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Sveika, Rūta,

Grįžtu prie to, apie ką buvome pradėję kalbėtis el. pašto žinutėmis: kokia gi iš 
tiesų yra popiežiaus Pranciškaus pozicija karo Ukrainoje atžvilgiu ir kaip suprasti 
tuos kelis jo pareiškimus, kurie nustebino ir nuvylė mūsų Europos pakraščio gy-
ventojus. Jau pirmieji iš popiežiaus lūpų išgirsti žodžiai, smerkiantys Ukrainoje 
prasidėjusį karą, kai kam pasirodė nepakankamai ryžtingi, tačiau kai pasigirdo 
nelemtos frazės apie „NATO, lojančią prie Rusijos durų“ ir ypač apie „vargšę 
mergaitę“ Dariją Duginą, daug kas pasijuto tiesiog įskaudinti. Bene aiškiausiai 
sutrikimą ir nusivylimą skleidė feisbuko vartotojai: vieni stebėjosi, kiti ieškojo pa-
teisinimo, treti kaltino padėties neišmanymu ar net svaidėsi įžeidimais popiežiaus 
adresu. Mane vis dėlto labiau užgavo klausimai: „O ką jis dar gali pasakyti? Kam 
tai, ką jis sako, dar gali būti įdomu?“

Bet sutramdykime emocijas ir pamėginkime ramiai pasižiūrėti į popiežiaus 
žodžius ir juos nulėmusias aplinkybes, o kartu pabandykime iš šalies pažvelgti į 
save pačius. Kodėl tie keli popiežiaus pareiškimai žeidžia, kas daro įtaką tokiai 
recepcijai? Galbūt ne visi sąmoningai, tačiau jaučiame, kad ir mes (Lietuva, kitos 
Baltijos šalys, Lenkija, visa sovietų valdžioje buvusi Rytų Europa) esame tiesiogiai 
įvelti į šį karą, jame dalyvaujame ne tik emociškai. Ta pati revanšistinė programa, 
kurią Rusija pamėgino įvykdyti, pradėdama puolimą vasario 24 d., lygiai taip pat 
gali būti pritaikyta ir kitoms regiono valstybėms. Baltarusijoje kasmet vykdavę 
manevrai Zapad juk buvo repeticija to, kas mums grėsė ir tebegresia. Todėl mums 
įtartinai ir svetimai skamba visi balsai, kurie, žiūrint iš mūsų perspektyvos, nero-
do užpultai valstybei besąlygiško supratimo ir palaikymo.

Vis dėlto turime pripažinti, kad toks įsitraukimas į Ukrainoje vykstantį karą 
mums kažkiek trukdo objektyviai vertinti popiežiaus žodžius ir intencijas. Ukrai-
nos tragedijos akivaizdoje popiežius Pranciškus tikrai netyli. Per pastaruosius de-
vynis karo mėnesius jis dešimtis ar gal net jau ir daugiau kaip šimtą kartų smerkė 
agresiją, prašė padėti nukentėjusiems ir melstis už taiką. Popiežius nekomentuoja 
politinių karo aspektų, o kalba apie kiekvieno žmogaus gyvybės vertę, teisingumo 
ir taikos vertybes, kuriomis turėtų remtis pasaulio tvarka. Reikia atsiminti ir tai, 
kad taiką jis, Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas, supranta ne kaip opti-
mistišką pacifizmą, ne kaip kompromisais pasiektą nekariavimo būseną, o kaip 
teisingų tarptautinių santykių rezultatą. Opus iustitiae pax, – skelbia Bažnyčios 
magisteriumas.

Pirmaisiais karo Ukrainoje mėnesiais Pranciškaus ir Vatikano pareiškimai iš 
tiesų gal buvo atsargesni ir aptakesni, atrodė, kad popiežius vengia aiškiai pasaky-
ti, jog Rusija yra akivaizdi šio karo kaltininkė. Tonas sugriežtėjo, kai iš Ukrainos 
pradėjo sklisti žinios apie rusų karo nusikaltimus. Deja, pasigirdo ir tos nelemtos 
frazės, sukėlusios liūdesį, nusivylimą ir pasipiktinimą. Rugpjūčio pabaigoje Šven-
tojo Sosto valstybės sekretoriatas paskelbė oficialią notą, kurioje priminta, kad 
popiežius ir jo bendradarbiai dažnai kelia balsą karo Ukrainoje kontekste, tikin-
čiuosius ragina melstis, o visus geros valios žmones – padėti ukrainiečiams. Notoje 

Laiškas redaktorei

Jonas Malinauskas
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pagaliau buvo aiškiai pasakyta, kad „Rusijos Federacijos pradėtą didelio masto karą Ukrainoje 
popiežius nedviprasmiškai smerkia kaip moraliai neteisingą, nepriimtiną, barbarišką, bepras-
mį, pasibjaurėtiną ir šventvagišką“. Toks pareiškimas nebeturėtų kelti abejonių dėl popiežiaus 
ir Vatikano pozicijos, tačiau žmonių atmintyje taip ir liko įstrigę iš Pranciškaus lūpų išsprūdę 
žodžiai apie „NATO lojimą“ ar „vargšę mergaitę“. Turbūt dėl to ne visi iš karto suprato, kokio 
rimtumo dalykas įvyko, kai popiežius, kalbėdamasis su Maskvos patriarchu Kirilu, jį pavadino 
Putino klapčiuku. Šis apibūdinimas, ko gero, išsprūdo lygiai taip pat spontaniškai, kaip ir tie 
mums užkliuvę žodžiai. Tačiau, jei anie žodžiai mus žeidžia dėl to, kad juose girdime mums 
nepriimtiną nuomonę, tai turime sutikti, kad pastaruoju palyginimu popiežius labai aiškiai 
įvardijo požiūrį ir į Putiną, ir į proputiniškos Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovą, kartu tarsi 
prisipažindamas, kad suprato, jog bergždžias reikalas mėginti prabilti į pastarojo krikščioniš-
ką sąžinę. 

Tokį labai jau neinstitucinį kalbėjimo būdą galbūt galima paaiškinti popiežiaus Pranciškaus 
temperamentu, spontanišku atviru bendravimu, kurį jis atsinešė iš Buenos Airių ir kurio ne-
atsisakė, tapęs bene labiausiai pasaulyje matoma institucine figūra. Jei vertintume su Pran-
ciškaus pontifikatu į Bažnyčios gyvenimą atneštas naujoves, pirmiausia, ko gero, ir minėtume 
šį spontaniškumą, kuris daugybei žmonių popiežiaus asmenį padarė artimesnį ir mielesnį, 
paspartino ir popiežystės institucijos demitologizacijos procesą. Jonas Paulius I prieš keturis su 
puse dešimtmečio nutraukė jau ir tiems laikams labai archajišką popiežiaus nešiojimo palanki-
ne tradiciją, Jonas Paulius II ėjo į minias, tiesė žmonėms rankas, o Pranciškus popiežystę dar 
labiau priartino prie paprastų Dievo tautos narių. Popiežiaus spontaniškumas, institucinio pa-
toso atsisakymas veikia ir tuos, kurie jį stebi ir klausosi jo žodžių, daro įtaką popiežiaus asmens 
recepcijai. Eilinis tikintysis į popiežių žiūri kaip į jam artimesnį ir labiau savą, mato nebe soste 
sėdintį hierarchą, o artimą ganytoją. Galiu pasidalyti ne taip seniai pastebėtu, mane netgi kiek 
nustebinusiu dalyku: iš katalikų žiniasklaidos tekstų beveik išnyko terminas „Šventasis Tėvas“, 
kurį pakeitė žodžiai „popiežius“ ar tiesiog „Pranciškus“.

Tačiau spontaniškas popiežiaus kalbėjimas reiškia ir tai, kad jo – Petro įpėdinio – lūpomis yra 
reiškiamos ir konkretaus asmens pažiūros, kurias suformavo jo ankstesnė istorija ir patirtis, 
liejasi jo temperamentas. Akivaizdu, kad kiekvienas viešasis asmuo, pradėjęs eiti institucines 
pareigas, neišsižada ir nepraranda savo praeities. Pranciškus sėdosi į Petro sostą žiūrėdamas į 
Bažnyčios ir pasaulio problemas iš Pietų Amerikos didmiesčio paribių perspektyvos (kaip, beje, 
Jonas Paulius II – iš komunistų pavergtos visuomenės ir persekiojamos Bažnyčios, o Benediktas 
XVI – iš Vokietijos universiteto perspektyvos). Natūralu, kad jei rytų europiečio akimis viena 
didžiausių naujausių laikų istorijos nelaimių kartu su nacizmu buvo komunizmas, tai žiūrin-
čiajam per Lotynų Amerikos istorijos ir tikrovės prizmę pasaulis ir jo bėdos matosi kiek kitaip. 
Greičiausiai dėl to Pranciškus dažniau nei ankstesni popiežiai kalba apie imperijų interesų konf-
liktą, apie kultūrinę kolonizaciją, apie visuomenės paribiuose atsidūrusius žmones, migrantus, 
prekybos žmonėmis aukas, griežčiau smerkia ginklavimąsi. Dėl to galbūt ir karas Ukrainoje jam 
yra ne tiek Rusijos agresija prieš Ukrainą, ne tiek Rytų Europos gynimas nuo rusų revanšizmo, 
kiek visai žmonijai grėsmę keliantis Trečiasis pasaulinis karas, kuriame susirėmė dėl savo in-
teresų kovojantys šio pasaulio galingieji.

