. Diana Reiterowna Lvivo Politechnikoje gavo 
diplomą 1927 m., ir tuomet ji buvo vienintelė mote-

ris visame kurse. Stepono Batoro universitete Vilniuje 
irgi trumpai veikusiame Architektūros skyriuje (1921–
1926) studijavo ir moterys (Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekoje išlikusius studentiškus eskizus 
pasirašė Anna Kodelska ir Katarzyna Piećkówna), ta-
čiau uždarius universitetą, diplomus gauti reikėjo kitur.

O štai išgirtajame moderniajame Kaune Lietuvos (vė-
liau – Vytauto Didžiojo) universitete tarp 190 absolven-
tų, gavusių statybos inžinierių diplomus 1922–1940 m., 
buvo tik viena moteris – Sara Mitkovskaitė, 1900 m. 
Vilkaviškyje gimusi Lietuvos žydė. 1920–1921 m. ji jau 
buvo pradėjusi studijuoti Maskvos Aukštojoje technikos 
mokykloje, o į Lietuvos universitetą Kaune įstojo 1922 m. 
Mokslai vyko su pertraukomis, bet galiausiai 1930 m. ji 
apgynė diplominį darbą „Kauno miesto liaudies namai“ 
ir gavo pirmąjį VDU Statybos inžinieriaus diplomą3. 
Vis dėlto jos projektuotų ar įgyvendintų darbų Kaune 
nepavyko aptikti. Kaune dirbo ir architektūros studijas 
Paryžiuje baigusi Beilė Šeinzonaitė, tačiau savo kvalifi-
kacijos nepatvirtino ir buvo registruota kaip technikė4.

Šiandien moterys architektūros studijose sudaro 

marija drėmaitė

apie pusę visų studijuojančiųjų, tačiau skaičiai prade-
da sparčiai kristi, kai įžengiama į profesinį lauką – po 
studijų čia lieka nuo 30 iki 25 procentų moterų. Daž-
niausiai taip nutinka dėl to, kad profesinė praktika vis 
dar yra susijusi su stipriomis tradicinėmis vyriškomis 
vertybėmis, ir dėl to, kad trūksta galimybių suderinti 
šeimą ir karjerą. Bet ir istoriškai moterims nelengvai 
sekėsi vystyti savo architektūrines karjeras.

asistentės? karjera, darbas su Vyrais 
ir autorystės kLausimas

1893 m. Čikagoje vykusioje pasaulinėje parodoje dė-
mesį patraukė naujiena – Moterų paviljonas, kuriame 
buvo eksponuojami dirbančių moterų veiklos rezulta-
tai – menas, projektai, parašytos knygos ir kt. Reikia 
pripažinti, kad jau tada daugelis moterų prieštaravo, 
jog jų darbai būtų eksponuojami atskirtoje „moterų“ 
sekcijoje. Tačiau architektūriniu požiūriu kur kas įdo-
mesnis buvo šio paviljono projektavimui surengtas ar-
chitektūrinis konkursas, kuriam 14 projektų pateikė 
architektės moterys, o nugalėjo Sophia Hayden – pir-
moji profesionali JAV architektė, 1890 m. su pagyri-
mu baigusi Masačiusetso technologijos instituto (MIT) 
Architektūros skyrių. Tiesa, vėliau jai ilgai teko dirbti 
braižytoja viename Bostono biure, nes jai, kaip mote-
riai, nelabai kas patikėdavo rimtesnių užduočių. Pirmo-
ji Berlyno aukštosios technikos mokyklos diplomantė 
Elisabeth von Knobelsdorff (1911) savo diplominį dar-
bą demonstravo 1912 m. Berlyne surengtoje parodoje 
„Die Frau in Haus und Beruf“ („Moteris namuose ir 
profesijoje“), kurioje atstovavo savo vis dar pripažinimo 
laukiančią profesiją „Die Frau in der Architektur“ („Mo-
teris architektūroje“).

Šiame etape svarbiausias motyvas moterims rinktis 
architektūrą neabejotinai buvo pašaukimas, skatinęs 
įveikti visas kliūtis ir nemalonumus. Pavyzdžiui, Emi-
lie Winkelmann į studijas buvo priimta tik kaip laisva 
klausytoja su tapatybę slepiančiu įrašu „Student Emil“ 
ir niekada negavo diplomo, tačiau tai jai nesutrukdė 
tapti pirmąja moterimi, 1907 m. Vokietijoje atidariu-
sia privatų architektūros biurą, o architektė Lois Lilley 
Howe, pirmoji 1894 m. Bostone atidariusi nuosavą ar-
chitektūros biurą, sakė: „Mano patirtis rodo, kad nėra 
kliūčių, kurių negalėtų įveikti moteris, kuri domisi šia 
profesija ir yra į ją linkusi“.

Sėkmingai klostėsi architektės Wivi Lönn (1868–
1953), pirmosios Suomijoje architektūros profesorės 
(1956), karjera. 1896 m. baigusi Helsinkio politechnikos 
institutą, ji atidarė nuosavą biurą ir daugiausia pro-

3 saros mitkovskaitės Vdu asmens byla, in: Lcva, f. 391, ap. 7, 
b. 635.

4 jolita kančienė, „žydų indėlis į kauno tarpukario architektūrą“, in: 

Lietuvos universiteto studentės saros mitkovskaitės pažymėjimo 
nuotrauka. 1922. LCVa

Žydų kultūros paveldas Lietuvoje, sudarytojas alfredas jomantas, Vil-
nius: savastis, kultūros paveldo departamentas, kultūros paveldo cent-
ras, 2005, p. 92.
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jektavo mokyklas, tačiau tarp jos darbų yra ir namas 
Suomijos architektūros genijui Alvarui Aalto (1915), 
Estonia teatras Taline (1913, po rekonstrukcijos per-
statytas) ir Observatorija (1913–1945). Tarpukariu ji 
sėkmingai projektavo mokyklas, sveikatos pastatus, 
netgi bažnyčią.

Tačiau ši sėkmingos karjeros istorija yra greičiau iš-
imtis, nes net ir gavusios architekčių diplomus ir įsi-
traukusios į profesinę veiklą, didžioji dalis moterų visgi 
dirbo „aptarnavimo sektoriuje“ (braižytojomis ar tech-
nikėmis). Tokia karjeros pradžia nėra jokia naujiena ar-
chitekto profesiniame kelyje, išskyrus tai, kad moterims 
tokias ilgalaikes pozicijas dažniau lėmė jų lytis, o ne pa-
siekimai. Naujausi tyrimai atskleidžia vis daugiau sa-
varankiškos kūrybinės ir intelektualinės moterų veiklos 
atvejų, kurie liko „didžiavyrių“ šešėlyje. Ne taip seniai 
parašytos monografijos apie Charlotte Periand ir Lily 
Reich atskleidė jų nepaprastą kūrybiškumą, pranokusį 
tik Le Corbusier „dekoratorės“ ar Mieso van der Rohe’s 
„padėjėjos“ vaidmenis. Kai kurių Eileen Gray darbų 
autorystę teko nemažai įrodinėti, nes „tradiciškai“ ji 
buvo priskiriama jos ilgamečiam gyvenimo draugui ar-
chitektui Jeanui Badovici. Jos buvo ne tik naujo pasau-
lio vizionierės, bet ir savo vaidmens jame ieškotojos.

Vis dėlto šeimyninis duetas buvo absoliučiai domi-
nuojanti moterų profesinės veiklos forma ir galimybė 
užsiimti profesine veikla. Daugelis architekčių pasirin-
ko partnerystę su vyrais architektais (dažniausiai su 
savo vyrais) kaip savirealizacijos priemonę. Klasikinis 
atvejis – trys žymiausios tarpukario Lenkijos moder-
nistės: Barbara Brukalska, Helena Syrkus ir Anato-
lia HryniewickaPiotrowska pirmiausia reiškėsi kaip 
Brukalskių, Syrkusų ir Piotrowskių architektų poros5. 
Kai kuriais atvejais tai reiškė dviejų lygiaverčių kūrėjų 
kūrybinį bendradarbiavimą; tačiau ne mažiau paplitęs 
buvo ir didžiojo kūrėjo vyro pagalbininkės vaidmuo. 
Projektuojant šeimyniniame tandeme arba projektuo-
tojų grupėje, autorystės klausimas tapo labai jautrus, 
kadangi suponuojama, jog autorius yra vyras, o moteris 
padeda tą sumanymą įgyvendinti, papildo.

Kai kurios moterys padarydavo daug sėkmingesnes 
karjeras nei jų vyrai, bet apie jas mes mažai žinome. Pa-
vyzdžiui, Bronė Lukštaitė (1917–1992), pradėjusi stu-
dijuoti 1940 m. Kauno universitete naujai atidarytame 
Architektūros fakultete, kuriam vadovavo Jonas Ko-
valskis, 1944 m. su juo pasitraukė į Vakarus. 1949 m. 
jie persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje ir 1950 m. įkū-
rė privačią architektūros firmą Kova Associates (pagal 
išeivijoje susitrumpintą pavardės variantą). Tačiau kar-
jerą ji padarė ne savo firmoje, o 1957–1982 m. kaip fir-
mos A. Epstein and Sons vyr. architektė ir grupės vado-
vė (1972–1973 m. dirbo Paryžiuje, 1977 m. – Londone), 

priklausė Amerikos architektų institutui. Lietuvoje dar 
spėjo suprojektuoti Tauragnų kleboniją (1943), o JAV 
su vyru suprojektavo Jėzuitų bažnyčią, parapijos salę 
ir kleboniją Montevidėjuje (1954), Šv. Kryžiaus, lietuvių 
jėzuitų ir marijonų vienuolynus, Draugo administracinį 
pastatą, spaustuvę ir kitus pastatus Čikagoje. 1990 m. 
žurnalas Krantai publikavo jos straipsnį „Postmoder-
nizmas Amerikoje“. Tačiau dar ir šiandien tyrinėjant 
išeivijos architektūrinį palikimą, ji minima tik šalia 
žymiojo tarpukario architekto Jono KovalskioKovos 
kūrybos Amerikoje.

namų ūkio ekspertės

Naują nišą architektūrinėje kūryboje sukūrė XX a. 
pradžioje radikaliai paspartėjusi būsto modernizaci-
ja. Vienas reikšmingiausių pokyčių buvo ekspertinės 
kultūros įsiskverbimas į privačią sritį – namai dabar 
turėjo būti projektuojami ir tvarkomi remiantis moks-
liniais tyrimais, nes sprendimus, kurie anksčiau buvo 
tik asmeniniai, dabar priiminėjo namų ūkio valdymo 
ekspertai, sveikatos priežiūros specialistai ir kitų moks-

5 Architektki, krakow: emg, 2016. 

Valstybinio projektavimo instituto prie Ltsr ministrų 
tarybos architektas jonas Lapėnas ruošia gyvenamųjų namų 
„raudonosios žvaigždės“ kombinato darbininkams projektą. 

nuotraukoje: architektas duoda nurodymus technikui-braižytojui 
j. puchalskaitei. j. šapiro nuotrauka (Švyturys, 1953, nr. 23)
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lų ekspertai. Racionaliai suplanuoti ir higieniški namai 
tapo civilizacijos požymiu, o namų ūkis pradėtas ver-
tinti kaip moterų emancipacijos projektas, leidžiantis 
įvairioms moterų draugijoms būti išgirstoms viešojoje 
erdvėje. Modernaus būsto privalumus tarpukario Lie-
tuvoje radijo laidose propagavo menotyrininkė Halina 
KairiūkštytėJacynienė ir namų ūkio tvarkymo pro-
fesionalė Bronė Švipaitė, baigusi žymų Namų ruošos 
institutą Briuselyje (L’école professionnelle et ménagère 
de Laeken) ir 18 000 egzempliorių tiražu išleidusi mo-
dernios namų ruošos vadovėlį, kurį Žemės ūkio rūmai 
platino nemokamai6.

Taip formavosi požiūris, kad moterys gali geriau pro-
jektuoti erdves, skirtas gyventi, auklėti ir rūpintis – 
namus, vaikų darželius ir mokyklas, ligonines ir poilsio 
namus. Feministiniai architektūros istorijos tyrimai 
Vakaruose patvirtina šias nuostatas; bent jau XX a. mo-
terims buvo lengviau gauti užsakymus būtent šiose sri-
tyse, o dar svarbesnis dalykas, kad buvo mažiau abejoja-
ma jų kompetencija projektuojant tokius pastatų tipus.

Tai liudija tiek tokie chrestomatiniai atvejai kaip 
Margarete‘s SchütteLihotzky 1926 m. suprojektuota 
funkcionali ir ergonomiška virtuvė naujojo Frankfurto 
daugiabučiams (Frankfurter Küche) – visų mūsų virtu-
vių komplektų pirmtakė, tiek ir mažiau žinomi atvejai, 
kaip leidimas Lenkijoje moterims dalyvauti savival-
dybių sprendimuose ir būtent joms teiktas prioritetas 
spręsti urbanistinius klausimus. Tuo metu lenkų spau-
doje rašyta: „Racionalus miestų augimas, naujų rajonų 
atsiradimas, būsto problemos – tai yra problemos, ku-
rias turi spręsti moterys“7. 1938 m. Barbara Brukalska 
Moterų darbo kongrese jau skaitė pranešimą „Archi-
tektka buduje dom“ („Architektė stato namą“).

Iš tiesų tarpukario laikotarpiu daugiausia architekčių 
veiklos matyti būsto srityje. Kažkuria prasme tai atiti-
ko ir lūkesčius, ir moterų vaidmens visuomenėje samp
ratą, ir stereotipus. Tiesa, mažiau akcentuota, kad tie 
jų pamąstymai, eskizai, projektai ir idėjos neretai buvo 
radikalūs, keičiantys daugelį nusistovėjusių dalykų. 
Kita vertus, toks „saugus žanrinis uostas“ tarsi apri-
bojo ambicingas, namų ūkio ribas siekusias peržengti 
architektes.

LygiaVertės partnerės? ambiCijos, 
saViVertė ir ribos

Po Antrojo pasaulinio karo nepaprastas architektų 
bei statybų inžinierių poreikis ir masinis išsilavinimo 
augimas turėjo išspręsti visas ankstesnių laikų prob
lemas. Iš tiesų tiek Vakaruose, tiek socialistiniame pa-
saulyje architektūrą studijuojančių merginų skaičiai 
ženkliai išaugo. Ar tai ką nors pakeitė?

Sovietų Lietuvoje architektūra buvo kuriama specifi-
nėmis sąlygomis: architektams, suburtiems į valstybi-

nius projektavimo institutus, vadovybė tiesiog paskirs-
tydavo užduotis ir tik svarbiausių visuomeninių objektų 
atveju buvo rengiami konkursai. Kadangi tuo metu 
daug moterų atėjo į profesinį lauką, o valstybiniuose 
institutuose pastatų tipai nebebuvo skirstomi pagal 
lytį, moterys projektavo viską – pramoninius pastatus, 
transporto infrastruktūrą, žemės ūkio objektus ir admi-
nistracinius pastatus, tačiau tam tikros neformalios 
hierarchijos formavosi labai sparčiai. Daugybė moterų 
dirbo miestų planavimo srityje, o šeštame dešimtmetyje 
prasidėjus masinei gyvenamųjų namų statybai, jos iš-
imtinai daug projektavo tokių gyvenamųjų rajonų. Tai 
apribojo jų kūrybinę saviraišką, nes masinė gyvenamoji 
statyba buvo griežčiausiai reglamentuojama projekta-
vimo sritis.

Būtent dėl architektūros standartizacijos susiforma-
vo bene esmingiausia sovietinei architektūrai būdinga 
profesinė įtampa tarp standartinės ir originalios archi-
tektūros. Tai lėmė ir profesinį prestižą, nes individua-
laus projekto užsakymo gavimas tapo profesinės kovos 
lauku. Čia ir galima aptikti tą neformalią architektūri-
nės kūrybos prestižo skirtį tarp architekto ir planuoto-
jos, kuri, pasak architektų, „stumdė standartines dėžu-
tes reljefe ir planavo pagal galiojančius normatyvus“. 
Pavyzdžiui, apdainuotuose Lazdynuose valstybinis ap-
dovanojimas buvo skirtas šešiems asmenims, iš kurių 
tik du buvo architektai, o kiti statybininkai ir vadovai. 
Tačiau prie projekto dirbo beveik 150 asmenų, o deta-
liuosius planus daugiausia rengė architektės. Nepai-
sant visuotinai propaguojamos lygiavos, moterys spe-
cializavosi gyvenamųjų rajonų, poilsio namų, ligoninių, 
mokyklų, darželių, apželdinimo projektų ir interjerų, 
kitaip tariant, tos paskirties objektų, kurie yra sieja-
mi su namais, buitimi ir vaikų priežiūra, srityje. Tame 
kasdienės architektūros projektavimo ir masinės sta-
tybos rajonų planavimo lauke kūrybiškai dirbo Birutė 
Kasperavičienė, Aida Lėckienė, Genovaitė Balėnienė, 
Nijolė Chlomauskienė, Laimutė BergaitėBurneikienė, 
Neringa Dičiuvienė, Leonilė Majerienė ir daugelis kitų, 
kurių vardai tik fragmentiškai šmėsteli informacinėse 
signatūrose.

Tačiau kai ieškoma didžiųjų, dėmesys visada nu-
krypsta į unikalius, originalius visuomeninius pasta-
tus, todėl verta pažvelgti, kaip būtent šioje srityje reiš-
kėsi ir galėjo reikštis moterys. Nes būtent čia – didelių 
prestižinių visuomeninių pastatų, kurie standartizuo-
tos architektūros kontekste leido daugiau kūrybišku-
mo, architektūroje galiojo patriarchalinės vertybės ir 
moterys buvo nepakankamai atstovaujamos. Kiekvie-

6 bronė švipaitė, Pažvelgęs į namus – šeimininkę pažinsi, kaunas: 
žemės ūkio rūmų leidinys, 1930.

7 „racjonalny rozrost miast, powstawanie nowych dzielnic, kwestie 
mieszkaniowe – oto zagadnienia, ktorymi muszą zając się kobiety“, in: 
Blusz, 1934, nr. 18, p. 325.
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birutė kasperavičienė darbo miestų statybos projektavimo 
institute metu. 1968. arnoldo baryso nuotrauka, LCVa

architektės genovaitė balėnienė ir aida Lėckienė su kolegomis 
prie Lazdynų projekto. 1973. tado žebrausko nuotrauka, LCVa

architektė aida Lėckienė prie žalgirio rajono projekto. 1980. LCVa 
architektės prie Lazdynų maketo miestų statybos projektavimo 
instituto vestibiulyje. XX a. septintas dešimtmetis. privati kolekcija
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palangos miesto generalinio plano autorė Leonilė meškonytė-
majerienė (Švyturys, 1966, nr. 9)

elenos nijolės bučiūtės eskizas (aversas ir reversas). šeimos 
archyvas

architektė genovaitė balėnienė prie šeškinės projekto. 1976. LCVa elena nijolė bučiūtė prie operos ir baleto teatro projekto 
modelio. apie 1965 m. šeimos archyvas
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8 Liina jaenes, „kitos“ pozicija: Valvės pormeister architektūra“, in: 
Architektūros leidinių fondas, nr. 2: Modernizmas – tarp nostalgijos ir 
kritiškumo, in: https://leidiniu.archfondas.lt/alf-02/liina-jaenes-kitos“-
pozicija-valves-pormeister-architektura.

9 maija rudovska, „nostalgijos šešėliuose: martos staņos palikimas 
Latvijoje“, in: Architektūros leidinių fondas, nr. 2, in: https://leidiniu.
archfondas.lt/alf-02/maija-rudovska-nostalgijos-seseliuose-martos-sta-
nos-palikimas-latvijoje; ieva zībārte, „necenzūruotas susižavėjimas: 
10 tyliojo disidentiškumo formų architektės martos stanjos gyveni-
me ir kūryboje“, in: Architektūros leidinių fondas, nr. 4: Maištaujantis 
oportunizmas, in: https://leidiniu.archfondas.lt/alf-04/ieva-zibarte-ne-
cenzuruotas-susizavejimas-10-tyliojo-disidentiskumo-formu-architek-

na respublika turėjo bent po vieną pripažintą atstovę, 
liudijančią, kad „ir pas mus yra moterų architekčių“. 
Tokias pozicijas Baltijos šalyse užėmė trys savito braižo 
modernistės: Valve Pormeister8 Estijoje, Marta Staņa9 
Latvijoje ir Nijolė Bučiūtė10 Lietuvoje.

Vilniuje Bučiūtė suprojektavo ne tik Operos ir bale-
to teatrą, bet ir Žemės ūkio ministerijos rūmus (1967), 
baldų parduotuvę (1968), Valstybinio plano komiteto 
pastatą (dab. Ūkio ministerija, 1973), buitinio aptarna-
vimo pastatą Naujojoje Vilnioje (1988), Krašto apsaugos 
ministerijos Gynybos štabo pastatą (1998). Tai taip pat 
buvo prestižiniai, vienetiniai, individualiai suprojek-
tuoti pastatai, kuriuos, pasak amžininkų, architektė 
„gebėjo davesti iki užbaigimo“. O juk kasdienybė staty-
bų aikštelėje, kokybės išreikalavimas iš statybininkų 
(dažniausiai rėkimo būdu) buvo laikoma silpnąja ar-
chitekčių vieta. Asmeniniame archyve išlikęs Bučiūtės 
eskizas išduoda, kad be galo racionali, konstrukciška, 
itin stipri moteris vienoje lapo pusėje eskizuoja archi-
tektūrines detales ir konstrukcijas, kitoje – siuvamos 
suknelės modelį ar megztinį savo berniukams. Gebėji-
mas derinti architektūrą, bohemiškus ir romantiškus 
planus su to meto moteriai kylančiais kasdienio gyve-
nimo iššūkiais, išlieka paslaptimi11.

Viename svarbiausių kūrinių – Operos ir baleto te-
atre Vilniuje (1974) – architektė praplėtė lietuviškos 
architektūros mokyklos inspiracijų ir modernistinio ra-
cionalumo ribas. Šalia skandinaviškos architektūros 
mokyklos įtakos, nacionalinio savitumo paieškų mato-
me ir kitus du dėmenis. Pirma, tai architektės partnerio 
rusų dailininko Jurijaus Markejevo sukurtų architektū-
rinių ir dizaino detalių turtingumas. Antra, architektės 
ir dailininko asmeninių nostalgijų įpynimas šiose de-
talėse, subjektyvumo atspalviais kiek atitrūkusių nuo 
tuometinės nacionalinio savitumo paieškų tendencijos.

