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Gerbiamas Redaktoriau,

Kare gyvenimas nepraranda prasmės, bet įgauna visai kitus akcentus. Šiandien 
kiekvieno iš mūsų pasaulis pasidalino į tuos, kurie viską supranta, ir tuos, kurie 
turi kitų problemų. Ant tų pirmųjų ir laikosi mano pasaulis.

Vasario 24 d. 3 val. 40 min. aš atsibudau naujoje baisioje tikrovėje: mano Ukrai-
noje – karas. Negalėjau susitaikyti su šia tikrove, bet vasario 24-ąją aš supratau, 
kad jeigu nepakeisiu požiūrio, nesusitvarkysiu. 

Tąnakt sėdėjau virtuvėje ir, kol visi miegojo, planavau ateinančią dieną. Plana-
vau ir negalėjau nė įsivaizduoti, kad vos po penkių valandų viskas apvirs aukš-
tyn kojomis, ir tai nebus kino filmas apie karą – tai nauja tikrovė, kurioje teks 
gyventi. 

Nuo karo pradžios praėjus vos kelioms dienoms, netoli savo tylių, jaukių ir tokių 
mylimų namų Lvive išgirdau sprogimus. Instinktyviai išbėgau į kiemą, bijodama, 
kad namo sienos neužgriūtų, ir pilna baimės ir siaubo klausiausi, ar neatskrieja 
kita raketa. Neįstengiau ištarti nė žodžio, suregzti aiškios minties, nes kūnas dre-
bėjo nuo plaukų galiukų iki mažojo kojos pirštelio, o protas nieko kito neįstengė, 
tik instinktyviai kartoti: „Dieve, atleisk, Dieve, išgelbėk!“ Tai truko ilgai. Supranti, 
kad kita raketa gali tavęs ir neaplenkti. Visi planai subyra į šipulius, ir imi su-
prasti gyvybės kainą: „Gyventi reikia čia, šiandien, dabar, šią minutę ir sekundę, 
ir tenkintis mažiausiais dalykais“.

Tokių sprogimų buvo ne vienas. Jau nebesupratau, kurioje miesto dalyje jie gir-
dėti. Kai viskas nurimo, ir pirštai galų gale įstengė surinkti skaičius mobiliajame, 
apskambinau artimuosius, draugus ir pažįstamus, kad sužinočiau, kaip jie. Visi 
ateities planai tapo nereikšmingi, dabar svarbiausias mūsų visų uždavinys – išgy-
venti. Jau radosi supratimas, kaip reikia veikti, kai įsijungia sirena, jau susidarė 
sąrašas Telegram kanalų, kuriais galima pasitikėti. Bet yra ir kita tikrovė: kaž-
kam tenka palikti savo namus, persikelti toliau nuo karštųjų taškų. 

Mūsų įprastą gyvenimo rutiną – susitikimus su draugais prie kavos puodelio, 
keliones – pasiglemžė karas, ir gali atrodyti, kad gyvenimas nebeturi prasmės. 
 Tačiau atsiranda naujos vertybės: tu ir toliau ką nors palaikai, aukoji ginkluoto-
sioms pajėgoms ir kovoji su propaganda internete. Laikui bėgant, nustoji teikti 
šiems veiksmams reikšmės, nes jie jau tapo kasdiene norma. Be jų – niekaip.

Karo fone aktualumo įgijo ir mirties tema. Žinių pranešimuose, socialiniuose 
tink luose, pokalbiuose kasdien matome atskriejančių raketų ir gausių aukų vaiz-
dus. Tokiu metu žmonės paprastai išgyvena egzistencinę krizę, mąsto apie gyve-
nimo prasmę ir rytojų, kuris gali ir nebeateiti. Ilgainiui tai tampa norma, kad ir 
kaip baisu tą ištarti. Žmogus prie visko pripranta.

Paskui ateina dar viena nauja tikrovė: daugelis pažįstamų ir draugų išsilakstė 
po pasaulį. O kai kas iškeliavo amžinybėn.

O po to ir vėl dieną, vakarais ir naktį – oro pavojus. Jei esi namuose, tenka ža-
dinti miegančius vaikus arba anūkus, nešti į slėptuvę, trikdyti miegą, išgyventi 
stresą ir klausytis, kaip per eilinį oro pavojų vėl kažkas atskrido... iš kaimyninės 

Laiškas redaktoriui

Lilija Kovalyk
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Baltarusijos, kuri įtikinėjo, kad mes – broliai. Po eilinių naktinių antskrydžių vėl išgirsti apie 
sugriovimus, kūno sužalojimus ir mirtis. Suniokota infrastruktūra, prarasti būstai, darbas, siau-
binga žala. Ir vėl oro pavojai, antskrydžiai ir „dovanėlės nuo brolių-rusų ir baltarusių“. Pastarieji 
formaliai su mumis lyg ir nekariauja.

Tie mirties nešėjai lekia be atvangos. O jie, rusai ir baltarusiai, taikiai sau gyvena, eina į dar-
bą, vaikštinėja po parkus ir nesijaudina, kad mainais už tai kas nors atskris ir pas juos. Toks 
mūšis be taisyklių.

Psichologai sako: norint išgyventi ir neišprotėti, reikia ko nors laikytis. Kokio nors labai ruti-
niško dalyko, kuris leistų pajusti, kad esi gyvas. Kad bent šį tą kontroliuoji savo gyvenime. Man 
tas dalykas yra mano šeima, mano namai ir banalus puodelis lvivietiškos kavos. Pasirodo, kad 
paprastas puodelis kavos su pižama virtuvėje – tai laimė. Karas su savimi atnešė naują laimės 
suvokimą.

Mano gyvenime netrūko įvairiausių momentų. Sakoma: jei gyvenimas pametėja citrinų – ga-
mink iš jų limonadą. Tai ne banali frazė, o labai veiksminga schema. Dabar tiesiog reikia labai 
atsargiai ir dėmesingai pragyventi artimiausias dienas, savaites, mėnesius, neduok, Dieve, me-
tus šioje naujoje karo tikrovėje. O taip norisi paprasto, ramaus pasaulio, pergalingos taikos.

Kai tave gąsdina karu, branduoliniais sprogimais – tai baisu. Bet kai karas jau prasidėjo – 
tema išsemta, agresorius jau pasirodė, kas esąs, – tada jau niekas nebaisu. Jis tą supranta, 
jo mėginimai gąsdinti yra absurdiški ir beprasmiški, jis toliau mėgins, bet neišvengiamai pralai-
mės. Tą sugalvojau ne aš – taip sutvarkytas pasaulis. Dievas negali leisti dar didesnio blogio!

Užvis labiausiai noriu, kad visa tai baigtųsi. Likimas mums siunčia išbandymus, visiškai ne-
parengdamas kančioms, bet tik nuo mūsų priklauso, kaip išnaudosime šį laiką. Mes kartu. Mes 
stiprūs. Mes tikri. Kiekvienas, kiek leidžia jėgos, laikome dangų virš tų, kurie gina mūsų šalį, 
kepa duoną ir saugo tvarką mūsų miestuose. Mes, tokie skirtingi, tapome viena. Karas išmokė 
susivienyti ir tapti viena šeima. Atveriame savo namų duris tiems, kurie neteko namų. Sėdame 
prie vieno stalo su tais, kurie liko be nieko. Tvirtai apkabiname tuos, kuriems baisu. Šypsomės 
pro ašaras. Drebame iš įtūžio. Mylime iki išprotėjimo. Kiekvieną dieną išgyvename kaip pasku-
tinę, bet su tikėjimu žvelgiame į ateitį. Ir labai stipriai laukiame šilto, pergalingo pavasario.

Šiandien laikas man, kaip ir daugeliui ukrainiečių, sustingo. Kaip ir kraujas gyslose, matant 
tai, kas vyksta aplink. Kaip kaimyninė šalis griauna mano Ukrainą. Mėto bombas, trina nuo 
žemės paviršiaus kvartalus ir miestus. Griauna namus ir kelius savo z-tankais, z-gradais, z-ra-
ketomis. Charkivas, Kyjivas, Chersonas, Sumai, Černihivas, Irpinė, Buča, Melitopolis, Iziumas, 
Mykolajivas – vaizdas ne silpnadvasiams. Tūkstančiai sužeistų likimų. Sugriauti planai. Viltys. 
Gyvenimai.

Vis dėlto kiekvieną rytą perskaitę žinias ir susitvarkę su nerimu bei įniršiu, mes toliau gyve-
name savo gyvenimą. Laikome dangų vienas virš kito ir tikimės geriausio. Dievas yra. Ir ten, 
aukštai, tiesos niekas neatšauks. „Ligi tik žemė tvers, sėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma, vasara ir 
žiema, diena ir naktis nesiliaus“ (Pr 8, 22). Šimtai ukrainiečių negali būti fronto linijose arba te-
ritorinėje gynyboje. Tačiau dabar mes visi – tie, kurie užnugaryje, turime savo darbą – išgyventi 
per karą ir kiekvienas, kiek tik sugebame, įdėti savąjį gabalėlį į pergalės dėlionę.

Šiandien, kai rašau šį laišką – 229-oji karo diena. Šiandien Lvive mes vėl pabudome, kaip ir 
tada, vasario 24-ąją, nuo naujų sprogimų. Per pusę dienos agresorius paleido į Ukrainos miestus 
83 raketas, paskelbta apie keturiolikos žmonių žūtį, dar 97 žmonės suluošinti.

Tai 229-oji diena gyvenimo, kuriame su žeme sulyginami ištisi miestai. Gyvenimo, kuriame 
sudužo visos iliuzijos žmonių atžvilgiu. Gyvenimo, kuriame moteris, motina, močiutė iš Rusijos 
gali ištarti: „Taip jums ir reikia!“ Gyvenimo, kuriame Rusijoje gyvenanti mama teisindama žu-
dynes sako Ukrainoje gyvenančiai dukrai: „Vadinasi, nebuvo kitos išeities“.

Tačiau ateis laikas, ir jos nebegalės užsidengti akių ir užsikimšti ausų. Ateis laikas, ir joms 
bus gėda dėl savo sūnų ir anūkų, kurie daužė gradais mūsų miestus. Dėl kiekvieno „Putinai, 
ateik“. Dėl kiekvienos vaiko ašarėlės. Dėl kiekvieno sugriauto gyvenimo.

Jau 229 dienos, kaip neįstengiu suprasti, kodėl liudytojų žodžiai pralaimi prieš „zombinimo 
dėžę“. Jau 229-ą dieną prašau: „Viešpatie, laikyk virš mūsų dangų“.
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Šiandien kiekvieno ukrainiečio pasaulis susitraukė iki trumpučių, bet labai imlių žodžių: 
„Kaip tu?“ Svajojame sugrįžti į pasaulį, kuriame žmonės rytais geria kavą, o ne bėga į rūsį kau-
kiant sirenoms. Sunku susitaikyti su šia tikrove. Melas, įžūlus įsiutusio tirono melas. Prašau 
jūsų, netikėkite šiais melagingais pareiškimais. Aš ukrainietė, aš myliu savo šalį. Aš noriu gy-
venti savo žemėje. Nereikia manęs gelbėti. Šlovė Dievui! Šlovė Ukrainai! Ir ačiū tiems, kurie 
netiki okupantais ir meldžiasi už mus.

O rusams ir baltarusiams štai ką pasakysiu: bumerangas sugrįžta, neišvengiamai. Kadaise 
broliška ir draugiška Baltarusija šiandien pavirto tokių pačių taikių ir darbščių ukrainiečių žu-
dymo placdarmu. Užuot besivysčiusi, Baltarusija sėja karą ir sumaištį savo ateičiai. Labai gaila. 
Ukraina pereis jai tekusius išbandymus. Užsigydys žaizdas. O Rusija ir Baltarusija pradės pjauti 
tai, ką dabar sėja. Neabejoju, kad tai įvyks. Nes toks yra Dievo įstatymas, kuris neturi išimčių.

O kol kas mes kiekvieną dieną sakome: „Laba diena, mes iš Ukrainos!“ ir „Viskas bus Ukrai-
na!“ Tai – jau mūsų kasdienis laimingai pergyventos nakties ir sutikto naujo ryto lozungas. Šie 
pasakymai mums tapo tautinio identiteto simboliu ir ukrainietiško mentaliteto ypatybe. Mes 
skirtingi, bet siekiame to paties: gyventi taikoje, mylėti ir laisvai rinktis savo ateitį. Mes skir-
tingi, bet juk čia ir slypi visas Ukrainos grožis. Mes nusiteikę statyti, o ne griauti, pasitikime 
savimi ir semiamės stiprybės iš šios įvairovės.

Mes niekada nesuprasime Putino geismo perbraižinėti sienas, įtvirtinant kažin kokį istorinį 
teisingumą, kuris visai ne istorinis, o prasimanytas pamišusio diktatoriaus galvoje. Kam žudyti 
ir perbraižinėti kaimyninės šalies sienas, jei galima branginti tai, kas kitoniška, o ne štampuoti 
panašius į save, kaip taisyklė, nesuvokiančius, ką reiškia orumas, pasididžiavimas, gerovė ir 
laisvė. Tokius, kurie akyse nėra matę skalbyklės ir unitazo. Kurie plėšia nuo langų užuolaidas, 
vagia rūbus, apatinius drabužius, techniką, pliušinius vaikiškus žaislus. Koks stulbinamas 
žiaurumas! Baisu, kad jie mums keršija už tai, jog mes geriau gyvename. Kas ta motina, kuri 
juos pagimdė?!

Visą karo laiką galvoje kyla įvairiausi klausimai: kas tie žmonės, atėję į mūsų žemę? Kokias 
pasakas jiems sekė vaikystėje? Apie ką jie kalbasi su savo moterimis? Ką sako vaikams? Kaip 
jie miega naktimis? Kodėl Bučoje, Irpinėje, Iziume įvyko tos siaubingos žudynės, moterų, vyrų, 
vaikų prievartavimai? Kodėl giminės ir draugai, pažįstami aname gale, Rusijoje, netiki savo ar-
timųjų žvėriškumu? Kaip, esant sveiko proto, galima tikėti rusiška propaganda, skelbiančia apie 
Ukrainoje nukryžiuotus berniukus? Kas darosi tos užzombintos liaudies galvose? Kaip jie gali 
gyventi po to, ką padarė Ukrainoje?! Jeigu jų mamos Rusijoje iš ekranų kalba, kad jų vaikai ne 
tokie, kad juos privertė, tai reikia prisiminti, kad gyvenimas – tai nesibaigianti pasirinkimų seka.

Šiame kare tėra viena tiesa. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, prišėrusi liaudį pasakaitėmis 
apie fašistus. Tačiau dabar rusų fašistai iš rusiško reketo nustekento Krymo kasdien bombar-
duoja mano šalį. Kokia tiesa galima visa tai pateisinti? Kokiais argumentais paaiškinti nekaltų 
žmonių mirtį? Tam nėra jokio pateisinimo. Negali būti. Bent jau ne žmogui, turinčiam širdį ir 
sąžinę. O tas, kuris ieško pateisinimo žudikui – pats yra žudikas. Tuo įsitikini nuolat, kiekvieną 
sekundę, matydamas rusų okupantų žvėriškumus, jų nusikaltimus žmonijai, padarytus mūsų, 
Ukrainos, žemėje. Dar nespėjome atsigauti po Bučos skerdynių, o jau Iziumo rūsiuose, masinėse 
kapavietėse, miesto gatvėse rasti 403 gyventojai, žuvę nuo rusų okupantų rankos. Dokumentuo-
se užfiksuoti 25 merginų ir moterų, kurių amžius nuo 14 iki 24 metų, pažeminimo ir išprievar-
tavimo faktai. Jos buvo laikomos namo rūsyje. Tie žmogaus vardo nevertieji tyčiojosi iš merginų 
ir aiškino, kad prievartaus jas, jog jos niekada negimdytų ukrainiečių vaikų.

Kiekvieną dieną stebina nauji faktai ir skaičiai apie civilių gyventojų aukas. Kaskart su siaubu 
žvelgiame į baisią mūsų vaikų ir artimųjų žūčių statistiką – mūsų, nes svetimų nėra. Spalio 4 d. 
rytiniais duomenimis, nuo Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos Ukrainoje nukentėjo daugiau 
kaip 1204 vaikai, 418 vaikų žuvo. Suprantu, kad šie skaičiai bus daug didesni. Norisi visu balsu 
sušukti pasauliui: „Už ką?!“, ir nuolat prašai Visagalio, kad šis karas greičiau baigtųsi. Nors 
rusų ordos pajėgumų atsargos vis dar didžiulės. Jų kolonos slenka ir slenka prie mūsų sienų, jas 
pervaro net iš Sachalino. O mes jau pasiruošę viskam! Karas mus užgrūdino. Mes, ukrainiečiai, 
žinome tik viena: „Nevalia nuleisti rankų!“ 



4 naujasis židinys-aidai       2022  /  7

Kartais mane užplūsta emocijų bangos. Mūsų karių sėkmė fronte, Charkivo srities išvada-
vimas leidžia be proto džiūgauti ir dėkoti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Tačiau vos išgir-
dus apie tai, kad Rusijos povandeninis laivas Belgorod tikriausiai paliko savo bazę ir pajudėjo 
Arkties link, kur gal išbandys torpedą Poseidon, dar vadinamą „apokalipsės ginklu“, apima di-
džiulė įtampa ir suvokiu, kad dabar belieka laukti ir melstis. Paskui vėl išgirstu naujienas apie 
sėkmingą Ukrainos karių proveržį Chersono ir Luhansko kryptimis. Vėl aiškiai suvokiu, kad 
gyvenu geriausioje šalyje su geriausiais žmonėmis, su kuriais nebaisu eiti per šią skaistyklą. 
Mes nesustosime, nenuleisime rankų ir ginklų. Mes tiesiog neturime kitos išeities. 

Kantrybė nėra viena stipriausių mano savybių, todėl aš noriu šios pergalės dabar! Ukraina 
stovi, Ukraina kovoja. Ukraina laimės. Nes kiekvienas blogis turi būti nubaustas! Rusai neži-
nojo apie vieną mūsų savybę. Kasdieniame gyvenime ukrainiečiai yra kiekvienas sau. Bet vos 
tik ištinka nelaimė – visi kaip vienas viską metame ir susivienijame į vieną, nesunaikinamą ir 
dvasiškai stiprią ukrainiečių tautą.

Mano draugė savanorė pasakojo, kad vieną dieną į kraujo priėmimo punktą atėjo elegantiš-
ka senolė ir stojo į eilę. Lazdelė nublizginta rankenėle, gintaro karoliai, padažytos lūpos. Jai 
neleido duoti kraujo dėl garbaus amžiaus (82 metai), ir ji apsiverkė. Sako, vaikinai mane gina, 
o aš neturiu kuo jiems atsidėkoti. Kitas senelis, kaupęs pinigus senatvei, atnešė ir perdavė juos 
karinėms reikmėms. Vaikai šoka ir dainuoja, o uždirbtus pinigus skiria armijai. Ukrainietės 
gamina koldūnus frontui. Visi, kas tik sugeba, dirba frontui. Tokios tautos neįmanoma palaužti. 
Mes atsilaikysime, nes mūsų dvasia grūdinosi šimtmečiais. Mes atlaikysime dar vieną genocidą, 
nes mums brangi dvasia, o ne materija.

Gyvenimas propagandos sukurtame pasaulyje yra bene blogiausia, ką žmogus leidžia daryti 
su savimi. Taip, tiesa skaudina. Kartais labai smarkiai. Tačiau praregėjimas ir nusivylimas 
skaudės dar labiau. 

Kartais kvailumas ir aklumas yra labai jaukus ir patogus pasirinkimas, bet tik laikinai. Ta-
čiau yra ir kitų strategijų. Bombarduoti svetimus miestus, užuot stačius savus, o prieš savo 
žmones taikyti informacinę blokadą. Šerti juos pasakomis apie tai, kad kažkur ten, mitinėje to-
lybėje, nėra nieko švento, kad ten dalina talonus maisto produktams ir su siaubu laukia žiemos 
be tokių „unikalių“ ruzdujų. „Ir aplink – vieni priešai“...

Pasaulis jau seniai gyvena visiškai kitoje plotmėje, bet jiems, rusams, taip norisi tikėti me-
lagingomis legendomis ir gyventi iliuzijomis, plaukiančiomis iš „zombinimo dėžės“. Būtent už 
žmogaus orumą ir laisvę šiandien grumiasi manoji Ukraina. Todėl neabejoju, kad pergalė bus 
mūsų. Dėkoju jums, brangieji, už palaikymą. Kartu nugalėsime šį blogį.

Ir dar, mano brangūs bičiuliai lietuviai, skubėkite gyventi ir branginti kiekvieną taikaus gyve-
nimo akimirką, kiekvieną jo smulkmeną, kiekvieną saulėtekį ir saulėlydį. Šios mažytės smulk-
menos ir sudaro laimę, jos neįkainojamos, kaip ir pats gyvenimas. Dabar tą žinau.

Taikos jums!

Lvivas, 2022 m. spalio 10 d.

Redakcijos prierašas. Lilija Kovalyk – žurnalistė, Ukrainos religinės informacijos tarnybos (RISU) vyr. re-
daktorė. Pirmą ir paskutinį kartą gyvai matėmės 1998 m. Paryžiuje, Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos 
(UCIP) pasauliniame kongrese. Kontaktas visiškai netikėtai atgijo pirmąją šių metų spalio dieną, o tada 
įvykiai ėmė klostytis lyg kaleidoskope – pasiūlymas parašyti laišką Naujajam Židiniui-Aidams, sutikimas ir 
po penkių dienų atėjusi žinutė: „Straipsnis parašytas. Bet po sprogimų nėra elektros ir interneto. Pas mus 
Lvive šiandien 6 sprogimai, persiųsiu, kai tik galėsiu“. Buvo spalio 10-osios rytas, kai Rusija surengė masinį 
Ukrainos apšaudymą. Vėlai vakare – kita žinutė: „Siunčiu, kol yra elektra ir internetas. Nežinau, kaip bus 
rytoj“. (Rūta Tumėnaitė)
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Karo kontekste mes, Europos rytiečiai ir vakariečiai, 
regis, ėmėme geriau vieni kitus suprasti. Vakarų euro-
piečiai stengiasi tapti bent tam tikru mastu nepriklau-
somais nuo Rusijos energijos išteklių. Prasidėjus karui 
gana greitai buvo sutarta dėl sankcijų Rusijai. Vakarų 
šalys, net jei uždelsdamos, padeda ukrainiečiams gink-
lais. Regisi, visa Europa galiausiai supranta, kad Rusija 
yra grėsmė, o ne bendradarbiavimo partnerė. Įsisąmo-
ninta, kad dėl Rusijos užmojų perspėdavę rytiečiai buvo 
teisūs, o ne vien vadovavosi neracionaliais impulsais. 
Ar šis regimai išaugęs solidarumas paskatins visą Eu-
ropą pasikeisti ir tapti glaudesne?

Kultūriškai Europos Rytai Vakarų visuomenėms vis 
dar yra mažai pažinta žemė. Populiariosios kultūros 
štampai ir stereotipai tikrovę atskleidžia gal net geriau 
nei politikų diplomatinės kalbos ar visuomenės apklau-
sos. LRT laidos apie detektyvus „Nenušaunami siužetai“ 
autoriai vieną savo laidų skyrė klausimui, kaip rytų euro-
piečiai vaizduojami vakarietiškuose detektyvuose, ir ap-
tiko tai, ką pavadino „Ivan Banionis sindromu“. Lietuvis 
Ivan Banionis yra vieno detektyvinio serialo kriminalinis 
personažas, dėvintis treningus, susijęs su slavų mafija. 

Panašių su Rytų Europa siejamų detektyvų personažų 
laidos kūrėjai atrado ne vieną. Jie padarė išvadą, kad „mes, 
lietuviai ir rytų europiečiai, esame matomi ir rodomi tamp-
riame ryšyje su rusais“. Į mus žiūrima kaip į rusus, kultū-
rinius laukinius, kai kada –  ir „kilnius laukinius“. 

Net jei ir kilnus, europiečiui barbaras yra „ki-
tas“, chaotiškas, nelabai vertas pasitikėjimo, ne-
stabilus, nenuspėjamas. Tuo tarpu europietis 
save regi labiau kaip racionalų, emociškai nuo-
saikų ir patikimą. Kažin ar karas šiuos vaizdinius 
gali stipriai sušvelninti, veikiau jis tą keistumo 
įspūdį net labiau pagilins. Rusijos šokiruojantys 
sprendimai ir elgsena kare, jos pamišęs prezi-
dentas, o taip pat nepaaiškinamas ukrainiečių 
užsispyrimas ir garsūs vadinamųjų Baltų ir kitų 
Rytų šalių atstovų pareiškimai, jų besąlygiška ir 
beatodairiška parama Ukrainai karo pradžioje tą 
Rytų keistumo jausmą veikiau sustiprins nei su-
silpnins. Barbarai rytiečiai, užuot ramiai svars-

tę ir elgęsi racionaliai pragmatiškai, veikia emocingai. 
Iki šiol Rytų ir Vidurio Europa ir buvo saviti, Vakarų 

civilizacijos edukuojami barbarai. Stodami į ES susitai-
kėme, kad esame bemaž kolonizuojami senųjų postim-
perinių Sąjungos šalių. Daug nediskutuodami perėmė-
me vakarietiškas valdymo ir demokratines praktikas. 
Vakarų europiečiai ir elgėsi tarytum rodytų kelią į stip-
resnę demokratiją, globojo, patarė ir finansiškai rėmė 
mūsų veiksmus tapti panašesniais į Vakarus. Nemažai 
ką pamėgdžiojome ir ne iki galo suprasdami. Edukaci-
nis laikotarpis baigėsi prieš kelerius metus. Jo ženk-
las – Lenkijos ir Vengrijos maištas, kuris reiškia, kad 
Europoje šalys siekia neapsiriboti antriniu vaidmeniu 
sprendžiant apie jos dabartį ir ateitį.

Lietuvoje šis lūžis iš barbarybės į civilizacinę savimo-
nę taip pat vyksta. Mes pamatėme, kad gyvename ge-
riau nei dalis Vakarų Europos valstybių. Jau šiandien 
lietuviams vis mažiau apsimoka vykti į kitas šalis už-
sidirbti dirbant paprastus darbus. Kai kuriose srityse 
esame daug toliau pažengę ir gebame efektyviau tvar-
kytis su negandomis nei vakariečiai. Nesame vien mo-
kiniai, jau ir kitus galime nemažai ko pamokyti. 

Karas labai stipriai sumenkino tai, ką būtų galima va-
dinti Vakarų Europos moraliniu autoritetu ar simboline 
moraline galia rytų europiečiams. Vakariečiai klydo ver-
tindami Rusiją. Kas dar svarbiau, jie pernelyg pervertino 

ir ekonominio bendradarbiavimo įtaką kuriant 
demokratiją už ES ribų. Rytų europiečiai turi pa-
grindą klausti: jei suklysta čia, tai galbūt klysta-
ma ir dėl kitų iki šiol nepajudinamų nuostatų. 

Eoinas Drea argumentuoja, kad dėl vykstan-
čio karo galios balansas Europos viduje pasislin-
ko labiau į Rytus. Karas atskleidė, kad ilgalaikė 
geostrateginių tikslų užmarštis Vakaruose ir 
susitelkimas į ekonominę naudą pasirodė neti-
kusi strategija grubios Rusijos jėgos akivaizdoje. 
Iš Rytų ir Vidurio Europos pusės gali sustip rėti 
abejonės ir dėl kitų ES nustatytų strateginių 
krypčių svarbos: klimato kaitos mažinimo, mig-
racijos, kai kurių demokratinių vertybių. Jei 
ateityje nebus paisoma rytų europiečių požiūrio 

ar karas suvienys europos rytus  
ir Vakarus?

Tomas Daugirdas

KritiKa
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Vakarų perskyrą Europoje, jis nurodo, kad valstybės 
koreguoja savo ankstesnes nuostatas. Ankstesnis išsis-
kyrimas tarp Rytų ir Vakarų atsiskleidė per skirtingą 
požiūrį į iš Afrikos ir kitų šalių atplūstančius imigran-
tus: postimperinių Vakarų atvirumas konfrontavo su 
tautiniu Rytų uždarumu. Karas pakoregavo nuostatas. 
Postimperinės Vakarų valstybės suprato Ukrainos na-
cionalinio judėjimo ir nacionalumo apskritai lūkesčius. 
Nacionalinės Rytų valstybės peržengė nacionalinį užda-
rumą ir atvėrė sienas pabėgėliams ukrainiečiams. Be to, 
karas išryškino, jog Europa turi aiškią sieną, už kurios 
yra Rusija kaip Rytai, kurie niekada netaps Europa.

Tam tikras pokytis vieniems kitus geriau suprantant 
veikiausiai iš tiesų įvyko. Tačiau jis yra pernelyg men-
kas, kad vestų į karo išryškintų perskyrų išsprendimą. 
Vis dėlto karas atvėrė tam tikrą Europai bendrą tikrovę. 
Jis privertė visą Europą kartu diskutuoti apie Rusiją ir 
santykį su ja. Jis parodė, kad vien ekonominės naudos 
siekis ir jo pagrindu daromi kompromisai ar vertybinė 
dviveidystė gali vesti į dideles geopolitines problemas. 
ES, deklaruojanti vertybes, žmogaus teisių gynimą savo 
viduje, dėl pigių išteklių naudos užmerkė akis į stiprėjan-
čius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Noras palaiky-
ti taikius santykius su kaimynais beveik bet kuria kaina 
atvedė į karą. Ir tai nėra pirmas karas Europos pašonėje.

Beveik neabejojant galima numatyti, kad karo pabai-
ga pastatys Europą kryžkelėje. Ji galės rinktis tarp trijų 
kelių, priklausomai nuo to, kaip pavyks susitarti Ry-
tams ir Vakarams. Pirma, jei pavyks susitarti dėl kito-
kio nei iki šiol požiūrio į Rusiją ir į kitas agresyvias šalis 
pasaulyje apskritai, ES stipriai pasikeis. Ji taps labiau 
teisingumo ir mažiau taikos Europa. Atsiras didesnis 
bendras supratimas tarp Europos Rytų ir Vakarų.

Antra, Vakarų Europa gali stengtis grįžti prie anks-
tesnio gyvenimo, užmiršti karo atvertas praeities klai-
das, jas „sušluoti po kilimu“ ir toliau gyventi, tarsi karas 
nebūtų vykęs. Tačiau Europos tikrovė nebesugrąžina-
ma į būklę po karo. Perskyra tarp Rytų ir Vakarų di-
dėtų ir ilgainiui vestų į ES silpnėjimą ir dezintegraciją. 
Rytų europiečių maištas gali išplisti ir į kitas šalis. Ben-
dras veikimas gali tapti neįmanomu. 

Trečia, jei bus pripažintas galios centro pasislinkimas iš 
Vakarų labiau į Rytus, Europos vieningumui koją gali pa-
kišti rytų europiečių ar jų dalies nenoras eiti į kompromi-
sus. Jau šiandien nurodoma, kad viena didžiausių kliūčių 
Europos vienijimuisi gali tapti bekompromisinė Lenkijos 
konfrontacija su Vokietija. Tuo atveju Europos viduje ras-
tųsi skirtingi šalių aljansai, kurie nuolat kovotų dėl įtakos 
bendriems ES sprendimams, taip Europą silpnindami.

Iššūkiai, su kuriais šiandien susiduria Europos vieny-
bė, gali tapti ir galimybėmis. Europa kuriama kiekvie-
ną dieną. Kokia ji bus, priklausys ir nuo mūsų spren-
dimų ir pozicijos. Nuo mūsų kaip lietuvių, vis labiau 
europiečių ir vis mažiau rytiečių. 

į Rusiją, šalys gali imti blokuoti ES sprendimus įvai-
riais klausimais. 

Nemažai ir kitų autorių kalba, kad didžiausia karo 
išryškinta Rytų ir Vakarų Europos perskyra yra požiū-
ris į Rusiją. Jie kalba, kad karas į paviršių iškėlė iki tol 
nediskutuotą, bet esminį nuostatų skirtumą.

Judy Dempsey kalba apie fudamentalų skirtumą tarp 
Rytų Europos ir Vakarų Europos pasakojimų apie Rusi-
ją kare. Pirmuoju atveju Rusija matoma kaip okupan-
tė Ukrainoje, antruoju siekiama taikos santykiuose su 
Rusija, net jei tam būtų aukojama laisvė. Kol kas au-
torė mato tik gilėjantį skirtumą, o ne žengimą drauge 
siekiant sukurti bendrą Europos strategiją Rusijos at-
žvilgiu. Tai gali lemti, kad jei jau dabar nebus ieškoma 
sutarimo, po karo šie išsiskyrimai dar labiau gilės. 

Panašių idėjų vedami Ivanas Krastevas ir Markas 
Leonardas atliko kelių šalių tyrimą aiškindamiesi, ku-
rie europiečiai Rusijos atžvilgiu reikalauja teisingumo, 
o kurie pirmiausia siektų taikos. „Taikos“ stovyklai pri-
klauso 35% europiečių, norinčių, kad karas kuo greičiau 
būtų užbaigtas. „Teisingumo“ stovyklai priklauso 22% 
europiečių, norinčių, kad Rusija būtų nubausta. Vaka-
riečiai labiau pasisako už taiką, o rytiečiai – už teisin-
gumą. Tyrėjai aptiko, kad net ir Rytų ir Vidurio Europa 
nėra vieninga, esama išsiskyrimų ir kiekvienos šalies 
viduje. Be to, europiečiai baiminasi karo ekonominių 
pasekmių ir galimo jo peraugimo į branduolinį karą.

Tai rodo, kad karas ne tiek vienija Europą, kiek atvė-
rė ir katalizavo jos vidinius skirtumus ir priešpriešas. 
Požiūris į karą kol kas meta labai didelį ir neatremtą 
iššūkį Europos vienybei. Didžiausia pagunda vidurio ir 
rytų europiečiams yra kaltinti vakariečius naivumu bei 
veidmainišku pragmatizmu, kelti radikalius ultimatu-
mus ir ieškoti sąjungininkų už ES ribų. Vakariečiams 
pagunda kita: ignoruojant vidurio ir rytų europiečių 
nuostatas ieškoti būdų sandoriams ir kuo greitesnei 
taikai, pasirengus pamiršti Rusijos nusikaltimus. Toks 
pozicijų išsiskyrimas neabejotinai būtų pats blogiausias 
scenarijus Europai. Geriausia išeitis būtų bendra rytie-
čių ir vakariečių pastanga tartis ir sutarti. Tai reika-
lautų iš vakariečių į rytiečius žvelgti kaip į lygiaverčius 
partnerius, o iš rytiečių – pasirengti kompromisams. 

Lietuvoje jau ir šiandien pasigirsta balsų, raginančių 
Lietuvą tapti labiau rytiečiais nei europiečiais. Siūloma 
Lietuvai po karo kurti koalicijas prieš Vokietiją: „kuo 
mažiau Vokietijos mūsų regione“. Svarstoma apie koa-
liciją, kuriai nepriklausytų Vakarų Europa, kuri „ne-
klausytų Vakarų Europos“. Net jei į šią koaliciją, kaip 
svajojama, įeitų Baltijos šalys, Ukraina, Vidurio Euro-
pa, Jungtinė Karalystė, tokios koalicijos atsiradimas 
reikštų, kad silpnėja ES. Drauge silpnėtų ir Lietuva. 

Krastevas vienas iš nedaugelio autorių, vis dėlto gana 
optimistiškai žiūrinčių į esamą karo sukurtą situaciją. 
Svarstydamas, kaip būtų galima permąstyti Rytų ir 

kritika
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Pastangos nustatyti valstybės ir Bažnyčios santykius 
yra vienas pagrindinių Vakarų politinio gyvenimo bruo-
žų nuo krikščionybės atsiradimo. Šiandien valstybės 
galia tiek išaugusi, kad religija negali jai mesti rim-
tesnio iššūkio Vakaruose, bet vadovai ir tikintieji te-
beteikia daug reikšmės tiems santykiams nustatyti. 
Seniai pripažinta, kad religijos laisvė yra viena iš ker-
tinių žmogaus teisių. JAV konstitucijoje pabrėžiama, 
kad Kongresas negali priimti įstatymų, kurie įtvirtintų 
kurią nors religiją arba draustų žmonėms išpažinti savo 
tikėjimą. Visada būta nuogąstavimų, kad valdžia kiša-
si į Bažnyčių reikalus ir uzurpuoja jų teises arba kad 
Bažnyčios siekia savo pasaulėžiūrą primesti valstybei 
ir visiems piliečiams, kad ir kokie būtų jų įsitikinimai. 
Plintant sekuliarizacijai ir globalizacijai, didėjant neti-
kinčiųjų skaičiui ir religijų įvairovei bei stiprėjant vadi-
namiesiems kultūrų karams, intensyvėja raginimai aiš-
kiau apibrėžti religiją, kuo tiksliau nubrėžti skirtį tarp 
valstybės ir Bažnyčios, užtikrinti įstatymų nešališkumą 
ir visų piliečių lygų traktavimą. Religijos šalininkai lin-
kę manyti, kad viešojoje nuomonėje arba bent akademi-
joje įsitvirtinantis liberalizmas riboja tikinčiųjų teises, 
mėgina religiją išstumti iš viešojo gyvenimo, prisiden-
giant lygiateisiškumo skatinimu. Savo ruožtu liberalai 
skundžiasi, kad valstybė netiesiogiai palaiko religiją, 
suteikia jai įvairiausių privilegijų ir išimčių. Ir klausia: 
jei reikia vienodai traktuoti religinius ir sekuliarius įsi-
tikinimus, tai kokiu pagrindu galima pateisinti išimtis, 
nepažeidžiant poreikio visus piliečius traktuoti lygiai. 
Vieni siūlo panaikinti išimtis ir privilegijas, kiti mano, 
kad jas galima pateisinti, pasikliaujant ne religiniais 
argumentais, o pabrėžiant tas religijos savybes, kurios 
bendros ir pasaulietiniams įsitikinimams, ir 
kurių puoselėjimui galima pritarti iš neutralių 
pozicijų. Valstybė gali gerbti ir saugoti religiją, 
bet tik kaip vieną iš piliečių pasirinktų gero ir 
vertingo gyvenimo būdų, bet ji nei suteikia pir-
menybę, nei įtvirtina vieną gėrio sampratą.

Kadangi religijų esama įvairiausių, moks-
lininkams nesiseka nurodyti jos būtinų ir pa-
kankamų sąlygų, susitarti dėl apibrėžimo. 
Knygoje Why Tolerate Religion filosofas Bria-
nas Leiteris teigia, kad religijos turi tris bū-

dingas savybes: (i) jos generuoja kategoriškus reikala-
vimus veiksmams, kurie turi būti įgyvendinti, nesvarbu 
kokios aplinkybės, kokie galimi alternatyvūs veiksmai; 
(ii) jos remiasi tikėjimu ir „galiausiai neatsako [...] į įro-
dymus ir priežastis, kaip jos suprantamos su pasaulio 
pažinimu susijusiose srityse“; (iii) jos teikia „egzistenci-
nę paguodą“ dėl kančių ir mirties. Leiteris klausia, ar 
sąžinės reikalai, kurie kategoriškai nurodo, kaip reikia 
elgtis, yra izoliuoti nuo priežasčių ir įrodymų, bet sutei-
kia egzistencinę paguodą, turi ypatingos rūšies vertę? 
Taip suformulavus klausimą, peršasi neigiamas atsa-
kymas. Bet Leiteris mano, kad dėl kitų priežasčių tikin-
tiesiems, kaip ir netikintiesiems galima kartais suteikti 
privilegijų bei išimčių iš bendrųjų įstatymų.

Kelios pastabos apie Leiterio religijos suvokimą. Jam 
religija yra sąžinės reikalas, doktrina ir iš jos išplaukian-
tys įpareigojimai, taigi protestantiška samp rata. Bet 
daugelis tikinčiųjų yra religingi iš įpročio, dėl pagarbos 
tradicijoms, poreikio susitaikyti su nelaimėmis ir gyve-
nimo iššūkiais, transcendencijos ir prasmės ilgesio, o ne 
dėl dieviškosios bausmės baimės ar švent raščių draudi-
mų. Daugelis nemano, kad svarbiausia laikytis katego-
riškų reikalavimų, kurių nevalia jokiomis aplinkybėmis 
pažeisti ar nepaisyti. Religija nėra vien sąžinės, proto ir 
dogmų derinys. Prancūzų istorikas Roger Chartier pa-
žymi, kad XVIII a. bedievystė sparčiausiai plito tuose 
Prancūzijos regionuose, kur kunigai jansenistai stengėsi 
įvesti teologiškai asketišką krikščionybę, išrauti tradici-
nius, esą prietarų persmelktus kaimo tikėjimo elemen-
tus. Grynindami ir švarindami tikėjimą nuo „praeities 
atgyvenų“, jie išardė tikėjimą palaikančių jausmų ir pa-
tirčių kompleksą. Sudvasintas religingumas tinka tik 

kai kuriems. Žydams, musulmonams, hin-
duistams ritualai irgi labai svarbūs.

Abejonių kelia kita Leiterio peršama reli-
gijos savybė, jos tariamas pasikliovimas tikė-
jimu, beveik visiškas tikėjimo izoliavimasis 
nuo įprastų patvirtinimo ir falsifikavimo me-
todų. Esama religijos fundamentalistų, kurie 
pažodžiui supranta ir priima Biblijos teigi-
nius. Teigti, kad religiniai įsitikinimai nėra 
visiškai pagrįsti įrodymais, yra vienas daly-
kas; visai kitas, kad jie visiškai nepriklauso 
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nuo įrodymų. Charleso Darwino darbai sukėlė religijos 
krizę, parodžiusią, kad įrodymai yra svarbūs religijai ir 
kad į juos atsižvelgiama. Ir ką paneigė jo teorija? Kaip 
klausė vienas filosofas, ar turėtume Darwino teoriją 
laikyti įrodymu prieš Dievo egzistavimą, įrodymu prieš 
tikėjimą, kad Dievas sukūrė pasaulį, ar prieš tikėjimą, 
kad Dievas sukūrė pasaulį per septynias dienas? Nedvi-
prasmiškai paneigtas tik trečiasis teiginys, o paneigi-
mas rodo, kad nėra visiškai nusigręžiama nuo įrodymų 
ir mokslo.

Teisės filosofas Ronaldas Dworkinas knygoje Religion  
without God perša kitą religijos sampratą. Pirmame 
knygos sakinyje jis tvirtina, kad religija yra gilesnė už 
Dievą. Religija yra gili, savita ir išsami pasaulėžiūra. 
Religinės nuostatos esmė yra įsitikinimas, kad „viską 
persmelkia imanentinė, objektyvi vertybė, kad visata ir 
jos tvariniai sukelia pagarbos jausmą (awe), kuris per-
sipynęs su baime ar nuostaba, kad žmogaus gyvenimas 
turi tikslą, o visata tvarką“. Tikėjimas Dievu yra viena 
galima šios gilesnės pasaulėžiūros išraiškų ar pase-
kmių. Nors Dworkinas to tiesiogiai netvirtina, jam reli-
gija yra šios tikinčiuosius, bedievius ir agnostikus jun-
giančios pasaulėžiūros epifenomenas. Įsitikinimai apie 
vertybių objektyvumą ir visatos didingą grožį leidžia 
atriboti religiją nuo Dievo ir į religingųjų gretas priimti 
tuos, kurie pripažįsta tuos du įsitikinimus, bet jų nesieja 
su Dievu ar dievybėmis. Esama religinių ateistų.

Dworkinui žmogaus gyvenimas turi objektyvios pras-
mės ir svarbos. Vertybės ir dorovės normos nėra žmogaus 
sugalvoti evoliucijos proceso rezultatai. „Žiaurumas yra 
neteisingas“ yra objektyvus teiginys, kurį mes atpažino-
me, o ne sugalvojome. Dworkinui moraliniai teiginiai yra 
būtinai teisingi, nėra galimų visatų, kuriose žmogaus 
pavergimas būtų doroviškai teisingas, nors praeityje 
žmonės pritarė vergijai. Vertybėmis yra grindžiamas 
įsitikinimas, kad žmogaus gyvenimas turi objektyvią 
prasmę ir svarbą, kad kiekvienas žmogus turi įgimtą ir 
neišvengiamą pareigą stengtis gyventi prasmingai, pri-
siimdamas etinę ir moralinę atsakomybę sau ir kitiems.

Pirmaisiais pokario metais išeivijoje lietuviai filosofai 
išvystė vadinamąją nepasaulėžiūrinės politikos kon-
cepciją, kuria buvo siekiama užtikrinti, kad viešaja-
me gyvenime niekam nereikėtų daryti kompromisų su 
savo sąžine ir asmeniniais įsitikinimais, kad asmuo ir 
jo laisvė būtų apsaugoti nuo valstybės prievartos, tad 
siūlė patikėti švietimą, auklėjimą, šeimą, santuoką ir 
kultūrinius reikalus pasaulėžiūra grindžiamoms bend-
ruomenėms. Koncepcija liko neišbandyta ir tikrovės 
neužginčyta, bet būtų buvę labai sunku ją įgyvendinti, 
nes valdžia būtų įsivėlusi į beveik kiekvieną sritį, kurią 
buvo siūloma atriboti nuo politikos. Antai į šeimyninį 
gyvenimą, teisiškai nustatydama, kokiomis aplinkybė-
mis galima tuoktis, skirtis arba įsivaikinti, kokias tei-
ses sutuoktiniai turi vienas į kito turtą ir t. t. Religijai 

besireiškiant viešoje erdvėje, reikia nutarti, ar kryžiai 
gali kaboti viešose įstaigose, kokias mokymo programas 
gali turėti religinių bendruomenių mokyklos. Kilus ne-
išvengiamiems nesutarimams, valdžia sprendžia juris-
dikcijos konfliktus tarp Bažnyčios ir valstybės, nutaria, 
kokius klausimus ji pati spręs, kokias sritis patikės 
religinėms ir kitoms bendruomenėms, ir nustato, ar re-
ligija turi savybių, kurios pateisina išimtis iš bendrųjų 
įstatymų. Trumpai pažvelgsiu į keturias kontroversiš-
kas sritis – religijos pareigas, švietimą, viešąją erdvę, 
seksą ir šeimą, klausdamas, kokį svorį reikėtų suteikti 
tikinčiųjų sąžinės reikalavimams.

Religinės pareigos. Leiteris klausia, kodėl leidžiama 
sikhų berniukui nešioti kirpaną (durklą) į mokyklą, 
nes to reikalauja jo religija, nors mokyklose draudžia-
mi ginklai? Tokio leidimo nesulaukia kaimo berniukas, 
kuriam tėvo perleisto peilio nešiojimas yra šimtametė jo 
bendruomenės tradicija. Kokios yra principų grindžia-
mos priežastys, dėl kurių valdžia teikiasi atleisti tik 
religingus žmones nuo bendrų įstatymų naštos? Leite-
riui tokių priežasčių nėra, tad abiem berniukams turi 
galioti bendras draudimas.

Ar ši išvada per skubiai pasiekta? Nuoširdžiai tikin-
tiesiems religija turi ypatingos reikšmės, tad siekiant 
užtikrinti, kad tikintieji ir pasauliečiai būtų vienodai 
traktuojami, kai kurios išimtys būtinos. Neturėtų būti 
leidžiama ginklo nešioti mokyklose ir lėktuvuose, bet jei 
išimtis pateisinama, reiktų ją suteikti sikhų berniukui, 
kuriam draudimas skaudesnis negu klasiokams, nes 
įstatymai verčia pažeisti tikėjimo įpareigojimą. Įsitikinę, 
kad Dievas leido arba uždraudė ką nors daryti, religin-
gieji suteikia ypatingos reikšmės tokiems veiksmams. 
Jų draudimas gerokai apsunkina jų gyvenimą ir sąžinę, 
tad jie turi tvirtesnį pagrindą prašyti atleidimo nuo tokio 
įstatymo, negu asmuo, kuriam įstatymas neleidžia įgy-
vendinti eilinio noro. Ir čia reikia diferencijuoto požiūrio. 
Nors reikalavimas, kad motociklininkai dėvėtų šalmus 
labiau apsunkina sikhus, kuriems specialūs galvos ap-
dangalai yra šventa pareiga, negu jaunuolius, kurie nori 
pajusti plaukus kedenantį vėją, išimtis nepateisinama. 
Juk įstatymas nedraudžia sikhams dėvėti turbanų, o tik 
neleidžia jiems važiuoti motociklu be šalmo. Šalmai pri-
valomi statybvietėse, darbas kaip pragyvenimo šalti-
nis yra svarbesnis nei motociklininkų džiaugsmai, to-
dėl šiuo atveju sikhams turėtų būti suteikiama išimtis.

Pasak Dworkino, pirmenybės suteikimas neutra-
liems, nediskriminuojantiems vyriausybės teisės ak-
tams prieš privačius religinius įsitikinimus yra neiš-
vengiamas ir teisingas. Nors kai kurios JAV indėnų 
gentys savo ritualuose vartoja pejotlį, narkotikų var-
tojimą reguliuojantys įstatymai neturėtų daryti jiems 
išimties, nes šiais įstatymais siekiama apsaugoti visus 
piliečius nuo pavojų sveikatai.

Mokyklų ir mokymo programų klausimas yra sudėtin-
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gesnis. Nesutariama dėl tėvų ir valstybės teisių bei parei-
gų pasidalijimo auklėjant vaikus. Tėvams suteikiamos 
ypatingos teisės, bet jos nėra neribotos, o paskutinį žodį 
turi tarti valstybė, nubrėždama kompetencijos ribas. 
Paprastai vaikai privalo lankyti mokyklą iki 16 metų. 
Kai kuriose šalyse suteikiamos išimtys etninėms ar re-
liginėms grupėms. JAV Aukščiausiasis Teismas paten-
kino amišų bendruomenės prašymą leisti jų vaikams 
mokytis tik iki 14 metų. Esą tolesnis mokslas nereika-
lingas jų gyvensenai (amišai gyvena panašiai, kaip jų 
protėviai gyveno XVIII a.) ir nedera su jų religiniais įsi-
tikinimais. Oponentai nurodo, kad bendruomenę palikti 
nutaręs suaugęs amišas neturėtų žinių ir įgūdžių, būti-
nų sėkmingai gyventi moderniame pasaulyje. Jis tam-
pa savo bendruomenės įkaitu, negebančiu pasinaudo-
ti galimybių įvairove dėl bendruomenės apribojimų.

Rugsėjį New York Times paskelbė tyrimą, kuris pa-
rodė, kad daugybė chasidų mokyklų Niujorko valstijoje 
sąmoningai neleidžia studentams įgyti elementaraus 
pasaulietinio išsilavinimo, nors per pastaruosius ketve-
rius metus iš valdžios gavo milijardą dolerių pašalpos. 
2019 m. vos vienas iš 1000 moksleivių išlaikė standar-
tizuotus valstybinius skaitymo ir matematikos testus. 
Chasidų vadovai tvirtina, kad jie nustato mokymo pro-
gramą savo mokyklose, tad moksleiviai ilgiausias va-
landas jidiš kalba beveik išskirtinai mokosi žydų religi-
nius dalykus. Valstijos įstatymai garantuoja vaikams 
tinkamą išsilavinimą, bet chasidų mokyklos jų nepaiso. 
Neturėtų būti religinių ar kitokių teisinių išimčių, ku-
rios užkerta kelią vaikams įgyti bazinį išsilavinimą, be 
kurio jie lieka nelygiaverčiais piliečiais. Religinių bend-
ruomenių mokyklos gali į mokymo programą įtraukti 
religinius dalykus, bet jie turi papildyti matematikos, 
kalbos ir mokslo pamokas, o ne jas pakeisti.

Nesutariama dėl mokyklų programų valstybės mo-
kyklose. Viena Pensilvanijos mokyklų apygarda liepė 
mokytojams paminėti teorijas, kurios atmeta Darwino 
evoliucijos teoriją ir teigia, kad pasaulį sukūrė antgam-
tinis protas. Teismas priėjo prie išvados, kad mokyklos 
tarybos nurodymas buvo pagrįstas religiniais įsitikini-
mais, o ne moksliniu sprendimu. Kurią teoriją žmogus 
laiko teisinga, didele dalimi priklauso nuo to, ar jis tiki 
Dievu. Ateistas instinktyviai atmeta dieviškąją kūry-
bą, o tikinčiajam labiau tikėtina, kad Dievas, o ne at-
sitiktinumas sukūrė nuostabiai sudėtingus augalus ir 
gyvūnus. Mokslo požiūriu abi prielaidos – kad D/dievas 
egzistuoja arba neegzistuoja – lygiavertės. Jei pasiklio-
vimas vienu sprendimu yra antikonstitucinis religinių 
įsitikinimų įtvirtinimas, tas pats galioja ir kitam. Atro-
do, kad atsiduriame aklavietėje.

Dworkinas siūlo religijos laisvę suprasti kaip ginan-
čią kiekvieno teisę gyventi pagal savo gero gyvenimo 
sampratą. Teisė gyventi savo paties pasirinktą dorovinį 
gyvenimą yra kertinė vertybė, tad valstybė turi apsau-

goti visas etines pažiūras, kai galima gerai gyventi su 
orumu ir savigarba. Valdžia gali riboti piliečių laisves 
ir teises, jei apribojimus grindžia neutraliomis priežas-
timis, tokiomis kaip siekis apsaugoti gamtą ar teisėsau-
gos sistemos veiksmingumą. Religijos laisvė nėra pa-
žeidžiama, jei ją riboja neutralus, nediskriminuojantis, 
bendruoju interesu grindžiamas įstatymas, net jei jis 
sukelia didesnę atsitiktinę naštą kai kuriems gyvento-
jams, pavyzdžiui, minėtoms indėnų gentims.

Jei teisė į dorovinį nepriklausomumą užtikrina religi-
jos laisvę, tai valdžioms nevalia varžyti piliečių laisvių, 
kai varžymai grindžiami prielaida, kad viena gero gy-
venimo samprata yra pranašesnė už kitas. Kartais ne-
lengva nustatyti, ar varžymai diskriminuoja, bet aišku, 
kad Pensilvanijos mokyklos apygardos nutarimas nėra 
neutralus. Dieviškosios kūrybos teorijos mokymas kaip 
alternatyva darvinizmui yra ne tiek visatos istorijos aiš-
kinimas, kiek pritarimas religijos vaidmenį pabrėžian-
čioms gero gyvenimo sampratoms, siekiant jas įskiepyti 
mokiniams. Jis pažeidžia teisę į dorovinį nepriklauso-
mumą, tad nėra leistinas valstybinėse mokyklose. Priva-
čioms mokykloms draudimas negalioja. Šiuo atveju buvo 
atmestos pastangos propaguoti religiją, prisidengiant 
mokslu. Panaši argumentų struktūra gali būti naudoja-
ma nepateisinamu pripažinti Prancūzijos mokyklų drau-
dimą nešioti religinius simbolius – hidžabus, kipas, dide-
lius kryžius. Nors draudimas galioja visoms religijoms 
ir yra sudėtinė valdžios peršamos laïcité dalis, jis yra 
įkvėptas antimusulmoniškų nuostatų, tad atmestinas.

Ginčijamasi ir dėl religijos vaidmens viešajame gy-
venime. Pasak liberalų, lygiateisiškumui reikalaujant 
valstybę griežtai atskirti nuo Bažnyčios, malda turi 
būti draudžiama valstybinėse mokyklose, neleistina 
rotušių aikštėse ar kitose viešose vietose per Kalėdas 
pastatyti prakartėles, valdžios pareigūnų kalėdiniuo-
se atvirukuose leistina sveikinti tik „su Šventėmis“. 
Viešas krikščionybės atributikos demonstravimas esą 
rodo valdžios palaikymą ir pritarimą krikščionybei, dis-
kriminuoja kitaip galvojančius, juos įskaudina, gal net 
pažemina, pabrėžia, kad jie nelaikomi lygiaverčiais pi-
liečiais. Dėl visų šių priežasčių valstybė turinti būti 
nuosekliai neutrali. Juolab nepriimtina, kai valstybė 
turi oficialią religiją (kelios Europos valstybės laiko tam 
tikrą krikščionybės denominaciją savo valstybine religi-
ja), arba kaip kad Lietuva skirsto religijas į netradicines 
bei tradicines ir tik pastarąsias palaiko.

Ar griežto neutralumo pažeidimai savaime diskri-
minuoja ir skriaudžia kitaip tikinčius? Privalu gerbti 
kiekvieno sąžinės laisvę, bet tai nereiškia, kad valstybė 
turi visiškai atsiriboti nuo bet kokios religinės simboli-
kos ar kad kiekvienu atveju reikia apsaugoti jautres-
nius asmenis nuo to, kas gali juos užgauti ar sukelti 
nemalonių pojūčių. Prieš dešimtmetį Europos Žmogaus 
teisių teismas patvirtino Italijos valstybinių mokyklų 
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teisę klasėse kabinti kryžius. Valstybei nevalia reli-
giškai indoktrinuoti vaikų, bet Nukryžiuotojo atvaizdo 
kabinimas ant sienos nėra nei religinė didaktika, nei 
priverstinė religijos pamoka. 2014 m. JAV Aukščiausia-
sis Teismas (5 teisėjai už, 4 prieš) nutarė, kad trumpa 
malda savivaldybės sesijos pradžioje buvo formali, ne 
perdėm sektantiška, ir ne tokia, kuri priverstų kitaip 
tikinčius jaustis nejaukiai, tad nepažeidžia Konstituci-
jos. Kryžiai net tik kabo ant sienos, – bene kiekviena-
me Europos miestelyje yra bažnyčia, gal ir neveikianti, 
dažnai pastatyta ant kalvelės, kad iš toli būtų matomi 
jų bokštai ir kryžiai. Jų nenugriausi, net jei jų buvimas 
piktina vietos bedievius. Antra vertus, Šveicarijos gy-
ventojų nutarimas uždrausti naujų minaretų statybas 
šalyje sunkiai pateisinamas, jų buvimas nėra propagan-
dos įrankis, skirtas vietiniams atversti į islamą.

Valstybės nėra ir negali būti visiškai neutralios. Jos 
turi savo gero gyvenimo sampratą, tad siekia užtikrinti 
nacionalinį saugumą, kovoti su klimato kaita, skatin-
ti socialinį teisingumą ir kitas bendras vertybes, nors 
joms visi nepritaria. Apskritai puoselėjama kultūra ir 
jos paveldas, didžiuojamasi graikų, romėnų, Renesanso 
ir švietėjų laimėjimais. Filosofė Cecile Laborde klausia, 
kokiais argumentais galėtume pateisinti religijos ir jos 
palikimo ignoravimą, kodėl būtent religija negali būti 
puoselėjamos kultūros dalis? Ar nenuskurstų kultūra, 
jei ištisos religijos išnyktų? Akivaizdžiai nukentėtų kul-
tūra, jei žmonėms trūktų pagrindinių religinių žinių, 
reikalingų suprasti ir įvertinti Renesanso ir Baroko še-
devrus, Bacho muziką. Ir kuo skiriasi nepriverstinė, eku-
meninė švietimo politika, kuria siekiama supažindinti 
su religijų įvairove ir jų kultūriniu paveldu nuo įpras-
tos liberalios pasaulietinės kultūros rėmimo politikos?

Jausminguose nesutarimuose dėl gėjų teisių ir san-
tuokų bei abortų tikintieji ir liberalai paprastai rikiuoja-
si priešingose stovyklose. Dworkinui teisė gyventi savo 
paties pasirinktą dorovinį gyvenimą yra pažeista, kai 
valdžia draudžia arba apsunkina homoseksualų gy-
venseną. Valstybė turi nešališkai vertinti ne tik visas 
religijas, bet ir skirtingas gero gyvenimo sampratas, 
pavyzdžiui, dėl seksualumo. Tikintieji gali nepritarti 
homoseksualams, griežtai juos smerkti, net jais bjaurė-
tis. Bet įstatymai turi būti pateisinami tik argumentais, 
kurie suprantami ir prieinami visiems piliečiams. Ho-
moseksualumo pasmerkimas Biblijoje ar Korane nėra 
pakankamas pagrindas drausti homoseksualius san-
tykius. Be to, draudimams pritariantieji juos taiko ne 
tiek sau, kiek kitiems, taip atimdami iš jų teisę gyventi 
pagal savo įsitikinimus. Tas gyvenimo būdas nesukelia 
konkrečios žalos kitiems, nors gal kai kuriuos papiktina. 
Galime nepaisyti to pasipiktinimo, kaip nepaisome mu-
sulmonų fundamentalistų pykčio dėl trumpų sijonėlių.

Abortai – dar jautresnis klausimas. Šiemet JAV Aukš-
čiausiasis Teismas panaikino ankstesnį sprendimą, ku-

ris buvo įtvirtinęs moterų konstitucinę teisę į abortus 
visoje šalyje, pareikšdamas, kad dabar atskiros valsti-
jos galės pačios leisti arba uždrausti abortus. Prancūzi-
jos prezidentas Emmanuelis Macronas kaip vieną pa-
grindinių šalies prezidentavimo ES tikslų įvardijo siekį 
įtraukti į ES pagrindinių teisių chartiją teisę į abortą. 
Nors Macronas dažnai kalba apie visus europiečius vie-
nijančias vertybes, savo siūlymu jis skelbia, kad kata-
likybė, kuri abortus laiko negimusios gyvybės žudymu, 
nedera su pagrindinėmis ES vertybėmis. Jis nepateikė 
argumentų pateisinti savo ex cathedra verdiktui.