Kai šiandieną Rytų Europos gyventojas kalba apie popiežiaus ir Vatikano laikyseną karo 
Ukrainoje atžvilgiu, dažnai jam ateina į galvą sugretinimas su Jono Pauliaus II pontifikatu. 
Ką pasakytų lenkas popiežius, jei jis dabar būtų prie Bažnyčios vairo? Turbūt nereikia abejoti, 
kad vien dėl savo kilmės jis visa širdimi būtų su Ukraina ir jaustųsi įveltas į šį karą. Bet, ko 
gero, išlaikytų ir seną institucinį orumą, ir oficialūs pareiškimai pernelyg nenukryptų nuo Vie-
nos kongreso laikus menančio Vatikano diplomatijos stiliaus. Drįstu manyti, kad jei Pranciš-
kus labiau įsijaustų į savo institucinį vaidmenį, tuomet ir jo spontaniškai tariami žodžiai būtų 
labiau pasverti.

Jei jau užsiminiau apie Vatikano diplomatiją, tai pridursiu, kad, mano manymu, kartais yra 
pervertinamos jos galimybės. Tiesa, kad Šventasis Sostas turi vieną didžiausių savo atstovybių 
(nunciatūrų) tinklų pasaulyje ir aktyviai skelbia Bažnyčios požiūrį tarptautinėse organizacijose, 
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tačiau jis nėra ir nesiekia būti sunkiasvoris tarptautinės politikos žaidėjas. Iš to pervertinimo 
greičiausiai kyla ir kartais pasigirstančios kalbos, kad Vatikanas galėtų būti tarpininkas spren-
džiant konfliktą Ukrainoje. Arkivyskupas Claudio Maria Celli, 1990–1995 m. Šventojo Sosto 
santykių su valstybėmis pasekretoris (užsienio reikalų viceministras), apie Vatikano diplomatiją 
yra pasakęs, kad lyginant su didžiųjų valstybių diplomatinėmis tarnybomis, Vatikano diploma-
tinė tarnyba – viso labo tik „amatininko dirbtuvė“. Nors, kas žino, gal ir prireiks tokio, į didžiąją 
pasaulio politiką neįsivėlusio tarpininko? Kad ir kaip būtų, kai kas teigia, kad šio karo kontekste 
Šventasis Sostas jau dabar atlieka svarbų tarpininkavimo vaidmenį neoficialiose derybose dėl 
keitimosi karo belaisviais.

Tad kaip mums reaguoti į žodžius, kurie neatitinka mūsų lūkesčių ar netgi mus žeidžia? Atsi-
menu, ką vienas garbingas Romos lietuvis prelatas pasakė 1988 m., kai buvo ekskomunikuotas 
arkivyskupas Marcelis Lefebvre‘as. Prelatas, kuris, atrodo, simpatizavo griežtai nubaustam 
prancūzui tradicionalistui, pareiškė: „Popiežiaus reikia klausyti visada, net jei jis klysta“. Su-
prantu, kad toks palyginimas skamba pernelyg tiesmukai, todėl paminėsiu dar vieną panašią, 
tik grakščiau suformuluotą ir aktualesnę išvadą. 2014 m. prasidėjus Donbaso karui, popiežius 
Pranciškus vieną sekmadienį po „Viešpaties angelo“ paprašė melstis, kad susitaikytų vieni 
su kitais kovojantys to paties krikščionių tikėjimo broliai rusai ir ukrainiečiai. Tai sukėlė pa-
našius kaltinimus padėties nesupratimu, kokių sulaukė ir kai kurie pastarojo meto pareiški-
mai.  Netrukus po to į Romą atvykusio Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo arkivyskupo 
Sviatoslavo Ševčuko per susitikimą žurnalistai paklausė, ką jis mano apie tokius popiežiaus 
samprotavimus. „Net jei tie žodžiai mus žeidžia, mes tikrai žinome, kad Šventasis Tėvas yra 
mūsų pusėje“, – tuomet atsakė arkivyskupas. Manau, kad jo žodžiai įvardija to, ką čia mėginau 
pasakyti, esmę.

P.S. Jau man baigus rašyti Vatikane buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus laiškas Ukrai-
nos žmonėms, pasirašytas lapkričio 24 d. – tai yra tiksliai tą dieną, kurią sukako devyni mė-
nesiai nuo karo pradžios. Pranciškus labai jautriai kalba apie karą kenčiančių žmonių vargus, 
ukrainiečius vadina „drąsia kankine tauta“, atsimena ir prieš devynis dešimtmečius sovietų 
valdžios Ukrainoje vykdytą genocidą. Tačiau ir šiame laiške popiežius išlaiko tokį patį, kaip 
anksčiau, atstumą nuo politinių vertinimų, nėra jokių užuominų apie karo priežastis ir kalti-
ninkus. Vis dėlto reikia sutikti, kad šis laiškas turiniu ir tonu tikrai yra stipriausias solidarumo, 
empatijos ir atjautos ukrainiečiams ženklas per visą pastarąjį devynių mėnesių laikotarpį.

Tai tiek. Gyvuok, miela Kolege.
Sveikinu ir naują vyr. redaktorių, su kuriuo dar neturėjau progos asmeniškai susipažinti, 

bet tikiuosi tokios progos greitai sulaukti.

Roma, 2022 m. lapkričio 27 d.
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Daugiau kaip 30 metų džiaugiamės laisve ir valstybės 
nepriklausomybe. Karas Ukrainoje aiškiai parodė, kad 
tai nėra savaime suprantamas dalykas. Žiūrėdami tik
rovei į akis, negalime ranka numoti į galimą okupaci-
ją. Turime klausti, kokių fizinių ir vertybinių įgūdžių 
reikia, kad galimą okupaciją atlaikytume kuo geriau? 
Neabejotina, kad tų įgūdžių turėtų būti mokomi vaikai. 

Spalio viduryje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo 
LR Prezidentas, Krašto apsaugos, Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos, Lietuvos šaulių sąjungos, mokyklų 
atstovai. Susitikime buvo svarstoma apie papildomus 
ugdymo tikslus ir priemones mokykloje, kurias diktuoja 
nacionalinio saugumo situacija. Prezidentas kalbėjo, kad 
mokyklose reikia siekti visa apimančio pilietiškumo ug-
dymo, o „integruotas pilietinis ir patriotinis ugdymas yra 
neatsiejama nacionalinio saugumo užtikrinimo prielai-
da“. Atitinkamai reikia peržiūrėti ir pedagogų rengimą.

Susitikimas buvo tam tikra kulminacija kelis mėne-
sius trukusių diskusijų, katalizuotų Ukrainoje vykstan-
čio karo. Ir anksčiau politikai pasisakydavo, kad Kraš-
to apsaugos ministerijos sukurta ir pasirenkamai nuo 
2017 m. siūloma „Nacionalinio saugumo ir krašto gyny-
bos programa“ taptų privaloma mokyklose. Programa 
siekia: įgyti krašto gynybos kompetencijų, suvokti savo 
indėlį nacionalinio saugumo sistemoje ir išugdyti „šalies 
gynybą stiprinančias vertybines nuostatas“. Jaunimo 
organizacijų atstovai dažniau argumentuodavo, kad 
programa neturėtų būti privaloma, o reikiamų gynybos 
įgūdžių mokoma neformaliame švietime ar per 
savanorystės veiklas.