Puošnus pastatas, neatitikęs tuo metu architektų mo-
dernistų vyrų formuojamos asketiškos skandinaviškos 
Baltijos šalių architektūros koncepcijos ir to meto tei-
singos lietuviškos architektūros kanono, savo laiku su-
laukė nemažos architektų kritikos, tame tarpe nukreip-
tos ir į architektės lytį. Matyt, reaguodama į šią poziciją 
Bučiūtė pastebėjo, kad „Lietuvoje vyrai siekia architek-

tes-martos-s.
10 indrė ruseckaitė, Lada markejevaitė, „asmeninis elenos nijolės 

bučiūtės modernizmas“, in: Architektūros leidinių fondas, nr. 2, in: 
https://leidiniu.archfondas.lt/alf-02/indre-ruseckaite-lada-markejevai-
te-asmeninis-elenos-nijoles-buciutes-modernizmas.

11 julija reklaitė, „inkliuzai gintare: ką pasakoja modernistinė me-
morabilia“, in: Architektūros leidinių fondas, nr. 2, in: https://leidiniu.
archfondas.lt/alf-02/julija-reklaite-inkliuzai-gintare-ka-pasakoja-mo-
dernistine-memorabilia.

12 eglė keliuotytė, „erdvių scenaristės“, in: Ieva, 1993, nr. 11–12, 
p. 54–59.

13 Ibid.

tūros monopolio. Moterys gali dirbti ne blogiau, tik jų 
darbui per daug trukdo buitis. Yra vyrų, kurie labiau 
sielojasi, kai moterys dirba architektėmis nei sunkų 
fizinį darbą. Be to, dar labai nedaug vyrų inteligentų. 
Moterys sugeba kurti ne mažiau funkcionalią, bet emo-
cionalesnę architektūrą. Išsilavinimo ir kompetencijos 
nenulemia lytis“12. Modernizmo suasmeninimas, sub
jektyviai pasirinktų istorinių ženklų ir tradicijų koda-
vimas detalėse bei dekoratyvumas gali būti laikomi 
jau postmodernistinės architektūros bruožais. Pasak 
architektės, „tai, kas nemadinga, niekaip negali išeiti 
iš mados“.

Ilgą laiką visame pasaulyje buvo bandoma moterų 
architektūrai priskirti tam tikras stereotipines savy-
bes – emocionalumą, iracionalumą, jaukumą ar saugu-
mo jausmą, kurias esą perteikė lenktos, arkinės ir į liz-
dą panašios formos. Šiandien jau mažai kas laikosi šių 
teorinių nuostatų. Architektūros istorija patvirtina, kad 
kūrybinius pasirinkimus pirmiausia lemia estetiniai ir 
socialiniai laikotarpio įsitikinimai, o lyties tapatybė, jei 
apskritai ir daro kokią nors įtaką, tai tik netiesiogiai.

XX a. pirmoje pusėje dauguma architekčių ir archi-
tektų asmeniškai nuo pradžios iki pabaigos patys su-
kurdavo ir atlikdavo savo projektus. Tačiau šiandien 
architektūra yra daugelio žmonių bendradarbiavimo 
rezultatas. Vis dėlto architekto, kaip kūrybingo geni-
jaus, poreikį palaiko profesijos samprata visuomenėje – 
profesijos patikimumas vis dar grindžiamas architekto 
kaip nepriklausomo, individualistinio kūrėjo reputacija. 
Unikalus „projekto veidas“ taip pat reikalingas apdova-
nojimų sistemai, tęsiančiai herojišką Vakarų kultūros 
pasakojimą, kurio archetipinis herojus, žinoma, yra vy-
ras. Kol vyriškumas laikomas profesiniu etalonu, mote-
rys prisitaiko prie tokios profesinės situacijos, lygiuojasi 
į vyrus ir laiko juos pranašesniais. Tada ir pastebime, 
kad nėra didžių architekčių. O gal ir pats didumas jau 
liko XX amžiuje, herojinio modernizmo laikotarpyje? 
Kaip sakė Leonilė Majerienė: „Tiek vyrai, tiek moterys 
gali būti gabūs ir negabūs architektai. Tai priklauso 
nuo talento“13. !
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Dieną prieš mums susitinkant su Lietuvos teatro, muzi-
kos ir kino muziejaus direktore, muziejuje nutiko keis-
tas įvykis. Ekstremali padėtis, kaip rašė Nideta Jaroc-
kienė, siūlydama nukelti susitikimą kitai dienai. Mano 
vaizduotė suraibuliavo, tačiau greitai nutilo nuspren-
dus, kad bus kokia eilinė buities kiaulystė. Bet aš neį-
vertinau to muziejaus! Ten viskas įdomiau ir painiau, 
nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Muziejų kažkas apšaudė. Kaip kine! Ar operoje? Gra-
žią rugpjūčio popietę erdviame direktorės kabinete vyko 
darbuotojų susitikimas. Jo metu kažkas iš gatvės šovė į 
pravirą antrojo aukšto langą, galimai iš dujinio pistole-
to, užtaisyto ašarinėmis dujomis. Kulka sprogo kabine-
te, pasklido aitrus kvapas. Galiu patvirtinti – į kabine-
tą įėjus dvi dienos po nutikimo, 
mikroskopiniai kibūs pirštukai 
ėmė knibinėtis mano šnervių 
viduje, negalėjau išbūti nečiau-
dėdama. Bet ką tas čiaudulys, 
palyginus su istorija! Vargu ar 
kada sužinosime, kas gi čia nuti-
ko ir kodėl. Dujos jau seniai išsi-
sklaidė, liks tik su laiku vis juo-
kingesnė istorija, labai tinkanti 
šiam muziejui. Jis pratęs turė-
ti reikalų su tuo, kas laikina.

nuoLat paskirtĮ 
keičiantis pastatas

Pradėkime nuo pastato. Tai 
ilgas, U formos dviejų aukštų 
mūrinis namas gatvėje, kuri 
pati yra šioks toks nesusipra-
timas: Vilniuje esanti Vilniaus 
gatvė. 18 didelių pailgų antrojo 
aukšto langų oriai žvelgia į Šv. Kotrynos bažnyčią ir 
mokyklą, o į muziejaus langus žiūrėdami praeiviai daž-
niausiai mato virš kiekvieno iš jų priklijuotą girliandinę 
vaisių kompoziciją, kuri vis tik labiau primena parduo-
tuvėje per ilgai užsigulėjusius guminukus, nei praban-
gos akcentą. Jei koks šaulys bandytų numušti būtent 

renkant Laikinumo keVaLus
Lietuvos kino, teatro ir muzikos muziejus

Aistė Paulina Virbickaitė

juos – vien iš estetinių sumetimų jį šiek tiek suprasčiau. 
Apėjus pastatą, patenkama į gana erdvų kiemą, iš kurio 
malonu žiūrėti į dviejų aukštų, deja, muziejaus neiš-
naudojamą renesansinio stiliaus arkadą. Pastatas va-
dinamas Mažaisiais Radvilų rūmais, bet tik iš inercijos. 
Daugelis abejoja, ar juos tikrai statė Radvilos. Bet pai-
niavos pradžia tikrai statybose – rūmai buvo sumontuo-
ti iš trijų atskirų, vienas šalia kito stovėjusių gotikinių 
pastatų. Toks praktiškas ekonominis variantas, galbūt 
laikinas sprendimas. Matyt, jis ir lėmė vilnietiškai vie-
toje nenustygstančio pastato charakterį.

XVII a. pradžioje iš trijų pastatų sudurstyti rūmai 
kurį laiką tarnavo pagal paskirtį, 1796–1810 m. pas-
tatas buvo iš dalies rekonstruotas, pritaikant miesto 

teatrui. Salėje tilpo apie 1000 žiūrovų, kurie kartais 
bumbėjo dėl per žemų lubų ir nepatogių ložių. Bet tai 
buvo vienintelis teatras mieste, tad galėjai bumbėti 
kiek norėjai, tiksliau, iki tol, kol kelis dešimtmečius 
paveikęs, teatras užsidarė. Amžiaus viduryje pastate 
vėl dunksėjo kūjai, kaukšėjo plaktukai ir keikėsi meis-

muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyVenimas

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fasadas. 2009. Vytauto širvinsko nuotrauka, Ltmkm



53naujasis židinys-aidai       2022  /  6

triukai – jis pritaikytas butams, apatiniuose aukštuose 
veikė parduotuvėlės, vaistinė. Žmonės čia gyveno gana 
ilgai, manau, nebuvo labai patogu, bet ir nuobodu ne-
buvo! Po Antrojo pasaulinio karo dar kiek pakeistame 
pastate šalia butų įsikūrė Jaunimo teatras, direktorė 
pasakojo, kad salėje, kurioje šiuo metu yra jos kabine-
tas (taip, ta pati vieta, kur šauta), kažkada repetavo 
Eimuntas Nekrošius.

Rimtų pertvarkų imtasi 1987 m. Rūmus vėl nuspręs-
ta padaryti rūmais. Sprendimai gerai iliustruoja sovie-
tinio žmogaus fantazijos ribas: rūmų pastatas sudalin-
tas į daug didelių vienodo aukščio kambarių (norint, 
jas galima vadinti salėmis), kuriuos jungia koridorinė 
sistema. Žodžiu, pastatas atrodo kaip labai didelis ko-
munalinis butas, ir yra panašiai nejaukus ir nepatogus. 
1995 m. čia įkeltas Teatro, muzikos ir kino muziejus, 
nuo to laiko esminių pertvarkų nebuvo. Laiptai laipte-
liai, slenksčiai, vienodi kambariai monotoniškai tęsia-
si, kol žiūrovas pradeda žiovauti kartu su architektūra. 
Nebent jis tikrai domisi Lietuvos teatru, muzika ar kinu 
ir yra visiškai paniręs į ekspoziciją. Ekspozicija – kitas 
painus klausimas.

muziejaus brangenybės

Kas gali būti sunkiau, nei būti kino, teatro ir muzikos 
muziejumi? Bandyti rinkti ir saugoti tai, kas savo esme 
yra laikina. Čia turėtų būti saugomos ašaros, išverktos 
graudaus filmo finalo metu. Aktorių prakaitas, išlietas 
per pirmąją premjerą. Teatro kvapas. Išraiškingas di-
rigento rankos mostas. Tyla tarp paskutinio akordo ir 
aplodismentų. Kinas, teatras ir muzika yra neapčiuo-
piami burtai, iš šviesos ir garso, žvilgsnių ir judesių. 
Muziejui nieko kito nelieka, kaip tenkintis išlukštentais 
kevalais, tuo, kas lieka po visko.

Tačiau jis dėl to neliūdi ir sukasi kaip vijurkas. Vie-
na ranka organizuoja statybas – šiuo metu renovuoja-
mus papildomus pastatus naujoms saugykloms, kavi-
nei, renginių salei. Kita ranka rengia įspūdingą skaičių 
parodų – muziejus skelbia, kad šiais metais 15 skirtin-
gų Lietuvos vietovių apkeliaus net 11 parodų. Muziejuje 
nėra nuolatinės ekspozicijos, tačiau nuolat rodomos dvi 
laikinos parodos. Ekspozicijos vizualios, daug įvairių 
objektų, daug ekranų su filmais ir filmukais, o ir pasa-
kojama apie tai, ko publika geidžia labiau nei dailės: 
teatrą, kiną ir muziką. Regis, vieta turėtų būti viena 
populiariausių mieste. Bet ne, tuščia. Galvoju, gal per 
daug to laikinumo?

Kiek užtikrinčiau įsitaisę tik trys XIX a. paveikslai 
mažoje pereinamoje salytėje pirmame aukšte, tarp laip-
tų į antrą aukštą ir metalinėmis grotomis saugomų 
laiptų į rūsį. Kai rūsyje vyksta edukacijos, sunkios gro-
tos pakeliamos ir narsūs vaikučiai darda laiptais že-
myn, į požemių tamsą. Juos žvilgsniu palydi smagus, 

renkant Laikinumo keVaLus

janina malinauskaitė. barboros radvilaitės kostiumas. 
spektaklis „barbora radvilaitė“, režisierius jonas 

jurašas, nacionalinis kauno dramos teatras, 1972. 
zenono nekrošiaus nuotrauka, Ltmkm

stasys ušinskas. marionetė „storulis“. 1934. autorinė 
technika. Vytauto širvinsko nuotrauka, Ltmkm
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prieblandoje muzikuojantis vyras. Šis mano mėgsta-
miausias. Jauti malonią prietemos vėsą karštą vasaros 
dieną, jauti porą taurių vynelio ir seno žmogaus gyve-
nimo prisiminimus dainoje. O kokios tapybiškos (gal 
čia labiau tiktų sakyti – muzikalios) rankos! Priešais jį 
kitame paveiksle mandolina groja jauna mergina, jos 

skambesys visai kitoks – ji susikaupusi, nuleidusi akis 
žemyn, gal dar tik mokosi groti. Trečiasis paveikslas 
vaizduoja šventąją Ceciliją, muzikantų globėją. Ji groja 
vargonais ir gieda pabrėžtinai žiūrėdama tik aukštyn. 
Jai pritariantis angelėlis margais sparneliais gieda taip 
pat žiūrėdamas aukštyn, tik su tokia išraiška, lyg ko-
legė nepataikytų į natą. Paveikslas nuobodžiausias iš 
trijulės, tačiau kaipgi apeisi globėją. Šitie paveikslai – iš 
muziejaus saugomos kolekcijos, nors nežinia, nei iš kur, 
nei kaip jie čia pateko. Bet ar dar reikia sakyti, kad ko-
lekcijos istorija taip pat paini?

Teatro, muzikos ir kino muziejus netrukus švęs 
100 metų sukaktį. Teatro muziejus buvo įkurtas Kau-
ne, 1926 m. Per okupacijas eksponatai išsibarstė, dalis 
jų paskui buvo surinkti ir įtraukti į sovietmečiu for-
muojamą jau ne tik teatro, bet dar ir kino bei muzikos 
kolekciją. Pats muziejus buvo perkeltas į Vilnių ir rezi-
davo rūmuose Trakų gatvėje, o sutvarkius rūmus Vil-
niaus gatvėje, persikėlė čia. Rūmuose telpa parodinės 
salės, administracinės patalpos ir saugyklos. Ak, sau-
gyklos! Brangiausioji, skaudžiausioji ir labiausiai sau-
goma muziejų vieta. Įprastai į saugyklas leidžiamasi. 
Šiame muziejuje – kylama aukštyn. Tačiau kad ir kur, 

kad ir kokia ji būtų, visada jaudinuosi eidama į muzie-
jaus saugyklą. Kaip į drakono lizdą.

Man patiko mintis, kad muziejai yra kaip drakonai. 
Tai rašytojas Malcolmas Gladwellas vieną didžiausių 
pasaulyje Niujorko Metropoliteno muziejų sulygino 
su Smogu – piktu slibinu, kuris gyvena ant kalno ir 

nuožmiai saugo irštvoje laiko-
mus didžiulius turtus. Muziejus 
skundžiasi, kad visiškai neturi 
pinigų, vis didina bilietų kai-
nas, stabdo naujų parodų ruoši-
mą, atleidžia darbuotojus, o ne-
atleisti tenkinasi itin kukliais 
atlyginimais. Tuo pat metu jo 
saugyklose – apie 2 milijonus 
vertingiausių eksponatų. Dalies 
jų nėra akyse matę net tų fondų 
saugotojai ir kuratoriai, jie sau-
gomi kažkur, milžiniškose sau-
gyklose, ir kas žino, ar kada bus 
ištraukti į dienos šviesą. Bet ne, 
muziejus geriau atleis kelioli-
ka darbuotojų, nei parduos kokį 
vieną objektą, kuris išspręstų fi-
nansines problemas dešimtme-
čiui į priekį. Žodžiu, Gladwellas 
išvadino muziejus negalinčiais 
sustoti kaupikais, pavydžiai 
saugančiais viską – tiek išties 
vertingus, tiek ir nelabai svar-
bius objektus.

Mano santykis su muziejais truputį šiltesnis. Supran-
tu, kad su tokiu palyginimu galima ginčytis, tačiau yra 
jame žavesio ir net šiek tiek tiesos. Sakau sau, juk kai 
kurie drakonai gali būti visai mieli ir kartais linksmi-
nuosi galvodama, kokiu slibinu būtų vienas ar kitas 
muziejus. Turime tris didžiausius, su daugybe galvų ir 
didžiausiais turtais. Žmonės tyliai kalba, kad nemaža 
dalis tų turtų iš tiesų nelabai ko verti, tačiau slibinai 
stengiasi apie tai negalvoti ir nekalbėti. Turime ir ma-
žesnių, nelabai turtingų drakoniukų, kurie nuo didžiųjų 
skiriasi galimybėmis, bet ne charakteriu. Vis svarstau, 
kokios rūšies drakonas yra Lietuvos teatro, kino ir mu-
zikos muziejus.

Sunkiai nusakomo dydžio, spalvos ir charakterio. 
Iš toli žiūrint lyg ir nedidelis, bet priėjus arčiau paaiškė-
ja, kad tikrai ne iš mažiausių. Spalva turėtų būti mas-
kuojanti, to muziejaus daugelis tarsi nepastebi, nors jis 
yra pačiame miesto centre. Judrus ir kiek išsiblaškęs, 
medžiojantis daugybę įvairiausių objektų rūšių, tačiau 
aplink neturintis daug konkurentų. Žinoma, kaupikas. 
Svajojantis apie daugiau ir dar daugiau teatro, kino ir 
muzikos, ir dar dailės, šiuolaikinio meno ir šokio, per-
formansų...

mstislavas dobužinskis. Williamo shakespearo „hamleto“ scenovaizdžio eskizas. popierius, 
tempera. režisierius michailas čechovas, kompozitorius juozas gruodis, Valstybės teatras, 
1932. Ltmkm
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Atrodo, kad visomis prasmėmis brangiausios – Stasio 
Ušinsko (1905–1974) lėlės; jų muziejus turi net 15. Tai 
gana sudėtingos konstrukcijos charizmatiškos mario-
netės, turėjusios didelį pasisekimą tarpukario Lietu-
voje, kai kurios jų dalyvavo kuriant garsinį marionečių 
kino filmą Storulio sapnas (1938), rodytą net Niujorke. 
Taip pat muziejus turi nemažą Mstislavo Dobužinskio 
(1875–1957) teatro scenografijų, kostiumų eskizų ko-
lekciją, didelis aktorės Unės Babickaitės (1897–1961) 
specialiai muziejui Balio Sruogos prašymu surinktas 
archyvas ir asmeninė jos kolekcija iš knygų, porceliano, 
apie 100 įvairių meno kūrinių. Iš kostiumų tikrai gar-
si Barboros suknelė iš Jono Jurašo spektaklio Barbora 
Radvilaitė (1972), tačiau yra ir naujesnių kūrinių, pa-
vyzdžiui, nemaža Juozo Statkevičiaus teatro kostiumų 
kolekcija.

Muziejus ryžtingai nenori nusistatyti sau chronolo-
ginių ar žanrinių rėmų. Jis nori plasnoti plačiai, kuo 
plačiausiai ir rinkti tai, kas lieka po laikinų teatro, kino 
ir muzikos įvykių. Yra rizikos, kad taip greitai pro šalį 
pralekiančio muziejaus lankytojai net nepastebės. Ta-
čiau tas muziejaus (tiek kolekcijos, tiek pastato) painu-
mas tikrai turi savito žavesio ir išdrįsę prieiti arčiau ir 
pasigilinti, greičiausiai bus apdovanoti įspūdžiais, o gal 
net nuotykiais.

saugykLos kaip drakono  
Lzdas

Šio drakono lizdas pačiame viršuje, trečiame rūmų 
aukšte. Ilgas koridorius, abipus kurio vėl tie patys la-
bai dideli kambariai su stelažais ir lentynomis. Fondų 
saugotojos rankose sužvanga raktai ir mes pirmame 
kambaryje – čia gyvena į nepermatomus maišus su-
pakuotos į pensiją išėjusios teatro lėlės. Toliau – doku-
mentų aplankų ir dėžių pilni kambariai, skirti teatrui, 
kinu ir muzikai. Čia saugomi įvairiausi dokumentai ant 
popieriaus: fotografijos, afišos, programėlės, asmeninė 
aktorių archyvinė medžiaga. Viskam sava dėžutė. Ats-
kira salė skirta teatriniams kostiumams, dalis jos – itin 
vertingi tarpukario Kauno teatro kostiumai. Netikėtai 
tvarkingas muzikos instrumentų kambarys, nuo seno-
vinių instrumentų iki lipdukais apklijuotos „Vilmos“, 
visi jie leidžiasi sudedami į tvarkingas dėžes ir netriukš-
mauja. Pats paskutinis – kino kambarys, kur saugomos 
montavimo mašinos, kino kameros ir visa kita kino vir-
tuvė. Interesų spektras tikrai platus, saugomi objektai 
nuo seniausių laikų iki šiandienos. Tiesa ir tai, kad do-
kumentai ir fotografijos, senos afišos ir bilietai yra svar-
būs, tačiau žiūrovą jais suvilioti sunku. Bet muziejaus 
saugyklose yra ir perliukų.

renkant Laikinumo keVaLus
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Įvairiapusiai keramikos raidos kon-
tekstai, molio ir meno jungtys pasta-
raisiais metais ypač domina kuratorių, 
tarpdisciplininio meno kūrėją Roką 
Dovydėną. Stebint tiek šio menininko 
kūrybą, tiek jo organizuotas parodas 
matyti, kad įprastai ribota keramikos 
samprata gerokai plečiasi. Tradicinį 
vis dar populiarų suvokimą, kad ke-
ramika – tai indai ar dekoratyvūs kū-
riniai iš molio, keičia meninio tyrimo 
pozicija, grindžiama molio medžiagos 
galimybių ir jos raiškos įvairove.

Ir tai yra ne vien subjektyvus įžval-
gaus profesionalo požiūris – greičiau 
nūdienos meno slinktis įsivyraujant 
konceptualiems meniniams sprendi-
mams, ready-made, instaliacijoms, vi-
deo kūriniams ir performansams, ku-
riuose figūruoja kūryba iš molio. Dvi 
Dovydėno kuruotas parodas – „9 de-
šimt keramikai“ (VDA parodų salė „Ti-
tanikas“, 2021) ir „Lutum magnum“ 
(Taikomosios dailės ir dizaino muzie-
jus, 2022) – drąsiai galėčiau vadinti 
tendencingu profesionalo žvilgsniu, 
aptariant šiuolaikinę keramikos meno 
panoramą. Juolab kad minėtas paro-
das sieja ir formalios paralelės – net 
kelių tų pačių autorių kūryba prista-
toma abiejose ekspozicijose. Manyčiau, 
kai kurie kūriniai ne tik asmeniškai 
svarbūs kuratoriui, bet ir yra etapi-
niai keramikos raidos atžvilgiu, kai 
pabrėžtinai nutolstama nuo kerami-
nių objektų funkcionalumo.