Dworkinas teigia, kad įteisindama abortus liberali 
demokratija netvirtina, jog religinis įsitikinimas (Dwor-
kinas laiko religiniais visus asmeninius etinius įsiti-
kinimus apie gyvenimo prasmę ir vertę), kad abortai 
yra leistini, yra teisingas, o nuostata, kad jie neleistini, 
klaidinga. Tai būtų nepriimtinas pritarimas vienai ar 
kitai gero gyvenimo sampratai, o įstatymai turi gerbti 
visų teisę į etninį nepriklausomumą. Valdžiai nevalia 
prievarta primesti moterims sprendimus, jos pačios turi 
imtis atsakomybės už savo dorovinius sprendimus, tai-
gi daryti ar nedaryti abortą, kaip ir dėl lytinių santykių 
pasirinkimo ar eutanazijos.

Būtų sunkiau prieštarauti Dworkinui, jei abortai 
būtų nedviprasmiškai vieno asmens sprendimas, kaip 
jis gyvens savo gyvenimą. Dworkinui gemalas lyg neeg-
zistuoja, neturi nei teisių, nei interesų. Šis gemalo su-
pratimas nėra loginė etinio nepriklausomumo principo 
išvada, veikiau leidžia abortus laikyti grynai asmeni-
niu klausimu, kaip lytinė pakraipa. Daugeliui tikin-
čiųjų abortai nėra tik asmeninės etikos klausimas, nes 
gemalas kaip būtybė, kuri taptų žmogumi, jei nebūtų 
aborto, turi interesų, kurių kaip potencialaus žmogaus 
negalima nepaisyti. Kyla ir klausimų apie teisingumą, 
ar abortai nepaiso pažeidžiamų žmonių teisės į gyvy-
bę, ar neigia esminį žmogiškosios gyvybės sakralumą. 
Dworkinas apėjo problemą, kaip mokyklinėse progra-
mose vertinti prielaidas apie Dievo egzistavimą, at-
kreipdamas dėmesį į dieviškos kūrybos teorijos šalinin-
kų siekius, neturinčius nieko bendra su mokslo tiesa. 
Tačiau abortų atveju abi pusės vienodai remiasi šališ-
kais, mokslo nepatvirtintais vaisiaus supratimais.

Vakaruose abortai įteisinami pragmatiniais sume-
timais. Kiti jautrūs klausimai nesulaukia visuotinio 
pritarimo ir sprendžiami panašiai. Kokios išimtys leis-
tinos, priklauso ir nuo vyraujančių visuomenės nuotai-
kų, tolerancijos lygio, kas sulauktų ramaus pritarimo 
vienoje šalyje, sukeltų aistras kitoje. Valstybinė religija 
akivaizdžiausiai pažeidžia Bažnyčios ir valdžios atskir-
ties principą, bet Jungtinė Karalystė yra tolerantiška 
šalis, kur ramiai susitaikoma su Anglikonų Bažnyčios 
privilegijomis. Tokia tvarka nepiktina religijos skeptiko 
Leiterio, bet ją veikiausiai pasmerktų religijos be Dievo 
entuziastas Dworkinas. Nieko nepadarysi.

paieškos
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eiLėraščiai

Roddy Lumsden
Iš anglų kalbos vertė Rasa Ruseckienė

Poezija

europa po Lietaus1

Galima nuodėmė: derybom pasiekta taika.
Teisėjas ką tik baigęs darbą skambina pianinu,
tiktai juodais klavišais. Laikinas taksi
lūkuriuoja savam garde; galì nujausti garą,
dumblą, suodžius, bet kokį gestų turinį.

Medus – vienintelis negendąs maistas,
nušviečia podėlį savuoju spindesiu senu.
Siuvėja darbuojas viena, net drobė
priverčia ją gūžtelt, o mes tuo tarpu daugelis
suvirpam nuo apgaulaus jaudulių srauto.

Geras žmogus nūnai neturi būti, tarkim,
doras, kelt raibulius. Banknotai virsta
madženta, ryškiu raudoniu, cianu, poetų atspalviais,
traukiami iš ilgų piniginių, uždegami
ir deginami: vėliavos, baimės, atsiprašinėjimai.

Fotografas ieško tos vienintelės,
kuri netrokštų apsinuogint ir
išbristi, užu jūrų. Ir kolei kas
Europa egzistuoja tyliom terasom, galiniais
kambariais, kur aimanuoja vidiniai vandenynai.

kerouacas

Pasak jo motinos, jis įkopė į gyvenimą ir nebeįstengė
nulipti. Apšepęs, sutaupydavo odekolono,
tai, anot jo, teikė „filosofinio virpulio“. Jis 
mikčiodavo, bet tik tardamas savo pavardę... ar tavąją.

Visus gyvenimo malonumus iššvaistė nesulaukęs 
amžiaus,

kai suvokiama, kas yra malonumas. 6 pėdų, 4 colių, 
pasak žmonių, girgždėdavo

eidamas prie artimiausio saulėto gatvės kampo, 
kur mėgo

stoviniuoti, arba į kiną, tenai keiksnodavo ekrano 
žvaigždutes.

Popietės jam būdavo rytai, o vakarai – jo popietės.
Jo vaikystės pravardės – Džonis ir Kiperis. Valkatos,
gangsteriai, skerdikai – jo herojai. Jo pavardė kilus
iš bretonų žodžio „kelias“, ir tai šį tą paaiškina.

Jis nusivylė suvokęs, kad nebeturi iliuzijų – 
tai nebūdinga bytnikams. Šlovė lipo prie jo it niežtinti
šašų rozetė. Kasmet įgydavo automobilį. Labiausiai 

mėgo
kreozoto kvapą ir Primitif kvepalus, jų buteliuką 

sukūrė Dalí.

Jis anksti iškilo ir ilgainiui pamilo savo košmarus, 
kaip mes visi,

roddy Lumsden (1966–2020) – škotų poetas, išleidęs 10 
poezijos knygų, pelniusių ir nominuotų įvairioms literatūros 
premijoms. gimė st andriuso mieste. Baigęs gimnaziją studija-
vo literatūrą edinburgo universitete. 1998 m. persikėlė gyventi 
į Londoną. dėstė Londono poezijos mokykloje, rengė ir vedė 
mėnesinį skaitymų ciklą Broadcast. 2005–2010 m. vedė kūrybi-
nio rašymo seminarą „trečiadienio grupė“ (Wednesday Group) 
London sičio universitete. 2007 m. redagavo leidinių seriją Pilot 
(Tall Lighthouse leidykla), skirtą jaunųjų poetų kūrybai. 2010–

1 gali būti, kad šis eilėraštis inspiruotas maxo ernsto paveikslo „euro-
pa po lietaus ii“ (1940–1942) arba alano Burnso to paties pavadinimo 
knygos, vaizduojančios europos pokario kraštovaizdį (1965).

2013 m. dirbo Salt Publishing leidyklos poezijos redaktoriumi, 
redagavo The Best British Poetry antologijų seriją. poetas buvo 
žodžio virtuozas, įkvėpęs ne vieną jaunesnės kartos britų poe-
tą. dažnos jo eilėraščių temos – vyrų ir moterų santykiai, pop-
kultūra, didmiesčių (ypač Londono) gyvenimas, asmenybės de-
personalizacija, škotijos realijos. poetas mirė po sunkios ligos 
2020 m. sausio 10 d. jo eilėraščių vertimai spausdinami poeto 
motinai Betty Lumsden leidus.
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roddy Lumsden

bet ne saulės šviesą, kurios vengė. Paklaustas, koks jo 
didžiausias

noras, reporteriui atsakė, norėčiau, kad mano tėvas 
būtų gyvas ir aš

turėčiau paskutinę progą aplošti šachmatais tą seną 
lapiną.

mano aLegorija

It drignių užrijęs, vangstydamasis eismo,
kur susitinka Manor Roudas ir Stamford Hilas,
berniokas, laikydamas sau priešais veidrodžio šukę,
eina atgalias gatve žiūrėdamas atgal.

Tai tobula metafora kažko, toks įvaizdis,
kurio naršytum porą savaičių, – alegorija
sugriuvusios bendruomenės, kuri kadaise
palikdavo duris neužrakintas ir ant palangių vėsti 

mėsos pyragus.

Galbūt. Ar sudėtingų rūšių išnykimo,
genų inžinerijos aikštingos pažangos,
lepios menininko introspekcijos,
ar nuliais tapusių šventųjų, palikusių mus melstis.

O gal alegorija minčių, kurios sprogdina mano galvą,
kai apkabini mane alėjoj už saldėsių parduotuvės.
Jei tik minčių metaforos dar leidžiamos
šioj apiplėštoj ir vėjais paleistoj vargioj planetoj.

skęstantysis

Ambicija beldžias – tropinė liga.
Mano balsas vangėja ir pasiekia tave
it per kokosų pieno vilnį.
Gelbėjimo valtis nugurga rūdžių pasaulin.
Ekscentriškas vėjas rimdo melsvį
virš mano galvos, virš mudviejų galvų.
Kitur regiu orkestro merginas, sendaikčių
išpardavimo baigtį, ąžuolą apvijusią
dūsuojančią panterą, tariuos regįs
rankos kontūrus pro matinį stiklą,
mano vaikai nučiuožia iš dangaus, negimę.

medžiotojų troškinys2

(pagal Mickiewiczių)

Puoduos ir katiluos troškinys gurguliuoja,
žinovai ir poetai ratu apspitę,
su dar nesutupėtais testamentais, aklai baksnoja

mėgindami patirti jo nuostabų kvapą, kurs atminty 
palieka žymę,

skanauti lūpom meistrišką jo vylių.

Vien tik įtikinėjimai, diagnozės,
lepūs žodžiai jo esmės neperteiks.
Ne išblyškėlių miesto vargšų burnoms,
tik tiems, kurių dainingas balsas kupinas aistros,
gardaut jį leista, tiems, kurie pažįsta šunkelių

šešėlius, kurie parjojo į namus paskaudę,
gabendami laimikį ant pečių.
Tai ne kasdienis viralas ir ne tavo
valgyklinis maistas, šis medžiotojų troškinys
tau pataikauja ir pildo tavo norus.

Šviežiai išrautas iš žemės kopūstas – 
šitos alchemijos širdis, išplautas ir supjaustytas,
aštrus ir prieskoningas, raitos puode it gyvatė,
aistringom rankom globdamas geriausius
kumpio ir žvėrienos kąsnius ir bryzus.

Indaploviai, tarnai stebeilija suėję,
žandais nuraudusiais, sau smilkinius tapšnodami,
kaip kunkuliuoja mišinys, geizeris grasinas
veržtis, puta pašoka lig puodo krašto,
smelkia orą gardindama valandą.

Būk pasirengęs. Nušveiski savo šaukštų arsenalą,
palik medžiokles, užtaisyki savo dubenis
visatos laimikiu. Ak, būk drąsus.
Braukis pro karštą rūką prie viryklės,
lai žvanga vario katilai, beslapstantys

tą gėrį; žiūrėsim, kaip šauksmu pratrūksi
jį kimšdamas – žiūrėki, kaip jis dingsta
it pavasarinis ledas, it kamparas, ryklės tamsoj,
Stikso pilve, dervuotuose, dainuojančiuose viduriuos.

Įsižiūrėjęs pro garus matysi puodus
jau išgrandytus ir įveiktus, virėjai
snūduriuoja sotūs, su samčiais rankose,
lyg mažesnieji ugnies dievai, sergintys
rūkstančio švento ugnikalnio šerdį. 	

2 Lenkų nacionalinis valgis bigosas.
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suprasti (dugino) rusiją protu

Justinas Dementavičius

šiandiena

Sapnavau demonišką sapną – Nepakenčiamasis Gru 
meilingai kuždėjo savo Pakalikui: 

Saša, Saša, Sašenka Geljevičiau, kiek mažai gero tu 
padarei savo rodinai, savo narodui, savo vladimirui. 
Kalbi apie rusijėnišką dūšią, šaukiesi pobiedos, bet 
vladimiro maloningojo maloningas kvietimas narodui 
mirti už otečestvą yra tik balsas tyruose, kurį slopina 
liberalios penktosios ir šeštosios kolonos, sorošo sta-
tytos ir tik mūsų patriotų apgriautos. Vardan galuti-
nio ir amžino miro mums reikia pirmos paskutinės 
aukos. Tad imk savo dukrą, savo vienturtę, tą kurią 
myli, Darją, eik ir paaukok ją kaip deginamąją auką 
kelyje, kurį tau nurodysiu. Ak, girdžiu, kaip suvirpėjo 
tavo širdis, Saša? Bet aš žinau, kad tavo širdis yra Ru-
sija, o drebina ją giliai įsismelkęs vakarietiškas pro-
tas. Tad kalbėsiu tavo protui, kad širdis atlėgtų.

Juk, kaip didis filosofas, supranti, kad visa tai dėl 
tiesos, o aš, nuolankus istorijos būtinybės tarnas, esu 
teisiantysis ir baudžiantysis nuodėminguosius jos 
vardu. O kas yra ne nuodėmingas prieš rodiną? Štai 
ir pats, tikiu, pameni, kaip Darja yra kalbėjusi: jai 
rusų mintys esą suveltos, jų mąstymo tradicija sekli. 
Tavo dukra net prasitarė, kad norėtų Prancūzijoje 
gyventi. Dar taisėsi, kad iš tiesų nori du gyvenimus 
patirti. Lyg jai mūsų narodo būtų per maža. Lyg gali 
vynuogės ūglys įaugt į kamienus du. Ir dar vadina 
ji save filosofe, politologe. Koks demerastas filosofas 
narodo genijaus pajautą iškeičia į kažkokios senienos 
Platono skaitymus? Koks politologas remiasi anglų 
ir prancūzų mokslininkais vietoj to, kad atsigręžtų į 
savo narodo švelnų šnabždesį širdy? Ji atsižadėjo na-
rodo, ji savo tradicijos atsižadėjo. 

O dar juk buvo pasakyta, kad tėvas stos prieš dukte-
rį, o dukra prieš tėvą. Juk ji ir tavęs atsižadėjo, Saša, 
Platonova pasivadindama. Kas per mankurtizmas, 
kas per savo garbingos pavardės atmetimas, prieš ku-
rią visada turėjo savo jauną mergaitišką galvą nulenk-
ti? Prarandi ją ir prarasi, kaip pametė tave žmona, 
kuri, net neskanu ištarti, gina anti-narodines LGBT 
pravas. Gina kažkokį žmogų. Žmogų?! Štai siūlau aš 
tau rodiną! Kas gi Darja, palyginti su rodina? Tik 
žmogus. Juk pameni, pats sakeisi, kad vienas žmogus 
yra nereikalingas Rusijai, jis tik menka dalis palygin-

ti su visumos esatimi. Ir aš kalbu ne apie tai kas pūva; 
aš apie amžinąją Rusijos dvasią kalbu. Tad išrauk 
savo širdį ir mesk ją šalin jei myli, įsidukrink rodiną.

Bet juk žinai, kad aš juk iš tiesų gailestingasis, 
Saša. Aš Darjai naują gyvenimą suteiksiu, didesnį, 
didingesnį, spindės ji šlovės vainiku. Bus šventąja 
kankine vadinama. Ji bus ne niekam nežinoma Dar-
ja Romietė ar Darja Pskovietė. Ji bus mūsų amžinoji 
Darja, Darja Maskvietė, Darja Didžioji. Bus jos var-
du vadinamos gatvės, aikštės ir miestai. Apraudos ją 
valdžios vyrai, popai ir narodas. Bus ji didi žurnalistė, 
didžioji filosofė, didžiausioji iš didvyrių. Ir stebuklą 
vieną kitą jai galiu priskirti. Jei panorėsiu – prikelsiu 
ją iš kapo ir uždainuos tėvynei gyrių tyras balsas jos. 
Paklausyk, paklausyk, ar girdi?

Bet aš taip tik tavo puikybei pataikauju. Svarbiau-
sia liepsnos, Saša, liepsnos amžinos. Darja bus ki-
birkštis, be kurios neišsprogdinsi senojo pasaulio. 
Sprogime šiame vieni išgirs, kad jį sukėlė mūsų išorės 
priešai. Mes pritarsim, sukelsim tikratikišką Z naro-
dą ir taip priešus lengviau nugalėsime. Kiti išgirs, kad 
tai mūsų vidinių išdavikų išpuolis. Mes irgi pritarsim, 
sukurstysime netikėjimą vieni kitais, ir juos po vieną 
sudorosim. Treti, be abejo, įtars mane. Bet šie mane 
išvystų, net jei aš nieko nedaryčiau. Tokius diskredi-
tuosim įrodymų stoka ir kuo garsiau jie los tą patį per 
tą patį, tuo atgrasiau atrodys. Labiausiai laukiu užuo-
jautos iš tų mažyčių Vakarų žmogyčių. Tie, man jau 
dabar juokinga, pradės gailėti Darjos kaip žmogaus. 
Ir čia tau, Saša, pažadu linksmybių jūrą, didžiau-
sią mūsų pergalę kol kas. Išjuoks tokius mylėtojus 
žmogaus dešinė, kairė bei liberalai ir taip paniekins 
žmogišką gyvybę. Kartu jie aukštins tuos, kurie šią 
žmogžudystę apdainuos ir skatins dar daugiau žudy-
ti. Palaikins jie tokius pat kaip mes, brangusis Saša. 
Tavasis pralaimėjimas bus pergalė tokių, kaip tu.

Ir, dar – tik paklausyk. Svarbiausia – svarbiausia 
tai, kad tau nereikia padaryti nieko. Tu tik gedėk ir 
taip giedok, kaip visada giedojai. Būk savimi. O visa 
kita padarysiu aš, nes aš esu put‘ į n...

Toliau, deja, nebenugirdau. Bet neskanus klausimas – 
ką pasirinktų tėvynę ir tautą giliai bei nuoširdžiai my-
lintis žmogus – išliko ir nubudus iš to sapno. Šis klau-
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simas skirtas ne tik Duginui, jis galėjo būti skirtas ir 
a. a. Darjai Duginai. Ar ji pasiaukotų? Ieškojau atsaky-
mo tame, kas liko iš jos internetų debesijose. Štai ji you-
tubėje vaikšto tarp naujausios rusijėniškos ginkluotės, 
karinių automobilių ir kalba, kokie jie pažangūs, kaip 
būtų gerai, jei kiekvienas valstybę mylintis pilietis ga-
lėtų juos turėti. Arba štai, kokią migracijos sprendimo 
viziją piešia: „Mes norime ne tokio pasaulio, kuriame 
būtų privežta migrantų, bet kad kiekvienas būtų savo 
regione“. Arba kaip nuoširdžiai, neužsikirsdama, saky-
tum, įkvėpimo pagauta, ji kritikuoja liberal-marksistus, 
vartotojiškumą, pūvančius Vakarus. Ir, žinoma, kaip 
dvasingai ji pasisako už tradiciją, šeimą, seno ir naujo 
sujungimą savos nepakartojamos rusų tautos kultūroje. 
Dar štai ji įtaigiai apdainuoja „tūkstančių vėliavų“ Eu-
ropą, kurioje kiekviena tauta yra visiškai suvereni nuo 
liberalaus Vakarų elito, sisteminės medijos, universali-
zuojančio racionalizmo. Jei visa tai ištarta nuoširdžiai, 
iš tikėjimo, tuomet Darja turbūt pasiaukotų, kodėl gi ne?

Žinantieji išgirs, kad ši patriotinė aistra yra jos tėvo 
idėjų kartotė – abiem duginams asmeninio gyvenimo 
ašis, neabejotinai, turi būti sąmoningas apsisprendimas 
pačiai Rusijai ir rusiškumui. Šis romantinis tautos kaip 
mistiško subjekto vaizdinys, kuris privalo turėti autono-
miją nuo išorės, „tolerantiškai“ pripažįstamas ir kitoms 
tautoms. Bet, gudriai pridės duginai, dauguma tų tau-
tų esą jau sugundytos ir apgautos – globalistų, liberalų, 
dolerio valdžios, – tad Rusijos misija yra jas išganyti, 
atversti, sugrąžinti atgal į autentišką tautinį ir vertybi-
nį kelią. Tai sakydami duginai savaip postmodernūs ir 
kratosi tik į praeitį nukreipto tradicionalizmo, mieliau 
siedami save su tuo, ką patys vadina „konservatyvia re-
voliucija“ – tradicijos ir naujumo sinteze. Duginų „ketvir-
toji politinė teorija“, bent formaliai, yra būtent tai – libe-
ralizmo, marksizmo ir fašizmo peržengimas, sukuriant 
prielaidas naujai, dar nepažintai idėjinei sistemai, kurio-
je bus įsisavinta ir tai, kas yra iš prigimties rusiška, ir 
tai, kas yra nauja bei pažangu. Pažangą čia reikėtų ma-
tyti siaura, technine prasme, nes kultūrinė visuomenės 
pažanga yra negalima – visi yra tokie, kokie iš prigimties 
yra. Filosofiškas Dugino protas esą gali atskirti žmonių 
ir tautų esmę, parodyti jų prigimtines skirtybes. Todėl 
pagrindinė duginų misija – priešintis unifikuojančiam 
liberaliam pasauliui ir ginti sąvąjį daugiapolį, skirtingų 
geopolitinių erdvių alter-pasaulį. To siekdami jie nori 
Vakarų susiskaidymo tautiniu pagrindu ir ieško sąjungi-
ninkų ten, kur Vakarai ir (arba) liberalizmas yra keiks-
mažodis – Indijoje, primindami kolonializmą, Turkijoje, 
gąsdindami vakarietišku liberalizmu, Europos naujosios 
dešinės judėjimuose, siūlydami kartu kovoti su liberaliais 
Vakarais. Kaip ir pastarieji, duginai savo kritikos įkarštį 
dažniausiai nukreipia tik į vieną „peržengiamąjį“ – libe-
ralizmą. Apie komunizmą ir, juo labiau, fašizmą kalba-
ma miglotai, tik kaip apie pralaimėjusius, ar, geriausiu 

atveju, kaip apie turinčius vieną kitą bjaurų bruožą. 
Tarkime, fašizmas turi rasizmo elementų, o Duginas sa-
kosi esantis be galo tolerantiškas ir pripažįsta visų rasių 
vertingumą. Kaip ir gražu, bet, suprask, visi kiti fašiz-
mo elementai valstybės gyvenime yra geri ir tinkami. 

Daugiau žinantieji pastebės, kad visame tame duginai 
iš tiesų yra ganėtinai nuobodūs – anti-vakarietiškumas 
(ir „rytietiškumas“), anti-apšvieta (ir romantizmas), an-
ti-racionalumas (ir misticizmas) yra sena bloga rusiško-
jo pasaulio tradicija. Todėl, manau, bergždžia gilintis į 
tai, ar Duginas yra Putino smegenys, ar jis tik Kremliui 
parankus marginalas. Svarbiau, kad jis yra Rusijoje 
dominuojančios politinės vaizduotės perėmėjas ir sklei-
dėjas, kuris iki aiškiausio galimo paprastumo kalba tai, 
kas būdinga Rusijos demerastiškam diskursui – tik val-
dovas apsaugos rusų liaudį nuo klastingų priešų noro 
sunaikinti Rusiją. Nei šis diskursas, nei pats Duginas 
nėra šių laikų atradimas. Jis buvo būdingas Maskovijai, 
Rusijos imperijai, sovietams. Štai ir XX a. septinto-aš-
tunto dešimtmečio Duginas – alternatyvaus sovietiniam 
režimui Južinskio ratelio narys. Šios „laisvės salos“ idė-
jos netgi skamba patraukliai – kritikuoja sovietinę tik-
rovę ir skatina ieškoti alternatyvių mistinių patirčių 
budizme, induizme, senosiose religijose. Šios mistinės 
tiesos, kaip sako šie tautiniai kovotojai prieš sovietiz-
mą, yra tikresnės ir gilesnės už viešai deklaruojamas. 
Kaip manoma, Dugino pėdsakas toje laisvės saloje buvo 
šiuolaikinės kraštutinės dešinės numylėtinio, impozan-
tiško postfašisto Julijaus Evolos tekstų atsinešimas. 
Arba – štai Duginas devintame dešimtmetyje, naciona-
listinės partijos Pamiat’ narys, kuri dar 1987 m. Mask-
voje suorganizavo nesankcionuotą mitingą ir vertinta 
kaip svarbi rusų tautinio ir dvasinio atgimimo šauk lė. 
Štai Duginas ir amžių sąvartoje – įtakingas geopoliti-
nis vizionierius, eurazijinio judėjimo ir neoslavofilizmo 
ideologas, besidžiaugiantis esąs išgirstas ir suprastas 
Turkijoje, Irane, Europos „naujojoje dešinėje“. Jo bičiu-
lis mūsų laikmetyje yra prancūzas Alainas de Benoist, 
jį pasišaukia kalbėti trumpizmą garbinantys JAV deši-
nės atstovai, vadindami „pavojingiausiu pasaulio filo-
sofu“. O štai ir dabartinis Duginas, patriotus-valstybi-
ninkus buriančio Izborskio klubo narys, teigiantis, kad 
siekia apsaugoti tikrąsias rusiškas tradicijas nuo tautos 
priešų. Ne veltui klubo simboliu pasirinktas skrendantis 
gandras, kurio fone matosi visus tikrus rusus vienijan-
tis kryžius. Čia Duginas ir dinamiškojo konservatizmo 
judėjimo dalyvis, kurio didžiausias džiaugsmas yra (ci-
tuoju pažodžiui) Didysis šeimų maršas – „iškrypėliš-
kos“ Stambulo konvencijos atmetimas. (Autorius dekla-
ruoja, kad visi sutapimai su Lietuva yra atsitiktiniai.)

Jautri akis, manau, turėtų atpažinti ir tai, kad ir mū-
suose toks duginiškas kalbėjimas nėra svetimas, o tik ram 
demerastui tiesiog būtinas. Manau, didysis paradoksas, 
kad iš tiesų tai ne rusijėniškos vaizduotės rudimentai 
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„mūse“. Tai kita Vakarų forma, kuri nepriimtina tik tol, 
kol suranda kelią į mus per Dugino tekstus. Bet kas at-
sitiktų, jei Duginą priimtume tik kaip kitą Vakarų vei-
dą? Romantišką, anti-racionalistinį, dekonstruojantį Ap-
švietos tiesas – pagarbą asmeniui ir jo teisėms, sąžinės 
laisvę, tikėjimą progresu ir pan. – kaip klaidinančias, 

o vietoj to siūlantį pasitikėti vitališka tauta ir jos tradici-
jomis. Menu, tokias nuostatas Leonidas Donskis vadino 
barbarybe, europinės civilizacijos paneigimu. Bet tai nai-
vu, netikslu, klaidina – juk ir barbarai sukūrė Vakarus 
tokius, kokie jie yra. Jeruzalės Dievą, graikišką protą, 
romėnišką teisės valdymą neigiantys barbarai taip pat 
yra Vakaruose. Pagoniškas bet kokio tautinio įvairumo 
kultas, širdingo aistringumo skatinimas, žmogaus va-
lios iškėlimas taip pat yra Vakarai. Kaip kad Marine Le 
Pen irgi yra Prancūzija, kaip Matteo Salvini yra Italija, 
kaip Viktoras Orbanas yra Vengrija, kaip (šioje vietoje 
autoriaus tekstas neįskaitomas) irgi yra Lietuva. Jie 
yra Europos dalis, jie yra mūsų artimieji, jie yra kaip 

mes. Ir ta alternatyvi, revoliucinė, dinamiška dešinė turi 
savo nepamainomą įnašą į visuomenės audinį – su jokiu 
miestu nesusijusį ir pasauliui neatsakingą gentinį mąs-
tymą, rūpestį arčiausiai esančiais bendraminčiais. Kaip 
tai yra mūsų europinės kultūros lytis, taip ir duginai 
atstovauja šiai senai naujosios dešinės tradicijai. Todėl 
ir Rusijos pradėtas karas yra ne Rytų karas su Vakarais, 
o tos barbariškos Europos formos karas su politinėmis 
vaizduotėmis, manančiomis, kad yra kažkas daugiau ir 
svarbiau nei tautiškumas – Dievas, tiesa, teisė. 

Manau, čia įvyksta didelis nesusipratimas – į Duginą 
žiūrima kaip į rusijėniškos dvasios manifestaciją, nors 
iš tiesų jis tėra grafomaniškas plagiatorius. Geriausiu 
atveju – nužiūrėtų vakariečių dešiniųjų principų ir idė-
jų padekoruotojas rusijėniška specifika. Duginas tiesiog 
mėgaujasi iš Vakarų autorių percituojamomis „postmo-
dernistinėmis“ klišėmis apie tiesos reliatyvumą ir są-
lygiškumą, kiekvienos kultūrinės grupės unikalumą, 
hegemoninių diskursų dekonstravimą. Dugino išvada 
paprastai banali: visų tiesa skirtinga, bet tik mano tie-
sa teisinga man, tad švilpkit lauk su savo vakarietiško-
mis žmogaus, konstitucinėmis, karo ir tarptautinėmis 
teisėmis. „Kas jiems [Vakarams, – J. D.] leido nustatyti 
tokią teisę?“ – duginiškai klausė Putinas Rytų Ukrai-
nos teritorijų aneksijos kalboje. Kiekvienam duginistui 
aišku – jei tokios teisės trukdo gyventi suvereniai tautai 
ar visai atskirai civilizacijai – jos nereikalingos. Yra tik 
konkrečios tautos konkreti valia – noras palenkti visus 
savo valstybinei-tautinei tiesai, kuri tiesmuka: arba turi 
valią nužudyti žmogų ar pradėti karą (būti didis), arba 
ne (ergo, būti skystakiaušis). Tai duginistams yra naujai 
užgimstančios moralės teisumo patvirtinimas – jei galiu 
ir pavyksta, kodėl negalima, kodėl neturėtų būti tiesa? 
Tai miras, kuriame niekas galutinai nesutarta – kiekvie-
nas jaučiasi turįs teisę ir laisvę kurti sau patogią moralę. 
Tokiu atveju priimtina, kad turi laimėti agresyviausias 
ir landžiausias žmogus, turintis stip riausią ir bekomp-
romisiškiausią grupuotę. Didžiausia pergalė pasiekia-
ma tada, kai užvaldoma ir savai valiai palenkiama visa 
valstybė, gyvybinei erdvei būtini kaimynai ir kontro-
liuojami priešai. Tai – dešinysis totalitarizmas par excel-
lence, kuris anksčiau be skrupulų vadindavosi fašizmu.

Dešinysis totalitarizmas, žinoma, yra pavojingas, ir 
ne tik matomais nusikaltimais prievartaujant savo vi-
suomenę ir žudant kaimyną įtikėjus fantazijomis apie jo 
grėsmę – tai akivaizdu, ir su tuo galima bandyti kovoti. 
Kalbu apie subtilesnį duginizmo poveikį – karo moralės 
sunorminimą, tikėjimą, kad duginizmą galima nugalėti 
tik efektyvesniu duginizmu. Jis ne tiek nukreiptas prieš 
demokratinės kultūros vertybes, kiek prieš didįjį priešą, 
su kuriuo rusijėnai kovoja ne vieną šimtmetį – Vakarų 
krikščioniją, jos viltį, meilę ir tikėjimą, o kartu siūlo-
mas elementariausias barbariškumas, jo skleidžiama 
baimė, prievarta ir nepasitikėjimas.

suprasti (dugino) rusiją protu

valentinas antanavičius. kareivio motina. 2000. asambliažas. 
110×45×18. Brolių algirdo ir remigijaus gataveckų rinkinys
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Baimė yra duginizmo pagrindas. Rusijos kultūrą ty-
rinėjantys istorikai yra pastebėję, kad nesaugumas yra 
vienas svarbiausių Rusijos tapatybės elementų. Jis jau-
čiamas asmeniškai – absoliuti valdžia su savo pavaldi-
niais gali daryti bet ką, nesulaukdama jokių sankcijų. 
Neteisingumas, einantis kartu su šiuo nesiskaitymu su 
kitais, savo ruožtu gimdo pačios valdžios nesaugumo 
jausmą. Nesaugumas taip pat atsiranda kalbant apie 
geopolitinę Rusijos specifiką – iš vienos pusės, didelės 
teritorijos rytuose yra taip toli, su jomis ryšys toks silp-
nas, kad Rusija nuolat gyvena baimėje jas prarasti. 
Iš kitos pusės, technologiškai pažangesni ir turtingesni 
Vakarai visada yra galimai siektina alternatyva Rusijos 
neautoritarinei opozicijai ar tiesiog gero gyvenimo no-
rintiems rusijėnams. Bandymas kompensuoti šį nesau-
gumą ir baimę pasireiškia investicijomis į kariuomenę 
bei saugumo institucijas, visuomenės indoktrinavimu 
skatinant nekęsti potencialaus kito iš Vakarų.

Paradoksalu, kad tokios baimės gimdoma agresija 
prieš nepažintą kitą skatina ir augančią pastarojo bai-
mę, kad toks draugo ir priešo santykis lems jo sunai-
kinimą. Žinoma, galima manyti, kad tokia baimė yra 
pagrįsta – juk Rusija visada buvo Rusija ir nėra vilties, 
kad ji pasikeis. Juk Rusijos agresija prieš Lietuvos vals-
tybingumą vyksta ne pirmą šimtmetį, juk daugumos 
artimųjų istorijose yra patirčių, kuriose rusijėnai yra 
nusidėję, nusikaltę, neretai nužudę. Mes, kaip valsty-
bė, esame rusofobai ir kitokie būti negalime. Bet dėl to 
ta baimė netampa kitokia nei pačių rusijėnų – ji gimdo 
nesaugumą, verčia bijoti rytų ir nepasitikėti vakarais, 
kurie nesupranta ir nėra atjautūs lietuvių baimėms. 
Ir atsakas čia vienas, paprastas, lengvai įtikinantis bi-
jančius – visuomenės sukarinimas, pilietinio ir patrioti-
nio ugdymo(si) redukavimas į karinį parengimą. 

Duginizmas į kasdienybę atneša karo kultūrą ir jėgos 
kultą. Menu, kaip viename iš daugelio liūdnai garsėjan-
čių rusų stačiatikių šventikų pamokslų pamokančiai 
buvo teigiama, kad tik principų netekę Vakarai kalba 
apie meilę kaip svarbiausią krikščionišką dorybę. Jie, 
Vakarai ir liberalai, – teigė šventikas, – užmiršta teisin-
gumą, kuris remiasi tiesa ir yra teisiantis. Rusija, dėl to 
nėra jokių abejonių, Maskolijos bažnyčios hierarchams 
yra su tiesa, todėl jos pareiga yra apginti tiesos siekian-
čius nuo „vertybines normas, religiją, šeimą“ (Putino 
aneksinėje kalboje išskirta vienų iš gintinų dalykų tria-
da) neigiančių Vakarų elitų. Vakarai neturi to, ką turi 
rusijėnai – „meilė žmonėms, gailestingumas ir užuojau-
ta“ (kita Putino triada, esą nurodanti amžinąsias rusų 
vertybes). Apsaugok, Viešpatie, nuo tokios rusijėniškos 
meilės, kuri tapo mirties sinonimu.

Bet štai ir Duginas apmąsto savo dukros mirtį – kerš-
tas rusui per daug smulkmeniška: „Mums reikia tik 
mūsų Pergalės. Ant jos altoriaus savo mergaitišką gy-
venimą padėjo mano dukra“. Čia jums, bičiuliai, ne pū-

justinas dementavičius

kuota vakarietiška mirties kultūra, kritikuota Romos 
pontifikų. Tai atviras gėrėjimasis žmogaus mirtimi, kuri 
turi tarnauti valstybei. Man tai atrodo kaip didžioji du-
ginizmo pergalė – žmogaus mirties ir asmeninės trage-
dijos normalizavimas vardan savo mylimos valstybės 
pergalės. Visos mirtys, visa prievarta, visi išpuoliai prieš 
priešą ir jo sąjungininkus, jo simbolius gali būti pateisi-
nami, turi būti pateisinami, yra pateisinami. Jie dažnai 
nėra teisėti, bet valingas politikas nesusvyruodamas 
ištars, kad teisingumas ir tiesa turi tarnauti valstybės 
interesui. Pagaliau, kas gi duginistams yra teisė – tik 
paskui žmogaus valingą sprendimą einantis formalus 
jo veiksmų pateisinimas. Ar kare tam yra alternatyvų? 
Meilė, dialogo santykis, kito ieškojimas? Jos čia pat bus 
išjuoktos, kaip kad buvo iškritikuoti Emmanuelis Ma-
cronas ar popiežius Pranciškus kaip naivūs, neefektyvūs 
mėmės. Tuo tarpu Rusijos kuriamas pasaulis yra galios 
kalbos pasaulis – realistinis, efektingas, geležinio kumš-
čio, geopolitinių pasidalijimų. Neturiu abejonės, kad mes 
jį gerai suprantame. Bet ne todėl, kad esame geri vertė-
jai. Mes taip patys mąstome, kalbame, veikiame. Todėl 
prievarta dažniausiai yra pristatoma kaip vienintelis 
būdas išspręsti Rusijos problemą visiems laikams. 

Ne žodis, o jėga yra vienintelis argumentas mūšio lau-
ke. Ir vargas tiems Rusijoje, kurie kalba ne tokia kalba 
kaip duginistai, nes jų nepasitikėjimas ir įniršis bus 
nukreiptas ne tik į priešą, bet ir į mylėtus artimuosius, 
kurie pasirinko užjausti priešą. Todėl Duginas džiūgavo, 
kad Putino aneksijos kalba buvo lyg nurašyta iš jo vizi-
jų. Visi kalbantys karo metu turi suartėti, supanašėti, 
susilieti į vienos vienintelės patriotinės tapatybės spro-
gimą. O šioji nusakyta Putino mylimojo filosofo Ivano 
Aleksand rovičiaus Iljino citata: „Jei aš laikau savo Tė-
vyne Rusiją, tai reiškia, kad aš rusiškai myliu, mąstau 
ir galvoju, rusiškai dainuoju ir kalbu, kad aš tikiu į rusų 
liaudies dvasines jėgas. Jos dvasia – mano dvasia, jos li-
kimas – mano likimas, jos kančios – mano rūpestis, jos 
klestėjimas – mano džiaugmas“. Šis tikėjimas nukreip-
tas tik į save, savo puikybės išpažinimą. Ir jame trūksta 
to, ko trūksta visai rusijėniškai dvasiai – kaltės išpaži-
nimo. Ar pasakytų koks duginistas: „Rusijos nusikalti-
mai – ir mano kaltė“? Ne. Visas dabartinis rusiškas pa-
saulis yra pastatytas ant amžinosios Pergalės mito, kuris  
nuplauna visas buvusias, esamas ir būsimas kaltes. 

Štai ir trečioji duginizmo dovana mums – stipriau nepa-
sitikime žodžiais, kurie nėra mano arba kaip mano. „Kaip 
drįstama pavadinti Darją Duginą auka? Ko tu rūpiniesi 
rusų teisėmis? Ko ten kliedi apie rusų kultūrą?“ – klau-
sia facebooko bičiulis. Ir iš tiesų, ko? Verčiau patylėsiu. 
Taip ir nedrįstu, nesirūpinu, nekalbu. Juk išdrįsk ir tapsi 
priešu, pasirūpink ir tapsi nejautriu, užtark ir tapsi ruso-
filu. Stebiu, tyliu ir gąsdinanti vizija aplanko – rusofašiz-
mo nugalėjimas tampa mūsų naujosios dešinės triumfu. 
Ir Duginas savo didžiuliame katile pagiežingai šypsosi.	
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tekstas parengtas pranešimo, skaityto thomo manno kultūros 
centro rengiamo nidos forumo metu (2022 m. rugsėjo 9–10 d.), 
pagrindu.

PolitiKa

iš kur atsiranda popuLizmas? 
popuLizmo kūrimas Lietuvoje

Jogilė Ulinskaitė

popuLizmo ir demokratijos santykis

Mėgindama apibrėžti populizmą Margaret Canovan 
teigia, kad „populizmas yra demokratijos metamas 
šešėlis“1, t. y. kad populizmas ir jo pagrindinės sąvokos 
neatsiejamos nuo demokratijos suvokimo, bet kartu 
populizmas nėra tikroji demokratija – tai tamsesnis ir 
nedetalus demokratijos vaizdinys. Šio šešėlio analizė 
mums gali padėti geriau suprasti demokratiją ir at-
kreipti dėmesį į tai, kaip ir kokias visuomenėje egzistuo-
jančias problemas populistai išnaudoja savo tikslams.

Jeigu populizmas yra demokratijos šešėlis, kaip tada 
reikėtų suprasti populizmo ir demokratijos santykį? Pa-
sak Canovan, demokratija turi dvi puses – pragmatinę 
(angl. pragmatic) ir atperkančiąją (angl. redemptive)2. 
Demokratijos „atperkančiosios“ pusės esmė yra visuo-
menės galia (angl. popular power) – įsitikinimas, kad 
vienintelis legitimios valdžios šaltinis yra piliečiai. 
Jie rinkimų metu nusprendžia, kas jų vardu priims 
politinius sprendimus tam tikrą apibrėžtą laiko tarpą. 
Ši demokratijos pusė siekia visų žmonių įsitraukimo ir 
dalyvavimo sprendimų priėmimo procese (tautos valdy-
mo). Pavyzdžiui, džiaugiamės, kai rinkėjų aktyvumas 
rinkimuose auga, ir turime numatę reikalavimą, kiek 
piliečių turi dalyvauti, kad referendumas būtų laiko-
mas įvykusiu. Pasak Canovan, modernioje demokrati-
joje mes tikime, kad tautos, suverenių žmonių priimti 
sprendimai ves į geresnį gyvenimą. Ši demokratijos 
pusė priešinasi įvairiems biurokratiniams reguliavi-
mams ir ribojimams, siekia romantiškai ir spontaniš-
kai įvykstančio tautos pasirodymo sprendimų priėmimo 
procese. Referendumas – geriausias to pavyzdys.

Vis dėlto norint, kad demokratija funkcionuotų, reika-
lingos ir sprendimų priėmimo procesą struktūruojančios 
institucijos ir taisyklės, leidžiančios taikiai spręsti poli-
tinius konfliktus, t. y. pragmatinė demokratijos pusė3.  

Institucijos ir taisyklės, viena vertus, apriboja galią 
(tiek piliečių, tiek valdžios), bet ir daro ją efektyvią. 
Prag matinė pusė būtina tam, kad, pavyzdžiui, galėtu-
me tikėtis, jog kartą pralaimėjus vienuose rinkimuose, 
turėsime galimybę bandyti dar kartą ir galbūt laimėti. 
Tai užtikrinama valdžios perdavimo taisyklėmis, rin-
kimų būdu. Pragmatinė demokratijos pusė yra būtina 
norint užtikrinti tęstinumą, sistemos nuspėjamumą, 
visiems bendras taisykles. Tačiau jei visi politinio pro-
ceso dalyviai pradėtų traktuoti demokratiją kaip pa-
prasčiausią pragmatinį instrumentų rinkinį, sistema 
prarastų legitimumą4. Kaip teigia Canovan, „pragma-
tizmas be atpirkimo impulso veda tiesiai į korupciją“5.

Šios dvi demokratijos pusės iš esmės yra viena ki-
tai priešiškos, bando suvaldyti viena kitą, bet abi yra 
reikalingos demokratijos funkcionavimui. Populizmas 
iškyla tada, kai dvi demokratijos pusės nutolsta viena 
nuo kitos ir įsivyrauja pragmatinė pusė (institucijos ir 
taisyklės). Populizmą, pasak Canovan, galima suprasti 
kaip siūlymą atsigręžti į „atperkančiojo“ stiliaus (ki-
taip sakant, visuomeninės galios) politiką. Populistai 
teigia atstovaujantys paprastiems žmonėms6 – tyliajai 
daugumai, kurios neva korumpuotas ir privilegijuo-
tas elitas nereprezentuoja7. Populistai žmonių vardu 
priešinasi valdžios arba galios struktūrai ir ypač daž-
nai įsitvirtinusioms politinėms partijoms; ginčija ne 
tik įsitvirtinusius galios turėtojus, bet ir politinio, eko-
nominio bei kultūrinio elito vertybes; vertina paprastą 
kalbą, paprastus visiems suprantamus sprendimus ir 

1 margaret canovan, „trust the people! populism and the two Faces 
of democracy“, in: Political Studies, 1999, t. 47 (1), p. 2–16.

2 canovan remiasi michaelu oakeshottu, kuris išskyrė du politikoje 
dominuojančius ir įtampoje esančius politinius stilius – „tikėjimo po-
litika“ ir „skepticizmo politika“; žr. michael oakeshott, The Politics of 
Faith and the Politics of Scepticism, new Haven: yale university press, 
1996, p. 21–38.

3 margaret canovan, op. cit., p. 10.
4 Ibid., p. 11.
5 Ibid.
6 „the people“ verčiu kaip „žmonės“. gal būtų galima versti „tauta“ 

ar „liaudis“, tačiau tiek viena, tiek kita sąvoka nurodo į tam tikrą popu-
lizmo tipą – atitinkamai dešinįjį ir kairįjį populizmą.

7 margaret canovan, op. cit., p. 5.
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kritikuoja sudėtingus abejotinus kompromisus. Todėl 
populizmas į politinę areną traukia ir paprastai nepo-
litiškus žmones.

Pasak Canovan, populizmas gali veikti kaip demo-
kratijos savireguliacijos mechanizmas, kai siūloma at-
sigręžti į žmones ir taisyti senąsias institucijas ar jas 
keisti naujomis. Problema kyla neįgyvendinus žmonių 
valdymo ir neišpildžius gerovės pažado – politinis eli-
tas apkaltinamas savanaudiškumu. Nusivylus valdžia, 
pradedama priešintis institucinei struktūrai ir siekia-
ma žmones paversti vieninteliu legitimiu valdžios šal-
tiniu. Taip iškyla politikai, žadantys žmonių valdžią8. 
Taigi populistai siūlo ne tik stiprinti entuziazmo pilną 
atperkančiąją demokratijos pusę, bet ir griauti institu-
cinę demokratijos pusę. Tai ypač aktualu šiandien, kai 
perėjimas į autoritarizmą vyksta ne karinių pervers-
mų, o rinkimų būdu. Vis dažniau populistai politikai 
užima valdžios postus laimėdami rinkimus, žadėdami 
žmonių valdžią ir tada, jau turėdami visus reikalingus 
instrumentus, priima sprendimus, apribojančius demo-
kratiją9. Tai reiškia, kad autoritarizmas neatsiranda 
iš niekur, ir visi siūlymai riboti demokratiją ar keisti 
konstituciją turėtų būti priimami rimtai.

Papildant Canovan, populistinis politinio pasaulio 
aiškinimas yra pasakiškas: jis suaugusiems, rimtiems 
žmonėms bando paaiškinti (arba juos įtikinti), kas yra 
geriečiai, kas yra blogiečiai, ir kas yra kenčiantieji10. 
Tokiame pasakojime yra tik dvi proceso dalyvių pusės: 
kenčiantieji drauge kenčia, slegiami juos valdančių ir 
išnaudojančių blogiečių rankos. Pasakojime blogiečiai 
yra ne skirtingus interesus turintys, klystantys, sudė-
tingi ir besikeičiantys ar kartais iš tiesų nedorai besiel-
giantys asmenys, bet išvien veikiantis junginys – tamsi 
pilis, kurioje priimami bloga linkintys sprendimai. Ge-
riečiai – priešingai – yra neklystantys ir šviečiantys iš 
tolo, netgi ne visai žmonės. O jei jie ir suklysta, tai tik iš 
begalinio noro padėti, išgelbėti kenčiančius, pasiaukoti, 
net jeigu teks padėti galvą nelygioje kovoje už teisybę 
pragmatiniame, pažadais grįstame politinės karjeros 
kelyje. Tokiam pasakojimui reikia pasakotojų, veidų, 
kurie pasakytų, kas yra kas – paprastais žodžiais pa-
aiškintų sudėtingą pasaulį. Populizmas yra panašus į 
pasaką, nes jis supaprastina sudėtingą realybę ir jam 
nebūtini faktai (ar bent jau nebūtinai tikslūs). Jam rei-
kia, kad kuriamas paaiškinimas dėl netobulos (o gal 
net pavojingos) santvarkos taip pataikytų į pasakos 
klausytojo atmintį, kad pasakojimas būtų atpažintas, 

o klausytojas nesunkiai suprastų, kas yra įsitvirtinęs 
toje aukštoje pilyje. 

krizė, naujumas ir patikimumas: 
popuListiniai pasakojimai Lietuvoje 

2000–2004 m.

Rengiant šį tekstą buvo analizuotos politinių partijų 
programos11, bandant suprasti, kaip įsivaizduojama vi-
suomenė arba „visi Lietuvos žmonės“; į kokias Lietuvos 
demokratijos problemas ar spragas politikai populistai 
taiko; kaip politikai naudojasi tuo, kam visuomenė pri-
taria (stojimas į ES ar NATO) ir kuo visuomenė nepa-
tenkinta; ar ir kada siekis atkurti didingą praeitį aplen-
kia siekį pasivyti ateitį.

Pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį neturėjome 
ryškių populistinių partijų, buvo mokomasi demokrati-
jos ir apskritai būti politine partija demokratijoje. Par-
tijos programas adresuodavo visai visuomenei – tautai, 
liaudžiai ar „visiems Lietuvos žmonėms“. Vienur buvo 
šiek tiek daugiau skiriama dėmesio kaimui, kitur – so-
cialiai remtinoms grupėms ar saugumui, skirtingai bū-
davo įvardijami nesėkmių kaltininkai – ar visa valdžia, 
ar kairieji, ar dešinieji. Tačiau visos politinės partijos 
žadėjo gero gyvenimo ateityje viltį. Ateities buvo lau-
kiama, nes nepriklausomos valstybės atkūrimas ir ži-
nių visuomenės plėtra sutapo su interneto atsiradimu 
ir globalizacija. Buvo tikima, kad jei spėsime užšokti 
ant šių pokyčių bėgių, ateityje Lietuvoje klestės vers-
lumas ir inovacijos, aukščiausio lygio švietimo sistema 
rūpinsis jaunimo ateitimi, jaunimas – Lietuvos ateitimi, 
pagaliau integruosimės į Europos Sąjungą. Pagrindi-
niai politinių partijų programose formuluojami tikslai 
buvo žmonių materialinės gerovės kūrimas (pritraukti 
investicijas ir patiems kurti verslus), o tam buvo būtina 
užtikrinti visuomenės saugumą tiek geopolitine pras-
me, tiek valstybės viduje. Todėl pirmą nepriklausomy-
bės dešimtmetį ypač daug dėmesio skirta pragmatinei 
demokratijos pusei ir teisinės valstybės įtvirtinimui 
(įstatymų leidybai, institucijų ir teisėsaugos struktūrų 
kūrimui), kad būtų pagaliau galima išspręsti didelio 
nusikalstamumo ir visuotinio nesaugumo problemas. 
Sekamos pasakos rėmuose pagrindiniai blogiečiai buvo 
nusikaltėliai ir Rusija. 

Tačiau iki 2000-ųjų ši ateitis taip ir nespėjo ateiti. 
Visuomenės kantrybė ir nusiteikimas, kad valstybės 
atkūrimo pradžioje nebus labai lengva, išseko12. Nusivy-

jogiLė uLinskaitė 

8 margaret canovan, „populism for political theorists?“ in: Journal 
of Political Ideologies, 2004, t. 9 (3), p. 245; margaret canovan, „ta-
king politics to the people: populism as the ideology of democracy“, 
in: Democracies and the Populist Challenge, edited by yves mény and 
yves surel, London: palgrave macmillan uk, 2002, p. 32; margaret ca-
novan, „trust the people!“

9 žr. steven Levitsky, daniel ziblatt, How Democracies Die, new 
york: Broadway Books, 2019.

10 veikiausiai dalis politikos mokslininkų sakytų, kad visa politika yra 
tokio pobūdžio pasaka, pavyzdžiui, ernesto Laclau.

11 diskusijas, ar politinių partijų programos yra svarbūs ir gerai ideo-
logiją reprezentuojantys politiniai dokumentai, palikime kitam prane-
šimui. 

12 žr. richard rose, Understanding Post-Communist Transformation: 
A Bottom up Approach, London, new york: routledge, 2009.
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limas pasireiškė rinkimuose, o neišpildyti lūkesčiai vir-
to simpatijomis naujoms politinėms partijoms. 2000 m. 
parlamento rinkimuose sėkmingai pasirodė populisti-
nėms priskiriamos Naujoji sąjunga (NS) ir Lietuvos li-
beralų sąjunga (LLS)13, 2004 m. – Darbo partija (DP) ir 
Rolando Pakso koalicija „Už tvarką ir teisingumą“. Šių 
partijų sėkmė pradėjo naują politinio 
Lietuvos gyvenimo etapą, pasižymin-
tį tuo, kad rinkimuose naujos partijos 
sulaukia didesnio palaikymo negu jau 
įsitvirtinusios. 

Mokslininkai vargo bandydami Cent-
rinės ir Rytų Europos populizmą pri-
skirti kairiajam ar dešiniajam, todėl 
galiausiai jis buvo pavadintas naujuo-
ju arba cent ristiniu14. Šioms partijoms 
naujumas buvo svarbesnis už aiškią 
ideologinę programą, pavyzdžiui, NS 
teigė esanti neideologinė ar net anti-
politinė, ir todėl galėjo sakyti tai, ką 
rinkėjai norėjo girdėti. Be to, naujųjų 
partijų programose buvo derinama tai, 
kas tiktų skirtingoms politinėms ideo-
logijoms. Pavyzdžiui, NS skelbėsi kovo-
sianti ir su ekonominiu nepritek liumi, 
nuo kurio kenčia „visi Lietuvos žmo-
nės“, ir su „tautinės savimonės“ išnyki-
mo grėsme. LLS programoje ekonomi-
nis liberalizmas derinamas su griežta 
tvarka ir kontrole, skirta saugumui 
užtikrinti. Pasak programos autorių, 
žmonėms Lietuvoje nesaugu: gatvėse – 
dėl nusikalstamumo, valstybėje – dėl 
korupcijos, todėl partijos lyderis Pak-
sas siūlo programą, sprendžiančią tei-
singumo, tvarkos, nusikalstamumo, 
teisinės valstybės klausimus. 2004 m. 
DP žadėjo atsinaujinimą, o programoje 
buvo numatytas mokesčių mažinimas 
ir pajamų didinimas konkrečiomis sumomis: kiek kas 
turi ko gauti, o gauti turi visi – ir studentai, ir pensinin-
kai. Kitaip pasakius, naujasis cent ristinis populizmas 
buvo skirtas visiems.

Žadėdami visiems viską, politikai populistai kartu 
tvirtino, kad valstybė yra apimta krizės. Pirmasis at-
kurtos valstybės dešimtmetis buvo paženklintas dau-
gybės pasiekimų, bet taip pat ir nesėkmių: ekonominio 
nestabilumo (įskaitant įmonių bankrotus, valiutos ne-
stabilumą) ir fizinio nesaugumo (nusikalstamumo lygis 

buvo aukštas), privatizacijos procesas nebuvo papras-
tas ir visada sėkmingas, o korupcijos lygis gal ir buvo 
žemesnis nei kai kuriose kitose regiono valstybėse, bet 
mes juk save lyginom tik su Vakarais. Tačiau populis-
tai krizę kūrė diskursyviai susiedami nepavykusius 
sprendimus ar klaidas ir teigdami, kad tai yra kur kas 

gilesnės, beveik egzistencinės krizės požymis15, kurios 
neišsprendus, lieka tik bedugnė.

Populizmo iššūkis demokratijai kyla tada, kai politi-
nės klaidos ir nesėkmės imamos aiškinti politinio elito 
savanaudiškumu ir sąmokslu. Šalia dešimto dešimt-
mečio „blogiečių“ – nusikaltėlių ir Rusijos – šių naujų 
partijų programose atsirado naujas blogio šaltinis – pati 
valdžia. 2002 m. prezidentu rinktas Paksas žadėjo labai 
teisingus dalykus: „Demokratija – žmogui, laisvė – vers-
lui, diktatūra – mafijai“. Korumpuotas elitas prilygi-

iš kur atsiranda popuLizmas? popuLizmo kūrimas Lietuvoje

13 seán Hanley, allan sikk, „economy, corruption or Floating voters? 
explaining the Breakthroughs of anti-establishment reform parties in 
eastern europe“, in: Party Politics, 2016, t. 22 (4), p. 522–533; grigo-
re pop-eleches, „throwing out the Bums: protest voting and unor-
thodox parties after communism“, in: World Politics, 2010, t. 62 (2), 

p. 221–260.
14 žr. grigore pop-eleches, op. cit.
15 Benjamin moffitt, „How to perform crisis: a model for understan-

ding the key role of crisis in contemporary populism“, in: Government 
and Opposition, 2015, t. 50 (2), p. 189–217.

valentinas antanavičius. žmogus taikinyje (terorizmas). 2016. asambliažas. 
dailininkų sąjungos fondas
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namas mafijai, o tokia milžiniška problema reikalauja 
ryžto ir valios įgyvendinti teisingus sprendimus ir po-
kyčius, reikalingus visuomenės gerovei – būtent tai ir 
žadėjo gerasis Paksas.

Šių partijų ir politikų programose pasigirsta iki šiol 
besikartojantys siūlymai apie didesnį piliečių įtrauki-
mą į sprendimų priėmimo procesą: priartinti valdžią 
prie žmonių, įvertinti visuomenės nuomonę priimant 
sprendimus, priversti teisę ir valdžią tarnauti žmonėms 
(LLS), mažinti ministerijų, biurokratų ir parlamento 
narių skaičių, priversti pareigūnus reguliariai atsiskai-
tinėti piliečiams, mažinti referendumo kartelę, leisti at-
šaukti pareigūnus (NS), rinkti parlamento narius vien-

mandatėse apygardose ir tiesiogiai rinkti merus (DP). 
Tokie siūlymai buvo ne reali reformų programa, o tik 
bandymas atsiriboti nuo politinio elito ir apeliavimas į 
menką visuomenės dalyvavimą politiniame procese ir 
nepasitikėjimą institucijomis. 

Stiprūs charizmatiški lyderiai – Artūras Paulaus-
kas, Rolandas Paksas, Viktoras Uspaskichas – su par-
tija užnugaryje piktinosi neteisinga ir negera valdžia. 
Būtent tokia retorika pasižymėjo Paksas dar tada, kai 
atsistatydino iš premjero pareigų ir atsisakė pasirašy-
ti sutartį su JAV bendrove „Williams International“ 
dėl „Mažeikių naftos“ privatizavimo. Prieš artėjančius 
2004 m. parlamento rinkimus Uspaskichas, taip pat 

triukšmingai kaip Paksas, atsistatydi-
no neva nepritardamas „Lietuvos dujų“, 
Rytų ir Vakarų skirstomųjų tink lų bei 
„Stumbro“ privatizavimo būdui: „Aš ma-
tau, kokie procesai vyksta mūsų valsty-
bėje ir nenoriu prisiimti už juos atsako-
mybės. Aš matau kitą kelią, kaip atnešti 
naudos savo šaliai“16. Įdomus laikas Lie-
tuvos istorijoje: atsistatydinimai iš pos-
tų tapo ne silpno, o ryžtingo, į kompro-
misus nesileidžiančio politiko požymiu, 
neprisiimti atsakomybės atrodė teisin-
gas ir garbingas žingsnis, leidęs iškilti į 
politikos aukštumas.

Nors visi trys politikai turėjo patirties 
politinėje erd vėje, jie elgėsi taip, lyg ne-
priklausytų politiniam elitui. Viena ver-
tus, naujumas buvo svarbus kriterijus 
rinkėjams, kita vertus, lyginamieji tyri-
mai rodo, kad partijos patikimumas (ge-
bėjimas valdyti apskritai) yra taip pat 
svarbus, sėkmę rinkimuose lemiantis 
veiksnys17. Todėl šie lyderiai sėkmingai 
suderino nepriklausymą tradicinėms 
politinėms partijoms su pakankama 
politine patirtimi, kad neatrodytų kaip 
absoliutūs naujokai. Panašia strategija 
sėkmingai pasinaudojo Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) 2016 m. 
parlamento rinkimuose.

Vis dėlto šiame populizmo įsiveržimo 
į Lietuvos politinį gyvenimą etape ne 
tik tauta, bet ir politinis elitas inicijavo 
partinės sistemos atsinaujinimą. Pasak 
Steveno Levitsky’o ir Danielio Ziblatto, 

16 „v. uspaskichas traukiasi iš seimo ekonomikos 
komiteto pirmininkų“, in: https://www.delfi.lt/news/
daily/lithuania/vuspaskichas-traukiasi-is-seimo-
ekonomikos-komiteto-pirmininku.d?id=2981639.

17 žr. stijn van kessel, Populist Parties in Europe, 
London: palgrave macmillan uk, 2015.

valentinas antanavičius. In memoriam salvador dali. 1998. asambliažas. 130×85. 
autoriaus nuosavybė
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nuosaikus politinis elitas tiki, kad gali sustiprinti savo 
pozicijas pasinaudodamas politinės sistemos autsai-
deriais. Jie taip pat tiki, kad gali aplošti ir visuome-
nę – leisti išrinkti autsaiderį, bet iš tikrųjų neleisti jam 
valdyti18. Tačiau populistai irgi dažnai sėkmingai pasi-
naudoja nuosaikiais politikais savo tikslams pasiekti. 
Naujosios sąjungos ir apskritai naujosios politikos at-
siradimas buvo susijęs su Valdo Adamkaus iniciatyva 
formuoti daugiapartinę, o ne dvipartinę sistemą Lietu-
voje. Paksas parlamento rinkimuose vedė LLS sąrašą, 
o Eugenijus Gentvilas vėliau pripažino, kad neaišku, 
kokia būtų liberalų ateitis Lietuvoje, jei ne Paksas. Vė-
liau lyderio ir partijos keliai išsiskyrė, bet ir liberalai 
nepražuvo. Uspaskichas NS rėmė finansiškai, su parti-
jos sąrašu buvo išrinktas į Seimą ir 2000–2003 m. buvo 
Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku.