Per kelis karo mėnesius prie klausimo apie 
„patriotinį“ ar pan. ugdymą buvo grįžtama vis 
iš naujo. Įsitraukusieji į diskusijas gana skirtin-
gai suprato, ko iš tiesų tas ugdymas turi siekti: 
ugdyti stiprų patriotizmą vaikams, juos orien-
tuoti į pilietinę elgseną ar mokyti išgyvenimo 
sudėtingomis sąlygomis? Ar tai turi būti atski-
ras privalomas, pasirenkamas ar į visas pamo-
kas integruotas dalykas? Buvo ir lieka neaišku, 
koks jo santykis su pilietiškumo pagrindais. At-
naujintoje pastarųjų programoje esama ir tokių 
temų kaip nacionalinis saugumas ar neginkluo-
tas pilietinis pasipriešinimas. 

Galiausiai, minėtame susitikime, regis, prieita prie 
bendro sprendimo, kad visų mokyklų devintokams nuo 
2024 m. bus privalomas Lietuvos šaulių sąjungos pri-
žiūrimas trijų dienų Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių 
kursas. Šiuo metu jis vyko kaip bandomasis projektas. 
Tris dienas mokiniai bus mokomi išgyventi lauko sąly-
gomis: kurti laužą, statyti palapines, pirmosios medici-
nos pagalbos ir kitų įgūdžių. 

Galima pasidžiaugti, kad tai, ką Prezidentas vadino 
patriotiniu ir pilietiniu ugdymu, netapo kursu, kurio 
metu vaikai būtų indoktrinuojami vienaip ar kitaip su-
prantamu patriotizmu. Patriotizmas yra išvestinis da-
lykas, tegali kilti iš žmogaus praktikos, jo santykio su 
dabartimi, su artimaisiais ir draugais, jo dalyvavimo 
pilietinėse ir bendruomeninėse veiklose. Patriotizmo 
net kaip disciplinos dalies atsiradimas būtų nesusipra-
timas, jei ne absurdas.

Gerai, kad vaikai bus mokomi tam tikrų išgyvenimo 
įgūdžių. Mokymas kaip susikurti miške laužą, ypač kai 
miškas šlapias, tikrai nenueis veltui. Jis gali būti nau-
dingas net ir gyvenant mieste. Kelių dienų žygis gam-
toje gali būti naudingas ir pedagoginiais sumetimais, 
praktiškai parodant, kad gyvenimo sąlygos, kurias pri-
imame kaip savaime suprantamą dalyką, yra didžiulis 
patogumas. Kita vertus, kažin ar mokėti kelias dienas 
išgyventi lauko sąlygomis yra būtent tai, ko labiausiai 
reikėtų galvojant apie galimą realią okupaciją ar karą.

Žygiai, net jei jų metu vaikai būtų mokomi kasti apka-
sus ar bunkerius, tėra labai menkas indėlis į tai, 
kas sietina su pilietine gynyba ir įgūdžiais šiuo-
laikinės okupacijos sąlygomis. Konkretūs par-
tizaninio priešinimosi pavyzdžiai iš mūsų nese-
nos istorijos kažin ar gali praversti šiais laikais. 
Lietuvos ekonominė struktūra, gyventojų geo-
grafinis išsidėstymas yra tiek pasikeitęs, kad 
ginkluotas pasipriešinimas dabar, koks jis buvo 
pokariu, neįmanomas. Pokariu didelė gyvento-
jų dalis gyveno kaimuose, užsiėmė žemės ūkiu. 
Ūkininkai buvo labai svarbi ar net pagrindinė 
pokario partizanų gyvenimo ir išlikimo bazė. 
Dauguma pačių partizanų buvo kilę iš kaimo, 
turėjo kaime gyvenančių giminaičių, pažįstamų 
ir kaimynų, kurie juos rėmė maistu ir pastoge. 

įgūdžiai (ugdytini) okupacijai atLaikyti?

Tomas Daugirdas

KritiKa
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sąmonėje jau įtvirtintas kaip kažin koks didvyriškas ir 
drąsus maršas, kolektyvinio priešinimosi aktas. Greta 
to – revoliucija, kuri vyko tarsi dainuojant, roko maršai 
ir kitos akcijos. Toks per 30 metų susiformavęs pasako-
jimas apie tautos kančią ir priešinimąsi kiekvienai nau-
jai kartai teigia, kad buvo sunku, bet kartais ir smagu 
apgaudinėti sovietinę valdžią, ir galiausiai mes kaip 
tauta nugalėjome. Realiai sugriauti likimai, skaudžios 
pasirinkimų pasekmės išsitrina iš tokios didvyriškos 
istorinės atminties paveikslo. 

Galbūt mokinys, tai skaitydamas vadovėliuose, žiūrė-
damas filmus (Emilija iš Laisvės alėjos, Kaip mes žaidė-
me revoliuciją), susiformuoja asmeninį įsitikinimą, kad 
įvykus naujai okupacijai būtinai ir neišvengiamai prie-
šintųsi. Romantizuoti priešinimosi vaizdiniai uždengia 
labai komplikuotą tikrovę, realiai gyvenantiems žmo-
nėms kylančias moralines dilemas, galiausiai – baimę, 
neišvengiamus kasdienius kompromisus ir visus kitus 
okupacijos padarinius, kurie griauna asmenybes ir pa-
lieka pėdsaką ne vienoje vėlesnėje kartoje. 

Žinios, kurios pasiekia iš Ukrainos, kiek praskleidžia 
ir baisiąją, net trumpojo laikotarpio okupacijos pusę. 
Civilių kankinimai, žudymai, prievartavimas yra oku-
pacijos kasdienybės dalis. Norima palaužti valią ir dva-
sią net ir tų, kurie norėtų ramiai pralaukti, kol viskas 
nusistovės. Prisitaikymas turi savo moralinę kainą. 
Fizinis pasipriešinimas ir nepaklusimas, jei veikiama 
pavieniui, regis, yra tiesus kelias į susinaikinimą. 

Panašiai ir sovietinė pokario okupacija reiškėsi ne-
saugumu, nuolatine baime, žudynėmis ir persekiojimu. 
Šią nenormalią būklę ir išnykusią viltį, kad okupacija 
greitai baigsis, lydėjo vis stipresnis žmonių noras, kad 
gyvenimas kaip nors stotųsi į bent kokias normalesnes 
vėžes. Prisitaikyti yra daug įprastesnis žmonių noras 
nei priešintis ar ieškoti kokių įmantresnių gyvenimo 
strategijų. Ilgainiui prisitaikymas tapo norma ir net 
pateisinimas tokiomis daug kam įtikinamai ir šiandien 
atrodančiomis nuostatomis, kad „dirbame Lietuvai“, 
„saugome tautą“, o politiniai režimai ateina ir praeina, 
ir nėra idealiai geros valdžios, net jei ji lietuviška.

Išmokyti, kaip kiekvienas turėtų pasielgti kiekvieno-
je konkrečioje situacijoje, neįmanoma. Tačiau vaikus 
galima išmokyti atpažinti situacijas ir bent teoriškai 
pasiruošti tam, kas gali tapti praktika, reikalaujančia 
netoleruotinų moralinių kompromisų ar net išdavystės. 
Greta didvyriškų poelgių istorijos turėtų rastis vietos ir 
prisitaikymo situacijų aptarimui. 

Galbūt ir nėra didelės vilties, kad kalbėdami apie 
įgūdžius, kurių reikia gynybai, nenuslysime į ideologi-
zuoto patriotizmo mokymą ar nesitenkinsime palapinių 
žygiais, o imsime kalbėti apie dalykus, kurie ištinka 
realius šiuolaikinius žmones realios okupacijos ir karo 
sąlygomis. Tačiau tai yra svarbi karo Ukrainoje pamo-
ka, kurios negalime praleisti.

Anuometinio kaimo nebeturime. Net jei saugumo ir 
gynybos tikslais politiškai nuspręstume atkurti kaimus 
ar dirbtinai palaikyti jų egzistavimą, jie jau nebegalėtų 
atlikti tokios reikšmingos funkcijos. Lietuviai ir šian-
dien mėgsta mišką, su mišku gal kai kas tradiciškai 
sieja savo išsigelbėjimą ir išgyvenimą. Vis dėlto realybė 
yra kita. Dabartinių laikų priešinimasis ir išgyvenimo 
kovos vyktų miestuose. 

Didžiuosiuose šešiuose Lietuvos miestuose pagal pri-
sirašiusių gydymo įstaigose skaičių gyvena virš mili-
jono septynių šimtų tūkstančių žmonių. Įskaičiavus ir 
rajonų centrus atrasime, kad absoliučiai didžioji dalis 
Lietuvos gyventojų gyvena miestuose ir miesteliuose. 
Aplink gal ir yra miškų ar pievų, bet buvimas toje aplin-
koje nėra kasdienybės dalis. 