Lutum magnum

Parodos pavadinimas „Lutum mag
num“ man skamba tarsi burtažodis ar 
užkeikimas, tad neišvengiamai norisi 
kalbėti apie universalijas (lotynų kal-
ba – prasminė nuoroda), kūrinių keis-
tumą ar neįprastumą, taip pat priešta-
ravimus ar daugiaprasmes reikšmes 
ir asociacijas (lietuviškai lutum mag-
num – „puikusis molis“ arba „didelis 
purvas“). Kita vertus, vaikščiojant po 
parodą savotiškais ratais (ekspozicijos 
architektas Mindaugas Reklaitis) ar 
aštuoniukėmis, t. y. begalybę simboli-
zuojančiomis kilpomis, išryškėja kelios 
molio ir šiuolaikinio meno jungtys, ku-

riose ima dominuoti kuris nors raiškos 
elementas (pavyzdžiui, garsas, spalva, 
faktūra), išryškėja konkretus motyvas 
(pavyzdžiui, žmogus, stichija, konstruk-
tas), pastebima technologija (pavyzdžiui, 
lipdytos, lietos, degtosnedegtos formos).

Visus parodoje „Lutum magnum“ 
pristatomus kūrinius vienija skirtingi 
molio medžiagos pritaikymo atvejai. 
Pasitelkiami muziejiniai eksponatai 
ir specialiai parodai sukurti darbai, 
be to, skiriasi parodos dalyvių amžius, 
jų išsilavinimas, žinomumas. Tad 34 
parodos autorių darbai pasižymi de-
monstratyvia įvairove, o jų išdėstymas 
muziejaus salėje išties intriguoja para-
doksaliais sugretinimais, kuriuos ver-
tinčiau kaip aktualią duoklę istorinei 
keramikos raidai, ypač dabarties meno 
tendencijoms.

Čia ypatingai svarbus konceptualią 
parodos kolekciją atliepiantis archi-
tektūrinis sprendimas. Vizualiai vie-
nu plačiu žvilgsniu aprėpiama ekspo-
zicijos erdvė atveria Renesanso laikus 
menančio arsenalo interjerą, kuriame 
modernizmo epochos elementai (grin-
dys, šviestuvai, konstrukcijų dalys) de-
rinami su šių dienų ekspozicine įranga 

Parodos „Lutum magnum“ Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje fragmentai. 2022. 
Violetos Boskaitės nuotraukos

Lutum magnum kilpos

RITA MIKuČIonyTė
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(koncentruotas apšvietimas užtam-
sintoje salėje, dvipusiai ekranai video-
projekcijoms, cemento blokelių posta-
mentai). nepaisant visų šių skirtybių, 
nedalomo parodos vientisumo įspūdį 
dar labiau atspindi neribota judėjimo 
parodoje trajektorija, kadangi atsisa-
kyta akivaizdaus kūrinių grupavimo 
ir specialaus erdvių zonavimo.

Pabandysiu apžvelgti kelias „Lutum 
magnum“ ekspozicijoje pastebėtas ir 
išvaikščiotas parodos sumanymo kil-
pas. Viskas prasideda nuo garsų mu-
ziejaus vestibiulyje. Tai Artūro Bumš-
teino garso projektas („Keturios paros 
prie krosnies“, 2016), kuriame visi 
garsai įrašyti keramikų Dormantės 
ir Jurgio Penkinski sodyboje japoniš-
kos keramikos krosnies degimo metu. 
Garsas ypatingai svarbus ir parodoje 
eksponuojamuose chrestomatiniuose 
Antano Mončio (1921–1993) švilpiuo-
se, XX a. aštunto dešimtmečio vidury-
je pradėtose kurti mažose organinių 
formų skulptūrėlėse (švilpius išgirsti 
galima internetinėje Antano Mončio 
namųmuziejaus svetainėje), ir Ra-
sos JustaitėsGecevičienės specialiai 
išžiestuose moliniuose mušamuosiuo-
se instrumentuose („Keramofonas“, 
2010), net noros Blaževičiūtės por-
celiano kompozicijoje („Mano duktė 
mokosi muzikos“, 1980). Modernisti-
nės keraminės „skambančios“ formos, 
pradedant liaudies tradicijų inter-
pretavimu ir originalia muzikinės te-

mos interpretacija, per dešimtmečius 
transformuojasi ir tampa natūralių 
kūrybos proceso garsų archyvu, kur 
svarbi dalyvavimo strategija.

Vienos seniausių ekspozicijoje – 
Antano Vivulskio (1877–1919) XX a. 
pirmameantrame dešimtmetyje nu-
lipdytos molio skulptūrėlės iš Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus fondų. 
Kūriniai išsiskiria formų modeliavimo 
laisvumu, gan ekspresyvia lipdyba. 
netikėtas faktas – vienas šio žymaus 
skulptoriaus ir architekto lipdytas es-
kizas yra sukurtas iš nedegto molio, 
kuris puikiai išsilaikė per šimtmetį. 
Savitą tokios figūratyviosios keramikos 
tąsą galima matyti tiek modernizmo 
klasiko Vinco Kisarausko (1934–1988) 

egzistencinių nuotaikų kompozicijoje 
(„Figūra“, apie 1955), tiek kitų autorių 
skulptūriniuose portretuose.

Jei garsus tarpukario ir sovietme-
čio skulptorius napoleonas Petrulis 
(1909–1985) dažniausiai kuria „iš na-
tūros“ ir pasitelkia šaržo žanrą („Šar-
žai“, 1950–1985, LnDM), tai jaunosios 
kartos skulptorius Mykolas Sauka ku-
ria portretus („Galvos“, 2021) karanti-
no metu žiūrėdamas internete rastus 
videointerviu. Vėliau jis sudeda specia
liai atlietas molio formas ir sujungia 
abi portretų puses, todėl toji jungtis 
tarsi primena aureolę. Panašų iš juodo 
molio lietų, tik vėliau deformuotų dalių 
(jos man primena plaukikų kepurai-
tes) principą erdvinėje kompozicijoje 
(„Jie“, 2020) taiko Agnė Kondrataitė, 
vaizduodama žmonių pandeminių bū-
senų portretus. Taigi personalizuotą 
lipdymo iš molio kūrybą šiandien kei-
čia įvairūs formų liejimo ir tiražavimo 
procesai, įgalinantys anonimiškai pa-
žvelgti į žmogaus prigimtį.

Indo idėją, kuri istoriškai siejama su 
keramikos funkcine prigimtimi, labai 
savitai ir konceptualiai plėtoja keli 
parodoje pristatomi menininkai. Mo-
nikos Gedrimaitės projekto („uola ir 
vėjas. Erdvės objektuose“, 2020) video 
dalyje taikliai interpretuojamas laiki-
nio tūrio erdvėje sumanymas, kuria-
me stebina titaniškas autorės triūsas 
formuojant milžiniškos talpos indąšu-
linį. Jei Rafalas Piesliakas iš senų ap-

aistė Kisarauskaitė. sekretas. 2022

Robertas antinis jaun. Punktyrai. 2019
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dužusių, skilusių indų „veria“ skulptū-
rinius stulpus („Antenos“, 2019–2020) 
lyg atminties totemus, tai Aistė Kisa-
rauskaitė bando performatyviai išsau-
goti istorines vertybes, karo ukrainoje 
kontekste prisimindama pokario Lie-
tuvą ir atlikdama simbolinį veiksmą, 
darže užkasdama dėžę su porceliano 
servizu („Sekretas“, 2022).

Žemės stichijos ir molio spalvinės 
gamos požiūriu parodoje išsiskiria 
Sigitos MaslauskaitėsMažylienės 
ekspresyvūs peizažai, nutapyti 1995–
1996 ir 2004 m., pasitelkiant įvairias, 
ne tik tapybai skirtas medžiagas, tarp 
kurių – molis. Gyvą judančią žemės 
masę savo paveikslų cikle perteikia 
Julija KlevinskaitėGleiksner („Tapy-
bos žemė“, 2010–2011), o Ieva Berta-
šiūtėGrosbaha susitelkia ties videodo-
kumentacija („Molis I“, 2010), kurioje 
užfiksuoti molio masės virsmai, šią 
medžiagą maišant su soda, aliejumi, 
actu, cukrumi ir mielėmis. Istoriškai 
svarbūs ir dar XX a. šešto dešimtme-
čio lietuvių dailininkų modernistų 
pradėti ir iki šiol tęsiami Saulutės 
Stanislavos Kisarauskienės molioti-
pijų atradimai („Juodieji torsai I–III“, 
2010). Manau, šių autorių kūriniuo-
se ypatingai išryškėja neišsenkantis 
eksperimentavimas molio medžiagos 
savybėmis, kurios įtraukia savo žemiš-
kai magiška galia. Kita vertus, molio 
medžiagos plastiškumas gali būti in-
terpretuojamas imituojant kitos me-
džiagos savybes, pavyzdžiui, Eglės 
Einikytėsnarkevičienės ryškiaspalvė 
skulptūrinė kompozicija („Vieno dy-
džio“, 2019), primenanti iš plastilino 
lipdytas žmogaus figūras kaip aliuziją 
į mūsų egzistencijos lankstumą ir pa-
žeidžiamumą.

Žvalgantis po „Lutum magnum“ 
ekspoziciją įdomu aptikti kitose pa
rodose jau matytus skulptorių ir ta-
pytojų darbus. Formų konstrukcijos ir 
detalių jungtys kaskart stebina žvel-
giant į Mindaugo navako skulptūrą 
(„Kairėdešinė“, 2020, LnDM), o bliz-
gūs paviršiai ypač patraukia dėmesį 
apžiūrint didžiulio populiarumo sulau-
kusias Tomo Daukšos sniego žmonių 
figūrėles („Sniego žmonių projektas“, 

2014–2022) bei Adomo Danusevičiaus 
keraminių augalų ir kriauklių kom-
pozicijas („Perlų motina“, 2019). Kito-
niško naujumo pojūtis neapleidžia ir 
stebint kūrinius, kuriuose ypač ryškus 
ironiškas žvilgsnis į kasdienius objek-
tus, pavyzdžiui, iš lietuviško molio 
nicholas Matranga formuotos molio 
grandinės („Tarifai“, 2020), Remigi-
jaus Sederevičiaus porcelianinių bliz-
gių rinkinys („Masalas žvejams“, 2006) 
ir nerijaus Ermino dar studijų laikais 
lipdyta gigantiška elektros lemputė 
(„Lempa“, 1997).

Išvaikštant kitą prasminį ratą, vis 
sustoju ties darbais, kuriuose vyrauja 
stebuklinio pasakojimo elementai. Pir-
miausia dėmesį patraukia dinamiška 
kompozicija, kurią pasakos „Eglė žal-
čių karalienė“ motyvais (1957, LnDM) 
nulipdė ir ryškiomis glazūromis deko-
ravo Robertas Antinis (1898–1981). 
netoliese eksponuojama Aldonos 
JonuškaitėsŠaltenienės lipdyta pa-
slaptinga fantastinių zoomorfinių fi-
gūrų pora („Munkiai“, 2010). Prie šios 

siužetinių kūrinių grupės priskirčiau 
ir Audriaus Janušonio siena „besiri-
tančius“, specialiose gipsinėse formose 
iš molio ir akmens vatos mišinio su-
formuotus tris juodus mėnulius („Be 
pavadinimo“, 2020), ir onos Grigaitės 
simbolinės keraminės instaliacijos 

„Saulėlydis“ (2020) fragmentą. Šie 
abiejų autorių darbai, matomi muzie-
jaus erdvėje aukštomis lubomis, įspū-
dingai atsiskleidžia monumentalių 
baltų sienų fone.

Molio plytas, matyt, galėtume va-
dinti seniausiais praeities keramikos 
reliktais. „Lutum magnum“ ekspozici-
joje netikėtai susidėlioja atpažįstamas 
plytų formas interpretuojančių kūri-
nių seka. Stoviu prie Birutės Stulgai-
tės kūrinių („namas“, „Bažnyčia“, abu 
1999) – tai istorinės Vilniaus Šv. onos 
ir Bernardinų bažnyčių plytos, kurių 
gotikines formas ir kadaise degto mo-
lio paviršius autorė subtiliai papildo 
juvelyriniais metalo elementais. Pa-
našų motyvą atrandame ir Rimanto 
Sakalausko sukurtose skulptūrinėse 
plytose iš šamotinio raudono molio, 
šlifuotose ir inkrustuotose baltu mo-
liu („Be pavadinimo [Plyta]“, 1989; 
„Plytelė I“, 1995; „Plytelė II“, 2015; 
privati kolekcija). Tarp šių prasminių 
orientyrų įsiterpia žaisminga Roberto 
Antinio jaunesniojo dėlionė iš nedegto 

molio gabalų, primenančių statybi-
nius blokelius, su užrašytais žodžiais 
(„Punktyrai“, 2019). Ir galiausiai visą 
šią kūrinių seriją užbaigia Agnės Ku-
čerenkaitės dizaino projektas („Igno-
rance is Bliss“, 2016–2022), kai ku-
riant keraminių plytelių glazūras buvo 
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Rafal Piesliak. antenos. 2019–2020
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kardą“, 2022) atlikdama performan-
są kapoja moliu aplipdytus vaisius ir 
daržoves, ir šalia eksponuoja jų degto 
molio kiautus. Akivaizdu, kad video-
darbai, kuriuose menininkai naudoja 
molį, labiausiai susiję su socialinėmis 
aktualijomis, iškeliančiomis sveikatos, 
vartojimo, smurto problemas.

panaudoti iš gruntinių metalo atliekų 
išgauti pigmentai.

Sumanymų požiūriu man patys ra-
dikaliausi „Lutum magnum“ parodoje 
yra trys videodarbai. Tai iš parodos 
„9 dešimt keramikai“ atkeliavęs Al-
bertos Saukaitytės videoperforman-
sas „Į sveikatą“ (2017), kurį atlikda-

ma autorė „augina“ molio raumenis. 
Evaldo Janso darbą („Per ilgai ant 
pakylos“, 2014) sudaro dvi dalys – vi-
deo, kuriame autorius valgo Sargėnų 
molį bei juo tuštinasi, ir keraminis 
objektas kaip glazūruotas tuštinimosi 
rezultatas. Jurga Barilaitė naujausia-
me savo videodarbe („Paduok, sesule, 
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Sužinojusi, kad Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejuje rengiama keramikos 
paroda „Lutum magnum“, kurios jun-
giamasis siūlas – paprasčiausias mo-
lis, suklūstu. Kaipgi – toks neįmantrus 
sprendimas į keramikos sritį pažvelgti 
tiesiog per pamatinės šios srities me-
džiagos prizmę? Parodos kuratorius 
Rokas Dovydėnas ir koordinatorė 
Jurgita Ludavičienė pasirūpino, kad 
vaikštinėjant po salę žinių apie kūri-
nių autorius ir jų darbus nepritrūktų, 
tačiau nesiėmė kurti vienašališko vi-
sus taškus ant „i“ sudedančio naraty-
vo. Visgi ši paprasta prieiga man pa-
sirodė itin vertinga, suteikianti laisvę 
pačiam žiūrovui ieškoti jungčių tarp 
skirtingų keramikų kartų, skirtingus 

dvilypis molis

DEIMA ŽuKLyTėGASPERAITIEnė

laikotarpius siejančių temų, idėjų, ste-
bėti keramikos pavidalų kismą. Su-
sipažinus su parodos autorių sąrašu, 
ryškėja dar vienas tokios koncepcijos 
privalumas – galimybė neapsiriboti 
formaliu keramiko išsilavinimu, pra-
siplėsti į su keramikos priemonėmis 
dirbančių skulptorių, tapytojų, perfor-
mansų kūrėjų veiklos laukus.

užsikabinu už paaiškinimo, kad 
pavadinimas lutum magnum slepia 
dviprasmybę – tai ir „puikusis molis“, 
ir „didelis purvas“. Žvelgdama į paro-
dos autorių darbus atrandu, kad abu 
šie pradai vienaip ar kitaip skleidžiasi 
daugelyje kūrinių. Vieniems meninin-
kams molis – tai statybinė medžiaga, 
visa ko pagrindas, jie į jį žvelgia ne 

Rimantas sakalauskas. Plytos. 1989, 1995, 2015

tik funkcionaliai, bet ir fundamenta-
liai – molis tampa puikia priemone 
sukurti laikui nepavaldų senstančios 
ir laikinos būtybės atvaizdą. Kitiems 
menininkams molis – pirmapradis ne-
apibrėžto chaoso ženklas, kartu – ir 
beformė, gliti, purvina masė, fiziologi-
nių žmogaus bruožų žymė.

Molio pirmapradiškumas, jo sąsajos 
su Žemės formavimusi ir neapibrėžtu-
mu ryškėja pirmiausia tapytojų dar-
buose. Julija KlevinskaitėGleiksner 
molį ir žemes naudoja kaip dažus, jos 
kūrinyje „Tapybos žemė“ (2010–2011) 
molis išnyra kaip pradžių pradžios ele-
mentas – dar nenusistovėjęs, judrus. 
Paveiksluose spalvos lyg tektoninės 
plokštės slenka viena ant kitos, trupa 
kaip žemės pluta. Panašiai savo anks-
tyvuosiuose kūriniuose „Antropomor-
finis peizažas“ (1995) elgiasi ir Sigita 
Maslauskaitė, molis jai irgi viena iš 
dažų sudedamųjų medžiagų, maišomų 
su žvyru, derva, lipalu, pigmentais, ir 
kartu – vaizdavimo objektas. Ekspre-
syviose sūkuriuojančiose abstrakcijose 
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anksčiau minėtieji. Jie molį naudoja 
kaip paprastą, prieinamą, patogią kū-
rybinę medžiagą.

Visoje parodoje pasikartoja staty-
binių molio savybių leitmotyvas. Tie-
siogiai – dizaino objektuose, Agnės 
Kučerenkaitės kuriamose šiltų žemės 
atspalvių dekoratyvinėse plytelėse. 
netiesiogiai plytas kūrybine medžiaga 
paverčia skulptorius Robertas Antinis 
jaunesnysis instaliacijoje „Punktyrai“ 
(2016). Molis autoriui tarnauja kaip 
savitas baltas lapas raižomam, piešia-
mam tekstui. Jis ieško plytų potencia-
lo, punktyrais žymi vietas, prie kurių 
reikėtų šį tą pridėti ar nuimti. Kitaip 
tariant, Antinis palieka galimybę pa-
čiam žiūrovui užbaigti kūrinius vaiz-
duotėje, siūlo ieškoti būdo įgyvendinti 
konceptualias instrukcijas patiems, 
net jei jų prasmė ne visada aiški. Jei 
šie menininko paliepimai būtų reali-
zuoti, galbūt rezultatas būtų panašus į 
skulptoriaus Rimanto Sakalausko ply-
tas ir plyteles. Su tikromis plytomis šie 
skulptūriniai objektai siejasi spalva ir 
medžiaga, tačiau forma – tik iš dalies. 
Juose per mažai simetrijos, per daug 
ertmių ir apvalumų. Taigi Sakalausko 
plytos prabyla apie įkvėpimo paieškas 
artimiausioje aplinkoje, iš nuzulintos 

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

jurga Barilaitė. Paduok, sesule, kardą. 2022

jis simbolizuoja neužbaigtą darinį, vis 
dar neišsikristalizavusį į ką nors ap-
čiuopiama. Panašias virsmo, judėjimo 
temas kitoje medijoje plėtoja keramikė 
Ieva BertašiūtėGrosbaha. Videoinsta-
liacijoje menininkė moliui suteikia au-
tonomiją, leidžia pačiam ieškoti savo 
formos, t. y. sumaišo su soda, alieju-
mi, mielėmis, cukrumi... Molio darinys 
ima pulsuoti, jungtis, augti, formuotis 
į kalnus ir veržtis nelyg ugnikalnis.

Molio beformiškumas menininkams 
suteikia pretekstą jį sieti su įžemintais 
fiziologiniais reiškiniais. Parodoje eks-
ponuojamas Evaldo Janso „Per ilgai 
ant pakylos“ (2014) – organiškas, me-
nininkui prisivalgius molio ir jį paša-
linus iš organizmo išgautas produktas 
(estetiškai išdegtas ir glazūruotas). 
Janso suvirškintas molis tampa įvai-
riapusišku žmonėse slypinčio ne tik 
fizinio, bet ir dvasinio purvo simboliu. 
Su menininko akibrokštu susišaukia 
Albertos Saukaitytės performansas 
„Į sveikatą“ (2017), kuriame autorė 
savo kūną ištepa moliu. nors etiketė-
je rašoma, kad menininkė permąsto 
„cheminių preparatų daromą poveikį“, 
parodos kontekste kūrinys veikiau 
išryškina visos aplinkos įtaką asme-
nybei – žemiški rūpesčiai po truputį 
mums užaugina pragmatinius šarvus. 

To išvengti pavyksta nebent pasakų 
herojams – Roberto Antinio vyresnio-
jo molinė Eglė žalčių karalienė (1957, 
Palangos parke esančios skulptūros 
prototipas) palieka materialųjį pasaulį 
ir nyra į utopines jūros gelmes.

o molis vis tik lieka žemiškosios sfe-
ros dalimi, nors kiti parodos autoriai 
į jį žiūri praktiškiau, pozityviau nei 

alberta saukaitytė. Į sveikatą. 2017
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kasdienybės kylančią kūrybą, improvi-
zaciją. Ir, žinoma, apie standartų suke-
liamą nuobodulį. Vis tik standartizuoti 
laikai – gana naujas išradimas. neto-
liese eksponuojamų metalo meninin-
kės Birutės Stulgaitės kūrinių pagrin-
du tampa nestandartinės, istorinės 
plytos iš Vilniaus Šv. onos ir Bernardi-
nų bažnyčių. Jos plastiškos ir netobu-
los, sukurtos ikipramoniniais laikais, 
taigi naudojamos kaip originalus pa-
grindas subtiliems emalės objektams.

Molio funkcionalumas, pritaikymas 
buičiai ryškėja skirtingų disciplinų au-
torių darbuose. Skulptorius Antanas 
Mončys iš molio kuria antropomorfines 
formas įgaunančius švilpius. Skulpto-
riaus Rafalo Piesliako ir tarpdiscipli-
ninės kūrėjos Aistės Kisarauskaitės 
darbuose pasitelkiamas namų porce-
lianas, ready-made servizas ir lėkštės. 
Kisarauskaitė kūrinyje „Sek retas“ 
(2022) kalba apie materialiojo paveldo 
trapumą karo kontekste, o Piesliakas 
pademonstruoja, kad net ir praradę 
pirminę paskirtį, skylėti indai gali 
sėkmingai transformuotis į naujus 
objektus. Transformacijos vyksta ir 
Rasos JustaitėsGecevičienės insta-
liacijoje „Keramofonas“ (2010), kurioje 
autorinė keramika tampa mušamojo 
instrumento dalimi.