Tyrimai rodo, kad populistinių partijų daugėja jau 
pramokus demokratijos ir pamažėle gerėjant ekonomi-
nei situacijai19. Taigi populistai renkami ne tik atsidū-
rus prastoje materialinėje padėtyje, bet ir dėl nepasiten-
kinimo bei nusivylimo pragmatine demokratijos puse. 
Kaip matyti iš Pakso kalbų, valdžios ir piliečių atotrūkis 
apibūdinamas ne tik kaip ekonominė nelygybė, o kaip 
statuso ir galios skirtumas sprendžiant, kas yra gerie-
tis (normalus), o kas geriečių kategorijai nepriklauso: 
„Ypatingą dėmesį skirsime tam, kad mažėtų valdžios ir 
piliečių atotrūkis, socialinė žmonių atskirtis, kad visuo-
menė nebūtų skaldoma į „elitą“ ir „neelitą“, privilegijuo-
tus ir atstumtuosius, turtingus ir nuskurdintus, nor-
malias ir asocialias šeimas“20. Kita vertus, tai parodo, 
kad populizmui egzistuoti reikalinga funkcionuojanti 
demokratija – ją galima kritikuoti, atsiriboti nuo tam 
tikrų jos elementų, kai ji jau išbandyta. Siūlymai keisti 
pragmatinę demokratijos pusę gali būti interpretuojami 
kaip kasimasis po valstybės pamatais, bet kartu tai yra 
požymis, kad demokratija jau buvo pakankamai susi-
formavusi atlaikyti tokių reformų siūlymus.

ateitis atėjo, ieškome praeities: 
popuLizmas 2008–2020 m.

NS, LLS ir DP populizmo etapui vis dėlto būdingas 
stiprus tikėjimas ateitimi, kaip pirmaisiais metais po 
nepriklausomybės atkūrimo: partijų programose siūlo-
ma informacinės visuomenės plėtra, ateitis žadama jau-
nimui, todėl akcentuojama švietimo svarba, ekonomikos 
vystymas, integracija į ES ir NATO. 2004 m. net tautinės 
partijos žvelgia į ateitį ir mato ES fondus, siekia ugdyti 
visuomenę, stiprinti tautą, atnaujinti kultūrą. ES in-

tegracija išlieka reikšmingas tikslas, niekaip neprieš-
taraujantis tautos gynimui ir dvasingumo puoselėji-
mui (pavyzdžiui, minima Tautos siela, Tautos gyvastis). 

Tačiau 2008 m. viltingos ateities politinėse programo-
se sumažėja, o politinėje vaizduotėje atsiranda mitinė 
morali ir dvasinga tautos praeitis, be aiškaus istorinio 
konteksto. Iki šiol net skirtingos tautininkų partijos 
siūlė stiprinti tautiškumą, bet nesiūlė gręžtis į praei-
tį. Praeitis pirmiausia pasirodo Tvarkos ir teisingumo 
partijos programoje: tautiškumas ir visuomenės moralė 
tampa pagrindiniai prioritetai, pasigirsta tvirtinimai, 
kad praeityje buvo geriau – visuomenė prarado mora-
lines vertybes, reikalingas moralinis atgimimas mūsų 
protėvių kurtoje Lietuvoje. Net ir naujai sukurtoje, iro-
niškoje ir provokuojančioje Tautos prisikėlimo partijos 
(TPP) programoje tautos gerovė, patriotinis ugdymas, 
lietuviškumas užima svarbią vietą. TPP ir toliau žaidė 
pasitikėjimo politinėmis institucijomis trūkumu – žada-
ma išbristi iš skandalų ir konfliktų, įtvirtinti aukščiau-
sius moralinius standartus politikoje. Moralūs nepoliti-
kai užsiims pagalba visiems: šeimoms ir pensininkams, 
kaimui ir miestui. 

Didvyriška tautos praeitis tampa politiniu ginklu, 
atradus raktą į istoriją – Sąjūdį. Ekonominė krizė ir 
keli politiniai skandalai įsiūbuoja protestus Lietuvoje, 
2009 m. iškyla „Drąsos kelio“ judėjimas, vėliau „Tiesos“ 
ir dar keli panašaus pobūdžio judėjimai. Visos šios or-
ganizacijos vienu ar kitu būdu savo moralinį teisumą 
grindžia sąsajomis su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu 
ir teigia siūlančios moralinę alternatyvą – atsigręžti į 
Sąjūdžio moralines vertybes. Šis siūlymas grįžti prie 
Sąjūdžio judėjimo vertybių yra tai, ką Paulas Taggartas 
pavadino heartland21 – praeityje egzistuojanti idealizuo-
ta bendruomenė, į kurią nurodo populistiniai veikėjai 
„prisimindami“ laiką, kai tauta buvo morali. Būtent į 
Sąjūdį žvelgiama kaip į moralinės politikos ir stipraus 
ryšio tarp politikų ir žmonių laiką.

Dalis aktyviai protestuose dalyvavusių asmenų vė-
liau organizavo vadinamąjį „žemės referendumą“, siek-
dami apriboti ūkio paskirties žemės pardavimą užsie-
niečiams Lietuvoje ir, svarbiausia, palengvinti Lietuvos 
piliečiams inicijuoti referendumus. Organizatoriai va-
dinosi visuomenininkais, skelbėsi ginantys tikrąsias 
visuomenės vertybes. Būtent šio referendumo organi-
zavimo metu buvo išryškinti iki šiol populistinių par-
tijų ar judėjimų naudojami simboliai: tauta (karinga ir 
pagoniška), tradicinė šeima ir krikščioniškos vertybės22. 
Šio referendumo organizavimo metu taip pat buvo siū-
loma grįžti prie tikrųjų valstybės šaknų – prie Sąjūdžio. 

18 steven Levitsky, daniel ziblatt, op. cit., p. 14.
19 žr. seán Hanley, allan sikk, op. cit.
20 rolando pakso koalicijos „už tvarką ir teisingumą“ programa, 

2004.
21 paul taggart, „populism and the pathology of representative poli-

tics“, in: Democracies and the Populist Challenge, p. 62–80.
22 „vrk svarstė referendumui dėl žemės pardavimo surinktų parašų 

tvirtinimo klausimą (video)“, in: https://alkas.lt/2013/12/03/vrk-svarstys-
referendumui-del-zemes-iniciatyvines-surinktu-parasu-tvirtinimo-klau-
sima-tiesiogine-transliacija/.

iš kur atsiranda popuLizmas? popuLizmo kūrimas Lietuvoje



22 naujasis židinys-aidai       2022  /  7

Prieš 2016 m. rinkimus LVŽS iš dalies perėmė re-
ferendumo organizavimo metu sukurtus vaizdinius, 
žadėjo visuotinį bendrumą (tiksliau, darnos siekį) ir 
pritraukė dalį referendumų bei protestų organizato-
rių į savo gretas. Partijos lyderio Ramūno Karbauskio 
nuotraukas buvo galima matyti referendumo šalininkų 
leidinių pirmuose puslapiuose. Partija savo programoje 
taikėsi būtent į referendumo organizatorių keltų klausi-
mų sprendimą, taip pat skelbė besirūpinantys nauju ge-
rovės valstybės elementu – visuomenės sveikata (nors 
veikiau visuomenės moraliniu sugedimu) – ir teigė tu-
rintys patirties kovoje su nusikalstamumu (Sauliaus 
Skvernelio asmenyje). Partijos naujumas, bet ir jau tu-
rima politinė patirtis, platus palaikančių visuomeninin-
kų ratas ir charizmatiška lyderystė nulėmė netikėtai 
sėkmingą pasirodymą 2016 m. parlamento rinkimuose.

Pandemijos kontekste iškilęs Lietuvos šeimų sąjūdis, 
oponuodamas visiems po 2020 m. parlamento rinkimų 
suformuotos vyriausybės sprendimams, dengiasi Sąjū-
džio vaizdiniu, stiprina mitologizuotos praeities temą, 
apeliuoja į praeityje egzistavusią tautos vienybę23. Pa-
sak Svetlanos Boym, tokią retoriką galime laikyti atku-
riamosios nostalgijos požymiu, kai „bandoma transisto-
riškai rekonstruoti prarastus namus“24. 

Tokie judėjimai ir kraštutinės dešinės populistinės 
partijos bando monopolizuoti Sąjūdžio atminimą, iš-
trinti istorinius faktus, o atmintį mitologizuoti – taip 
kuriamas mitinis laikas tautos istorijoje, atsiejamas 
nuo konkrečių įvykių ir veikėjų. Po šio idealaus laiko 
prasidėjo moralinis ir politinis nuosmukis, kurio šaknys 
slypi dar pokomunistinės transformacijos laikotarpyje. 
Pavyzdžiui, Nacionalinis susivienijimas 2020 m. par-
lamento rinkimų programoje tarp didžiausių politinių 
ydų įvardijo valstybės turto užgrobimą privatizacijos 
metu, nekontroliuojamą užsienio kapitalo ir verslo plėt-
rą bei sisteminių („nomenklatūrinių“) politinių partijų 
abejingumą. Šią moralinę krizę gilina ir Europos Są-
jungos politika – griaunant tautinį tapatumą, atimant 
žemę ir krikščioniškas vertybes. Tiesa, kalta ne pati 
Europa, o įvairios ideologijos, kurios sąmoningai siekia 
vėl ištrinti Lietuvą iš politinio žemėlapio25. 

Po 2008 m. populistai rado receptą, kaip sujungti vie-
nybės ilgesį ir pasididžiavimą dėl didingos praeities su 
moraliniu teisuoliškumu, kaip ginti etninę tautą, kaip 
kvestionuoti transformacijos kryptį, nekvestionuojant 
Sąjūdžio, kaip būti euroskeptiškais, bet nekvestionuoti 
Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą. 

demokratijos mokymasis ir  
Bendrystės troškimas

Populizmas Lietuvoje pastaruoju metu bando kildin-
ti save iš praeities, iš Sąjūdžio ir iš patirties, kad tauta 
gali veikti kartu vardan bendro tikslo. Sąjūdžio laikų 
vienybės ir bendrystės ilgimasi iki šiol. Net ir asme-
niniuose žmonių pasakojimuose apie pokomunistinės 
transformacijos patirtį labai ryškūs tebėra dalyvavimo 
Sąjūdyje prisiminimai26. Pasakojimams būdinga bend-
ra entuziazmo ir vilties patirtis: prisimenamas laikas, 
kai „visi buvome kartu“, už nuobodžios kasdienybės ir 
rutinos ribų, tuo metu išmokome, kad vieninga tauta 
gali įveikti priešą.

Tačiau tautos vienybė ir mobilizacija, kova su eg-
zistenciniu priešu apsunkina įprastą politinį procesą, 
arba – pragmatinės demokratijos pusės veikimą. Popu-
listai naudoja įsitvirtinusį, lengvai atpažįstamą ir emo-
ciškai paveikų pasakojimą ir kviečia į naują egzisten-
cinę kovą, tik šįkart dėl šeimos, tautos ir krikščioniškų 
vertybių. Populistai šias sąvokas (tauta, šeima, krikš-
čioniškos vertybės) užpildo ne turiniu, o prisiminimu 
apie emocinį bendrumą. Tai sąvokos, nurodančios į visą 
visuomenę, ne grupę, ne daugumą, o visus. Populistai 
teigia absoliučią bendrystę ir vienybę esant aukščiausia 
siekiamybe, o žmonių skirtybės ar skirtingi įsivaizdavi-
mai apie galimas valstybės politines kryptis yra proble-
ma, kurią reikia išspręsti. Vienybėje ir bendrystėje slypi 
tiesa ir moralinė viršenybė. 

Skaitant populistinių partijų programas, vis dėlto 
nepaaiškėja, kas yra tie kenčiantieji, kuriuos reikėtų 
ginti ir saugoti nuo moralinės ir politinės krizės. Poli-
tikai populistai kartoja kalbas apie skurdą, neturtą ir 
nelygybę, tačiau kenčiantieji vis dėlto neįgauna kon-
kretesnio pavidalo. Todėl bendrystės pažadas uždega, 
bet tik trumpam, nes paaiškėja, kad nėra vienijančio 
pagrindo. Tokį abstraktų kalbėjimą apie tautą taip pat 
galima interpretuoti kaip aiškių bendrų visuomenės 
interesų (be saugumo ir gerovės) nebuvimą27. Nelabai 
aiškūs yra ne tik grupiniai interesai, bet ir individua-
lūs – svarbu, kad būtų pokyčiai ir gyventi būtų geriau. 
Veikiausiai nelabai aišku, ko norime, ir kaip tai pasiek-
ti. Todėl sugalvoti, ko galima norėti, turi kiti, o bendru-
mo pagrindu tampa tai, ko trūksta – finansinė gerovė, 
asmeninis saugumas. 

Populizmas išreiškia geresnio gyvenimo troškimą per 
demokratijos atsinaujinimą. Atnaujinti demokratiją 

25 jogilė ulinskaitė, rosita garškaitė, op. cit.
26 projektas „transformacija kaip sovietinio modernybės projekto 

demontavimas“. tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sut. nr. s-
mod-21-6).

27 dėl to svarstant idėjas Lietuvai, liekame prie tokių kaip „mokyto-
jas – prestižinė profesija“.

23 jogilė ulinskaitė, rosita garškaitė, „Lithuania. in the name of the 
Family“, in: The Many Faces of the Far Right in the Post-Communist 
Space: A Comparative Study of Far-Right Movements and Identity in 
the Region (CBEES State of the Region Report 2021), edited by ninna 
mörner, södertörns högskola, 2021, p. 106–114.

24 svetlana Boym, The Future of Nostalgia, new york: Basic Books, 
2001, p. Xviii.

jogiLė uLinskaitė 
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siūloma per visuotinį bendrumą ir aktyvų įsitraukimą į 
politinį procesą. Regis, toks bendrumo siekis galėtų tap-
ti pagrindu visuomenės solidarumui ar bent jau jos na-
rių tarpusavio empatijai. Gali būti, kad žmonės labiau-
siai trokšta būti tiesiog įvertinti – tai paaiškintų Pakso 
pažadus pasirūpinti visuomenės gerove ar net šiandien 
pastebimą akcentavimą, kad reikia žmonių klausytis, 
reikia su žmonėmis kalbėtis. Dėl šios priežasties nuolat 
kartojasi siūlymai žmones įgalinti, mažinti referendu-
mų kartelę, o referendumui vienu ar kitu klausimu yra 
nuolat renkami parašai. Tačiau populistų siūlomas vi-
suotinis bendrumas ir vienybė negali būti įgyvendinti iš 
principo, o visuotinis įsitraukimas leidžiamas tiek, kiek 
patogus patiems populistams.

Lūkesčių neišpildžius, bendrumo troškimas virsta 
pykčiu, nukreiptu tiek į mąstančius ar besielgiančius 
kitaip, tiek į politinį elitą. Siekiant visuotinės vienybės, 
elitas apskritai nėra reikalingas. Jis kritikuojamas ne 
dėl aiškių konkrečių veiksmų, o dėl egzistavimo apskri-
tai – elito egzistavimas kelia pavojų pažadėtajai žmonių 
gerovei. Tai išnaudodami populistai kuria iliuziją, kad 
elito nebereikėsią, nes žmonės, pati liaudis ar tauta, 
valdys bendrai, kartu. Tačiau tikrasis populistų tikslas 
yra ne atsisakyti elito, o užimti jo galią – ir dabartinį 
politinį elitą pakeisti kitu. Svarbiausias bendrumo pa-
grindas vietoj solidarumo tampa stoka ir pyktis. 

Lietuvoje tokį pasakojimą plėtoti sąlygos yra labai 
palankios: tiek piliečiai, tiek nuosaikūs politikai ilgą 
laiką šalinosi politinių partijų. Pragmatinė demokra-
tijos pusė buvo laikoma ne iki galo vykusia, todėl buvo 
gręžiamasi į atperkančiąją demokratijos pusę. Pavyz-
džiui, dar 1992 m. Sąjūdžio programoje teigiama, kad 
politikai turi „rūpintis ne savo partiniais ar grupiniais 
interesais, o visos Lietuvos žmonių reikalais“. Ši frazė, 
vėliau kartojama skirtingų populistinių politinių parti-
jų, partiškumą susieja su savanaudiškumu. Panašiais 
teiginiais pirmąją kadenciją pradėjo ir prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, griežtai kritikuodama visas politines 

partijas: „Žmonės nebepasitiki ne kažkuriais – kairiai-
siais, dešiniaisiais ar jau nuvilti spėjusiais naujaisiais. 
Jie nepasitiki valdžia, politikais ir politika apskritai. 
Tai – rimčiausias įspėjimo skambutis politinėms par-
tijoms – užsisklendusioms savo siauruose partiniuose 
interesuose ir tarsi pamiršusioms, kad jų likimas – rin-
kėjų rankose, o ne atvirkščiai“28. Prezidentės siūlymas 
politinėms partijoms – „Pagaliau atverkime politinę 
sistemą platesniam nepartinių piliečių dalyvavimui“29. 
Panašiai šiandien kalba ir prezidentas Gitanas Nau-
sėda30. Taigi nepartiniai piliečiai yra politiškai geresni 
negu partiniai politikai. Nors vėliau prezidentės reto-
rika pasikeitė, šios metinio pranešimo ištraukos labai 
gerai iliustruoja plačiai ne tik tautoje, bet ir tarp poli-
tikų paplitusį įsitikinimą, kad partijas galima apeiti, 
rasti kažkokių visuomeninių alternatyvų, kurios bus 
geresnės, nes ten dalyvaus nepartiniai, geresnieji žmo-
nės. Tik pamažu nuosaikaus politinio elito retorika ėmė 
keistis ir imtasi sprendimų stiprinti politines partijas. 

Mokantis gyventi demokratijoje, daug kas turėjo pa-
sikeisti. Sąjūdžio patirtis turėjo tapti istorija. Reikėjo 
pamažu išmokti, kad pliuralizmas yra būtina demokra-
tijos sąlyga – galima nemėgti politinių oponentų, bet jie 
nėra egzistenciniai priešai. Reikėjo praturtėti, kad ne 
taip lengva būtų papirkinėti žmones primityviais paža-
dais. Reikėjo susikurti ir susitvarkyti teisinę sistemą. 
Reikėjo priimti ir tam tikrus anksčiau atrodžiusius po-
pulistinius pasiūlymus (tiesioginiai mero rinkimai) – tai 
pavyzdys, kaip, pagal Canovan, demokratija reguliuoja 
save, taisydama pragmatinę demokratijos pusę. Tačiau 
keičiantis kontekstui, keičiasi ir populistai. Politikai 
turi gebėti pasiūlyti vaizdinį, kaip gali atrodyti geresnis 
gyvenimas – arba ateityje, arba praeityje, arba kitoje 
erdvėje. Ilgą laiką kitur buvo ateityje Vakaruose, Euro-
poje. Atėjus į Europą, reikėjo ieškoti naujo kitur – taip 
buvo sukurtas mitologizuotos praeities, kuri jaučiasi 
kaip Sąjūdžio laikais, vaizdinys.

28 „Lietuvos prezidentės dalios grybauskaitės metinis pranešimas“, 
in: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-preziden-
tes-dalios-grybauskaites-metinis-pranesimas-56-102466.

29 visa citata: „pagaliau atverkime politinę sistemą platesniam nepar-
tinių piliečių dalyvavimui. atverkime ir pačias partijas – naujiems vei-
dams, naujiems požiūriams, idėjoms ir demokratijai partijų viduje. taip 
pasiųsime žinią, kad žmonių balsas svarbus, jų dalyvavimas valstybės 
gyvenime – galimas ir laukiamas“ (ibid.).

30 „nausėda vetuoja politinių organizacijų įstatymą“, in: https://www.
delfi.lt/a/90742861. „šalies vadovo įsitikinimu, toks teisinis reguliavi-
mas nesudaro sąlygų į vietos savivaldą bei europos sąjungos reikalų 
sprendimą įtraukti kuo daugiau politinio proceso dalyvių, kurie atsto-
vautų asmenims, turintiems skirtingą pasaulėžiūrą, ateities viziją ir po-
litinę valią. taip pat – neskatina pilietinės galios, pasitikėjimo atstovau-
jamąja demokratija, valdžios institucijomis, pačia valstybe, neužtikrina 
politinio pliuralizmo“.
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Hadriano gyvenimas

Elijus Spartianas
Iš lotynų kalbos vertė Markas Aurelijus Piesinas

KlasiKa

Augustų istorija (lot. Historia Augusta) – trisdešimties imperinių 
biografijų rinkinys, sukurtas IV–V a., aprėpiantis 168 metų Ro-
mos istoriją ir parašytas tariamai šešių skirtingų autorių. Tai – 
vienas nedaugelio ar net vienintelis liudijimas apie imperiją 
valdžiusį, valdyti paskirtą ar jėga į sostą pretendavusį asmenį. 
Skaitytojams pristatomas Romos imperatoriaus Hadriano (valdė 
117–138 m. po Kr.) biografijos vertimas iš lotynų kalbos, atliktas 
remiantis Susan H. Ballou parengtu lotynišku originalu (Loeb 
Classical Library, 1921).

Pirmą kartą tekstas iš Historia Augusta buvo publikuotas prieš 
beveik trisdešimt metų: Rasos Balčikonytės iš lotynų kalbos iš-
versta imperatoriaus Komodo biografija. Balčikonytė originalo 
tekstą papildė iš prancūzų kalbos verstu Marguerite Yourcenar 
esė, kuriame tiksliai apibrėžta šio biografijų rinkinio reikšmė: 
„Dabartiniams Antikos istorikams nederėtų ignoruoti „Augustų 
istorijos“, nes net neigiantys bet kokią jos vertę norom nenorom 
priversti ja naudotis. [...] Ši knyga skleidžia baisų žmonijos kva-
pą: įvykiai, apie kuriuos jokia įtakinga asmenybė nepaliko nė 
menkiauso ženklo, mus suveda akistaton su pačiu gyvenimu“ 
(Naujasis Židinys-Aidai, 1994, Nr. 7–8, p. 12, 15). Baisus žmo-
nijos kvapas sklinda ir nuo Hadriano. Pasakojimo herojus yra 
puikus valstybininkas ir karys, agresyvus pašnekovas, pasipūtęs 
meno žinovas, liaudies mylimas, senato neapkenčiamas, save 
sąžiningu vadinantis valdovas. Nors galimybė vesti iš valdan-
čiosios šeimos kilusią Vibią Sabiną suteikė Hadrianui politinį 
prestižą, jo seksualumas skleidėsi už santuokinio gyvenimo 
ribų, o laimę valdovas rado jauno vaikino iš provincijos, vardu 
Antinojas, glėbyje. Kad ir kaip būtų, imperatorių visą gyvenimą 
lydėjo mirtis: vaikystėje Hadrianas neteko tėvo, paslaptingomis 
aplinkybėmis žuvo ir žmona, ir jaunasis meilužis, o Hadriano 
paranojos ir žiaurumo priepuoliai prieš paties mirtį pasiglem-
žė ne vieną aukšto rango pareigūno gyvybę ir laikė įkaitu visą 
valstybės politinį elitą. 

Tad pasakojimo ašis – ne Romos, o jos imperatoriaus asme-
ninė gyvenimo istorija. Joje istorikas palieka klaidų, pasako-
ja nenuosekliai, pateikia abejotino tikrumo faktų, slepia savo 
auto rystę („Elijus Spartianas“, kaip ir kitų rinkinio autorių var-
dai, galimai tėra pseudonimas) – todėl tradiciškai mokslininkai 
suvokė šias biografijas kaip gerą arba prastą bandymą rašyti, 
ar net klastoti istoriją. Vis dėlto pastaruoju metu su Augustų 
istorija susiję tyrimai kalba apie šias biografijas kaip laisvalai-
kio skaitymui pritaikytus tekstus, turinčius savyje tiek istorio-
grafijos, tiek ir antikinio romano bruožų. Autorius suvokė, kad 
istorinė realybė gali nusileisti geram pasakojimui. Tarp eilučių 
galima rasti ir bandymų permąstyti imperinės valdžios veiki-
mo principus. Kaip kuriamas įpėdinio legitimumas? Ką im-
peratoriui reiškia jo reputacija? Ar imperiją valdantis asmuo 
gali pabėgti nuo savo prigimties? Ar jis netampa savo valdžios 
įkaitu? Ką absoliuti valdžia reiškia valstybei – ar tai gera val-
dymo forma? Į šiuos klausimus bandoma atsakyti per Hadriano 
asmenį, kurio įvairovėje telpa geriausi ir blogiausi imperinės  
valdžios bruožai.

Markas Aurelijus Piesinas

1 1 Senoji imperatoriaus Hadriano giminė kilusi iš 
Piceno krašto, bet paties šeima buvo iš Ispanijos; Had-
rianas knygoje apie savo gyvenimą1 mini ir tai, kad iš 
Hadrijos kilę jo protėviai įsikūrė Italikoje Scipijonų lai-
kais2. 2 Hadriano tėvas Elijas Hadrianas, pravarde Afe-
ras, buvo imperatoriaus Trajano pusbrolis3; Hadriano 
motina Domicija Paulina buvo kilusi iš Kadiso. Turėjo 
sesę Pauliną, ištekėjusią už Serviano4. Hadriano žmo-
na – Sabina5, o prosenelio senelis – Marulinas, pirmasis 
giminėje ėjęs Romos senatoriaus pareigas.

3 Gimė jis Romoje, devintą dieną prieš vasario kalen-
das6, per septintąjį Vespasiano ir penktąjį Tito konsu-

buvo pretorius ir senatorius imperatoriaus domiciano laikais.
4 Liucijus julijus ursas servianas (c. 47–136 m. po kr.), įtakingas se-

natorius trajano ir Hadriano laikais, triskart paskirtas konsulu.
5 vibia sabina (88 – c. 137), salonijos matidijos dukra, imperatoriaus 

trajano sesers ulpijos marcianos anūkė.
6 76 m. po kr. sausio 24 d.

1 žr. 16. 1; galimai Hadriano parašyta siekiant atsverti savo neigiamą 
reputaciją (david magie, Scriptores Historiae Augustae, t. 1, cambrid-
ge: Harvard university press, 1921, p. 2).

2 Hadrija (dab. atri, abruzzo regionas) – miestas pietų italijoje; itali-
ka (netoli dab. sevilijos) – kornelijaus scipijono įkurtas miestas Betikos 
provincijoje pietų ispanijoje.

3 Hadriano senelis buvo vedęs trajano tėvo seserį; jo sūnus aferas 
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latą. 4 Kai dešimties metų prarado savo tėvą, kaip glo-
bėjus turėjo pusbrolį Ulpijų Trajaną, tuomet pretorijų7, 
vėliau tapusį imperatoriumi, ir romėnų raitelį Celijų 
Atianą8. Hadrianas nuo vaikystės taip stipriai domėjosi 
graikiškais mokslais ir turėjo tokį įgimtą polinkį jiems, 
kad kai kurių buvo vadinamas graikiuku.

2 1 Penkiolikos metų grįžo tėvynėn ir čia pradėjo nuo-
latinę karinę tarnybą, iki kol susilaukė priekaištų dėl 
savo aistros medžioklei. 2 Todėl Trajano, kuris su juo el-
gėsi kaip su sūnumi, buvo pašauktas atgal iš tėvynės ir 
netrukus paskirtas į decemvirus su įgaliojimais spręsti 
teismo bylas9 bei kiek vėliau padarytas II-ojo Pagalbi-
nio legiono tribūnu. 3 Po to, Domiciano valdymui einant 
į pabaigą, buvo perkeltas tarnybai į Žemutinę Meziją. 
4 Čia Hadrianas išgirdo vieno astrologo ištartą prana-
šystę, bylojančią apie jo būsimą valdžią, sutapusią su 
kita pranašyste, kurią jis anksčiau buvo gavęs iš Elijaus 
Hadriano, savo tėvo dėdės ir didelio dangaus reiškinių 
žinovo. 5 Kai Nerva įsisūnijo Trajaną10, Hadrianui ta 
proga buvo pavesta pasveikinti įpėdinį kariuomenės 
vardu ir dėl to jis išsiųstas į Aukštutinę Germaniją. 
6 Iš jos skubėjo ir pas Trajaną, kad pirmasis praneš-
tų apie Nervos mirtį11, bet buvo gerokai užlaikytas se-
sers vyro Serviano – to paties, kuris Trajanui pasakojo 
apie Hadriano išlaidumą bei sukauptas skolas ir šitaip 
kurstė imperatoriaus priešiškumą jo atžvilgiu – nors ir 
vėluodamas dėl tyčia sugadinto vežimo, keliaudamas 
pėsčiomis Hadrianas vis tiek aplenkė Serviano pasiun-
tinį. 7 Nors jis buvo Trajano numylėtinis, kai kurių ber-
niukų auklėtojų, kuriuos Trajanas vertino labiau, dėka 
[...]12 nebuvo, užtariant Galui. 8 Vis tik nerimaudamas 
dėl to, kokios nuomonės apie jį imperatorius, Hadrianas 
išsibūrė iš Vergilijaus13:

Kas gi ten eina toliau, alyvom žaliom apsikaišęs,
Su šventenybėm? Pažįstu pražilusią barzdą ir plaukus
Romos karaliaus, kuris pirmasis įstatymais miestui
Pamatus dės, iš Kurų mažų ir šalies neturtingos
Sėdęs į sostą didžios karalystės. Po jo gi netrukus...

nors iškrito šios eilutės, kiti sako, kad tokius burtus jis 
ištraukė iš Sibilės knygų. 9 Be to, spėjimą apie artimiau-
sioje ateityje teksiančią valdžią Hadrianas rado ir atsa-
kyme, kurį jis gavo Jupiterio Nikeforijiečio šventyk loje 
ir kurį savo raštuose mini platonikas Apolonijus Siras14. 
10 Galop, tvirtai užtariamas Suros15, pagerino santy-
kius su Trajanu, kuris sutiko savo sesers anūkę duoti 
Hadrianui į žmonas – kaip sako Marijus Maksimas, šia 
santuoka Plotina16 džiaugėsi labiau, nei pats Trajanas.

3 1 Jis ėjo kvestoriaus pareigas17 ketvirtojo Traja-
no ir pirmojo Artikulėjo konsulato metu, kai senate 
kiek tarmiškai perskaitė imperatoriaus kalbą ir už tai 
buvo išjuoktas; tada gilino savo lotynų kalbos žinias, 
kol nepasiekė aukščiausio įgūdžio ir iškalbos lygio. 
2 Po kvestūros buvo atsakingas už senato aktų tvarky-
mą18 ir vyko į Dakijos karą19 kaip gana artimas Traja-
no palydovas; 3 būtent tuo metu ir atsidavė polinkiui į 
vyną, nes, kaip pats sako, norėjo pritapti prie Trajano 
įpročių, ir už tai buvo labai dosniai Trajano apdovano-
tas. 4 Buvo paskirtas plebėjų tribūnu per antrąjį Kan-
dido ir Kvadrato konsulatą. 5 Eidamas šias pareigas su-
prato patyręs pranašišką ženklą, bylojusį apie amžiną 
tribūno galią20, kai pametė savo penulą21, kurią lyjant 
paprastai dėvi plebėjų tribūnai, bet kurios niekada ne-
nešioja imperatoriai. Nuo to laiko ir iki dabar impera-
toriai viešumoje su penulomis nesirodo. 6 Per antrąjį 
žygį į Dakiją22 buvo Trajano paskirtas vadovauti pir-
majam Minervos legionui ir vyko kartu su imperatoriu-
mi į karą, kurio metu daugybės nepaprastų žygdarbių 
dėka pelnė sau šlovę. 7 Už šiuos nuopelnus jam įteiktas 
deimantas, kurį pats Trajanas buvo gavęs iš Nervos, ir 
taip suteikta viltis tapti naujuoju įpėdiniu. 8 Paskirtas 
pretoriumi per antrąjį Suburano ir Serviano konsula-
tą23, jis vėl iš Trajano gavo du milijonus sestercijų žaidi-
mams surengti. 9 Kaip pretoriaus legatas buvo išsiųstas 
į Žemutinę Panoniją, kur numalšino sarmatus, palai-
kė kariuomenės drausmę ir sutramdė vis labiau savo 
valdžia piktnaudžiaujančius prokuratorius. 10 Už tai 
buvo paskirtas konsulu. Kol ėjo šias pareigas, iš Suros 

7 t. y. buvusį pretorių.
8 tekste klaidingai minimas publijus acilijus atianas (i–ii a. po kr.), 

romėnų raitelis, buvęs pretorijonų prefektas, vėliau konsulinio rango 
senatorius.

9 Decemviri litibus judicandis – iš dešimties narių sudaryta kolegija, 
kuri nagrinėjo civilines bylas. šios pareigos nenumatė labai rimtų atsa-
komybių, bet buvo geras būdas pradėti politinę karjerą.

10 97 m. po kr. spalio mėn.
11 98 m. po kr. sausio 27 d.
12 Lacuna (gemoll redakcija); cf. codex palatinus: diligebat Gallo fau-

ente defuit. tikriausiai kalbama apie intrigą artimajame valdovo rate – 
Hadrianas peržengė ribas su kai kuriais iš trajano palydovų (cf. 4.5), 
o asmuo vardu galas bandė Hadrianą užtarti (anthony r. Birley, Ha-
drian, the Restless Emperor, London: routledge, 1997, p. 42).

13 pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas būrimas iš vergili-
jaus (lot. Sortes Vergilianae). pranašystė gaunama atsitiktinai išrenkant 
citatą iš romėnų poeto publijaus vergilijaus marono kūrybos. čia: verg. 
Aen. 6. 808–812, kur minimas antrasis romos karalius numa pompili-

jus. cit. iš: vergilijus, Eneida, iš lotynų kalbos vertė antanas dambraus-
kas, vilnius: vaga, 1989, p. 128.

14 nepaliudyta asmenybė.
15 karo vadas, trissyk konsulas, artimas trajano patarėjas.
16 pompėja plotina (?–123 m. po kr.), imperatoriaus trajano žmona.
17 t. y. imperatoriaus padėjėjas, tarpininkaujantis pranešant jo va-

lią senatui.
18 Lot. ab actis senatus – vedė ir prižiūrėjo senato posėdžių ataskaitą.
19 101–102 m. po kr.
20 t. y. tribūnato galias kaip sudedamąją imperatoriaus galios dalį.
21 iš vilnos arba kito audinio siuvamas apsiaustas su gobtuvu, nešio-

jamas keliaujant arba esant blogam orui.
22 105 m. po kr.
23 Ha autorius sumaišo asmenų vardus arba laikotarpį: su servianu 

102 m. po kr. antrą kartą konsulavo sura (anthony r. Birley, op. cit., 
p. 47), o suburanas antrąkart buvo konsulu pora metų vėliau. Hadrianas 
tikriausiai ėjo pretoriaus pareigas 107 m. po kr., trečiojo suros ir antrojo 
senecijaus konsulato metu (david magie, op. cit., p. 10).
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sužinojo apie Trajano ketinimus jį įsūnyti, o Trajano 
draugai liovėsi jį niekinę ir žeminę. 11 Mirus Surai, jo ir 
Trajano draugystė tik sustiprėjo, ypatingai dėl kalbų, 
kurias jis buvo parašęs imperatoriui.

4 1 Naudojosi ir Plotinos malone; dar žygio į Partiją 
metu buvo paskirtas legatu jos palankumo dėka. 2 Bū-
tent šiuo laikotarpiu Hadriano draugai iš senatorių 
luomo buvo Sosijus Papijus bei Platorijus Nepotas, o iš 
raitelių – Atianas, kitados Hadriano globėjas, Livia-
nas ir Turbonas24. 3 Kai jo amžini priešai Palma ir Cel-
sas (su kuriais jis pats vėliau ir susidorojo) susilaukė 
įtarimų, esą jie ketina įvykdyti valstybės perversmą, 
Had rianas ėmė dar labiau tikėti tuo, kad imperato-
rius jį įsisūnys, 4 o ir turėjo visas prielaidas taip many-
ti, kai Plotinos dėka buvo antrąsyk išrinktas konsulu. 
5 Daug kas laikėsi nuomonės, kad jis papirkinėjo Tra-
jano atleistinius ir rūpinosi bei dažnai bandė įsiteikti 
jo numylėtiniams tuo metu, kol pats sukosi artimoje 
rūmų aplinkoje.

6 Penktą dieną prieš rugpjūčio idas, būdamas legatu 
Sirijoje, gavo laišką, patvirtinantį jo įsisūnijimą ir nuro-
dė tą dieną švęsti kaip šio įvykio metines. 7 Trečią dieną 
prieš tas pačias idas, kada ir švenčiamas jo atėjimas į 
valdžią, jam buvo pranešta apie Trajano mirtį25.

8 Žinoma, daug kas manė, kad Trajanas, daugeliui 
draugų pritariant, ketino įpėdiniu skelbti ne Hadrianą, 
o Neracijų Priską26, juoba kad pats Priskui kitados pa-
sakė: „Jei mane ištiktų mirtis, provincijas palieku tau“. 
9 Vėlgi, daugelis sako, kad Trajanas norėjo sekti Alek-
sandro Makedoniečio pavyzdžiu ir mirti be išrinkto įpė-
dinio, o kiti – kad ketino išsiųsti kreipimąsi į senatą, esą 
jei jam pačiam kas nutiktų, romėnų valstybės princepsą 
skelbtų jie, šalia pridėdamas sąrašą vardų, iš kurių se-
natas galėtų išrinkti geriausią. 10 Bet buvo ir pasako-
jusių, kad Hadrianas pripažintas įsūniu jau Trajanui 
mirus – tai buvo Plotinos darbas, jai pakišus antrininką 
pakalbėti paliegusiu balsu vietoje Trajano.

5 1 Tapęs imperatoriumi, Hadrianas tvirtai perėmė 
savo pirmtakų puoselėtą nuostatą ir atsidavė taikos pa-
laikymui visoje žemėje. 2 Mat sukilo Trajano pavergtos 
tautos: maurai rengė antpuolius, sarmatai kurstė karą, 
britanų negalima buvo toliau išlaikyti pavaldžių Romai, 
Egiptas kentėjo nuo maištų, pagaliau Libija ir Palestina 
skleidė sukilimo dvasią. 3 Todėl jis atsisakė visko toliau 
nuo Eufrato ir Tigro sekdamas, kaip pats sakydavo, 
Katono pavyzdžiu, kuris pripažino makedonus laisvais, 

nes buvo pernelyg sunku juos toliau laikyti valstybės 
sudėtyje. 4 Partamasirį27, Trajano paskirtą Partijos ka-
ralių, mažai kas norėjo ir toliau matyti Partijoje, todėl 
jam atidavė valdyti kaimynines tautas.

5 Be to, jis taip troško išlikti gailestingu, kad Atiano 
laišku įspėtas per savo pirmąsias dienas valdžioje nu-
bausti mirtimi miesto prefektą Bebijų Makrą, jei tik šis 
priešintųsi paties valdžiai, Laberijų Maksimą, ištrem-
tą į salą už įtarimus sukelti perversmą, ir kartu Krasą 
Frugį, Hadrianas nepalietė nė vieno; 6 kad ir kaip būtų, 
kai Krasas vėliau bandė iš tos salos išvykti, jam mirties 
nuosprendį kaip už naujo sąmokslo rezgimą skyrė pro-
kuratorius, o ne Hadrianas. 7 Kad valdymo pradžia būtų 
sėkminga, kariams Hadrianas skyrė dvigubą išmoką. 
8 Lusijų Kvijetą, kuris buvo įtariamas sąmokslu, paliko 
be jo vadovaujamų maurų genčių ir patį jį pašalino iš 
kariuomenės, o sujudimą Judėjoje nuslopinusį Marcijų 
Turboną paskyrė malšinti neramumų Mauritanijoje.

9 Po to vyko į Antiochiją pamatyti Trajano palaikus, 
kuriuos lydėjo Atianas, Plotina ir Matidija. 10 Juos per-
ėmęs ir išsiuntęs laivu į Romą, pats grįžo į Antiochiją ir, 
paskyręs Sirijos valdytoju Katilijų Severą28, per Iliriją 
atvyko į Romą.

6 1 Parašė labai apgalvotą laišką senatui prašydamas 
suteikti dieviškuosius titulus29 Trajanui, o visas senatas 
laikė jį tokiu nusipelniusiu, kad nuo savęs skyrė jų net 
daugiau, nei Hadrianas buvo prašęs. 2 Tame laiške jis 
taip pat prašė atleisti jam už tai, kad nesuteikė progos 
senatui spręsti dėl jo paties valdžios klausimo, skubo-
tą kariuomenės jo paskelbimą imperatoriumi aiškin-
damas karių įsitikinimu, kad valstybė negali likti be 
imperatoriaus. 3 Kai senatas jam pasiūlė triumfą, kurį 
buvo skolingas Trajanui, pats jo atsisakė, bet eisenos 
metu triumfo vežime pastatė Trajano atvaizdą – kad 
geriausias imperatorius net ir po mirties neliktų pra-
radęs triumfo garbės. 4 Vienareikšmiškai atsisakė būti 
vadinamas tėvynės tėvu ir vėliau pasiūlius, dar kartą 
atsisakė šio titulo, mat Augustas jį pelnė tik brandžia-
me amžiuje. 5 Grąžino Italijos vainikinius pinigus30, 
sumažino rinkliavą kitose provincijose, ambicingai ir 
išsamiai pasisakė apie spragas valstybės ižde.

6 Po to sužinojo apie sarmatų ir roksolanų bruzdėji-
mą ir, pirma išsiuntęs kariuomenę, išskubėjo į Meziją. 
7 Tuo pat metu Marcijų Turboną, pelniusį garbės ženk-
lus už savo nuopelnus Mauritanijoje, laikinai paskyrė 
Panonijos ir Dakijos prefektu. 8 Kai roksolanų karalius 

24 Būsimasis imperatorius būrė aplinkui save įtakingų konsulinio ran-
go politikų ir pretorijonų prefektų ratą: Hadrianas konsulavo su plato-
rijumi nepotu 119 m. po kr., Livianas, atianas ir turbonas atitinkamu 
metu valdant trajanui ir Hadrianui ėjo pretorijonų prefekto pareigas.

25 Hadrianas buvo įvaikintas 117 m. po kr. rugpjūčio 9 d., žinia apie 
trajano mirtį atėjo rugpjūčio 11 d.

26 Liucijus neracijus priskas, politikas ir teisininkas, vėliau buvo Had-
riano patarėjas.

27 klaidingai paminėtas romėnų statytinis partijos karalius parta-

maspatas.
28 Liucijus katilijus severas, vėliau paskirtas konsulu (120 m. po kr.) ir 

miesto prefektu (138 m. po kr.), plinijaus jaunesniojo laiškų adresatas.
29 imperatoriaus kultas suteikė religinį patvirtinimą jo valdymui ir nu-

matė imperatoriaus asmens garbinimą; po imperatoriaus mirties, sena-
tui leidžiant, imperatorius galėjo būti deifikuotas.

30 anksčiau imperatoriui buvo įteikiami auksiniai vainikai triumfo 
proga, vėliau pakeisti pinigais.

eLijus spartianas
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pasiskundė dėl sumažintos paramos, Hadrianas pasido-
mėjo tuo reikalu ir pasiekė taikų sprendimą.

7 1 Nors Hadrianas pasirinko Nigriną savo įpėdiniu, 
šis drauge su Lusijumi ir gauja kitų bendrininkų su-
rengė imperatoriui pasalą, tykodami jo atnašaujančio, 
tačiau Hadrianas šių spąstų išvengė31. 2 Už šį pasikė-
sinimą senato įsakymu, bet, kaip pats Hadrianas rašo 
savo gyvenime, prieš jo valią, Palmai mirties bausmė 
buvo įvykdyta Taracinoje, Celsui – Bajuose, Nigrinui – 
Favencijoje, o Lusijui – kelionės metu. 3 Po to Hadria-
nas nedelsdamas išvyko Romon taisyti savo sugadintos 
reputacijos, mat leido sau vienu ypu nužudyti keturis 
buvusius konsulus; Dakiją jis paliko Turbonui, o siek-
damas sustiprinti jo autoritetą, suteikė Egipto prefekto 
laipsnį atitinkantį titulą. Tada, norėdamas pristabdyti 
apie save sklindančias paskalas, pats atvykęs visiems 
piliečiams išdavė po dvigubai didesnį kongiarijų, nors 
visi ir taip spėjo gauti po tris auksinus kol jo nebuvo32. 
4 Kartu ir senate išsigynė dėl šito įvykio bei prisiekė 
niekada nenubausiantis nė vieno senatoriaus be se-
nato nuosprendžio. 5 Įkūrė valstybinį paštą, kad tuo 
darbu neliktų apkrauti vietiniai magistratai. 6 Nepra-
leido nė vienos progos pelnyti piliečių padėką; nuo pri-
vačių skolininkų Romoje ir Italijoje nurašė didžiulius 
pinigus33, kuriuos jie buvo skolingi valstybei, be abejo, 
grąžindamas milžiniškas sumas ir už tuos, kurie liko 
provincijose, o kad žmonės jaustųsi labiau užtikrinti, 
skolų sutartis įsakė sudeginti dieviškojo Trajano foru-
me. 7 Uždraudė perleisti pasmerktųjų asmenų turtą į 
privačias rankas – visi pinigai turėjo būti grąžinami į 
valstybės iždą. 8 Berniukams ir mergaitėms, kurių iš-
laikymui Trajanas buvo atidėjęs lėšų, pridėjo gauses-
nę dalį. 9 Senatoriams, paliktiems be turto ne dėl savo 
pačių kaltės, atsižvelgdamas į vaikų šeimoje skaičių, 
skyrė tiek pinigų, kiek reikalauja senatoriaus pareigos; 
daugelis taip ir gaudavo savo dalį atitinkamą dieną be 
vėlavimų. 10 Dosniai rėmė atsižvelgdamas į pareigas ne 
tik artimuosius, bet ir daugelį kitų, kurie tik pasitaiky-
davo jo akiratyje. 11 Skirdamas pinigus pragyvenimui, 
rėmė ne vieną moterį. 12 Rengdavo gladiatorių kauty-
nes šešias dienas iš eilės, o per savo gimtadienį išleido į 
areną tūkstantį žvėrių.

8 1 Geriausiuosius iš senato priėmė į artimą imperato-
riškosios didenybės ratą. 2 Nelaimino nė vienų jo garbei 
surengtų žaidynių, išskyrus per gimtadienius. 3 Tiek 
sueigose, tiek ir senate dažnai sakydavo: valstybei va-

31 kaltinimai tariamu sąmokslu prieš neseniai imperatoriumi paskelb-
tą Hadrianą 118 m. po kr. buvo pateikti įtakingiems konsulinio ran-
go valstybės veikėjams gajui avidijui nigrinui, Lusijui kvijetui, aului 
kornelijui palmai ir Liucijui publilijui celsui. nigrinas buvo žinomas 
politikas, kvijetas – iškilus berberų kilmės karvedys, o palma ir cel-
sas – dusyk buvę konsulai, artimi trajano patarėjai. pats pasikėsinimas 
galėjo įvykti Hadrianui medžiojant kartu su nigrinu, kadangi prieš ir 
po medžioklės buvo aukojama. perversmo motyvai galėjo būti susiję 
su Hadriano sprendimu atsisakyti trajano užkariautų teritorijų ir po to 

dovaus taip, kad būtų aišku, jog valstybė priklauso tau-
tai, o ne jam. 4 Daugelį konsulų paskyrė po trečią kar-
tą, mat ir pats triskart juo buvo, bet ir dar didesniam 
skaičiui suteikė garbę konsulauti antrąsyk. 5 Pats taip 
pat trečią kartą konsulavo tik keturis mėnesius ir per 

šį laiką dažnai spręsdavo bylas. 6 Jei būdavo mieste ar 
jo apylinkėse, visada sudalyvaudavo senato posėdžiuo-
se. 7 Reikliai skirdamas senatorius, iškėlė paties senato 
svarbą, tad, kai Atianą iš konsulinio rango pretorijonų 
prefekto padarė senatoriumi, parodė, kad nėra didesnės 
garbės, kurią Hadrianas galėtų jam suteikti. 8 Romėnų 
raiteliams neleido nagrinėti su senatoriais susijusių 
bylų nepriklausomai nuo to, ar jis pats dalyvaudavęs 
posėdžiuose. 9 Juk dar tada buvo laikomasi papročio, 

sekęs Hadriano politinis susidorojimas su kvijetu (5. 8) ir kitais sąmoks-
lo dalyviais (anthony r. Birley, op. cit., p. 67, 79, 87–89). čia galimai 
suklysta dėl įpėdinystės; praėjus 18-ai metų po šio įvykio, Hadrianas 
kaip įpėdinį įsisūnijo avidijaus nigrino posūnį ir žentą Liucijų cejoni-
jų komodą (elijų cezarį).

32 Congiarium – piliečiams ir kariams dalijamas kongijaus (tūrio ma-
tas) dydžio maisto davinys (taukai, aliejus ar kt.), vėliau pakeistas pini-
gais. kiekvienam žmogui iš viso buvo padalinta po 6 auksinus.

33 900 000 000 sestercijų. 

valentinas antanavičius. absoliuti klausa. 1983. akvarelė. 
62×54. autoriaus nuosavybė
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princepsui sprendžiant bylas į pasitarimą kviestis ir 
senatorius, ir romėnų raitelius, o nuosprendį skelbti re-
miantis visų jų nuomonėmis. 10 Apskritai jis pasmerkė 
tuos princepsus, kurie senatoriams nesuteikdavo tiek 
teisių. 11 Servianui, sesers vyrui, kurį jis taip gerbė, kad 
net visada pasitikdavo išeinantį iš kambario, to nepra-
šiusiam ir nereiškusiam noro leido konsulauti trečią 
kartą; Atianas jau buvo dusyk konsulavęs prieš impera-
torių, todėl Hadrianas jį skyrė ne kartu su savimi, kad 
pagal sprendimo galią neliktų antras34.

9 1 Tačiau tuo pat metu jis atsisakė nemažai Trajano 
įgytų provincijų ir prieš daugelio valią sugriovė teatrą, 
kurį Trajanas buvo pastatęs Marso lauke. 2 Tokie impe-
ratoriaus veiksmai liūdino žmones juo labiau dar ir dėl 
to, kad visus sprendimus, kurie Hadrianui atrodė ne-
malonūs, jis vaizduodavo kaip esą slapta patikėtus jam 
paties Trajano. 3 Kai nebepajėgė pakęsti savo prefekto 
ir buvusio globėjo Atiano turimos įtakos, buvo linkęs 
su juo susidoroti, bet susilaikė, nes tebejautė spaudimą 

ir pyktį už tai, kad myriop pasiuntė keturis buvusius 
konsulus (kurių mirtis, beje, laikė Atiano nuopelnu). 
4 Kadangi negalėjo Atianui skirti įpėdinio, kol jis pats 
to nepaprašė, privertė Atianą paprašyti, o kai tik jis tai 
padarė, Hadrianas perdavė jo galias Turbonui; 5 kaip 

34 servianas jau du kartus konsulavo prieš Hadrianą, todėl imperato-
rius vengė situacijos, kurioje jam tektų nusileisti vyresniam kolegai.

35 plinijaus jaunesniojo ir svetonijaus trankvilo draugas, 118–119 m. 

tik tuo metu ir Similui, kitam prefektui, buvo paskirtas 
įpėdinis Septicijus Klaras35.

6 Pašalinęs iš prefektūros tuos, kurių dėka įgijo val-
džią, išsiruošė į Kampaniją ir parėmė visus jos mies-
tus lengvatomis bei dovanomis, o iškiliausius jos vyrus 
įtraukė į savo draugų ratą. 7 Tiesa, būdamas Romoje 
dažnai lankydavosi pretorių ir konsulų susirinkimuose, 
lankėsi draugų puotose, o sergančius, net raitelius ar 
atleistinius, lankė du ar triskart per dieną, nuraminda-
vo juos savo paguodimais, palaikydavo savo patarimais, 
visada pakviesdavo į savo puotas. 8 Trumpai sakant, 
elgėsi kaip privatus asmuo. 9 Ypatingai pagerbė savo 
uošvę gladiatorių žaidynėmis ir kitomis apeigomis.

10 1 Po to išvyko į Galiją36 ir parėmė visus jos miestus 
įvairiausiomis dovanomis. 2 Iš ten persikėlė į Germa-
niją. Nors taikos troško labiau nei karo, kariams liepė 
mankštintis taip, lyg grėstų karas, įkvėpdamas juos 
savo ištvermės pavyzdžiu, beje, pats gyvendamas pada-
liniuose kartu su kareiviais, mielai sekdamas Scipijono 

Emiliano, Metelo ir savo globėjo Tra-
jano pavyzdžiu lauke valgė stovyklinį 
maistą – taukus, sūrį ir su actu su-
maišytą vandenį. Kariams dalijo daug 
premijų ir vieną kitą garbės laipsnį, 
kad jie lengviau pakęstų jo varginan-
čius įsakymus. 3 Juk tai jis po Ceza-
rio Oktaviano sugrąžino į kariuomenę 
drausmę, kuri buvo pašlijusi dėl anks-
tesniųjų princepsų aplaidumo. Jis su-
tvarkė karines pareigas ir išlaidas, 
nuo šiol palikti stovyklos niekas be pa-
teisinamos priežasties negalėjo, o tri-
būnai buvo renkami remiantis ne ka-
reivių malone, o už nuopelnus. 4 Kitus 
įkvėpdamas savo paties kaip kareivio 
pavyzdžiu, ginkluotas pėsčiomis nužy-
giuodavo dvidešimt mylių, išardė kari-
nėse stovyklose statomus triklinijus, 
portikus, kriptas ir želdynus, 5 dažnai 
rengdavosi kukliais drabužiais, nene-
šiojo paauksuoto diržo, naudojosi sag-
timi be brangakmenių, vos sutikda-
vo, kad kardo rankena būtų padengta 
dramblio kaulu, 6 lankydavo sergan-
čius kareivius jų kareivinėse, išrink-

davo vietą stovyklai, perduodavo centuriono lazdą tik 
tvirtiems ir gero vardo karininkams, skirdavo į tribū-
nus tik tuos, kam jau žėlė pilna barzda arba tuos, kurie 
savo branda ir amžiumi atitiko tribūnato keliamus rei-
kalavimus, 7 neleido nė vienam tribūnui priimti dovanų 

ėjęs pretorijonų prefekto pareigas.
36 apie 121 m. po kr.

valentinas antanavičius. autoportretas. 1975. kartonas, aliejus. 145×170. Lietuvos 
nacionalinis dailės muziejus

eLijus spartianas



29naujasis židinys-aidai       2022  /  7

12 1 Sutvarkęs reikalus Britanijoje, Hadrianas persi-
kėlė į Galiją, mat buvo sunerimęs dėl maišto Aleksand-
rijoje, kurį sukėlė ten gimęs Apis40 – atrastas po dau-
gelio metų, jis kurstė nesantaiką tarp skirtingų miesto 
bendruomenių, kurių kiekviena siekė įrodyti, kad gali 
skirti geriausią vietą jo garbinimui. 2 Tuo pačiu metu 
Plotinos garbei Hadrianas pastatė nepaprasto grožio 
baziliką Nemauze. 3 Po to išvyko į Ispaniją ir žiemojo 
Tarakonėje41, kur savo lėšomis atstatė šventyklą Au-
gustui. 4 Į susirinkimą Tarakonėje sukvietęs visus ispa-
nus ir italikams pasipriešinus šaukimui į kariuomenę – 
pasak Marijaus Maksimo, jie tai darė juokais, tačiau 
kiti priešinosi išties nuožmiai42 – Hadrianas ėmėsi iš-
mintingų ir apdairių veiksmų. 5 Kaip tik tuo metu gar-
bingai pasielgė net ir didžiausio pavojaus akivaizdoje, 
kai Tarakonėje vaikštinėdamas sode buvo užpultas vie-
no iš šeimininko vergų, išprotėjusio ir ginkluoto kardu. 
Nė kiek nesunerimęs Hadrianas jį sulaikė ir perdavė 
atskubėjusiems tarnams, o kai buvo išaiškinta, kad ver-
gas išties pamišęs, atidavė jį gydytojų globai.

6 Daugelyje vietų, tiek per šį laikotarpį, tiek ir vė-
liau, ten, kur dabar barbarus nuo Romos žemių skiria 
ne upės, o sienos, Hadrianas atkirto juos pasinaudoda-
mas didžiuliais basliais tarsi mūrine siena, sujungtais 
ir stipriai subestais į žemę. 7 Germanams jis paskyrė 
karalių, numalšino maurų sukilimus, o iš senato pelnė 
padėkos iškilmes. 8 Karas su partais tuo metu buvo tik 
beprasidedantis, ir jį Hadrianas pristabdė derybomis.

13 1 Po šių įvykių Hadrianas keliavo per Aziją43 ir per 
salas atplaukė į Graikiją44, kur sekdamas Heraklio ir 
Filipo pavyzdžiu buvo įšventintas į Eleusino misterijas. 
Atėniečius jis gausiai apdovanojo ir jų žaidynėse užėmė 
teisėjo vietą. 2 Sakoma, kad jo viešnagės metu Graiki-
joje buvo laikomasi tokios taisyklės, kad nors daugelis į 
aukojimus nešdavosi peilius, prie Hadriano prisiartinti 
su ginklu niekas negalėjo. 3 Po to išplaukė į Siciliją, kur 
užkopė į Etnos kalną tam, kad pamatytų saulės pate-
kėjimą, sakoma, įvairiaspalvį kaip vaivorykštė. 4 Iš ten 
vyko į Romą ir iš jos persikėlė į Afriką, kur nuveikė 
daug gero Afrikos provincijų labui. 5 Nėra buvę princep-
so, kuris taip greitai įveiktų tokius atstumus.

6 Kai jau iš Afrikos grįžo atgal į Romą, netrukus išvy-
ko į rytus keliu per Atėnus ir dedikavo statinius, kurie 

iš karių, iš kariuomenės gyvenimo visapusiškai pašali-
no prabangą ir galiausiai pagerino karinės ginkluotės 
bei įrangos kokybę. 8 Dėl tarnavimo amžiaus, kad nebū-
tų laužomi senieji kariniai papročiai, nusprendė į kari-
nę tarnybą nešaukti nei tų, kas jai per jauni ir neišgali, 
nei tų, kas per seni ir nebepajėgia, taip pat visada sten-
gėsi susipažinti su pačiais kariais ir žinoti jų skaičių.

11 1 Negana to, stengėsi kruopščiai sekti karinių at-
sargų būklę, kad jei kur užtiktų bent kokį neatitikimą, 
jį ištaisytų. Labiau nei visi [kiti imperatoriai] pasižymė-
jo įpročiu nepirkti ir neskirti pinigų išlaikymui to, kas 
pagal paskirtį nėra susiję su karyba.

2 Tad pertvarkęs kariuomenę kaip ir pridera valdo-
vui, Hadrianas išvyko į Britaniją, kur ištaisė daugybę 
dalykų ir pirmasis pastatė aštuoniasdešimt tūkstančių 
dvigubų žingsnių siekiančią, romėnus nuo barbarų ski-
riančią sieną37.

3 Nuo pareigų nušalino, paskyręs jiems įpėdinius, 
pretorių prefektą Septicijų Klarą, raštinės viršininką 
Svetonijų Trankvilą38 ir daugelį kitų už tai, kad be Had-
riano sutikimo su jo žmona Sabina elgėsi familiariau 
nei to reikalavo pagarba rūmų aplinkai. Bet, kaip saky-
davo ir pats, jis žmonos būtų išsižadėjęs dėl jos šiurkš-
taus ir priekabaus būdo, jei būtų buvęs privatus asmuo. 
4 Hadrianas taip domėjosi ne tik savo, bet ir draugų 
asmeniniais reikalais, kad su frumentarijų39 pagalba 
išsiaiškindavo visas jų paslaptis, o šie net neįtardavo 
imperatorių žinant, kas vyksta jų gyvenime, kol jis pats 
jiems to neatskleisdavo. 5 Čia būtų neprošal paminėti 
vieną nutikimą, parodantį, kiek daug jis išsiaiškinda-
vęs apie savo draugus. 6 Mat kai vienas vyras iš savo 
žmonos gavo laišką su priekaištais, esą jis taip užim-
tas pramogomis ir pirties malonumais, kad net nenori 
grįžti pas ją, Hadrianas frumentarijų dėka tai išsiaiški-
no ir, to paties vyro paprašytas būti laikinai atleistam 
nuo tarnybos, prikišo polinkį linksmintis ir pirtintis. 
Hadrianui tas vyras atsakė: „Nejaugi tau mano žmona 
rašo tą patį, ką ir man?“

7 Tad žmonės iš visų Hadriano ydų būtent šią laiko 
pačia blogiausia. Kartu mini ir jo meilę brandiems vy-
rams bei svetimoms moterims – sakoma, tai buvusios 
dvi didelės valdovo aistros – ir prideda, kad šiuo klausi-
mu Hadrianas nebuvo ištikimas net savo draugams.

37 Hadriano siena pradėta statyti 122 m. po kr. Beveik 120 km sie-
kiančios akmeninės sienos teritorija buvo sustiprinta papildomais pyli-
mais, grioviu ir tvirtovių tinklu. 

38 gajus svetonijus trankvilas, istorikas, Dvylikos cezarių gyveni-
mų autorius.

39 pirmiau frumentarijais (nuo lot. frumentum – „javai, grūdai“) buvo 
vadinami pareigūnai, kurių atsakomybė buvo rinkti arba tiekti grūdus; 
vėliau taip imti vadinti imperatoriui šnipinėjantys pareigūnai.

40 senovės egiptiečių dievas, laikomas kūrėjo dievo ptacho manifes-
tacija, garbinamas jaučio pavidalu. kai gimdavo juodas jautis su tam 
tikromis baltomis kailio dėmėmis, esą pradėtas iš dangaus nusileidusio 
šviesos stulpo, gyvūną perkeldavo į šventyklą. su jo pagalba būdavo 

buriama, kartais dalyvaujama procesijose, kur į jautį galėjo pažiūrėti 
liaudis. jam mirus, būdavo atliekamos laidojimo apeigos ir laukiama 
kito įsikūnijimo.