Aktualiausia yra mokytis išgyventi gyvenant mieste. 
Matant, kas vyksta Ukrainoje, pirmiausia kyla klau-
simas, kaip be elektros išgyventi ilgesnį laiką mieste, 
didesniame nei, tarkim, 30 000 gyventojų. Ką ir kalbėti 
apie tokio dydžio miestus kaip Vilnius ir Kaunas. Ar ge-
riausia būtų likti, ar išvykti pas giminaičius, emigruo-
ti? Kaip karo sąlygomis apsirūpinti vandeniu, maistu, 
kai neveikia parduotuvės? Kaip organizuotis, kad tokio 
miesto bendruomenė kuo ilgiau išliktų nemirusi badu 
ir nepalaužtos dvasios? Ką kiekvienas turėtų veikti, 
kad prisidėtų pozityviai ir nekurtų chaoso, kuris tokio-
mis sąlygomis neišvengiamai gali kilti? Tai yra klausi-
mai apie gyventojų išlikimo įgūdžius, kuriuos diktuoja 
destruktyvus XXI a. karas. Linkėtina, kad kiekvienas 
mokyklą baigęs mokinys galvoje turėtų bent dešimties 
punktų planą, ką daryti ir ko imtis, jei visiškai ar iš da-
lies sunaikinta miesto infrastruktūra.

Išgyvenimo įgūdžių okupacijos sąlygomis mokymas 
turi apimti ne vien fizines, bet ir moralines ar dvasines 
išgyvenimo praktikas. Karas Ukrainoje ir reali okupa-
cijos grėsmė skatina kiek kitaip žvelgti ir į savo istoriją 
bei į galimybes iš jos pasimokyti. Populiariausi istori-
niai pavyzdžiai yra naudingi stiprinant pasididžiavimą 
tauta, tačiau nelabai ką moko, kas yra reali okupacija, 
ir kažin ar atkreipia dėmesį į moralinius ar kitus įgū-
džius, kurie padėtų gyventi trumpos ar ilgos okupacijos 
sąlygomis neprarandant žmogiškumo, išlaikant, kiek 
įmanoma, asmenybės ir bendruomenės integralumą.

Mokyklose per šviečiamuosius ir kitus dokumentinius 
filmus mokiniai išmoksta įvairių romantizuotų vaizdi-
nių apie pasipriešinimą okupacijai. Pokario partizanų 
priešinimasis, gyvenant bunkeryje miške ar kokioje 
sodyboje, vykdomos operacijos prieš sovietinius kola-
borantus, valdžios pareigūnus, didvyriška mirtis, šlovė 
po mirties. Populiarūs pasakojimai ir apie vėlesnį prie-
šinimąsi spausdinant pogrindinę literatūrą, rengiant 
bendraminčių susitikimus, tikrinant ir apžaidžiant 
leistinumo ribas ir žengiant žingsnelius į neleistinu-
mo zonas. Galiausiai – Baltijos kelias, kuris jaunimo 

kritika
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karys – vaistas nuo karo 

Guoda Azguridienė

Nustebimai

Įprasta rašyti apie tai, ką gerai išmanai. Šį kartą noriu 
kalbėti apie dalykus, kuriuos išmanau menkai, užtat 
apie juos nuolat galvoju. Esu tikra, kad šiuose galvoji-
muose nesu vieniša, bet kalbančių girdėti nedaug. Dis-
kursas siauras: arba žmogiškai emocinė karo baisybių 
refleksija, arba geopolitikos ir karybos sausa ekspertizė, 
arba citatos iš kūrinių apie karą. Kokia yra ir kaip kinta 
pati karo ir kario samprata visuomenės sąmonėje – gar-
siai dar aptarinėjame retai.

Istorine ir biologine prasme kova yra pirmapradė, iš 
savisaugos instinkto ir gyvenimo tikrovės gimstanti 
žmogaus veikla. Žmonijos istorija suverta iš pasako-
jimų apie karius, karus, karo mokslą, meną, garbę ir 
papročius. Karai katalizuoja mokslo laimėjimus, menai 
minta kovų siaubo ir pergalių syvais. Su karine kova 
paprastai siejame garbę, ne nuopuolį, ir toji garbė nere-
tai stovi per sprindį nuo pergalės. Istorija jos vartotojui 
yra pasakojimas, padedantis jaustis dalimi jį pateiku-
sios visuomenės. Istorikai kartais papasakoja apie karų 
nuopuolius bei taikos garbes ir atvirkščiai – garbingą 
karą ir nuopuolio taiką. Tačiau visuomenė geba girdėti 
tik lūžiniais momentais – kai atsiverčia naujas istorijos 
lapas, pro kurio plyšius veržiasi baimė, grėsmė ir kiti 
skausmingi išgyvenimai. Kaip tai, pavyzdžiui, vyksta 
dabar. Iki to laiko gyvename pasakojime, kuris susifor-
mavo kultūriškai ir Lietuvoje nėra vienareikšmis. 

Tai šlovingi Vytauto laikų karžygiai – ir garbingi, ir 
narsūs laimėtojai. Taip pat teisūs ir narsūs 1863 m. 
sukilėliai, kurie pralaimi nelygioje kovoje. Ir dar nely-
gesnėje kovoje pralaimi partizanai. Istorija apie partiza-
nus, kad ir kokia ryški ji būtų, netampa lemiančia kovos 
linija. Esminė mūsų nesenos istorijos žinia 
yra ta, kad Lietuva XX a. viduryje savo ko-
vas pralaimėjo kariuomenei nepradėjus kau-
tis. Dabar beveik galėtume sakyti (su ironija), 
kad taikiai. 1990aisiais vėl laimėjom, tačiau 
ne kariškių, o žmonių pajėgomis. Lietuvai rei-
kalinga kariuomenės garbės reabilitacija, ir ji 
vyksta organiškai: jaunimas stoja į kariuome-
nę savanoriais, plečiasi Šaulių sąjunga. Ta-
čiau labiausiai kariuomenę ir kovą Lietuvoje 
reabilituoja Ukrainos kariai. Mes jų ugnimi 
pasišviečiam. 

Kas šiandien yra karys mūsų sąmonėje bendriausia 
prasme? Žvelgiant į tai, kaip palaikome ir remiame 
ukrainiečių kovą, karys mums yra išvaduotojas nuo 
grobikų, saugotojas nuo blogio, stiprus, ginkluotas ir 
tvirtas. Jis yra išsipildžiusi viltis teisingumo, kurio lau-
kė mūsų seneliai, tikėdamiesi amerikonų ateinant nuo 
sovietų vaduoti. Sovietų nustekentos tautos užaugo ir 
sustiprėjo, viena po kitos pačios pasipriešino okupantui. 
Vienos gebėjo ar turėjo laimės padaryti tai be karo, ki-
tos – antai baltarusių ir ukrainiečių – to padaryti nega-
lėjo. Nes toks susiklostė laikas ir aplinkybės.

Sovietmečiu klestėjo „kario išvaduotojo“ simbolika, 
kuri buvo pompastiška, bet tuščia. Suprantama: anas 
karys mūsų neišvadavo, o tik perleido iš vieno grobiko 
kitam. Tuo metu buvo įdiegtas naratyvas, kaip impe-
rialistai nuolat ginkluojasi (nes spaudžia pelno godūs 
gink lų gamintojai), o komunistai yra visų tautų drau-
gai, siekiantys nusiginklavimo ir leidžiantys taikos ba-
landžius. Netruko išaiškėti tiesa apie sovietinį karinį 
pramoninį kompleksą. Jis kalė pinigus brangiai no-
menklatūrai, tik ne legalaus pelno gavimo, o galimy-
bių patogiai pavogti būdu. Karo pramonės kapitalistų 
norai yra apriboti žmonių norų turėti daugiau pinigų 
kasdienio gyvenimo reikmėms, o ne prikaupti sandė-
lius ginklų ir amunicijos. Įgyvendinama tai banaliai – 
per demokratiją, kur politikai priima sprendimus pagal 
žmonių valią. 