Pozityvi kuriamoji molio galia jun-
tama figūratyviniuose parodos autorių 
darbuose. ne veltui anotacijoje užsi-

menama, kad būtent iš šios medžiagos 
buvo sukurtas mitinis golemas. Meni-
ninkams tereikia sužinoti magiškus 
gyvybę įpučiančius žodžius, ir jų rankų 
išmylėtos keramikinės skulptūros at-
gis. Eglė Einikytėnarkevičienė vaiz-
duoja visą žmogiškų pavidalų gimimo 
procesą: spalvotus plastilino gabalėlius 
primenančias mases, iš jų organiškai 
išaugančias beveides figūras. Kūrimo-
si procesas ryškus ir Agnės Kondra-
taitės keramikinėje instaliacijoje „Jie“ 
(2020) – tai dar neturintys individualu-
mo, nebaigę susiformuoti, persikreipę 
veidai. Mykolo Saukos portretai (2021) 

jau įgavę savitus veido bruožus. Jie ne-
tikėtai susikalba su netoliese ekspo-
nuojamais napoleono Petrulio šaržais 
(1950–1985). Kažkur ištirpsta skirtin-
gų kartų autorių darbus skiriantys 
trisdešimt ar septyniasdešimt metų. 
Gal tik Petrulio herojų kepurės ir šu-
kuosenos atrodo kiek senamadiškos, 
o šiaip jo herojai, kad ir kuo buvę, kad 
ir kokias reikšmingas pareigas užėmę, 
laiko žymėmis veiduose mažai skiriasi 
nuo Saukos pozuotojų.

Pozityvią kuriamą molio galią ir 
jame slypintį chaoso pradą sujungia 
Jurga Barilaitė videoperformanse „Pa-
duok, sesule, kardą“ (2022). Jo metu 
menininkė kardu skaldo molines gal-
vas – kūrinys sukurtas specialiai šiai 
parodai, po to, kai prasidėjo karas 
ukrainoje. Perskilus moliui, iš galvų 
plūsteli rausvas arbūzų minkštimas. 
nors arbūzinė metafora kiek per ties-
muka, vis tik įdomu, kad Barilaitės 
kūrinyje molis tampa ne tik gyvybės, 
bet ir bejėgiškumo, iš to paties kūniš-
kumo kylančio ribotumo simboliu. Ir, 
nors į šią apžvalgą pateko dar toli gra-
žu ne visi parodos autoriai ir kūriniai, 
taip pasakojimo ratas užsidaro – vėl 
grįžtame prie molio kaip žmogiškojo 
purvo alegorijos. Galbūt būtent dėl to 
molis toks mėgstamas daugelio sričių 
menininkų įrankis – jo ryškus dvilypu-
mas primena mūsų pačių prigimtį.
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Vienus žemynus alino karščiai ir nio-
kojo gaisrai, kituose – drebėjo žemė ir 
viską savo kelyje naikino potvyniai, 
visus neramino karo baisumai ir vis 
didėjantys pabėgėlių srautai, nesibai-
giantys perspėjimai dėl naujos pan-
demijos grėsmės, neprognozuojamai 
kylančios kainos ir daugybė panašių 
dalykų, tačiau akademinis gyvenimas, 
nepaisant visų negandų, atrodo, grįžta 
į įprastą ritmą. Tarptautinės neoloty-
nistų asociacijos IAnLS (International 
Association for Neo-Latin Studies) or-
ganizuojamas XVIIIasis kongresas 
„Pusė neolotynistikos šimtmečio“, 
atidėtas dėl pandemijos, pagaliau įvy-
ko. Po 50 metų (tiksliau, 50+1!) jis vėl 
grįžo į Liuveną, kur 1971 m. rugpjūtį 
buvo surengtas pirmą kartą. Renginio 
įkvėpėju ir organizatoriumi tuomet 
buvo Katalikiškojo Liuveno universi-
teto Seminarium Philologiae Huma-
nisticae įkūrėjas profesorius Jozefas 
Ijsewijnas (1932–1998), jam talkino ir 
keletas jaunų lotynistų, dabar jau su-
laukusių garbaus amžiaus ir jautriai 
pagerbtų kongreso atidarymo ren-
ginyje. Profesorius tapo ir pirmuoju 
tuomet įkurtos asociacijos prezidentu. 
Asociacijos įstatai buvo parengti ant
rojo kong reso, vykusio 1973 m. Ams-
terdame, metu, patvirtinti – trečiaja-
me 1976 m. Ture ir paskelbti žurnale 
Humanistica Lovaniensia. nuo tada 
kongresas kas trejus metus keliauja 
vis į kitą pasaulio lotynistikos centrą: 
Boloniją (1979), St Andrews (1982), 
Volfenbiutelį (1985), Torontą (1988), 
Kopenhagą (1991), Barį (1994), Avi-

Gaudeamus igitur:  
pasaulio neolotynistų 

kongresas Liuvene

ŽIVILė nEDzInSKAITė

lą (1997), Kembridžą (2000), Boną 
(2003), Budapeštą (2006), upsalą 
(2009), Miunsterį (2012), Vieną (2015) 
ir Albacetą (2018). Kongresas ilgainiui 
tapo svarbiausiu renginiu, atspindin-
čiu naujausius neo lotynistikos tyrimus 
ir kryptis, tendencijas ir inovacijas, ki-
taip sakant, jis yra ta vieta, kurioje kas 
trejus metus pristatomi ir apibend
rinami naujausi neolotynistų darbai.

Šių metų kongresas vyko liepos 
31 d. – rugpjūčio 6 d. Jo siela buvo savo 
pirmtakui Ijsewijnui nenusileidžiantis 
profesorius Dirkas Sakré, kas dieną 
apibėgantis po kelias sekcijas. Tradi-
ciškai pranešimai kongrese skaitomi 
lotynų, anglų, vokiečių, prancūzų, 
ispanų ir italų kalbomis. Lotyniškai, 
deja, iš beveik 300 pranešimų šiemet 
būta tik 3 (!). Dažniausiai kalbėta 
angliškai, tačau taip pat gausiai ir 
kitomis minėtomis kalbomis. Penkias 
dienas vykusio renginio metu praneši-
mai vienu metu buvo skaitomi 7 ar 8 
sekcijose, kas dieną vykdavo ir plena-
rinė paskaita viena iš didžiųjų kalbų, 
tad suspėti visur buvo tiesiog fiziškai 
neįmanoma. Tačiau rengėjai kruopš-
čiai suskirstė pranešimus tematiškai 
(neolotyniškoji epinė poezija, drama, 
poezija, proginė literatūra, neolotynis-
tika aplink pasaulį, studijuojant neo-
lotynistiką, neolotynistika ir jėzuitai, 
neolotynistika ir istorija ir t. t.), tad 
kiekvienam dalyviui pasirinkti sau ak-
tualiausią temą nebuvo sunku.

Lietuvai jubiliejiniame kongrese ats-
tovavo gausi neolotynistų grupė. Tik 
po 50 metų įsilieję į asociacijos gretas, 

jie pristatė gana išsamų LDK lotyniš-
kosios literatūros vaizdą ir naujausius 
savo tyrimus. Mokslininkai praneši-
mus skaitė dviejose sekcijose. Vienoje 
jų „neolotyniškoji Lietuvos literatūra: 
pradžia, įtakos, tendencijos“, kuriai 
pirmininkavo ona DilytėČiurinskie-
nė, buvo perskaityti trys pranešimai. 
Mintautas Čiurinskas pristatė poetų 
veiklą Vilniuje pergalės prie oršos 
metu (1514). Iš devynių poetų, kurie 
šlovino karaliaus Žygimanto perga-
lę prie oršos, bent keturi (Andriejus 
Krzyckis, Jokūbas Pisonas, Jonas 
Dantiskas ir Motiejus Drzewickis) 
tuo metu buvę Vilniuje. Karališkajam 
dvarui ar dvasininkijai priklausantys 
humanistai ne tik praturtino sostinės 
gyvenimą, bet ir reiškėsi jame kaip 
poetai. Pranešėjo teigimu, tai buvusi 
pirmoji humanistinės poezijos repre-
zentacija LDK. Darius Antanavičius 
analizavo „Copy and Paste“, arba pla-
giato problemą LDK studentų lotyniš-
kai rašytuose ir išleistuose kūriniuo-
se. Remdamasis gausiais pavyzdžiais 
mokslininkas teigė, kad studentų pa-
sitelkiama metodika jau nebuvo nei 
tuo metu tokia populiari imitatio ar ae-
mulatio, bet labiau panašėjo į vagystę, 
o šaltinius, kuriais rėmėsi ar iš kurių 
po keletą šimtų eilučių buvo perkelta 
į „savą“ kūrinį, šiandien galime atsek-
ti tik pasitelkę internetines paieškų 
sistemas. Pranešėjas aptarė tokių kū-
rinių atsiradimo priežastis ir jų vertę 
istorikams, literatūros istorikams bei 
bibliografamas. Tomas Veteikis prista-
tė XVI a. osolinskių kodekso (Cod. oss. 
1137) pradžioje esantį poetinį šventųjų 
šlovinimą. Daugiakalbis kodeksas re-
prezentuoja literatūrinę produkciją iš 
daugelio ankstyvųjų jėzuitų kolegijų 
Lenkijoje ir Lietuvoje, tačiau daugiau-
sia kūrinių čia iš Vilniaus kolegijos. 
Pranešėjas išsamiai aptarė kodekso 
pradžioje esančius skirtingu raštu ra-
šytus eilėraščius, jų stilistines ir leksi-
nes ypatybes, topus, taip pat aliuzijas 
ir realijas, susijusias su vietiniu lietu-
viškuojulenkiškuoju koloritu.

Kitoje sekcijoje „neolotyniškoji Lie
tu vos literatūra: raida, sankirtos, trans 
formacijos“, kuriai pirmininkavo Min-
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tautas Čiurinskas, buvo kalbama apie 
XVII–XVIII a. literatūrą. ona Dily-
tėČiurinskienė perskaitė pranešimą 
„neolotyniškas akatistas: pamirštas 
bazilijonų vienuolių vertimas ir lei-
dimas (Vilnius, 1655)“, kuriame 
buvo aptartas Vilniaus bazilijonų 
spaustuvėje išleisto akatisto Salu-
tatio Sanctae Mariae vertimas, jo 
ypatybės. Lyginamoji ir interteks-
tinė analizė, atlikta mokslininkės, 
atskleidė kai kurias klasikines 
įtakas ir tarpkonfesines sankir-
tas, kurios ypač įdomios LDK kon-
tekste. Živilė nedzinskaitė aptarė 
figūrinę 1695 m. Kražių rankraš-
čio poeziją. Rankraštyje savo kūri-
nius palikę jėzuitų studentai, anot 
mokslininkės, ne tik įrodė, kad 
puikiai išmoko poetikos ir retori-
kos taisykles. Jų palikti ypač įdo-
mūs ir sudėtingi figūrinės poezijos 
pavyzdžiai (vėliavos ar rato for-
mos), kuriuose apmąstomi trys pa-
grindiniai jėzuitų įžadai (neturtas, 
skaistumas, paklusnumas), liudi-
ja apie meditacinį tokių kūrinių 
pobūdį. Asta Vaškelienė pristatė 
XVIII a. Lietuvos neolotyniškos 
proginės poezijos ypatybes. Analizuo-
ta proginė jėzuitų ir pijorų poezija, 
išleista Vilniaus akademijos spaustu-
vėje. Daugiausia dėmesio pranešime 
skirta Baroko ir Apšvietos literatūros 
estetikai, recepcijai ir klasikinių lite-
ratūros konvencijų modifikacijoms.

Be pranešimų ir paskaitų dalyvių 
laukė tikrai gausi pažintinė ir pramo-
ginė programa: specialiai kongresui 
parengtas vietinio senosios muzikos 

ansamblio koncertas, įvairios tema-
tikos ekskursijos (vieni dalyviai buvo 
supažindinti su akademiniu Liuvenu, 
kiti šifravo mieste esančias lotyniš-
kas inskripcijas, dar kiti keliavo po 

religinius paminklus), universiteto 
bibliotekoje veikianti lotyniškų kny-
gų paroda Musae Latinae. Paskutiniu 
kongreso akcentu tapo atsisveikinimo 
vakarienė, per kurią žodį tarė buvęs 
asociacijos pirmininkas ir naujoji jos 
vadovė. Tačiau smagiausia čia buvo 
labai šilta ir draugiška atmosfera. 
Juk tikrai smagu, kai stalo kaimy-
nai staiga supranta galintys kalbėti 
ne jau kiek pabodusia anglų, o kokia 

kita bendra juos vienijančia kalba. 
Štai vienas stalelis, prie kurio susitiko 
lietuvė, graikė, italas ir amerikietis, 
visą vakarą kolegos italo džiaugsmui 
ir nuostabai šurmuliavo itališkai. Taip 

kartais užsimezga pačios netikė-
čiausios akademinės draugystės ir 
patys tvirčiausi žmogiškieji ryšiai. 
Vakarienė, o kartu ir kongresas 
organizatorių prašymu buvo baig-
tas visiems iškilmingai sugiedojus 
Gaudeamus igitur – Lietuvos stu-
dentams puikiai žinomą himną. 
Tik buvo keista, kad nemaža dalis 
kolegų šio kūrinio nebuvo girdėję, 
o žodžių ieškojo išmaniuosiuose 
telefonuose. Ačiū lietuviškajam 
Alma mater, kad šių eilučių auto-
rei nereikėjo to daryti, o atvirkš-
čiai – sulaukti pagyrų. Tikiuosi, 
ir ateinančios Lietuvos lotynistų 
kartos šį studentų himną mokės.

P. S. namo skraidinančiame 
lėktuve ant kelių laikiau didžiau-
sią kongreso netikėtumą. Kas ga-
lėjo pagalvoti, kad užsukusi į vie-
tinį knygyną jo kamputyje rasiu 
vieną antikvarinių knygų lenty-
nėlę, o joje – vieną vienintelę retą 

(bet pusvelčiui parduodamą) XVII a. 
pradžios lotynišką knygą. Ir malonus 
pardavėjas dar klaus, ar ji man ne per 
brangi. Kaip galima išmatuoti gyveni-
mo pasirinkimą, svajonę, galimybes, 
įdėtą ir tęsiamą darbą? Ta stora kuk
liais viršeliais knyga atrodė man tarsi 
simbolis – juk kai atverti iš pažiūros 
niekuo neypatingą knygą, atsiveria 
kitas pasaulis. Ženklas, kad esu tei-
singame kelyje, duotas.
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Kino teatro „Pasaka“ reklaminis įra-
šas socialiniame tinkle Facebook rug-
pjūčio 23 d. skelbė: „neįtikėtina, kaip 
filmo Tvano nebus režisierius Marat 
Sargsyan išpranašavo dabartinius 
karo įvykius“. Toks marketinginis 
teiginys nejautriai ar net ciniškai iš-
naudoja reklamai karą ukrainoje, 
taip pat juokingas yra ir bandymas 
įvardyti režisierių kaip konkrečių ka-
rinių veiksmų pranašą. Vien iš pirmų 
filmo minučių galima suprasti, koks 
tai klaidingas sakinys. Filmas Tvano 
nebus (2020) prasideda sklendžiant 
debesyse tarp baltojo smėlio kalnų, 
lėtai leidžiantis link šventyklos, ku-
rioje išminčius japonas pasako žiūro-
vams, kad „mes pralaimėjome karą, 
jie tai žinojo ir vis tiek numetė bom-
bą“. Žiūrovas lyg ir supranta, kas tie 
jie, bet pasakiška, siurreali baltuma 
neleidžia vienareikšmiškai susieti ką 
tik išgirstų žodžių su Hirošimos ir 
nagasakio atominiu bombardavimu. 
Pasilieka tik abstraktus supratimas 
ir klausimai apie karo beprasmišku-
mą. Šis prologas (o taip pat visos to-
limesnės filmo plotmės) parodo, kad 
Tvano nebus yra Sargsyano kvietimas 
apmąstyti karą kaip fenomeną, o tai, 
jog šiuo metu mes šį filmą išjaučiame 
daug stipriau nei kovidiniais laikais 
(į ką nevykusiai referuoja kino teatro 
rinkodarininkai), yra ne režisieriaus 
toliaregystės vaisius, o, deja, tikrovės 
nuopelnas. Tačiau tai nereiškia, kad 
režisierius neatliko savo darbo.

Po prologo tarsi prasideda aiškesnis 
veiksmas: kaukėtų ir ginkluotų vyrų 
naktinis šturmas daugiabučių mikro-
rajone, kuris skendi ugnyje ir dūmuo-

apie filmą ir kontekstą:  
Tvano nebus

 EIMAnTė SALDūnAITė

se. Kareiviai užtinka išsigandusią 
motiną su vaikais ir liepia pasirinkti, 
kuris berniukas galės pasilikti su ja. 
Žiūrovą šokiruoti turėtų ne tik situa-
cijos ekstremalumas, tačiau ir girdima 
taisyklinga, mandagi, vos ne smetoni-
nė lietuvių kalba. „Gerai, ponia, vie-
nas gali likti“, – ištaria kareivių vadas 
(akt. Valentinas Masalskis) balsu. Lie-
tuvių kalba ir gerai pažįstamas balsas 
priverčia pasimesti: kas ką tik atrodė 
kaip bet kokios šalies aplinka, staiga 
tapo artima, lietuviška erdve.

Filmo veiksmas veda į Lietuvos 
kaimą. Čia pagrindinis veikėjas – Ma-
salskio įkūnytas pulkininkas – be-
laukdamas tolimesniems veiksmams 
reikalingų atsargų, marširuoja tarp 
medinių trobų ir smėlio maišų užkar-
dų. Kareiviai tuo metu stumia laiką 
mobiliaisiais telefonais fiksuodami 
kovos draugų testosterono perteklių: 
kas tvirkina avis, kas daužo žalčius, 
besirangančius tarp nukritusių obuo-
lių. Režisieriaus pasirinkimas perkelti 
filmo veiksmą iš miesto į provincijos 
erdvę audiovizualinėje atmintyje iš-
kelia ne kartą matytus partizaninio 
karo vaizdinius. Taip lyg pasakoma, 
kad būtent toks kovos laukas, o ne 
mūšiai tarp daugiaaukštės statybos, 
lietuviams būtų labiau priimtinas 
scenarijus. Atrodo, kad šis filmas – 
alternatyvios istorijos pasakojimas 
apie pokarį, būtent šis laikmetis čia 
imituojamas. Įtarimą sustiprina jau 
minėta smetoninė Masalskio kalba, 
kartais išsprūstantys teatrinės vaidy-
bos elementai („Ko stovi, aš klausiu?“) 
ir belaisviai, apsirengę taip, lyg būtų 
pagauti dar praeitame amžiuje. Kita 

vertus, tokį vaizdinį griauna ekrane 
vis pasirodantys dronai ir mobilie-
ji telefonai bei vietoje liaudies dainų 
skambantis kareivių repas apie kulkas 
dum-dum. Tačiau tiesa yra tokia: reži-
sierius žaidžia su erdvėlaikiu ir kuria 
menamą, sunkiai įvardijamą tikrovę, 
pasiskolindamas daugybės skirtingų 
tikrovių elementus. Taip atsiribojama 
nuo konkretaus komentaro apie pa-
vienius įvykius ir deklaruojamas karo 
amžinumas: gali būti įvairios istorinės 
priežastys ir pasekmės, tačiau karas 
visada iššaukia aitrų beprasmybės 
skonį burnoje.

Tvano nebus neturi siužeto, tačiau 
tai nėra priekaištas – anaiptol, tai 
labai įdomus sprendimas. Kiekviena 
scena turi savo tikslą ir atskleidžia vis 
daugiau aplinkybių. Pavyzdžiui, vie-
name epizode pulkininkas susitinka 
su vaikystės draugu, kuris dabar kovo-
ja priešo pusėje (akt. Albinas Kėleris). 
Pokalbis tarp dviejų draugų vis nu-
krypsta nuo susitarimo dėl belaisvių 
link vaikystės prisiminimų. Žiūrovas 
supranta, kad vaizduojamas konflik-
tas veikiausiai yra pilietinis karas 
tarp lietuvių, kuriame nė viena pusė 
nėra linkusi kariauti, tačiau ši drama 
niekaip neprisideda prie filmo atomaz-
gos (jeigu tokia apskritai yra). Kitoje 
scenoje pulkininkas iš bunkerio išvaro 
chirurgus, kurie iš nužudytų pulkinin-
ko kareivių išiminėja organus ir teigia, 
kad jeigu nebus organų, tai nebus nei 
ginklų, nei maisto, nei medikamentų. 
Tampa akivaizdu, kad šiame kare 
nėra teisiųjų pusės, su kuria galėtum 
tapatintis, tačiau tai taip pat yra tik 
informacija žiūrovui.

Filmo struktūroje šie faktai nieko 
nepakeičia ir neišvysto jokio konflikto. 
Iš dramaturginės pusės visas filmas 
yra tik ekspozicija, kurioje atsisklei-
džia galimi konfliktai. nėra išjudi-
namo įvykio, kuris sugriautų status 
quo. Įšaldytame siužete įkalintas karo 
dramaturgas (taip kelis kartus pava-
dinamas pulkininkas) yra pavargęs 
ir susitaikęs su pralaimėjimu. Tokia 
stagnacija neleidžia užsimiršti ir pasi-
nerti į filmo realybę, kadangi žiūrovas 
vis susiduria su klausimu: koks šio 
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karo tikslas? Siužetas yra paaukotas 
dėl šio klausimo. Iš pasąmonės kyla 
dar vienas klausimas: ar tai reiškia, 
kad kiekvienas įšaldytas konfliktas 
priverčia pamiršti kovos tikslą?

Tiesa, dėl siužeto nebuvimo žiūrovui 
galbūt sunkiau sugaudyti ir suprasti 
įvairius intertekstus. Pavyzdžiui, filme 
gausu nuorodų į Šventąjį Raštą: 
žalčio ir avies simbolizmas, „pa-
skutinės vakarienės“ scena, kurio-
je belaisviai surengia puotą įsivaiz-
duodami valgius. Tačiau visos šios 
nuorodos nekuria prasminio ryšio 
ir nesuteikia filmui gylio. Tie patys 
belaisviai diskutuoja teologiniais 
klausimais apie Dievo (ne)buvi-
mą, tačiau diskusija lieka pavir-
šinė, kadangi jos išvada suskirsto 
pasaulį į juodabalta kategorijas: 
tamsa yra šviesos nebuvimas, 
o karas – taikos nebuvimas. Kitaip 
sakant, išrišimas gal ir krikščio-
niškas, bet naivokas ar bent neori-
ginalus: blogis neegzistuoja, nėra 
savarankiškas ir atsiranda tada, 
kai pasirenkame netikėti gėriu. 
Todėl ir filmo nuorodos į Šventąjį 
Raštą neatlieka jokios kitos už-
duoties, o tik nurodo į režisieriaus 
įkvėpimo šaltinį. Tuo tarpu filmo 
pavadinimo iškodavimas yra šiek 
tiek įdomesnis uždavinys, kadangi 
priklauso nuo individualaus verti-
nimo: kiekvienas gali pasirinkti, 
kaip vertinti tai, kad žmonija ne-
bus nubausta už savo nuodėmes 
ir esame palikti patys morališkai 
vertinti savo poelgius. nepaisant to, 
tokiam organizmui kaip žmonija toks 
uždavinys yra neįmanomas. Kita ver-
tus, permąstant filmo pavadinimą, su-
pranti, kad režisierius nieko neišsigal-
vojo: po nojaus kito tvano juk nebuvo. 