41 123 m. po kr.
42 pagalbiniai kariuomenės daliniai jau kurį laiką buvo renkami iš 

vietinių ispanijos gyventojų, tačiau šį kartą imperatorius galimai rin-
ko žmones tarnybai legionuose. ispanijoje gyvenantys italų kilmės ro-
mėnai galėjo priešintis tokiam šaukimui (anthony r. Birley, op. cit., 
p. 147–148).

43 veikiausiai prieš tai atplaukęs laivu iš šiaurės afrikos į siriją.
44 124 m. po kr.

Hadriano gyvenimas
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jo įsakymu buvo pradėti statyti, tokius kaip Jovio Olim-
piečio šventyklą ir aukurą pačiam Hadrianui; lygiai 
taip pat, keliaudamas keliu per Aziją, pašventino savo 
vardo šventyklą. 7 Tada priėmė vergus iš Kapadokijos 
darbui karo stovyklose. 8 Vietinius valdovus ir karalius 
kvietė tapti savo draugais, kvietė net ir partų karalių 
Osdroją, kartu sugrąžindamas jo dukrą, kurią buvo 
pagrobęs Trajanas, ir pažadėdamas jam grąžinti taip 
pat užgrobtą sostą. 9 O kai dalis karalių apsilankė pas 
Hadrianą, su jais buvo elgiamasi taip, kad pasigailėjo 
tie, kurie atvykti nenorėjo, ypač Farasmanis, kuris iš-
didžiai Hadriano kvietimo atsisakė. 10 Taip pat keliau-
damas per provincijas Hadrianas savo prokuratoriams 
ir valdytojams taikė bausmes, atitinkančias jų nusižen-
gimus, tačiau ir baudė juos taip griežtai, lyg būtų pats 
įtikinęs jų kaltintojus kreiptis dėl patirtos skriaudos.

14 1 Tuo pat metu Hadrianas jautė tokią stiprią ne-
apykantą Antiochijos miesto gyventojams, kad norė-
jo atskirti Siriją nuo Finikijos – jis nenorėjo, kad tiek 
daug bendruomenių laikytų Antiochiją savo svarbiau-
siu miestu45. 2 Taip pat tuo laiku judėjai pradėjo karą 
dėl draudimo užsiimti apipjaustymu46. 3 O kilus aud-
rai ant Kasijo kalno, į kurį Hadrianas nakčia buvo už-
kopęs norėdamas išvysti patekančią saulę, jis išvydo, 
kaip trenkęs žaibas smogė ir aukojamam gyvuliui, ir 
aukotojui. 4 Perkeliavęs Arabiją, atvyko į Pelūsiją, kur 
pastatė didingesnį nei anksčiau buvusį kapą Pompėjui. 
5 Plaukiant Nilo upe neteko savojo Antinojo47, dėl kurio 
raudojo kaip moteris. 6 Apie Antinoją sklinda skirtingi 
gandai: vieni tvirtina esą jis buvo iki mirties pašventęs 
save Hadrianui, tačiau kiti atkreipia dėmesį į išskirtinę 
Antinojo išvaizdą ir akivaizdžią Hadriano silpnybę vai-
kino grožiui. 7 Remiantis Hadriano valia, graikai sudie-
vino Antinoją tvirtindami, kad per jį skelbiamos prana-
šystės, kurias, sakoma, Hadrianas užrašydavęs pats.

8 Hadrianas itin domėjosi poezija ir literatūra, buvo 
didis aritmetikos, geometrijos ir tapybos žinovas. 9 Apie 
savo įgūdžius groti kitara bei dainuoti gyrėsi ir pats. 
Malonumuose saiko nejautė. O savo numylėtiniams su-
kūrė daugybę eilių, rašė eilėraščius apie meilę. 10 Taip 
pat puikiai išmanė ginkluotę bei karybos reikalus ir mo-
kėjo naudotis gladiatorių ginklais. 11 Jis buvo atšiaurus 

ir malonus, linksmas ir niūrus, delsiantis ir skubantis, 
šykštus ir dosnus, veidmainiškas ir nuoširdus, žiaurus 
ir gailestingas, nuolat ir visuose dalykuose nepastovus. 

15 1 Draugus darė turtingais ir neprašytas, o papra-
šytas negailėjo nieko. 2 Vis dėlto mielai klausėsi visų 
pašnibždų apie savo draugus ir galiausiai kone visus 
juos laikė priešais – ir pačius artimiausius, ir tuos, ku-
riuos buvo pagerbęs aukščiausiais valstybiniais laips-
niais, kaip kad Atianą, Nepotą ir Septicijų Klarą. 3 Pa-
vyzdžiui, Eudaimoną, savo buvusį bendrininką siekiant 
valdžios, nuvarė į skurdą, 4 Polieną ir Marcelą privertė 
nusižudyti, 5 Heliodorą apdergė labai bjauriu rašiniu, 
6 Titianą leido apkaltinti sąmokslu užgrobti valdžią ir 
ištremti, 7 Umidijų Kvadratą ir Katilijų Severą bei Tur-
boną žiauriai persekiojo, 8 o savo jau devyniasdešimt-
metį svainį Servianą, kad šis Hadriano nepergyventų, 
privertė pakelti prieš save ranką; 9 persekiojo net at-
leistinius bei kai kuriuos kareivius. 10 Ir nors puikiai iš-
manė tiek poeziją, tiek prozą, tiek apskritai visas meno 
šakas, jis, lyg žinotų daugiau už kitus, nuolat niekino, 
žemino ir tyčiojosi iš visų menų mokytojų. 11 Su tais 
pačiais mokytojais ir filosofais dažnai rungtyniavo pa-
kaitomis leisdamas knygas arba eilėraščius. 12 Kartą 
Favorinas48 labai prajuokino savo draugus: Hadriano 
prikištas dėl žodžio vartosenos, jam kaip mat nusileido, 
nors draugai jį tikino – be reikalo Hadrianui nusileista 
dėl žodžio, kurį vartoja kiti pripažinti autoriai. 

13 O Favorinas pasakė šitaip: „Mielieji, jūs neteisingai 
darote, kad įkalbinėjate mane ginčytis – protingiausias 
čia yra tas, kuriam priklauso trisdešimt legionų“.

16 1 Hadrianas taip troško išgarsėti, kad parašė kny-
gų apie savo gyvenimą ir atidavė tuos užrašus savo at-
leistiniams, liepdamas juos išleisti savo vardais. Juk ir 
Flegonto knygos yra parašytos Hadriano. 2 Imituoda-
mas Antimachą, parašė labai miglotą kūrinį pavadini-
mu Katakanos. 3 Kai poetas Floras parašė Hadrianui 
tokias eiles:

Aš nenoriu būti Cezariu,
bastytis tarp britanų, 
landžiot po [...], 
kęsti skitiškas žiemas,

45 galimai ne asmeninė imperatoriaus nuostata, o siekis sumažinti 
provincijos gubernatoriaus įtaką.

46 Ha autoriaus sprendimą naudoti mutilare genitalia („žaloti lyti-
nius organus“) vietoje neutralaus circumcidere („apipjaustyti“) galima 
vertinti kaip paniekinamojo pobūdžio formuluotę arba kaip bandymą 
egzotiškai apibūdinti žydų papročius (marie roux, „Historia augusta, 
Life of Hadrian Xiv.2“, 2018, in: Judaism and Rome, in: https://www.ju-
daism-and-rome.org/historia-augusta-life-hadrian%c2%a0xiv2). tikro-
sios Bar kochbos sukilimo (132–136 m.) priežastys buvo gerokai labiau 
pagrįstos: graikiškai rašęs antikos istorikas dionas kasijus išsamiai apta-
ria šį įvykį, aiškindamas, kad žydai sukilo po Hadriano sprendimo su-
niokotos jeruzalės teritorijoje įkurti naują romėnų koloniją, pavadinimu 
elija kapitolina, o šventoje žydų vietoje iškelti šventyklą jupiteriui.

47 antinojas (c. 110–130 m. po kr.) tais pačiais metais pirmą kartą 

minimas kaip Hadriano palydovas egipte. mirties dieną antinojui ga-
lėjo būti suėję apytikriai 20 metų. jis buvo kilęs iš Bitinijos krašto; ga-
limai Hadriano sutiktas 123 arba 124 m. po kr., kai imperatorius lan-
kėsi klaudiopolyje (anthony r. Birley, op. cit., p. 158). imperatorius 
kultivavo santykius su numylėtiniu vaikinu tarsi sekdamas graikiškuoju 
modeliu, apibrėžiančiu draugystę bei seksualinį ryšį tarp vyresnio, so-
cialinėje hierarchijoje aukštesnę poziciją užimančio vyro ir jo autorite-
tą pripažįstančio jaunuolio. po antinojaus mirties Hadrianas pašventė 
vaikino garbei kultą ir netoli jo mirties vietos įkūrė miestą antinopolį. 
sakoma, kad antinojas mirė nuskendęs nilo upėje, tačiau egzistuoja ir 
versija, kad vaikinas buvo paaukotas sekant senoviniais vietos papro-
čiais, mainais į Hadriano sveikatą ir ilgą gyvenimą (anthony r. Birley, 
op. cit., p. 248–249).

48 žymus sofistas iš galijos.
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4 Hadrianas jam atrašė:

Aš nenoriu būti Floru,
bastytis po lūšnynus,
landžiot po smukles,
kęsti mašalus storus.

5 Be to, mėgo senovinį iškalbos stilių. Mokėsi sakyti 
kontroversijas49. 6 Labiau vertino ne Cicerono, Vergili-
jaus ar Salustijaus, o Katono, Enijaus ir Celijaus kū-
rybą bei su tokiu pačiu puikavimusi dalijosi išvadomis 
apie Homerą ir Platoną. 7 Save laikė tokiu dideliu ast-
rologijos žinovu, kad per sausio kalendas užrašydavo 
viską, kas galėsią jam nutikti ateinančių metų bėgyje, 
taip pat ir tais metais, kuriais mirė, jis buvo užrašęs ką 
veiks iki pat tos valandos, kurią mirė.

8 Bet kad ir kiek būtų linkęs žeminti muzikantus, 
tragikus, komikus, gramatikus ar retorius, Hadrianas 
vis tik pagerbdavo bei apipildavo turtais visų amatų ži-
novus, nors ir nuolat kamuodavo juos savo klausimais. 
9 Tuomsyk kai su žmonėmis elgdavosi taip, kad dauge-
lis po susitikimo su juo likdavo susikrimtę, pats apie 
save kartojo, jog į liūdintį žmogų jam žiūrėti sunku. 
10 Artimai bičiuliavosi su filosofais Epiktetu ir Heliodo-
ru bei gramatikais, retoriais, muzikantais, geometrais, 
tapytojais, astrologais – visų vardų nepasakysiu; jų tar-
pe Favorinas, kaip daug kas tvirtina, buvo ryškiausias. 
11 Tuos mokytojus, kuriuos laikė negabiais savo da-
lykui, apdovanotus garbingais laipsniais ir turtais iš 
parei gų atleisdavo.

17 1 Būdamas imperatoriumi nebesirūpino tais, ku-
riuos kaip privatus asmuo laikė priešais, net vienam 
savo mirtinam priešui jau tapęs imperatoriumi Hadria-
nas pasakė: „Tu išsisukai“. 2 Tuos, kuriuos savo spren-
dimu pašaukdavo į karo tarnybą, pats visada aprūpin-
davo žirgais, mulais, apranga, lėšomis ir visa įranga. 
3 Saturnalijų ir Sigilarijų50 proga dažnai darė staigme-
nas savo draugams, taip pat ir iš jų mielai priimdavo 
dovanas bei rasdavo ką atgal padovanoti. 4 Siekdamas 
išgaudyti sukčius tarp savo maisto tiekėjų, kai puotos 
metu sustatydavo svečiams daugybę gultų, Hadrianas 
įsakydavo jam prinešti patiekalus nuo kitų stalų, net 
pačių tolimiausių. 5 Visus karalius pavergė savo dova-
nomis51. Dažnai prausdavosi su kitais viešose pirtyse. 
6 Pirtininkai iki šiol pamena vieną Hadriano juokelį: 
kartą pamatęs, kaip vienas senas kareivis, kurį pažino-
jo iš tarnybos laikų, nugara ir visu kūnu trinasi į pirties 
sieną, Hadrianas jo paklausė, kodėl marmuras jį gram-
do – kai išgirdo, jog todėl, kad neturi vergo, Hadrianas 
jam padovanojo ir vergų, ir pinigų jų išlaikymui. 7 O kai 

kitą dieną būrys senių trynėsi į sieną, taip siekdami 
sužadinti valdovo dosnumą, Hadrianas juos pasišaukė 
ir įsakė vieniems kitus prausti. 8 Hadrianas daug gyrė-
si savo meile liaudžiai. Taip mėgo keliauti, kad norėjo 
savo akimis pamatyti visa, ką buvo skaitęs apie pasau-
lio kraštus. 9 Visur vaikščiojo nuoga galva – tokią turėjo 
ištvermę šalčiui ir audroms. 10 Daugybę karalių gausiai 
apipylė dovanomis, iš daugelio mainais gavo taiką, o iš 
kitų pelnė tik panieką; 11 daugeliui šių valdovų buvo 
įteiktos nepaprastos dovanos, bet ne tokios, kokių sulau-

kė iberų karalius – be kitų įstabių gėrybių, Hadrianas 
jam padovanojo dramblį ir penkiasdešimties karių būrį. 
12 O kai pats iš Farasmanio priėmė gausias dovanas, 
tarp kurių buvo ir auksu puošti apsiaustai, Hadrianas iš 
valdovo dosnumo pasišaipė – išsiuntė į areną kautis tris 
šimtus nusikaltėlių, aprengtų paauksintais apsiaustais.

49 retorikos pratybų forma, kai buvo mokomasi sakyti teismo kalbą. 
50 paskutinėmis saturnalijų (prasidėdavo gruodžio 17 d.) dienomis 

vykusi šventė, kurios metu buvo keičiamasi iš vaško arba molio nulip-
dytomis figūrėlėmis.

51 Lot. omnes reges muneribus suis vicit galima skaityti dvejopai: 
kalbama apie diplomatinius Hadriano sprendimus arba apie tai, kad jis 
pranoko kitus valdovus savo dovanų apimtimis ir verte.

valentinas antanavičius. poetas. 1968–1989. kartonas, aliejus.  
180×120. violetos ir romano raulynaičių rinkinys 
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18 1 Kai vadovavo teismams, Hadrianas tarėsi ne tik 
su savo draugais ir palydovais, bet ir teisininkais, ypač 
Juvencijumi Celsu, Salvijumi Julijanu, Neracijumi Pris - 
ku bei kitais, tačiau tik tuo atveju, kai juos patvirtin-
davo senatas. 2 Tarp jo išleistų potvarkių buvo ir drau-
dimas griauti bet kurioje gyvenvietėje esantį namą dėl 

statybos medžiagų ir pervežti jas į kitą miestą. 3 Trem-
tinių vaikams skirdavo vieną dvyliktąją šeimos turto. 
4 Nepriimdavo svarstyti bylų dėl valdovo įžeidimo. 5 At-
sisakydavo palikimo iš jam nepažįstamų asmenų, kaip 
ir atsisakydavo iš pažįstamų, jei jie turėdavo vaikų. 
6 Kas dėl lobio radybų, numatė tokias sąlygas: jei asmuo 
randa ką nors savo valdose, pats ir gali tai pasilikti; jei 
valdos svetimos, pusę atiduoda šeimininkui; jei valdos 
priklauso valstybei, lygią dalį atiduoda į imperatoriaus 
kasą. 7 Uždraudė šeimininkams žudyti savo vergus; jei 
šie būtų to nusipelnę, įsakė mirties bausmės siekti teis-
mo keliu. 8 Taip pat uždraudė be priežasties parduoti 
vergą ar tarnaitę gladiatorių mokytojams ir sąvadauto-
jams. 9 Jei žmogus savo sprendimų dėka nusigyvendavo 
ir išeikvodavo sukauptą turtą, Hadriano įsakymu tokį 
žmogų amfiteatre nuplakdavo ir paleisdavo. Panaikino 

sunkiųjų darbų kalėjimus, kuriuose buvo laikomi ver-
gai ir atleistiniai. 10 Lyties pagrindu atskyrė prausyk-
las. 11 Jei savo namuose būdavo nužudomas šeiminin-
kas, [remiantis Hadriano potvarkiu] tardymui imdavo 
ne visus vergus, o tik tuos, kurie nusikaltimo metu buvo 
netoliese ir galėjo iš anksto kažką įtarti.

19 1 Būdamas imperatoriumi ėjo ir 
pretoriaus pareigas Etrūrijoje. Lacijaus 
miestuose buvo diktatorius, edilas ir du-
umviras, Neapolyje demarchas. Savo 
tėvonijoje buvo penktiems metams ren-
kamu duumviru, kaip ir savo kitoje tėvo-
nijoje Hadrijoje. Atėnuose buvo archontas.

2 Bemaž visuose miestuose ką nors pa-
statė ir surengė kokias nors žaidynes. 
3 Atėnų stadione surengė tūkstančio žvė-
rių medžioklę. 4 Iš Romos miesto nebuvo 
atšaukęs nė vieno kovotojo su žvėrimis ar 
aktoriaus. 5 O pačioje Romoje, tarp kitų 
nesuskaičiuojamų malonumų, savo uoš-
vės garbei gyventojams dalijo priesko-
nius, Trajano garbei įsakė vietas teatre 
nulieti balzamu ir šafranu. 6 Teatre pa-
gal senuosius papročius statė visų žan-
rų spektaklius, išleisdavo vaidinti rūmų 
aktorius. 7 Cirko žaidynėse pats nudėjo 
daugybę žvėrių, dažnu atveju po šimtą 
liūtų. 8 Dažnai rengdavo piriškų karo šo-
kių52 pasirodymus liaudžiai. Pats dažnai 
stebėjo gladiatorių kovas. 9 Kur tik iškil-
davo koks naujas pastatas, o Hadrianas 
pastatė jų begalę, jis nė vieno nepažymė-
davo savo vardu, išskyrus tėvo Trajano 
šventyklą. 10 Romoje atstatė Panteoną, 
Septą53, Neptūno baziliką, daugybę šven-

tyklų, Augusto forumą, Agripos pirtis; kiekvieną at-
naujintą pastatą pašventino vardais tų, kurie pirmieji 
jį statė. 11 Pastatė ir savo vardo tiltą bei kapą greta 
Tiberio upės, Gerosios Deivės šventyklą. 12 Taip pat 
su architekto Dekriano pagalba pakėlė stovintį Kolo-
są ir patraukė jį iš tos vietos, kurioje dabar stovi Ro-
mos šventovė – tokiam dideliam darbui Hadrianas pa-
sitelkė dvidešimt keturis dramblius. 13 Kai nuo šios 
Nerono garbei pastatytos skulptūros buvo pašalinti jo 
veido bruožai, Hadrianas ją pašventė Saulei, o su ar-
chitekto Apolodoro pagalba ketino pastatyti ir panašų  
paminklą Mėnuliui.

20 1 Kalbėdamas net su žemiausių luomų atstovais 
buvo išskirtinai malonus, neapkęsdamas tų, kurie iš 
nuolankumo aukštai valdovo padėčiai pagailėjo jam su-
teikti tokio draugiško bendravimo malonumą. 2 Atvykęs  

52 graikų kilmės šokis, atliekamas su ginklais imituojant kovinius 
veiksmus.

valentinas antanavičius. mudu su žmona kaip paukščiai. 1990. drobė, aliejus.  
86×86. autoriaus nuosavybė

53 Saepta Julia – marcijaus lauke buvęs pastatas, kuriame piliečiai 
rinkdavosi balsuoti.
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į Aleksandriją, Muziejaus54 mokytojams pateikė visą 
eilę klausimų ir pats į pateiktus klausimus atsakė. 3 Pa-
sak Marijaus Maksimo, iš prigimties Hadrianas buvo 
žiaurus žmogus, o daugelis jo malonių poelgių buvo da-
romi iš baimės, kad jam nesibaigtų taip pat, kaip bai-
gėsi Domicianui55.

4 Ir nors nemėgo matyti savo vardo ant pastatų, jis 
Hadrianopoliais pavadino visą eilę miestų, net Karta-
giną ir dalį Atėnų. 5 Taip pat davė savo vardą ir bega-
lei akvedukų. 6 Pirmasis paskyrė advokatą imperato-
riaus kasai.

7 Pasižymėjo nepaprasta atmintimi ir išskirtiniais pro-
tiniais sugebėjimais – mat pats ir diktuodavo kalbas, 
ir pats į viską atsakydavo. 8 Išliko labai daug jo pajuoka-
vimų; Hadrianas buvo tikrai kandokas. Vienas iš garses-
nių nutikimų buvo kai Hadrianas atsisakė kažkuo pa-
dėti vienam pražilusiam vyrui, o šis nusidažė plaukus ir 
paprašė to paties dar kartą. Tada Hadrianas jam atsakė: 
„Padėti negaliu – jau sakiau tai tavo tėvui“.

9 Daugybę žmonių be nomenklatoriaus56 pagalbos va-
dino jų vardais, kuriuos buvo girdėjęs tik vieną kartą 
ir dar paminėtus kartu, net pataisydavo kartais klys-
tančius nomenklatorius. 10 Prisimindavo vardus ir tų 
veteranų, kuriuos kitados atleido nuo tarnybos. Net 
knygas, daugeliui nežinomas, vos jas perskaitęs galė-
jo atpasakoti atmintinai. 11 Jei galima patikėti, vienu 
metu galėjo rašyti, diktuoti, klausytis ir šnekučiuotis su 
savo draugais. Buvo perpratęs visas valstybines sąskai-
tas geriau nei savo namų ūkį žino bet kuris rūpestingas 
šeimos vyras. 12 Taip mylėjo arklius ir šunis, kad staty-
davo jiems antkapius. 13 Vienoje vietoje, kurioje kartą 
pats sėkmingai sumedžiojo ir nudobė lokį, įkūrė miestą 
pavadinimu Hadrianoteros.

21 1 Teisėjus kvosdavo visuomet ir visus – klausinė-
davo tol, kol surasdavo tiesą. 2 Nenorėjo matyti savo at-
leistinių tampant įtakingais visuomenės veikėjais, nei 
juolab darant bent kiek įtakos jo paties asmeniui saky-
damas, kad visi jo pirmtakai valdovo soste pasižymėjo 
savo atleistinių ydomis, ir pats bausdamas kiekvieną 
savo atleistinį, kuris girdavosi savo įtaka jam. 3 Čia yra 
žinomas vienas tikrai žiaurus, bet ir gana juokingas 
nutikimas su vergu. Mat vieną kartą išvydęs, kaip jo 
paties vergas, besišalindamas iš Hadriano akivaizdos, 
praeina tarp dviejų senatorių, pasiuntė kažką duoti tam 
vergui antausį ir įspėti: „Nevaikščiok tarp tų, kurių ver-
gu dar gali tapti“.

4 Iš patiekalų ypač mėgo tokį „keturgubą vaistą“57, 
pagamintą iš tešloje užkeptos fazano mėsos, kiaulės 
tešmenų ir kumpio.

5 Jo valdymo laikais pasitaikė ir bado metų, ir ligų pro-
trūkių, ir žemės drebėjimų – kiekvienu atveju Hadria-
nas kaip įmanydamas rūpindavosi padėtimi ir ateidavo 
į pagalbą nuo šių negandų nukentėjusiems miestams. 
6 Taip pat buvo patvinęs Tiberis. 7 Daugybei miestų su-
teikė lotynų teisę, daugybę atleido nuo mokesčių.

8 Jam valdant nebuvo jokių svarbių karo žygių, o ir 
pradėti karai buvo pabaigti be didesnio triukšmo. 9 Dėl 
rodomo didelio susidomėjimo kariniais reikalais, o drau-
ge ir dėl jo išskirtinai palankaus santykio su pačiais 
kariais, Hadrianą kariuomenė labai mėgo. 10 Partai 
visada buvo jo draugai, mat pašalino jų karalių, kuris 
buvo Trajano statytinis. 11 O armėnams leido turėti 
savo karalių, nors prie Trajano jie turėjo imperatoriaus 
vietininką. 12 Iš mesopotamiečių nereikalavo duoklės, 
kurią jiems buvo uždėjęs Trajanas. 13 Puoselėjo stiprią 
draugystę su albanais ir iberais, mat buvo apipylęs jų 
karalius gausiomis dovanomis, nors galimybę apsilan-
kyti pas imperatorių jie vertino su panieka. 14 O tuo 
tarpu baktrų karaliai nuolankiai siuntė pasiuntinius 
prašyti jo draugystės.

22 1 Labai dažnai skirdavo globėjus. Pilietiniame gy-
venime palaikė tokią pat drausmę kaip ir kariniame 
gyvenime. 2 Įsakė senatoriams ir raiteliams viešumoje 
visada dėvėti togas, išskyrus tuos atvejus, kai grįždavo 
namo iš puotų. 3 Pats, kol būdavo Italijoje, rodydavosi 
tik su toga. 4 Atsistojęs priimdavo į puotą ateinančius 
senatorius ir visada gulėjo prie stalo vilkėdamas arba 
graikišką apsiaustą, arba togą. 5 Su teisėjo atidumu nu-
statydavo puotos išlaidas ir grąžino jas prie senovėje ga-
liojusių ribų. 6 Uždraudė įvažiuoti į miestą vežimams su 
labai stambiais kroviniais. 7 Neleido miestų ribose joti 
žirgu. Praustis viešose pirtyse anksčiau nei aštuntą va-
landą buvo leidžiama tik ligoniams. 8 Pirmasis paskyrė 
romėnų raitelius tvarkyti valdovo laiškus ir prašymus. 
9 Hadrianas mielai apipildavo turtais tuos, kuriuos lai-
kė vargšais ir teisuolius – tiesa, pralobusiems gudraus 
proto dėka jis jautė tik neapykantą. 10 Uoliai išpažino 
romėniškas apeigas, o svetimšalių apeigas laikė nieku. 
Ėjo vyriausiojo pontifiko pareigas. 11 Dažnai sprendė 
bylas Romoje ir provincijose, savo tarybon kviesdamas 
konsulus, pretorius ir iškiliausius senatorius. 12 Nusau-
sino Fucino ežerą. 13 Paskyrė keturis konsularus kaip 
teisėjus visai Italijai. 14 Afrikiečiai su meile pasitiko 
Had rianą, kai šis atvyko į Afriką, mat po penkerius me-
tus trukusios sausros, jam pasirodžius ėmė lyti.

23 1 Kadangi keliavo per visus pasaulio kraštus nuo-
ga galva, per stiprias audras ir smarkius šalčius, Had-
rianas buvo ištiktas ligos, prikausčiusios jį prie lovos. 

dytas savo rūmų aplinkoje. 
56 asmuo, lydintis imperatorių ir pasakinėjantis sutiktų žmonių vardus.
57 Lot. tetrapharmacum = sen. gr. τετραφάρμακον (φάρμᾰκον, τό – 

vaistai, gydomoji priemonė), šiuo atveju – patiekalas iš keturių dalių.

54 antikos laikais vienas žymiausių mokslo ir kultūros centrų, įkurtas 
egipte 280 m. pr. kr. valdant ptolemajui i soterui. šalia muziejaus vei-
kė žymioji aleksandrijos biblioteka.

55 96 m. po kr. rugsėjo 18 d. imperatorius domicianas buvo nužu-
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2 Jis ėmė nerimauti dėl įpėdinio ir pirmiausia pagalvojo 
apie Servianą, kurį vėliau, kaip ir sakėme, privertė nu-
sižudyti. 3 Tas pats nutiko ir Fuskui, kurio sprendimui 
siekti valdžios lemiamą įtaką padarė būrimai ir prana-
šiški ženklai. 4 Hadrianas, paveiktas savo įtarimų, išsi-
ugdė aršiausią neapykantą Platorijui Nepotui, kurį ki-
tados taip mylėjo, kad net atleido už tą kartą, kai nuėjęs 
aplankyti sergantį Nepotą liko už durų, mat šis jo ne-
priėmė. 5 Panašiai neapkentė ir Terencijaus Genciano – 
jo, beje, nekentė dar aršiau, nes matė, kiek daug vilčių 
į jį deda senatas. 6 Galiausiai tartum būsimais impe-
ratoriais ėmė bodėtis visais, kuriuos įsivaizdavo esant 
vertus valdžios. 7 Vis dėlto Hadrianas tol sėkmingai 
tramdė kiekvieną savo prigimtinio žiaurumo priepuolį, 
kol vieną kartą Tiburo viloje jį ištiko kraujavimo prie-
puolis58, beveik privedęs valdovą prie mirties. 8 Tik tada 
Hadrianas nesivaržydamas įsakė Servianui nusižudyti, 
kaltindamas jį valdžios troškimu – juk tai esą Servianas 
sumanė surengti pietus karališkiems vergams, juk tai 
jis sėdi karališkame krėsle, įrengtame šalia jo lovos, juk 
tai jis, devyniasdešimtmetis senis, iki šiol stojasi ir eina 
pasitikti į sargybą paskirtų karių. Hadrianas atsikratė 
ir daugelio kitų, tiek atvirai, tiek klasta. 9 Net nebuvo 
apsieita be kalbų, kad, kai mirė jo žmona Sabina, ją esą 
nunuodijo Hadrianas.

10 Po to jis nusprendė įsisūnyti Cejonijų Kòmodą, bu-
vusio sąmokslininko Nigrino žentą, jo nuomone mielos 
išvaizdos vyrą. 11 Tad, visiems prieštaraujant, įsisūni-
jo59 Cejonijų Komodą ir skyrė jam Elijaus Vero Cezario 
vardą. 12 Jo įsūnijimo proga surengė cirko žaidynes ir 
dalijo pinigines dovanas piliečiams bei kariams. 13 Pa-
gerbė jį pretūra ir akimirksniu paskyrė vadovauti Pa-
nonijos žemėms, suteikė konsulo pareigas ir joms rei-
kalingas išlaidas. Tą patį Komodą antrąsyk paskyrė 
konsulu. 14 O kai pamatė, kad jis silpnos sveikatos, 
labai dažnai kartodavo: „Mes atsirėmėme į griūvančią 
sieną ir iššvaistėme keturis milijonus sestercijų, kurias 
išdalijome liaudžiai ir kareiviams Komodo įsūnijimo 
proga“. 15 Tuo tarpu Komodas dėl silpnos sveikatos ne-
sugebėjo net senate išreikšti padėkos Hadrianui už savo 
įsūnijimą. 16 Galop išgėrus per daug vaistų jo sveikata 
dar pablogėjo. Komodas mirė miegodamas per pačias 
sausio kalendas60. Siekdamas nedrumsti svarbių vals-
tybinių apeigų, Hadrianas uždraudė jo gedulą.

24 1 Mirus Elijui Verui Cezariui, sunki ligoto Hadriano 
būklė tik dar labiau paūmėjo ir jis įsisūnijo61 Arijų Anto-

niną (kuris vėliau buvo pramintas Pijumi62), su sąlyga, 
kad jis taip pat įsivaikins du sūnus – Anijų Verą ir Mar-
ką Antoniną63. 2 Vėliau jiedu buvo pirmieji Augustai, 
kurie kartu valdė valstybę. 3 O Antoninas, sakoma, buvo 
vadinamas Pijumi dėl to, kad ištiesdavo ranką pasiremti 
savo brandaus amžiaus išvargintam uošviui, 4 nors kiti 
sako, kad šią pravardę jis gavo už tai, jog išgelbėjo nema-
žą skaičių senatorių iš jau siautėti pradėjusio Hadriano, 
5 o dar kiti – už tai, kad pats labai pagerbė Hadrianą 
po jo mirties. 6 Žinia apie Antonino įsūnijimą tuo metu 
įskaudino nemažai žmonių, tarp jų ypač miesto prefek-
tą Katilijų Severą, ruošusį sau kelią į imperatoriaus 
sostą. 7 Kai tas reikalas išaiškėjo, Severas oriai leidosi 
būti pakeičiamas pareigose ir grįžo į privatų gyvenimą.

8 Tuo tarpu Hadrianas, jau persmelktas visiško pa-
sibjaurėjimo savo gyvenimu, įsakė vienam tarnui per-
smeigti jį kardu. 9 Kai ši žinia pasklido ir galiausiai 
pasiekė Antoniną, sūnus kartu su prefektais atvyko 
pas Hadrianą ir maldavo jį kantria širdimi iškęsti tą 
neišvengiamą vargą, kurį neša liga, Antoninui kalbant, 
kad užsitarnaus tėvažudžio vardą, jei pats Hadriano 
įsūnytas leis jam numirti; 10 o šis, įsiutęs, pareikalavo 
nužudyti jį įdavusį žmogų, kurį vėliau Antoninas ap-
saugojo. 11 Po to, nors ir nenusišalino nuo valstybės rei-
kalų, tuojau pat surašė testamentą. 12 Ir po testamento 
surašymo dar kartą pamėgino nusižudyti, bet tik dar 
labiau įsiuto, kai iš jo atėmė durklą. 13 Taip pat reika-
lavo nuodų iš gydytojo, o šis, kad neduotų nuodų impe-
ratoriui, nusižudė pats.

25 1 Šiuo laikotarpiu jį netikėtai aplankė kažkokia 
moteris, kuri kalbėjo apie sapne ją ištikusią pranašys-
tę: jei ji atkalbės Hadrianą nuo savižudybės, jis visiškai 
atgaus jėgas. To nepadariusi ji apako, tačiau buvo dar 
kartą įspėta taip kreiptis į Hadrianą ir bučiuoti jo ke-
lius; šitaip padariusi atgaus regą. 2 Kai moteris išpildė 
sapną, ji atgavo regą nusiplovusi akis vandeniu iš šven-
tyklos, kurioje prieš tai lankėsi. 3 Taip pat kartą pas 
karščiuojantį Hadrianą atėjo vienas senas neregys iš 
Panonijos ir jį palietė. 4 Taip nutikus ir pats senis atga-
vo regą, ir Hadrianą apleido karštinė; kad ir kaip būtų, 
Marijus Maksimas mini šiuos stebuklus kaip apgaules.

5 Po to, palikęs Antoniną vadovauti Romai, Hadrianas 
skubiai išvyko į Bajus. 6 Kai jam ir tai niekuo nepadėjo, 
pasišaukęs Antoniną mirė jo akivaizdoje ten pat Bajuo-
se, šeštą liepos idų dieną64. 7 Visų nekenčiamas65 buvo 
palaidotas Cicerono viloje Puteoluose.

58 Profluvio sanguinis. galimai dėl ligos komplikacijų Hadrianui pa-
kilo spaudimas ir jis ėmė smarkiai kraujuoti iš nosies, dėl ko prarado 
daug kraujo ir patyrė miokardo infarktą.

59 136 m. po kr.
60 138 m. po kr. sausio 1 d.
61 138 m. po kr. vasario 25 d.
62 Pius – romėnų prievardis įvairiose giminėse. Lotyniškai gali reikšti 

„pamaldus“, „doras“, „gailestingas“, „teisingas“.

63 autorius sumaišo vardus: antoninas pijus įsivaikino neseniai miru-
sio komodo sūnų Liucijų verą ir savo sūnėną marką aurelijų.

64 138 m. po kr. liepos 10 d.
65 arba „niekieno nematomas“ (lot. invisusque omnibus). Hadriano 

reputacija prieš mirtį buvo tikrai prasta, bet galima tikėtis, kad laido-
jant imperatorių dalyvavo nedaug žmonių (anthony r. Birley, op. cit., 
p. 300).

eLijus spartianas
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8 Prieš pat savo mirtį Hadrianas įsakė nusižudyti ir 
devyniasdešimt metų nugyvenusiam Servijanui, kad 
šis, kaip buvo sakyta anksčiau, jo nepergyventų ir, kaip 
Hadrianui atrodė, neperimtų valdžios; taip pat už leng-
vus nusižengimus pasmerkė mirčiai daugelį žmonių, 
kuriuos Antoninas išsaugojo. 9 Dar sakoma, kad mir-
damas sukūrė tokį eilėraštį:

Dūšele klajokle švelnute,
kūno svetys ir palyda,
kurgi dabar tu keliausi,
sustingus, išbąlus, nuogutė?
Nors juoktis tu mėgsti, daugiau nejuokausi!

10 Tokių eilėraščių sukūrė ir daugiau (tik nedaug ge-
resnių), ir graikiškai.

11 Gyveno 62 metus, 5 mėnesius, 17 dienų. Valdė 
21 metus, 11 mėnesių.

26 1 Hadrianas nešiojo bangomis sušukuotus plaukus 
ir turėjo vešlią barzdą, kad pridengtų natūraliai vei-
de atsirandančias žaizdas, buvo aukšto ūgio ir dailios 
išvaizdos, tvirto stoto. 2 Daug jojo žirgu ir vaikščiojo, 
nuolat mankštindavosi su ginklais ir svaidydavo ietį. 
3 Medžiojo; liūtą dažniausiai nudobdavo savo rankomis. 
Tačiau ir pats medžiodamas buvo susilaužęs raktikau-
lį bei šonkaulį. Laimikiu visada dalijosi su draugais. 
4 Viso se savo puotose, priklausomai nuo progos, sve-
čiams rodydavo tragedijas, komedijas, atelanas, mu-
zikantų, skaitovų, poetų pasirodymus. 5 Nepaprastai 

gražiai pastatė savo Tiburo Vilą66 – atskiras jos dalis 
Hadrianas pavadino pagal provincijas ir garsias vieto-
ves, kaip antai Likėjas, Akademija, Pritanėjas, Kano-
pas, Poikilė ir Tempė. O kad niekas neliktų praleista, 
įsirengė net ir požemio karalystę.

6 Šie ženklai įspėjo Hadrianą apie artėjančią mirtį: 
kai per savo paskutinį gimtadienį meldėsi už Antoniną, 
jo purpuru dabinta toga pati nuslinko žemyn ir atidengė 
imperatoriaus galvą. 7 Žiedas, kuriame buvo išraižytas 
jo paties atvaizdas, pats nukrito nuo piršto67. 8 Dieną 
prieš Hadriano gimtadienį į senatą atėjo vienas toks 
raudantis vyras – prieš jį atsidūręs valdovas buvo apim-
tas didelio jaudulio, nes pasijuto taip, lyg su kažkuo kal-
bėtųsi apie savo mirtį; tuo tarpu to vyro žodžių niekas 
kitas nesuprato. 9 Ir kai senate norėjo pasakyti „mano 
sūnui mirus“, pasakė „man mirus“. 10 Kartą susapna-
vo, kad iš tėvo prašo sau migdomųjų. Taip pat sapnavo 
sapną, kuriame jį užgula liūtas.

27 1 Po mirties Hadrianas sulaukė nemažai kalti-
nimų iš didelio skaičiaus žmonių. 2 Senatas norėjo jo 
potvarkius padaryti negaliojančiais. Būtų ir nesutikęs 
jam suteikti dieviškojo titulo, jei Antoninas nebūtų to 
prašęs68. 3 Galiausiai tai jis pastatė šventyklą Puteo-
luose kaip paminklą Hadriano kapui, paskyrė jo garbei 
kas penkmetį vykstančias varžybas, flaminų bei žinių 
kolegijas ir išnaudojo eilę kitų būdų pagerbti Hadria-
ną taip, kaip priklauso dievybei. 4 Dėl to, pasak dau-
gelio, kaip minėta anksčiau, jis buvo pramintas An- 
toninu Pijumi.

Hadriano gyvenimas

!

66 tiburo mieste stovėjusi Hadriano vila buvo viena didžiausių ir 
prabangiausių romos imperatorių vilų. jos teritorija siekė 120 hektarų 
(matthias Bruno, donato attanasio, ali Bahadir yavuz, „Hadrian’s villa 
and the use of the aphrodisian marbles from the göktepe Quarries“, 
in: Hadrian: Art, Politics, Economy, edited by thorsten opper, London: 
the British museum, 2013, p. 103).

67 plg. su ankstesniais pranašiškais nutikimais (3. 5). antai pamesta 
penula simboliškai praneša apie Hadriano būsimą iškilimą virš įprastų 

politinių pareigų; panašiai ir aukojimo metu nuo galvos nuslinkusi im-
peratoriaus toga ar nuo piršto nukritęs žiedas su imperatoriaus atvaizdu 
byloja apie jo pasitraukimą iš imperinės valdžios, t. y. mirtį. tai atsklei-
džia šį bei tą apie romėnų prietaringumą: fizinio atributo atsikratymas 
galėjo būti suprastas kaip sėkmę ar mirtį skelbiantis ženklas.

68 plg. su atveju, kai Hadriano pirmtakui senatas skyrė dar daugiau 
palaiminimų, nei buvo prašyta (6. 1).
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Kultūros istorija

sovietizuota mirtis
Memento vivere Lietuvos tsr laidotuvių vainikų užrašuose

Nerija Putinaitė

Įvadas

Sovietinėje ideologijoje mirtis reiškė visišką gyvenimo 
pabaigą, žmogaus kaip materialinės būtybės išnykimą1. 
Mirtis galutinai užbaigia gyvenimą. Tačiau žmogaus 
gyvenimas net ir šiuo atveju gali tęstis ir pretenduoti į 
amžinybę, jei mirusysis yra nuveikęs daug įsimintinų 
darbų. Tuomet jo atminimas ilgam, jei ne amžiams, iš-
liksiąs gyvųjų atmintyje. Gyvenimo prasmė šiame so-
vietinės mirties kontekste buvo kuo daugiau nuveikti 
(sovietinės) visuomenės labui, kad tų darbų pėdsakas 
išliktų ir būtų prisimenamas. Todėl ir civilinių laido-
tuvių ritualu buvo siekiama įtvirtinti memento vivere: 
„atsisveikindami su mirusiuoju, nesistengiame galvoti 
apie mirtį, bet prisimename mūsų bendravimo su mi-
rusiuoju faktus, epizodus, prisimename jį gyvą“2. Tai 
priešinta ankstesniam memento mori pabrėžimui laido-
tuvėse. Sovietmečiu įtvirtinta mirties samprata ne vien 
laidotuvėmis, bet ir kitais atmintį gaivinančiais ritua-
lais siekė mirusiuosius išlaikyti tarp gyvųjų. 

Laidotuvių vainikai – vienas pagrindinių sovietinių 
laidotuvių atributų. Septintame dešimtmetyje kons-
tatuojama, kad vainikai plačiai paplitę, „šiuo metu jie 
virto tarsi būtina kiekvienų laidotuvių reikmių dalimi“, 
o paprotys nešti vainikus ir gėles mirusiajam esąs „gra-
žus ir toliau skatintinas“3. Po dešimtmečio nurodomos 
ir platesnės laidotuvių vainiko funkcijos: „pagerbiamas 
velionis, papuošiama eisena, laikinai papuošiamas ka-
pas. Vainikas laikinai pakeičia antkapinį paminklą“4.

Nepriklausomoje Lietuvoje vainikai per laidotuves 
pasitaikydavo labai retai, jie buvo brangūs. Be to, net ir 
žymių žmonių laidotuvėse įprastesnės už vainikus buvo 
iš žalumynų nupintos girliandos. Masinį laidotuvių vai-

nikų paplitimą galima vertinti kaip naują, sovietmečio 
atneštą reiškinį į su mirtimi susijusius papročius ir 
ritua lus. Specialiuose anuometiniuose leidiniuose taip 
pat nurodoma, kad vainikai yra „naujas paprotys“, am-
žiaus pradžioje „ant vyresnio amžiaus žmogaus kapų 
nei vainikai, nei gėlės nebuvo dedami“5.

Svarbus ar net būtinas laidotuvių vainikų (taip pat 
ir laidotuvių krepšelių) papildas buvo juosta su užrašu. 
Kai kuriose vietovėse ir tam tikrą laiką vietoj juostų 
buvo dedamos užrašytos kortelės. Nors neretai juos-
tos nuo vainikų buvo surenkamos ir saugomos mirus 
žymiems žmonėms, užsimenama tokį paprotį plitus ir 
tarp paprastų žmonių6. Užrašų turinius veikė sovietinė 
politika mirties atžvilgiu.

Laidotuvių, su jomis susijusių ritualų ir praktikų so-
vietinis administravimas dalytinas į tris periodus. Po-
kariu, iki pat 1963 m. nebuvo teikiama išskirtinio po-
litinio dėmesio civilinėms laidotuvėms, o vyko bendra 
kova prieš religinius ritualus, išmėginant kai kuriuos 
jų pakaitalus7. 1963–1974 m. laikotarpis pasižymi pa-
stangomis kurti naują socialistinę Lietuvos žmonių bui-
tį ir kasdienybę, susitelkiant ir į civilines apeigas, taip 
pat ir laidotuvių. Tam buvo steigiamas hierarchinis 
atsakingų institucijų tinklas. 1963 m., žengiant paskui 
sąjunginius sprendimus, LKP CK ir LSSR MT gegužės 
4 d. nutarimu „Dėl priemonių civilinėms apeigoms res-
publikoje toliau gerinti“ įsteigta Respublikinė civilinės 
metrikacijos reikalų taryba (toliau – RCMRT), turėjusi 
koordinuoti naujų apeigų, įskaitant pilietines laidotu-
ves, iškilmingą organizavimą8. RCMRT jau 1964 m. 
buvo numačiusi paruošti „antkapių, vainikų užrašų ir 
užuojautų tekstus“9. Tačiau tuo metu nebuvo išleista re-
komenduojamų užrašų visai Lietuvai. Rajonų buitinio 

1 straipsnis parengtas vykdant mokslinių tyrimų projektą ,,mirties po-
litika sovietinėje Lietuvoje: prasmės, ritualai, simboliai, jausmai“ (sut. 
nr. s-Lip-20-3), kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal valstybi-
nę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

2 rūta giedrienė, „informacijos perdavimo papročiai laidotuvėse“, 
in: Mūsų apeigos ir šventės, vilnius: šviesa, mokslinis metodinis kultū-
ros centras, 1981, p. 56–57.

3 angelė vyšniauskaitė, Lietuvių šeimos tradicijos, vilnius: mintis, 
1967, p. 79.

4 Laidojimo paslaugų albumas, vilnius: Ltsr buitinio gyventojų ap-
tarnavimo ministerija, projektavimo institutas, 1974, p. 38.

5 Laidojimo paslaugų albumas, vilnius: Ltsr buitinio gyventojų ap-
tarnavimo ministerija, projektavimo technologinis institutas, 1980, 
p. 10–11.

6 Laidojimo paslaugų albumas, 1980, p. 10.
7 arūnas streikus, „antireliginė propaganda Lietuvoje 1944–1970 

metais“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2004, nr. 14, p. 96–97.
8 juozas jermalavičius, Ateistinis auklėjimas Tarybų Lietuvoje: LKP 

veikla, ateistiškai auklėjant respublikos darbo žmones 1940–1975 m., 
vilnius: mintis, 1977, p. 219.

9 rcmrt darbo planas 1964 m. i pusmečiui, in: Lietuvos literatūros 
ir meno archyvas, f. 393, ap. 1, b. 355, l. 6.
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gyventojų aptarnavimo kombinatai patys sudarinėjo 
tokius užrašus, manytina, derindami su vietos CMRT. 
1974 m. prasidėjusio laikotarpio pradžią simboliškai 
žymi LKP CK ir MT 1974 m. spalio 16 d. nutarimas. 
Jame numatytos papildomos priemonės, daugiausia 
skirtos apeigų materialinei bazei stiprinti. Naujomis 
priemonėmis buvo siekiama, kad civilinės apeigos, įskai-
tant laidotuves, visuomenėje įsitvirtintų kuo plačiau. 

Pirmas Lietuvos mastu rekomenduojamų vainikų už-
rašų (50) sąvadas buvo išspausdintas 1974 m.10 1979 m. 
paskelbtas daug išsamesnis sąrašas, apėmęs beveik 
200 užrašų11. Jo sudarymui didžiausią įtaką turėjo Nor-
bertas Vėlius, kuris, kaip pats teigia, naudojosi tuo metu 
įvairiuose Lietuvos regionuose surinktais 5500 vaini-
kų užrašų12. Jie įvairių ekspedicijų metu pradėti rink-
ti 1968 m. Vadinasi, darant užrašų atranką, buvo re-
miamasi užrašais, kurie jau buvo paveikti ankstesnių 
administracinių priemonių ir kontrolės. 

1979 m. sudarytu sąrašu vadovaujamasi ir rengiant 
vėlesnes rekomendacijas iki pat sovietmečio pabaigos13. 
Tačiau rajonų BGAK turėdavo ir savus rekomenduoja-
mus sąrašus. 

Užrašų rinkėjas dar 1969 m. pastebi, kad dažniausiai 
žodžius sugalvoja vainiko savininkas, o rečiau – kom-
binatas, kur užrašas užrašomas: „Pastarieji užrašai 
labiau trafaretiniai, nenuoširdūs“14. Tačiau ilgainiui, 
veikiausiai dėl patogumo ir plečiantis rekomendaci-
niam sąrašui, didžiąją dalį užrašų parūpindavo buitinio 
aptarnavimo kombinatai ar įmonės: „Tikriausiai dėl to 
atsirado labai daug tokių pat užrašų netgi ant vieno ir 
to paties kapo“15. Pasikartojančių užrašų gausa buvo 
aiškinama vietos tradicijų poveikiu16. 

Šiame straipsnyje analizuojame laidotuvių vainikų 
užrašus klausdami, kaip buvo sovietizuota mirtis. Už-
rašus struktūriškai sudaro trys dalys: adresatas (miru-
sysis), epitafija (palinkėjimas arba jausmo išraiška) ir 
adresantas. Ne visuose užrašuose esama epitafijų. Ta-
čiau daugelyje įprastinių užrašų epitafijų esama, ir jų 
turinys prasmingas. 

Užrašų rekomendacijos pirmiausia buvo skirtos pa-
prastų žmonių laidotuvėms, kurias vadinsime įprasti-
nėmis laidotuvėmis įprastinės mirties atveju. Tam nau-
dosime užrašus, kurie yra saugomi Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyve17. 

Kad geriau identifikuotume įprastinės mirties gedulo 
formulę, pasitelksime ir epitafijas ant sovietmečiu pa-
statytų ir ikisovietinių paminklų. 

Analizuosime ir užrašus ant vainikų, parūpintų pavyz-
dinėms laidotuvėms. Pavyzdine mirtimi laikytina parti-
jos lyderių, iškiliausių kitų sovietinių veikėjų mirtis, ku-
riems būdavo rengiamos valstybinės laidotuvės. Iš tokių 
užrašų tikimės išskaityti pavyzdinę sovietinio gedulo for-
mulę, atspindinčią ideologiškai nepriekaištingą sovieti-
nę mirties sampratą. Tirsime LKP pirmojo sekretoriaus 
Antano Sniečkaus 1974 m. laidotuvių vainikų užrašus, 
kurių iš viso būta 60218. Išsamesnė pavyzdinė gedulo for-
mulė bus rekonstruota papildomai pasitelkus Sniečkaus 
mirties atveju atsiųstų užuojautos telegramų tekstus.

Kiek ir kaip ano meto Lietuvoje buvo sovietizuota 
mirtis, kaip pavyzdinė gedulo formulė paveikė įprastinį 
gedulą, kokiais kitais būdais reiškėsi mirties sovietiza-
cija, kas buvo naujo sovietinėje mirties sampratoje? Ieš-
kant atsakymo į tokius klausimus, remiamasi keturiais 
galimais ankstesnių tapatybių santykio su naujumu 
modeliais: a) atribojimo, kai naujos formos nesusilies-
damos koegzistuoja greta senų; b) hibridiškumo, kai 
naujos formos persmelkia senas ir jas iš esmės perkei-
čia; c) papildomumo, kai naujos formos imamos prak-
tikuoti drauge su senosiomis; d) išstūmimo, kai naujos 
formos visiškai išstumia ankstesnes ir įsitvirtina. Kaip 
sovietiškumas paveikė mirtį: atribojimo, hibridiškumo, 
papildomumo ar išstūmimo būdu?

pavyzdinė mirtis:  
antano sniečkaus Laidotuvės

Didžioji dalis Sniečkaus laidotuvių vainikų užrašų 
yra be epitafijų19. Užrašai be epitafijų skiriami „Antanui 
Sniečkui“, „LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Snieč-
kui“. Greta nurodomas adresantas: nuo „partinės orga-
nizacijos ir darbininkų“, „respublikos ryšininkai“, „nuo 
Lietuvos čekistų kolektyvo“. Pavyzdžiui, „Antanu Snieč-
kui – nuo Jonavos rajono komunistų“. Pasitaiko ir užra-
šų, kad adresatas (Antanas Sniečkus) tik numanomas. 

Kreipiantis į pavyzdinį mirusįjį nurodomos jo parei-
gos, išryškinamos vienos ar kitos Sniečkaus kaip išskir-
tinio veikėjo charakteristikos. Jos atskleidžia, kuo miru-
sysis buvo pavyzdinis: „Ištikimam leniniečiui Antanui 

sovietizuota mirtis

14 žr. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos 
archyvas (toliau – LLTI LTA), f. Ltr (Lietuvių tautosakos rankraštynas), 
b. 4056, l. 523. 

15 žr. LLTI LTA, f. Ltr, b. 4715, l. 24. 
16 Ibid.
17 žr. LLTI LTA, f. Ltr. užrašų analizę kiek sunkina tai, kad ne visada 

yra aišku, ar konkretūs užrašai surinkti nuo vieno kapo, ar nuo kelių. 
18 žr. Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. 16895, ap. 1, 

b. 431.
19 toliau cituojama iš: LYA, f. 16895, ap. 1, b. 431, l. 91–155.

10 Laidojimo paslaugų albumas, 1974, p. 48–49. projektą parengė 
projektavimo institutas tik 1973 m.

11 Civilinės apeigos, vilnius: mintis, respublikinė liaudies tradicijų 
taryba, 1979, p. 165–181.

12 žr. norbertas vėlius, „Laidotuvių vainikų užrašų – naujo lietuvių 
tautosakos žanro – svarbiausieji bruožai“, in: Lietuvos TSR Mokslų aka-
demijos darbai, 1977, a serija, t. 2 (59), p. 137–149. šiame straipsnyje 
remiamasi tais pačiais šaltiniais, esančiais Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto Lietuvių tautosakos archyve, taip pat ir vėliau (iki 1989 m.) 
surinkta medžiaga.

13 Laidojimo paslaugų albumas, 1980, p. 53–62.
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nerija putinaitė

Sniečkui“, „Žymiajam lietuvių tautos sūnui A. Snieč-
kui“, „Lietuvos Komunistų partijos vadovui Antanui 
Sniečkui“, „Gerbiamam Antanui Sniečkui“, „Liepsnin-
gam kovotojui už liaudies laisvę Antanui Sniečkui“, 
„Ištikimam tėvynės patriotui Antanui Sniečkui“, „Išti-
kimam Tarybų Sąjungos Komunistų partijos sūnui An-
tanui Sniečkui“, „Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui 

A. Sniečkui mylimam žemdirbių draugui“, „TSKP CK 
nariui, TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatui, Lie-
tuvos KP CK pirmajam sekretoriui – Antanui Snieč-
kui“, galiausiai „Gerbiamam Antanui Sniečkui – nuo 
Aštriosios Kirsnos tarybinio ūkio darbininkų ir tarnau-
tojų“. Šie kreipiniai pabrėžia visuomeninę ir valstybinę 
Sniečkaus gyvenimo vertę. 

Nors užrašuose ir nerasime aiškių emocijų, tačiau gali-
ma nujausti tam tikrą santykio asmeniškumą ar familia-
rumą. Pavyzdžiui, kreipiniuose „brangiam“: „Brangiam 
drg. A. Sniečkui – nuo kovos draugų“, „Brangiajam An-
tanui Sniečkui – Vilniaus universitetas“. Jie nėra dažni 
ir veikiausiai aiškintini tam tikros organizacijos pastan-
ga parodyti ypatingą santykį su Sniečkumi, tam tikrą 
jam gyvam esant pasireiškusią globą ar protegavimą. 

Užrašų su epitafijomis motyvai gana lakoniški. Pilną 
pavyzdinės gedulo formulės pavidalą galima identifi-
kuoti pagal gautas užuojautos telegramas. Telegramų 

tekstinė apimtis didesnė nei vainikų užrašų, čia gedulo 
išraiška labiau išplėtota. Telegramos, pirmiausia iš įs-
taigų ir organizacijų, siųstos ir LKP, ir LSSR MT, kai 
kada jose prašoma perduoti užuojautą ir artimiesiems. 
Šių vaidmuo vis dėlto lieka visada antrinis.

Užuojautos telegramos turinys remiasi tam tikra 
bend ra formule, sudaryta iš keturių motyvų: išreiškia-

ma gili užuojauta; apibūdinamas 
pavyzdinis gyvenimas, išvardi-
jant Sniečkaus titulus, nuopel-
nus; deklaruojama, kad jo darbai 
įkvėps telegramos siuntėjus to-
lesniems darbams; pasižadama 
amžinai saugoti atminimą20. Pa-
vyzdžiui, LKP Klaipėdos miesto 
komitetas reiškia „gilią užuojau-
tą“, išvardija Sniečkaus titulus, 
pabrėžia, kad jis „visą savo gy-
venimą, jėgas ir energiją atida-
vė socializmo pergalei Lietuvoje 
pasiekti, socializmo santykiams 
įtvirtinti“, nurodo, kad klaipėdie-
čiai „bus dėkingi jam už rūpes-
tį ir pagalbą atstatant miestą“21. 
Galiausiai baigiama pabrėžiant, 
kad „Antano Sniečkaus gyveni-
mo pavyzdys įkvėps mus kovai už 
komunistinės visuomenės sukū-
rimą. Šviesus jo atminimas visa-
da liks mūsų širdyse“22. Formulė 
būdinga ne vien miestų ar rajonų 

valdžios, bet ir kultūros ir švietimo įstaigų23 ir organiza-
cijų, kitų sąjunginių respublikų telegramoms24. Vienin-
telis skirtumas – tik Lietuvos SSR valdžios įstaigoms 
būdinga pasižadėti tęsti Sniečiaus darbus, kas išreiškia 
tiesioginį priklausomumą nuo pavyzdinės asmenybės. 

Pavyzdžiui, Latvijos SSR vadovybė labai plačioje tele-
gramoje „išreiškia visų Latvijos TSR komunistų ir dar-
buotojų vardu pačią giliausią užuojautą netikėtai mirus“ 
LKP pirmajam sekretoriui, TSKP CK nariui, TSRS AT 
ir LTSR AT deputatui, socialistinio darbo didvyriui An-
tanui Sniečkui. Sakoma, kad jo asmenyje mes prara-
dome „iškilų partinį darbuotoją, ištikimą Komunistų 
partijos ir tarybinės liaudies sūnų, aukšto partinio prin-
cipingumo žmogų, jautrų ir dėmesingą vadovą, didelį ir 
širdingą mūsų respublikos draugą“25. Dalijamasi „liūde-
siu, ištikusiu visus draugiškos tarybinės Lietuvos komu-
nistus ir visus darbininkus ir išreiškiame gilią užuojautą 
mirusiojo šeimai“, pridedant, kad „šviesus atminimas 

20 Lietuvos kp miestų, rajonų, dždt vk, LLkjs užuojautos mirus 
sniečkui, 1974-01, in: LYA, f. 16895, ap. 1, b. 422.

21 LYA, f. 16895, ap. 1, b. 422, l. 7.
22 Ibid.
23 Lietuvos tsr kultūros, mokslo įstaigų užuojautos, žr. LYA, f. 16895, 

ap. 1, b. 426.
24 tarybų sąjungos respublikų kp centro komitetų, kraštų, sričių, 

rajonų komitetų ir kitų kolektyvų užuojautos, žr. LYA, f. 16895, ap. 1, 
b. 421.

25 Ibid., l. 21–22.

rašytojo antano vienuolio-žukausko laidotuvės. 1957. romualdo šeiboko nuotrauka. 
a. Baranausko ir a. vienuolio-žukausko memorialinis muziejus



39naujasis židinys-aidai       2022  /  7

apie Sniečkų Juozovičių visada išliks mūsų širdyse“26.
Vainikų juostų užrašuose įrašyti pažadai reiškiami 

tiesiogiai ar supoetinta forma: „Jūsų nueitas kelias mus 
įkvepia dideliems darbams. Skuodo rajono Luknės ko-
lūkio kolūkiečiai“27, „Antanui Sniečkui – LLKJS Kre-
tingos rajono komjaunimo organizacija. Teplaks Jūsų 
širdis jaunų širdžių ritme“. Panašiai įvairuoja ir pa-
žado saugoti atminimą išraiškos: „Lietuvių liaudis per 
amžius Tavo vardą minės – Lietuvos valstybinė zoninė 
mašinų išbandymo stotis“, „Antanui Sniečkui – Šilutės 
rajono liaudies švietimo darbuotojai. Iš komunistinės 
tikrovės atėję jaunos kartos suklups su pagarba prie 
žiburio kovos už laisvę tėviškės, Tarybų Lietuvos“. Kai 
kada šie du motyvai labai susiję ir sunkiai atskiriami, 
nes Sniečkaus atminimas tiesiogiai susijęs su jo dar-
bais: „Jūsų darbai gyvi komjaunuoliškų širdžių plaki-
me. Antanui Sniečkui – Skuodo komjaunuoliai“. 