Tuo tarpų liaudies valdžia besivadinanti sovietų, vė-
liau Rusijos nomenklatūra sunkė ir sunkia iš žmonių 
paskutinį kraują, kad tik apsirūpintų ginklais, kariais 
ir visa amunicija. Nesvarbu, kad kreiva ta jų karo ma-

šina, jos pakanka žmonėms žudyti. Savo gy-
ventojams ir pasauliui Rusija kuo ramiausiai 
toliau pasakoja apie taikos siekius. Poveikis 
rinkodarinis – niekas jau seniai neprisimena, 
kuo konkretus prekės ženklas susijęs su nori-
ma vertybe, bet sąsaja veikia. Rusija dešimt
mečiais yra aktyvi agresorė, žmonės kasdien 
mato vaizdus iš Ukrainos, kurie veria širdį ir 
sprogdina protą, bet jai prakalbus apie taiką it 
romūs ėriukai yra nusiteikę klausyti ir kalbė-
tis. Mes Lietuvoje jau ne, todėl mums taip sun-
ku girdėti susitarimų su Rusija propaguotojus.
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 Šiandien daug kam pasaulyje taika yra įgavusi savai-
minės vertybės statusą – tokios, kuri siektina bet kokia 
kaina. Kiekvienam aišku, kad taika yra labai brangi, 
ji yra žmogaus ir gamtos gyvybės, žmonių civilizacijos 
klestėjimo prielaida. Tačiau ilgesnį laiką saugiai gyve-
nančios visuomenės ima manyti, tarsi ji yra natūrali 
žmonių sambūvio būklė. Deja, taikai išlaikyti reikalin-
gos didžiulės ir labai įvairios pastangos bei institutai. 
Valstybė kaip institutas reikalingas visų pirma gyny-
bai. O taikai išlaikyti reikia ir galios, ir įtakos, ir kariuo-
menės, ir ginklų. Kad taika nėra aukščiausias tikslas, 
gana elementariai išskaičiuojama logiškai.

Jei taip būtų, agresoriui užpuolus auka turėtų tiesiog 
nesiginti. Išvada neatrodo protinga ar vedanti prie tai-
kaus sambūvio perspektyvos nei atskiroje visuomenėje, 
nei tarp šalių. Jei karas jau prasidėjo, vienai šaliai išreiš-
kus norą, kita šalis turėtų sutikti veiksmus nutraukti ir 
dalyvauti derybose. Teoriškai taip. Tačiau tam reikia, 
kad adekvatūs būtų abiejų šalių reikalavimai ir tikėji-
mas, kad pasiekto susitarimo pavyks laikytis. Ukrai-
nos ir Rusijos atveju nė viena sąlyga neatlaiko kritikos. 

 Politikai skaičiuoja dideliais masteliais ir ilgais laiko-
tarpiais. Visi suprantam, kad jie viena žino ir galvoja, 
o kita sako, nes to reikia tikslui pasiekti. Tačiau taikos 
paliaubų kaip Rusijos karo Ukrainoje sprendimo dabar 
demonstracijose reikalaujantys italai ir vokiečiai negali 
nestebinti. Jiems atrodo, kad jie yra gero trokštantys ir 
dorybingi, o iš tiesų vienu mirksniu paaukoja milijonus 
ukrainiečių kančioms vergijoje. Taip kaip po Antrojo pa-
saulinio karo buvom paaukoti visas Rytų lageris. 

„Niekada daugiau“ – įrėžta po Holokausto, „niekada 
daugiau“ sakom po MolotovoRibbentropo pakto. „Nie-
kada daugiau“ bus kartojama po karo Ukrainoje. Bet 
ką konkrečiai turime omenyje tai sakydami? Ko nebus? 
Karo? Jis tikrai bus. Žvėriškumo? Už tai negalim atsa-
kyti, nes žvėriškumas kyla žmonių giminės individuose, 
o kuriuose – paaiškėja tik kai pasireiškia. Niekada dau-
giau mes kaip pasaulio visuomenė nepražiopsosim ky-
lančio agresoriaus? Tai kad pražiopsojom. Kai kurie iki 
šiol tebežiopso. Šalia viltingo tikėjimo „daugiau nieka-
da“ balsuojantiems piliečiams pravartu prisiminti, kad 
valstybės pirmoji priedermė yra rūpintis žmonių saugu-
mu, o tik po to kitomis gerovėmis. Kai rinkdami valdžią 
jie labiausiai nori žemų kainų, nemokamo transporto ar 
kitų auksinės žuvelės gėrybių, valdžia jiems tai ir pa-
rūpina. Bet kai vieną dieną elektra ir šildymas dingsta, 
o į pasubsidijuoto būsto svetainę įlekia raketa, per vėlu 
susirūpinti savo kariuomenės būkle. 

Kare žūsta žmonės, todėl visiems natūralu siekti tai-
kos. Tačiau kas bus su žmonėmis, kurie taps paauko-
ti tai taikai? Šiandien Ukrainoje žmonės kovoja prieš 
agresorių savo valia. Jei būtų suorganizuota Rusijai 
tinkama taika, tie žmonės būtų tiesiog paaukoti agre-
soriui. Skirtumas yra ne gyvybių skaičiuje – to niekas 

negali pasverti. Skirtumas yra laisvoje valioje žmonių, 
kurie renkasi kautis su priešu, o ne būti nušauti suriš-
tomis rankomis. Ir civiliai renkasi šalti savo namuose 
tamsoje, o ne būti nukankinti apšviestuose rūsiuose. 
Labai racionalus ir žmogiškai suprantamas, civilizuo-
tas pasirinkimas. Rusija grasina, kad sugriaus Ukrai-
nos infrastruktūrą ir pavers ją necivilizuota akmens 
amžiaus šalimi. Nieko panašaus – juk civilizaciją ap-
sprendžia žmogaus protas ir valia, medžiaginiai daiktai 
iškyla kaip jų pasekmė. Vakarų civilizacija susiformavo 
remdamasi žmogaus laisvos valios ir tiesos ieškojimo 
vertybėmis. Iškeisti laisvę į vergiją dėl parodomosios 
taikos – tai būtų jos degradacija ir „akmens amžius“. 
Ir nereikia sakyti, kad jei nebūtų ginklų, jie kariaut ne-
galėtų. Iš savų partizanų ir net Sausio 13osios žinom, 
kad vis tiek kariautų. Nes žmogaus pasiryžimas nebūti 
vergu negali būti nuramdytas priemonių trūkumo. 

Yra ir tokia kovos rūšis kaip taikus pasipriešinimas. 
Tačiau tai itin sunkus ir radikaliai individualus kelias. 
Jis nereiškia pasitraukimo, priešingai, jis reiškia patį 
aktyviausią asmeninį įsitraukimą. Jis yra pasiaukoji-
mas, o ne paaukojimas kitų. Tas bjaurus kolektyviz-
mas, kur susirinkusi minia sprendžia kitų žmonių li-
kimus, yra demokratijų Achilo kulnas. Minia išeina ir 
pareikalauja duonos ir žaidimų. Kad išeitų anksčiau į 
pensiją arba kad pigiau kainuotų benzinas. Be jokios 
ironijos sutinku, kad jie ir mes turim teisę to reikalauti, 
tačiau vadinti tai kova už taiką yra tiesiog veidmainys-
tė. Arba kvailystė, jei kartais ryšio nesupranti.

Juolab taikaus pasipriešinimo agresoriui versiją ma-
tėm vos prieš pusantrų metų – Baltarusijos kova buvo 
be karių ir be ginklų. Jų nepalaikė Vakarai, jie ėjo savo 
valia taikiai, bet nuožmiai priešintis diktatoriui. Tai 
buvo taikus pasipriešinimas, bet, deja, nesėkmingas. 
Liko masė suluošintų žmonių ir baimės persmelkta vi-
suomenė. Bet ir viltis, kad atsiras karių ir ginklų, kurie 
nukaus blogio jėgas. Tada vėl atsiras besiaukojančių 
savo valia, kad galėtų gintis ir ginti. 

Rodos, kas labiau nei Indijos filosofija galėtų paremti 
besąlyginės taikos poziciją. Bet nieko panašaus! Garsio-
jo Indijos šventraščio Bhagavadgytos pirmojoje scenoje 
kilmingas karys Ardžuna stovi mūšio lauke priešais 
kito klano armiją ir nenori kautis. Jis sako savo draugui 
Krišnai – kaip galiu kovoti prieš savo buvusius draugus 
ir mokytojus, savo pusbrolius? Norėčiau būti jogas kur 
nors oloje, nuo visko atsiribojęs, vien tyrose mintyse 
paskendęs, arba težudo mane, beginklį. Krišna tokias 
Ardžunos kalbas vadina gėdingomis ir nuodėmingomis, 
jis ragina Ardžuną atsitokėti ir kautis, nes kautis už tei-
singą reikalą yra ir garbė, ir pareiga.