Daug interpretacinių provokacijų 
žiūrovui kelia ir vizualinė filmo pusė 
(operatorius Feliksas Abrukauskas). 
Ekrane nuolat juntamas primygti-
nis kameros artumas šalia veiksmo, 
o sklandantys ir estetizuoti, ilgi kadrai 
priverčia laikyti kamerą dar vienu fil-
mo personažu. Rodos, visose filmo sce-

nose atkartojamas stebėjimo motyvas: 
kareiviai pro lentų plyšį nufilmuoja ly-
tinį aktą su avimi, pulkininkas seka 
tuos pačius kareivius žvilgčiodamas 
pro langą, o drono „žvilgsnis“ nužmo-
gina ir pateikia objektyvizuotą vaizdą, 
kuriame kiekvienas individas yra tik 
taikinys. Tokį stebėtojo perspektyvos 

akcentavimą galima laikyti stilistine 
figūra arba noru viską pateikti per 
tam tikrą menamo žvilgsnio filtrą, 
tačiau paskutinės filmo minutės siū-
lo kiek kitokią interpretaciją. Filmo 
pabaigoje pulkininkas pagaliau išsi-
laisvina iš sustingusio siužeto: grįžęs 
namo per televizorių stebi tą patį epi-
zodą iš filmo pradžios, kuriame motina 
yra priversta pasirinkti, kurį sūnų ati-
duoti kareiviams. nors karas baigėsi, 
pulkininko veide matyti nuovargis ir 
liūdesys. Taip atskleidžiama ganėtinai 
šiurpi mintis: daugelis karių norėtų 

nebepatirti kovos mūšio tiesiogiai, iš 
arti, tačiau medijų pagalba perduoda-
mos žinios iš karštųjų taškų gali taip 
pat varginti. Ten, kur nevyksta tie-
sioginiai kariniai veiksmai, nebūtinai 
vyrauja taika. Filmas šioje vietoje tarsi 
atsako belaisvių teologijai: taika nėra 
karo nebuvimas.

Filmas Tvano nebus yra koncep-
tualus kūrinys. Režisieriui Mara-
tui Sargsyanui daug svarbiau 
iškelti klausimus apie žmonių pri-
gimtį ir perteikti karo beprasmybę 
nei išanalizuoti konkretų karinį 
konfliktą. Prieš kelerius metus 
sunokusių režisieriaus vaizduotės 
vaisių ir dabartinio politinio kon-
teksto dermė (bet netapatumas) 
liudija tai, kad mūsų gebėjimas 
fantazuoti remiasi svajonėmis ir 
baimėmis, kylančiomis iš tikrovės. 
Aišku, įdomu yra tai, kad režisie-
rius filmavimo aikštelėje 2018 m. 
kalbėdamas apie filmą su žurna-
liste Jore Janavičiūte pasitelkė 
terminą „magiškasis realizmas“, 
o dabar šio termino filmo komuni-
kacijoje kur kas mažiau – politinės 
permainos sąlygojo, kad realizmo 
filme įžiūrima daugiau nei magi-
jos. Turbūt magiškasis realizmas 
ir šiaip nėra patrauklu – kas ant
ras lietuviškas filmas galėtų prisi-
lipdyti tokią etiketę. 

Kita vertus, argi yra skirtumas, 
kaip komunikuojama apie šį fil-
mą? Šioje vietoje susimąsčiau ir 
staiga manyje prabudo cinizmas. 

Atrodo, kad mąstant apie Tvano nebus 
pasisekimą kino teatruose ir žiūrovų 
recepciją, pagrindinis klausimas yra 
toks: ar kas nors, pavargęs nuo dar ne-
sibaigusio karo eitų į filmą, kuriame 
sužinotų, kad karas, ypač užsitęsęs, 
vargina? Gerai apgalvojus šią koliziją 
tarp iš tikrovės kylančio aktualumo ir 
filmo tematikos, galutinė mano išvada 
yra tokia: Tvano nebus Lietuvos žiūro-
vus pasiekė pačiu laiku, bet niekas be 
kelių kino kritikų to neįvertins. Jei-
gu tai netiesa, džiaugsiuosi kiekvienu 
mestu akmeniu.
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Rugpjūčio 30 d. naktį Klaipėdos ligo-
ninėje mirė Pranas Morkus. Vilnius 
be Prano jau nebebus toks, koks buvo. 
Jis priklausė galingai draugų grupei, 
įspaudusiai gilų pėdsaką Šiaurės Atė-
nų grindinyje, taip pat ir mano gyveni-
me. nors galbūt šitai turėčiau parašy-
ti kitaip, taip, kaip sakydavo Pranas: 
miestas nulipdė juos pagal save, o jie 
buvo jam ištikimi, nepaisant to, ar tai 
buvo sovietiniai, ar išsiilgtos laisvės 
troškimo, ar kapitalistinės ekonomi-
kos rinkos laikai.

Pranas dažnai man sakydavo, kad 
žmogus, kovodamas su fatum, turi la-
bai mažai šansų. Visiškai kitaip yra 
tada, kai žmogus įsileidžia į save ge-
nius loci. Bet argi – atsakydavau jam 
klausimu – pats genius loci ir nėra tas 
mūsų fatum? Per daug koncentruojie-
si į loci, – atsakydavo. Loci, paliktas 
savai tuštybei, tampa provincija, tuo 
tarpu viską juk lemia genius...

Jie išeina. Sausį Juozas Tumelis. 
2020 m. gruodį – Irena Veisaitė. Prieš 
kelerius metus Ramūnas Katilius. Li-
kimas lėmė man juos visus pažinti. Jie 
buvo tos gerosios paribių (Pogranicze) 
dvasios. natašą Trauberg pažįstu tik 
iš pasakojimų. Taip pat tik iš pasako-
jimų pažinojau ir Aleksandrą Štromą. 
Atsisveikinti su Pranu tikrai ateis Elė 
Katilienė ir Tomas Venclova. Iš jų visų 
labiausiai vilnietiškas man buvo bū-
tent Pranas. Jis buvo miesto žemėla-
pis ir atmintis, miesto paslapčių sau-
gotojas ir jo archyvistas. Kai Tomas 
prasitardavo apie kokią nors knygą, 
kurios jau nebeįmanoma gauti, visada 
pridurdavo: „na, galbūt koks vienas 
egzempliorius yra Morkaus archyvuo-

in memoriam  
Pranas Morkus (1938–2022)

KRzySzToF CzyżEwSKI

se“. Tą patį buvo galima pasakyti apie 
laiko išblukintus faktus ar pasakoji-
mus. Senosios inteligentijos dvasios 
kupiname savo bute, sėdėdamas prie 
„neringos“ stalelio ar vėliau Literatų 
skersgatvio kavinukėje, Šiaurės Atė-
nų redakcijoje Pranas visada laukė tų, 
kurie ateidavo pas jį iš žymių politikų 
kabinetų, laukė grįžtančių iš emigra-
cijos, tolimų kelionių ar ateinančių 
iš akademinių katedrų. Laukdavo jų 
visų kaip šeimininkas, kuris visada 
turi laiko, kuris visada papasakos 
seną gerą anekdotą, kuris visada nu-
ramins ar pralinksmins, o prie progos 
pristatys kokį nors keistą sumany-
mą, kaip čia padarius ką nors gero ir 
naudingo miestui, kaip čia prastūmus 
kokią „kontrabandą“, kaip čia gyve-
nimus mūsų padarius įdomesnius. 
Iš štai po minutės kitos prie Prano 

jau susirinkdavo būrelis entuziastų.
Elegantiška, truputį senoviška ska-

relė ant kaklo (dažnai golfas), šypsena 
„nors prie žaizdos dėk“ ir spiritinės 
tinktūrėlės, tos Prano namų gamybos 
prima sort. Kaip štai toje nuotraukoje, 
kurią padariau, kai šventėme profeso-
riaus zygmunto Baumano atvykimą į 
Vilnių: zygmuntas iš pradžių netiki, 
kad gėrimas, kuris buvo įpiltas į stik
liuką iš butelio, atsinešto į restoraną 
(didžiai prašmatnaus Shakespeare 
Boutique Hotel restorano kelneriams 
netikint savo akimis) panešioto liet-
palčio kišenėje, gali būti tas tikrasis 
gyvybės eliksyras (o zygmuntas pui-
kiai išmanė šiuos dalykėlius ir vėliau 
žemai lenkėsi geradariui), Cezary 
wodzinski, kuris pirmą kartą atvyko 
į Vilnių, o jautėsi jame taip gerai, lyg 
viskas vyktų jo namuose, ir Rasa Ri-
mickaitė – laiminga, kad viskas klos-
tosi normaliai, tiesiog taip, kaip ir turi 
būti, nes reikalus į savo rankas galiau-
siai perima Pranas...

Pranas Morkus buvo puikus pub
licistas, radijo žurnalistas, kino sce-
narijų (taip pat ir Česlovo Milošo 
amžiaus) autorius ir kultūros anima-
torius. 1994–2000 m. dirbo kultūros 
savaitraščio Šiaurės Atėnai redakcijo-
je, kruopščiai besistengiančioje atkur-
ti daugiakultūrinio Vilniaus atmintį. 
Ir straipsniai spaudoje, ir radijo pro-
gramos ar filmai, prie kurių gamybos 
prisidėjo, atspindi didžiausią Prano 
aistrą – atskleisti istorijos mėtomo, 
ypač stalininio teroro gniuždomo žmo-
gaus likimą. Pranas sukūrė filmo Eks-
kursantė scenarijų. Filmo, pasakojan-
čio mergaitės, kuri pabėga iš ją kartu 
su mama į Sibirą vežančio traukinio, 
ir visais įmanomais būdais stengiasi 
grįžti į nuo Sibiro tūkstančius kilomet
rų nutolusius namus, istoriją. Tam 
tikra prasme autobiografiniu galime 
pavadinti ir filmo Pelėdų kalnas sce-
narijų, kuriame atspindimos jaunų 
žmonių, sovietinėje pokario Lietuvoje 
besirenkančių įvairius gyvenimo ke-
lius, besiklausančių Radio Svoboda, 
moralinės dilemos. Pats Pranas buvo 
aistringas Šaltojo karo laikų Vakarų 
radijo stočių klausytojas. Kai pirmą 
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kartą aplankiau jį knygų bokštais 
apstatytame bute A. Jakšto gatvėje, 
jis man parodė turtingą Laisvosios 
 Europos, o, ko gero, ir Amerikos balso 
bei BBC radijo laidų įrašų archyvą.

Kažkada Pranas atvažiavo pas mus 
į Seinus ir atvežė savo paties paruoštą 
parodą apie Lietuvos laisvės armiją, 
pogrindinę Lietuvos karinę organi-
zaciją. Paroda pasakojo ne tik apie 
pokarinius laisvės kovotojų likimus, 
bet ir apie Lietuvos laisvės kovotojų 
ryšius su Lenkija, ypač apie lūžį, įvy-
kusį santykiuose su Armia Krajowa 
karo pabaigoje (Valkininkų sutartis), 
kai buvę priešai padėjo permesti lietu-
vių partizanus per Lenkiją į Vakarus. 
Tam, kad būtų atsisakyta tarpusa-
vio priekaištų ir praeities skaudulių, 
Pranas atidavė visą savo gyvenimą. 
norėjo, kad abipusių lietuvių ir lenkų 
nusikaltimų Dubingiuose ir Glitiškėse 
vietų įamžinimas suartintų nusikalti-

mų aukų palikuonis, kad prisiminimas 
taptų bendromis edukacinėmis ir kul-
tūrinėmis jaunimo programomis. Bū-
damas Lietuvos ir Lenkijos draugijos 
pirmininku Pranas iškėlė iniciatyvą, 
kad Glitiškėse lietuviai pastatytų kry-

žių, ant kurio būtų parašyta „Broliai 
lenkai, atleiskite“, o Dubingiuose len-
kai pastatytų kryžių, ant kurio būtų 
parašyta „Broliai lietuviai, atleiskite“. 
Pranui pavyko pasiekti, kad šią inicia
tyvą paremtų valstybių vadovai, ta-
čiau vietinė visuomenė neprisidėjo.

Pranas gimė Klaipėdoje, buvo žy-
mios teatro aktorės Galinos Jackevi-
čiūtės sūnus. Beveik nuo lopšio paži-
nojo Tomą Venclovą, kuris pokalbių 
su Ellen Hinsey knygoje prisimena 
vienintelę Klaipėdos laikų istoriją, ku-
rią jam papasakojo mama. Tomui tada 
buvo metukai. Mama vaikščiojo parke 
kartu su kitu berniuku ir jo mama, te-
atro aktore. Keli Hitlerjugendo nariai 
girdėdami, kad kalbama lietuviškai, 
primėtė smėlio į vaikų vežimėlius. Tas 
antrasis vaikas, Pranas Morkus, vėliau 
tapo artimu Tomo Venclovos draugu.

Amžina Prano draugystė su Tomu 
ir su galingu Vilniaus draugų būriu 

užsimezgė dar studentavimo laikais. 
Tiesa, Prano patėvis, komunizmo pro-
pagandistas, iš pradžių išsiuntė moky-
tis į Maskvą, tačiau ten jis susidrauga-
vo su laisvamanių būreliu ir debiutavo 
savilaidos spaudoje išspausdindamas 
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straipsnį apie Borisą Pasternaką. Iš-
mestas iš universiteto, 1957 m. grįžo 
į Vilnių ir atsivežė su savimi daugybę 
uždraustų knygų bei laikraščių, kurie 
lietuvių filologų būreliui ir jiems pri-
jaučiantiems buvo nepaprastai svar-
būs. Po metų jie jau rašys sveikinimo 
laišką nobelio premiją gavusiam Dak-
taro Živago autoriui. Tada jais susido-
mės KGB, pradės persekioti, ir tai bus 
nei pirmas, nei paskutinis kartas, kai 
jie susikirs su valdžia.

Buvo ir dar kai kas, kas juos visus 
jungė. Ko gero, man tai buvo svar-
biausia pamoka, kurią gavau iš Prano 
visam likusiam gyvenimui. nors jis 
pats greičiausiai labai nustebtų, kad 
tiek daug dėmesio skiriu tam, kas jam 
buvo visiškai normalu. Būtent – nor-
malu... Į klausimus apie svarbius daly-
kus, apie tai, kaip vertina vieną ar kitą 
meno kūrinį, vieną ar kitą žmogų, apie 
tai, kaip pasielgė vienas ar kitas žmo-
gus, Pranas – kaip, beje, ir kiti priklau-
santieji Vilniaus būreliui – atsakydavo 
vienu paprastu žodžiu. Pranai, na ką 
manai? normaliai. Pranai, o koks jis 
žmogus? normalus. Pranai, o kaip tau 
patiko šis spektaklis? normaliai.

Aš buvau pripratęs prie stiprių epi-
tetų, vertybinių posakių, rašomų iš 
didžiosios raidės ir su šauktuku, tad 
iš pradžių maniau, kad man nori-
ma pasakyti: na, neblogai, gali būti, 
ko gi tu tikėjaisi... Tuo tarpu Prano 
„normaliai“ buvo didžiausiais komp
limentas. Jo „normaliai“ ir šiandien 
yra didžiausia vertybė, ypač kai gir-
dime tokius skambius žodžius kaip 
„oi, tiesiog genialu“, „vienintelis toks 
pasaulyje“, „dešimtmečio šedevras“, 
„pirmasis pasaulyje“, „geriausia metų 
knyga“... Po akimirkos visa tai tampa 
pelenais...

Pranas man kantriai aiškindavo: 
„yra taip, kaip turi būti“, „Darbas pa-
darytas. Tiesiog. Ir žmogus, tiesiog, 
normalus. Ko dar norėt“.

Pranas Morkus gyveno sunkiais lai-
kais ir jo gyvenimas nebuvo lengvas. 
Buvo normalus. (2022-08-30)

Iš lenkų kalbos vertė Rasa Rimickaitė

Rasa Rimickaitė, Cezary Wodzinskis, Pranas Morkus ir Zygmuntas Baumanas viešbučio 
Shakespeare Boutique Hotel restorane. 2010. Krzysztofo Czyżewskio nuotrauka
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Procesija – dešimtasis Gintaro Bleizgio poezijos rinki-
nys. Tarp daugumos jo poezijos knygų yra dvejų metų 
tarpas, tik šią ir ankstesnę nuo kitų skiria ketveri me-
tai (per tą laiką jis rašė esė, dienoraštinę prozą), ir auto
rius manė, kad poezija jį apleido, jis išsirašė.

naujosios knygos pirmasis skyrius pavadintas „su-
grąžintoji poezija“. Jis gerokai skiriasi nuo antrojo, kurį 
įvardyčiau „sugrįžusi poezija“. „Sugrąžintųjų“ daugu-
ma yra anksčiau rašyti tekstai: anksčiausias 2015 m., 
dauguma – 2018 ir 2019 m. ne vienas iš jų patvirtin-
tų kūrybos atoslūgį, kuris yra reflektuojamas, kalba-
ma apie išsiderinusią, prasmės netekusią egzistenci-
ją („baisu atsimerkt kai jauties šitoks vienas...“, p. 37; 
„rugsėjo šešėliuose supasi eglės...“, p. 38; „prieš dešimt 
metų...“, p. 40). Žinoma, nemanau, kad patys motyvai 
turi įtakos eilėraščių kokybei – tiesiog dalis tokių teks-
tų stokoja žodžio gyvybės, energijos, įtaigos.

Kaip skiriasi 2018, 2019 ir 2020 m. rašyti eilėraš-
čiai, galima matyti trijų eilėraščių cikle „Rugsėjų trip-
tikas“ (p. 46–48): paskutinis tekstas – rytietiškai mini-
malistinis, ramus, išmintingas. Pats eilėraščio rašymo 
principas – remtis ne metafora, įvaizdžiais, vaizduotės 
dariniais, o kasdieniškomis, tikroviškomis, dažniau-
siai atminties sugrąžintomis situacijomis, suteikiant 

joms bendresnės, visuotinesnės reikšmės. Toks būdas 
savaime nėra nei geras, nei blogas: kartais pasiseka, 
kartais – ne; dabartinėje poezijoje tai dominuojantis 
rašymo tipas. Bet knygoje ne vienas tokios struktū-
ros tekstas poezijos „anapusybės“ nepasiekia – kad ir 
„Redaktorius“ (p. 14), nors jame ir įžiūriu autoriaus in-
tenciją kalbėti apie vieną iš svarbių jo estetikos impe-
ratyvų – tikrumo siekį. Autobiografinis motyvas, toks 
ryškus kitose knygose, pavyzdžiui, motinai skirtoje Jo-
nas Krikštytojas (2010), čia yra praradęs savo nervą, 
tapęs ekstensyviu „beasmeniu“ pasakojimu („Veisiejai. 
20200204“, p. 17; „ežero kriauklėse...“, p. 26). Auto-
rius jam rūpimus egzistencinius klausimus eilėraščiuo-
se mėgsta „permušti“ buities vaizdais, metaforų vietą 
užimančiomis analogijomis, bet neretai liekama bend
rų tiesų lygmenyje (kad ir ant asfalto traiškomos varlės 
ir žmogaus situacijos panašumas eil. „prisikėlimo ago-
nija“, p. 23, ar proto akistata su laiku – eil. „vis aiškiau 
patirdamas laikinumą...“, p. 44). ne vienas toks „sąmo-
nės srauto“ eilėraštis leistų manyti, kad autorius jame 
specialiai paliko neįpoetintų „tikrovės“ intarpų, ir tai 
traktuoja kaip savos poetikos ypatybę.

Beveik po visais eilėraščiais yra nurodytos parašymo 
datos; sprendžiant pagal jas, intensyviausių poetinių 
būsenų būta 2020 m. lapkritį ir 2021 m. sausį. Tokia 
laiko dokumentika turbūt yra susijusi su poeto sieki-
mu tikrumo, noro įamžinti akimirką, sustabdyti laiką 
ir savyje, ir pasaulyje. Beje, pirmame skyriuje esama 
ir tekstų be datų – įdomu, kad jie ryškiai skiriasi: yra 
„rytietiški“, trumpi. Pristatydamas ketvirtąją Bleizgio 
knygą Giedanti tuštumon kariuomenė (2008) Donaldas 
Kajokas jos viršelyje rašė, kad tai „puikiai subalansuo-
ta knyga“ tarp Vakarų „kančios filosofijos“ ir, tarkime, 
Rytų zen meistro paprasto buvimo“. Vėlesnėse knygose 
šis balansas pakitęs Vakarų subjekto naudai, o naujau-
sioje – rezignacijos būsena pereina į ironiją ir autoironi-
ją, o poetinis pasakojimas tarpais ima panėšėti į absur-
deską („tiksi senelės laikrodis...“, p. 71).

Keletas pastebėjimų apie naujosios knygos naraty-
vumą: jos autorius yra išmoningas pasakotojas, nelei-
džiantis skaitytojui nuobodžiauti, pavyzdžiui, į pasa-
kojimą jis gali įterpti dialogą su savimi vaikystėje, su 
kaimyne, su sūnumi, ar pasinaudoti populiariais lietu-
vių klasikinės poezijos vaizdiniais – kad ir pagrasinti 
į eilėraščio cypę uždaryti policininką ar ketinti liudi-
ninkais kviestis paukščius (p. 72, 73). Žinoma, yra ir 
mažiau įdomių „gyvenimo vaizdelių“, kuriuose tekstas 
likęs fone („Alkoholikas“, p. 32; „nugriautas namas prie 
degalinės – lazdijai“, p. 63). Vis dėlto ir juose autoriui 
svarbus momentas yra tikrovės ir poezijos riba, kurią 

KnyGų aidai

Gintaras Bleizgys,
PROCEsija,
Vilnius: slinktys, 
2022, 128 p., 500 egz.

dailininkė augustina Gruzdytė

Vienas lauke karys

ELEnA BALIuTyTė



70 naujasis židinys-aidai       2022  /  6

stengiamasi įveikti – ne kartą svarstoma, ką tekstas ga-
lėtų reikšti jame veikiančiam, bet realybėje nieko apie 
jį nežinančiam žmogui, arba ką jis po daugelio metų ga-
lėtų reikšti kad ir jame įamžintam vaikui. Klausimas 
lieka atviras, bet toks situacijos kartojimasis rodo auto
riui svarbų momentą – poezija vis dėlto yra svarbiau-
sias įrankis įprasminti tikrovę, įveikti laikinumą.