Pavyzdinio gedulo formulėse įvardijamos ir emocijos, 
pirmiausia – liūdesys. Pavyzdžiui, „Giliai liūdi – Eks-
perimentinės klinikinės medicinos instituto kolekty-
vas“, „Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui Antanui 
Sniečkui – liūdi hidrotechnikos ir melioracijos instituto 
darbuotojai“28. Užuojautos telegramose liūdesys ar „gilus 
liūdesys“ minimas gana dažnai. Kai kada sakoma, kad 
mirtis „giliai sukrėtė“29, išgyvenama „didžiulė širdgėla“30, 
pergyvenamas „didelis netekimo skausmas“31. Kad tai 
yra tam tikra normatyvinė ritualinė užuojautos formu-
luotės dalis, rodo kitų sovietinių respublikų užuojautos. 
Pavyzdžiui, Baltarusijos SSR vadovybės telegramoje 
„Su giliu sielvartu ir skausmu komunistai, visi tary-
binės Baltarusijos darbininkai sutiko žinią [...]“32. Net 
jei kalbama apie „didelį skausmą“ ar „gilų sielvartą“, 
kas nurodytų į labai stiprų išgyvenimą ar jausmą, pa-
vyzdinės mirties atveju tai pirmiau kolektyvinio jaus-
mo norma, o ne spontaniškas asmeninis išgyvenimas.

Pavyzdinė gedulo formulė atskleidė tam tikrus pavyz-
dinės sovietinės mirties bruožus. Pavyzdinis mirusysis 
yra buvęs pavyzdinis gyvasis. Jis dėl savo išskirtinių 
darbų liaudžiai ir bendražygiams yra pavyzdys visos 
visuomenės dabarties ir ateities darbams. Šie darbai 
užtikrina jam amžiną gyvųjų atmintį. Liaudies atmin-
tis garantuoja pavyzdiniam mirusiajam savitą amžinąjį 
gyvenimą po jo mirties. Jis net ir miręs amžiams įsiku-
ria tarp gyvųjų, lyg būtų ne mažiau gyvas nei jie. Ge-
dulo formulė atskleidžia, kad laidotuvės yra tarsi tam 
tikras liaudies „paskutinis teismas“ mirusiajam, kurio 
metu įvertinami jo nuopelnai, nustatomas ir įtvirtina-
mas jo statusas čia ir dabar.

Pavyzdinė gedulo formulė atskleidžia ir kitus pavyz-
dinės mirties aspektus. Mirtis yra suvisuomeninta. Ar-
timųjų ar draugų gedulas ir skausmas, jei ir pasireiškia, 
yra daug mažiau svarbus nei visuomeninis kolektyvinis 
gedulas. Sniečkaus mirties atveju artimųjų skausmo 
net nematyti arba jis normatyviai nerodomas. Pami-
nėtina, kad iš visų pasirašytų užrašų tik trys sietini su 
artimais šeimos draugais ir giminaičiais.

Mirtis ne vien suvisuomeninta, bet ir racionalizuota. 
Išreiškiamas kolektyvinis liūdesys ir skausmas. Ta-
čiau mirusįjį apibūdinant per jo darbus ir nuopelnus 
liaudžiai, liūdesio prasmė yra apgailestavimas, kad dėl 
nutrūkusio gyvenimo mirusysis negalėjo nuveikti dar 
daugiau ir palikti dar ryškesnio pėdsako.

Įprastinės mirtys

Kokie gedulo motyvai labiausiai būdingi įprastinėms 
mirtims? Kurie jų vertintini kaip nauji, o kurie – kaip 
perimti iš ankstesnių laikų?

Tokius užrašus tinka nagrinėti kiek modifikuojant Vė-
liaus aštuntame dešimtmetyje pateiktą motyvų klasifi-
kaciją33. Jis išskiria šešias tokias grupes, kurių dvi ver-
tina kaip suderinamas su vadinamąja tradicine lietuvių 
pasaulėžiūra. Tai – ramybės linkėjimas („Ilsėkis ramy-
bėje“) ir lengvos žemės linkėjimas („Tebūna lengva Tau 
tėviškės žemelė“). Tris motyvų grupes Vėlius kvalifikuo-
ja kaip „vėlesnės kilmės“, ne visai suderinamas ar netu-
rinčias ryšio su „senaisiais tikėjimais“34. Tai – liūdesio 
motyvas nurodant, kad mirtis palikusi didelį skausmą 
artimųjų širdyse; mirties staigumo, ankstumo, netikė-
tumo; mirusiojo atminimo saugojimo motyvas. Atskirą 
motyvų grupę jis sieja su užrašais, skirtais motinai. 

Ši klasifikacija ribota. Nėra pagrindo išskirti motinai 
skirtus užrašus, nes jie išsitenka prie liūdesio motyvo, 
kai išreiškiamas jo gilumas, pabrėžiamas mirusiojo pa-
liktas skausmas ir netekties išgyvenimas. Be to, Vėlius 
nemini užrašų be epitafijų. Taigi čia dažniausiai pasi-
taikančius užrašus galime skirti į šias šešias grupes: 
ramybės linkėjimas, lengvos žemės linkėjimas, gilus 
liūdesys dėl netekties, mirties netikėtumas, mirusiojo 
atminimo saugojimas, užrašai be epitafijų. 

Kvalifikacija nėra visiškai išsami, nes pasitaiko ir vie-
nas kitas kitoks užrašas. Pavyzdžiui, jis gali nurodyti į 
patį vainiką kaip paskutinę dovaną ar pagarbą mirusia-
jam. Pavyzdžiui, „Tau šis vainikas draugų pagarba“35, 
„Alfonsai, tebūna – tau paskutinė dovana“36. Pasitaiko 
ir religinių užrašų: „ATA Tegul šviečia Tau amžinoji 

32 LYA, f. 16895, ap. 1, b. 421, l. 7. 
33 norbertas vėlius, op. cit., p. 141–144.
34 Ibid., p. 142–143.
35 LLTI LTA, f. Ltr, b. 3935, l. 7.
36 Ibid., l. 8. plg. ikisovietinius užrašus paminkluose, kur ir pats pa-

minklas, jo pastatymas įvardijamas kaip „paskutinė dovana“.

26 Ibid.
27 šioje pastraipoje cituojami vainikų užrašai iš LYA, f. 16895, ap. 1, 

b. 431, l. 91–155. 
28 žr. Ibid. 
29 LYA, f. 16895, ap. 1, b. 426, l. 155.
30 Ibid., l. 68.
31 LYA, f. 16895, ap. 1, b. 422, l. 112.

sovietizuota mirtis
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šviesa ir lauk mūsų. Sūnus ir marti“37. Jie labai reti, net 
jei užrašų religiškumo ženklais laikytume ir vien „ATA“ 
ženklą prie įprastų epitafijų.

Gana dažni yra užrašai be epitafijų, įvardijant tik 
adresatą ir adresantą. Pavyzdžiui, „Vl[...]ui V[...]ui. 
Skyriaus bendradarbiai“38, „Romui. Nuo brolių Juliaus 
ir Algirdo“39. Tam tikras asmeninis ar net emocinis san-
tykis išreiškiamas per pasitaikančius žodžius „mielas“ 
ar „brangus“: „Brangiai seseriai nuo sesers šeimos“40, 
„Mielai Lindai. Nuliūdę enzimologai“41. Adresantų įvai-
rovė (nuo artimųjų iki bendradarbių) rodo, kad užrašas 
be epitafijų savaime nerodo nuemocinto santykio.

Du motyvai užrašuose – linkėjimas ilsėtis ramybė-
je ir lengvos žemės motyvas – sietini su ikisovietine 
gedulo tradicija ir ankstesniu paplitimu. Linkėjimas 
ilsėtis ramybėje yra populiariausias iš visų epitafinių 
užrašų. Jis būna ir išplėtotas, mirtį supriešinant su 
gyvenimo vargu ar neramumu: „Užbaigęs vargus, il-
sėkis ramybėje“42, „Gyvenimo gijai nutrūkus, ilsėkitės 
ramybėje“43. Ši formulė kilusi iš katalikiškos liturgijos, 
kurioje pagrindinė malda už mirusius baigiasi requies-
cat in pace (R.I.P) – „tegul ilsisi ramybėje“. Sovietmečiu 
pasitaiko ir kitų krikščioniškoje tradicijoje paplitusių 
variantų panaudojimo paminklų epitafijose: „Ilsėkitės 
viešpatyje, Brangūs tėveliai. Liūdi vaikai“44, krikščio-
niškų formų pasitaiko ir juostų už rašuose: „Tegu amži-
nybėje ramiai ilsis Tavo siela“45.

Ramybės linkėjimas, linkėjimas ilsėtis kapų ramy-
bėje buvo dažna epitafija ir prieškario paminkluose, 
nurodant, kad mirusysis „Ilses amžinoi ramibei“46 ar 
„Ramybė jiems“47. Ji labai dažna ir sovietmečio pamink-
lų epitafijose.

Ankstesnes ištakas turi ir lengvos žemės linkėjimas 
(lot. sit tibi terra  levis), kaip viename iš dažnų variantų: 
„Tebūna Tau lengva tėviškės žemelė“. Jis pasitaiko, bet 
gana retai, ikisovietinių paminklų epitafijose, kaip kad 
„Liūdi sūnus ir dukterys Tebūna Jums lengva gimtinės 
žemė“48. Prisimenama, kad ikisovietinėse krikščioniško-
se laidotuvėse nuleidus karstą į duobę, pirma kunigas, 
o paskui ir artimieji mesdavo saują žemės, sakydami 
„kad tau būtų žemelė lengva“49. Motyvas dažnas juostų 
užrašuose, nors ir dvigubai retesnis50 nei ramybės lin-
kėjimas. Jo variantai pasižymi išplėtotais poetiniais ar 

net tautiškai patriotiniais aspektais. Antai nurodoma, 
kad žemė, į kurią atgulė mirusysis, yra sava žemė. Tai – 
„gimtoji“, „tėviškės“ „Lietuvos“ ar kitokia žemė ar žeme-
lė: „Tebūna tau lengva Tėvų ir bočių žemė!“51

Ankstesnių ištakų lengvos žemės ir atilsio ramybėje 
linkėjimai mirusįjį traktuoja kaip bemiegantį, besiil-
sintį žmogų52. Sovietiniuose užrašuose retai kalbama 
apie galimą prisikėlimą ar Dievo globą, toks santykis 
su mirusiuoju yra krikščioniškas, anaiptol ne materia-
listinis. Mirtis visiškai neužbaigia gyvenimo. Mirusysis 
tam tik ru pavidalu būva kaip toks, ir tikrai ne vien at-
siminimuose. Be to, ypač ramybės linkinčios epitafijos 
dažnai gyvenimą traktuoja kaip pilną vargo, laikiną ir 
negalutinį buvimą. 

Kitokios kilmės yra sielvarto motyvas. Jame ypač svar-
bus ir reikšmingas gyvenimo metu užsimezgęs asmeni-
nis ar profesinis ryšys tarp gyvųjų ir mirusiojo. Liūdesys 
išreiškia mirties ir mirusiojo netekties paliktą skaus-
mą. Juo pabrėžiamas mirusiojo nesugrąžinamumas. 

Liūdesio ir netekties emocijos užrašuose svyruoja nuo 
lengvo ilgesio iki gilaus sielvarto. Gana dažna, vari-
juojanti kraštutinio sielvarto išraiška: „Jei sielvartas 
mūsų prikeltų – tai tu čia negulėtum“53, „Jei meilė būtų 
stebuklas / Mano ašaros prikeltų tave“54, arba dažnai 
pasikartojantis, skirtas motinai: „Mamyte, jei meilė 
būtų stipresnė už mirtį, tu negulėtum kape. Nuliūdę 
vaikai“55. Neįmanomo sugrąžinimo motyvas daug la-
biau išplėtotas paminklų epitafijose, ypač kai mirusysis 
yra jaunas žmogus ar vaikas: „Tau šypsojos Jaunystė, 
šalia buvo draugai. Kaip žvaigždelė Gelmėj Amžinai 
užgesai. O Gyvenimas eina. Tik, sūneli, kur Tu? Kaip 
prikelti, kokiu būdu, kokiu šaukti vardu?“56

Gana dažnai pasitaikančiame užraše atsispindi net 
tam tikras gyvųjų kaltės aspektas: „Kai balo Jūsų lūpos 
mes nematėm, kai geso Jūsų akys sudie jos nepasakė. 
Liūdi sesuo Marytė su vaikais“57. Įvardijama mirusiojo 
palikta tuštuma, kančia. Kaip sūnui nuo motinos skirta-
me užraše: „Sūneli, kodėl po jaukų namą ašaras pasėjai, 
kodėl Tave aplankė nelaukta mirtis. Liūdi motina“58. 

Sentimentalumas, išreiškiantis ypatingai artimą ir 
brangų ryšį pabrėžiamas prie mirusiojo vardo pride-
dant „brangus“, „brangioji močiute“, „brangus Petrai“, 
„Mylimam dėdei“, „mielas Antanai“ ar rašoma mažy-

37 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4797, l. 250.
38 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4808, l. 8.
39 Ibid., l. 13.
40 LLTI LTA, f. Ltr, b. 5773, l. 459.
41 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4808, l. 8.
42 LLTI LTA, f. Ltr, b. 3935, l. 3.
43 LLTI LTA, f. Ltr, b. 5773, l. 132.
44 LLTI LTA, f. Ltr, b. 5551, 15. palaidojimo metai (toliau – pal. m.) 

1967.
45 LLTI LTA, f. Ltr, b. 3935, l. 3.
46 LLTI LTA, f. Ltr, b. 5552, l. 55. pal. m. 1929.
47 Ibid., l. 67. pal. m. 1936.

48 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4557, l. 16. pal. m. 1938.
49 Lietuvos istorijos instituto Bibliotekos rankraštynas (toliau – LII 

BR), f. 73, b. 929, l. 11.
50 vėlius skaičiuoja, kad jie sudaro 10 proc. užrašų; žr. op. cit., p. 142.
51 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4056, l. 526.
52 norbertas vėlius, op. cit., p. 141.
53 LLTI LTA, f. Ltr, b. 3935, l. 10. 
54 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4056, l. 526. 
55 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4378, l. 40.
56 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4725, l. 21. pal. m. 1971.
57 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4797, l. 91.
58 Ibid., l. 13. 

nerija putinaitė
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bine forma: „brangi mamyte“, „sūneli“. Taip mirusysis 
pristatomas kaip tam tikras žmogiškasis idealas, turė-
jęs ypatingą reikšmę paliktiems gyviesiems. Todėl jo 
netekties skausmas toks didelis. 

Labai dažnas laidotuvių užrašuose veiksmažodis „liū-
di“. Net ir nebūtinai išreikšdamas gilią emociją, pats žo-
dis nurodo, kad liūdesys tampa emociškai normatyvus 
net ir veikiausiai neturėjusiems asmeninio emocinio 
santykio su mirusiuoju. Pavyzdžiui, 1970 m. tuo pat 
metu vienose kapinėse iš 81 užfiksuoto užrašo, žodis 
„liūdi“ viena ar kita forma paminėtas 48 užrašuose59. 
Forma „liūdi vaikai“, „liūdi artimieji“ ar „liūdi savieji“ 
(priklausomai ir nuo regiono) yra išskirtinai dažnas už-
rašas sovietinėse epitafijose ant antkapinių paminklų.

Labai emocingas ir sentimentalus santykis su miru-
siuoju išplito būtent sovietmečiu. Pasak sovietmečio 
etnologų, didelis sielvartas dėl mirusiojo lietuviškame 
tradiciniame gedėjime buvo vertinamas kaip nepride-
ramas dalykas. Prietaras neva draudęs „labai gailėti ir 
verkti mirusiųjų“, nes tai trukdą jų ramybę60. Manyta, 
kad ir po laidotuvių mirusiojo reikią gedėti „su saiku“61. 
Teigiama, kad laidotuvėse prak-
tikuoti tam tikri atsisveikinimo 
su mirusiuoju ritualai, siekiant 
kuo greičiau užmiršti, greitai at-
sikratyti gailesčio62. 

Sovietmečiu, atsižvelgiant ir 
į vainikų užrašų epitafijų turi-
nio naujumą, buvo iškeltos dvi 
jų kilmės versijos: iš senesnių 
antkapinių paminklų užrašų63 
ir raudų64. Pirmoji versija buvo 
populiaresnė, tačiau būtent ant-
rajai versijai esama daugiau 
pagrindo. Raudoms, kaip ir ne-
mažai daliai naujų sovietinių 
epitafijų, būdingas kraštutinis 
emocionalumas65, raudotojas 
kreipiasi į mirusįjį. Ji yra „iš-
raiška jojo širdies gelmių liūde-
sio, netekus mylimo asmens“66.

Raudos buvo marginalinis ir retas ar net archajiškas 
reiškinys tarpukario Lietuvos įprastai krikščioniškose 
laidotuvėse. Jis trumpam pertraukdavo įprastinį šer-
meninį giedojimą prie mirusiojo karsto. Net jei nėra 

pagrindo sentimentaliai skausmingo epitafijų turinio 
tiesiogiai kildinti iš raudų, tačiau abiem atvejais galima 
aptikti tą patį kultūrinį santykį su mirusiuoju.

Staigios mirties motyvą iš dalies galima priskirti prie 
aptartojo liūdesio. Tai yra apgailestavimas dėl nutrūku-
sio gyvenimo, mirusiojo nesugrąžinamumo: „Jonai, per 
anksti išėjai Tu į Žemę, į šventąją Žemę. Liūdi kurso 
draugai“67. Bendradarbių skirtame užraše apgailestauja-
ma: „Per anksti išėjai iš namų, tebūna Tau ir ten ramu... / 
Onutės bendradarbiai“68. Šis motyvas dažniausiai pa-
sitaiko užrašuose žmogui, kuris mirė jaunas ar žuvo. 
Dažnai pasitaiko ir išskirtinai emocingų, sentimentaliai 
tragiškų užrašų: „Ak, mirtie žiaurioji, ak mirtie ledine, 
kam jaunystės žiedą nelaiku nuskynei. Liūdi dėdė ir 
dėdienė“69. Staigios mirties motyvas numano, kad gyve-
nimas suteikia žmogui daugybę galimybių, kurias jis gali 
išnaudoti. Mirtis viską užbaigia galutinai, sunaikinda-
ma ir neišsipildžiusį žmogaus gyvenimo prasmingumą. 

Mirusiojo atminimo išsaugojimo motyvas, skaičiuo-
jant vienu metu vienose kapinėse nurašytus užrašus, 
sudaro apie 10 procentų70. Čia pasižadama, kad miręs 

žmogus bus prisimenamas, liks atmintyje ar širdyse: 
„Mirtis Jus išplėšė iš artimųjų tarpo, bet ne iš mūsų šir-
džių. [...] šeima“71, „Tu visada liksi gyvas mūsų širdyse, 
brangus Diedukai. Liūdi anūkės“72. Paminimos išskir-

65 rasa norinkevičiūtė, „Laidotuvių raudų atlikimo specifika: psicho-
loginis aspektas“, in: Lietuvos muzikologija, 2007, nr. 7, p. 166.

66 jonas Basanavičius, „Lietuvių raudos. žodelis apie raudas“, in: 
jonas Basanavičius, Lietuvių raudos iš visur surinktos, vilnius: ruch, 
1926, p. 3.

67 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4808, l. 27–31.
68 LLTI LTA, f. Ltr, b. 5773, l. 459.
69 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4797, l. 244. 
70 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4378, 40–44. 
71 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4808, l. 13. 

59 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4378, l. 40–44. 
60 norbertas vėlius, op. cit., p. 142.
61 žr. antanas Bielinis, Laidojimo apeigos, 1984, in: LII BR, f. 73, 

b. 1052, l. 147.
62 angelė vyšniauskaitė, „Laidotuvės: marinimas, šermenys, laidoji-

mas“, in: angelė vyšniauskaitė, petras kalnius, rasa paukštytė, Lietuvių 
šeima ir papročiai, vilnius: mintis, 1995, p. 453.

63 norbertas vėlius, op. cit., p. 147.
64 rūta giedrienė, „informacijos perdavimo papročiai laidotuvė-

se“, p. 62.

tremtinės kazimieros vaitkevičienės laidotuvės Lietuvoje. 1962.
tauragės krašto muziejus „santaka“
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tinai brangios mirusiojo savybės, atlikti darbai, kuriuos 
gyvieji artimieji, draugai bei bendradarbiai ir atsimins. 
Pavyzdžiui, „Jūsų nuoširdus draugiškumas pasiliks su 
mumis / K[....], Ž[...]“73 ar „Išeidama į amžinąjį poilsį, 
palikai malonų prisiminimą apie save. Krikštasūnis 
Vatslovas“74.

Mirusiojo atminimo saugojimas nebuvo būdingas 
ikisovietiniam santykiui su mirtimi. Ankstesnių laikų 
laidotuvių liudytojai mini, kad grįžę iš kapų artimieji 
stengdavosi „kaip greičiau sugrįžti į senas, normalias 
gyvenimo sąlygas“75. Nebuvo plačiai paplitę ar prak-
tikuojami ir kiti atmintį apie mirusįjį saugantys ritu-
alai. Pažadas saugoti mirusiojo atminimą užrašuose 
buvo lydimas tokių sovietinių praktikų kaip plačiai iš-
plitę patvarūs paminklai, individualūs kapai, regulia-
rus kapų tvarkymas. Tai formavo labai platų mirusiojo 
atminimo, savotiško jo įamžinimo gyvųjų tarpe, prak-
tikų lauką. 

Apibendrinant, įprastinių laidotuvių atveju skirtinga 
yra epitafijų motyvų kilmė. Ramaus poilsio ir lengvos že-
mės linkėjimas reiškėsi ir ankstesnėse gedulo praktikose. 
Staigiai nutrūkęs gyvenimas, pažadas saugoti atminimą, 
taip pat ir gilaus sielvarto išsakymas, stiprus sentimen-
talumas buvo nauji. Net jei jų motyvų ir galima aptikti 
ankstesnėse gedulo praktikose, jos buvo marginalios. 

Įprastinių laidotuvių gedulo motyvai neleidžia kal-
bėti apie tam tikrą vieningą ar darnų mirties prasmių 
lauką. Viena vertus, žmogaus gyvenimas yra vienintelė 
vieta, kur žmogus aktyviai reiškiasi, užmezga sociali-
nius ryšius, patiria individualius išgyvenimus, suteikia 
išgyvenimus kitiems, palieka savo pėdsaką. Mirtis žmo-
gaus subjektyvią ir individualią raišką pabaigia visiems 
laikams. Mirtis yra absoliuti pabaiga. Todėl toks gilus ir 
nepaguodžiamas liūdesys. Atsisveikinant su mirusiuoju 
nesitikima vėl pasimatyti. 

Kita vertus, mirtis atneša ramybę, poilsį, su ja sie-
jama viltis. Linkima ilsėtis ramybėje, lengvos žemės. 
Reiškia, mirusysis tam tikru būdu ar forma egzistuoja 
ir po mirties, kaip besiilsintis. Toks dvejopas santykis 
su gyvenimu įtvirtintas epitafijoje: „Patyrei gyvenime 
daug skausmo, o kas brangiausia žemėje – gyvybė, – pa-
keitei amžina ramybe. Ruzgų skyriaus darbuotojai“76. 

Nevienareikšmis santykis su gyvenimu ir mirtimi 
nereiškia, kad labai skirtingi motyvai išstumtų vienas 
kitą. Artimojo kaip miegančio (taip pat ir amžinybei) 
vaizdinys gali būti derinamas su pažadu amžinai sau-
goti atminimą, ir to pažado įgyvendinimą per jo poilsio 
vietos (kapo) tvarkymą. Mirusiojo, kaip patekusio į ra-
mybės būklę vaizdinys gali būti derinamas su likusių 
gyvųjų giliai išgyvenamu skausmu. 

kaip mirtis Buvo sovietizuota

Mirties sovietizacija sovietmečiu turi keletą labai ryš-
kių bruožų, tarp kurių išsiskiria stiprus emocinis santy-
kis su mirusiuoju, liekantis ir po laidotuvių, pažadas ir 
pastangos jį išlaikyti gyvųjų tarpe ir savita prasmingo 
gyvenimo samprata.

Pirmas ryškiausias ir akivaizdžiausias mirties so-
vietizavimo požymis yra pačių laidotuvių vainikų ar 
krepšelių su juostomis išplitimas. Administracinėmis 
priemonėmis, kuriant ir tam būtiną materialinę bazę, 
vainikai sovietmečiu įtvirtinti kaip pagrindinis ir net 
būtinas pagarbos mirusiajam ženklas. Vainikų gausa 
simboliškai rodė ir mirusiojo socialinę vertę ar statusą. 
Sniečkaus laidotuvėse vainikų buvo virš šešių šimtų, 
svarbias pareigas užėmusių veikėjų laidotuvėse vainikų 
būdavo apie trisdešimt, o koks senelis būdavo pagerbia-
mas ir tik vienu vainiku. Vainikai bei užrašų juostos at-
skleidžia ir sovietinės mirties suvisuomeninimą. Gedu-
las yra visuomeninis pavyzdinėse laidotuvėse. Tačiau 
ir įprastinėse laidotuvėse labai didelės dalies vainikų 
užrašų adresantai yra darbo kolektyvai ir organizacijos, 
kuriose dirbo mirusysis ar jo artimieji.

Antras mirties sovietizavimo požymis yra ryškūs mo-
tyvai, kurie pabrėžia mirtį kaip absoliučią gyvenimo 
pabaigą ir savitam amžinajam gyvenimui įkurdina mi-
rusiuosius gyvųjų atmintyje. Įprastinės mirties atveju 
tai motyvai, kurie pabrėžia, kad mirtis yra staigi ir per-
nelyg ankstyva ir pažada mirusiajam amžinai saugoti jo 
atminimą. Pavyzdinėse laidotuvėse esama dar ir paža-
do tęsti mirusiojo darbus. Tuo išreiškiamas supratimas, 
kad gyvendamas žmogus savo darbais ar asmeninė-
mis savybėmis susikuria tam tikrą visuomeninę vertę. 
Aplink šią vertę ir sukasi laidotuvės kaip žmogaus gy-
venimo nuopelnų galutinis įvertinimas. 

Didžiulis sentimentalumas ir pabrėžtas liūdesys 
įprastinėse laidotuvėse taip pat gali būti vertinami kaip 
savitas mirusiojo vertės pabrėžimas ir išryškinimas. Mi-
rusiojo santykiai su artimaisiais, draugais ir giminėmis 
yra pirmiausia asmeniniai ir emociniai. Tad jų vertė 
tuo didesnė, kuo didesnis išgyvenamas ar išreiškiamas 
skausmas jiems nutrūkus. Mirusysis vadinamas bran-
giuoju, mieluoju, idealizuojamos jo savybės. Sentimenta-
lumo nebuvimas pavyzdinėse laidotuvėse rodo, kad čia 
žmogaus vertė pirmiausia reiškiasi per plačiai supras-
tus darbinius santykius, per nuopelnus visai liaudžiai, 
o ne per asmeninius santykius. Tad ir nutrūkęs ryšys 
vertinamas ne emocionaliai, o racionaliai ir santūriai.

Pažadas saugoti mirusiojo atminimą sovietinėje tik-
rovėje reiškėsi kaip pastanga mirusiuosius išlaikyti gy-

72 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4797, l. 47.
73 LLTI LTA, f. Ltr, b. 5773, l. 367.
74 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4378, l. 41. 

75 antanas Bielinis, op. cit., l. 146.
76 LLTI LTA, f. Ltr, b. 4060, l. 378. 
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vųjų tarpe. Tam buvo kuriamos įvairios praktikos ir 
ritualai, ne vien pavyzdiniams, bet ir įprastiems mir-
tingiesiems. Bolševikinės revoliucijos vado Lenino mau-
zoliejus ir jo lankymo ritualas yra tos pačios prigimties 
kaip ir pastangos nuolat lankyti ir tvarkyti artimųjų 
kapus įprastinės mirties atveju. Įmonės ir organizacijos 
minėdavo mirusių vadovų mirties metines. Visuomenei 
buvo skirtos mirusiųjų pagerbimo šventės ir kapų tvar-
kymo savaitės gegužės mėnesį ir spalio pabaigoje. Taip 
buvo dedamos pastangos, kad mirusieji galutinai nepa-
liktų gyvųjų pasaulio.

Trečia, pavyzdinė gedulo formulė tik iš dalies paveikė 
įprastinio gedulo prasmes. Pavyzdinėje gedulo formu-
lėje santykis su gyvenimu ir mirtimi gana nuoseklus. 
Mirtis užbaigianti gyvenimą, kurio metu žmogus yra 
nuveikęs išskirtinai reikšmingų darbų visai liaudžiai. 
Įprastiniuose užrašuose ryškus vidinis prasminis ne-
nuoseklumas. Mirusysis įsivaizduojamas kaip besiil-
sintis po gyvenimo vargų. Kita vertus, apie gyvenimą 
kalbama kaip apie vienintelę vertingą jo reiškimosi 
vietą, o mirtį – kaip jo pabaigą. Pavyzdinės gedulo for-
mulės nebuvo stengiamasi diegti visuotinai, visiškai 
išstumiant ankstesnes gedulo prasmes. Jau pirmose 
visai respublikai skirtose vainikų užrašų rekomendaci-
jose esama ir užrašų, linkint „ilsėtis ramybėje“ ir „leng-
vos gimtosios žemelės“77. Visiškai išstumti buvo aki-
vaizdžiai krikščioniški, t. y. teistiniai, kristocentriniai 
motyvai. Tačiau įprastinėse gedulo formuluotėse, kaip 
ir pavyzdinėse, labai stipriai akcentuojamas gyvųjų ry-
šys su mirusiuoju. Žadama jį išlaikyti. O mirusiojo gy-
venimo vertė siejama su pėdsaku, kurį jis paliko gyvųjų 
gyvenimuose.

Ketvirta, apie sovietiškumą įprastinės mirties gedulo 
formulėse negalima kalbėti kaip apie „naujumą“, prie-
šingą „tradiciškumui“. Sovietiniais metais buvo deda-
ma pastangų parodyti, kad rekomenduojami laidotuvių 
juostų užrašai yra „tradiciniai“. Tradiciškumas buvo 
siejamas su tuo, kas anuomet laikyta mokslininkų etno-
logų rekonstruojamais „senaisiais tikėjimais“78, gyvavu-
siais iki krikščionybės. Jie aiškinami per gyvųjų santykį 
su mirusiųjų vėlėmis79. Dalis rekomenduojamų vainikų 
užrašų motyvų nebuvo visiškai nauji lyginant su iki-
sovietinių paminklų epitafijomis. Juos „išvalius“ nuo 
krikščioniškų nuorodų (linkint ilsėtis ramybėje, bet ne 
ramiai ilsėtis Viešpatyje ar prašant Viešpaties „amži-
nojo atilsio mirusiems“), jie buvo rekomenduojami kaip 
senosios lietuviškos tradicijos tęsinys.

Naujas sovietinėse gedulo formuluotėse yra pabrėž-
tinas išskirtinis skausmas ir liūdesys, sentimentalios 
supoetintos jo išraiškos. Tačiau, kaip minėta, formos, 
išreiškiančios ypatingą mirusiojo brangumą likusiems 
gyviesiems, gali būti aptiktos laidotuvių raudų prakti-
kose. Jos ikisovietiniu laikotarpiu vienur kitur reiškėsi 
krikščioniškų laidotuvių paraštėse kaip marginalinės 
praktikos. Stipriai sentimentalus santykis su mirusiuo-
ju galėjo imti reikštis tiek kaip mirties sovietinio mate-
rializavimo pasekmė, tiek ir kaip marginalinio emocinio 
pasaulėvaizdžio prasiveržimas ribojant krikščioniškas 
praktikas. Kaip sovietmečiu įtvirtintą naujumą galima 
vertinti pastangą mirusįjį vertinti pagal jo gyvenimo 
darbus, pabrėžti jo ryšį su gyvaisiais,  per įvairias prak-
tikas išlaikant jį gyvųjų pasaulyje. 

Penkta, straipsnio pradžioje kėlėme klausimą, koks 
santykis yra tarp ankstesnių ir sovietinių mirties pras-
mių – atribojimo, hibridiškumo, papildomumo ar išstū-
mimo. Ikisovietiniai laidotuvių ritualai buvo daugiausia 
krikščioniški. Tačiau ir sovietmečiu laidotuvių vainikų 
užrašai egzistavo bendrame kontekste, kuriame buvo 
labai stiprios ir krikščioniškos laidotuvių praktikos. 
1987 m. oficialiai buvo deklaruojama, kad Lietuvos 
TSR 35 proc. mirusiųjų buvę laidojama su religinėmis 
apeigomis80. Tačiau šie skaičiai toli gražu neatitiko tik-
rovės. Vien pagal vainikų užrašus tik retais atvejais 
galima identifikuoti, kad laidotuvės galėjo vykti be re-
liginių apeigų. Išplitusios įprastinių laidotuvių gedulo 
formulės egzistavo drauge su krikščioniškomis prakti-
komis. Mirusįjį atiduodant Viešpaties globai, vainikų 
užrašuose artimieji ir draugai ar net bendradarbiai 
išreikšdavo gilų skausmą ir žadėdavo amžinai širdy-
je saugoti mirusiojo atminimą. Šie pažadai neišstūmė 
krikščioniškojo palydėjimo į amžinąją kelionę prasmių 
ir jų neperkeitė. Galima tvirtinti, kad čia veikė papil-
domumo principas, kuris formavo labai nenuoseklų, 
nevientisą santykio su gyvenimu ir mirtimi prasmių 
lauką. Žmogaus gyvenimas – vargas, pasirengimas po-
mirtiniam gyvenimui, tačiau taip pat – vienintelis jam 
duotas dalykas, kurio metu jis savo veikimu palieka 
pėdsaką žmonių atmintyje. Mirtis visiškai baigia gyve-
nimą, tačiau mirusysis nemiršta visiškai, o galiausiai 
gali būti prikeltas. Vis dėlto naujos gedulo prasmės taip 
pat rodo, kad sovietmetis gyvenimo ir mirties lūkes-
čius labai stipriai paslinko iš anapusybės į šiapusybę, 
o santykiai su kitais žmonėmis į antrą planą nustūmė  
santykį su Dievu.

77 Laidojimo paslaugų albumas, 1974, p. 48–49.
78 norbertas vėlius, op. cit., p. 142.
79 pranė dundulienė, Lietuvių etnografija, vilnius: mokslas, 1982, 

p. 256, 267.

80 religijos reikalų įgaliotinio Lietuvos tsr informacinė ataskaita, 
1988, in: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. r-181, ap. 3, b. 128, 
l. 33.
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Pradėkime nuo dabarties ir kasdienybės: kaip atrodė 
tavo įprasta diena iki vasario 24 d. ir Rusijos karo prieš 
Ukrainą, ir kaip atrodo dabar? Daugybė žmonių skaito 
tavo naujienų iš fronto apžvalgas Facebooke. Kiek laiko 
atima ši veikla, gal tiksliau – misija? 

Karas vyksta jau dešimt mėnesių, tad tos įprastos 
dienos iki vasario 24-osios nutolo ir, manau, jau nebe-
grįš. Nesu fatalistas, bet karo pradžia išjudino pasauli-
nio masto pokyčius ir kuo viskas baigsis, skirtingai nei 
milijonai įvairaus plauko ekspertų, nesiimsiu progno-
zuoti. Žinoma, laukiu Ukrainos pergalės, bet ji bus tik 
dar vieno etapo (kažin, ar lengvesnio) pradžia. 

Mano diena prasideda nuo įvykių suvestinės rašy-
mo, tai užima maždaug pusantros valandos – atsida-
rau visus šaltinius, susirenku informaciją, susidėlioju, 
pateikiu. Viena akimi stebiu, kas vyksta Ukrainoje ir 
frontuose visą dieną, todėl kartais spėju įmesti šviežių 
žinių. Visa kita beveik nepasikeitė. Žinoma, tai atima 
laiko, daugiausia iš skaitymo – skaityti ėmiau gerokai 
mažiau, bet įvairesnėmis kalbomis, daugiau skaitau 
baltarusiškai ir ukrainietiškai. 

Aš nelaikau to nei misija, nei pasišventimu, nei dar 
kokiais skambiais žodžiais vadinamais dalykais – tai 
yra darbas, kurį kažkas turi daryti, tad kodėl ne aš? 
Jis padeda ir man pačiam nepasimesti įvykių gauso-
je ir, tikiuosi, padeda žmonėms, kurie nori žinoti, kas 
dedasi, kurie nori gauti žinias, o ne emocinį vertinimą. 
Struktūruota ir skaidri, emociškai neutrali informaci-
ja daliai žmonių padeda nusiraminti, aiškiau mąstyti 
ir nesivažinėti panikos kalneliais. Manau, vien tokios 
naudos pakanka.

Ar karas pakeitė tavo paties vertimų greitį? Turiu 
minty ne tik naujienų vertimą, bet ir literatūros, ypač 
poezijos iš ukrainiečių kalbos. Kaip manai, kokia karo 
akivaizdoje sukurtos literatūros ateitis? 

Galėtų būti kokia vertimų greičio formulė, patikrin-
čiau pagal ją. Manau, kad nepakeitė ar pakeitė nežy-
miai. Turiu darbo ir jį darau, turiu vertimų iki 2025 m. 

pasauLy dar ne to Buvo nutikę,  
Bet Literatūra nesiBaigė

Marių Buroką kalbina Jūratė Čerškutė

Liūdniausia, kai gaunu seniai lauktą pasiūlymą versti 
konkretų autorių, bet negaliu, nes tikrai nespėsiu pa-
baigti to, ką darau.

Poeziją iš ukrainiečių kalbos vis dar verčiu, bet trupu-
tį mažiau nei anksčiau. Turiu atsidėjęs pluoštą įvairių 
ukrainiečių autorių eilėraščių, ištaikęs laisvą minutę 
vis vieną kitą išverčiu. Kol kas nežinau, kur juos dė-
siu – gal liks kaip epochos dokumentas, liudijimas. Ne 
visi per karą parašyti ar išversti eilėraščiai išlaikys lai-
ko išbandymą, tačiau nemanau, kad jie rašomi turint 
vien tai omenyje. Ukrainos poetėms ir poetams dabar 
turbūt svarbiausia liudyti, fiksuoti, apmąstyti čia ir 
dabar vykstantį karą, žmonių tragedijas, tai, kas lieka 
už visų matomo fasado, mąstymo, elgesio, tarpusavio 
santykių, svarbu suvokti visuomenės pokyčius. Svarbu 
įamžinti tiek asmeninių pasaulių griūtis, tiek pergales, 
pasiaukojimą, pagalbą, gėrio akimirkas. Karas apnuo-
gina viską, nutrina visokius sąlyginius ornamentus ir 
papuošimus, nuplėšia apdangalus. Karo akivaizdoje 
sukurtos literatūros ateitis paaiškės ateityje. Karas 
nenuslopino kūrybinės ukrainiečių energijos – tai svar-
biausia. O ir ta kūryba nealsuoja neviltimi. Pykčiu, 
sielvartu, skausmu, kandžia ironija ir humoru – taip,  
bet ne neviltimi.

Koks turi būti rašytojo vaidmuo karo ir politinių per-
turbacijų akivaizdoje?

Rašytojas turi rašyti. Ne privalo, o turi. Liudyti, jei 
gali, klausytis, stebėti, rinkti medžiagą. Aš asmeniškai 
šiuo metu rašyti negaliu – jaučiu, kad tam neturiu mo-
ralinės teisės. Bet tai, pabrėžiu, mano asmeninis pasi-
rinkimas ir apsisprendimas. Kitiems – kitaip. Tiesiog 
suprantu, kad nepasakysiu ir neparašysiu apie karą 
skaudžiau ir tikriau, nei patys ukrainiečiai. Žinoma, 
galima rašyti apie mūsų, lietuvių, pajautas, mintis, po-
elgius, bet tam reikia distancijos. Jos nėra, o aš negaliu 
rašyti be distancijos, reikia tam tikro racionalaus, lėto 
smegenų darbo. Manau, jis vyksta ir koks bus to darbo 
rezultatas – kol kas nežinau. Pasauly dar ne to buvo 
nutikę, bet literatūra nesibaigė.

Konversatoriumas
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Ar vaikystėje buvai užkietėjęs skaitytojas ir nuo kokių 
knygų prasidėjo noras skaityti? 

Oi. Viena pirmųjų mano nuotraukų – sėdžiu ant puo-
duko prie krosnies, pasidėjęs priešais suoliuką ir atsi-
vertęs kažkokią vaikišką knygelę. Man gal dveji ar tre-
ji. Vaikystėje skaičiau viską, kas pakliūdavo po ranka. 
Laimė, tėvai turėjo nemenką biblioteką, o kaime ant 
aukšto buvo didžiulė kolekcija žurnalų – Jaunimo gre-
tos, Nemunas, Švyturys, Šluota, Mokslas ir gyvenimas. 
Niekas niekada nei žiūrėjo ką aš skaitau, nei tikrino. 
Skaičiau net senelio išsaugotus smetoninius žinynus 
apie galvijų ligas ir bitininkystę. Nuo vaikystės skaičiau 
ir rusiškai, tai galimų skaityti knygų kiekis buvo mil-
žiniškas. O dar kaimo biblioteka, į kurią nuėjęs dažnai 
ant durų rasdavai raštelį: „Išėjau pamelžt karvės. Bū-
siu po valandos“. Ten irgi imdavau viską, kas patrauk-
davo akį. Tad mano, kaip skaitytojo, išsilavinimas labai 
platus, margas (gal net marginalus) ir chaotiškas. Ypač 
domino biologijos knygos, kelionių knygos ir mokslinė 
fantastika, o vaikiškas ir paaugliškas knygas gana sė-
kmingai ignoravau – perskaičiau klasiką, viską, kas vi-
siškai būtina, bet tik tiek. Poezijos visai neskaičiau iki 
maždaug dešimtos klasės. 

Esi iš lūžio kartos: į mokyklą pradėjai eiti sovietmečiu, 
baigei jau laisvoje Lietuvoje. Ar šie epochų lūžiai buvo 
tokie radikalūs kaip dabar gali pasirodyti? Apskritai ar 
kada galvojai apie savo kartos išskirtinumą?

Savo kailiu patyriau viską (perdedu, aišku): sovieti-
nės mokyklos muštrą, spaliukų susirinkimus, tankus, 
įvažiuojančius į Vilnių, budėjimą prie Aukščiausiosios 
Tarybos, gariūnmetį (kai per šlapdribą nuoga subine 
stovėdamas ant pliurzoje patiesto kartono matuojiesi 
turkiškus džinsus), paskutines bohemiškas kavines ir 
barus Vilniaus senamiestyje, klaikų devyniasdešimtų-
jų kičą, skurdą ir „viskas galima“, palaipsnį šio amžiaus 
pirmojo dešimtmečio šalies normalėjimą. Pokyčiai buvo 
radikalūs, taip, bet ar jie buvo traumuojantys? Sunku 
pasakyti. Viskas taip greit keitėsi, kad tuomet nebuvo 
kada to apmąstyti. O dabar turbūt jau per vėlu.

Svarbiausia – atsivėrė tiek neskaitytų dalykų! Lais-
vė ganytis intelektui. Amžių sandūroje jaučiausi kiek 
apkvaitęs nuo kiekvieno atrasto autoriaus. Poetas Do-
natas Petrošius kažkada praminė mus visus „antrojo 
pokario karta“ – suprantu, kad tai labai stiprus pareiš-
kimas, bet kažkokios tiesos tame yra, kai radikalus vi-
suomenės pokytis sutampa su tavo asmenybės augimu 
ir brendimu. Tik čia toks švelnusis variantas – be karo, 
trėmimų, žudynių.

Ką įgijau (ar įgijom)? Labai gerą bullshit detector – 
ideologiniam melui, instituciniam melui, propagandai, 
„ura“ patriotizmui. Iš minusų – beveik visiškas visuo-

pasauLy dar ne to Buvo nutikę, Bet Literatūra nesiBaigė

meninio aktyvizmo nebuvimas. Sarkazmas, kuris ribo-
jasi su cinizmu. Amžina stebėtojo pozicija. 

Kodėl pasirinkai lietuvių filologijos studijas? 

Veikiau studijos pasirinko mane. Tikrai nebuvo taip, 
kad būčiau nuo mažens svajojęs apie lietuvių filologiją. 
Norėjau būti biologu, stoti į VU mokytis biologijos (gal-
būt su herpetologijos specializacija). Bet va, pakišo koją 
poezija, kurią pradėjau rašyti vienuoliktoje-dvyliktoje 
klasėje. Tada viskas apsivertė aukštyn kojomis, per-
sidėliojo prioritetai, supratau, kad rašyti man patinka 
dar labiau, nei visokia gyvastis. O kur gi rašantysis sto-
ja? Aišku, kad į filologyną (taip tuomet maniau). Įstojau 
lengvai, o įstojęs supratau, kad tai kaip tik man. Galiu 
toliau skaityti. Kartais pasigailiu, kad nebaigiau ma-
gistrantūros, neparašiau darbo apie 2000-ųjų lietuvių 
popliteratūrą (Edmundas Malūkas ir co), nepadariau 
literatūros mokslininko karjeros (nors ji man niekada 
ypatingai nerūpėjo). Bet yra kaip yra. Buvau pusėti-
nas studentas, lankiau Marcelijaus Martinaičio „Li-
teratų kalvę“ (tiesa, pragyvavo ji, man įstojus, nebeil-
gai), kurį laiką buvau ir vienas iš „Filologijos rudenų“ 
organizatorių. 

Tavo CV yra sakinys: „dirbo lietuvių kalbos mokytoju, 
viešųjų ryšių agentūroje, bulvariniuose laikraščiuose ir 
žurnaluose“. Skamba kaip pirmojo Nepriklausomybės de-
šimtmečio gausos santrauka – ko nors ilgiesi iš anų laikų? 

Čia antrojo Nepriklausomybės dešimtmečio santrau-
ka – bent jau mano atveju. Man atrodo, tai gana tipiš-
kas kiekvieno to meto dvidešimtmečio-trisdešimtmečio 
gyvenimo aprašymas. Atsitiktiniai sutapimai, bandy-
mai užsidirbti tuo, ką moki, t. y. rašymu, savęs paieškos 
ir pan. Tikrai žinau viena – mokytojas iš manęs buvo, 
o ir dabar būtų, prastas, kaip ir viešųjų ryšių specialis-
tas. Daugiausia visgi mane išmokė darbas spaudoje. 
Bulvarinis dienraštis, kuriame dirbau, buvo trumpai, 
bet audringai gyvavęs dienraštis L.T. – margas, gelto-
nas, „naglas“, bet su tikrai puikia žurnalistų komanda. 
Ieškoti šaltinių, juos tikrinti, rašyti aiškiai, glaustai, iš 
esmės, o kartu ir pageidautina įdomiai ir šmaikščiai, iš 
degtuko priskaldyti vežimą (bet irgi glaustai!) – štai ko 
ten išmokau. Iš anų laikų ilgiuosi tik jaunystės. Na, ir 
dar poros bohemiškų kavinių – baisių, prirūkytų, pilnų 
visokio plauko trenktų asmenybių. 

Tavo veikla literatūros lauke gausi, jau daugiau nei 
dvidešimt metų rašai apžvalgas, 2013 m. buvai apdo-
vanotas, gaila, trumpai vykusio Vilniaus knygų festi-
valio premija „Naujasis knygnešys“, 2018 m. – Vytauto 
Kubiliaus premija „už aiškius, nuoseklius ir kryptingus 
darbus – lietuvių bei užsienio autorių knygas pristatan-
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marių Buroką kaLBina jūratė čerškutė

čius, aktualias literatūros problemas analizuojančius 
straipsnius ir apžvalgas žiniasklaidoje“. Kartais besi-
rengdama paskaitoms randu trumpų, smagių tavo dia-
gnostinių sakinėlių Literatūroje ir mene. Tos unikalios 
paragrafo anotacijos dabar alsuoja kažkokia pavydėti-
na laisve, gyvybe ir netgi šėlu. Kaip per tiek metų viskas 
atrodo? Kaip pasikeitė literatūros laukas?  

Tos miniatiūrinės recenzijos Literatūroje ir mene, ku-
rias rašiau gal porą-trejetą metų buvo tikrai smagios, 
o ir supykdė ne vieną garbų autorių. Dabar sėkmingai, 
taikliai ir šmaikščiai tokias rašo Giedrė Kazlauskaitė 
Šiaurės Atėnuose, tą visada itin kokybiškai darė Nau-
jasis Židinys-Aidai. Bet tokį skyrelį galėtų turėti visa 
kultūrinė (ir ne tik) spauda. 

Labai vingiuotas tas apžvalgininko kelias. Keitėsi for-
matai, temos, keitėsi spauda, į kurią rašiau. Tikiuosi, 
kad tas rašymas buvo ne veltui. Tikiuosi, kad Bernardi-
nuose keletą metų spausdintos užsienio literatūros įvy-
kių ir naujienų apžvalgos paskatino domėtis literatūra, 
bent keletą žmonių įpratino skaityti užsienio kultūrinę 
spaudą. Dabar, manau, tokių kronikų nebereikia – nau-
jienas operatyviai ir išsamiai pateikia, tarkime, 15min.
lt. Žinoma, trūksta ilgų, apžvalginių užsienio literatū-
ros tendencijų ir naujienų, knygų apžvalgų straipsnių, 
bet tai jau nebe toks vakuumas, koks buvo prieš 10–15 
metų. Kurį laiką IQ-The Economist žurnalui rašiau 
trumpas esė apie literatūros suvokimą, skaitymą, jo 
psichologiją, apie įvairius rašytojo ir skaitytojo santykių 
aspektus. Tačiau po trejų metų darbo tos temos išseko, 
o ir aš išsikvėpiau. Trumpam buvo kilusi pagunda iš tų 
„esiukų“ sudėlioti knygą, bet tuomet jas reiktų atrinkti, 
perdėlioti, perrašyti – patingėjau. O ir nemanau, kad iš 
kiekvieno tekstinio „judesio“ reiktų dėlioti knygą – to-
kių dėliotojų ir taip pilna, jų opusais užversti knygynai. 
Šiuo metu mano apžvalgininko darbe – užsitęsusi pau-
zė. Jos reikėjo, buvau kiek pavargęs nuo viso to rašymo, 
reikia, kad vėl labai jo pasiilgčiau. Nemėgstu daryti ko 
nors per prievartą ir sukandęs dantis, o dar blogiau – iš 
įpročio, automatiškai.

Literatūros laukas gerokai suprofesionalėjo ir paįvai-
rėjo. Atsirado žanrų įvairovė, nebijome eksperimentuoti 
su populiariąja kultūra, atsirado įvairesnių literatūros 
pateikimo formatų ir panašiai. Gal kam atrodys, kad taip 
literatūros laukas „atomizuojasi“, skysta, dryksta, bet 
taip nėra. Jis tiesiog adaptuojasi prie gyvenimo ir visuo-
menės pokyčių. Čia kaip gamtoje – jei nemutuosi, mirsi. 

Man vis dar nežmoniškai trūksta lietuviškos moks-
linės ir maginės fantastikos – pavienių vykusių kū-
rinių, kuriuos galima suskaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų, deja, gerokai per mažai. Anksčiau padejuodavau 
ir dėl užsienio prozos, o ypač poezijos vertimų, bet da-
bar džiaugiuosi, kad neteks to daryti. Poezijos vertimai 
įgavo pagreitį, jį gerokai paspartino ir nauja leidykla 

Bazilisko ambasada, kurių pasišventimu poezijos, ypač 
verstinės, leidybai ir vertimui, labai džiaugiuosi.

Dėl literatūros kritikos – na, padėtis nėra gera, pa-
cientas veikiau miręs, nei gyvas. Bet jis toks jau dvi-
dešimtį metų. Ko tikrai trūksta – tai kritikos apžval-
gų: kultūrinės spaudos (kurias rašydavo Valdemaras 
Kukulas ir Andrius Jakučiūnas), platesnių literatūros 
tendencijų kritinių apžvalgų. Taip pat trūksta autorių 
pakantumo kritikai ir supratimo, kad ji turi būti ir ko-
kia ji turi būti. Kita vertus, širšių lizdą dažnai sujudina 
ir pavienės recenzijos, kuriose „kritikas“ (tebūnie čia 
kabutės) ne tiek nagrinėja kūrinį, kiek primygtinai per-
ša savo pažiūras (ne požiūrį!) ir suvedinėja sąskaitas. 
Sunku pasakyti, kas ten ką išstums ir kaip viskas nu-
sistovės. Manau, literatūros kritikos ir apžvalgų laukas 
tik dar labiau susisluoksniuos, prisiderins „aptarnauti“ 
tam tikrus burbulus, klases ir grupes. Reikia galvoti, 
kaip ieškoti ryšių tarp tų burbulų ir sluoksnių.

Kadaise su nekantra ir malonumu laukdavau tavo 
„Užkietėjusio skaitytojo kronikų“. Ar tebeseki internetinį 
literatūros pasaulį? 

Tebeseku, tiesa, kiek mažiau. Nuolat skaitau The 
Guardian, Lithub, aldaily.com – perėjau prie tam tikrų 
temų ir naujienų agregatorių. Prenumeruoju kai kurių 
leidinių naujienas el. paštu. Anksčiau dar sekdavau 
tai, kas rašoma rusų kultūros puslapiuose, ypač jų pa-
teikiamas užsienio literatūros naujienas, bet lioviausi. 
Nebeseku ir įvairių premijų ilgųjų ir trumpųjų sąrašų, 
staiga tai tapo visiškai nebesvarbu ir nebeįdomu. Gal 
tai laikina, gal pavargau nuolat sekti literatūros pa-
saulio naujienas ir skaityti „karščiausias“ knygas. Tas 
skaitymo maratonas, noras neatsilikti nuo naujienų... 
Džiaugiuosi, kad jo atsikračiau. 

Kas dabar esi labiau: poetas, kritikas, vertėjas, žurna-
lo redaktorius?  

Tiesą sakant, dažnai džiaugiuosi, kad nesu vien po-
etas – dabar baisiai vargčiau, stenėčiau ir tiražuočiau 
save, spausčiau eilėraščius. O kai turi daugiau ką veikti, 
poezija ateina, kai tikrai reikia. Stengiuosi visas veiklas 
subalansuoti, per dieną skirti visoms bent po dalį laiko. 
Mažiausiai dabar esu kritikas, kai LRT radijui tapo ne-
reikalingos poezijos knygų apžvalgos. Kritikos nebera-
šau gal gerą pusmetį, jei ne daugiau. Pasiilgstu radijo ir 
tų apžvalgų, bet būtų gerai joms surasti kokį įdomesnį 
formatą, manasis kritiko ir apžvalgininko entuziazmas 
gerokai priblėso. Daug laiko skiriu anglakalbiam Vil-
nius Review ir bendram Baltijos šalių literatūros žur-
nalui anglų kalba No More Amber, kurios lietuviškosios 
dalies redaktoriumi esu – ką tik išėjo antras numeris. 
Iš visų projektinių darbų – šis kol kas smagiausias, 
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iš dalies ir dėl labai geros, šaunios ir šmaikščios lietu-
vių, latvių ir estų komandos. Jei bendradarbiai gali tap-
ti draugais, tai čia kaip tik toks atvejis.

Kaip lietuvių literatūra atrodo kitų šalių kontekste, ar at-
spindi dabartines tendencijas, ar ko nors labai stinga? Ar 
turi sąrašą lietuviškų knygų, kurias būtinai reikia išversti? 

Normaliai atrodo. Reiktų jau kaip nors išsivaduoti iš 
nevisavertiškumo komplekso (tas procesas vyksta, bet 
lėtokai) ir tiesiog rašyti. Man atrodo, lietuvių prozoje 
kartais pritrūksta drąsos – rizikuoti, maišyti žanrus, 

imtis „karštų“ socialinių ir visuomeninių temų, paban-
dyti nupiešti epiškesnį visuomenės ar tam tikro laiko-
tarpio paveikslą. Taip, mes esame iki galo neišsėmę 
savo unikalumo – net folkloro ir mitologijos (palygini-
mui, kaip tai reikėtų daryti, derėtų pasiskaityti kad 
ir estų rašytojo Andruso Kivirähko romanus). Istorinį 
unikalumą sėkmingai semia Kristina Sabaliauskaitė, 
keletas populiarių romanų rašytojų (pavyzdžiui, Gina 
Viliūnė) ir kiti, bet norėtųsi daugiau – sprogstamojo is-
torijos, maginės fantastikos ir mitologijos mišinio. No-
rėtųsi ir lietuvių Sapkowskio. 

O su poezija, mano galva, viskas daugmaž gerai. 
Ji įvairi, kokybiška, pasaulinio lygio. Pastaruosius porą 
metų, būdamas No More Amber žurnalo redaktoriumi, 
dažniau susiduriu su latvių ir estų literatūra – manau, 
esame maždaug tame pačiame lygyje, tik latviai noriau 
ir išradingiau išnaudoja istorines temas, laisviau negu 
mes jose nardo; o estai yra puikiai įvaldę fantazijos, mi-
tologijos ir tikrovės mišinį. Poezijoje mes taip pat skir-
tingi, bet skirtingi subtiliai – jei reikėtų staiga pasakyti 
kuo, turbūt nesugebėčiau, bet skaitydamas eilėraštį 
junti, kad jis latviškas arba estiškas. Tiesa, ir su humo-
ru pastarosioms šalims šiuo metu geriau sekasi, prozoje 
ir poezijoje jo daugiau. 

Lietuvių autorių knygų, kurias būtina išversti, netu-
riu. Bet norėčiau turėti gerą nuojautą, kas iš XX a. lietu-
vių prozos klasikos „suveiktų“ Europoje ar platesniame 
pasaulyje. Juk kažkas turėtų, tą ir reiktų versti. O kol 
kas belieka pagarbiai padėkoti pavieniams entuzias-
tams, keletui leidyklų ir leidyklėlių, atkakliai leidžian-
čių lietuvių prozą anglų, vokiečių ir kitomis kalbomis.

Pirmoji tavo poezijos knyga Ideogramos pasirodė 
1999 m., naujausioji Švaraus buvimo – 2018 m. Visas ke-
turias tavo knygas gražiai skiria šešerių-septynerių metų 
tarpai, nesi iš tų, kurie greitai kuria knygas. Ar tai leidžia 
numanyti, kad ir eilėraščiai nepasirašo greitai ir spėriai? 

Ne, nepasirašo. Jie, gyvatės, dabar dar rečiau ateina. 
Taip retai, kad galiu į savo ciklišką grafiką šįkart ir nepa-
taikyti. Juolab Švaraus buvimo užbaigė tam tikrą trijų 
knygų ciklą ir dabar reikia nuo viso to atsiplėšti, atsitrauk-
ti, pabandyti daryti ką kita. Bandau, bet sunkiai seka-
si. Nors, tiesą sakant, labai nesiplėšau, jaučiu, kad dar 
nereikia, o kartu ir bijau sugadinti tai, ką jau padariau, 
iškraipyti pradinį sumanymą, kuris galutinai man išryš-
kėjo turbūt tik šiemet. Nusprendžiau parašyti poezijos 
proza knygą, „pririštą“ prie konkrečių geografinių-biogra-
finių vietų. Daugiau atskleisti nenoriu, dar nubaidysiu.

Paskutiniųjų dviejų poezijos knygų pavadinimai – Iš-
mokau nebūti (2011) ir Švaraus buvimo – ragina klaus-
ti, kodėl rūpi tas buvimas ir ar išvis įmanoma kada apie 
jį sužinoti viską? 

pasauLy dar ne to Buvo nutikę, Bet Literatūra nesiBaigė

valentinas antanavičius. riteris. 2011. asambliažas. 110×60.
violetos ir romano raulynaičių rinkinys
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Pamiršai dar 2005 m. Būsenas, su kuria gaunasi mi-
nėta savotiška trilogija – smarkiai užšifruota poetinė 
autobiografija (silpniausiai tai juntama Būsenose, sti-
priausiai – Išmokau nebūti). Tai nėra vadinamoji išpa-
žintinė poezija, kurią dabar rašo visi, kas netingi, o ge-
rai rašyti sugeba vienetai. Tai veikiau mąstymo pokyčių 
ir gyvenimo lūžių, priklausomybės istorija. Tik nužymė-
ta labai punktyriškai, nuklystant į kitas temas.

Buvimas čia yra tiesiog buvimas – būties ir buities 
fiksavimas. Nieko tikra apie jį sužinoti, manau, neįma-
noma. Mes visi it tie neregiai, čiupinėjantys dramblį, 
kiekvienam jis kitoks, nors vienas ir tas pats. 

Kai Lietuva kartu su Latvija ir Estija 2018 m. dalyva-
vo Londono knygų mugės Focus programoje, šiam svar-
biam įvykiui buvo išleista nemažai lietuvių literatūros 
vertimų. Esi tarp tų, kuris turi visą savo poezijos knygą 
angliškai — Now I Understand (vertė Rimas Užgiris, 
išleido Parthian Books). Ar atsiliepimai ir įvertinimai 
kitokie nei Lietuvoje?

Kažkodėl manoma, kad autorius, turintis savo knygą –  
visą knygą! – anglų kalba, iš karto patenka į aukštesnį  

lygį. Toli gražu. Tie vertimai – savotiškas šauksmas 
tyruose. Dažniausiai kokį mėnesį džiaugiesi parėkęs 
pasauliui, o paskui, kadangi pasaulis nesiteikia tau at-
sakydamas nė cyptelti, grįžti į savo vėžes.

Bandymas prasimušti užsienyje reikalauja nuolati-

nių, kryptingų pastangų, na, ir, žinoma, sėkmės (apie 
rašytojo talentą nė nekalbu, tai savaime suprantama). 
Turi dalį savo gyvenimo skirti pralaužti tai sienai, nuo-
lat rūpintis savo įvaizdžiu, publikacijomis. Nežinau, 
koks prozininko ar dramaturgo kelias į „šlovę“ užsie-
nyje, bet poeto toks: festivaliai, rezidencijos, pažintys. 
Svarbiausia – nuolat siųsti savo kūrybą (žinoma, iš-
verstą į anglų) įvairiems žurnalams, antologijoms ir 
konkursams – žinoma, prieš tai atsirinkus, kurie žurna-
lai, antologijos ir konkursai rimti, o kurie – ne. Kartais 
gana sunku susigaudyti. Bet kiekvienas po festivalius 
dažniau važinėjantis poetas palaipsniui susirenka in-
formaciją, kurie festivaliai geri, kurie ne, ir jau užmetęs 
akį į dalyvių sąrašą nustato – verta važiuoti, ar ne. Tai 
yra literatūros turgus, ir tiek. Kiek perlenkiu lazdą, bet 
nedaug. Ne visi nori tame turguje maltis – tai supran-
tama. Gerai, kai yra, kas tavimi pasirūpina – vertėjai 
(o vertėjai iš mažų kalbų dažnai yra ir tos mažos šalies, 
ir jų autorių literatūros agentai) bei tam skirtos įstai-
gos – mūsų atveju – Lietuvos kultūros institutas.