Ardžuna vis dėlto stoja į kovą, kaip kad daro dabar 
Ukrainos kariai, kurie nori, kad jų šalies žmonės išliktų 
gyvi ir išliktų žmonėmis. Kurie tada galėtų gyventi tai-
koj. Ilgai ir laimingai, kol neprabus naujas drakonas.
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postsekuLiarus būvis: 
neapibrėžtumas, reLiginis 

nemuzikaLumas ir pamatinio 
rūpesčio stygius

Tomą Sodeiką kalbina Nerijus Šepetys

KoNversatoriumas

Kai pakvietėte mane prisijungti prie nelabai užmaskuo-
to pavadinimo projekto, gal nuo pat pradžių turėjote 
galvoje ne visai tą dalyką, kuris rūpėjo jo įvardytojui 
Jürgenui Habermasui – gal galvojote, kad prireiks pa-
sikasti giliau nei prielaida to, ką Habermasas užkabi-
no, net pats nesuprasdamas, ir grįžti prie to, ką esate ir 
anksčiau kalbėjęs, rašęs, užčiuopęs kalbėdamas prieš ne 
vieną dešimtmetį rašytuose tekstuose, kad ir apie šven-
tybę, ar vėliau, knygoje apie sekuliarizaciją? Tarytum 
nieko naujo nebūtų nutikę, nieko svarbaus, reikšmingo 
nevyksta, nors kaip tik į naujumą, svarbius pokyčius re-
feruoja prabylantieji apie postsekuliarumą. Kita vertus, 
kas iš viso to išėjo, koks santykis tarp pirminio jūsų su-
manymo, ir, pavadinkime, galutinio rezultato?

Ačiū, labai geras klausimas, jis ir man daugybę kartų 
buvo atėjęs į galvą. Iš tiesų Habermaso figūros pasiro-
dymas šiame kontekste neatsitiktinis. Vis dėlto savo 
kalboje, pasakytoje 2001 m. spalio 14 d. Šv. Pauliaus 
bažnyčioje Frankfurte prie Maino atsiimant Vokiečių 
leidėjų ir knygų prekybos asociacijos paskirtą Taikos 

premiją, jis kalba apie postsekuliarią visuomenę (post-
säkulare Gesellschaft), o mane labiau domina tai, ką 
projekto pavadinime turėtų signalizuoti žodis būvis. 
Nors ši formuluotė ir ne nuo pradžių šmėžavo mano 
galvoje ir asocijavosi su François Lyotard’o studijos pa-
vadinimu Postmodernus būvis1, – būtent būvis, t. y. čia 
užkabinamas ne tiek socialinis, kiek ontologinis aspek-
tas. O ontologija savo ruožtu man visų pirma siejasi su 
tuo, ką darė Martinas Heideggeris, sutelkdamas dėme-
sį į subjekto „buvimopasaulyje“ ontologinę struktūrą, 
kuri tik ir gali leisti prasmingai kelti klausimą apie tai, 
kas yra būtis. Na, o Habermaso vaidmuo, pasakykim, 
pasas/servas, kai kamuoliukas įmetamas į žaidimą, – 
pagalbinis. 

Atvirai kalbant, nesu koks didelis Habermaso žino-
vas. Daugiausia apie jo socialinę filosofiją sužinojau 
vykdant šį projektą. Čia man pasirodė svarbus tam 
tikras jo pažiūrų virsmas po 2001 m. Kuo tie metai 
ypatingi: pirmiausia čia ateina į galvą Rugsėjo 11oji, 
ir, grynai chronologiškai žiūrint, tai ir yra įvykis, kuris 
tokį bedievį sekuliaristą Habermasą privertė susimąs-
tyti. Gal tai ir turėjo kokios nors įtakos, bet man atro-
do, svarbiau buvo tai, kas išryškėjo jau ankstesniuose 
jo darbuose, būtent bioetikos klausimai. Jam paaiškėjo, 
kad sekuliari etika pasirodo bejėgė, kai žmogaus gyve-
nimo tikrovė įgyja tokį pavidalą, kokį jai suteikė gali-
mybė manipuliuoti žmogaus genais. 

Ir jau minėtoje kalboje jis nurodo būdą, kaip iš pa-
žiūros atgyvenusi religinė kalba ir su sparčiu genų in-
žinerijos progresu nespėjanti susidoroti sekuliari etika 
galėtų viena kitai padėti – verčiant etinį potencialą iš-
saugojusį religinį turinį į sekuliaria kalbą. Įdomu, kad 

„postsekuliarus būvis“ – taip vadinosi tyrimų projektas, kurį 
2018–2022 m. vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vykdė 
mokslininkų grupė ir europos socialinio fondo lėšomis finan-
savo Lietuvos mokslo taryba. tyrimą sumanė ir jam vadovavo 
prof. tomas sodeika (svarbiausios knygos: Filosofija ir tekstas 
(2010), Sekuliarizacija ir dabarties kultūra (su kitais, 2015), On-
tologijos transformacijos (su kitais, 2015), o pagrindinis jo rezul-
tatas – grupės autorių el. knyga Postsekuliarus būvis (2022), gre-
tutinis – kiek netikėtai į atskirą knygą išaugęs vieno iš projekto 
dalyvių nerijaus šepečio tekstas Holokausto postsekuliarumas: 
tarp kritikos ir supratimo (2022). apie dalykus, kuriais daugiau-
sia užsiimta, gilintasi rašant abi knygas, ilgametis NŽ-A redakto-
rius kalbina seną (ir seniai skaitytojams matytą) NŽ-A autorių.

1 jean-François Lyotard, La condition postmoderne: Rapport sur le 
savoir, Les Éditions de minuit, 1979 (liet.: iš prancūzų kalbos vertė ma-
rius daškus, vilnius: baltos lankos, 1992; 2010).
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ištisą dešimtmetį Habermasas viltingai puoselėjo tokio, 
jo paties žodžiais tariant, „gelbstinčio vertimo“ idėją, 
tai mėgindamas leistis į pokalbį su Josephu Ratzinge-
riu (2004), tai megzdamas dialogą su Miuncheno teolo-
gais (knyga iškalbingu pavadinimu Suvokimas to, ko 
stinga)2. Panašu, kad, anot jo, iš to turėjo rastis nauja 
komunikacijos forma, kuri pirmiausia padėtų spręsti 
ar bent suvaldyti bioetikos problemas. Tikrai nejaučiu 
priešiškumo Habermasui, vietomis jis man visai simpa-
tiškas, bet pati ta „gelbstinčio vertimo“ idėja man atrodo 
ne visai fair play. Gali būti, kad Ratzingeris minėtame 
pokalbyje tai puikiai suprato. Viena vertus, pas kardi-
nolą ateina sekuliarus filosofas, kuris kviečia įsitraukti 
į lygiaverčių partnerių pašnekesį, kita vertus, jis tarsi 
iškart siūlo savo taisykles. Panašu, kad iš to turėjo ras-
tis nauja komunikacijos forma, kuri pirmiausia turėjo 
padėti spręsti ar bent suvaldyti bioetikos problemas. 
Vis dėlto netruko paaiškėti, kad iš tokių užmojų nela-
bai kas išeina. Bet man pasirodė, kad toks negatyvus 
rezultatas, – kai, Friedricho Schleiermacherio žodžiais 
tariant, „apsišvietusiesiems, kurie religijos nekenčia“, 
nepavyksta sukurti produktyvaus dialogo su religine 
sąmone, – turi ir savo pozityvų aspektą, kurį ir paban-
džiau šio projekto rėmuose išryškinti. Pagalvojau, kad ši 
nesėkmė nėra atsitiktinis dalykas, nėra vien Haberma-
so nesugebėjimas įsiteikti Ratzingeriui ar Miuncheno 
teologams. Šis negatyvumas man pasirodė prasmingas 
tuo, kad per jį, einant minties, dialoginio eksperimento 
keliu išryškėja fundamentalios struktūros, kurias kny-
goje ir pamėginau lokalizuoti Rudolfo Otto išplėtotos 
šventybės sampratos horizonte. Ir, aišku, šiuo požiūriu 
reikšminga ir daug pasakanti Maxo Weberio lyg atsitik-
tinai mesta frazė, kai jis laiške Ferdinandui Tönniesui 
užsimena apie savo visišką „religinį nemuzikalumą“3 
(į kurį savo 2001 m. kalboje referuoja ir Habermasas), 
kartu pabrėždamas, kad laiko šitai savotiška negale. 
Asociacija su muzikinės klausos stygiumi man atrodo 
labai produktyvi. Remdamiesi ja galime geriau supras-
ti, kaip čia yra su tuo sekuliariu būviu.