Man labiau patiko tie eilėraščiai, kur pasakotoją gali-
ma pavadinti ir subjektu, kur išorinė istorija yra tapu-
si vidine kalbančiojo problema („Prie nakvynės namų 
„Sala“, p. 54; „Sniegas“, p. 56). Tuomet galima kalbėti 
apie klasikinę poeziją, subjektą, vaizdijimą, ir Bleizgio 
knyga (ypač antrasis jos skyrius „Demonų dvelksmas“) 
yra tam pakankamas pagrindas. o ji prasideda (p. 7) 
pamatiniais klausimais: „kas aš esu?“, „kiek formų turi 
gyvybė?“, „kas yra pabaiga?“ Klausimai sau virsta klau-
simais poezijos tradicijai, jam svarbių poetų bendrijai. 
„Klaustukas – tai baimės ženklas, mano egzistencijos 
netikrumo man pačiam ženklas, mirties galimybės žy-
muo“, – sako Šliogeris aiškindamas sąvoką „esu?“ (Ar-
vydas Šliogeris, Virginijus Gustas, Pokalbiai apie es-
mes, Vilnius: Tyto alba, 2013, p. 83). Bleizgiui jis turbūt 
yra vienas iš svarbiųjų autorių; beje, ir knygos pava-
dinimas yra iš eilėraščio „Su Arvydu Šliogeriu“: „tegu 
greičiau eina lauk / šita paskutinė laikinumo procesija / 
tegu užkasa duobę ir vėjas / užpusto duris“ (p. 70).

Šioje knygoje, kaip ir ankstesnėse, poetas ieško at-
sakymo, kas yra laikas, mirtis, anapusybė, kaip susi-
žino siela ir kūnas, „šiapus“ ir „anapus“. Jam rašymas 
yra kelio į anapusybę ieškojimas: „nematau kur esi 
ir žodžiai / yra valtys // kuriomis iriuosi pas tave [...]“ 
(p. 28), – rašė jis knygoje Jonas Krikštytojas; „stikso le-
donešis už lango // eilėraščiai / yra tiltas / yra ilgas / 
ėjimas pėsčiomis [...]“ (p. 22), – rašoma naujajame rin-
kinyje. Bet pozicijų neužleidžia ir visomis neįveikiamo-
mis gyvybės formomis besireiškianti šiapusybė. Vienas 
iš intensyviausių jos vaizdinių – žiedas, ugninis žydė-
jimas, knygoje Kai sėlinsi manęs (2014) yra įvardytas 
„grynąja gyvybės esencija“, tapusia jungtimi tarp įma-
nomo ir neįmanomo, tarp sapno ir kasdienybės. naujo-
joje knygoje šis vaizdinys susijęs ne su poetine būsena, 
o su kūrybos prigimties refleksija: „2015ų pavasarį / 
žmona kaime nupirko / penkis maišus arklių mėšlo – / 
tręšėme savo rožyną“ (p. 7). Ši jau bendrąja vieta ta-

pusi „grožio estetika“ yra veiksmingas poezijos gyvybės 
receptas, kurio knygoje laikomasi ir kuris autoriaus ne 
kartą yra deklaruotas. Jis galioja ir pirmojo skyriaus 
„sugrąžintajai poezijai“, ir „demonų dvelksmo“ įkvėptai 
antrajai knygos daliai.

Daugumą šios knygos tekstų galima laikyti poemo-
mis, jie ilgi, jų vientisumas remiasi pasakotojo mo-
nologu. Klausimus čia keičia bylojimas iš sengraikių, 
Rymo, Dante‘s ar Biblijos perspektyvos. Pasakotojas 
savo gyvenimo kelionės apmąstymams renkasi odisė-
jo, sūnaus palaidūno, Dieviškosios komedijos sakytojo 
siužetus. Akivaizdu, kalbančiojo pretenzijos yra dide-
lės – nors esama ir autoironijos: „ritmas šiek tiek nusi-
mušė / truputį pasiklydau / seniai praeita jau pusiauke-
lė / dabar esu daug toliau // jokio miško ir priedangos / 
visiška atviruma / aršiausi pragaro ratai / menkai be-
gąsdina [...]“ (p. 86).

„Demonų dvelksmo“ dalyje „sąmonės šarvus“ klibi-
na ir poetą kūrybos žygiui narsina Sigitas Geda, turįs 
jam išskirtinės reikšmės: į jį lygiuojamasi, jis cituoja-
mas, parafrazuojamas („Su Sigitu Geda“, p. 83). Bet 
pirmykštė poeto galia šiuolaikiniame pasaulyje atrodo 
kaip kvailybė, kuriai reikia tramdomųjų marškinių, ra-
minamųjų priemonių. nepaisydamas visų aplinkybių, 
nebodamas, kad imasi kiek senamadiškos formos, pa-
sakotojaspoetas kartojasi biblinę žmogaus istoriją: nuo 
vienatvės su demonais prie atsakomybės už savo gy-
venimą („ir vis dėlto man per sunki...“, p. 111; „mano 
kaltės yra su manim...“, p. 116). Abejonė užleidžia vietą 
kalbančiojo ryžtui stotis prieš visą pasaulį, būti savimi, 
rašyti. Knyga baigiasi tokios pozicijos savotišku mani-
festu. Čia jo fragmentas:

mirė cezaris mirė makedonietis ir aleksandras
mirė romos imperija inkai ir majai maironio pilis
amžinas vėjas ir ežero vandenys plauna
nes net eilės gražiausios kaip dinozaurai išnyks

bet nebijau ir nesidairau griebiuos šiaudo
ranką uždėjęs ant arklo mokausi žvelgt tik pirmyn
kito skruosto neatsuku nes teturiu pusę veido
dvylika legionų artėja sutriuškint manęs bet
aš ir vienas lauke karys

(„ne akmuo čia o dangiškas kupolas...“, p. 122)

K n y G ų  a i d a i
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Daugelis literatūrinio lauko dalyvių laukia „Pirmosios 
knygos“ konkurso rezultatų ir išleistų debiutų. Minė-
tas konkursas turi svorį ir prestižą, knygos laimėtojos 
pastebimos, recenzuojamos ir vertinamos. Pavyzdžiui, 
pernai metų konkurso nugalėtojos Gretos Dirmauskai-
tės romanas pãžeme tapo 2021 m. „Metų prozos“ kny-
ga. Su nekantrumu ir nemažais lūkesčiais recenzentė 
į rankas ėmė ir šiųmetį debiutą – Indrės Motiejūnaitės 
apsakymų rinkinį Vieną gražią dieną. Knyga nenuvi-
lia – vientisa, konceptuali, ryškus besiformuojantis in-
dividualus stilius.

Galiniame knygos viršelyje autorė teigia: „Sąsajų 
tarp siužetų ieškoti nereiktų – juos sieja tik temos, mo-
tyvai ir pasakojimo stilius. Kalbu veikėjo vardu, žiūriu 
jo akimis: tai, kas vyksta už jo akiračio ar suvokimo 
ribų, lieka neatskleista, Skaitytojui (drauge su veikėju) 
tenka spėlioti, kas ir kodėl nutinka“. Toks literatūrinis 
sprendimas vertintinas teigiamai – pasakojimas „vei-
kėjo akimis“ leidžia priartėti prie protagonistų pasau-
lio, čiuopti jį iš vidaus, o kartu apsakymų pabaigoje su-
teikiama erdvės atsitapatinti, permąstyti įvykių eigą 
ir priežastingumą. Taip pat itin ryškios apsakymus 
vienijančios temos ir motyvai, kurie dažnai „sukrinta“ 
kontrasto principu – tai griežto, biurokratinio kapita-

listinio pasaulio ir mažo eilinio žmogaus susidūrimas, 
prisitaikymas ir mėginimas maištauti, centro ir perife-
rijos susikirtimai bei prasilenkimai, gyvenamosios tik
rovės ir antgamtiškumo sandūros.

Pirmiausia norėtųsi aptarti triuškinančio kapita-
listinio pasaulio ir mažo žmogaus santykį. Apsakyme 
„Pasaka“ regime veikėją, kurio kiek ekscentriška išo-
rė kontrastuoja su iš pirmo žvilgsnio pilka eilinio žmo-
gaus būtimi – jis turi „namų, daiktų ir pareigų“. Žmo-
gus su Skrybėle dirba paprastoje Kontoroje ir laikosi 
pamatinių kapitalistinio pasaulio taisyklių. Viskas ima 
keistis, kai protagonistas, regis, dėl kvailo neapsižiūrė-
jimo praranda namus: „Tai štai – birželį buvau išvykęs 
ir nutariau, kad mokėti už būstą neprivalau, liepą įsi-
gijau brangų daiktą ir pinigų nuomai neliko, o rugpjū-
tį tiesiog pamiršau sumokėti buto šeimininkui“ (p. 36). 
Atsakomybė tenka jam pačiam, nors kartu tokie „froi-
diški“ riktai signalizuoja apie slaptus pasąmoninius 
troškimus, sudėtingą ir klaidžią žmogaus psichikos vi-
sumą. Kad galėtų atsiduoti laisvai, nesuvaržytai bū-
čiai, važiuoti traukiniu iki nežinomos galutinės stotelės 
ir dingti be žinios, veikėjas turi atsikratyti esamo gyve-
namojo pasaulio jam primetamų taisyklių, pareigų ir 
reikalavimų. Atskaitos taškais čia tampa kontrastuo-
janti apsakymo pradžia ir pabaiga: „Seniai seniai, tais 
laikais, kai turėjau namus, daiktų ir pareigų, kas va-
karą, lygiai šeštą valandą, sėsdavau į septintąjį miesto 
auto busą, išlipdavau aštuntoje stotelėje ir užsukdavau 
į mažą būtiniausių prekių krautuvėlę devintojoje gatvė-
je“ (p. 35) vs. „nutariau važiuoti iki paskutinės stotelės 
ir žiūrėti, kas bus. [...] Daugiau niekas nieko apie mane 
negirdėjo. Dingau be žinios“ (p. 55–56). Čia susitinka 
apibrėžtumas, taisyklės, pareigos, rutina ir laisvo žmo-
gaus egzistencija. Protagonisto išsikraustymas iš namų 
ir atleidimas iš darbo Kontoroje tampa akstinu priim-
ti esminius, gyvenimą keičiančius sprendimus. Ribinės 
situacijos išmuša būties saugiklius, kai tokios situaci-
jos nesusiklosto, svajonė gyventi kardinaliai kitaip daž-
nai lieka tik svajone. Taip nutinka paskutinio knygos 
apsakymo „Vieną gražią dieną“ herojui. Jis turi pabė-
gimo nuo alinančios sistemos planą, svajoja iš naujo at-
rasti, gal net perkurti prislėgtą savo savastį, išsilais-
vinti, nebūti stebimas visa matančios Didžiojo Brolio 
akies: „Būsiu vienas. Svetimšalis, keistuolis, paklydė-
lis. nemokėsiu šalies kalbos, nežinosiu vietinių papro-
čių, elgesio normų nei įstatymų. Greta nebus nieko, kas 
pažinotų mane, kas vertintų mano veiksmus, kas tikė-
tųsi įprasto deramo elgesio ar žodžio. nebereikės būti 
savimi, būsiu laisvas“ (p. 78). Tačiau kol kas apsakymo 
protagonistas pasiduoda traiškančiai sistemos galiai ir 
vertina save Kitų, pačios sistemos akimis – „aš darau 
daug klaidų ir apskritai esu nieko vertas“ (p. 75). Kaip 
jau minėta, nesant trigerio, akstino, ribinės situacijos, 
veikėjas lieka niūraus, tačiau tam tikra prasme sau-

Vieną gražią dieną gali 
nutikti bet kas
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gaus, pažįstamo solipsistinio, hermetiško pasaulio rė-
muose – „vieną gražią dieną tai nutiks“ (p. 79), o kol 
kas reikia pateikti naują ataskaitą viršininkui.

Kitonišką veikimo būdą renkasi apsakymo „Vagis“ 
veikėjas – taip pat, atrodytų, eilinis kapitalistinei sis-
temai tarnaujantis „sraigtelis“, kuris „gauna kuklią 
algą ir neturi ambicijų“ (p. 57). Vis dėlto čia papras-
to žmogaus apibūdinimą atmiešia kontrastas – „be to, 
esu vagis“ (p. 57). Protagonistas pasakoja, kad jau nuo 
vaikystės mėgo kelti sumaištį ir stengėsi, kad sistema 
subyrėtų. Ir dabar, jau suaugęs, mėgina kišti pagalius 
į ratus – prisiimdamas savotišką maištininko – Robino 
Hudo, Don Kichoto – tapatybę jis stengiasi bent mažu-
mėlę atkurti savaip suprantamą teisingumą. net paty-
ręs sistemos klerkų grasinimus ir mėginimus susidoro-
ti, herojus nenuilstamai tęsia savo darbą – išaiškinta 
afera, daugybė iš darbo Pramoninių prekių centre pa-
vogtų ir padovanotų daiktų. Apsakymo pabaigoje, net 
sumokėjęs savo kainą, protagonistas lieka ištikimas 
maištininko tapatybei – nes „miesto gyventojams rei-
kia mano pagalbos“ (p. 72).

Pastebėtina, kad beveik visi apsakymų herojai turi/
nori atsidurti periferijoje, tapti atskalūnais. Kartais 
toks keitimasis, savotiškas nėrimasis iš senos odos gali 
būti pražūtingas – taip nutinka apsakymo „Slėnis“ he-
rojui. Čia ypač ryški centro ir periferijos, apčiuopiamos 
realybės ir sukeistintos, magiškos tikrovės sandūra. 
Slėnis, kuriame tvyro rūkas ir košia vėjai – atoki mies-
to dalis. Čia galioja kitos taisyklės ir kuriamas kitoniš-
kas pasaulis, su kuriuo susiduria apsakymo protago-
nistas – naujai iškeptas Didžiosios draudimo bend rovės 
darbuotojas. Pamažu smelkiantis antgamtiško pasau-
lio dėsniams, jis praranda savo „prekinę išvaizdą“ ir 
yra vis labiau traukiamas į hičkokiško siaubo ir klai-
ko visatą. Šiurkštus kapitalistinio pasaulio veržimasis 
į laukiniškumą, svetimybę, kuri alsuoja pagal kitokius 
dėsnius, negailestingai nubaudžiamas. Kaip ir kituo-
se tekstuose, „Slėnyje“ viskas pateikiama kontrastais: 

„Aplinkybės šiuo metu klostosi palankiai, galvojau pa-
budęs ankstų pirmadienio rytą. Man sekėsi, buvau jau-
nas, sveikas, o dabar esu miręs“ (p. 5).

Perskaičius visus apsakymus, dar norisi konstatuo-
ti mažo žmogaus ir sistemos sandūros brutalumą. Šiai 
sistemai dažniausiai atstovauja įmonės direktorius ir 
jo pakalikai. Į vadovo kabinetą palydėti prasikaltę ma-
žieji žmonės stebi demoniškuosius išorinius ženklus, 
pavyzdžiui, apsakymo „Pasaka“ herojus mato itin sa-
vitą direktoriaus kėdę, primenančią „velnio sostą“: 
„o kėdė buvo ypatinga: aukštas atlošas puoštas droži-
nėtomis kaukolėmis, ragais ir gyvatėmis, porankiai – 
spygliais ir letenomis, o kojos – kanopomis. Priminė 
sostą“ (p. 40–41). Apsakymuose ryšku tai, kad sistema 
ir jos atstovai nesuteikia antro šanso, niekada neatsi-
žvelgia į žmogiškuosius faktorius, neieško veikėjų poel-
gių priežasčių – čia vadovauja kapitalistinė logika, „ha-
murabiški“ įstatymų rinkiniai, o jei suklysi, sistema 
stengsis tave sunaikinti net ne visada teisėtais būdais. 
Pagalbos ranką maištaujantiems veikėjams ištiesia ge-
ranoriški bičiuliai ir kaimynai, arba tie, kuriuos siste-
ma taip pat stengėsi sunaikinti – šis motyvas ryškus 
apsakyme „Vagis“.

Recenzijos autorė labiausiai susitelkė į esminius 
knygos leitmotyvus ir temas. norisi paminėti ir kelis 
dalykus apie patį rašymo stilių ir autorinį braižą. Mo-
tiejūnaitė rašo ir pakankamai rezervuotai (apsakymų 
pasaulis regimas tik veikėjo akimis, nėra visažinio na-
ratoriaus, „viršpasakotojo“), ir kartu išsamiai, kur-
dama ryškias įsimenančias detales ir simbolius. Abs-
traktumą (nėra konkrečių vardų) keičia bylojantys 
simboliai (pavyzdžiui, policijos numeris „666“), neatsi-
tiktinai parinkti gatvių pavadinimai, apgalvota struk-
tūra ir detalės (pavyzdžiui, apsakymas „Pasaka“ turi 
pasakoms būdingus pradžios ir pabaigos leitmotyvus). 
Apskritai šią knygą recenzentė laiko gana pavykusiu, 
sėkmingu debiutu ir nekantriai laukia kitų autorės ra-
šymų. nes vieną dieną išties gali nutikti bet kas. !
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Idos Povilaitės romanas Homo office labiau apeliuoja į kla-
sikinį (dar tiksliau – pramoginį), o ne modernistinį roma-
ną. Kaip spėju iš knygos sklaidos ir recepcijos, ją mielai 
skaito ne literatūros žmonės: tai nėra prasta populiarioji 
literatūra. Struktūra, nors ir ne bet kaip suręsta, šiek tiek 
kliba: dabartis, šalutinių veikėjų portretai ir vaikystės at-
siminimai kaitaliojami pernelyg fragmentiškai. Vaikystės 
epizoduose užsižaidžiama etnografinėmis sovietmečio bui-
ties detalėmis. Tie aprašai nesako nieko naujo, visa tai jau 
daug kartų registruota šiuolaikinėje lietuvių literatūroje ir 
publicistikoje. Kai pasišvaistoma sąvokomis „posovietikai“ 
ar „Vakarai“, skirtis atrodo vulgari, neniuansuota (nors 
prieš dešimtmetį taip veikiausiai dar nebūtų atrodę). Siu-
žeto vingiai greit pamirštami – prieš sėdant prie recenzijos 
teko perversti antrą kartą. Bet, kaip sako knygos veikėja – 
malonūs žmonės nebūna geri vadovai (p. 15). o malonūs 
recenzentai – geri kritikai.

Rašoma drąsiai ir ne be pasitikėjimo savo beletristiniais 
gabumais, bet panašiai, kaip ir Vilmos Fioklos Kiurės prozo-
je – be vadinamosios meilės savo veikėjams, tik siekiant juos 
kuo išraiškingiau satyriškai pavaizduoti. Kartais tai išeina į 
naudą, bet retai (pozityvus pavyzdys – Ievos Dumbrytės Šal-
tienos bistro). Skeptiška, sarkastiška, racionali protagonistė 

Evelina Striogė, artėdama prie penkiasdešimtmečio, yra pa-
siekusi karjeros viršūnę – turi CEo (generalinės direktorės) 
pareigas. Mums, šiokiems tokiems menžmogiams – užjau-
čiamai nyki tema, bet tebūnie: juk amžinai esame kaltinami 
savo sėdėjimu dramblio kaulo bokšte. Striogė vadovauja 
6000 darbuotojų turinčiai „Junior“ korporacijai, kuri pri-
statoma plepokais, bet išsamiais aprašais, ir jau knygos 
pradžioje ima ryškėti atsainaus, ironiško rašymo stiliaus 
paieškos (tai privalumas). Kartais per daug banalios kas-
dienybės copy-paste, dėmesio prekių ženklams (jau supra-
tome, kad protagonistė turi vartojimo problemų). Ji niekuo 
nesiskiria nuo tų, kurie jos liežuviu šaržuojami (vadinasi, 
logiška tikėtis, kad antroje dalyje atsivers ir taps kitokia). 
P. A., arba pagrindinis įmonės akcininkas, labai primena 
realų asmenį iš realios „Senukų“ kompanijos: „Vos per porą 
metų P. A. sukonstravo unikalią verslo religiją, įvilko ją į 
savotišką evangeliją, apraizgytą sėkmės ketvertais. Biu-
ruose atsirado koplyčios, kuriose trečiadienio rytais mes, 
„Junior“ vadovai, klausomės P. A. pamokslų. originalumo jo 
tekstuose tiesa nedaug, tai labiau „Krikštatėvio“ ir „Žvaigž-
džių karų“ mišrainė, bet, nepaisant paprastumo, ši verslo 
evangelija studijuojama, cituojama susirinkimuose, o pa-
grindinių citatų nemokančiam darbuotojui gresia žaibiškas 
išvadybinimas, out, raus, priklausomai nuo regiono“ (p. 23). 
Įmonė „Junior“ priklauso buvusiam banditui – panašus per-
sonažas veikia ir Rimanto Kmitos romane Remyga, tik ten 
kompoziciją gelbėja visokios poetizuotos mitologijos (kurios 
mane, tiesą sakant, labiau erzina). Povilaitės pristatomi vi-
diniai korporacijų reikalai nelabai įdomūs; recenzentė nėra 
visai skaisti, ji vienerius metus praleido akivaizdžiai kapi-
talistinėje darbovietėje, po to movė į „neapsimokančius“ ofi-
sus. Romane aprašytosios personalo vadybos „paniatkės“ jai 
gerai pažįstamos. Iš Jono ūbio ne taip seniai rekomenduotų 
filmų egzistuoja kažkoks beveik panašaus siužeto (pavadi-
nimo niekaip neatsimenu): į korporaciją ateina savanoriauti 
senjoras ir visiškai pakeičia tos firmos vadovę (kuri lygiai 
tokia, kaip Povilaitės romano veikėja), net savaip sutvarko 
neištikimybę jos šeimoje (žmogiškumo galia!). Moralas pri-
mityvus – nuo multitaskinimo netapsi laiminga. Tik tą jau 
ir anksčiau žinojom.

Romanas tarsi turėtų būti apie asmenybės virsmą: iš „Aš“ 
į „Ji“ (tokie dviejų svarbiausių dalių pavadinimai). Jis įvyks-
ta po galimos diagnozuoti onkologinės ligos, nors ji vis dėlto 
nediagnozuojama. Atrodo, pokytį lemia veikėjos mirtingumo 
suvokimas. Virsmas lyg ir neturi prasmės, nes iš nuožmios 
galios žmonėms vartojimo pereinama į neva nuosaikesnį 
daiktų (tiesa, jau be prekių ženklų, bet vis vien, tikėtina, ne-
prastų), vietų, maisto, chemijos vartojimą. Kas iš to? Veikėja 
jaučiasi viso to verta (aprašytąjį skurdą vaikystėje patyręs 
žmogus vargu ar taip jaustųsi). Tiesa, antroje dalyje ban-
doma įpinti metafizinę giją. Bet... „Dievo balsas“ (o siaube) 
vienodai blogai skamba ir pirmoje, ir antroje dalyje, jį ver-
tėjo braukti.