Išleidus poezijos knygą užsienyje (ypač angliškai), ne-
verta tikėtis daug atsiliepimų – dažnai jų būna vos kele-
tas ir pusė – užsakytų pačios leidyklos. Aš taip pat gavau 

porą trumpų recenzijų ir tiek. 
Esu dėkingas vertėjui ir poetui 
Rimui Užgiriui, kuris ne tik ver-
tė mano poeziją, bet ir siuntinėjo 
ją įvairiems JAV žurnalams – ne 
kiekvienas vertėjas to imasi.

Vilniaus kartografinis žemėla-
pis, virstantis tarsi širdies kar-
diograma, puošia Švaraus buvi-
mo viršelį. Koks vilnietis esi?  

Esu pėsčias vilnietis. Kartais 
bėgu, bet dažniausiai vaikštau. 
Turiu tokį norą ir svajonę, pa-
rašyti po eilėraštį kiekvienam 
mėgstamam Vilniaus rajonui ir 
gatvei. Gal per keletą ar keliolika 
metų pavyks. Nesinori miesto ir 
labai supoetinti bei suromantin-
ti, to neleidžia ir gyvenamoji vie-
ta – Naujininkai. Jų romantika, 
sakyčiau, rūstoka. Kita vertus, 
beveik kasdien įžengti į miestą 
pro Aušros vartus laikau gražia 
savo gyvenimo privilegija. 

Man labai patinka „negražus“ ir nenaujoviškas Vil-
nius – industrinės zonos, miesto pakraščių šabakštynai, 
blogos reputacijos rajonai, vietos, kuriuose medinukai 
susiduria su daugiaaukščiais. Viso to mažėja, Vilnius 
niveliuojasi. Mane siaubingai nervina Vilniaus kaip 

valentinas antanavičius. kalba amerikos balsas. 1970. 45×65. 
violetos ir romano raulynaičių rinkinys 

marių Buroką kaLBina jūratė čerškutė
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miesto for fun koncepcija, ta it vėžys plintanti nyki ir 
trinkelėmis išklota gerovė. Apie medžius geriau net ne-
pradėsiu... Manau, kad po keleto ar keliolikos metų šią 
tendenciją bus stengiamasi atsukti atgal – prasidės ža-
lumos, vejų ir parkų vajus, bet kaip pas mus būdinga – 
paskubomis ir per prievartą. Kita vertus, į Vilnių plūs-
telėjus nuo karo ir diktatūros bėgantiems ukrainiečiams 
ir baltarusiams, po truputį į jį išleidžiant gyventi ir dirb-
ti pabėgėlius iš kitų šalių, jis tampa gyvesnis, įvaires-
nis ir įdomesnis. Norėčiau, kad jame atsirastų ryškesni 
kitų tautų kultūros židiniai, kad jame skambėtų dau-
giau kalbų. Na, ir belieka palinkėti dar bent 700 metų. 

Tavo pirmoji vertimo publikacija pasirodė 2001 m., 
o pirmoji išversta knyga – Charleso Bukowskio Apsaky-
mai. Kodėl ėmeisi vertimo? Ar nebuvo baisu išsyk versti 
patį Bukowskį? 

Tiesą sakant, vertimo ėmiausi anksčiau nei pradė-
jau rašyti. Aštuntoje ir devintoje klasėje esu į sąsiuvinį 
vertęs Stepheno Kingo apsakymų ir Arthuro Clarke’o 
romano Childhood’s End ištraukų. Prie vertimo grį-
žau 2001 m., prie to prisidėjo ir tai, kad keletą mėnesių 
praleidau JAV, kur, beje, ir atradau Bukowskio kūry-
bą. Pirmasis didesnės apimties poezijos vertimas buvo 
amerikiečių poeto Craig Czury nedidelė knygelė Anglia-
vaizdis (leido Vario burnos), išėjusi 2002 m. Na, o tada 
Bukowskis: iš pradžių Vario burnose išleisti keletas ap-
sakymų, o tada – pirmoji leidyklos Kitos knygos išleista 
knyga – Bukowskio Paštas. Iki šiol džiaugiuosi matęs, 
kaip atsiranda ši leidykla, kaip ji auga ir keičiasi, džiau-
giuosi šiek tiek prie to prisidėjęs.

Ką reiškia – „versti patį Bukowskį“? Juk ne Joyce’as – 
tereikėjo atsipalaiduoti ir varyti. Juokauju, žinoma, 
buvo ir keblumo – pritaikyti slengą ir šnekamąją kalbą. 
Bet, tikiuosi, viskas pavyko (turint omeny, kad Paštas 
perleistas, jei neklystu, penkis kartus – tikrai pavyko). 
Tiesa, prieš keletą metų pajutau, kad jau kiek „atsikan-
dau“ Bukowskio, pakaks. Nežinau, ar dar jo imsiuos, 
galbūt – yra dar vienas apsakymų rinkinys, kurį norė-
čiau matyti išleistą lietuviškai, reiktų dar kiek didesnės 
poezijos rinktinės.

Pastaraisiais metais tavo vertimai tapo bestseleriais – 
Ayn Rand Šaltinis, Hanya Yanagihara Mažas gyveni-
mas, Merlin Sheldrake Raizgus gyvenimas. Toks platus 
diapazonas, nuo dabarties kritikos sulaukiančios Rand 
iki grybų, dar ir išpažintinis romanas, o Rand ir Yana-
gihara dar labai storos knygos... 

Man patinka imtis versti įvairių žanrų knygas – per-
šokti nuo, tarkime, išpažintinio romano prie mokslo po-

puliarinimo literatūros. Taip nenugrimzti į monotoniją, 
daugiau sužinai, treniruojiesi būti visapusiškesnis ver-
tėjas, mokantis aprėpti daugiau registrų. Versti storas 
knygas – kaip bėgti maratoną, reikia ištvermės ir pa-
siryžimo. Kažkur apie vidurį dažnai imu nekantrauti – 
kiek dar liko? kiek galima? Kita vertus, tiek ilgai gyve-
nant su viena knyga, kartais imi painioti tikrus įvykius 
su knygos. Prisimeni ką nors, o tada staiga pagalvoji: 
pala, čia gi literatūra, ne prisiminimas.

Po Rand ir Yanagiharos maratonų – abi knygos ėjo 
viena po kitos, abi – daugiau nei 700 puslapių, norėjosi 
kiek pailsėti. Šiemet, tarkime, pasirodys keturios mano 
verstos knygos, bet nė viena jų neviršija 150 puslapių. 
Trumpų distancijų metai, nors truputį meluoju – dabar 
verčiu Davido Lyncho (auto)biografiją. Tačiau vėl lau-
kia pora metų maratonų – kitąmet versiu naująjį Ya-
nagiharos romaną Į rojų (To Paradise), vėliau – reikės 
parengti ir išversti antrą H. P. Lovecrafto pasakojimų 
tomą (tikiuosi, vėl kartu su Pauliumi Jevsejevu).

Visi vertimai savotiškai mieli. Nepamenu, kad bū-
čiau griežęs dantimis, keikęsis ir kankinęsis versda-
mas vieną ar kitą knygą. Net verčiant Mažą gyvenimą 
daugiau galvojau kaip išversti, nei ėmiau į galvą ir širdį 
visas kraupias romane aprašytas scenas. Fiziškai ne-
gera buvo pasidarę tik vieną kartą – verčiant Jameso 
Ballardo Avariją.

Pabaigai – kokių išverstų knygų mums trūksta labiau-
siai? Ką norėtum išversti arba pasiūlyti leidykloms? 

Anksčiau būčiau puolęs dėstyti, kad mums trūksta 
ir to, ir ano, ir trečio. Bet mums visada ko nors trūks. 
Visko neapžiosim. Šiuo metu leidykloms norėčiau pa-
siūlyti imti daugiau baltarusių ir ukrainiečių autorių – 
ten esama puikių prozininkų. Baltarusiai, pavyzdžiui, 
Alhierdas Bacharievičius, Viktaras Marcynavičius, Ta-
nia Skarynkina ir kiti tikrai verti mūsų dėmesio. O kiek 
autorių dar nežinome, jų knygos mūsų nepasiekia, jų 
leidyklos sunaikintos arba išstumtos į užsienį, nepri-
klausoma jų literatūra daugybę metų gyvavo pusiau 
pogrindžio ir pogrindžio sąlygomis, o dabar, panašu, 
kad bus visai užgniaužta ir išvyta į tremtį. Norėčiau 
matyti ir daugiau ukrainiečių autorių prozos – Taraso 
Prochasko, Sofijos Andruchovyč, Volodymiro Rafejen-
ko ir kitų. Sąrašus galima tęsti. Pats norėčiau išversti 
kai kuriuos iš šių autorių, na, ir, žinoma, kai kuriuos 
anglakalbius autorius – daugiau Bruce’o Chatwino 
knygų, Donaldo Barthelme’io, Geoffo Dyerio, Roberto 
MacFarlane’o ir t. t. tekstų. Sena svajonė – išversti dau-
giau Flannery O’Connor tekstų, gal net knygą, bet kol kas  
nėra kada. !

pasauLy dar ne to Buvo nutikę, Bet Literatūra nesiBaigė
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Frankfurte praūžė didžiausias tarptautinis leidėjų fes-
tivalis – Frankfurto knygų mugė. Jos metu, tuos kelis 
vakarus, ekonominį efektyvumą išpažįstantį miestą 
užplūsta leidybos pasaulio profesionalai, ir tas miestas 
trumpam žagteli. Sklando legenda, kad dėl itin mažos 
paklausos raudonieji žibintai eina kasmetinių atostogų. 
O patikrintas faktas – restoranų darbas pradeda strig-
ti. Rašto žmonės nori santykio – visur, net valgykloje 
užsisakydami pastos nori rišlaus pasakojimo iš virėjo 
apie tai, kas viduje, ir, galiausiai, sklandaus pamąsty-
mo, koks rytoj bus oras (dokumentuotas vieno virėjo nu-
siskundimas apie kasmetinę problemą). Restoranuose 
įprastai skambančias kalbas apie konkrečiais skaičiais 
išreikštas apyvartas pakeičia sofistikuoti žodžiai ir gi-
lios daugiaprasmės frazės. Du nesikalbantys pasauliai.

Vienoje iš tokių leidėjų vakarienių prisistačiusi, kad 
leidykla Lapas leidžia architektūros knygas, išgirdau 
nuostabą ir vos menkinantį komentarą: „Bet architek-
tai neskaito! Jiems tik paveiksliukų knygos įdomios“. 
Suklusau. Juk ne vien finansų ir kultūros pasauliai 
kalba svetimomis kalbomis, bet to paties – kultūros ir 
kūrybos – lauko profesionalai dažnai neužmezga dialo-
go, lieka svetimi, nes jų kalbos skirtingos.

svetimi

Aš augau architektūroje, o studijavau literatūrą, todėl 
man šie abu pasauliai gerai pažįstami ir atrodo lygiaver-
čiai. Tačiau yra tekę stebėti daugybę situacijų, kuriose 
išsilavinę profesoriai humanitarai nesupranta, apie ką 
kalba lygiai taip pat išsilavinę ir pripažinti architektai. 
Nori, bet nesupranta. Ir atvirkščiai. Archi tektai prakti-
kai sako, kad kažkas suprojektuota „šiltomis rankomis“ 
ir todėl vertinga, gerai, sektinas pavyzdys. Humanitarai 
nesupranta žargono ir pasidaro išvadą, kad tie architek-
tai neišsilavinę, nes „nevaldo kalbos“, „neturi žodyno“. 
Architektai savo ruožtu mano, kad humanitarai nieko 
nenutuokia apie šiuolaikinę estetiką. Ir t. t.

Panašių nesusikalbėjimų yra daug tarp skirtingų vi-
suomenės grupių, tačiau architektų ir humanitarų pra-
silenkimas man atrodo ypač svarbus, nes abeji nepaste-

arcHitektūros knygų prasmė:  
kas jas rašo, skaito ir varto?

Ūla Ambrasaitė

bimai formuoja tai, ką mes vartojame kasdien, dažnai 
nesusimąstydami. Architektai kuria aplinką ir erdves, 
kuriose gyvename, mąstome, „įsimylime ir mylimės“ 
(Rolando Paleko žodžiai). O humanitarai kalbėdami, 
rašydami ir spausdindami tekstus įtvirtina savo kalbą 
kaip normą, kuria tampa visuotinai priimta kalbėti, 
mąstyti ir rašyti. Tačiau architektų mąstymo prigimtis 
yra kita. Jie ilgus metus mokosi ir vėliau praktikuojasi 
mąstyti tūriais ir erdvėse. Išvertus į kalbinį pasakoji-
mą, jis tampa sunkiai suprantamas, skamba kaip „ne-
išlavintas“. Nes humanitarų įsteigta kalba savo prigim-
timi pritaikyta vientisam naratyvui – išdėstyti dalyką 
nuo-iki, o architektų – formuoti erdvę.

Spausdintas žodis yra galingas įrankis formuoti mąs-
tymą ir jį skleisti, tad kas nutiktų, jei tiesiog pradėtu-
me spausdinti architektų kalbą tokią, kokia jie mąsto? 
Gal ji irgi gali tapti „teisėta“, tarsi atskaitos taškas, kad 
gali būti ir taip? O jei architektūros knygos atsiduria 
toje pačioje lentynoje su rašytojų raštais – galbūt jos ly-
giavertiškai gali būti skaitomos kaip kultūros tekstai? 
Ir suvokiamos plačiosios visuomenės kaip integrali kul-
tūros dalis, o ne kažkas vien profesionalams.

 Būtent dėl tokio tikslo – šildyti kalbų svetimumą – 
leidykloje Lapas leidžiame architektūros knygas (nors 
ne vien jas!). Architektūros kryptis išties yra niša lei-
dyboje, ir dar didesnė niša labai mažos šalies leidybos 
rinkoje – Lietuvoje, todėl nuostabos sulaukiu dažnai. 
Tačiau per beveik dešimtmetį išaugo ne vien architek-
tūros knygų skaitytojų skaičius, bet padaugėjo ir rašy-
tojų. Ekonomistai tai aiškintų per pasiūlos ir paklausos 
kreivę, o man vis dėlto daug svarbiau yra stebėti, kokį 
šios knygos atneša pokytį, kokią įtaką jos daro architek-
tūros suvokimui ir architektų susivokimui.

pokyčiai

Matomiausius pokyčius, tiesa, atneša ne knygos. Ar-
chitektūros lauko emancipacijai didžiausią jaučiamą 
pokytį padarė Architektūros fondo veikla, kuri suak-
tyvėjo nuo 2010 m. Plačiąją visuomenę į architektūrą 
sparčiai atvertinėja 2017 m. startavęs festivalis „Open 

aKtualioji architeKtūra
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House“ – išaugęs iš Fondo veiklos, peraugęs Vilnių ir 
parodęs, kad net Panevėžyje yra ekskursijų vertos ar-
chitektūros. O nuo 2021 m. Mato Šiupšinsko ir Justino 
Dūdėno vedama laida „Žmogus ir miestas“ per nacio-
nalinį radiją tarsi galutinai įsteigė architektūrą kaip 
svarbų kultūros dėmenį.

Tačiau su knyga žmogus bendrauja intymiau ir ty-
liau – nesvarbu, skaito jis ar tik varto. Tad ir pokytis 
yra kitoks, nors ne mažiau svarbus. Dešimtmetį lei-
džiant architektūros knygas, išskirčiau tris svarbiau-
sius aspektus, kurie kinta ir atskleidžia nematomo re-
dakcinio darbo prasmę: 1) kaip visuomenė atranda ir 
įsitraukia į architektūros pasakojimą, 2) kaip pratinasi 
skaityti architektūrinius planus ir vaizdinį pasakojimą 
ir 3) kad atsiranda architektūrinį mastymą legitimuo-
janti lietuvių kalba. Svarbu, kad lietuvių, nes taip ple-
čiame kalbos galimybes.

1. Visuomenė atranda architektūros pasakojimą
Pirmieji Lapo leidiniai buvo architektūros gidai – Vil-

niaus, vėliau Kauno, išleisti bendradarbiaujant su Ar-
chitektūros fondu, išversti į anglų, vokiečių ir lenkų 
kalbas. Ir toliau juos tęsiame su pasipildžiusiu auto-
rių kolektyvu – neseniai pasirodė Neringos, Palangos 
(ir Šventosios!), netrukus pasirodys Klaipėdos. Šiuos gi-
dus su autoriais kuriame pirmiausia dėl paties džiaugs-
mo – išgryninti vertes, atrinkti, aprašyti, sudėti į vieną 
vietą pastatus, jų istorijas, viską dokumentuoti. Ir iš 
džiaugsmo aistringai pasiginčyti – kurį pastatą įtrauk-

ti, kurį išmesti, ar į architektūros gidą reiktų traukti tik 
pastatus, ar ir aikštes, keltus, miškus?

Kurdami architektūros gidus jaučiame, kad pri-
statome vertinimo kriterijus, paleidžiame į gyveni-
mą sąvadus, per kuriuos visuomenė pažins ir vertins 
architektūrą. Tai atsakingas procesas, nes atskaitos 
taškai kuriant yra labai asmeniški, o atspausdinus ir 
išplatinus tampa oficialūs. Ir už juos tenka atsakyti.

Vis dažniau leidyklos redakcija ir autoriai sulaukia 
tiesioginės skaitytojų reakcijos. Būna aršaus pasipikti-
nimo – kad koks nors svarbus bendruomenei pastatas 
nėra įtrauktas ar kad svarbi istorija apie pastatą nepa-

pasakota. Bet dažniau padėkų, nes architektūros gidas 
jiems leido atrasti miestą, kuris tapo nebematomas net 
jo gyventojams, arba miestą, apie kurio architektūrą jie 
net nesusimąstydavo.

Visų pirma tai Kaunas ir jo tarpukario architektūra. 
Šiandien jo legendą žino turbūt visi, tačiau manau, kad 
šios legendos pirmasis impulsas buvo 2015 m. pasiro-
džiusiame Kauno architektūros gide, kurį kelerius me-
tus kūrė gausus autorių kolektyvas. Atrodo, kauniečiai 
(ir kiti) tik tą pavasarį staiga ėmė pastebėti tai, kas vi-
sada buvo aplink, tik neperdažyta, netvarkyta, apgriu-
vę. Galbūt ir nespalvotos architektūros gidų nuotraukos 
padeda įžvelgti pastatų estetiką net tada, kai spalvota-
me pasaulyje jie atrodo itin pavargę ir neverti dėmesio. 
O 2018 m. pasirodžiusi Marijos Drėmaitės sudaryta 
knyga Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas 1918–
1940 pasiūlė dar platesnį ir išsamesnį istorinį pasakoji-
mą apie auksinį miesto laikotarpį. Šių knygų nuotraukos 
tada pradėjo šmėžuoti ir nekilnojamo turto skelbimuo-
se kaip garantas, kad butas ar namas itin vertingas.

Kitas gyventojų emancipacijos per architektūrą pa-
vyzdys yra Šventoji. Rengdami Palangos architektūros 
gidą sutarėme, kad Šventajai reikia atskiro dėmesio. 
Vien dėl to, kad apie Palangą kalbama daug, o Šventoji 
architektūrine prasme tarsi net neegzistuoja. Pradėjus 
tyrimą pasirodė, kad Šventoji yra turėjusi labai gerą 
vardą – tarpukariu naujai, miesto-sodo principu supla-
nuotas miestelis buvo tapęs urbanistiniu ir architek-
tūriniu naujosios Lietuvos simboliu, jo maketą norėta 
demonstruoti 1937 m. pasaulinėje meno ir technikos 
parodoje Paryžiuje1. Išvažinėję visus Šventosios pakam-

arcHitektūros knygų prasmė: kas jas rašo, skaito ir varto?

marijos drėmaitės sudaryta knyga Optimizmo architektūra. 
dizainas Lino gliaudelio. tautvydo stuko nuotrauka. 2018

Palanga. Architektūros gidas. dizainas aurelijos slapšytės. 
gintarės grigėnaitės nuotrauka. 2021

1 marija drėmaitė, „šventoji: žvejų miestas-vasarvietė prie jūros“, in: 
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pius anksti pavasarį radome labai gražios, romantiškos 
(emocine prasme) ir modernios (stilistiškai) architek-
tūros. Knygos pristatymas Šventojoje su miesto inteli-
gentija tik patvirtino, kaip šio fokuso Šventajai reikėjo. 
Miestiečiai žadėjo gidu pasinaudoti kaip argumentu Pa-
langos savivaldybės koridoriuose, siekdami miesteliui 
daugiau autonomijos, daugiau lėšų, daugiau dėmesio.

Kartais skaitytojai kreipiasi į leidyklą arba auto-
rius lyg į Architektūros informavimo instituciją, kai 

nori sužinoti apie jiems įdomų pastatą, kurio nėra ar-
chitektūros gide. Ir tikrai, kartais būname pražiūrė-
ję išskirtinį pastatą arba nusprendę, kad jo šiandieni-
nė būklė pernelyg pakitusi, todėl nebevertinga. Taip 
nutiko su vila Neringoje, Pervalkos g. 31. Keli šio iš-
skirtinio, nors ne visai architektūrine prasme iš pir-
mo žvilgsnio vertingo, pastato pasigedę skaitytojai 
paskatino autorius pasidomėti namo istorija. Pasiro-
do, kad vila tikrai ypatinga ir turi paslaptį: nežinomo 
autoriaus statyta pagal tuo metu madingą, dabar ir 
vėl atgimstančią A-frame sistemą, vila iš marių pusės 
turėjo vasarą nuleidžiamą didžiulę terasą, kuri būda-
vo atremiama ant gigantiškų kaulų (!). Ši istorija at-
siras netrukus pasirodysiančiame angliškame Nerin-
gos architektūros gido leidime2. Tad prie architektūros 
istorijos gali prisidėti ir smalsūs aplinkos stebėtojai. 

2. Visuomenė pratinasi skaityti architektūros planus ir 
vizualinį pasakojimą

Netiesa, kad architektai neskaito. Skaito, ir daug – 
tekstinių knygų. Tačiau kai knygoje atsiranda vaizdas 
pramaišiui su tekstu – tuomet jų žvilgsnis pasikeičia ir 
teksto blokus „skaito“ vienu žvilgsniu lyg vaizdinę infor-
maciją, o ne pasakojimą. Jų vizualinei recepcijai išlavin-

tos smegenys gauna informaciją, kad „šitas segmentas 
yra tekstas“, ir toliau gilinasi į pateiktus vaizdus. Net 
ne nuotraukas ar dailias vizualizacijas. Architektai ar-
chitektūros grožį mato planuose, brėžiniuose, eskizuose. 

Architektūros giduose gerai matyti visi šie dėmenys – 
kiekvienas objektas turi tekstinį aprašymą, nuotrauką ir 
brėžinį. Pirmųjų – kvadratinių ir ryškių – architektūros 
gidų dizainą kūrė ir sprendė architektai. Todėl dažnai gir-
dėdavome atsiliepimų iš skaitytojų, kad per mažas teks-
tas, sunku perskaityti, ir kad norisi daugiau tekstų, dau-
giau istorijų. Pagrindiniai architektų komentarai gidams 
būdavo, kad per maži brėžiniai, juos reikia didinti ir labiau 
detalizuoti, papildyti interjerų brėžiniais. Ir kad tekstų ir 
taip per daug, čia juk architektūros, ne istorijos knyga.

Tame pačiame leidinyje skirtingos auditorijos skaito 
skirtingus dalykus, tačiau jos skaito tą pačią knygą. 
Taip žmonės pripranta skaityti architektūrinius planus 
kaip tekstą, o ne vien kaip iliustraciją ir kreipti dėmesį 
į knygos dizainą ne vien kaip į estetinį sprendimą, bet 
ir kaip į vaizdinio pasakojimo konstravimą. 

Architektų knygos ypatingos ir tuo, kad jas dažnai 
maketuoja patys architektai. Ne vien tas, kur tik al-
bumai. Ir būtent dėl to, kad jiems vaizdas nėra mažiau 
svarbus vien tekstą iliustruojantis dėmuo. Komponuo-
dami vaizdus su tekstais jie kuria perskaitymo siužetus 
ir manipuliuoja skaitytoju, jam dažnai to net nesuvo-
kiant. Geriausias to pavyzdys – klasiko Le Corbusier 
manifestas Architektūros link. Jo kalba sunki, pilna 
profesinio žargono, tačiau kartais atsirandančios taik-
lios iliustracijos neatbaido net kultūros apžvalgininkų. 
Privačiuose pokalbiuose girdėjau ją įvardijant kaip la-
bai svarbų kultūros istorijos tekstą, tačiau ne architek-
tūrinėje leidykloje ši knyga nebūtų pasirodžiusi.

3. Atsiranda architektūrinį mąstymą legitimuojanti lie-
tuvių kalba

Architektūros gidus daugiausia rašo architektūros is-
torikai ar kritikai, kuriems kalba yra pagrindinė darbo 
medija – papasakoti istoriją. Vaizdinis pasakojimas taip 
pat labai svarbus, tačiau kalbą jie lavina sąmoningai 
ir yra įgudę rašyti gana suprantamai plačiajai visuo-
menei pagal humanitarų įsteigtą kalbinio pasakojimo 
normą. Redaguodami architektūros knygų tekstus pra-
dėjome leisti nemažai specifikos, kuri kalbos redakto-
rių paprastai būna išredaguojama, tačiau ši specifika 
pasireiškia žodyno ar sintaksės lygmenyje. Tai galima 
pastebėti verstinėse Jane Jacobs, Reinier de Graaf ar 
originaliose Marijos Drėmaitės, Viltės Migonytės kny-
gose. Tai pavyzdžiai, kai rašoma apie architektūrą.

Tačiau rašo ir architektai – ir dažnai jie rašo architek-
tūrą, ne apie ją. Jie leidžia sau būti laisvi ir nesuvaržyti 

ūLa amBrasaitė

2 martynas mankus, „vila pervalkos g. 31“, in: Neringa. Architectu-
ral Guide, authors marija drėmaitė, viltė migonytė, martynas mankus, 
vasilijus safronovas, [rengiama spaudai].

Palanga. Architektūros gidas, autoriai viltė migonytė-petrulienė, Liu-
tauras nekrošius, vaidas petrulis, martynas mankus, marija drėmaitė, 
vilnius: Lapas, 2021, p. 229.

Le corbusier knygos Architektūros link atvartas. 
knyga perleista pagal originalų Le corbusier maketą. 
končio šatūno maketas ir nuotrauka. 2019
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įprasto tekstinio pasakojimo gramatikos. O gal tiesiog jie 
rašo taip, nes kitaip nemoka. Bet kuriuo atveju, tokios 
knygos įsteigia architektūrinio mąstymo kalbą, ir šian-
dien Lietuvoje tokios reikšmingiausios yra dvi, abi pasiro-
džiusios šiemet: Remo Koolhaaso Karščiuojantis Niujor-
kas3 ir Rolando Paleko architektų studijos knyga PAS 24.

Kultinio olandų architekto Remo Koolhaaso manifes-
tas Niujorkui – vienas reikšmingiausių XX a. antros pu-
sės architektūros (gal ir literatūros?) tekstų. Jį taikliai 
apibūdino kritikas Matas Šiupšinskas, atlikęs vertimo 
architektūrinį redagavimą: „Tai iš fragmentų sulipdytas 
teksto koliažas, savo struktūra veikiantis tarsi fizinėje 
erdvėje sukibęs funkcijų, erdvių ir formų rinkinys [...]. 
Koolhaasas nevaržo savęs ir tekstą nuolat papildo pa-
ties sukonstruotais terminais, specifine sintakse, teksto 
skaidymu“5. Gerai pastebi ir labai meistriškai tekstą į 
lietuvių kalbą išvertusi Skaistė Aleksandravičiūtė: „Vie-

name interviu autorius išsiduoda turįs įprotį atsispaus-
dinti juodraščius, juos karpyti, dėlioti tarsi koliažą, kad 
pamatytų, kaip tarpusavyje dera rašomo teksto fragmen-
tai. Architektūros rašymas jam – vizua lus procesas“6. 

Vos gavusi šio teksto vertimą jį skaičiau ir galvojau: jei-
gu Lietuvos rašto intelektualai skaitytų šį tekstą nežino-
dami, kas jį parašė ir kad tai jau pasaulinė klasika, ar jie 
perskaitytų jo novatoriškumą, relevantiškumą, ar numa-
tytų, kad jis taps kultiniu? Šiame klausime nėra jokios 
paniekos. Priešingai. Kiekvienas leidėjas yra patyręs, 
kokia tai slidi situacija. Plikas, Times New Roman šrif-
tu Worde skaitomas rankraštis dar neturi auto ritetingų 
apžvalgų, o jeigu tas rankraštis yra į nieką nepanašus, 
neatitinka egzistuojančio nerašyto kanono, toliaregiš-
kai įvertinti genialumą tikrai sunku. Nes galima labai 
prašauti ir apsijuokti, ko mes visi žmogiškai vengiam. 
Bet kai rankraštis patalpinamas tarp viršelių ir tampa 

arcHitektūros knygų prasmė: kas jas rašo, skaito ir varto?

3 rem koolhaas, Karščiuojantis Niujorkas: Retroaktyvus manifestas 
Manhetenui, iš anglų kalbos vertė skaistė aleksandravičiūtė, vilnius: 
Lapas, 2022.

4 rolandas palekas (ir kiti), PAS 2: Paleko architektų studija, vilnius: 
Lapas, 2022.

5 matas šiupšinskas, „Lengvai neištrūksime“, in: rem koolhaas, 
op. cit., p. Xv–Xvi.

6 skaistė aleksandravičiūtė, „raktas skaitytojui, arba keletas pastabų 
apie teksto gramatiką“, in: rem koolhaas, op. cit., p. Xvii.

rolando paleko architektų studijos albumo PAS 2 atvartas. dizainas architektės monikos zemlickaitės. gintarės grigėnaitės nuotrauka. 2022
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spausdinta Knyga, kurią galima paimti į rankas kaip ne-
ginčijamą materialų idėjos egzistavimo įrodymą ir kam 
nors duoti, rankraščio turinys tampa tikras. (Gerai ver-
tinamos leidyklos logotipas dažnai turinį padaro dar tik-
resniu.) Ir tikras tampa ne tik jį sukūrusiam autoriui, bet 
ir visiems kitiems, kurie ieško sau tinkamos dar neįsteig-
tos raiškos. Lyg leidimas, kad taip rašyti galima.

Knyga yra labai tinkama medija įsteigti ar įsisteigti – 
save, raiškos būdą ar savitą pasaulio suvokimą. Koolhaa-
sas tokią priežastį labai atvirai ir deklaravo: kadangi 
tuometiniame pasaulyje nebuvo vietos tokiam architek-
tui, koks jis norėjo būti, tai jis parašė knygą, kurioje pa-
grindė, kad jo norimai kurti architektūrai yra pagrindas. 
„Aš kaip rašytojas norėjau sukonstruoti aplinką, kurioje 
galėčiau dirbti kaip architektas.“7 Kool haasas įkvepia.

Taip pat pat įkvepia ir architekto, nacionalinės pre-
mijos laureato Rolando Paleko studijos knyga PAS 2. 
Iš pirmo žvilgsnio tai tradicinis architektų studijos al-
bumas – pristatomi svarbesni paskutinio laikotarpio 
įgyvendinti ir neįgyvendinti projektai, prie kiekvieno 
yra trumpas įvadinis tekstas, o visa kita – brėžiniai, 
vizualizacijos, eskizai. Architektų standartas. Tačiau 
šioje knygoje labai svarbus tekstas – ne kiekiu, o turi-
niu ir žanrais. Tekstas apie studiją8, interviu su studijos 
partneriais, objektų aprašymai, Paleko esė ir jo paties 
prierašai prie vaizdinės medžiagos.

Paleko esė „Vilniaus tuštumos“ ir „Luis I. Kahnas ir 
mano maža profesinė išpažintis“ net nėra apie architek-
tūrą, nors taip galėtų pasirodyti. Tai kūrėjo užrašai, lei-
džiantys pažinti, kas jam yra svarbu. Pavyzdžiui, tuštu-
mos. Santykiai. Kūrybos pradas. Intuicija. Paži nimas. 
Patyrimas. Palekas savo pradu yra fenomenologas, ku-
rio įrankis – architektūra. Žinoma – jo esė galiausiai yra 
apie architektūrą, bet ne jos faktą, o atsiradimo priežastį.

PAS 2 knygoje prierašai prie nuotraukų ar brėžinių 
kartais nėra tai, ko tikėtumeis iš architektūros albu-
mo, kurioje studija pristato nuveiktus darbus. Kartais 
jie tampa poezija. Pavyzdžiui, po prekybos centro nuot-
rauka skaitai: „Daiktai kartais byra per kraštus. Tada 
juos vėl bandai surinkti į saują“. Prie pastato gatvėje 
nuotraukos: „Trūkis. Tarpas. Trupa“. Prie pastolių: „Es-
minis elementas miesto formavimosi procese yra laikas: 
miestas yra prisiminimai“. Arba prie daugiabučio: „Va-
karas ir jo kiemas“9. Tokiame kontekste ir tuo pačiu 
šriftu užrašyti architektūriniai standartai irgi tampa 
poezija: „Projekto vieta ir jos aplinka“, „Neprisiliečiantis 
perimetrinis užstatymas“10 ir pan. Ir galiausiai nebeži-
nai, ar tai, kas keistai skamba architektūros knygoje, 
yra cecho žargonas ar eilėraščio eilutė.

ūLa amBrasaitė

7 cynthia davidson, „rem koolhaas: Why i Wrote delirious new 
york and other textual strategies“, in: ANY: Architecture New York, 
1993, p. 42.

8 matas šiupšinskas, „sumautų idealistų kalvė“, in: PAS 2, p. 8–13.
9 PAS 2, p. 229, 118, 172, 177.

Paleko tekstinė kūryba labai savita. Tačiau jeigu ją 
mėgintume suredaguoti iki menamo priimtino pasako-
jimo, ji neatrakintų ir nepapildytų jo architektūrinės 
kūrybos taip taikliai, kaip atrakina dabar. „Aš labiau 
pasižymiu, mano sakiniai trumpi. Užsirašau į blok-
notą, paskutiniu metu jau į mobilųjį telefoną. Kartais 
mintį nugirsti, kartais ji ateina, kartais nežinia, iš kur 
ji atkeliavusi. Bet ji man pasirodo svarbi, jeigu gimsta. 
Būna, kad reikia kažką parašyti, o būna, kad ir norisi. 
[...] Aš labai ilgai braukau, trumpinu, gryninu, tiesiog 
siekdamas to minties įtaigumo, kaip ir savo eskizuose. 
Galvoju apie tai“, – kalbėjo Palekas, kai per knygos pri-
statymą klausiau, kaip jam rašosi apie architektūrą11.

Čia tik keli architektūros knygų pavyzdžiai. Jų esame 
išleidę jau virš dvylikos, dar daug suplanuota. Su kiek-
viena nauja architektūros knyga tiek redakcija pratina-
si prie kalbos, tiek skaitytojai pratinasi ją suprasti.

vartytojai

Architektai skaito. Architektai rašo. Ir jie rašytojų for-
muojamą kalbą gali praturtinti iš prigimties kitokiais 
mąstymo modeliais. Labai tikiuosi, kad Remo Koolhaa-
so, Rolando Paleko ir kitų architektų knygos visuomenei 
leis giliau suvokti architektų santykį su kalba ir tekstu. 
Žadins norą pažinti. Susikalbėti. Suprasti architektų 
jiems kuriamą aplinką. Kad rasis daugiau empatijos.

Po olandų leidėjo komentaro apie architektų neskaity-
mą suklusau dar ir dėl to, kad jį girdžiu dažnai. Ne vien 
apie architektus. Rašto intelektualų ratuose dažnai gir-
džiu tylią panieką žmonėms, kurie perka knygas ir jų 
neskaito. Perka knygas „pasidemonstruoti“. Kalba apie 
knygas, kurių neperskaitė nuo viršelio iki viršelio. Kodėl? 

Kaip leidėją mane labai džiugina tie, kas mėgsta kny-
gas kaupti ir vartyti. Pirmiausia dėl to, kad tada žmonės 
knygas perka, ir perka dažnai, o tik nuolatinės pajamos 
iš knygų pardavimų leidėjams leidžia investuoti į naujas 
knygas. Jeigu knygas pirktų tik skaitytojai, kurie turi 
laiko jas visas perskaityti ir dar mėgsta jomis pasidalinti 
su savo draugais, kad jiems nereiktų pirkti, – leidybos 
verslas bankrutuotų. Knygų pirkėjai vartytojai mane 
džiugina dar ir dėl to, kad tai yra galimybė knygai būti 
perskaitytai. Knyga neturi skirti – skaitytojų nuo var-
tytojų. Ta pati knyga yra tarsi vieta susitikti pačiam su 
savimi – kažkada nusipirkai, kažkada vartei, o kažkada 
prisiruoši perskaityti. Kaip sako ekonomistas Nassimas 
Talebas, mąstęs apie 30 000 knygų Umberto Eco as-
meninę biblioteką – tai tavo antibiblioteka, ir jos gausa 
rodo, kiek tu trokšti perskaityti ir sužinoti12.

10 PAS 2, p. 254, 309.
11 pristatymas vyko 2022 m. spalio 7 d.
12 nassim talleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Impro-

bable, penguin Books, 2010, kindle edition, loc 640.
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Traukiniui artėjant prie Šiaulių stoties, žiūriu į du 
aukštus rudų plytų bokštus. Šiandien jie tik ženklai, 
priminimas vienos Šiaulių istorijos. Ji nei labai smagi, 
nei itin graudi, bet tikrai ryški. Mintyse sveikinuosi. 
Truputį nerimauju. Nekantrauju. Netrukus būsiu šalia 
jų, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Frenkelių šeimos viloje.

Ieškodama muziejų istorijų niekada iš anksto neži-
nau, kuris eksponatas į jį pažvelgus netikėtai atgis ir 
pareikalaus savo balso. Kartais tai būna nuspėjamas, 
koks nors svarbus objektas. Bet kartais būnu užklupta 
netikėtai. Ir štai, šokinėju aplink paveikslą ant sienos: 
mitologinė scena, dailininkas nežinomas, XIX a. Tiesiog 
vienas iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose atsi-
dūrusių darbų, nei labai geras, nei visai prastas, kaip 
ir daugelis kitų šalimais kabančių. Kaip ir pats viloje 
įkurtas muziejus.

susitaikymas su pagroBimu

Paveikslas itališka maniera vaizduoja žinomą mito-
loginę sceną – Europos pagrobimą. Aukštas dangus su 
lengvais debesėliais, mėlyna rami, ežerą primenanti 
jūra ir pačiame pirmame plane – šiek tiek kranto. Toje 
pakrantėje šešios pasipuošusios, ką tik nerūpestingai 
poilsiavusios, dabar išsigandusios jaunos moterys. Vi-
sos žvelgia į baltą jautį vandenyje, kuris ant savo nuga-
ros tolyn nuo jų neša pagalbos šaukiančią, rankas į pa-
lydoves (o taip pat ir žiūrovą) tiesiančią draugę. Viena  
merginų net bėga ištiesusi ranką link jaučio tolyn ne-
šamos Europos, bet veltui.

Tai vienas iš Dzeuso meilės žygių, aprašytas Ovidi-
jaus Metamorfozėse. Dievų valdovas pamatė prie jūros 
su palyda besilinksminančią gražuolę finikiečių prince-
sę Europą ir įsimylėjo. Tuomet pasivertė į puikų baltą 
jautį ir atėjo į krantą. Merginai patiko romus, gražus 
gyvūnas, jis leidosi glostomas, puošiamas gėlėmis, o kai 
ji juokdamasi atsisėdo jam ant nugaros, pasileido tolyn 
į jūrą ir nusinešė ją į Kretą, kur, atsivertęs į žmogų, 
išprievartavo. Pagrobtoji Europa pagimdė tris sūnus, 
vienas jų tapo Kretos karaliumi Minu, davusiu pradžią 
ankstyviausiai europietiškai civilizacijai, todėl gražią 
moterį ant jaučio nugaros ir šiandien galima rasti ant 

du Bokštai ir viLa
chaimo Frenkelio vila-muziejus

Aistė Paulina Virbickaitė

graikiškų 2 eurų monetų. Bet visa tai bus vėliau, o mes 
žiūrime į Europos pagrobimo momentą.

Šiaulių muziejaus Europos pagrobimas gana santū-
rus – jokių nuogybių, iš po plačių sijonų kyšo tik mer-
ginų blauzdos. Tapyba tvarkinga, jokių koloristinių 
fejerverkų ar tapybinių polėkių, nors ištapyta dailiai, 
tikrai stengtasi. Bet ar tai bus aistringas Ticiano tep-
tukas, ar štai tokia šiaurietiškesnė istorijos interpreta-
cija, tai vis viena bus scena, kur vaizduojamas moters 
pagrobimas, siekiant išprievartauti. Su mitais ginčytis 
beprasmiška, jie daug senesni ir galingesni už mus. 
Bet kas taip traukia vakariečius šioje istorijoje? Ją tapė 
tūkstančiai tapytojų, tūkstančiai užsakovų geidė matyti 
sceną savo namuose. Dalis turbūt tiesiog norėjo sekso 
scenos, kurioje seksas nevaizduojamas. Bet juk turi būti 
kažkas giliau! Ko galima išmokti iš Europos pagrobimo 
istorijos?

Galbūt – kad gyvenimas nebūtinai yra mielas ir tei-
singas, net ir gražiausioms princesėms. Pažįstamas ir 
savas pasaulis bet kada gali subyrėti arba būti kažkieno 
kito sukultas, ir nieko čia nepakeisi. Tokia lemtis. Susi-
taikyk. Nemadingas požiūris, bet juk tikrai ne visada 
„viskas mūsų rankose“. Kambario, kuriame kabo šis 
paveikslas, buvusi šeimininkė Dveira Frenkel galėtų 
tai paliudyti.

FrenkeLiai: versLininkai ir FiLantropai

Dveira Roterzohn (vėliau ji pasirašinės ir Doros var-
du) gimė Daugpilyje, 1859 m. Būdama 22-ejų ištekėjo 
už Chaimo Frenkelio. Kiek vyresnio, energingo ir labai 
darbštaus vyriškio, tuo metu turėjusio nedidelę odos 
apdirbimo įmonę Šiauliuose, kur pats kiekvieną dieną 
dirbo su keletu darbuotojų. Nelabai įspūdinga partija, 
o ir tas odų verslas nei švarus, nei kvepiantis, bet ji pa-
tikėjo.

Apie Chaimą Frenkelį informacijos daug daugiau. 
Jis – Šiaulių sėkmės istorija ir pasididžiavimas. Pramo-
nininkas ir filantropas. Be to, mirė sava mirtimi, tad pa-
sakojant jo istoriją, nereikia nepatogiai muistytis. Toros 
žinovo ir pirklės sūnus iš Ukmergės išvyko mokytis ra-
binų seminarijoje, bet vietoj to prisigaudė žydų emanci-

Muziejų istorijos: sapnai ir Kasdienis gyveniMas
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pacijos idėjų ir minčių apie odos perdirbimo verslo pers-
pektyvas. Tėvai gėdino, barė ir prašė, o jis vietoj Toros 
studijų išvyko į Lenkiją mokytis amato. Grįžęs atidarė 
nedidelę odos perdirbimo įmonę, o netrukus išsikraustė 
į Šiaulius, arčiau geležinkelio, ir ėmėsi dirbti ten. Bet 
gal nesėdėjo visą laiką prie tų odų, nes netrukus susi-
rado ir žmoną, mūsų jau pažįstamą Dveirą.

Pradedančio verslininko žmona nebuvo tik namų 
puošmena. Suprantama, ji rūpinosi namais, gimdė vai-
kus. Fabrike ji buvo atsakinga už produkcijos realizavi-
mą, viešuosius ryšius (taip turbūt šiandien vadintume 
korespondenciją) ir buhalteriją. Mes nežinome, kiek 
ir kokių jos patarimų klausė Chaimas, bet akivaizdu, 
kad verslas, kaip ir vėliau pasistatyta vila, buvo bend-
ri. Kodėl šiandien tą vilą vadiname Chaimo Frenkelio 
vila – aš nuoširdžiai nesuprantu. Juk tai Frenkelių vila! 
Visos šeimos uždirbta, pasistatyta, puoselėta ir mylėta. 
Ypač – Dveiros.

Frenkeliai buvo darbštūs, protingi ir atviri naujo-
vėms, tad verslas greitai augo. Augo ir sūnus Jankelis 
(vėliau, tarpukario Lietuvoje jis vadins save Jokūbu, 
o išvykęs į vakarus – Jacobu). Suaugęs jis baigė moks-
lus Berlyno universiteto Chemijos fakultete ir 1906 m. 
grįžo į Šiaulius padėti tėvams versle. Įtariu, kad tai jis 
įkalbėjo tėvus pagaliau pasistatyti normalų namą, kiek 
gi galima gyventi kambariuose virš odos minkštinimo 
cecho? 1908 m. šeima įsikraustė į naujutėlę, dažais ir 
medžiu kvepiančią, bokšteliais žvilgančią vilą. 1909 m. 
atidarė eksperimentinį avalynės fabriką Rygoje. Šiaulių 
fabriko kompleksą tuo metu sudarė 48 pastatai, dirbo 
beveik 1000 darbininkų. Į Šiaulius per Liepojos uostą 
plaukė odos ir medžiagos joms apdoroti iš Buenos Airių, 
Montevidėjo, Rio de Žaneiro, Indijos, Rytų Afrikos. O į 
Šiaulius plaukė šeimos labdara. Suprantama, daugiau-
sia rūpintasi žydų bendruomenės reikalais: už šeimos 
pinigus pastatyta žydų bendruomenės pirtis, remtos ir 
prižiūrėtos žydų kapinės, remta žydų ligoninės statyba, 
senelių prieglaudos statyba, pastatyta mokykla vai-
kams iš nepasiturinčių šeimų ir mergaičių gimnazija. 
Visko turėjo būti vis daugiau ir geriau, bet atėjo karas.

Šeima pasitraukė į Vokietiją, o karui pasibaigus grįž-
ti į Šiaulius nebuvo taip paprasta – Chaimas Frenke-
lis taip ir negrįžo į miestą, jis mirė Vokietijoje 1920 m. 
Bet grįžo sūnus su mama ir ėmėsi gaivinti verslą, įkur-
damas moderniausią avalynės fabriką nepriklausomoje 
Lietuvoje „Batas“. 1935 m. viename interviu jis sakė: 
„Asmeniškai laikau save ne tiktai lojaliu Lietuvos pilie-
čiu, bet tikruoju Lietuvos patrijotu. Esu savo mokslus 
baigęs užsieny, ilgus metus prieš karą ir po karo teko 
gyventi užsieny – vakarų Europoj. Su užsieniu visą lai-
ką esu surištas savo prekybos ir pramonės reikalais, 
o visdėlto visuomet Lietuva buvo man artimiausia, at-
statyti savo didž. karo metu sugriautas įmones pasi-
ryžau nepaisydamas jokių prekybinių sumetimų, nors 

aistė pauLina virBickaitė

anais pirmais Nepriklausomybės metais užsienis dau-
giau viliojęs. Esu daugely kraštų savas žmogus, bet na-
mie jaučiuos tikrai Lietuvoje, savo gimtajame Šiaulių 
mieste“. Po 4 metų Jankelis su žmona Rosa ir trimis 
vaikais pakuosis svarbiausius daiktus, vyks į Kanadą, 
iš ten į JAV, kur galiausiai apsistos Niujorke. Ten gy-
vens iki mirties, užaugins vaikus, sulauks anūkų, o kai 
kurie proanūkiai kartais užsuks ir į Šiaulius – tai gero-
kai prašviesina šios istorijos spalvas.

Dveira ir panašaus amžiaus Jokūbo žmonos mama 
užsispyrė: niekur jos nevažiuos, nusibodo tie lagami-
nai ir sveikata nebe ta. Liks čia, savo namuose. Kodėl 
turėtų bijoti? Šeima tiek visko nuveikusi miesto labui, 
ką ten miesto, sėkmingu verslu didžiavosi visa Lietuva. 
Net jei tas karas ir prasidės – kas gi lies aštuoniasde-
šimtmetes seneles? Visų pirma – sovietai, kurie senutes 
tiesiog išmetė iš nacionalizuotos ir ligonine paverstos 
vilos. Moterys gyveno nuomojamame bute Šiauliuose. 
Bet Europa jau buvo įsitaisiusi ant jaučio nugaros, kito 
jaučio, ne balto. Jis įtikinamai kalbėjo: Jūs geresni, jūs 
geriausi ir verti visko, kas geriausia. Viskas čia jūsų, 
tik jūsų, eikit ir pasiimkit, pirmyn. 1941 m. vasarą vo-
kiečiai atėjo į Šiaulius. Iš pradžių Dveira sužinojo, kad 
ji nebegali vaikščioti miesto šaligatviais. Paskui – kad 
mieste, šalia jos namų, rengiamas rajonas, kur gyvens 
žydai. Šiauliuose buvo du getai. Vienas vienoje Frenke-
lių namų ir fabriko pusėje, kitas – kitoje. Nežinau, ku-
riame iš jų gyveno ir buvo nužudyta Dveira. Bet kuriuo 
atveju – tik kelios minutės iki namų...

Fabrikas ir vila tarp getų išliko. Fabriko veikla taip 
gerai buvo užsukta, kad galutinai subankrutavo tik 
mūsų, nepriklausomoje Lietuvoje. Viloje per visą soviet-
metį veikė ligoninė. Neblogos būklės pastatas 1993 m. 
perduotas Šiaulių „Aušros“ muziejui ir 2008 m. pilnai 
restauruotas atvėrė duris publikai, kviesdamas pažiū-
rėti nuolatinės ekspozicijos pavadinimu „Provincijos 
dvaras ir miestas XIX–XX a. viduryje“, sudarytos iš rin-
kinio, susiformavusio po 1940 m. dvarų nacionalizacijos.

namai su svetimais paveiksLais

Vilos kambariuose – šiek tiek baldų, šiek tiek kam-
barinių gėlių, daug įvairių, daugiausia XIX a. paveiks-
lų, kurių nei autorius, nei kilmė nežinomi. Frenkelių 
šeimos istorijos muziejus nenutyli. Priešingai, čia di-
džiuojamasi Chaimo ir jo sūnaus pasiekimais versle, 
džiaugiamasi vila, lankytojams nurodomos buvusios 
kambarių funkcijos. Štai Europos pagrobimas yra bu-
vusiame vilos šeimininkės kambaryje. Šeimininko kam-
baryje – trofėjiniai ragai ir ginklai. Viskas gerai, bet 
kažkas ne taip. Ar tik rai žydė moteris norėtų savo kam-
baryje tokių paveikslų? Ar tikrai nuolat užsiėmę moder-
nūs verslininkai Chaimas ar Jokūbas medžiojo? Ką mes 
sužinome žiūrėdami į tuos vienas šalia kito sukabintus 
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paveikslus, pagrobtus iš kitų vilų ir dvarų, atsidūrusius 
muziejuje ir galiausiai sukabintus čia, Frenkelių viloje?

Muziejuje glumina nesutapimas, kaip tas šviesus jū-
rinis peizažas su smagiai plasnojančiais riebuiliais vai-
kiukais moters pagrobimo fone. Žydų šeimos namo išo-
rė ir vidus dailiai restauruoti. Sienoms sugrąžintos jų 
spalvos, atkurtos puošnios lubos, nublizgintos sunkios 
medžio durys, jaukūs laiptai ir prašmatnus tamsiai 
mėlynų koklių židinys. Kiek eklektiškas interjeras, bet 
namai, sukurti griežtai laikantis vienos stilistikos, retai 
būna jaukūs. Daug įdomesni yra šeimininkų kaprizai, 
nes yra pilni gyvybės ir tegu tik įsivaizduojamos gali-
mybės įspėti jų charakterius ir gyvenimus. Tačiau tų 
namų viduje nėra žydų šeimai būdingų daiktų nei meno 
kūrinių, nėra galimybės nei sužinoti, nei pajusti, kaip 
jie gyveno: kuo puošė namus, kaip šventė šventes, kaip 
leido ilgus žiemos vakarus, kuo jų buitis skyrėsi nuo ša-
limais gyvenusių lietuvių šeimų buities.

Viloje ligoninę buvo įsirengę sovietai, paskui – vokie-
čiai, paskui vėl sovietai. Stebėtina, kad išliko nemažai 
interjero detalių. Nenuostabu, kad neliko nei baldų, nei 
namų tekstilės, nei meno kūrinių – visų tų detalių, na-
mus darančių tikraisiais namais. Autentiškoji namų gy-
venimo istorija pagrobta ir niekada nebesugrįš. Tačiau 
būtų gera viloje matyti rekonstruotą, tegu ir hipotetinę, 
modernių ir kosmopolitiškų Šiaulių žydų šeimos buitį. 
Tai būtų pagarbiau, įdomiau ir daug prasmingiau nei 
dešimtys ant sienų pasklidusių margų kaip drugeliai pa-
veikslėlių. Net neabejoju, kad kada nors taip ir bus pada-
ryta. O kol kas – du rudų plytų bokštai traukiniu įvažiuo-
jantiems į miestą praneš, kad kadaise čia būta milžiniško 
sėkmingo verslo. Apie tai, kad tą verslą sukūrė viena šei-
ma, papasakos šalia kaminų jų pasistatyti namai. Kaip 
skaudžiai visa tai buvo pagrobta, primins buvusio geto 
teritorija, palei kurią neišvengiamai teks praeiti, keliau-
jant iš miesto centro į Frenkelių šeimos namus. !
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2019 m. spalio 10 d., ketvirtadienį, 
13 val. 2 min. pasielgiau taip, kaip ne
sielgiu – vienoje Varšuvos Mokotow s
kos gatvės kavinių viešai apskelbiau 
aplinkui buvusiems lenkams, kad jų 
rašytoja Olga Tokarczuk ką tik laimėjo 
Nobelio literatūros premiją. Akimir
kos būta nuostabios ir nepakartoja
mos, sukūrusios vis rečiau nutinkantį 
bendrumo su nepažįstamais jausmą, 
dar labiau brangintiną, nes patirtą 
svetimoje šalyje. Kad Tokarczuk gautų 
Nobelį? Norėjau, bet nuoširdžiai ne
sitikėjau. Tas pats nutiko ir šiemet – 
norėtas, bet nesitikėtas Annie Ernaux 
laimėjimas pričiupo mane vėl Var
šuvoje, tarp metro ir paskaitų, ėmus 
plaukti žinutėms: bendramintės, su 
kuriomis Ernaux skaitoma ir apkalba
ma, džiūgavo; vieni klausė, ar galėsiu 
paskolinti paskaityti (vargiai, nes Er
naux popierinių knygų beveik neturiu, 
užtat iBooks statistika tvirtina, kad 
tai mano skaitomiausia autorė – sep
tynios knygos); kiti lengvai traukė per 
dantį sakydami, kad 
savo kalbomis apie Er
naux štai ir prikarksė
jau. Ką užtikrintai ga
liu pasakyti, kad š. m. 
NŽ-A Nr. 5 punktyriš
kai užduoti klausimai 
jau turi atsakymus: 
pagal Ernaux romaną 
Įvykis sukurtas Audrey 
Diwan filmas jau rodo
mas Lietuvoje, o Er

Apie sutapimus:  
spalio ir 1922-ųjų 

JūrATė ČEršKuTė

naux gavus Nobelį, leidykla Baltos 
lankos netruko pranešti, kad 2023 m. 
lapkritį publikuos romaną Les années, 
kurį iš prancūzų kalbos verčia Greta 
štikelytė.

Kasmet spalį, prasidėjus Nobelio 
savaitei, kai padieniui skelbiami nau
jausi Nobelio premijų laureatai, litera
tūriniai socialinių tinklų burbulai ima 
mirgėti įvairiausiais memais, gifais, 
nebejuokingais pokštais apie Haruki 
Murakami, ir kitomis spėlionėmis, 
kokių rašytojų kokie šansai. Visame 
šiame gausiame ir greitai pro akis pra
leidžiamame sraute šiemet išsiskyrė 
vienas įrašas: „Priminimas jums, kad 
1922 m. spalį Proustas, Joyce’as, Woolf 
ir rilke buvo gyvi ir leido svarbiausius 
savo kūrinius. Tais metais Nobelio pre
mija atiteko Jacinto Benavente“. šie 
faktai užkabino galvoti dviem krypti
mis išsyk. Pirmiausia, apie premijos 
reikšmę ilgalaikėje perspektyvoje ir 
laiko išbandymo svarbą: minima dvi
dešimt pirma Nobelio literatūros pre

mija prieš šimtą metų 
paskirta vienam gar
siausių ispa nų drama
turgų už iškilių ispaniš
kosios dramaturgijos 
tradicijų tęstinumą, 
bet ar Benaventes var
das dabar visame pa
saulyje skaitytojams 
sa ko tą patį, ką Prous
tas, Woolf  ar Joyce’as? 
Beje, pastarieji Nobelių 

niekada ir negavo, bet jų paminėjimas 
yra antroji mąstymo kryptis, svarbiau
sioji šiai apžvalgai – kas vyko literatū
roje prieš šimtą metų.

Pradėjus mintyse ir lapeliuose dėlio
tis 1922 m. paveikslą, pričiupau save 
galvojant Floriano Illieso knygų 1913. 
Šimtmečio vasara ir 1913. Ką būtinai 
dar norėjau papasakoti maniera, kai 
svarbūs įvykiai taupių sakinių sant
raukomis, neretai esamuoju laiku, 
tvarkingai guldomi į chronologinę 
seką, taip rekonstruojant anuometį 
gyvenimą ir jo nuotaikas, (pa)pildant 
didįjį istorijos naratyvą mažais detalių 
intakėliais. Illieso stilius tikrai pavei
kus, tad jo įtaką nurodyti privalėjau, 
kaip ir pridurti, kad nerti į faktų ir 
įvykių paieškas buvo pasiilgtas smal
sumą tenkinantis malonumas.

Taigi 1922ieji. Anglofoniškos mo
dernios literatūros istorijoje šie metai 
nevadinami niekaip kitaip kaip tik an-
nus mirabilis – tais metais publikuoti 
tekstai visiems laikams pakeitė lite
ratūrą ir nubrėžė ryškų vadinamojo 
brandžiojo literatūrinio modernizmo 
kontūrą. 1922 m. vasario 2 d. Jame
sui Joyce’ui sueina 40 metų ir Pary
žiuje įsikūrusi nedidelė amerikietės 
Sylvios Beach leidykla Shakespeare 
and Company publikuoja romaną Uli-
sas. Pirmąkart visą romaną, kurio iš
traukos nuo 1918 m. kovo iki 1920 m. 
gruodžio buvo skelbtos amerikiečių 
literatūriniame žurnale The Little Re-
view. Tų pačių 1922 m. spalį visą Ulisą 
pub likuoja ir Didžiosios Britanijos The 
Egoist Press, jau su beveik 200 patai
sytų klaidų sąrašu (pirmasis Shake-
speare and Company leidimas turėjo 
arti 2000 klaidų).

1922 m. spalio 15 d. Thomas Stearn
sas Eliotas įkuria žurnalą The Crite-
rion ir jo pirmajame numeryje pub
likuoja savo poemą Bevaisė žemė. 
Gana greitai poema publikuojama 
JAV leidžiamame žurnale The Dial, 
o gruodį ją atskira knyga Amerikoje 
išleidžia Boni & Liveright. Po nepilnų 
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metų, 1923 m. rugsėjį, Hogarth Press, 
Leonardo ir Virginios Woolf leidykla, 
Bevaisę žemę išleidžia ir Didžiojoje Bri
tanijoje.

Woolf 1922 m. rugpjūtį skaito Joy
ce’o Ulisą ir pramaišiui tai žavisi, tai 
nuobodžiauja ir erzinasi, kaip ir gal
voja apie rašomą savąją Mrs. Dallo-
way, kuri bus publikuota po trejų 
metų. Baigusi skaityti Ulisą, 1922 m. 
rugsėjo 6 d. dienoraštyje ji įrašo, kad 
knyga, nors joje ir esama genialumo, 
nepavykusi, išskydusi, pretenzinga ir 
vulgari. Spalio 14 d., artėjant jos roma
no Jacob’s Room publikavimui, Woolf 
rašo, kad šis romanas buvo būtinas 
žingsnis, siekiant išsilaisvinti ir rašyti 
laisvai, tą, ji pasižymi, reikia išnaudo
ti rašant Mrs. Dalloway, jau įgavusią 
knygos formą. Praėjus daugeliui metų 
tyrėjai, rašysiantys apie 1922uosius, 
pabrėš, kad Jacob’s Room yra pirmasis 
tikrai modernus Woolf romanas, pa
gavęs realybės chaotiškumą, stipriai 
nulemtą Pirmojo pasaulinio karo, ir 
tarsi nutiesęs kelius vėliau sekusiems 
jos garsiesiems kūriniams – Mrs. Dal-
loway ir Orlando.