Produktyvaus nesusikalbėjimo ar nepavykusio pokal-
bio temą tęsiant turbūt svarbu, ar yra viena žaidimų 
aikštelė ir skirtingi žaidimai, ar pačios aikštelės yra skir-
tingos, taisyklės tikros ar įsivaizduojamos. Habermasas 
ar kiti šiandieniai švietėjai sakytų: nebėra religinio pa-
saulio, jis jau va 200 metų kaip pasibaigė. Tai pirmas 
dalykas, ką jis greta kitko yra siūlęs ir už ko užsikabina 
šiuolaikinių dvasinių dalykų inžinieriai, – jei anie, tie iš 
religijos pusės, nenori žaisti kartu, padėti mums išversti, 
tai mes patys įkursim šventybių institutus ir paleisim 
naujas sakralines praktikas. Bet kuriuo atveju būtina 

daug ką išversti, panaudoti, pritaikyti įvairius sakralius 
triukus dabarties problemoms išspręsti – jei ne pokalbio, 
tai dvasinių inžinerinių praktikų būdu.

Kitas momentas, jei Otto aprašyti dalykai ir patyrimo 
(ne)turėjimas yra kaip slenkstis, – pranašumo pozicija 
religiškai nemuzikalių prieš tuos, kurie atsilikę, turi 
visokių (atmirusių, nebeaktualių) juslių... Teko kartu 
studijuoti su neregiu, kuris linko visus skirstyti į norma-
lius, t. y. neregius, ir „reginčiuosius“, vartojo tokią sąvo-
ką, šią regėjimo būklę tarytum tapatindamas su anoma-
lija. Tai kiek primena būklę sekuliaraus pasaulio, kai 
neturėjimas dvasinės klausos ar regos, paprasto, tegul 
ir religinio muzikalumo kvalifikuojamas kaip norma, 
o visų kitų kaip atsilikimo, anomalijos. O gal yra trečias 
kelias – greta būti ką nors patyrus ir nemuzikalumo?

Aš čia jaučiuosi labai Heideggerio įtakotas (toks pa-
sakymas skamba kvailai, bet nesugalvoju, kaip kitaip 
pasakyti). Manau, kad visiškai prasminga pabandyti jo 
vėlyvuosiuose darbuose plėtojamą būties likimo temą 
suprojektuoti į sritį, kurioje susitinkame tiek Haberma-
są ir Weberį, tiek Otto. 

Jei dar trumpam grįžtume prie Habermaso pozicijos ir 
jo nuotykių maždaug dešimtmetį nuo trečiojo tūkstant
mečio pradžios, tai vis tiek jis stengiasi tęsti Frankfurto 
mokyklos antiinstrumentalizmą: ne ne, čia negalima 
socialine tikrove manipuliuoti, kaip tai daro dvasios in-
žinieriai, čia turi būti tikra komunikacija. Kita vertus, 
pats jo sumanymas suręstas itin dia lektiškai: jau negeri 
dalykai prasidėjo, žmogumi ima manipuliuoti geneti-
kai, ir paaiškėja, kad sekuliari etika nieko nebegali pa-
sakyti, neturi jokių argumentų. Todėl reikia kreiptis į 
juodaskvernius, gal jie ką pasakys. Bet reikia atsargiai 
su jais kalbėtis, kad jie neužpudrintų mums smegenų, 
tad reikia juos išversti į sekuliarią kalbą. Nors toks 
konstravimas ir visiškai natūralus (kai konstatuoji, kad 
yra blogai, tai ir žiūri, ką čia reikia pataisyti), vis dėlto 
jis nėra iki galo garbingas: žaidimo taisykles atsineša 
sekuliarybė. 

Šiuo požiūriu vėlyvasis Heideggeris man labiau su-
prantamas ir priimtinesnis. Kai jis iš Marburgo 1928 m. 
persikrausto atgal į Freiburgą, į pensiją išėjus Edmun-
dui Husserliui, jam vis labiau aiškėja, kad „būties už-
marštis“ negali būti įveikta vienokiomis ar kitokiomis 
filosofinėmis pastangomis, nes būtį valdo jos pačios 
„likimas“ (Seinsgeschick). Tad jokia manipuliacija čia 
neįmanoma. Galima sakyti, kad visas „vėlyvojo Hei-
deggerio“ mąstymas yra paieška laikysenos, kuri būtų 
adekvati situacijoje, kai tu supranti, jog kažkas negerai 
įvyko, – ir ką dabar daryti ne bandant tą negerovę paša-
linti, o jos prigimtį kuo geriau suprantant? Anot Heideg-

2 jürgen Habermas, joseph ratzinger, Dialektik der Säkularisierung, 
Herder, 2018; Ein Bewusstsein von dem, was fehlt: Eine Diskussion mit 
Jürgen Habermas, hrsg. von michael reder, josef schmidt, Frankfurt am 

main: suhrkamp verlag, 2008.
3 max Weber, Gesamtausgabe, t. ii-6, tübingen: mohr siebeck, 

1994, p. 65.
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gerio, adekvati laikysena yra tokia, kurią jis įvardina iš 
Mokytojo Eckharto pasiskolintu žodžiu Gelassenheit, 
kurio lietuvišku atitikmeniu galima būtų laikyti žodį 
„romumas“4. Tai laikysena, kurią aprašyti galima tik 
pasitelkiant paradoksaliai skambančią formuluotę – 
„pasyvus aktyvumas“ arba „aktyvus pasyvumas“. Vi-
sas tavo aktyvumas yra laukiančiojo aktyvumas, kaip 
meškeriotojo, kuris užmeta meškerę ir laukia, kol žuvis 
užkibs. Laukimo momentas man pačiam atrodo geriau-
sia, ką gali sugalvoti bandydamas ką nors pasakyti apie 
postsekuliarų būvį.

Heideggeris pripažįsta, kad šventybė gali pasirodyti 
tik būties horizonte, o tai reiškia, jog „būties užmarš-
tis“ neatsiejama nuo šiuolaikinio pasaulio sekuliarumo, 
tad postsekuliari laikysena yra ne kas kita, kaip šios 
būklės aiškus įsisąmoninimas kartu romiai priimant ją 
kaip paslaptingai prasmingą neišvengiamybę.

Antras klausimas, jau grįžtant prie Otto: kai nesi pa-
tyręs, tai nelabai ką turi išgirsti ir suprasti... Jei mes 
pakeičiam starto poziciją ir kalbame ne nuo sekuliary-
bės ir nuo jos sukeltų bėdų taisymo, o nuo Otto aprašy-
mo, tai ten, kaip jūs savo knygoje ir darote, aptinkame 
tas dvi situacijas: Šventybės knygos skaitytojo ir nety-
čia savo religinį nemuzikalumą aptikusio mokslininko. 
Šios dvi situacijos gana universalios, bet ar jos išse-
mia viską, ar kas lieka pražiūrėta ir tyčia neparodoma, 
bet yra svarbu ir verta aptarti? Ar čia griežta alternaty-
va, ar dar koks kitas kelias?

Nežinau, nesijaučiu sugebąs įžvelgti dar kokį nors 
alternatyvų kelią. Iš esmės tokia negatyvi laikysena, – 
nežinau, ar gerai ją taip vadinti, – tai, ką Heideggerį 
skaitydamas pirmiausia ir atrandu, yra daugiausia, 
kas man ateina į galvą kaip tam tikra alternatyva Ha-
bermasui. Taip, aišku, jei imsime Otto šventybės samp
ratą, tai kaip ir bandau pristatyti tam skirtame kny-
gos skyriuje: knygą parašė žmogus, leidžiu sau manyti, 
turėjęs religinę klausą. Šia prasme jie priklauso, – tik 
dabar nebežinau, šitą jūsų kursioką prisiminus, – nor-
maliems ar nenormaliems žmonėms? Kas yra norma-
lu: ar tie, kurie mato, kurių akys veikia kaip mūsų, yra 
normalūs, o gal atvirkščiai, vizualinės patirties organas 
trukdo žmogui prasmingai gyventi? Paprastas kiekybės 
principas, kuo daugiau tuo geriau, lyg siūlo mums tobu-
lybės kriterijų. Bet kai šitai pastebime, kad čia viskas 
nuo kriterijaus priklauso, postsekuliaraus būvio situa
cijoje aiškiai pamatai, kad Apšvietos epochoje viena-
reikšmiškai teigiamu bruožu būtų laikoma, kad žmogus 
prarado, Schleiermacherio žodžiais tariant, divinacijos 
galią – tai pažanga. 

Skaitydami Immanuelio Kanto traktatą „Atsakymas 
į klausimą „Kas yra Apšvieta“ aiškiai patiriame, kaip 
šita pažanga reflektuojama: nesavarankiškumo atsi-
kratymas, galime drąsiai sakyti – religinio muzikalumo 
praradimas, nors Kantas taip ir nesako: išsilaisvinimas 
iš vaikštynės ir pradėjimas vaikščioti savo kojomis5. 
Tai žmonijos brandos požymis, kai atsiveria naujos ga-
limybės. O atėjus laikui, kuriuo gyvename mes, stojus 
postsekuliariam būviui, šis kriterijus, kuriuo galėtume 
mėginti progresą/regresą identifikuoti, tampa abejoti-
nas. Ar dabar religinio muzikalumo praradimas laiky-
tinas geru, ar blogu? 