Kaip šalutinę siužeto liniją bandoma eksploatuoti šei-

ida Povilaitė,
HOMO OFFiCE: Romanas,
Kaunas: jūsų Flintas, 
2021, 288 p.

dailininkė jūratė Radžiūnaitė
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mos istoriją: visai gerai aprašyta tėvo savižudybė, apdegu-
si ranka susišaukia su šiurpėse minimomis „juodosiomis 
rankomis“. nuolat suimamo disidento, psichiatrijos ligoni-
nėse kvaišinamo vaistais, charakteris – vienas geriausiai 
pavykusių; taip pat ir kaimynės su kuodu, privilegijuotųjų 
gydytojos. Gal kiek neapgalvotai neriama į vaikystės nuos-
kaudų pelkes. Visi turi nuoskaudų iš ten ir jos jiems atrodo 
svarbiausios pasaulyje. Tiesą sakant, tik dėl to jos ir užra-
šomos – kad būtų įmanoma gyti. Sovietinėje ar posovietinė-
je tikrovėje kiekvienas patyrė labai panašų smurtą, todėl 
traumos ypatingumo ryškinimas truputį erzina. Stereo tipų 
nereikia ryškinti, jie ir taip švieste šviečia: raktas ant kak
lo verčiau jau būtų virtęs raktu bate. Kur kas įdomesnė 
yra traumos įveika. Laisvalaikiu, kurio, suprantama, ne-
daug, CEo Striogė užsiima linčo teismu: per banditėlius 
nukenksmina ekshibicionistus (bet ar ne didesne nuoskau-
da turėjo būti paauglystėje patirta seksualinė prievarta?). 
neapykantos ji turi sočiai, tai neva užprogramuota vadovų 
sąmonėje; aha, patikėjom. Literatūros žmonėms, pavyz-
džiui, bus nelengva suprasti, kodėl veikėjai redukuojami 
ligi instinktų; nereflektuojami instinktai taipogi pasiro-
dys ne visai įdomūs. Bet autorė geba pasakoti! Ji tikrai 
yra beletristė, todėl, nors šios recenzijos tonas kritiškas, 
kritikuoti bent jau yra ką – daugelis prozos debiutų nepa 
siekia šios kartelės.

netikiu, kad romanas keis organizacijų kultūrą, kaip 

žadama ant knygos viršelio. Gali būti, jį skaitys „ofiso 
planktonas“ ir linksminsis iš savęs. Dirbtinė „įkvepianti“ 
ir „motyvuojanti“ firmų retorika daugeliui ir be grožinės 
literatūros daro priešingą poveikį. o tie, kurios jie neatpa-
žįsta kaip dirbtinės, vargu ar sugebės atpažinti ir po Homo 
office. Socialiniuose tinkluose alergiją kelia net, atrodytų, 
nekalti hobiai, jeigu tik jie monetizuojami. Tai vartojimas, 
kuris nebekenčia pats savęs. net psichologus žmonės dabar 
vartoja tik tam, kad vartotų (apie santykius tyliu). Ar tik
rai lyderystė yra tokia reikšminga, kad ją būtų įmanoma 
iškeisti į įsikalbėtą stalkerystę ir kažką egzistencinio dėl 
to patirti? Ar tikrai senstelėdami mes neva įgyjame iš-
minties? Gal dar būtų pavykusi distopija, jeigu pabaigo-
je Striogė pasirašytų faustišką sandėrį su Mefistofeliu ir 
virstų sėkmingos vartotojos šmėkla? Bet, įtariu, tai per-
nelyg neautobiografiška tokiam svarbiam pranešimui,  
kaip pirmasis romanas.

Autorė geba susieti detales, šiek tiek simbolinti, nuo pro-
tagonistės pereiti į kito veikėjo matymo rakursą. Jeigu ji 
rašytų ne apie tai, ką geriausiai išmano (t. y. ne apie verslą), 
o apie ką nors kita... Gėjus vyras – juk galėjo išeiti įdomi 
gija, kaip ir meiluže galėjusi tapti barista nora (bet, žino-
ma, jos prireikė metafiziniams reikalams – tebūnie, nors 
ingredientų šiame kūrinyje jau kaip ir daugokai). Gal ir 
rašys, jeigu nepasiduos pardavimų diktatui. Ir skaitys gerus 
vertimus, minimum Bookerio.

K n y G ų  a i d a i
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Reikia pasidžiaugti, kad balti Lietuvos kino istorijos 
puslapiai kasmet vis plačiau užpildomi juodomis rai-
dėmis. Pernai pasirodė natalijos Arlauskaitės ir Li-
nos Kaminskaitės sudaryta straipsnių rinktinė Foku-
se: moterys Lietuvos kine (2021; plačiau žr. NŽ-A, 2021, 
nr. 7), skirta mažai nagrinėtai moterų Lietuvos kino 
industrijoje temai. Tuo tarpu šiemet knygų lentynas iš-
vydo restauratoriaus, menotyrininko ir Lietuvos litera-
tūros ir meno archyvo direktoriaus Juozapo Blažiūno 
knyga Kinematografas, kino kronikos ir kitos istorijos 
Lietuvoje iki 1915 (2022). Dvi solidžios knygos apie kiną 
Lietuvoje per dvejus metus – proga švęsti ir džiaugtis.

Ankstyvojo kino Lietuvoje istorija kol kas buvo mažai 
pažinta. Kiek informacijos apie pirmuosius Vilniaus 
kino teatrus buvo galima rasti Sonatos Žalneravičiūtės 
knygoje Vilniaus iliuzionai (2016), skyrelis ankstyva-
jam kinui skirtas istoriko Juozapo Paškausko daktaro 
disertacijoje Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietu-
vos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje (2017), bet pagrindinė knyga šiuo klausimu 
visuomet buvo ir liko dar prie Brežnevo pradėta rašyti, 
per kelis dešimtmečius ne kartą koreguota, perrašyta 
ir prie skirtingų laikmečių ideologinių sąlygų taikyta 
režisieriaus, kino tyrėjo Vytauto Mikalausko „bibli-
ja“ Kinas Lietuvoje: Nuo atrakciono iki nacionalinio 
kino meno (1999).

Monumentalus Mikalausko veikalas užima svarbią 

ir garbingą vietą Lietuvos kino istorijos tyrimų lauke, 
tačiau jis toli gražu nėra be trūkumų, o pagrindinis – 
autoriaus santykis su šaltiniais. Daugelis Mikalaus-
ko knygoje pateiktų teiginių nepagrįsti jokiomis nuo-
rodomis į istorinius šaltinius (t. y. nežinome iš kur jis 
gavo informaciją), o net kai šaltiniai nurodyti, pasekus 
autoriaus nuorodomis dažnai paaiškėja, kad jos veda į 
neegzistuojančius straipsnius ir publikacijas (šaltiniai 
nurodyti klaidingai), arba minimi šaltiniai buvo netei-
singai perskaityti (kalbama apie tai, kas šaltiniuose ne-
rašoma). Tokiu būdu svarbios knygos autorius dažnam 
ateities tyrėjui pakišo ir kiaulę, mat jo išsakyti teiginiai 
tiražuojami kitų autorių publikacijose, dažnai nepaste-
bint, kad šie teiginiai yra niekuo nepagrįsti (šios recen-
zijos autorius irgi gali stoti į tokių pasimovėlių gretas).

Blažiūnas savo knygoje su kaupu ištaiso Mikalausko 
klaidas. Jis atliko tikrai heraklišką darbą ieškodamas, 
identifikuodamas ir nurodydamas šimtus įvairiausių 
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios periodikoje išsimai-
šiusių lietuvių, lenkų, rusų kalba parašytų straipsnių, 
kronikų žinučių, pranešimų ir reklamų, liudijančių 
apie kino egzistenciją Lietuvoje. nebuvus sistemingo 
su kino istorija susijusių dokumentų saugojimo, neiš-
likus daugeliui tuo metu kurtų ir rodytų filmų, išmirus 
gyviems liudininkams, būtent mažu šriftu spausdintos 
kronikų žinutės, reklamos, reti poleminiai straipsniai 
tampa pagrindine šaltinių baze, kuria remiantis gali-
ma rekonstruoti laikmečio kino gyvenimo vaizdinį. Tai 
pasakytina tiek apie prieškarinį, tiek apie nepriklauso-
mos Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) lai-
kotarpį. Blažiūno atlikta šaltinių paieška, be abejo, pa-
reikalavo šimtų darbo valandų, žvitrių akių ir geležinės 
kantrybės. Jau vien dėl šaltinių gausos knyga taps pui-
kia pagalbine priemone visiems tyrėjams, kurie ateity-
je imsis šios temos. Išsamus ir smulkus knygos turinys 
(užimantis net 8 p.) leidžia nesunkiai rasti informaciją 
ir bus itin patogus kraštotyrininkams – mat veik pusę 
jo užima įvairių miestų ir miestelių bei juose stovėjusių 
kino teatrų pavadinimai.

Vis dėlto iki autoriaus išsikelto tikslo – parašyti kny-
gą, po kurios jau nebereikėtų plačiau grįžti prie šios te-
mos („Lėtai ir skrupulingai, kad neliktų neaiškumo bei 
neatsakytų klausimų ateityje, nereikėtų plačiau prie 
šios temos sugrįžti, čia rašoma apie pirmuosius kine-
matografus – toks istorinis kino teatrų pavadinimas – 
ir pirmąsias kino kronikas Lietuvoje iki 1915 m. Taip 
pat pasakojamos kitos istorijos, kurios vienaip ar kitaip 
papildo tekstą“, p. 6) – dar labai toli. Veikiausiai kaž-
kur pusiaukelėje tai suprato ir pats autorius, mat kny-
gos pabaigoje, vietoj išvadų (!) randame vos du sakinius: 
„Tai štai kokie liūdni reikalai. // Laukite tęsinio“ (p. 404).

Atrodo, kad pradėjus nuo daug jėgų pareikalavusios 
šaltinių paieškos, autoriui vėliau pritrūko laiko, kantry-
bės ar žinių kažką rimtesnio su tais šaltiniais nuveikti, 

juozapas Blažiūnas,
KinEMaTOGRaFas, 
KinO KROniKOs 
iR KiTOs isTORijOs 
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universiteto leidykla, 
2022, 452 p., 400 egz.

dizainerė jurga januškevičiūtė-
Tėvelienė

ankstyvojo kino 
(kunst)kamera

AuDRIuS DAMBRAuSKAS



76 naujasis židinys-aidai       2022  /  6

K n y G ų  a i d a i

išskyrus „žirklių ir klijų“ metodu suklijuoti juos į rišlų 
tekstą pagal tematines grupes: „Surinkau daug litera-
tūros, šaltinių bei vaizdų ir iš lėto, dėliojant po sakinį 
atsirado šis tekstas“ (p. 7). Veikiausiai nepameluosiu, 
kad daugiau nei pusę dėstymo dalies sudaro šaltinių ci-
tatos, dar kiek ir knygą būtų galima kategorizuoti kaip 
šaltinių publikaciją. neretai pagrindinė knygos tema – 
kinas – tuose šaltiniuose ir paskęsta. Pavyzdžiui, Biržų 
kino teatrui knygoje skirti 3 puslapiai: be kelių auto-
riaus žodžių, tai – vientisa citata, iš kurios tesužinome 
tik tiek, kad 1912 m. kino teatras Biržuose buvo, visas 
likęs tekstas – tai knygos pavadinime minimos „kitos 
istorijos“. nors nematau nieko blogo iškelti šaltinius į 
pirmą planą, konstruoti pasakojimą per juos, vis dėl-
to norėtųsi matyti tvirtesnę juos valdančio demiurgo, 
auto riaus, ranką. Dabar šaltiniai kritiškai neanalizuo-
jami ir nevertinami, juose rastos informacijos dažnai 
nė nebandoma apibendrinti.

Galbūt idėjų kaip kažką prasmingesnio nuveikti su 
surinktais šaltiniais autorius būtų galėjęs pasisemti 
iš šį laikotarpį apimančių užsienio kino tyrimų. Deja, 
kaip knygoje nėra išvadų, taip nėra ir rimtesnio įvado, 
galinčio plačiau atverti duris į autoriaus kūrybinę vir-
tuvę. nors autorius gausybe naujų faktų papildo Lietu-
vos kino istoriją, pataiso Mikalausko knygoje buvusias 
klaidas, aktualiai atsiliepia į šio laikotarpio kino tyri-
mų problematiką Lietuvoje, bet pats tuo nesigiria, sle-
piasi, dialogo su kitų autorių darbais neveda. Skaity-
tojui nesusidaro pilnesnis vaizdas: kokie šaltiniai liko 
nepanaudoti? Ar jų daug? Kaip yra su archyviniais te-
mos šaltiniais – kelias pozicijas galime rasti šaltinių są-
raše, bet ar buvo atliktas rimtesnis archyvinis tyrimas? 
Kiek tema nagrinėta užsienio autorių, juk knygų apie 
kiną carinėje Rusijoje yra?

nors iš pateikto literatūros sąrašo matyti, kad auto-
rius yra kiek plačiau pasidomėjęs tiriama tema, visgi 
užklimpimas šaltiniuose neretai jam pakiša koją. Pa-
vyzdžiui, nesuprantama, kodėl kalbant apie caro niko-
lajaus II kino politiką ir santykį su kinu reikia rem-
tis 1927 m. leista bolševikine propaganda (p. 209–210), 
kai naujų tyrimų šia tema netrūksta ir jie piešia ge-
rokai kitokį vaizdinį. Pasitaikantys naivūs, su realybe 
prasilenkiantys teiginiai, pavyzdžiui: „Bet XX a. pra-
džioje visas kinas buvo tik dokumentinis“ (p. 16), lyg ir 
sufleruoja, kad būtų buvę sveika dar labiau pasigilinti 
į tematiką, pabrandinti veikalą. Kodėl knygoje neapta-
riamas vaidybinis kinas, tikrai buvęs XX a. pradžioje 
ir figūruojantis autoriaus cituojamuose šaltiniuose, tai 
pat būtų buvę įdomu sužinoti įvade.

na, bet lig šiol į veikalą žiūrėjau pro savanaudiškus, 
visaip jį išnaudoti norinčio kino tyrėjo akinius, taikiau 
jam mokslinio darbo kriterijus. Vis dėlto reikia pastebė-

ti, kad knyga išleista mokslo populiarinimo knygų seri-
joje „Vilniaus universitetas visiems“, skirtoje ne siaurų 
sričių specialistams, o tiesiog eiliniam smalsiam skai-
tytojui. Serijoje jau išleistos knygos apie propagandą, 
lietuvių skalikus, diabetą, knygų skaitymą, Kazį Pakš-
tą, o dabar ir apie ankstyvąjį kiną. Tokiu atveju nebū-
tina iš autoriaus reikalauti mokslo darbui būdingesnio 
griežto įvado, galima kiek atlaidžiau žiūrėti į kritiško 
santykio su tiriama medžiaga trūkumą. Jeigu žvelgsi-
me į knygą tiesiog (kino) istorija besidominčio praeivio 
žvilgsniu, tai dalis riebių knygos, kaip akademinio dar-
bo, minusų taps džiuginančiais pliusais. Visų pirma tai 
pasakytina apie antrinę tyrimo žaliavą – kinematogra-
finę knygos temą dažnai užgožiančias „kitas istorijas“. 
Dabar jos kaip tik bus lengvas atokvėpis nuo besikarto-
jančių rutininių kino šaltinių, kadangi kad ir kaip žiū-
rėsi, prieškariu apie kiną spaudoje rašyta gan menkai, 
kino filmų kritikos tradicijos dar nebuvo. Tad dažniau-
siai apie kiną ir sužinota tik tada, kai jis atsidaryda-
vo, užsidegdavo, kas nors jame susimušdavo, geresniu 
atveju – jei koks teatro mylėtojas, sveikos gyvensenos 
šalininkas ar visuomenės moralės saugotojas nuspręs-
davo spaudoje išlieti susikaupusią ant kino teatrų tul-
žį. Kad ir kaip įdomu būtų pirmą kartą skaityti apie ko-
kią supleškėjusią kino įstaigą, po kelių pasikartojančių 
panašaus pobūdžio pranešimų jie ima varginti, o štai 
istorija apie Vilniaus senamiestyje iš kažkur atsiradu-
sią ir į Šv. Jonų bažnyčios bokštą įsikorusią beždžionė-
lę – tikra atgaiva.

Istorikus ir specialistus Juozapo Blažiūno knyga gali 
kiek nuvilti, tai nėra stipri mokslinė studija, bet ieškan-
tiems tiesiog intelektualaus, originalaus, kinematogra-
fiško, Lietuvos istorijos temos laisvalaikio skaitinio – 
tai tikrai patrauklus pasirinkimas. Vis dėlto užvertus 
knygą nepaleidžia mintis, kad du skirtingus pasaulius 
buvo galima glaudžiau sujungti į vieną junginį. Dabar 
Blažiūno knygai apibūdinti visai tinka žodžiai, kuriais 
jis pats apibūdina ankstyvąsias kino kronikas: „Porą 
minučių rodomos kokio nors valdininko laidotuvės, iš 
karto toliau demonstruojamas gesinamas gaisras, vė-
liau vaizdai iš Kinijos, tada karinis paradas Maskvoje 
ir t. t.“ (p. 16); „Su kronikomis taip pat – peržiūrėjai, 
gavai informaciją ir pamiršai“ (p. 7). Ši knyga – savo-
tiška prieškario laikų kunstkamera – ankstyvojo kino 
įdomybių rinkinys. o norėtųsi sulaukti šiuolaikinės 
masinės kino produkcijos, prie ekranų prikaustančios 
Netflix dokumentikos, kur nepaleisdama įtampos ka-
mera smulkiai fiksuotų įvairių šiurpių nusikaltimų ir 
įvykių detales. na, bet autorius pažadėjo tęsinį, o visi 
žinom, kad Netflixas tęsiniais dosnus. Lai dosni būna ir 
Lietuvos knygų rinka, lauksime! !



77naujasis židinys-aidai       2022  /  6

K n y G ų  a i d a i

Šūkis „Miestas, kurio nepastebime“ ir simbolis su Gedi-
mino pilies bokštu bei akimi puikuojasi jau ant trečios 
Dariaus Pocevičiaus knygos. Tai iliustruoja autoriaus 
idėją – atkreipti dėmesį į mieste esančias detales, ma-
žosios architektūros detales, įjungti jas į bendrą mies-
to paveikslą. Dvi pirmosios sėkmingos ekskursijos (100 
istorinių Vilniaus reliktų, Vilnius: Kitos knygos, 2016; 
Istoriniai Vilniaus reliktai, 1944–1990. I dalis, Vilnius: 
Kitos knygos, 2018, toliau – IVRI) žadėjo ne ką mažiau 
įdomų ir intriguojantį tęsinį su vietomis, kurias isto-
rikų darbuose aptiksi rečiau. Vien ko vertas pirmojoje 
sovietinių reliktų dalyje suregistruotas ir gausiai iliust
ruotas skyrius apie neonines miesto parduotuvių rek
lamas (IVRI, p. 693–711) ar kiti panašūs perliukai.

Šį kartą miesto tyrinėtojas žengia į sau mažiau bū-
dingą lauką. Antroji dalis, kaip teigia pats autorius, su 
„pasikeitusiu svorio centru“ (p. 7), atsigręžia į žmones, 
bendruomenes, kurios kūrėsi mieste sovietmečiu, for-
mavo jo kultūrinį lauką. 11 skirtingų skyrių rekonst
ruoja skirtingus atvejus. Kompozitoriai, dailininkai, 
rašytojai, jų buitis, darbo sąlygos, laisvalaikis. Greta to 
ir Pocevičiaus arkliuku tapę reliktai – juvelyrinės, kny-

gynai, gamykla, vaistinės ar egzotiškai skambantys 
„Vilniaus kompiuterių namai“. Daugiau nei šešiuose 
šimtuose puslapių telpa nemažai skirtingų sluoksnių, 
kurie galėtų sudaryti ir savarankiškus tekstus, išleis-
tus atskiromis knygomis, tiražuojamomis gal ir ne mi-
lijoniniais tiražais, kaip būta sovietmečiu. Varstomos 
knygynų, vaistinių, juvelyrinių durys, ieškoma jų puo-
šybos elementų ir kitų būdingų bruožų. Įsiveržęs į te-
beveikiančius knygynus, autorius iškuičia jų kampus, 
atitraukia lentynas tam, kad surastų vieną ar kitą puo-
šybos detalę (p. 179) ar it tardytojas išklausinėja dar-
buotojus apie tuo metu klestėjusias „blato“ praktikas, 
santykius su miesto elitu (p. 150). Tarytum įsigyvena-
ma į tą laikotarpį ir nostalgiškai perpasakojamos lai-
kotarpio peripetijos. Skyriuje apie Vilniaus šachmatų 
klubą Alumnato kieme detaliai atpasakojama dramb
liukošachmatų lentos atsiradimo istorija, surandamas 
jos autorius, atkuriama ir paties klubo istorija (p. 542–
562). Visų šių miesto detalių registravimą laikau pa-
grindiniu ir stipriausiu Pocevičiaus tekstų bruožu.

Didžiąją dalį knygos puslapių sudaro kiti sluoksniai 
ir jų genezė. Centre atsiduria Vilniaus intelektualinio 
ir kūrybinio elito kasdienybė, siekiama suregistruoti jų 
veiklos vietas, kaip kokiam gyvenimo būdo žurnale pri-
duriant vieną kitą pikantišką istoriją. Kompozitoriai, 
rašytojai ir dailininkaiarchitektaiskulptoriai, tiks-
liau – jų bendruomenės, tampa antrosios sovietinių re-
liktų dalies ašimi. Išskiriami sėkmės atvejai – paskirti 
butai, pasitelkiant gausias leidybos apimtis konstatuo-
jama, kad kultūrinis to meto laukas kardinaliai skyrė-
si nuo šiandienos, viską suteikdavo valstybė arba koks 
nors susijęs fondas. Vienpusiškas žvilgsnis į laikme-
čio aplinkybes kuria romantizuoto sovietmečio vaizdi-
nį. Tiesioginės polemikos su istorinėmis studijomis čia 
nėra, tačiau viso pasakojimo metu jaučiama, į ką ape-
liuojama ir su kuo autorius polemizuoja.

Pasakojimas dažniau iš gatvių persikelia į daugia-
bučius Antakalnio g. pradžioje, vieną iš Šilo, Mildos, 
Švyturio gatvės rašytojų namų arba į ištaigingus kom-
pozitorių kotedžus Žvėryne. Mato čia gražius, naujus 
namus, įsikūrinėjančius rašytojus, dailininkus, kompo-
zitorius. Autoriui rūpi ne tik puošybos detalė ant namo 
fasado, jam rūpi ištirti, kaip gyveno rašto ar teptuko 
žmonės, kokios problemos juos kamavo. o problemų, 
pasirodo, nebuvo daug. Viskuo rūpinosi valstybė, o jei 
ši nepajėgi – fondai pagelbės. Gana vienpusiškai vaiz-
duojamas rašytojų namų statymo vajus šeštameaš-
tuntame dešimtmetyje. Apie tuometinę gerovę liudi-
ja 4–5 kambarių butai, kuriuos valdžia atriekė elitui 
(p. 248). Apgyvendinimas tampa bendruomenių kūri-
mo ašimi, o kartu ir sudėtingo laikotarpio pateisinimu. 
nuo erdvių butų rašytojams iki butų su dirbtuvėmis 
dailininkams ar kotedžų su atskiru darbo kambariu 
kompozitoriams. Ir viskas nemokamai. Bent jau iš-

darius Pocevičius,
isTORiniai ViLniaus 
RELiKTai, 1944–1990. 
ii dalis,
Vilnius: Kitos knygos, 
2022, 656 p., 1500 egz.

dizainerė Lina sasnauskaitė

sovietmečio sėkmės 
istorijos nukeliant 

Cvirką

ToMAS VAITELė
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rinktiesiems, kol kiti, mažiau pasisekę, laukė eilėje. 
Skaitytojus masinantis klausimas „kaip ir kur jie gyve-
no“ išpildomas nuosekliai pateikiant pilnas specialiųjų 
statinių ir kvartalų istorijas su trumpomis naujakurių 
biografijomis.