Woolf dienoraštis atskleidžia ir kitą 
1922ųjų sutapimą: spalio 4 d. dieno
raštyje ji brūkšteli, kad pradeda skai
tyti Marcelį Proustą, mat tais metais 
publikuojamas Svano pusėje angliškas 
vertimas. Skaito, žinoma, nė nenu
tuokdama, kad lapkričio 18 d., eida
mas 52uosius metus, Proustas mirs, 
taip ir neišvydęs publikuoto viso savojo 
ciklo Prarasto laiko beieškant. 1922 m. 
Prancūzijoje buvo publikuotas roma
nas Sodoma ir Gomora, paskutinė 
Prousto į leidybą palydėta ciklo knyga. 
(Beje, šiuo metu Paryžiaus François 
Mitterand’o nacio nalinėje bibliotekoje 
eksponuojama paroda Marcelis Prous-
tas. Kūrinio sutvėrimas, atskleidžianti 
garsiojo romanų ciklo rašymo ir reda
gavimo istoriją.)

Joyce’as, Proustas, Woolf, Eliotas – 
rašytojai, pasukę literatūrą nauja, 
modernizmo kryptimi, išlaisvinę iš 
romantinių kūrėjo mitų ir parodę, 
kokiomis naujomis formomis galima 
aprašyti kintantį pasaulį, kaip jam 
pritaikyti mito struktūrą, kaip lite

ratūrinėmis priemonėmis pabandyti 
atskleisti žmogaus vidinį pasaulį, kaip 
sukurti, o tiksliau, perteikti sąmonės 
srautą, tą jo daugiasluoksniškumą 
ir keliakryptiškumą. Sulig šių auto
rių tekstais į literatūrą atėjo ir va
dinamasis life-writing, egzistencijos 
intymumas ir gyvenimo kasdienybė, 
persmelkta nerimo, emocinės būklės, 
brėžusios modernizmo išskirtinumą ir 
savitai rašiusios XX a. istoriją (neri
mą tyrinėjantis Francis O‘Gormanas 
modernizmo ir nerimo santykį aptaria 
pasitelkdamas Woolf ir Joyce’o prozą). 
Įdomu ir tai, kad 1922 m. publikuoti 
modernizmo kūriniai ryškiai disonuo
ja su, pavyzdžiui, tais metais viena 
knyga išleista Johno Galsworthy trilo
gija Forsaitų saga, įdėmiai pasakojan
čia vienos viduriniosios klasės anglų 
šeimos trijų kartų gyvenimą. regis, 
tradiciniai klasikiniai romanai tapo 
nebepakankami aprašyti pasaulį po 
Didžiojo karo.

1922ieji buvo metai, sukūrę moder
nizmą – tada buvo publikuotas pirmas 
modernistinis romanas, pirmoji mo
dernistinė poema. Mirė pirmosios au
tofikcijos autorius Proustas, gimė Ja c
kas Kerouacas, Alainas robbeGrillet, 
Kurtas Vonnegutas ir José Saramago. 
rašytojai, perėmę, pritaikę ir plėtoję 
modernizmo pradininkų literatūrinius 
išradimus ir pradėję naujus judėji
mus – bytnikų karta ir kelio romanas, 
le nouveau roman priešinimasis tradi
ciniam romanui. Kol Amerikoje vis dar 
klestėjo roaring twenties, iš Amerikos į 
Paryžių atvažiavo Elsa Schiaparelli, 
į madą atvedusi siurrealizmą ir Sal
vadorą Dali. Jos aukso ir rožinės de
riniai, aksesuarų svarbos ir stilistikos 
suvokimas, man regis, vargiai pranokti 
iki šiol (taip sakau po paskendimo jos 
kūrybos parodoje „šokiruoja! Siurrea
listiniai Elsos Schiaparelli pasauliai“, 
kuri pasakoja ne tik apie jos madą, bet 
ir apie epochą, tą pačią apkalbamą).

Apskritai nuo pat trečio dešimtme
čio pradžios Paryžius priglaudė dau
gybę XX a. meno istoriją kūrusiųjų: 
1920 m. atvyksta kolekcionierė Peggy 
Guggenheim, 1921 m. fotografas Man 
ray ir rašytoja Djuna Barnes (pastaro

ji atvažiavo daryti interviu su Joyce’u, 
su kuriuo netruko susibičiuliauti). Tik 
atvykęs į Paryžių Man ray’us įsimyli 
garsiąją Kiki de Montparnasse, vėliau 
ją palieka dėl modelio ir fotografės 
Lee Miller. 1921 m. į Paryžių atvyksta 
ir Ernestas Hemingway’us, po metų 
Sylvios Beach knygyne Shakespeare 
and Company atsitiktinai susipažinęs 
su Ezra Poundu, lemtingai nulėmusiu 
Elioto Bevaisės žemės likimą. Tais me
tais 27 rue de Fleurus vis dar veikia 
Gertrude Stein salonas, kuriame susi
tiko ir susipažino daugybė garsiųjų.

O kas ne Paryžiuje? 1922 m. sausį, 
būdamas aštuoniolikos, į Oksfordą 
atvažiuoja Evelynas Waugh ir iškart 
pasiduoda visiems Oksfordo gyveni
mo žanro reikalavimams, spalį, suė
jus devyniolikai, jo buvimas Oksforde 
pasikeičia esmiškai – jis susipažįsta 
su avangardinio Hipokrito klubo idė
jiniais vadais ir įsisuka į laikmečio 
dekadansą, kurio dalis atspindėta 
ir garsiajame romane Sugrįžimas į 
Braidshedą. Salvadoras Dali 1922 m. 
persikrausto į Madridą ir pradeda savo 
kūrybinius ieškojimus. Francas Kafka 
1922 m. sausio 27 d. pradeda rašyti 
Pilį. 1922 m. kovo 28 d. Berlyne viešos 
paskaitos metu Vladimiro Nabokovo 
tėvas užstodamas „lektorių (savo seną 
draugą Miliukovą) nuo dviejų rusų 
fašistų kulkų, ir, vieną energingai 
parmušęs žemėn, bus mirtinai antrojo 
nušautas“.

1922aisiais kitoje Atlanto pusėje 
įkuriama garsioji Ajovos rašymo pro
grama, mat Didysis karas paveikė 
rašymo turinį ir skaitytojų skonį, lei
dėjai netruko suprasti, kad jaunieji, 
debiutuojantys autoriai gali būti pel
ningi. Kaip savo tyrimu atskleidė Ma
rius Hentea, karas suteikė jaunimui 
išskirtinę patirtį, o tai pakeitė požiū
rį į rašymą: vietoj rašymo kaip meno 
ir „įkvėpimo“, atsirado rašymas kaip 
„amatas“. O pastarojo juk buvo galima 
išmokyti – to ir ėmėsi Ajovos universi
teto rašymo programa.

Kalbant apie metus, sukūrusius mo
dernizmo stebuklą, dera nepamiršti ir 
kitų atradimų, pavyzdžiui: sausį To
ronte pirmąkart diabeto gydymui buvo 
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panaudotas insulinas, o birželį atras
tas naujas vitaminas, dabar žinomas 
šiauriečiams privalomojo vitamino D 
vardu. Tačiau medicinos atradimų 
svarbai nenusileidžia ir istoriniai įvy
kiai, vėliau lėmę XX a. istorijos anni 
horribiles. 1922 m. balandį Josifas Sta
linas išrinktas rusų komunistų parti
jos CK generaliniu sekretoriumi (juo 
buvo 30 metų iki mirties), o gruodžio 
30 d., bolševikams laimėjus rusijos 
pilietinį karą, susikūrė SSrS. Italijo
je spalio mėnesį į valdžią atėjo Benito 
Mussolini. Lapkritį laikraštis The New 
York Times savo skaitytojus supažin
dino su Hitleriu, ir kaip rodo istorija, 
portretas buvo gan tikslus, išskiriantis 
jo gebėjimą sukelti minios karštligę ar 
pasiryžti perversmui. Hitlerio pavojų 
bene anksčiausiai įžvelgusiam Winsto
nui Churchilliui 1922 m. rugsėjo 15 d. 
gimsta dukra Mary, jauniausias jo ir 
žmonos Clementine vaikas. Netrukus 
jis įsigyja Čartvelį, iki pat gyvenimo 
pabaigos buvusį pagrindine Churchil
lių šeimos rezidencija. Spalį Churchil
lis po nesėkmingų rinkimų netenka 
vietos Parlamente, kuriame be pert
raukos dirbo nuo 1900 m., ir patiria 
apendicito operaciją. Kaip vėliau pats 
konstatuos, „liko be posto, be manda
to, be partijos ir be apendicito“. Palikę 
remontuoti Čartvelį, Clementine su 
Winstonu 1922 m. pabaigoje pusme
čiui išvyko į pietų Prancūziją, netoli 
Kanų išsinuomojo vilą Rêve d’Or, kur 
Winstonas tapė ir rašė susigrąžinda
mas energiją ir sveikatą. Beje, 1922 m. 
spalį įkuriama The British Broadcas-
ting Company (BBC) – atlikusi didžiu
lį vaidmenį Antrojo pasaulinio karo 
metu, transliavusi ne tik suminėtų 
tironų lemtingus sprendimus, bet ir 
Churchillio kalbas.

1922 m. liepos 28 d. JAV pagaliau 
de jure pripažįsta Baltijos valstybes – 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 1922 m. 
rugpjūčio 1 d. Lietuvos Steigiama
sis Seimas priėmė pirmąją nuolati
nę Lietuvos Valstybės Konstituciją. 
Apskritai tais metais Lietuvoje būta 
daug reikšmingų įvykių: įvesta nacio
nalinė valiuta litas, įkurtas Lietuvos 
universitetas (dabar Vytauto Didžiojo 

universitetas). Galvojant apie lietuvių 
literatūrą, žinoma, būtų per drąsu sa
kyti tą patį, ką apie anglofoniškąją, bet 
vis dėlto – modernizmo vėjo esama ir 
čia, kaip ir įvykių, nugulusių į istoriją 
ir kanoną. 1922 m. Kazio Binkio bute 
Kaune ima rinktis jaunieji literatai, 
vėliau tapsiantys avangardinio žurna
lo Keturi vėjai branduoliu. Tais pačiais 
metais paskelbiamas ir Keturių vėjų 
manifestas: „Mes jauni iškeltagalviai, 
nenuoramos ir vėjavaikiai einame į 
gyvenimą Naujojo meno vėliava ne
šini. Mes nudrėskėme nuo savo dva
sios sumirkusį laiko baloj apdarą ir 
sviedėm jį tiems, kurie senatvėj šąla“. 
Keturvėjininkai, stačia galva pasinėrę 
į futurizmo, ekspresionizmo, dadaiz
mo žaidimus ir šėlą, liudijo naujiems 
laikams pritinkančias literatūrines 
formas. Tais pačiais metais publikuo
ta šatrijos raganos apysaka Sename 
dvare regisi kaip praeities ir senųjų 
formų išsaugojimas, susitelkęs į mo
dernizmui būdingą jautrų autobiogra
fiškumo išrašymą. Autobiografijos ir 
kasdienybės fiksavimas yra kertiniai 
1922 m. gruodžio 24 d. gimusio filmi
ninko Jono Meko kūrybos dėmenys. 
Kūrybos, ko gero, kitoje pasaulio pu
sėje suprantamos, žiūrimos ir vertina
mos labiau nei gimtinėje. Galvodama 
apie Meką visuomet prisimenu Karlą 
Ove Knausgårdą – jis gyvenimą išra
šė, Mekas išfilmavo, ir darė tą before 
it was cool. Tikras avangardistas ir 
nepriklausomasis.

Neįmanomai skaudu pagalvoti, 
koks gyvenimas, jei ne Holokaustas, 
būtų susiklojęs 1922 m. birželio 6 d. 
Panemunėlyje gimusiai Matildai Ol
kinaitei, kurios kūrybos palikimas 
pirmąkart buvo publikuotas 2019 m. 
Mindaugo Kvietkausko sudarytoje 
knygoje Atrakintas dienoraštis. Joje 
per karą išslapstyti ir iki šiandien iš
saugoti poe tės kūrybos sąsiuvinis ir 
dienoraštinė užrašų knygelė, rašyta 
paskutiniais Olkinaitės gyvenimo me
tais, nuo 1940 m. rugpjūčio 15 d. iki 
1941 m. vasario 28 d. Taip pat skelbia
ma ir 1932–1940 m. Lietuvos spaudoje 
publikuota jos kūryba. „Per Matildos 
kūrybą man iškyla visa Lietuvoje 

įvykusi tragedija“, – sakė Olkinaitės 
rankraščius saugojusi ir publikavimui 
patikėjusi, Holokaustą išgyvenusi pro
fesorė Irena Veisaitė.

Kai įsibėgėju vis labiau knistis Lie
tuvos kultūros 1922uosiuose, supran
tu, kad visą darbą jau padarė rolan
das Maskoliūnas. Jo knyga 1922. Tarp 
kanibalizmo ir modernizmo chronolo
giškai per 12 mėnesių pasakoja metų 
istorijas, didžiausią dėmesį telkdama 
į lietuviškąjį kultūros sluoksnį. Kas 
lengvai nesubtilu, kad nė vienu žodžiu 
nepaminėtas Illiesas, nors sunku pa
tikėti, kad autorius būtų jo neskaitęs. 
Nepaisant šio minusėlio, darbas atlik
tas nemenkas, knygoje surinkta tikrai 
daug faktų ir įvykių, iš kurių pami
nėtas bene svarbiausia knygos linija 
tampantis Balio Sruogos susirašinėji
mas iš Miuncheno su mylimąja Vanda 
Daugirdaite. (Ar klystu manydama, 
kad šia knyga bandoma rekonstruoti 
tarpukario Kauno ir Lietuvos kultū
ros gyvenimą po šimto metų, dabar
tyje, Kaunui tapus Europos kultūros 
sostine?) 

Baigiant prieš šimtmetį susiklojusių 
mirabilis ir sutapimų paieškas, išky
la keli dabarties akcentai. Galvojant 
apie Illieso užrašytą formos lengvumą 
ir patrauklumą, rūpi klausti, ar nėra 
taip, kad tokia fragmentiška, nors ir 
nuosekli, praeities dėlionė yra mūsų 
laikų ženklas ir žanras – lengvai pri
mena skrolinimą, o ir pavienės detalės 
fragmentiškume geriau įsimena nei 
nuosekliame tekste? Praėjo šimtme
tis, fikcijos ir autobiografijos klausimai 
tebeaktualūs, kaip ir kasdienybės bu
vimas, vidinio pasaulio ir visų nerimų 
reprezentacijos skirtingo meno formo
se. Ar dar galioja svarbiausias XX a. 
klausimas: ar tai menas? (Jį vis daž
niau keičiu: kam visa tai?) Ko moko 
istorija, kad po anni horribiles, t. y. 
Pirmojo pasaulinio karo, buvo annus 
mirabilis – ar ta pati schema pasikar
tos ir po šimtmečio, mūsų gyvenamais 
laikais? Pandemiją, tik ne ispaniškojo 
gripo, o koronaviruso, jau pakartojo
me, naujas karas vyksta, ar sulauksi
me mirabiles? !
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rugsėjo 16–18 d. Liškiavoje vyko pa
mažu kasmete tradicija tampantis 
Lietuvos katalikų mokslų akademijos 
ir Ateitininkų federacijos organizuo
tas akademinių studijų savaitgalis. 
šįmet rinktasi aptarti tai, apie ką jau 
daugiau nei pusmetį kalbama visur, 
kur tik įmanoma: pradedant namų 
virtuvėmis, baigiant valstybių vadovų 
kabinetais. Natūralu, kad ir renginio 
pavadinimas tai puikiai atspindė
jo – „Taika? XXI amžiuje...“ Politinė 
ir karinė situacija Europoje privertė 
daugelį permąstyti savo pasirinkimus, 
atlikti tam tikrą „sąmonės reviziją“, 
siekiant išsiaiškinti, kas mums gyve
nime iš tikrųjų yra svarbu, o kas tėra 
vertybių miražai. Nors karas ukrai
noje tebevyksta, taikos klausimas yra 
neišvengiamas: istoriškai vertinant, 
visi karai kada nors baigiasi, ir po jų 
stoja taika.

Diskusijas karo ir taikos klausimais 
pradėjo Simono Baliukonio moderuo
jamas Nerijaus šepečio ir Viktoro 
Bachmetjevo pokalbis „Blogio ir gėrio 
kova: apie blogio įsigalėjimą ir karo  
(ne)išvengiamybę“. Diskusijos tema – 
sena kaip pasaulis, deja, niekada ne
prarandanti aktualumo; skirtumas 
tik tas, kad jei anksčiau į ją galėjome 
žvelgti perdėm hipotetiškai, tai karas 
ukrainoje šiam klausimui suteikė visai 
kitą svorį ir pavertė nebe tik teorine, 
bet ir empirine problema. Nieko nuos
tabaus, kad vykstant karui diskutuoti 
apie gėrį yra sudėtinga, tad ir pokalbio 
metu gėrio klausimas kiek pasislinko į 
šoną, didesniąją dėmesio dalį skiriant 

Verčiau karas, negu 
apgailėtina taika

DOVyDAS VIDžIūNAS

blogio fenomenui. Abu kalbėtojai sten
gėsi kuo arčiau prisikasti prie blogio 
šaknų, surasti bendrą vardiklį, kuris 
lemia blogio atsiradimą ir nuo kada 
jis yra tai, kuo mes jį laikome. Blogio 
esmės paieškos – tam tikras egzisten
cinis procesas, kadangi jos atradimas 
tarsi turėtų padėti užkirsti kelią blo
gio pasireiškimams. Pasitelkiant pa
lyginimą iš medicinos žodyno, galima 
teigti, kad norint nesusirgti, reikia 
vykdyti ligos prevenciją. Vis dėlto ne
gebėjimas išlaikyti taikos lyg ir rodo, 
kad blogio esmę gal ir surandame, bet 
to nepakanka konflikto pagrindui pa
šalinti, tad reikia ieškoti papildomų 
priemonių, padedančių išsaugoti arba 
sugrąžinti taiką.

Apie tokias priemones prabilta kito
je, Emilijos Gallois moderuotoje, disku
sijoje apie Europos ir pasaulio saugu
mo architektūrą po rusijos–ukrainos 
karo, kurią pradėjo Kęstutis Girnius. 
Prelegentas laikėsi šiek tiek pesi
mistinės pozicijos pokarinės pasaulio 
tvarkos atžvilgiu: jo manymu, taika 
XXI a. nelabai reali. Girnius išskyrė, 
kad didžiosios pasaulio galybės – JAV, 
rusija, Kinija – dažnai nepaiso mažų
jų šalių interesų, tad kalbėti apie nau
ją, lygybės principu paremtą pokarinę 
Europos ir pasaulio tvarką – naivu. 
Tiesa, čia pat dera pridurti, kad Gir
nius neteigė, jog tvarka nesikeis, jis 
tiesiog pažymėjo, kad naujoji struktū
ra nebūtinai bus geresnė, vaisinges
nė už dabartinę, galimai kels tik dar 
daugiau įtampų. Tuo tarpu kitų kal
bėtojų – Gintės Damušytės, Mariuszo 

Antonowicziaus ir Dalios Bankaus
kaitės – manymu, dabartinė Europos 
struktūra neabejotinai patirs dides
nių ar mažesnių sukrėtimų, bet čia 
pat buvo išsakyta viltis, jog yra daug 
didesnė tikimybė, kad šios permainos 
atneš teigiamų, o ne neigiamų rezul
tatų. Vis dėlto tai priklauso nuo dau
gybės skirtingų veiksnių (pavyzdžiui, 
agresyvėjanti Kinijos politika, įtam
pos Balkanuose), tad atmesti versijos 
dėl galimo dar nestabilesnės pasau
linės politikos tvarkos sukūrimo irgi 
negalima. Apskritai reikia pažymėti, 
kad ateities scenarijų modeliavimas 
yra ypač komplikuotas procesas. Kaip 
parodė karas ukrainoje, tarptautinė
je politikoje dažnai suspenduojamas 
„sveikas protas“ – toks, kaip jį dažnai 
supranta Vakarų politikos apžvalgi
ninkai – ir imama vadovautis kitais 
faktoriais, pavyzdžiui, asmeninėmis 
ambicijomis ir tuštybe. Tai, savo ruož
tu, verčia pokarinės Europos ir pasau
lio tvarkos klausimą svarstyti vis at
sargiau. Senoji tarptautinės politikos 
sistema patiria tiek jos oponentų, tiek 
ir gynėjų spaudimą keistis: pirmieji 
nori jos žlugimo ir pakeitimo nauja, 
antrieji – aktyvesnio veikimo krizės 
akivaizdoje. Kol kas ji tėra patyrusi 
stiprų, bet įveikiamą žemės drebėjimą, 
bet kuo toliau, tuo labiau ryškėja ženk
lai, įspėjantys apie viską nušluosiantį 
ugnikalnio išsiveržimą. Tačiau niekas 
nežino, ką slepia uždanga: ar mūsų 
laukia naujas tvirtas susitarimas, pa
dėsiantis užbaigti dabarties suirutę, 
o gal naujos kančios, šiuokart jau tie
siogiai paliesiančios ir mūsų namus? 
Neaišku ir tai, kaip į šias politines 
permainas reaguos skirtingų valstybių 
piliečiairinkėjai, kurią pusę bus linkę 
palaikyti platieji visuomenės sluoks
niai, koks viešasis diskursas formuosis 
apie pasaulio tvarkos pokyčius.

Visuomenės įtampos karo šešėlyje 
klausimą pratęsė Pauliaus Subačiaus, 
rūtos Tumėnaitės, Dariaus Chmie
liausko ir Martyno Darškaus pokalbis. 
Karas tarsi turėtų paskatinti visuo
menės vienijimąsi, – pačioje konflikto 
pradžioje dažniausiai taip ir nutinka. 
Vis dėlto ilgainiui žmones apima nuo
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vargis, o tarpusavio skirtumai ne tik 
niekur nedingsta, bet netgi aštrėja. 
Viena vertus, karo metu ypač svarbu 
išsaugoti turimas vertybines nuosta
tas, jos gali padėti išlikti sudėtingose 
situacijose, tapti ramsčiu, padedančiu 
atsispirti išorės spaudimui. Tvirtas 
savos pozicijos išmanymas padeda 
atskirti melagienas, nusikalbėjimus, 
atvirai visuomenę klaidinančią reto
riką ir nepasiduoti oponentų propa
guojamoms sąmokslo teorijoms. Kita 
vertus, kaip diskusijos metu sutarė 
ir patys pašnekovai, jei minėtos ver
tybės veda klaidingu keliu, įtemptoje 
situa cijoje jos tik didina tarpusavio su
sipriešinimą, stumia į tam tikrus kraš
tutinumus, iš kurių išeiti tampa ypač 
sudėtinga. Susiformavę požiūriai tiek 
sustabarėję, kad nepaisant viso aplin
kinio spaudimo, galimai netgi duodan
čio priešingą rezultatą, pri(si)pažinti 
buvus neteisiam prilygsta vienam iš 
Heraklio žygdarbių. Dar blogiau tai, 
kad iki galo taip ir lieka neaišku, kuri 
pozicija yra teisi, o ši nežinomybė tam
pa puikia platforma plisti įvairiems 
gandams, melagingai informacijai, 
klaidinantiems diskursams (kurių ne
teisingumo gal netgi dar nežinome), 
o taip tik perkelia nuomonių poliariza
ciją į dar aukštesnį lygmenį. Ilgainiui 
atsiduriama tokioje padėtyje, kai tam
pa ne tik neaišku, kas yra tiesa, o kas 
melas, bet ir patenkama į savotiškus 
naratyvų spąstus, kai žmogų galima 
įtikinti bet kuo, jei tik jo pozicija tam 
tikru klausimu yra pakankamai tvirta 
ir atvira norimam įteigti požiūriui.

Galiausiai, į karo ir taikos santy

kį bandyta pažvelgti ir per skirtingų 
krikščionybės tradicijų perspektyvą. 
rositos Garškaitės, Arūno Streikaus ir 
Gintaro Sungailos diskusijoje bandy
ta surasti atsakymą į klausimą, kodėl 
ir ar tikrai skirtingos krikščionybės 
srovės skirtingai supranta taikos bū
tinybę. Streikus kalbėjo apie Katalikų 
Bažnyčios poziciją: tiek norą atkurti 
taiką ukrainoje, tiek ir ankstesnę Baž
nyčios veiklą susidūrus su kitais ka
rais. Aptarti popiežiaus Pranciškaus 
veiksmai, sprendžiant vykstančią 
krizę, vertinta jo laikysena. Katali
kybės požiūris į karus niekada nebu
vo vienareikšmis, tačiau pastaruoju 
metu Katalikų Bažnyčia dažnai imasi 
moderatoriaus vaidmens įvairiuose 
karštuosiuose taškuose. Tai rodo jos 
kaip taikos sergėtojos autoritetą, ku
ris ateina iš bažnytinės tradicijos, nors 
ir kartais prasilenkiančios su tikrove. 
Tuo tarpu Sungaila, šiek tiek rea
guodamas į pokalbį apie visuomenės 
nesantaiką karo metu, pasakojo apie 
Maskvos patriarchato laikyseną karo 
atžvilgiu, išryškino šio dviveidiškumą: 
nors formaliai pasisakoma už taiką, 
tačiau atvirai teigiama, kad ji bus 
nuspręsta ir padiktuota Kremliaus, 
t. y. tai bus ne susitarimas, o ukrai
nos kapituliacija. Patriarchas Kirilas 
nesmerkia karo ir net palaiko rusijos 
Federacijos kariuomenės veiksmus. 
Vis dėlto čia pat reikia pažymėti, kad 
ortodoksų tradicija kaip tik smerkia 
karą, tad rusijos Ortodoksų Bažnyčios 
pozicija yra absoliutaus šios instituci
jos politizavimo rezultatas. Nepaisant 
visa apimančios krikščioniškos taikos 

tradicijos, ukrainos situacija, panašu, 
yra išimtinė, tad nors Bažnyčių vaid
muo užkardant tolesnį konfliktą gali 
turėti potencialo, to nepakanka. Ga
liausiai, nagrinėjant rusijos agresijos 
klausimą per tradicijos prizmę, peršasi 
išvada, kad rusijos visuomenėje į karą 
ukrainoje didžiąja dalimi nežiūrima 
neigiamai, juo labiau – priešiškai dėl 
paprastos priežasties: tai yra ilgame
tės (ne putininės ir, galimai, net ne 
sovietinės) paprasto rusijos gyventojo 
vertybių ir moralės pavergimo nužmo
gėjusios politikos vardan rezultatas. 

Vieno savaitgalio diskusijoms ir dis
putams apie karą ir taiką, toli gražu, 
nepakanka. Esminis – taikos – klausi
mas, nepaisant vaisingų pokalbių, taip 
ir liko neišnarstytas, nėra atsakymo, 
kokia taika yra tikra ir priimtina, o ko
kia – tik iliuzinės paliaubos. Savaime 
suprantama, apsibrėžti „tinkamos 
taikos“ sąvoką dėl skirtingų požiūrių 
yra beveik neįmanoma. Vis dėlto to
kie renginiai kaip akademinių studi
jų savaitgalis „Taika? XXI amžiuje...“ 
leidžia atrasti bendrų sąlyčio taškų, 
apsibrėžti diskusijų rėmus, kurios il
gainiui leistų subrandinti atsakymus 
į klausimą, ar XXI a. įmanoma sugy
venti taikiai. reiktų pridurti, kad ir 
studijų savaitgalio metu kilo klausi
mas, ar tikrai taika bet kokiomis są
lygomis yra geriausias kelias? Skyrė
si dalyvių nuomonės ir pozicijos, bet, 
autoriaus manymu, vykusias intelek
tualines diskusijas turbūt geriausiai 
apibūdintų Tacitas: miseram pacem 
vel bello bene mutari – verčiau karas, 
negu apgailėtina taika.
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Valentino Antanavičiaus retrospek
tyvoje „Pasaulis suvalkiečio akimis“ 
Vilniaus dailės akademijos parodų 
salėse „Titanikas“ (kuratorės ramutė 
rachlevičiūtė ir Ieva Antanavičiūtė
Pleikienė) šių metų rugsėjo 1 d. – spalio 
1 d. buvo pristatyti darbai nuo kūrybi
nio kelio pradžios (1967) iki šių dienų. 
šįkart dėmesys buvo sufokusuotas į 
tapybą, o ne asambliažus, nors tai ir 
sudaro jo kūrybos branduolį vėlyvuoju 
periodu. Tiesa, du asambliažai buvo 

išskirtiniai, nematyti parodose, turbūt 
iš karto įsigyti dirbtuvėje. Tai portreto 
žanro asambliažas „Dailininkas Vy
tautas šerys smuklininko vaidmenyje 
kino filme „Arkliavagio duktė“ (2010, 

Violetos ir romano raulynaičių rinki
nys, toliau – Vrrr) ir „riteris“ (2011, 
Vrrr). Asambliažinius portetus, kiek 
atsimenu, yra daręs tik Giedrius Jo
naitis, bet jis rėmėsi Jono Basanavi
čiaus, Vinco Kudirkos ir kt. portretais 
litų banknotuose. „riteris“ nustebino, 
kad pagrindinė medžiaga yra ne kaip 
kituose Antanavičiaus asambliažuose 
(medis, nuodėguliai, buities ir techni
nių prietaisų detalės, oda, audinių ir 
rūbų skiautės, batai, etnografiniai arte

faktai), o beveik vien metalo apoteozė – 
riterio šarvai, šalmas, skydas. Galima 
kalbėti apie tapybiškumą – blizgaus ir 
įvairiais laipsniais surūdijusio metalo, 
tauraus, kone sakralaus ir profaniško.

Tapytojas liejo akvareles (tai buvo 
mažiau cenzūruojama sritis respubli
kinėse dailės parodose), kūrė ekslibri
sus (kurie „perskrisdavo“ pašto vokuo
se geležinę sieną). Pripažintu grynosios 
tapybos meistru Antanavičius tapo 
kone Nepriklausomybės laikotarpio 
pradžioje, kai pradėjo eksponuoti tai, 
kas kantriai laukė dirbtuvėje, ir sulau
kė savo laiko.

Parodoje buvo eksponuoti keturi gra
fikos darbai – „Moters figūra“ (1969), 
„Portretas“ (1970), „Sapnas“ (1970) 
ir „Nukryžiuotas“ (1970) – primena 
mums, kad savo studijas menininkas 
pradėjo kaip grafikas. Įdomus estam
pas „Sapnas“, kuriame gretinami skir
tingos prigimties vaizdai – afrikietiš
ka skulptūra, medžio lentų tekstūrą 
primenantis fonas (lyg Maxo Ernsto 
frotaže), reportažinė fotografija iš 
laukinių gyvūnų safari su nedideliais 
opartiniais efektais. Siurreali „Moters 
figūra“, tiksliau, begalvis torsas, į kurį 
žiūrėta iš varlės perspektyvos. Estam
po srityje Antanavičius ilgai neužsi
buvo, praūžė tranzitu, nes didžiausią 
indėlį grafikoje paliko su ekslibrisais, 
kur buvo įsirašyta į tarptautinę areną, 
parodas, katalogus. Tai buvo viena iš 
skylių totalitarinėje nailono uždango
je, pro kurią menininkui pavyko pras
mukti į tarptautinį meno lauką.

Su akvarelės darbais sovietmečiu 
buvo lengviau patekti į respublikines 
vaizduojamosios dailės parodas, nes 
konkurencija Akvarelės skyriuje buvo 
menkesnė nei Tapybos (dažnai buvo 
išskiriamos ne prestižinės patalpos, 
o holas, koridorius, koks nors praėji
mas). Bet svarbiausia, kad čia santyki
nai buvo daugiau laisvės, nes mažiau 
paisyta ideologinių reikalavimų. Tuo 
pasinaudojo ne tik Antanavičius, bet 
ir Linas Leonas Katinas.

„Bučinys“ ir „Apdovanojimas“ (abi 
1979) – tai koktūs „vadų“ tipažai, ideo
logiškai režisuota mizanscena primena 
vėlyvojo sovietmečio grimasas. Jos dar 
nebuvo eksponuotos parodose – kant
riai laukė menininko dirbtuvėje. žiū
rint į „Bučinį“, neįmanoma užmiršti 
istorinio Brežnevo ir Honeckerio buči
nio, kuris parodoje sukelia sinestezinį 

Valentinas antanavičius: 
siurrealus protestas prieš 

absurdą

rAMuTė rACHLEVIČIūTė
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Valentino antanavičiaus parodos „Pasaulis suvalkiečio akimis“ ekspozicijos fragmentai. 
Vda parodų salės „Titanikas“. 2022. Rusnės Šimulynaitės nuotraukos
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refleksą. regis, dar girdi senstelėjusių 
ideologinių narcizų čepsėjimą.

reiktų pridurti, kad technikos atžvil
giu Antanavičius išsprūsta iš akvare
lės kanono. Čia yra vadinamoji sausoji 
akvarelės technika: aiškus piešinys, 
lokalios, t. y. atpažįstamos, įvardija
mos spalvos. Sovietmečiu Lietuvoje 
buvo įsitvirtinusios šlapiosios akva
relės: dažnai tamsokų žemės kilmės 
dažų, ochrų deriniai, kurie daugiau 
ar mažiau atkartodavo ekspresionis
tinę aliejinės tapybos tradiciją. Aptir
pęs piešinys su minkštai išsiliejusiais 
kontūrais, sunkiai įvardijamų spalvų 
ir atspalvių peizažai, vadinamieji ko
loristiniai, taip pat natiurmortai (ne
retai su liaudies skulptūromis) – toks 
buvo meniškos akvarelės kanonas.

Siurrealumo efektas išgaunamas 
ir akvarelėje „Batai“ (1977), kurio
je sovietinio vyruko, gyvenančio be 
blato, „basankės“ (ne brangesnės nei 
5 rubliai). Tačiau šioje akvarelėje jos 
beveik guliveriško dydžio bei rožinės 
spalvos, ir kybo ore. O apačioje žmoge
lis vėl užlaužęs galvą žiūri į dangaus 
mėlynę. štai taip Antanavičiaus akva
relėje ir gimsta siurrealus vaizdas – 
standartinis sovietinės buities daiktas, 
o spalva ir situacija vaizdinį išstumia 
virš realybės. Autoportretinių bruožų 
turinčio vyro vaizdavimas aštriu ra
kursu – Antanavičiaus mėgiamas ne 
tik akvarelėje, bet ir tapyboje.

Apnuogintų moterų sovietmečio Lie
tuvos tapyboje rasime, bet beveik nėra 
vyrų aktų. O Antanavičiaus kūryboje 
turime „Poetą“ (1968–1989, Vrrr) ir 
autoportretinį aktą „Autoportretas“ 
(1975, Lietuvos nacionalinis dailės mu
ziejus, toliau – LNDM). „Poetas“, beje, 
priklauso prie mūsų vaizduotę apie 
kūrybos procesus žadinančių kūrinių 
(tapytas daugiau nei 20 metų, kaip ir 
„Baudžiava“, 1969–1988, LNDM).

Parodoje kyla daugiau klausimų, nei 
galima rasti atsakymų. Ankstyvuo
siuose darbuose matome susižavėjimą 
Pablo Picasso tapyba (visa eilė tamsių, 
laužytų formų vyriškų figūrų, nuta

pytų kubistiškai siurrealiu stiliumi). 
Nors ir nebūdamos autoportretiškos, 
jos vis dėlto byloja apie egzistencines 
gyvenimo, asmeninio ir visuomeninio, 
problemas – „Nukankintas“ (1967, 
Vrrr), „Klūpantis“ (1968, Vrrr) ir 
kt. Kaip ir dauguma to laikotarpio 
darbų, jie nutapyti ant didelių staty
binio kartono lakštų ir pasidėti „sau“, 
neeksponuoti. Laukė geresnių laikų ir 
sulaukė. Tačiau kaip po tamsių, gai
vališkai temperamentingai nutapytų 
„Nukankinto“ ir „Klūpančio“ galėjo at
sirasti „Poetas“? Kaip po rupios, gru
bios, ekspresyviai agresyvios tapybos 
galėjo atsirasti poetiškas, plonai nuta
pytas, lokalinių spalvų siurrealus, dar 
ir su neoromantizmo skraiste darbas? 
Kaip įmanoma tiek iš savęs paimti vie
nu ir tuo pačiu metu?

Norėdamas dalyvauti kasmetinėje 
vaizduojamosios dailės parodoje – pa
rodyti, kad dar yra, – tapytojas pasinė
rė į menininkų portretų tapymą. Tai 
buvo šansas patekti į grupines paro
das, tikimybė, kad kokį portretą galė
tų ir nupirkti. Antanavičius pagarsėjo 
aliejumi nutapytais rašytojų portre
tais: Juozo Apučio (1977, LNDM), Jono 
Mikelinsko (1980, LNDM), romualdo 
Lankausko (1977, LNDM; parodoje 
neeksponuotas), Juozo Grušo (1985, 
NČDM). šie portretai gana didelių dy
džių, sakyčiau, monumentalūs ir tikrai 
vertingi portreto žanro kūriniai. ypač 
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Apučio portretas, kuris, norisi sakyti, 
yra lyg rupiai nudrėbtas. Dailininkas 
yra Apučio prozos gerbėjas ir portrete 
panaudojo pasakojimą, kaip vaikystėje 
arklys skėlė kakton. O Antanavičius 
portrete „skėlė“ žaliu dažu, pavaiz
duodamas rašytoją su prarakta kak

ta – taip atskleidė gaivalingą Apučio 
talentą. Visi Antanavičiaus portretai 
geri, bet šis itin džiugina tapyba.

Parodoje atskirai eksponuojami Al
bino Kentros (1979, NČDM) ir Justino 
Mikučio (1977, Vrrr) portretai. Mi
kučio (1922–1988) portretų Antana
vičius sukūrė ir daugiau – gamtoje, 
šventoriuje, kur jis toks liesas, bet ga
lingas savo minties, intelekto prover
žiu, poezijos išmanymu ir tuo poveikiu, 
kokį padarė darbuodamasis pozuoto
ju tuometiniame dailės institute, per 
seansus deklamuodamas eilėraščius 
rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbo
mis, filosofuodamas.

Sovietmečiu giliau susipažinti su 
pirminiais siurrealizmo šaltiniais ne
buvo galimybių, tad būta domėjimosi 
pasąmonės, vaizduotės, sapnų sferos 
reiškiniais. Ir be teorinio pagrindo 
dailininkai mėgino ieškoti kūrybinių 

impulsų vizijose, linko į asociatyvų 
meninį mąstymą ir metaforiką, kūrė 
savitas individualias mitologizuotas 
simbolikas, turinčias siurrealumo 
bruožų. Dauguma lietuvių meninin
kų pripažino, kad negalima nuneig
ti katalonų siurrealisto Salvadoro 

Dali meistrystės, kad jis – „galingas 
menininkas“1. Antanavičius, kiti žy
mūs lietuvių dailininkai, pavyzdžiui, 
Petras repšys, Povilas ričardas Vai
tiekūnas pripažino, kad siurrealizmo 
dailininkai, ypač Dali kūryba, jiems 
darė poveikį. Antanavičiaus nuomo
ne, nors sunku išmatuoti siurrealizmo 
grynumą, tačiau šios modernizmo sro
vės įtaka vienaip ar kitaip jaučiama 
daugelio lietuvių menininkų kūryboje2. 
Pirmieji Antanavičiaus siurrealumu 
pasižymintys kūriniai pasirodė XX a. 
septinto dešimtmečio viduryje.

Antanavičius pripažįsta, kad jo kū
ryboje siurrealizmo kryptis suvaidino 
svarbų vaidmenį3. rašydamas apie 
savo mokytojus ir ištakas, dailininkas 
teigė: „Mene laikau save savamoksliu, 
nė vienas iš mano buvusių mokytojų 
nėra man padaręs didesnės įtakos. Mo
kiausi ir tebesimokau iš liaudies meno 

(ne tik lietuviško), arsininkų, iš savo 
draugų dailininkų, iš pasaulinių tapy
bos meistrų: rembranto, Dali, Magrito, 
iš literatų Svifto, Kafkos, Folknerio, Jo
nesko, Beketo, iš kinematografininkų 
Bergmano, Felinio, Antonionio ir t. t.“4

Dauguma Antanavičiaus personažų 
asambliažuose – aportretiški, sudaik
tinti. Jų veidai priklauso daugiau na
tiurmorto atributams, o ne žmogaus 
povyzai, ir tai galinga siurrrealios 
vaizduosenos priemonė. Dauguma 
personažų turi ne „savas“, o iš kito 
konteksto įkoliažuotas personažų gal
vas (nuo torso besiskiriančias dydžiais, 
stilistika ir kt. parametrais), tai leidžia 
kalbėti apie paslaptį, kaukėtumą. Apie 
veido slėpimą Antanavičiaus kūryboje 
galima svarstyti įvairiai: gal daugiau 
dėl to, kad veidas, regis, „pamestas“, 
„prarastas“ ar „pavogtas“. Kaukė ar 
svetimas veidas trukdo identifikacijai, 
saviidentifikacijai. Opozicija melas/tie
sa gali padėti, bet nedaug: galime nu
manyti, kad tai netikras, ne tas veidas, 
bet atspėti, koks galėtų būti tikrasis, 
žiūrovas nepajėgus. Kaukė nuo seno 
susijusi su karnavalu, šiuo atveju, 
gyvenimišku, bet Antanavičiaus kar
navalas nėra šventė. Siurrealizmui 
būdingas gyvo/negyvo sumaišymas, 
dezorientacija Antanavičiaus asamb
liažams tinka: sugrubintos formos, 
ekspresyvios deformacijos, atšiaurus 
juodas humoras išryškina persona
žus, atskiromis kūno dalimis išda
lintus, fiziškai sulaužytus, dvasiškai 
palūžusius. 

rašydama apie Vincentą van Goghą, 
teoretikė Griselda Pollock vyro kaip 
kūrėjo esmę apibūdino taip: „tai, kas 
išskiria jo kūrybą, yra ekscesas – jė
gos, nervingos energijos, išraiškos 
galybės perteklius. Išryškindamas 
pačią daiktų esmę, dažnai beatodai
riškai supaprastindamas formas [...], 
jis atsiskleidžia kaip galingas vyras, 
nutrūktgalvis, dažnai brutalus“5. Toks 
apibūdinimas tinka ir Antanavičiaus 
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1 Pokalbis su Petru Repšiu, Vilnius, 2012-02-
17; Pokalbis su Povilu Ričardu Vaitiekūnu, Vil-
nius, 2012-10-14; Pokalbis su nijole Vilutyte, 
Vilnius, 2012-02-18, in: autorės archyvas.

2 Pokalbis su Valentinu antanavičiumi, Vil-

nius, 2012-01-31.
3 Pokalbis su Valentinu antanavičiumi, Vil-

nius, 2012-02-26.
4 Valentinas antanavičius, in: 72 lietuvių 

dailininkai – apie dailę, sudarė alfonsas and-

riuškevičius, Vilnius: Vilniaus dailės akademi-
jos leidykla, 1998, p. 20.

5 Griselda Pollock, „Motinos kūno dvilypu-
mas: Psichoanalitinė van Gogho legendos inter-
pretacija“, in: Šiaurės Atėnai, 2008-09-05, p. 6–7.
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kūrybai. Torsai ar atskiros kūno dalys 
galingai, gaivališkai, brutaliai atskir
tos ir sujungtos be jungiamųjų dalių 
(pavyzdžiui, pėdos su galvomis „Bau
džiavoje“, 1969–1988).

Ketvirčiavimas ar kitoks žmogaus 
kūno padalijimas, natiurmortavimas 
yra asmenybės, jos fizinio apvalkalo, 
išoriškai vientisos kūniškos asmeny
bės griūtis, kai atsiduriama už įpras
tinių patirties ribų. Antanavičiaus 
vaizdinių įtaiga byloja apie išgyvena
mas ar jau išgyventas, bet neišgyven
dintas ilgalaikes traumines patirtis. 
Dėl traumavimo trukmės, pobūdžio, 

kančios išgyvenimų baigtinumo abe
jonių nekyla: jie vis išnyra ir primena 
apie save. Kokie tie stresogeniniai įvy
kiai, mes galime numanyti. Jie, regis, 
susiję ne tik ir ne tiek su privačia pa
tirtimi, bet ir su bendresniais – bend
ruomenės, visuomenės, valstybės – iš
gyvenimais. Psichologė Gražina Gu
daitė, jungiškosios krypties analitikė, 
mano, kad ilgalaikį traumos poveikį 
kartais galima įvardyti kaip demo
nišką, kuris retkarčiais destrukty
viai veikia psichinį gyvenimą, trikdo 
žmogaus psichologinį augimą, tobu
lėjimą, brandą, o gali iš asmeninės 

virsti didelės žmonių grupės, bendruo 
menės savybe. 

Sadistinė vaizdinija Valentino An
tanavičiaus kūryboje padeda perteik
ti kolektyvines sovietmečio psichikos 
traumas ir jų pasekmes. „Ketvirčiuoti“ 
ir kitaip išdalinti brutalūs kūnai, su
rakinti dinamiškose pozose, kaukėti 
veidai su sustingusia išraiška atspindi 
sovietinės Lietuvos žmogaus patirtį, 
totalitarinės sistemos atneštus išgyve
nimus. Protestas prieš absurdo, blogio 
pasaulį Antanavičiaus paveiksluose, 
asambliažuose yra siurrealistinis, bru
talus, iracionalus.
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Fenomenologija net ir filosofijos pa
grindus turinčiam žmogui dažnai 
atrodo kaip klampi, klaidi ar kartais 
tiesiog neįžengiama filosofijos sritis. 
Pavyzdžiui, Edmundo Husserlio teks
tai yra sunkiai įkandami daugeliui net 
ir šiokių tokių filosofinių žinių turin
čiam skaitytojui. Tačiau tai iš esmės 
galioja visoms šiuolaikinėms akademi
nių tyrimų sritims – nūdien bet kokia 
specializuota mokslinė konferencija 
iš esmės yra suprantama tik tų sričių 
specialistams, o tyrėjams visuomet 
kyla dilema tarp sudėtingų atradimų 
pristatymo kolegoms ir bandymo juos 
pateikti suprantama kalba. Papildoma 
komplikacija tarp fenomenologų yra 
ta, kad vieni kalba apie atpažįstamus 
reiškinius (dalykus), kiti – sausai ir 
techniškai, bet turiningai pristato teo
rijas ar savuosius tyrimus, o štai tre
ti – skandina kolegas ir kitus dalyvius 
citatų ir sąvokų, kurios nėra savaime 
aiškios, migloje. Nebuvo išimtis ir 
spalio 14–15 d. Vilniuje vykusi konfe
rencija „Phenomenological Concept of 
Sedimentation“1, tačiau čia stipresnieji 
momentai visgi pranoko silpnesniuo
sius. Tarptautinės filosofijos konferen
cijos (tikros, o ne „ant popieriaus“) nėra 
dažnas įvykis Lietuvoje, tad aptarti ją 
verta vien dėl to.

Pasirinkta konferencijai tema – se
dimentacija. žinoma, ne geologinė se
dimentacija, o sedimentacijos sąvoka 

Fenomenologiniai kasinėjimai 
Vilniuje

 LAuryNAS PELurITIS

Husserlio ir MerleauPonty tekstuose 
bei tai, ką šios sąvokos pagalba gali
me suprasti. Geologinis sedimenta
cijos procesas nusakomas taip: „(lot. 
sedimentum – nusėdimas, nuosėdos), 
dalelių nusėdimas iš judančios arba 
ramybėje esančios suspensijos vei
kiant gravitacijos, išcentrinei jėgoms 
arba elektromagnetizmui dėl nevieno
do dispersinės fazės ir terpės tankio. 
[...] Nusėda įvairaus dydžio dalelės, 
nuo didelių riedulių vandens srovėje 
iki dulkių arba atskirų molekulių sus
pensijose. Dėl sedimentacijos žemės 
paviršiuje susikaupus nuosėdoms su
sidaro nuosėdinės uolienos, skaidrėja 
vanduo, atmosferoje mažėja skystųjų 
ir kietųjų dalelių“2.

Norint suprasti, kaip apie sedimen
tus kalbama fenomenologijoje ir ką 
apie ją teigė konferencijos dalyviai, 
apžvalgos pradžioje būtų patogu pa
cituoti patį Husserlį: „Apsvarstykime 
natūralaus normalaus gyvenimo būdą: 
čia mes judame naujų patirčių, teigi
mų, vertinimų, sprendimų sraute. Kie
kviename šiame akte aš yra nukreiptas 
į savo aplinkos objektus ir jais vienaip 
ar kitaip užsiėmęs. šiuose aktuose jie 
yra suvokti tai kaip tam tikros tikro
vės (Wirklichkeiten), tai kaip tikrovės 
modalumai (pvz., kaip galimi, abejotini 
ir t. t.). Nė vienas šių aktų ir nė viena 
juose galiojanti prasmė (Geltung) nėra 
izoliuoti. Jie savo intencijose būtinai 

implikuoja begalinį horizontą, kuris 
yra pilnas neaktualių, srūvančiame 
judrume kartu funkcionuojančių ga
liojančių prasmių. Įvairūs įgyti daly
kai iš ankstesnio aktyvaus gyvenimo 
nėra negyvos sedimentacijos. Nuolat 
suvokiamas, bet šiam momentui ne
reikšmingas ir visiškai nepastebimai 
liekantis fonas (pvz., suvokimo lauko 
fonas), vis dėlto funkcionuoja kartu 
su savo implikuotomis galiojančiomis 
prasmėmis, nors jos šiuo momentu 
nėra aktualizuotos“3. Tad sedimentuo
ta patirtis mus veikia sudėtingesniais 
būdais nei tiesiog atmintis. Sedimen
tacija iš esmės yra tai, kas per patirtis 
„nugula“ mumyse (teisingiau būtų sa
kyti, kad tai mes esame „sedimentuoti“). 

Konferenciją atidarė Honkongo 
universiteto profesorius Saulius Ge
niušas, pasiūlęs tris sedimentacijos 
konceptus: statinį – kaip retencijos 
modifikaciją (atsiminimas, praeities 
momento užlaikymas); genetinį – kaip 
pasąmonės formą (pasąmoniniai at
minties klodai); generinį – kaip istori
cistinį, kultūrinį fenomeną. Tematine 
prasme konferencija iš esmės skilo 
pagal šią sedimentacijų skirtį. Geniu
šas savo paskaitoje taip pat pamėgino 
suprobleminti tai, kaip sedimentai yra 
sąmonės reaktualizuojami ir kaip jie 
„užmirštami“ (taip pat kuriais atve
jais tikri sedimentai nebegali būti „iš
traukti“ į sąmonės paviršių, bet galbūt 
vis tiek mus veikia). MerleauPonty 
požiūriu, kaip jį pristatė Geniušas, 
dabartis visada susieta su praeities 
retencija (užlaikymu), t. y. dabartis 
visada įšaknyta praeityje. Todėl visa 
patirtis yra sedimentuota: nėra nei 
grynos dabarties, nei tikrąja prasme 
grynos praeities. 

Toliau ši problematika buvo plėto
jama įvairiomis kryptimis – Danielis 
Tkatchas (Leuveno katalikiškasis uni
versitetas) aptarė sedimentacijos bei 
trauminės patirties problematiką ir 

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

1 Konferenciją su Lietuvos mokslo tarybos 
parama organizavo Lietuvos fenomenologų 
draugija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 
Vytauto didžiojo universitetas ir leidykla Phi 
knygos.

2 Petras Šinkūnas, „sedimentacija“, in: Vi-

suotinė lietuvių enciklopedija, in: https://
www.vle.lt/straipsnis/sedimentacija.

3 Edmund Husserl, Die Krisis der europäi-
schen Wissenschaften und die transzenden-
tale Phänomenologie. Eine Einleitung in die 
phänomenologische Philosophie, (Husserlia-

na, t. Vi), Haag: nijhof, 1954, p. 152; Mintauto 
Gutausko vertimas (ir kursyvas) iš:  Mintautas 
Gutauskas, Dialogo erdvė: Fenomenologinis 
požiūris, Vilnius: Vilniaus universiteto leidyk-
la, 2010, p. 49.
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pristatė bendresnius konceptualinius 
sąryšius tarp Husserlio ir Sigmundo 
Freudo diskursų. Su patirties kūniš
kumu susijusią problematiką įdomiai 
aptarė Gediminas Karoblis (Norvegijos 
mokslo ir technologijų universitetas), 
žvelgdamas į sedimentus iš kinestezės 
ir konkrečiai šokio teikiamos patirties 
perspektyvos. Laisviausias, bet turbūt 
daugiausia vėlesnių diskusijų tarp 
kitų dalyvių sukėlęs pranešimas buvo 
Tomo šinkūno bandymas apžvelgti tai, 
kaip galima fenomenologiškai kalbėti 
apie šleikštulį ir nerimą. Jo požiūriu, 
nors tai yra vienos pamatinių žmogiš
kųjų emocijų, kitaip nei meilė ar ne
apykanta, kurios visada yra į kažką 
nukreiptos sąmonės, šleikštulys ir ne
rimas neturi būtino objekto.

Kaip metafora arba analogija sedi
mentacija gali būti produktyvi mėgi
nant nusakyti ne tik kai kuriuos są
monės, bet ir kultūros bei, žvelgiant 
plačiau, istorijos ir istorinės atminties 
procesus. Sedimentacijos metafora 
nėra tolima ir kalbantiems apie kul
tūros istoriją – pavyzdžiui kultūrinio 
sluoksnio sąvoka kaip metafora pasi
skolinama iš archeologų, kartais net 
kalbama apie archyvus kaip sedimen
tus4. žinoma, tai, kaip istorikai mąsto 
apie praeitį ir istoriją, ir kaip filoso
fai – labai skiriasi.

Sąsajos su istorijos mokslu nebuvo 
konferencijoje nagrinėtos, tačiau kul
tūrinės ir socialinės tikrovės fenome
nologinio tyrimo problematika pasi

rodė gana gausiai ir neretai gerokai 
aktualiau nei tiesiog „klasikų“ tekstų 
ir citatų aptarinėjimas. Tiesa, gal kiek 
keista, kad šios problematikos prane
šimai buvo išsibarstę po visą programą 
ir nebandyta jų stipriau sutelkti į ku
rią nors iš konferencijos dienų. Dalius 
Jonkus (Vytauto Didžiojo universite
tas) aptarė rašymą kaip kultūrinės 
sedimentacijos ir atminties formą, 
Mihailas Zvarikas (Trnavos universi
tetas) aptarė istorinio įvykio konceptą 
Jano Patočkos istorijos filosofijoje, Giu
lia Salzano (Italijos filosofijos studijų 
institutas) pristatė sedimentacijos kon
ceptą vieno socialinės fenomenologijos 
pradininkų Alfredo Schützo darbuose. 
Simas Čelutka (Vilniaus universitetas) 
iš visų jaunųjų mokslininkų perskaitė 
formos ir turinio požiūriu labiausiai 
nušlifuotą pranešimą, kuriame pamė
gino naujai pažvelgti į Hannah Arendt 
pasiūlytą darbo, darymo ir veiksmo 
skirtį (labor, work, action). Fenomeno
loginės teorijos taikymą arčiau prak
tinių klausimų pritraukė Mintautas 
Gutauskas, pristatęs savuosius tyri
mus apie šiukšlių ir atliekų problemą 
antropoceno amžiuje. Nors iš bendros 
pranešimų tematikos tarsi iškrito, ta
čiau gaiviu oro gūsiu snaudžiančius 
pažadino Jūratės Levinos žvilgsnis į 
T. S. Elioto Wasteland per Husserlio 
Leib ir Körper (gyvenamojo kūno ir 
kūno kaip materialinio ob jekto) skirtį.

Konferenciją užbaigė skirtingas 
renginio gijas apjungianti Nicolaso 
de Warreno (Pensilvanijos valstijos 
universitetas) paskaita „Išnykimo 
in tymumas: vaiduokliškumo ir sedi
mentacijos fenomenologijos link“, ku

rioje sedimentacijos konceptas buvo 
ir kritikuotas. Paskaitoje profesorius 
atsigręžė į Patočkos 1967 m. tekstą 
„Gyvenimo po mirties fenomenologija“. 
Mirtis nagrinėta ne kaip ontologinis 
ar metafizinis, o kaip fenomenologi
nis klausimas: apie ką mes galvojame, 
kai galvojame apie mirusįjį? Kaip ki
tas gyvena mumyse po savo mirties
išnykimo iš mūsų gyvenimo, jei mirtis 
apvagia kitą nuo buvimo, bet ne nuo 
manifestacijos mums? Tai neatskiria
ma nuo klausimo apie gyvenimą iki 
mirties ir intersubjektyvumo proble
matikos (čia atsiveria ir platesnis mąs
tymo apie kultūrą, visuomenę ir istori
ją laukas). Kartu de Warrenas žengė 
ir kiek toliau sedimentacijos sąvokos, 
klausdamas apie vaiduokliškumą: ar 
viskas, ką patiriame, yra sedimentuo
ta? Išnykimo intymumas nurodo į tai, 
kad to žmogaus nebėra, bet jis kaž
kaip mus tebeveikia, t. y. ne atmintis 
„pažadina“ praeitį, o kaip tik praeitis 
išjudina dabartį. Taigi sedimentacijos 
konceptas gali būti aktualus ir įdomus 
ir kiek platesnei publikai.

Kaip ir daugelyje tokių renginių – 
daugiausia dalyvavo dalyviai. Be ke
lių mokslininkų ir studentų iš šalies, 
konferencijos publika daugiausia buvo 
patys pranešėjai, o štai fenomenologi
ne filosofija besidomintys vietos filo
sofai be specialaus kvietimo neišlindo 
iš savo „korių“. žinoma, geriausios ir 
vaisingiausios diskusijos prasidėjo tik 
vakare išgėrus vyno: tada ir sedimen
tacijos aspektai tapo aiškesni, ir visų 
anglų kalba buvo ne tokia medinė, ir 
lengviau radosi jungtys su istorija, su 
politine ir socialine teorija.

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

!

4 juan ilerbaig, „archives as sediments: me-
taphors of deposition and archival thinking“, 
in: Archival Science, 2021, t. 21, p. 83–95.
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Nuo XX a. pradžios, Sigmundui Freudui ir jo sekėjams 
išradus bei teoriškai pagrindus psichoanalizę, Vakarų 
kultūroje, mene ir moksle nebeliko abejonių, kad bet 
kuris žmogaus susidūrimas su daiktine ir psichologi
ne tikrove visada bent iš dalies yra keliantis skausmą. 
Veikale Anapus malonumo principo austrų gydytojas 
ir psichoanalizės pradininkas rašo apie tai, kad asmuo 
negali visą laiką gyventi jausdamas malonumą ir būti 
varomas gyvybės vara, nes bet koks įsitraukimas ir į 
vidinį savo pasaulį, ir į išorinę, bent kiek objektyvią 
rea lybę, yra neišvengiamas ir to įsigyvenimo pabaigoje 
yra varomas mirties potraukio – izoliacijos nuo tikro
vės, kuri kankina jau per daug.

Iš Pravieniškių kilęs, Vilniuje gyvenantis vidurinio
sios lietuvių poetų kartos atstovas Ernestas Noreika 
naujausioje savo knygoje Akvanautai ir sau, ir skaity
tojui pasiūlo būdą, kaip sumažinti aplinkinio pasaulio 
ir savirefleksijos sukeliamą skausmą. Kai visos aplin
kos detalės spaudžia lyg froidiškasis realybės principo 
diktatas, Noreikos eilėraščių subjektas renkasi ieškoti 
savosios tikrovės vaizdais. Po postmodernizmo sekan
čiame būvyje, kuriame pirmasis žmonijos ir žmogaus 
vaizdinys yra užmirštas ir neaiškus, asmeniui lieka 

vaizdų griūtis, kurią reikia savaip organizuoti, kom
ponuoti ir kurti derinius. Tai – poeto priedermė. Vaiz
dinių seka Akvanautų žmogui yra estetinio malonumo 
principo patyrimas: prie nieko nereikia liestis, užtenka 
regėti ir sekti pasaulio kaitą. Matymas akimis netrun
ka pereiti į vidinę žiūrą.

Noreikos eilėraščių kalbantysis nuolat kelia klau
simus, kas yra savastis, kaip rasti save, kai pirminis 
vaizdinys yra prarastas. Freudo sekėjas Carlas Gusta
vas Jungas yra nemažai rašęs apie vadinamąjį savas
ties archetipą: tokį žmogaus buvimą, kai visa psichinė 
žmogaus realybė tampa vientisa ir integrali. Ne vien 
Noreikos Akvanautai, bet ir daugelis mūsų laikų meno 
kūrinių atskleidžia labai sunkias asmens savasties 
paieškas. Pasaulyje, kuris seniai nebėra vientisas, net
gi tapęs šizofreniškai suskilusiu, apie vientisą žmogų 
kalbėti ir galvoti tampa problemiška. Noreika savas
ties siekia bei ieško ir regėjimu, ir kalbėjimu: gimtų
jų Pravieniškių vaizdai, kitos vietovės, kurių krašto
vaizdis primena seną, apleistą mažą Lietuvos miestelį, 
plaukia eilėraščių subjekto atmintyje ir nuolat prime
na dažnai kartojamą klausimą „Kas aš esu?“ realy
bė, būdama atsimenama, knygos Akvanautų žmogaus 
nepalieka ramybėje ir nuolat verčia veikti vaizduotę. 
Ir atpažįstamos aplinkos detalės, ir vidiniai vaizdiniai 
eilėraščių subjektui neatrodo suteikiantys prasmę būti 
be kančios – vaizdai čia tampa tik atsimenamų dalykų 
laipsniškos užmaršties ir savęs užsupimo būdu.

rašytoja Vanda Juknaitė vieną savo knygų yra pava
dinusi Išsiduosi. Balsu. Joje rašoma apie Vilniaus gele
žinkelio stoties ir jos prieigų beglobių vaikų gyvenimą 
ir stovyklą Anykščių rajone, Inkūnuose šimtmečių san
dūros laikais. Knygos pavadinimas pasako paprastą, 
bet nedažnai apmąstomą tiesą: apsimesti žmogus gali 
žvilgsniu, laikysena, poza, tačiau savojo balso nuslėpti, 
jei tik kalbama, nepavyksta nė vienam.