Tokio pasakojimo problema ta, kad centre dažniau-
siai atsiduria sovietmečio Juozai Baltušiai, o ne Vytau-
tai Kubiliai. Abu žmonių tipai buvo savotiško istabliš-
mento dalis. Vienas leistas milijoniniais tiražais, kitas 
atšilimo metu parašęs priešiškai sutiktą straipsnį „Ta-
lento mįslės“ buvo stumiamas į užribį. Ir abiejų viena-
laikės refleksijos šiandien plačiai prieinamos – tiek vie-
no, tiek kito dienoraščiai publikuoti. Tačiau sovietinės 
kasdienybės vertinimai juose skiriasi. Kol Baltušis mė-
gavosi superžvaigždės statusu „į stalčių“ lengvai įgel-
damas santvarkai, Kubiliaus padėtis buvo sudėtinges-
nė, o ir Pocevičiaus aptariami patogumai dažniausiai 
aplenkdavo režimui „prasikaltusį“ literatūrologą. Bal-
tušis knygoje tampa kertine figūra, kurią nušlavė su 
Sąjūdžiu kilusi atgimimo banga. už ką? Autorius prisi-
mena tik išmatų maišelius prie durų ir plėšomas kny-
gas, tačiau nesiteikia detaliau aptarti šio atvejo, lako-
niškai 1990ųjų lūžį įvardydamas kaip trečiąją „raganų 
puotą“ (p. 281). nors Baltušio smerkimo kampanija ir 
pasižymėjo barbariškais išpuoliais, tačiau čia reikalin-
gas kur kas platesnis kontekstas. Antai ir su Antanu 
Venclova susidorota, o pagamintas biustas taip ir liko 
kažkur užmirštas. Ir taip su dauguma to laikmečio ra-
šytojų. Pasakotojas atsirenka selektyviai tik pačių nu-
kentėjusiųjų liudijimus, juos papildydamas savo paties 
kategoriškomis nuostatomis.

Gerėjančio kultūrinio gyvenimo tezė pagrindžiama 
leidybinėmis to meto apimtimis, kurios kai kurių auto-
rių atveju perlipdavo ir milijonus (p. 28–29), bet čia atė-
jo 1990ieji ir „knygų plėšymo ir tepliojimo aktai žymėjo 
vienos epochos pabaigą ir kitos pradžią“ (p. 47). niū-
riu perėjimo simboliu laikomas tas pats Baltušis, kurio 
„nuopelnus“ simbolizavo kažkieno prie durų paliktos 
išmatos. Polemika tekstuose gana vienpusė – konfron-
tuojama su išankstinėmis nuostatomis, ne konkrečiais 
darbais. Suabejojama cenzūros įtaka literatūriniam 
laukui, pateikiamas Balio Sruogos Dievų miško cenzū-
ravimo atvejis, kurį bandoma susieti su rutininio re-
dagavimo procesu (p. 203–206). Skirtingų disciplinų 
mokslininkai skyrė daug dėmesio kūrybinio elito prak-
tikoms sovietmečiu, jų kompromisams su režimu, eg-
zistuoja nemažai skirtingų prieigų, romantizuotų ar 
itin kritiškų tekstų. Ligšiolinis įdirbis Pocevičiaus są-
moningai ignoruojamas.

Pasakojimuose netrūksta sultingų istorijų. Štai „pa-
tvirtinti dokumentais sudėtinga“, bet esą Eduardo Mie-
želaičio ir Monikos Mironaitės romanėlis baigėsi taikos 

sutartimi tarp jos vyro Juozo Baltušio ir Mieželaičio, 
dėl ko Mieželaičiui buvo pažadėtas rašytojų sąjungos 
pirmininko postas su sąlyga, kad šis atsisakys svetima-
vimo su Baltušio žmona (p. 235). Pauliaus Širvio klyst-
keliai taip pat aprašyti nurodant vieną kitą painesnę 
istoriją, į kurią papuldavo itin bohemišką gyvenimą 
gyvenęs poetas: „Aštuntokėms norėta kelti baudžiamą-
ją bylą, o poetas, įtariamas „nepilnamečių įtraukimu 
į girtavimą“, turėjo rašyti pasiaiškinimus. Tačiau vis-
kas baigėsi laimingai. 1971ųjų rugsėjį P. Širvys gavo 
dviejų kambarių butą elitiniame name Vokiečių g. 11“ 
(p. 241). Žvilgsnis iš sovietinio laikotarpio dažnai perke-
liamas ir į šiandienos aktualijas. „Rašytojiško Vilniaus“ 
skyriuje vietos randa ir konfliktas dėl Jono noreikos
Generolo Vėtros įamžinimo, ir Petro Cvirkos paminklo 
drama (p. 201–203). Pateikiama ir itin keistų šiandie-
ninės kultūros politikos įžvalgų, o viską vainikuoja ci-
tata, kuri pateikia komišką skirtingų epochų problemų 
sintezę: „Šiandien ne tik rašytojas ar žurnalistas, bet ir 
kiekvienas sąmoningas Lietuvos pilietis žino, kad, su-
abejojus sovietmečio blogybėmis, pokario partizanų di-
dvyriškumu, seksualinių mažumų teisėmis ar korona-
viruso grėsme, lauks politiniai nemalonumai“ (p. 212).

Politinę Pocevičiaus programą galima rasti pirmosios 
reliktų dalies įžanginiame puslapyje: „Apie mirusįjį – 
arba gerai, arba nieko. o nerašyta nūdienos taisyklė 
skelbia: apie sovietmetį – arba blogai, arba nieko. Vadi-
nasi, sovietmetis yra visiška priešingybė mirusiajam“ 
(IVRI, p. 3). Pretenzingas ir viename interviu nuskam-
bėjęs palyginimas: „Daugelis sovietmečio tyrimų pana-
šūs į pirmąjį „Tiesos“ laikraščio puslapį. Jie vienodi, ny-
kūs, politiškai angažuoti. Mano tyrimai labiau primena 
margą paskutinįjį „Vakarinių naujienų“ puslapį su ne-
dideliais straipsneliais, trumpomis žinutėmis, kultūros 
ir sporto renginių skelbimais ir, aišku, humoro skyre-
liu“ (https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/
vilniaustyrinetojasdariuspoceviciusmesvartojame
miestaonejamegyvename2861744668).

nedrįsiu neigti – tai dar viena įdomi ir įtraukianti 
miesto tyrinėtojo kelionė, tačiau šį kartą gerokai ryš-
kiau atsiskleidžia ir šio teksto strategija bei kartais 
išlendančios autoriaus intencijos, numušančios į šian-
dienos atminčių konfliktų lauką. Vienpusiškas tekstas 
primena ir kaltinimą laisvajai rinkai, Sąjūdžio Lietu-
vai ir visiems tiems, kurie neva griovė tariamą gerovės 
valstybę, kurioje kompromisai garantavo padorias gy-
venimo sąlygas. Antroji sovietinių reliktų dalis yra apie 
sėkmę ir jų refleksijas šiandien. Kiek angažuotai, kiek 
pritemptai ir nevengiant mestelėti savojo žvilgsnio, ku-
ris primena sovietinio elito atsiminimų žanrą, ieškant 
pateisinimų ir pasiteisinimų.

K n y G ų  a i d a i

!
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KnyGų MuGė

Bayliss, Andrew J., The Spartans, 
oxford: oxford university Press, 2020, 
184 p.

Trumpoje koncentruotoje studijoje, 
savotiškame įvade į „tikrąją Spartą“, 
istorikas, remdamasis naujausiais 
moksliniais tyrimais, pakelia pa-
slapties šydą nuo mitais apaugusios 
Spartos ir jos gyventojų. Autorius nuo-
sekliai dekonstruoja žymiojo Termo-
pilų mūšio legendą, pristato „tikrąją“ 
spartiečių visuomenę ir skirtingų jos 
socialinių grupių gyvenimą, pradedant 
berniukų auklėjimu, helotų gyvenimu 
ir baigiant spartietėmis. Dėmesio itin 
vertas paskutinis knygos skyrius, 
ku riame aptariama „Spartos mito“ 
recepcija Vakarų kultūrose moder-
niaisiais laikais ir jos įtaka Europos ir 
totalitarinių režimų politinei minčiai. 
Skaitant kiek erzina tai, kad autorius 
nors ir cituoja platų šaltinių korpusą, 
nepateikia tikslių nuorodų į naudotą 
literatūrą, knygoje visai nėra išnašų. 
Knyga tikrai nėra skirta specialis-
tams, tačiau pateiks solidžią Spartos 
apžvalgą bet kuriam Antikos istorija 
besidominčiam skaitytojui.

Tomas Riklius

Cohen, Israel, Vilna: Žydiškojo 
Vilniaus istorija, iš anglų kalbos vertė 
Miglė Anušauskaitė, Vilnius: Hubris, 
2022, 384 p., 1000 egz.

Retas lietuvių kalba leidinys – žydo 
knyga žydiškai auditorijai. Parašyta 
karo metu, kad ir nežinant „galutinio 
sprendimo“, bet jaučiant, kad Vilniaus 
bendruomenės, tokios, kokia buvo, ne-
bebus. Sukrečiančiai nuskamba pasa-
kojimas, kaip Vilniaus žydai pagaliau 
pasijuto tikrai laisvi ir saugūs atėjus 
Lietuvos valdžiai, o paskui lietuvių 
da liniai dalyvavo Panerių žudynėse. 
Tegu istorinis pasakojimas senstelėjęs 
(autorius tiki, pavyzdžiui, legenda apie 
Potockio atsivertimą ir sudeginimą), 
bet faktai ir jų matymas išlieka lietu-

viui įdomūs ir kai kada netikėti. Antai 
tik iš jos supratau, kuo svarbus buvo 
Vilniaus Gaonas, kaip iš vidaus atro-
dė Vilniaus žydų sąranga. neprastai 
išversta, knyga prisidės prie judaikos 
terminijos stabilizavimo.

Vytautas Ališauskas

Grašytė-Black, Birutė, Sumokė-
jau alyvmedžio lapais: Eilėraščiai, 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
lei dykla, 2022, 64 p., 500 egz.

Po ilgiau nei dešimtmetį trukusio 
literatūrinio plūduriavimo periodinėje 
spaudoje Birutė GrašytėBlack tapo 
„Pirmosios knygos“ konkurso poezijos 
laureate. Rinkinys apgaubtas misti-
fikacijomis, tautosakos elementais ir 
tirštos, pasaulį į fragmentus skaldan-
čios miglos, kurioje paprastai skendi 
prisiminimai apie vaikystę. Kaip ir 
dažno žmogaus vaikystės metai, taip ir 
šio rinkinio eilėraščiai yra neįpareigo-
jantys, jų poetika nėra novatoriška ar 
pretenzinga, ji lengva kaip voratink
lių gijos, ant kurių vystosi savitas pa-
saulis, kupinas pavojų ir paslaptingų 
raštų. Tai tikrų tikriausias kenotafas 
vaikystei, kurį tenka pastatyti, kad 
prisiminimai išliktų ir neišnyktų kar-
tu su asmeninės istorijos nešiotojais 
ar nykstančiu kaimu. Skaitytojams, 
atpažįstantiems rinkinyje vaizduoja-
mą vaikystės kaimą, knyga turėtų būti 
saldaus sapno prisiminimas, kuriame 
už viską galima susimokėti alyvme-
džio lapais.

Deividas Varanius

Kmita, Rimantas, Ugnies giesmės: 
Tūkstantis Sigito Gedos veidų, Vilnius: 
Tyto alba, 2022, 320 p., 2000 egz.

Tai nėra tradicinė Sigito Gedos bio
g rafija. Tai netgi nėra netradicinė 
Gedos biografija. norėtųsi, sekant Vy-
tautu Kavoliu, sekančiu Eriksonu, ją 
pavadinti psichobiografija, bet tai irgi 
netikslu – Geda čia nėra suvokiamas 

kaip visuomenės ar istorijos psicholo-
ginės sanklodos reprezentantas. Vis 
dėlto autoriaus sumanymas patologi-
jų persunktą Gedos „gyvatą“ pamatyti 
kaip Karen Horney, Karlo Gustavo 
Jungo, Josepho Campbello palimpses-
tą neatrodo nevaisingas. Skaitytojai 
taip įvesdinami ar sugrąžinami į pri-
mirštą kultūrinę poeto terpę, formavu-
sią ir jo savimonę. Autorius, manding, 
sąmoningai paliko neatsakytą klau-
simą – o ką gi kancelinimo kultūros 
laikais daryti su tokio XXI a. François 
Villono kūryba?

Benas Lapinas

Knausgård, Karl Ove, Mano kova, 
Penkta knyga: Kartais turi lyti, iš 
nor vegų kalbos vertė Justė nepaitė, 
Vilnius: Baltos lankos, 2022, 588 p., 
3500 egz.

Tai penkta šešių autobiografinių ro-
manų ciklo Mano kova knyga lietuviš-
kai. Su kiekviena jų tampa vis aiškiau, 
koks tai didis norvegų prozininkas. 
Ir čia rašytojas išlaiko tą patį meninį 
braižą, tą patį natūralų realistinį stilių, 
skaidrią kalbą, kurie perteikia paties 
rašytojo savitą esybę. Šįkart jis, tęs-
damas ketvirtą knygą, pasakoja apie 
keturiolika savo gyvenimo metų, pra-
bėgusių lietaus merkiamame Bergene 
nuo 1988 iki 2002 m. Jis prisimena, 
kaip būdamas devyniolikos pradėjo 
mokslus Rašymo meno akademijoje. 
Mokytis meninio rašymo – toks buvo 
jo tikslas siekiant tapti rašytoju. Berge-
nas čia vaizduojamas tarsi atskiras pa-
saulis, kupinas mažų ir didelių įvykių: 
tolesnės studijos universitete, darbai, 
draugai, vakarėliai, merginos, santuo-
ka. Kol galiausiai po daugybės bandy-
mų pasakotojas publikuoja savo pirmą-
jį romaną. Visa tai skaitydamas, kaip 
ir kitose ciklo knygose, gali mėgautis 
pasakojimo žmogišku tikslumu ir tuo, 
kaip rašytojas geba paprastą kasdieny-
bę prisodrinti egzistencinės prasmės.

Dalia Zabielaitė
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Pomponai

BEnJAMInAS KRoKAS

I

Kartą gyveno ant jūros kranto se-
nis ir senė. Senis kasdien žuvį gaudė, 
o senė jo druskos suėstus apatinius 
nuolat skalbė. o jų didžiausias noras 
buvo – turėti auksinę geldą.

II 

nutarė caras Petras I iškirsti langą į 
Europą. Jis buvo gabus dailidė, bet men-
kai išmanė navigaciją, tai langą iškirto 
rytinėje izbos pusėje. Visą likusį gyve-
nimą jis taip ir žiūrėjo į orientą, ma-
tydamas tik tolimus Vakarų šešėlius.

III

1807 m. prancūzų imperatorius na-
poleonas Bonapartas ir Rusijos impe-
ratorius Aleksandras I pasirašė Tilžės 
taikos sutartį, prie kurios buvo pridėti 
slaptieji protokolai, numatantys, kad 
Klaipėdos krašte bus gaminami Tilžės 
sūriai, o Tilžės miestas, išvijus iš jo vo-
kiečius, bus pervadintas į Sovietską.

IV

Kartą Fiodoras Tiutčevas taip nu-
sakė Rusijos istoriją: „Rusų istorija iki 

Petro Didžiojo yra nuolatinės gedulin-
gos mišios, o po Petro Didžiojo – ištisi-
niai nusikaltimai“.

V

Fiodoras Tiutčevas buvo Rusijos 
dvaro diplomatas, todėl labai nemėgo 
supuvusios Vakarų Europos. Maža to, 
jis dar buvo poetas, tad mėgdavo pra-
vėręs langą stebėti vakaruose besilei-
džiančią saulę. Kartą jis iš Varšuvos 
rašė žmonai: „Aš ne be liūdesio išsi-
skyriau su tais supuvusiais Vakarais, 
tokiais švariais ir kupinais patogumų, 
idant sugrįžčiau į tą mielą ir purviną 
tėvynę“.

VI

Kartą nikolajus Gogolis, 
vaikštinėdamas Peterburge 
po nevos prospektą, surado 
ant grindinio kažkieno pa-
mestą nosį, paltą ir portretą. 
Parsinešęs radinius namo, 
nutarė iš tų daiktų surink-
ti kokį nors homunkulą ir 
pranokti daktarą Frankenš-
teiną, apie kurį buvo ką tik 
perskaitęs kažkokios anglės 
knygelėje. Dėliojo dėlio-

jo ir po kurio laiko pats nusistebėjo:
– Išėjo tikras Vijus.

VII

Gydytojas Ivanas Pavlovas buvo 
didelis gurmanas. Pietums ypač mėg-
davo mažyčius šuniukus: keptus, troš-
kintus, farširuotus. Kiekvieną dieną 
lygiai antrą valandą jam patarnau-
jantis felčeris patiekdavo į stalą kokį 
nors šunišką skanėstą. o kai užėjo 
bolševikai, tai baigėsi ir šuniukai, 
ir kačiukai, ir felčeriai. Sėdėdavo Pav-
lovas prie tuščio stalo ir jausdavo, kaip 
burnoje lygiai antrą valandą popiet 
imdavo kauptis seilės ir drėkti gomu-
rys. Taip jis pagrindė sąlyginio reflek 
so teoriją.

VIII

Kai visų tautų vadas ir 
tėvas Josifas Stalinas buvo 
rastas negyvas savo šlapimo 
baloje, Lavrentijus Berija 
niūriai burbtelėjo:

– nado močitsia v sortirie.
Ilgainiui kartojami šie 

sparnuoti žodžiai nutolo nuo 
savo pirminės reikšmės.

uŽSKLAnDA



81naujasis židinys-aidai       2022  /  6

naujasis židinys-aidai
RELIGIJoS, KuLTūRoS IR VISuoMEnėS 
GyVEnIMo ŽuRnALAS
Trisdešimt pirmi metai. 2022, nr. 6 (353)
Išeina aštuonis kartus per metus.

VšĮ „nAuJASIS ŽIDInySAIDAI“ 
Pilies g. 8, 01403 Vilnius, Lietuva / Lithuania
Įmonės kodas 124626686, PVM kodas LT246266811
A/S LT60 7044 0600 0131 0361, AB SEB BAnKAS
Direktorius Mantas TAMoŠAITIS
Mob. tel.: +370 643 47069
El. paštas: nzidinys@nzidinys.lt 
http://www.nzidinys.lt
http://www.knygynas.nzidinys.lt

R E D A K C I J A

Antanas TERLECKAS (vyriausiasis redaktorius)
Rūta TuMėnAITė (vyr. redaktoriaus pavaduotoja)
Mikas VAICEKAuSKAS (atsakomasis redaktorius)
nerijus ŠEPETyS (specialusis redaktorius)
Violeta BoSKAITė (maketuotoja)
Kristina KLEPonyTėŠEMEŠKIEnė (ikonografė)

R E D A K C I n ė  K o L E G I J A

Arūnas STREIKuS (pirmininkas), Mantas ADoMėnAS, 
Vytautas ALIŠAuSKAS, Guoda AzGuRIDIEnė, 
Alfredas BuMBLAuSKAS, Antanas GAILIuS, 
Kęstutis K. GIRnIuS, Giedrė JAnKEVIČIūTė, 
arkivysk. Kęstutis KėVALAS, Paulius SuBAČIuS
Irena VAIŠVILAITė

B E n D R A D A R B I A I

Vilius BARTnInKAS, Lina BuIVIDAVIČIūTė, 
Virginija CIBARAuSKė, Simas ČELuTKA, 
norbertas ČERnIAuSKAS, Jūratė ČERŠKuTė, 
Audrius DAMBRAuSKAS, Mikas DAnILEVIČIuS, 
Tomas DAuGIRDAS, Marija DRėMAITė, Marius ėMuŽIS, 
Liudas JoVAIŠA, Mingailė JuRKuTė, Monika 
KAREnIAuSKAITė, Katarzyna KoRzEnIEwSKA, 
Jonas MALInAuSKAS, Simona MERKInAITė, 
Živilė nEDzInSKAITė, Juozapas PAŠKAuSKAS, 
Laurynas PELuRITIS, Kazys PREIKŠAS, nerija 
PuTInAITė, Eligijus RAILA, Kęstutis SKRuPSKELIS, 
Monika ŠIPELyTė, Mantas ToLoČKA, Tomas VAISETA, 
Aistė Paulina VIRBICKAITė, Manfredas ŽVIRGŽDAS

G A R B ė S  R ė M ė J A I   2022  M E T A I S

Darius GERASIMAVIČIuS, Kęstutis GRIGALIūnAS, 
Eglė KuCKAITė, Sigita MASLAuSKAITėMAŽyLIEnė, 

Raimundas SAVICKAS, Linas SKIRIuS, Gintautas 
TRIMAKAS, Vaidotas ŽuKAS

P A R T n E R I A I ,  R ė M ė J A I  I R  G L o B ė J A I

ATEITInInKų FEDERACIJA, www.bernardinai.lt, 
GAILIų klanas, LIETuVIų KATALIKų MoKSLo 
AKADEMIJA, Katalikų radijo „MAŽoJI STuDIJA“, 
žurnalas „ARTuMA“

Š I o  Ž u R n A L o  n u M E R I o  R E n G I M ą  I R 
S P A u S D I n I M ą  R E M I A

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

remia skiltis Laiškas redaktorei, 
kritika, Nustebimai, Poezija, 
iN memoriam, PomPoNai, ritos 
Mikučionytės ir DeiMos Žuklytės-
Gasperaitienės, kęstučio 
skrupskelio, Manto aDoMėno, 
eiMantės salDūnaitės publikacijas

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

remia aistės paulinos 
Virbickaitės, Jūratės 
čerškutės, MariJos DrėMaitės, 
elenos baliutytės, linos 
buiViDaVičiūtės ir GieDrės 
kazlauskaitės publikacijas

remia ŽiVilės neDzinskaitės, 
audriaus dambrausko ir tomo 
Vaitelės publikacijas

Lietuvių katalikų mokslo akademijos projektas „Lituanistiką 
apmąstant: naujų mokslo tyrimų sklaida ir refleksija žurnale 
„naujasis ŽidinysAidai“, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos 
pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų 
programą (Sut. nr. SLIP2242)



86 naujasis židinys-aidai       2022  /  6

www.nzidinys.lt

62022

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

KAINA 4,00 €INDEKSAS 5063

9 771932 684002 62202