Akvanautų eilėraščių subjektas yra repuojantis. Kai 
kurie eilėraščiai nesunkiai galėtų būti skaitomi reperių 
varžytuvėse ir tiesiog gatvėje. Eilėraščio virsmas repu 
Noreikai – tai, visų pirma, ritmo jutimas. Būtent tai 
palaiko poetinio subjekto gyvybę. ritminga balso mo
duliacija ataidi ir paskutinių XX a. metų intonacijomis, 
ir tokiu pulsavimu, kuris neleidžia Noreikos stipriai at
riboti nuo eilėraščių subjekto. šios knygos eilėraščiai 
yra skaitytini balsu. Jei klaustume, ką „išduoda“ auto
riaus balsas, be savaime suprantamo unikalumo, derė
tų prisiminti repo kilmę. Toks poezijos skaitymo būdas, 
sumišęs su socialiniu protestu (pastarojo Noreika šio
je knygoje privengia), yra tiesioginė nuoroda į savosios 
pradžios paieškas antikinėje oratorių konkursų tradi

KnyGų aidai

Ernestas noreika,
aKVanauTai: Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2022, 
102 p.

dailininkė deimantė Rybakovienė

savasties paieškos

rAMūNAS ČIČELIS
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cijoje. žinoma, ne vien šiam autoriui būdinga tokia is
torinė sąsaja, tačiau savųjų kultūrinių šaknų paieškų 
intensyvumas tikrai išskiria poetą iš kitų repuojan
čių kūrėjų.

Poetas, rašytojas rolandas rastauskas knygos Akva-
nautų ketvirtajame viršelyje pastebi, kad Noreika pa
rašė tokius eilėraščius, kuriuose matomas „esybių švy
tėjimas“. Semiotikas Algirdas Julius Greimas knygoje 
Apie netobulumą rašė, kad poezijos šaltinis dažnai yra 
regimasis: netikėta šviesa ir jos kritimo kampas kam
baryje Greimo aprašomą poetą paskatina parašyti eilė
raštį. Noreika savuosius vaizdinius ir jų seką, gelmi
nį jų pobūdį irgi atskleidžia šviesos ir tamsos, šešėlių 
žaismu. Tai, kas yra nuspėjamas pirmasis vaizdinys, 
pasaulio ir poezijos šaltinis, yra švytėjimas. Galima nu
manyti, kad Akvanautų autoriaus įkvėpimas irgi yra 
ne tamsi juodoji skylė, o kartais ir įsivaizduojamos švie
sos šaltinis.

Savo kultūriniu kraštovaizdžiu Noreikos Akvanau-
tai primena danų kino režisieriaus Larso von Triero 
filmą Prieš bangas: abiejų kūrėjų alter ego nepavyksta 
rasti ryšio su kitais žmonėmis, jie yra supami atšiau
raus, rupaus klimato ir gamtovaizdžio. Poeto eilėraš
čių tome galima netgi pastebėti tam tikrą šiaurietišku
mo lietuvių literatūroje ir eiliuotoje kūryboje tradicijos 
tąsą. Minėta šviesa Noreikai yra šalta, kurianti atstu
mą tarp matančiojo, kalbančiojo ir gamtos bei krašto
vaizdžio objektų. Akvanautai nėra spontaniškumo ir 
aistros persmelkta knyga – joje dominuoja tiriantis, su
prantantis ir perteikiantis žvilgsnis. Filmas Prieš ban-
gas, kaip ir Noreikos knyga, turi stiprią vidinę jėgą, 
kuri atsiveria ne metaforomis ar tiesioginiais įvardiji
mais, o potekstėje.

Akvanautai baigiami tokiu eilėraščiu, kuris vis dėlto 
atsako, ar poetiniam subjektui pavyksta pasiekti vidi
nę savastį, susiformuoti vientisą savo pasaulį, kuriame 
nekankintų realybės principas, vaizdai būtų ne vien sa
vęs anestezavimo nuo pasaulio būdas, ir pagaliau sau 
ir skaitytojui būtų darsyk patvirtintas buvimas poetu. 
Visa tai autorius pasiekia, kaip ir galima numanyti, ne 
pajungdamas save kokiai nors išorinei pasaulio jėgai, 

kuriai reikėtų paklusti ir kuri kontroliuotų mąstymo 
vientisumą, o įsivaizduojamybės plotmėje: eilėraščio 
„Ketera“ subjektas įsikuria mėgstamoje Prancūzijos 
vietovėje, nedideliame miestelyje ir, tikėtina, ne mūsų, 
o istoriniais, praeities laikais. Poetas tampa radusiu 
savo savastį, kuri aplinkinei tikrovei byloja priešišką 
tiesą, galimą įvardyti žodžiais: „šioje, Lietuvos, dabarti
nėje realybėje man vietos nėra“. šis vaizduotės efektas, 
nesyk patvirtintas Vakarų poetų, atveria tokį žmogaus 
buvimą, kuris yra vientisas, bet ne integralus, – turė
damas aiškų savo vidinio pasaulio pagrindo ir visumos 
vaizdą, poetas yra priverstas suprasti šios patirties ir 
turinio svetimumą aplinkai, kurioje gyvename. rizika, 
kurios imasi Noreika, jį atveda į beveik neišsprendžia
mą būseną, kuri galėtų tęstis ir kaip anachronizmas, 
ir kaip dažno istoriko gyvenimo būdas, sakantis, kad 
dabartis yra niekinga, ją lyginant su tomis epochomis, 
kurias tyrinėja istorijos mokslininkai ir kuriose įsigy
vena poetai. Noreikos niekada tiesiogiai nepatirtos pra
eities paradoksalioji atmintis siekia istorinius antiki
nių miestų ir Prancūzijos laikus.

Po paskutiniojo Akvanautų eilėraščio primenama, 
kad Ernestas Noreika yra performatyviojo meno kū
rėjas: pateikiama dviejų sakinių instrukcija, leidžianti 
metaforiškai patikrinti skaitytojo patiriamą atmosfe
ros slėgį ir pasipildyti deguonies atsargas. Taip poezija 
virsta galimybe suprasti, kad šiame, visiems viename 
pasaulyje egzistuoja kiekvieno asmeninė tikrovė, kuri 
turbūt kur kas dažniau nesutampa su masinės, popu
liariosios kultūros vaizdiniais, nei galėtume manyti. 
realybės variantų gausa nesuskaičiuojama ir neįma
noma suskaičiuoti, to daryti net ir nereikia, kol yra poe
tų, kurie leidžiasi į vidines keliones. Savitas matymas, 
unikalus balsas ir poetinė kalba – tai, pirmiausia, bū
das gyventi ir nuolat klausti prasmės klausimų, kurie 
nėra galutiniai. Akvanautai liudija, kad rastausko mi
nima „poetinė speleologija“ atveria tai, kas nesunkiai 
numanoma, tačiau dažno žmogaus vengiama: bylojimo 
apie tai, kad pačios įdomiausios ir paslaptingiausios 
yra žmogaus gyvenimo gelmės.

K n y G ų  a i d a i
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Pirmoji poetės, leidėjos, redaktorės ir vertėjos Gretos 
Ambrazaitės knyga Trapūs daiktai (2018) susilaukė 
sėkmės ir kūrybinio rezonanso – buvo skaitoma ir ap
tariama, pelnė svarbių įvertinimų. Autorės poetinis 
balsas išsiskyrė savitumu, asmeniškumo ir universa
lumo derme, gebėjimu naudoti ir valdyti įvairius kalbi
nius registrus. Jeigu recenzentė neklysta, Jaunojo jot
vingio premijos laudacijos autorė Giedrė Kazlauskaitė 
palinkėjo autorei „pusiausvyros tarp šviesos ir tamsos“. 
Antroji knyga tai išpildo su kaupu.

rašydama apie pirmąją Ambrazaitės knygą minėjau 
„slaptai išpažintinį“ poezijos rinkinio aspektą. Skaitant 
antrąją knygą, susidaro įspūdis, kad autorė drąsiau 
naudoja asmeninius momentus, tačiau svarbiausia, 
kad sugeba per subjekto istoriją byloti apie visuotinu
mą, pasiekiamas universalus patirčių dėmuo.

Ketvirtajame knygos viršelyje autorė rašo: „Adela 
ró żewicz buvo mano proprosenelė. Nesu jos sutiku
si, bet vardas, kaip laivas fantomas, liko klaidžioti po 

širdies vandenis“. Ir nors pirmajame knygos eilėrašty
je „rankinis laikrodis“ subjektas bijo liestis prie arte
fakto („bet mes neliečiam laikrodžio – / kad neatgytų / 
brangių, tačiau neatpažįstamų / žmonių veidai“ (p. 13), 
vis dėlto išdrįstama – per kūrybą, per tamsos ir šviesos 
pusiausvyrą, per nesumeluotą žvilgsnį „į istoriją su šal
mu“. šia knyga Ambrazaitė gręžiasi į praeities vande
nis, mėgina prisiliesti prie buvusiųjų, prie širdies mo
terų ir vyrų, „kai atminties lašelinės / čiurlena mano 
bambagysle“ (p. 17). Autorės eilėraščių privalumu lai
kyčiau ir tai, kad išvengiama perdėto sentimentalumo, 
vengiama nereikalingų pagražinimų, tačiau sugebama 
kalbėti jautriai ir skvarbiai. Iš šios tematikos itin iš
siskiria eilėraščiai „Adela różewicz“, „Kaip aš stebė
jau močiutės rankas“, „Be pavadinimo“, „Kaip buvo 
pakrikštytas mano krikštatėvis“. Eilėraštyje „Kaip aš 
stebėjau močiutės rankas“ per artimosios istoriją pasa
kojama ir tam tikro gyvenamojo laikotarpio istorija, iš 
dabarties perspektyvų brėžiamos, poetiškai archyvuo
jamos praeities trajektorijos: „rankos yra paveldimos 
su nepasirašytais popieriais, / atsisakymu, 58 straips
niu, durų trenksmu, užrakinta / biologijos laboratorija 
ir atimtais namais“ (p. 14). Pastebėtina, kad Ambra
zaitė puikiai derina tiesioginį įvardijimą ir nujaučiamą 
prasmę, jos užuominą. Pavyzdžiui, minimas 58 straips
nis – tai nuoroda į sovietines represijas – pagal šį bau
džiamojo kodekso straipsnį sovietmečiu buvo teisiami 
antisovietinio pasipriešinimo dalyviai. Kitas istorijos 
tamsumas liečiantis eilėraštis – „Be pavadinimo“. Kū
rinys turi paantraštę, paaiškinimą – eilėraščio subjek
tą senelis mokė į vandenį laidyti akmenukus. Atrodytų, 
smagi bendra veikla, artimas ryšys, šviesūs vaikystės 
prisiminimai. Tačiau įsiterpia prieštaringi žodžiai – 
„Anot senelio, kiek kartų akmenukas atsimušė į vande
nį – tiek žydų nušovei“ (p. 79). Tai, kam vaiko sąmonė 
dar neturėjo refleksijų galimybių, kitaip perskaitoma 
ir išrašoma iš suaugusiojo perspektyvos, tačiau suvo
kiama, kad deklaruoti vienareikšmišką tiesą vis dar 
yra sudėtinga: „tikras yra tik slidus / tiesos ir fantazijos 
dumblas“ (p. 81). Istorijos tamsa, dangaus be bombone
šių gausmo troškimas paliudijamas eilėraščiais „Kaip 
buvo pakrikštytas mano krikštatėvis“ ir „Brangakme
niai“. Kontrastuoja šių kūrinių pasauliai – griūnančio 
pasaulio krikštas ugnimi ir taikaus laiko brangumas. 
Tykios valandos prilyginamos dieviškajam maistui – 
manai, brangakmeniui, kurį šiandienio karo konteks
te imame iš tiesų vertinti: „Kiekvieną rytą šaly, kurioj 
nieko nevyksta / laiko brangakmeniai iškrenta po lan
gais“ (p. 23).

Kaip jau minėta, istorija, mėginimas iš dabarties 
perspektyvos čiuopti buvusį laiką knygoje yra labai 
svarbus. Laiko įvaizdžiai ir jų interpretacijos – centrinis  
knygos leitmotyvas. Ambrazaitės eilėraščiuose istorija 
ryžtasi familiariam veiksmui, taip, kiek tik apskritai 

Laiko takumas, 
„automatinė genų 

grąža to paties 
nominalo žetonais“

LINA BuIVIDAVIČIūTė

Greta ambrazaitė,
adELa: Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2022, 88 p.

dailininkė sigutė Chlebinskaitė
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įmanu, priartėdama prie knygos subjekto ir skaityto
jo. Kad būtų aptariama, įžvelgiama, interpretuojama: 
„ir praeitis / tiesiai iš laiko mašinos / meta publikai 
savo kelnaites“ („Technikos paradas“, p. 20).

Autorė ir jos kuriamas subjektas pateikia ištisą is
torijos retrospektyvą. šiuo aspektu išsiskiria savo
tiškas eilėraščių ciklas (knygoje jis taip neįvardytas): 
„VIII amžius pr. Kr.“, „I amžius“, „X amžius“, „XIV am
žius“, „XXI amžius“. Čia išskiriamas visų laikotarpių 
esmės distiliatas (per dabarties prizmę) – nuo Home
ro ir Dioniso (knygoje rašomi mažosiomis raidėmis) iki 
Kristaus, nuo Boccaccio (knygoje mažąja raide), angliš
kojo ir itališkojo sonetų varianto iki visos knygos es
mės: „lašas po lašo kaupėsi tirštosios blogio / ir skysto
sios gėrio kronikos“ („X amžius“, p. 65).

Laikas apmąstomas ir eilėraštyje „Triušio urvas“ (at
pažįstamas panaudotas Alisos stebuklų šalyje inter
tekstas) „Viskas eina pro šalį“, „Viskas praėjo anks
čiau“, „Viskas praeis ne laiku“, „Viskas dar bus kada 
nors“, „Viskas praeis greičiau“ (p. 47–49). Pateikiamas 
savotiškas laiko laipsniavimas, fenomenologinis lūkes
čių horizontas, kurį vis tik valdo subjektyvus, asme
ninis laikrodžio rodyklių sukimasis. Taip įmanoma 
pasukti ir link sugrąžinimo, retrospekcijos: „Nes dvide
šimt pir/mas amžius baigėsi, o dvidešimtas prasidėjo“ 
(„Skaitmeninis eilėraštis“, p. 57).

Kita svarbi knygos autorės mintis užrašyta ketvirta
jame knygos viršelyje: „Iš vienos atminties į kitą ban
gos nešioja mūsų įrašus, laiškus buteliuose, ir supa 
kažkoks gilus mėlis, apgaulingai primenantis dugną. 
Gal todėl dauguma šios knygos eilėraščių – su vaizdu į 
jūrą“. Knygoje iš tiesų daug vandens – sirenos, laiškai 
buteliuose, Neris, pelke virstantis ežeras (kaip ir visas 
mūsų žinojimas apie save ir pasaulį), prasiskyrusi jūra, 
pro raides plūstantis vanduo, skenduolės, savižuvės ir 
velniažuvės. Galima sakyti, eilėraščiuose figūruoja iš
tisa vandens ekosistema. recenzijos apimtis neleidžia 

plėstis, bet, žinoma, į galvą ateina ir Mircea Eliade, ir 
vandens ambivalentiškumas – gyvybės pradžia, nu
skaistinimas, kartu slaptingumas, gelmė, ir nebūtis. 
Gretos Ambrazaitės poezijoje visa tai suderinama.

Kalbant apie knygos poetinę raišką, autorei išlie
ka svarbūs detalūs daiktų pasaulio surikiavimai. Tai 
pastebi ir literatūrologas Mantas Tamošaitis: „Gretai 
 Ambrazaitei pavyksta ne tik tokius daiktus pasiūti iš 
sudygsniuotos daiktavardžių faktūros, bet ir guldyti 
juos į vientisą, nuoseklų, intelektualiai provokuojan
tį poetinį pasakojimą. Kurti asmeninius kažin kieno 
daiktus – visai nebesvarbu, tikrus ar išgalvotus, ku
riuos liečiant laikas ima rodytis apčiuopiamas pirštais: 
ir praeitis, ir nepagaunama dabarties akimirka, uoliai 
persekiojanti ateitį“ (ADELA by Greta Ambrazaitė | 
Goodreads). Ir čia labai norisi pacituoti jau interneto 
erdvėje minimą eilėraščio „Kaip aš stebėjau močiutės 
rankas“ fragmentą: „rankos yra paveldimos su nu
skinta šaka alyvos, / žiedu / nuo bevardžio piršto, sau
lės dėmėmis, mėlynių segė/mis, šachmatais, pledais, 
vabalais, žolių sriuba, vai/kystės visata, kuri susigū
žia, ką ją toliau sūpuotum“ (p. 15).

Knygos poetika artima avangardui, (kai kuriuose 
tekstuose) ekspresionizmui, yra konkrečiosios poezijos, 
formos ir turinio eksperimentų, pavyzdžiui, eilėraštyje 
„rimuotas asmeniškas eilėraštis su jauno XIX a. poeto 
autografu“. Intertekstai sumanūs, vietomis verčiantys 
giliau pasidomėti ir kritiką, ir skaitytoją, pavyzdžiui, 
eilėraštyje „Meksikietė“ subjektės vardas Calavera 
reiškia kaukolę. Knygos turinys ir forma itin apgalvoti, 
konceptualūs, skyriai susieti su rinkinio pavadinimu, 
puikus Sigutės Chlebinskaitės dizainas. Autorė sukūrė  
autentišką, atmosferišką, intertekstualią poezijos kny
gą. Nes, kaip teigiama eilėraštyje „Braižyba“ (p. 31),  
automatinė genų grąža tikrai kartais grįžta to paties 
nominalo žetonais. !
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šeteniuose, Czesławo Miłoszo gimtinėje, rugsėjo 15–
22 d. vyko viena iš Vytauto Didžiojo universiteto orga
nizuojamo literatūrinio renginių ciklo „Kauno literatū
ros savaitė“ dalių – „šetenių skaitymai“. Tarptautinio 
lygio intelektualai, tarp kurių – ukrainiečių rašytojas 
Jurijus Andruchovyčius ir baltarusė Nobelio literatū
ros premijos laureatė Svetlana Aleksijevič, permąstė 
Miłoszo kūrybinį palikimą pastarųjų metų Vidurio Eu
ropos geopolitinių įvykių kontekste. 2020 m. masiniai 
protestai prieš prezidento Aleksandro Lukašenkos rin
kimų falsifikavimą Baltarusijoje, dar 2014 m. pradėtas, 
tačiau 2022 m. vasario 24 d. kitą mastą įgijęs rusijos 
ir ukrainos karas, galiausiai – 2022 m. rugpjūčio 30 d. 
įvykusi paskutinio SSrS vadovo Michailo Gorbačiovo 
mirtis – šie įvykiai kreipia Vakarų valstybių ir visuome
nių dėmesį į Vidurio Europos regiono dabartį ir praei
tį, kurią savo tekstuose apmąstė Lietuvoje gimęs lenkų 
literatūros korifėjus Miłoszas. Nuo ankstyvosios prieš
karinės poezijos, kurioje ryški būsimo karo nuojauta, 
iki pokario romanų ir eseistikos, reflektuojančios Ant
rojo pasaulinio karo laiką – Miłoszo kūryba svarbi Vi
durio Europos istorinei atminčiai, kultūrai ir tapatybei.

šiandien Miłoszo kūrybinės idėjos reikšmingos dėl 
kelių priežasčių. Pirma, autoriaus analizuota totalita
rinio režimo prigimtis ir veikimo Europoje būdai dabar 
neatrodo paskendę praeityje, kaip kad kai kam galėjo 
rodytis iki karo ukrainoje. Karas neabejotinai sužadi
no Vidurio Europos valstybių ir visuomenių istorinę at
mintį, okupacijų ir priespaudos prisiminimą. šiose vi
suomenėse pasirodo tarsi jau spėtų primiršti autorių 
kūrinių perleidimai, organizuojami panašūs į „šetenių 
skaitymus“ renginiai, kuriuose naujai analizuojama 
ir perinterpretuojama jų kūryba. Andruchovyčius, pa
vyzdžiui, išskirtinai šiam knygų festivaliui parašė esė 
 „Pavergta beprotybė: antipasaulis“ – savotišką Miło
szo Pavergto proto (beje, Lietuvoje prieš pat tą vasario 
24 d. vėl perleisto) reinterpretaciją, kurioje nagrinė
jamas konformizmo sovietinėje sistemoje fenomenas. 
Taigi karo kontekste visuomenė kreipia dėmesį į pana
šias temas narpliojusius rašytojus – tekstai aktualūs 
ne tik savo turiniu, tačiau matomi ir kaip galima ats
pirtis naujoms idėjoms. 

Antra priežastis dar vienam Miłoszo reaktualizavi
mui yra tai, kad jis gali būti neabejingumo savo gyve
namam laikui – net jei tas laikas yra katastrofų am
žius – pavyzdžiu. Miłoszo kūrybinis universalumas ir 
produktyvumas buvo pasiekti XX a. antros pusės ka
tastrofų fone: prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 
Miłoszas traukėsi iš Lenkijos per rumuniją ir ukrainą, 
kol pasiekė Lietuvą. Vilniuje išleido pirmuosius tekstus 
apie kilusį karą – taigi nedelsiant reflektavo pakitusią 
politinę tikrovę. Jo kūrybos interpretavimui įdomios 
ir jo paties kūrinių vėlesnės autorefleksijos, prierašai 
po daugelio metų, kurie pastaruoju metu publikuojami 
naujuose autoriaus kūrinių leidimuose. Vienas iš tokių 
tekstų – 2021 m. leidyklos Apostrofa lietuvių skaityto
jui pirmą kartą pristatytas dvikalbis Poetinis traktatas 
su mano komentarais, kurį galima skaityti kaip poe
tine forma pateiktą liudijimą apie XX a. antros pusės 
žmonių likimus. Tokie papildomi komentarai, referuo
jantys į praeityje vykusį kūrybos procesą, ar į to meto 
aktualijas, būdingi ne vienam rašytojo kūriniui – ne 
išimtis ir 1953 m. išleistas pirmasis eksperimentinis 
autoriaus romanas Valdžios užėmimas. Po penkių de
šimtmečių nuo šio romano išleidimo autorius konsta
tavo – tai gero amato darbas, romano formos politinė 
studija apie Antrąjį pasaulinį karą Lenkijoje ir nepri
klausomos Lenkijos pabaigą, t. y. laiką, autoriaus žo
džiais, mastu prilygstantį antikinei tragedijai, kurioje 
atsidūręs žmogus ieško išeičių. 

romanas pradedamas nuo intelektualo profesoriaus 
Gilio portreto, verčiančio Tukididą – vieną pirmųjų is
torikų, Peloponeso karo liudininką. Kaip Tukididas sa
vąjį pasakojimą skyrė amžininkams, taip ir Miłoszas 
pirmiausia rašo savajai kartai puikiai suvokdamas, 
kad blėstant kolektyvinei atminčiai panašaus kūrinio 

Czesław Miłosz,
VaLdžios užėMiMas,
iš lenkų kalbos vertė 
Vytas dekšnys,
Vilnius: odilė, 
2021, 237 p., 1000 egz.

dizaineris jurgis Griškevičius

„sakai pasauliui. 
Pažvelk“: apie Miłoszo 

Valdžios užėmimą
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jau niekas nebeparašys. Vis dėlto ilgą laiką autorius 
buvo nepatenkintas savo darbu dėl jo politiškumo – 
prieštaringą atmintį norėjosi palikti istorijai, todėl ir 
romano rašymą autorius laiko „maišu“, į kurį sudeda
ma tai, kas nuodija kepenis. Tarsi Leopoldas von ran
ke, siekdamas atskleisti praeitį tokią, kokia buvo iš tik
rųjų – be moralizavimo ar patoso, – Miłoszas sukūrė 
unikalų kūrinį. 

Skaitytojas įvedamas į 1944ųjų Lenkiją, per pirmo
sios lenkų divizijos politinio švietimo karininko Piotro 
Kvintos, kartu su raudonąja armija pasiekusio gimtą
ją Lenkiją, žvilgsnį. 1939 m. vokiečiams pradėjus karą, 
Kvinta svarstė, ar likti sovietų okupuotos Lenkijos zo
noje, ar grįžti į vokiečių užimtą tėvynės dalį. Pasirinkęs 
pastarąjį sprendimą, argumentuodamas noru išpirkti 
savo kaltes ir dalintis likimu su pažemintais lenkais, 
tačiau sugrįžti nepavyko: įskųstas pažįstamo, komu
nistams simpatizavusio Vinterio ir nuteistas penke
riems metams už kontrrevoliucinę veiklą, t. y. parašytą 
straipsnį, kuriame kritikavo poetus komunistus, Kvin
ta buvo išvežtas link uralo. 

Personažų gyvenimus karas keičia dramatiškai. Vin
teris buvo priverstas stebėti savo vaiko mirtį Ašchaba
de, jo paties tėvas – žydas knygrišys – žuvo Varšuvos 
gete. Kvintos bičiulis Julianas, net gyvendamas Var
šuvos gete skaitė paskaitas, nes „Argi tas, kas mokosi 
žodelių, pripažins sau, kad nėra vilties?“ (p. 33), vėliau 
pabėgo ir tapo partizanu. Net ir epizodiškai sušmė
žuojančių personažų gyvenimo nuotrupų pasažai itin 
dramatiški: gestapo sučiupto Martyniako iššokimas iš 
traukinio, vežusio į Osvencimą, ruonio, palikusio savo 
žmoną Katažyną vokiečių užimtoje teritorijoje ilgesys, 
tėvo Ignaco karininkų išpažinčių klausymas ir kaltės 
suvokimas, kad jis visus okupacijos metus ragino ka
rininkus aukoti savo gyvybes. Charakterizuojami ne 
tik veikėjų paveikslai, tačiau ir karo vaizdai – atsitrau
kiančios SS divizijos deginami Lenkijos kaimai, pami
šėlių baltais apsiaustais iš sugriautos ligoninės sušau
dymo scena, sprogimų apsuptyje susibūrusios lenkų 
minios, plevėsuojančios baltomis skepetomis, meldi
mas raudosios armijos kareivių nutraukti kovą ir leis
ti pereiti frontą vokiečių pusėn, etc. 

Nors galima teigti, kad tai romanas apie žmonių li
kimus ir laikyseną totalitarizmo ir okupacijos akivaiz
doje, autorius tarsi perša mintį, kad istorijos jėgos yra 
nelygiavertis varžovas žmogui, ypač epochos lūžių si
tuacijose. Valdžios užgrobime istorija ir gamta veikia 
prieš žmogų: „Čia, šitoje erdvėje – šimto tūkstančių, 
dviejų šimtų tūkstančių, penkių šimtų tūkstančių min
čių atmintis: kiekviena buvo vis kitokia, asmeniška, 
nutraukusi vis kitą meilę, kitą valią, kitą viltį. Dabar 
rudens saulėje lingavo žolynai, šaknimis įsikibę į rie

bius pelenus, į krauju patręštus grumstus“ (p. 61). Ka
dangi Miłoszo aprašomi žmonių gyvenimai nepriklauso 
tik nuo jų pačių, romano dėmesio centre atsiduria ne 
žmogus, o vieta ir laikas, bei pastarųjų sintezė – įvy
kis. Nors daugiausia dėmesio skiriama Kvintai, roma
ne pagrindinio veikėjo, ko gero, nėra – pilnai neatsklei
džiamas nė vieno personažo vidinis ar išorinis pasaulis. 
romano veiksmas plėtojamas kinematografiškai – kaip 
kaleidoskopiškų įvykių grandinė, personažų gyvenimo 
linijos užbaigiamos daugtaškiais – autorius parodo tik 
kelis fragmentus jų gyvenimo, o likusią istorijos dalį 
nutyli. Personažų bejėgiškumas reiškiasi ne tik fiziniu 
jų naikinimu, tačiau ir karą išgyvenusiųjų rezignaci
ja: „Piotras išmoko pasiduoti [...]. Veikiau atsargumas, 
instinktas. Jautė tai savyje kaip akimirkos impulsą – 
šitaip atsipalaiduoja iš aukštai metamo gyvūno raume
nys“ (p. 31).

Taikstymasis su sistema, paremta prievarta, nėra 
susitaikymas – tai veikimas prieš save. Svarbu išgy
venti, bet vienodai reikšminga atrasti būdą gyventi 
toliau – apie tai ir mąsto kūrinio veikėjai. Antrosios 
romano dalies veiksmas plėtojamas jau komunistinė
je Lenkijoje, veikėjams reflektuojant karą ir mąstant 
apie savo ir valstybės ateitį. Kvintos motinos sapnai ir 
nuojautos žada prarają: „Meldėme išsivadavimo, ir at
ėjo išvadavimas – nauja okupacija“ (p. 127). žydas Bru
no, išgyvenęs Varšuvos sukilimą tik išdavystės kaina, 
konstatuoja: „Nebėra mano tautos. Lenkijos žydų tau
tos. Buvo trys milijonai“ (p. 131), – reikia laiko, kad su
voktum šią didžiąją katastrofą. Prisitaikėliškumas – 
įstoti į Komunistų partijos gretas, bandyti kurti savąjį 
socializmą, arba bėgti – tokie yra pasirinkimai tiek len
kams, tiek žydams, jautusiems išgyvenimo gėdą. Kny
gos pabaigoje grįžtama prie Gilio – pašalinto iš kated
ros profesoriaus, netekusio žmonos ir dukros, tačiau 
tebeverčiančio Tukididą, mintijimo, kad siekti gyveni
mo prasmės galima tik keliant „sau vienintelį svarbų 
klausimą: ar įstengi būti laisvas nuo liūdesio ir abejin
gumo“ (p. 214).

Porą mėnesių rašytą romaną autorius teigė kū
ręs pragmatiškais tikslais – kelerius metus praleidus 
emigracijoje, atsirado pinigų stygius, tad Miłoszas nu
sprendė dalyvauti konkurse tikėdamasis laimėti švei
carijos gildijos paskelbtą Europos literatūros premiją. 
Antroji dingstis kiek kūrybiškesnė – Miłoszas įžvelgė 
poreikį edukuoti Vakarų skaitytoją apie nepažinią karo 
pabaigos ir pokario pradžios Lenkiją. Tuo šis romanas 
tebėra aktualus šiandien ir primena apie naujų kūri
nių poreikį, kuriuose Vakarų skaitytojui būtų pasako
jama apie karo ir, tikėkimės, kur kas šviesesnio poka
rio ukrainą.
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2021ieji Lietuvos respublikos Seimo buvo paskelb
ti partizano Juozo LukšosDaumanto metais. Tačiau 
ne tik proginėje – šimtųjų gimimo metinių – aktuali
zacijoje prisimename praėjusio amžiaus penktošešto 
dešimt mečio įvykius. Akivaizdu, kad pastaraisiais me
tais partizaninio karo temos diskursas stipriai plečiasi: 
istoriko Mariaus ėmužio studija Partizanė, paroda Lu
kiškių kalėjime „kovotoJOS XIX–XX“, istoriko Bernar
do Gailiaus romanas Kraujo kvapas iliustruoja naujai 
susiformavusius partizanų istorijos interesantų porei
kius: įvairesnių siužetų paieškos, moterų patirtys, ki
toks, meninis kalbėjimo būdas. šiame kontekste naujai 
aktualizuojami gali būti ir partizanų egodokumentai.

Knygoje Apie anuos nepamirštamus laikus publikuo
jamas partizano Juozo LukšosDaumanto ir jo mylimo
sios Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas. Judviejų laiš
kai apima dvejų metų laikotarpį: nuo pažinties pradžios 
1948 m. liepą iki 1950 m. rugpjūčio mėnesio, kai Luk
ša sugrįžo į Lietuvą. Derėtų priminti, kad Lukšos laiš
kai jau buvo publikuoti knygoje Laiškai mylimosioms, 
išleistoje Čikagoje 1993 m., o po metų – ir Lietuvoje. 
Anuomet knygoje paskelbta didžioji dalis Lukšos laiš
kų ir vienas Bražėnaitės laiškas. Tad daugumai knygos 
Apie anuos nepamirštamus laikus skaitytojų bus atpa
žįstamas partizano laiškų turinys, tam tikros jo kalbi
nės raiškos formos, pavyzdžiui, kinematografijoje ypač 
pagarsėjęs Lukšos pasakymas, kad jis turi dvi žmonas – 
Lietuvą ir Nijolę. Tačiau abipusė epistoliarika atveria 

naujus kontekstus: knygoje publikuotas pilnas judviejų 
susirašinėjimas ir du anksčiau nepublikuoti Juozo laiš
kai (19490121 ir 19500826); kelios faksimilės, sutei
kiančios galimybę skaitytojui pamatyti ir priartėti prie 
laiško medžiagiškumo. šalia kai kurių laiškų – pačios 
Bražėnaitės komentarai ir paaiškinimai.

Juozą ir Nijolę supažindino bendri pažįstami – Jonas 
Pajaujis ir Petras Vilutis 1948 m. liepą Paryžiuje, kur 
Bražėnaitė daugiau nei pusmetį dirbo ligoninėje. žie
mą ji susirgo tuberkulioze, vėliau persikėlė į sanatoriją 
Sancellemoze. Kadangi susitikdavo retai, susirašinėji
mas tapo bene vienintelis būdas palaikyti ryšį. Pirma
sis Juozo laiškas (19480724, p. 21) rodosi kiek nedrą
sus, adresuotas Nijolei ir Marytei Arštikaitytei. Vėliau 
siųsti laiškai skirti tik Nijolei, o jau trečiame laiške at
siranda ir naujas parašas – „Tavo Juozas“. Parašuose 
įvardis „tavo“ tampa esminiu, išreiškiant savęs pasky
rimą kitam: Nijolė dažnai pasirašo kaip „Tavo širdis“, 
„Tavo žmonelė“, „Tavo Nilė“, o Juozas, nestokodamas 
humoro, kaip „Tavo Latras“ ar „Tavo Skrupulas“, pri
imdamas ir perimdamas Nijolės jam suteiktą epitetą 
dėl begalinio rūpestingumo.

Susirašinėjimas intensyvus – laiškai siunčiami kas 
kelias dienas, nepaisant to, kad Paryžiuje besislapstan
tis Juozas vis keičia gyvenamąją vietą. Įveikdami erd
vės distanciją Juozas ir Nijolė susikuria uždarą judvie
jų idealistinio pasaulio erdvę popieriaus lape. Nors 
susirašinėjimas vyksta Vakaruose – anapus geležinės 
uždangos, – judviejų pasaulio ašimi tampa Lietuva, 
daugiau nei tėvynė – tai ir egzistencinis būties pagrin
das, gyvenimo laimės sąlyga: „mudviejų laimė neįma
noma be tėvynės laisvės“ (19490112, p. 35). Laiškai 
emociškai itin stiprūs, juose meilė ir asmeninės patir
tys persipina su gyvenamojo laiko realybe – svarbiau
siais politiniais įvykiais ir kasdienybe egzilyje. Laiš
kuose taip pat aprašomos skaudžios artimųjų žmonių 
netektys, kai kurie labai specifiniai epizodai, kaip kad 
laiškų siuntimo instrukcijos. Akivaizdu, kad Nijolė 
ir Juozas rūpinosi vienas kitu. Gavęs dovanų Nijolės 
numegztas kojines, Lukša klausia: „Kuo už šį šedev
rą reiks Tau atsiteisti?!!!“ (19500212, p. 284); o suži
nojęs, kad Nijolė sanatorijoje ruošiasi skaityti praneši
mą apie Lietuvos dailininkus, atsiunčia jai knygą. Abu 
vienas kitą sveikina ne tik gimimo dienos, vardadie
nio, bet ir Vasario 16osios proga: „Tave, mano bran
gus Juozuk, sveikinu visa savo širdim ir Tau linkiu, 
kad visa kova už laisvę sekantiems metams atneštų 
Vasario šešioliktai ne skausmo, bet džiaugsmo ašaras“ 
(19500215, p. 288). Svarbiausia, kad abu patvirtina 
juos jungiantį dvasinį ryšį: jiems būnant kartu susi
kurtame laiškų erd vės pasaulyje, už jo ribų vienas kitą 
lydi sielomis: „Aš taip pat, mano Juozuk, netikiu, kad 
mano siela kada nelydėtų Tavęs visur, kur tik Tu be
būtum“ (19500126, p. 263), „aš vėl jaučiuos be galo 
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laimingas visa siela skrisdamas į Tave, Mano Meilės 
Karalaite“ (19490722, p. 131).

Stiprus partizano ryšys su Lietuva matomas įvairio
se laiškų detalėse, pavyzdžiui, net lietuvių kalbos pa
mokėlėse: „Sveikinu Tave, Niliuk, su savo aquarijumu 
(rašyk lietuviškai! – akvariumu)“ (19490831, p. 169). 
Lukšos kalba itin vaizdinga, joje netrūksta palyginimų, 
perifrazių: „Neretai aš klykdavau, lyg žuvėdra sveti
muos vandenynuos nuklydus“ (19481230, p. 30), „No
rėčiau, kad Dangiškojo Stebukladario pirštai rikiuotų 
mūsų gyvenimo kelius, pagal nūdieninius mumyse ru
senančius mudviejų norus“ (19490115, p. 39).

Tiesa, Vakaruose toks leidinys galbūt nepraeitų šiuo
laikinių politkorektiškumo filtrų, dažnai užmirštančių 
apie žmogaus gyvenimą konkrečiame laike, kultūrinėje 
ir geografinėje terpėje. Pavyzdžiui, Nijolei susirgus ke
penų uždegimu, Juozas rašo: „Džiaugiuosi, kad Tu žadi 
greit nebebūti kiniete ir užmiršt tą varginančią ligą“ 
(19490529, p. 93). Pateikia Lukša ir „kultūrologinių“ 
įžvalgų: „Gana ryškiai matyti skirtumas tarp mūsojo lie
tuviškojo misticizmo ir susikaupimo palydint tik ką pra
slinkusius gyvenimo slenksčius ir tarp jų pusiau lauki
nio džiaugsmo betrypiant negriškus šokius ir pusgirčiai 
laidant plačiai atvertas burnas“ (19491226, p. 237).

Pirmą kartą publikuojami Bražėnaitės laiškai su
teikia galimybę ją pažinti, pamatyti daugiau nei tik 
partizano mylimąją. Bražėnaitė – intelektuali ir stipri 
moteris, mokanti penkias kalbas, turinti gydytojos iš
silavinimą, aktyviai besidominti politika: „Kiekviena 
minutė, kuri mudu fiziškai išskirs, tikrai daugiau su
tvirtins mūsų dvasinį ryšį ir viskas bus paaukota Tavo 
(ir mano) pirmajai numylėtinei“ (19500619, p. 324), – 
rašo Nijolė. Lietuvos laisvės svarba nebuvo Juozo pri
mesta idėja, Nijolė norėjo, kad „mudviejų meilė tarnau
tų ne tik mudviem, bet ir kitiem šventiem reikalam“ 
(19500124, p. 256–257), o viename laiške (19490219, 
p. 55) prisipažįsta, jog niekada neprašytų Juozo atsisa
kyti partizano kelio ir šių žodžių laikosi – po vestuvių 
jie kartu praleido vos savaitę, nes Juozui reikėjo sugrįž
ti į Lietuvą.

Korespondencijos savotiška siužetine atomazga tam
pa pasakojimo perėjimas į vizualiąją erdvę – publikuo
jamos dokumentinės, judviejų nuotraukų albumo nuot
raukos. Kelis kartus (19490529, 19491110) Juozo ir 
Nijolės susirašinėjime suskambėjo Petro Vilučio balsas, 
kuris neįsiskverbia į judviejų susikurtą pasaulį, tačiau 
paskutinis laiškas publikuotame susirašinėjime yra ra

šytas būtent kito – Julijono Būtėno. Nijolei skirtame 
laiške (19501009, p. 336) jis perduoda Juozo „atsisvei
kinamąjį bučkį“. žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, 
tai tampa simboliška – paskutinį tašką dviejų žmonių 
bendroje istorijoje, o šiuo atveju ir susirašinėjime, pa
dėjo kitas, nepriklausęs judviejų idealistinio pasaulio 
realybei.

Skaitant laiškus neapleidžia literatūrai būdingas ne
realumo efektas: susirašinėjimas – kažkas daugiau nei 
dokumentas, liudijantis apie praeitį ir dviejų žmonių 
ryšį. Algirdas Julius Greimas epistolinius mainus įvar
dijo geidulingos subjekto metafizikos vieta, intymumo 
ir paslapties erdve, kuri skatina apsinuoginti ir kuria 
iliuziją, kad galima viską išsakyti („Įžanga [į laiško se
miotiką]“, vertė Kęstutis Nastopka, in: Baltos lankos, 
2008, Nr. 28, p. 22–26). Knygos skaitytojas įsibrauda
mas pažeidžia tąjį intymumą, todėl skaitant vis aplan
ko mintis, kad skaitoma tai, kas yra skirta tik užrašyto 
pasaulio veikėjams. Tai itin asmeniška, o bandant įver
tinti, ir labai subjektyvu. Ar Lukšos ir Bražėnaitės su
sirašinėjimas yra gražiausias meilės tekstas lietuvių li
teratūroje, palieku vertinti literatūros ekspertams, bet, 
prisimenant kitų istorinių asmenybių publikuotus su
sirašinėjimus, iškyla epistolinio žanro subtilybių klau
simas – kokio mato prireiks tai įvertinti?

Juozo Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimą iš 
abiejų pusių įrėmina keli tekstai: pirmuosiuose knygos 
puslapiuose Lietuvos respublikos prezidento bei leidė
jų žodis ir pačios Nijolės tekstas, paskutiniuose – suda
rytojos Laimos Vincės apžvalginis tekstas „Mano Bran
gus Juozuk...“, kontrastuojantis su greta išspausdintu 
moksliniu Kęstučio Girniaus straipsniu „Neeilinis par
tizanas“. Vincės tekstas patenkina skaitytojo smalsu
mą sužinoti knygos atsiradimo priešistorę, bet jame ne
trūksta romantizuoto istorijos vaizdavimo ir savęs kaip 
vieno svarbiausių dedamųjų leidinio istorijoje matymo: 
iki šiol buvo galvota, kad laiškai buvo sunaikinti, bet 
išsaugoti jie buvo patikėti būtent knygos sudarytojai. 
Klausimų kelia ir Lietuvos respublikos Prezidento žo
dis, kuriame aptariant laiškų turinį teigiama: „Tai visų 
pirma istorija apie Didžiąją Meilę. [...] Taip pat yra isto
rija apie Didžiąją Auką“ (p. 7–8). Jei pats susirašinėji
mo turinys demistifikuoja ir iš naujo sužmogina Lukšą, 
t. y. atskleidžia jo buitį, jausmus, tai šis, knygą prade
dantis tekstas, vis dėlto atskleidžia, kad Lukša mūsuo
se yra (tik) heroizmo, (tik) Lietuvos pasipriešinimo sim
bolis. Ir tik tada – žmogus. !
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Johno Miltono epinė poema Prarastasis rojus, pirmą 
kartą išspausdinta 1667 m., yra vienas įspūdingiausių 
ir reikšmingiausių europinės klasikos kūrinių. Kaip se
nosios literatūros tyrėja esu šališka, tačiau sunku įvar
dyti kitaip, kai autorius jau seniai įtrauktas į Homero, 
Vergilijaus, Dante‘s, Ariosto ir Tasso gretas. Miltonas, 
poetiškai perinterpretuodamas Pradžios knygoje ap
rašytą istoriją, skaitytoją įtraukia į įvykių sūkurį – su 
pakalikais iš dangaus ištremtas šėtonas, siekdamas 
atkeršyti Dievui, nusprendžia sugadinti jo naujausią 
kūrinį – žmogų. Nors Dievo sūnus pasisiūlo mirti už 
kūrinio nuodėmę, žmogaus nepaklusnumas užtraukia 
nepanaikinamą bausmę – rojaus praradimą.

Įtaigus ne tik pasakojimas, praturtintas biblinėmis, 
istorinėmis, politinėmis, mitologinėmis aliuzijomis, bet 
ir poemos veikėjai – Dievas, Jėzus, Ieva su Adomu ir, 
žinoma, šėtonas. Dar viduramžiniuose ar net renesan
siniuose tekstuose, meno kūriniuose nelabasis buvo 
vaizduojamas kaip žvėris, išsigimęs graikų dievas Pa
nas. Prarastajame rojuje jis patrauklus, ambicingas, 
arogantiškas, įžūlus ir tragiškas herojus – beje, toks, 
koks buvo ir pats Miltonas. Poemoje atsiveria ne nau
jas pasaulis, o visas kosmosas, apimdamas begalinėje 
erdvėje išsidėsčiusią žemę, Pragarą, Dangų, Chaosą ir 
Naktį. Miltono vaizduotė pateisino nuo XVI a. heroji

niams epams taikomą nuostabos (it. meraviglia) rei
kalavimą, stebindama ypatingais įvykiais, didvyriais, 
juos supančia visata.

Tad šiais metais pasirodęs Miltono lietuviškas verti
mas buvo labai lauktas. Prisipažinsiu, manau, – kaip 
kad viename Jimo Jarmuscho filme sakė personažas 
poetas, – jog skaityti poezijos vertimą tolygu maudytis 
su lietpalčiu. Tačiau žinomas vertėjas Lionginas Pažū
sis atliko didžiulį ir labai gerą darbą. Prarastojo rojaus 
angliškai neskaičiusiajam reikia paminėti, kad Milto
no kalba įmantri ne tik dėl žodyno senumo, filosofišku
mo, bet ir paties autoriaus daugiakalbiškumo – būda
mas išsilavinęs poliglotas, jis kalbą valdė kaip prityręs 
meistras, prireikus nusikaldamas daugybę naujadarų, 
anglų kalboje plačiai vartojamų iki šiol. Aišku, vertė
jui tai darbo nepalengvino. Tekste nemaža vietų, kur 
teko priimti sprendimus tekstą trumpinti, ne visuomet 
pavykstant išlaikyti kai kuriuos svarbesnius niuansus. 
Pavyzdžiui, trečioje šėtono kalboje (I, 253–255) nu
skambėjusį pareiškimą: „A mind not to be changed by 
place or time. / The mind is its own place, and in it self / 
Can make a Heav’n of Hell, a Hell of Heav’n“ (John 
Milton, Paradise Lost, edited with an Introduction and 
Notes by John Leonard, Penguin Books Ltd, 2003), Pa
žūsis interpretuoja taip: „Vieta ir laikas nepalauš jo va-
lios, / O protas ir savaime gali dangų / Paversti pragaru, 
o šį – dangum“. šėtonas, ištremtas ir supratęs, kokio
je nemalonioje, kardinaliai nuo rojaus besiskiriančioje 
vietoje atsidūrė, raminasi mintimi, kad tai nesvarbu, 
nes jo protas galingesnis už besikeičiančias aplinkybes. 
Vertime neišlikusi mintis, kad pats protas yra vieta, 
skelbianti šėtono kuriamą doktrinąereziją (antrinan
čią stoikams ir kai kurioms krikščionių sektoms), jog 
Dangus ir Pragaras tėra mūsų mintyse. Tad vertimas 
nėra neteisingas, tačiau prieveiksmis „savaime“ neat
skleidžia tekste esančių nuorodų į lokalumą.

Neaišku, kodėl vertime išlaikytos ne visos nuorodos 
į angelų klasifikaciją. Serafai, archangelai net ir paaiš
kinti, o štai nuolat pasikartojančios angelų klasės kaip 
sostai (lot. throni, angl. Thrones), viešpatystės (lot. do-
minationes, angl. Dominions), kunigaikštystės (lot. 
principatus, angl. Princedoms), galybės (lot. virtutes, 
angl. Virtues) ir valdžios (lot. potestates, angl. Powers), 
išskirtos nėra. Biblijoje (Ef 1, 21; Kol 1, 16; Kol 2, 15) 
įvardytos klasės vertime perfrazuotos (I, 622; II, 11, 
456; III, 100, 320; IV, 62, 64; VI, 61, 85, 416, 686; VII, 
162; IX, 135; X 34; XII, 577) arba praleistos (II, 430; 
III, 213). Turint omenyje, kad siužetas paremtas teo
logine angelų doktrina, šių aspektų išlaikymas ir bent 
trumpas komentaras atrodytų prasmingi. Taip pat pa
keisti kai kurie pavadinimai: originale nurodytas Aoni
jos kalnas sukonkretintas jį įvardijant Helikonu (I, 15), 
lotyniškasis uliksas buvo helenizuotas ir tapo Odisėju 
(II, 1019). Verčiant pasaulio sukūrimo pasakojimą, tar
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si ir įprasta sekti krikščioniška tradicija, kad žvelgda
mas į savo kūrinius Dievas matė, jog tai „gera“ (Pr 1), 
o ne „gerai“ (VII, 249, 309, 337, 549).

Galiausiai, kaip sako anglakalbiai, beskime pirštu į 
dramblį kambaryje – parengtas ne visas Miltono veika
las, o tik vertėjo parinktų ištraukų rinkinys. Tiksliau – 
originalus angliškas 10 560 eilučių kūrinys lietuviškai 
sutrumpintas iki beveik 4000, prarandant daugiau nei 
pusę teksto. Vertėjas įvade pateikė du tokio sprendimo 
argumentus. Pirma teigė, kad Prarastasis rojus „šiais 
pasaulietiškais laikais yra gerokai primiršta ir reto
kai skaitoma knyga“ (p. 12), tad svarbu skaitytojui pa
daryti jį patrauklesnį. Kadangi „šiais laikais vargu ar 
rastųsi daug žmonių, kurie ryžtųsi skaityti visą, ištisą 
didžiulę Džono Miltono poemą“ (p. 12), vertėjas, imda
mas pavyzdį iš Anglijos leidyklų, poemą sutrumpino, 
išlaikydamas jos originalią struktūrą. Antroji priežas
tis – asmeninė. Garbaus amžiaus vertėjas nurodė, kad 
veikiausiai tokios apimties darbą pradėjo per vėlai. 
Pastarasis motyvas aiškus, pateisinamas ir mažai ką 
čia bepridursi. Tačiau su pirmuoju argumentu sutikti 
nei noriu, nei galiu, o ir drįsčiau teigti, kad skaitytojo 
nuteikimas, neva ir taip knygos niekas neskaito, gan 
prasta marketingo strategija.

Vertėjas buvo teisus įvade perspėdamas: „nesunku 
nuspėti, kad rasis linkusių smerkti, jog buvo šventva
giškai pasikėsinta į šį klasikinės literatūros kūrinį“ 
(p. 13). Anokia čia šventvagystė, greičiau klasikinių 
tekstų aktualizavimo problema. Klausimas, kaip kūri
nį, kuris, kaip pats vertėjas teigia, yra „bene didingiau
sia ir žinomiausia anglų kalba parašyta epinė poema“, 
„laikoma išskirtiniu pasaulinės literatūros kūriniu, vie
nu ryškiausių literatūrinio epo pavyzdžių“, „per pasta
ruosius trisdešimt metų buvo verčiamas gausiau negu 
per tris ankstesnius šimtmečius“ (p. 8–10), padaryti su
prantamą ir įdomų šiuolaikiniam skaitytojui? Ar tikrai 
sėkmingiausias būdas – pateikti neilgą tekstą? Beje, 
net ir dėl Miltono poemos ilgumo verta pasiginčyti, nes 
ji beveik tokio paties ilgio kaip Vergilijaus Eneida. Ho
meras Odisėją praplėtė iki 12 000, o Dante, akivaiz
du, išvis negalvojo apie skaitytoją, prieiliuodamas net 
14 000 eilučių. Ir kaip čia taip – turime visų minimų 
kūrinių pilnus vertimus, ir dar po kelis.

Suprantu, gal ir norėtųsi, kad klasika puikuotųsi ko
mercinių knygynų vitrinose tarp bestselerių, tačiau juk 
ne masinis populiarumas yra jų kokybės ženklas, kaip 
ir eilučių gausa nėra jų trūkumas. Bepigu anglams leis
ti trumpintus klasikos veikalus, kai turi apsčiai pilnų – 
popierinių ir elektroninių. Tekstų ištraukos atrinktos 
gerai – nepažeidžia siužeto linijos, išlaikoma intriga, 
tačiau anapus lieka minėtas Miltono kosmosas, perso

nažų (ypač šėtono) sudėtingumas ir virsmas, kurį taip 
aukština literatūros tyrinėtojai. Norint aktualizuoti, 
jau prieš šimtmetį buvo teigiama, kad padėti suprasti 
gali kontekstas. Istorikas Martinas Alfredas Larsonas 
rašė: „Miltono esmė gali būti perprantama ir vertina
ma tik to, kuris turi kažkiek žinių apie jo teologinį ir 
filosofinį mąstymą, vadinasi to, kuris pats domisi tuo, 
kas buvo svarbiausia pačiam poetui“ (The modernity 
of Milton: A theological and philosophical interpreta-
tion, Chicago: The university of Chicago Press, 1927, 
p. vii). Anglijos leidyklos, vis naujai perleisdamos išti
są ar trumpintą Miltono poemos variantą, kone visa
da prideda profesionalų įvadą (arba jį leidžia atskirai), 
kuriame glaustai paaiškinamas istorinis kontekstas, 
poetinės priemonės, svarbiausios temos, problemos ir 
kūrinio aktualumas.

Lietuviško leidimo vertėjo įvado dalis, skirta prista
tyti kūrinio temą – poetiška, tačiau trumpa, abstrakti 
ir nedaug ką sakanti. Iš tiesų Miltonas „stebina savo 
kosmine didybe ir siekia aprėpti kone visą žmonijos pa
tirtį“ (p. 8), bet kaip jis tai daro? Kuo šiandien veikalas 
gali būti įdomus ir aktualus? Kokia jo istorinė reikš
mė? Kokios poemos sąsajos su pilietinio karo aktua
lijomis? Kuo buvo naujas ir drąsus Dievo paveikslas? 
Vertėjas padarė didžiulį darbą versdamas veikalą, tad 
galbūt kontekstiniu įvadu galėjo užsiimti koks litera
tūrologas ar istorikas. Su paaiškinimais knygoje ne
persistengta (siekiant neapsunkinti skaitytojo?) ir el
giamasi pakankamai selektyviai, susikoncentruojant į 
biblinius ir Antikos mitologijos asmenvardžius, toponi
mus ir, kai kur, nuorodas į šventąjį raštą. Jei įsivaiz
duojame audi toriją, kuriai reikia patikslinti Odisėjo ar 
Stikso vardą, kaži ar jai bus savaime suprantamas la
zaretas (XI, 479), marazmas (XI, 486), o laikantis nuo
seklumo – ir Abraomas (XII).

Pažūsio vertimai jau anksčiau skelbti jo sudarytoje 
poezijos rinktinėje Klasikinės anglakalbės poezijos per-
lai = Gems of classic English poetry: Prarastojo rojaus 
ilgesys (Vilnius: Alumnus, 2017), žurnaluose Metai 
(2018, Nr. 12) ir Nemunas (2021, Nr. 7–8). Naujojoje 
knygoje teksto kur kas daugiau, yra pateikti ir argu
mentai (teksto santraukos), vaizduotę žadina Gustavo 
Doré iliustracijos. Kaži, ar kas be Pažūsio būtų apskri
tai drįsęs imtis tokio ambicingo projekto kaip Milto
no vertimas, ne kiekvienam jis būtų kokybiškai pavy
kęs. Ir vis dėlto, taip ir neturime nė vieno pilno poemos 
skyriaus, taip ir liko neaišku, kodėl šiandien verta jį 
skaityti. Tad kaip pro rakto skylutę žvilgčiojame į tą 
Miltono nuostabos pilną pasaulį, bet kol kas lietuvių 
skaitytojas vis dar lieka už durų.
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KnyGų MuGė

Atwood, Margaret, Burning Ques-
tions: Essays and Occasional Pieces 
2004–2021, London: Chatto & Windus, 
2022, 496 p.

Trečioji žinomiausios kanadiečių 
rašytojos Margaret Atwood eseistikos 
rinktinė išsiskiria aprėptimi. Čia su
dėta pastarųjų septyniolikos metų ne
grožinė eseistika, viešųjų kalbų teks
tai, autoriniai įvadai žymių rašytojų 
leidiniams, nekrologai, atsakymai į 
skaitytojų klausimus ir kitos įvaireny
bės. Skaitytojas kviečiamas intymiau 
susipažinti su kandžiai intelektua
laus humoro nestokojančia Atwood, 
įvairiomis jos mąstymo ir kūrybinių 
procesų plotmėmis, gilintis į autorei 
rūpinčias temas: feminizmas, klima
to kaita, socialiniai ir politiniai galios 
santykiai, technologinės inovacijos, 
meno ir kūrybos svarba. Visos temos 
įprasmintos konkrečiame istoriniame 
kontekste: Obamos ir Trumpo valdy
mo laikotarpių, „MeToo“ judėjimo ar 
kovido pandemijos. rinktinėje bene 
įdomiausiai Atwood atsiskleidžia kaip 
itin sąmoninga ir smalsi skaitytoja 
įvadiniuose žodžiuose kitų rašyto
jų kūriniams – Simone de Beauvoir, 
Alice Munro, Stephen King, William 
Shakespeare, rachel Carson, ursula 
Le Guin, Lucy Maud Montgomery ar 
Doris Lessing.

Greta Kaikarytė

Azar, Shokoofeh, Nušvitimas ža-
liojoje slyvoje, iš persų kalbos vertė 
Austėja Merkevičiūtė, Vilnius: Sofok
lis 2022, 255 p., 1700 egz.

Politinį prieglobstį Australijoje ra
dusios Irano rašytojos debiutinis ro
manas, kuriame atsispindi gyvenimas 
Irane po 1979 m. islamo revoliucijos, 

valdant Irano Islamo respublikos 
vadui Chomeini. rašytoja perteikia 
Teherane ir šalyje tvyrančią slogios 
baimės ir gniuždymo atmosferą, pasi
telkiant magiškojo realizmo elementus 
čia pasakojamas vienos persų šeimos 
likimas ir kaip jį keitė bei griovė revo
liucija. Bėgdami nuo režimo ir revoliu
cijos sargų smurto iš Teherano į atokų 
razano kaimą, šeimos nariai, režimui 
kėlę grėsmę, kaime atranda senąją 
Irano kultūrą ir religiją. romane įdo
miai susipina senojo zoroastrizmo ir 
dabartinio islamo, persų kultūros ir 
arabų kultūros elementai. Pati pasa
kojimo perspektyva paremta senuo
ju persų tikėjimu – čia įvykius stebi 
ir juos pasakoja dukters, revoliucijos 
sargų sudegintos name, vėlė, nuolat 
būnanti šalia. Taip rašytoja vaizduoja 
gyvenimo ir mirties neatsiejamumą, 
jų tapatybę. ši knyga 2020 m. įtraukta 
į trumpąjį International Booker Prize 
sąrašą.

Dalia Zabielaitė

Duncan, Dennis, Index, A History 
of the: A Bookish Adventure from Me-
dieval Manuscripts to the Digital Age, 
New york: W. W. Norton & Company, 
2022, 352 p.

Nesi akademinis žmogus, bent jau 
humanitaras, jei nė karto nesipiktinai, 
kad knyga stokoja rodyklių, ir nė kar
to nekeiktelėjai pats jas darydamas. 
Nusimanantys apie knygos istoriją ir 
(mokslinio) publikavimo raidą žurna
listiškai sudėliotoje apžvalgoje didelių 
atradimų nepatirs, tačiau vieną kitą 
smagų epizodą ir aspektą – tikrai. Pa
vyzdžiui, kas, kada ir kodėl ėmė skai
tyti knygas pradėdami nuo rodyklės ir 
kokias aistras tai kėlė. O štai numo
jantiems ranka, esą kam reikalingos 

rodyklės gūglinimo laikais, labai pra
vartu nurodyti paskutinį skyrių. Jame 
virtinė situacijų, kai formalių atitik
menų sistemos neįgalios. Antai nerasi 
garsiosios evangelinės parabolės, jei 
įvesi ieškos langelyje „palaidūnas“, 
„gailestingumas“ ar „atleidimas“, nes 
šių žodžių tekste nėra. Tekstologijos 
frykams turėtų patikti nusakyta laiš
kų leidimo rodyklė, kurioje skyrium 
indeksuoti vokai pagal formą, pagal 
tai, ar adresavimas užrašytas viena, 
ar keliomis skiltimis, kokia kryptimi 
išdėstytas tekstas ir kt.

Paulius Subačius

Gospodinov, Georgi, Liūdesio fizi-
ka, iš bulgarų kalbos vertė Laima Ma
sytė, Vilnius: rara, 2022, 273 p.

Apdovanotas (prakeiktas?) hiper
jautrumu kitų išgyvenimams, knygos 
pasakotojas G. G. skaitytoją veda at
minties ir fragmentiškų apmąstymų 
labirintu. Sklendžiame tarp galimai 
tikrų, o gal vien pramanytų žmonių 
likimų: asmeninės ir šeimos gyvenimo 
istorijos; pasiskolinti ir nusipirkti pa
sakojimai iš pastarojo šimtmečio Bul
garijos įsipina į folklorines legendas ir 
graikų mitus. Gospodinovo atvertame 
labirinte mus lydi pats Minotauras, 
kuris artimiau pažintas tampa ne 
grėsminga pabaisa, o nelemtų aplin
kybių auka ir žmogiškojo dvilypumo 
simboliu. žanrines ribas peržengianti 
Liūdesio fizika – nostalgiškas ir me
lancholiškas, meistriškai nuaustas 
postmodernus kūrinys, kurio madin
gai autofikciniais koridoriais ir už
kaboriais eiti lengva, kai esi lydimas 
šmaikštaus G. G. balso. Skaitymo pa
tirtį pakylėja ir skaidrus Laimos Ma
sytės vertimas.

Ieva Šakelaitė
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