Šiame kontekste vertas dėmesio Habermaso pastebė-
jimas, kad lyg ir gerai viskas buvo, mokslas savo šviesa 
apšvietė visus gyvenimo kampelius, o tada prasidėjo 
genetikų epocha, jie įgavo galimybę klonuoti žmones, 
keisti jų savybes iki gimstant. Habermasas parodo, kad 
tai nėra pafilosofavimas žiūrint į lubas, filosofinis žai-
dimas, o kad pats gyvenimas taip priverčia. Nėra taip, 
kaip kad filosofas, rengdamas projektą LMT ir dar fi-
nansuojamą ESF, galvoja, ką čia tokio naujo pasakius, 
ko dar kiti nebuvo sugalvoję. Čia situacija rimtesnė, 
čia pačios Apšvietos racionalizacijos ir modernizacijos 
sukeltas pokytis gyvenimo tikrovėje: atsidūrėme situa
cijoje, kai su žmogumi galima daryti ką nori. Paties 
Habermaso situacija savo ruožtu atrodo keista, prime-
na dviejų zuikių medžioklę. Viena vertus, manipuliuo-
jamumą žmogumi jis priima kaip blogį ir sako: geriau 
jau kaip buvo iki tol, kai lemdavo atsitiktinumas, koks 
žmogus gims, niekas negali įtakoti akių spalvos, plau-
kų formos, sielos galių, geriau tebūna atsitiktinai, negu 
kad dabar genetikai klinikose pagal tėvų užsakymus 
pertvarkys genetines programas ir žmogus gims à la 
carte. Antra vertus, jis kažkaip tą atsitiktinumą bando 
papildomai įprasminti, apeliuodamas į religiją. Turbūt 
jis jaučia „atsitiktinumo“ sąvokos nepakankamumą, 
etinį irelevantiškumą. Bet čia jau kiek įsismaginęs nu-
važiavau į šalį.

Grįžtant prie Otto, jo knygos teksto skaitymo. Situa-
cija panaši, kai jei tu maždaug žinai, koks ten taškelis 
penklinėje, pažymėtas tam tikroje vietoje, žymi tam tik
rą garso aukštį, bet tu gali jį tik pavadinti (do, re), ir vi-
sai kas kita yra muzikos mokyklose taikoma solfedžia-
vimo praktika, toks skaitymo būdas, kai moksleiviai yra 
mokomi išgirsti garsą ir jį intonuoti balsu, sudainuoti. 
Tad kai Otto viename pirmųjų knygos puslapių išsako 
keistą apribojimą – „Reikalaujame prisiminti stipraus 
ir kiek įmanoma vienareikšmiškesnio religinio jaudulio 
momentą. Tų skaitytojų, kurie nepajėgia šito padaryti 
ar tokio momento apskritai nėra išgyvenę, prašome to-
liau neskaityti“6 be jokių komentarų, tai nuskamba la-

tomą sodeiką kaLbina nerijus šepetys

4 martin Heidegger, Gelassenheit, pfullingen: neske, 1959. 
5 immanuel kant, „atsakymas į klausimą „kas yra švietimas?“, in: im-

manuel kant, Politiniai traktatai, iš vokiečių kalbos vertė antanas gai-

lius, vilnius: aidai, 1996, p. 49.
6 rudolf otto, Das Heilige, gotha: Leopold klotz, 1926, p. 8.
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bai keistai. Kadaise pirmą kartą perskaitęs knygą ir aš 
taip sakiau: kas per autorius, kuris draudžia skaityti 
knygą tiems, kurie nežino, kas joje parašyta? „Kažkokia 
nesąmonė“, kaip jaunimas sako. Bet paskui atėjo į gal-
vą mintis, kad čia pati skaitymo praktika yra kitokia. 
Fenomenologinis šventybės, ir ne tik jos, aprašymas yra 
ypatingas viso pasaulio tekstų korpuse, Husserlis čia 
nepakankamai aiškiai suvokė, su kuo jis čia turi reika-
lą, imdamasis fenomenologiškai aprašyti patirtį. Aš nie-
kaip kitaip negaliu to suprasti, kaip kad solfedžiuodami 
muzikos mokyklose vaikai skaito muzikines natas: ne 
vien informaciją gaudami iš to, kas užrašyta, skaito, bet 
ir ją atgamindami gyvu balsu ar plačiau imant – gyva 

patirtimi. Nesugebėjimas šito padaryti yra tas, grįžtant 
prie šventybės, religinis nemuzikalumas. Ką dar noriu 
pridurti, šia proga Weberį prisiminęs: laiške Tönniesui 
jis tą religinį nemuzikalumą aiškiai pabrėžia kaip neį-
galumą. Jei jis sustotų ties konstatavimu, kad „esu re-
ligiškai nemuzikalus“, tai čia nieko tokio – juk ne kokie 

Viduramžiai, čia proto amžius. Weberis labai aiškiai 
supranta, kad čia įvyko invalidumo faktas, kažkas pa-
žeista tapo žmogaus sąmonėje. 

Kai jau ateina laikas tą frazę pavartoti Habermasui, 
jis aiškiai nedeklaruoja stygiaus negatyvumo momento, 
bet visi tie nuotykiai su Ratzingeriu, etc. rodo, kad čia ta 
pati linija tęsiama – religinio muzikalumo, divinacijos 
galios praradimas yra ne tai, ką Kantas laikytų brandos 
požymiu, o veikiau atvirkščiai, tai invalidumas. Post
modernus, postsekuliarus subjektas praranda galią ir jo 
postsekuliarumas reiškia, kad jis suvokia savo negalę, 
suvokia save ne kaip normalų žmogų, kuris aukščiau 
išsivystęs už tuos juodaskvernius, – kas būtų Apšvie-

tos epochoje suvokiama kaip turinti pozityvią reikšmę, 
dabar jaučiama kaip negatyvi. Tai, ką Heideggeris la-
bai aiškiai suvokia: nieko negali padaryti savo jėgomis, 
negali savo religinių ausų pravalyti, ištreniruoti, kad 
prarastas muzikalumas atsirastų iš naujo. Nežinau, ar 
nenuvažiavau per toli nuo klausimo.
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Tai viskas puiku, vietoj Habermaso nušausime vadi-
namuosius du zuikius. Tik štai bėda: jei man nepavyks 
užklausti apie trečią takelį, bent jau šunkelį tarp šitų 
dviejų, ką nors patyrusiųjų ir religiškai nemuzikaliųjų 
būklių, tai niekaip negalėsiu pateisinti savo knygos apie 
Holokausto postsekuliarumą, kuri yra iš „Postsekulia-
rios būklės“ projekto, bet galimai nusitaiko į kai ką kita, 
nei kad iki šiol aptarėm. Bet dabar klausiu ne apie tai, 
o apie dalyką, kurį keliskart užkabinote kalbėdamas. 
Grįžtant prie mano minėtos nereginčiojo kursioko savi-
monės būklės, kuri man vis tiek vietomis panaši į Haber-
maso, – na gerai, kantiškąją ar švietėjiškąją būklę: kai 
jaučiamas pranašumas prieš patyrusiuosius, tai galima 
klausti, o kaip, kada anoji būklė atsiranda? Kada reli-
giškai muzikalūs žmonės atsiranda, išgirsta, praregi? 
Kaip pasakyta, „tuomet jų akys atsivėrė, ir jie suprato 
esantys nuogi“. Ir ne tik akys atsivėrė, jie pradėjo girdėti, 
kaip Viešpats vaikščioja po sodą. Šitoks praregėjimas/
išgirdimas, juslių įgijimas ir yra tarsi religinio santykio 
galimybės sąlygų įgijimas, nes iki tol tarsi nereikia „būti 
ką nors patyrus“. Tad religiškumas ne šiaip kažkoks at-
silikimas, kai žiūrima iš pranašesnės apšviestos būklės, 
bet ir vėlesnis nuopuolis, kai žmogus pradeda vaikščioti 
su vaikštyne. O įgyti brandą, reiškia nebebūti nupuo-
lusiam, atsitiesti, vaikščioti dviem, nebebūti priklauso-
mam nuo tų nebebūtinų patyrimų. Šis momentas man 
dar atrodo užklaustinas, nors nesu tikras, ar jis turi ko-
kią nors reikšmę, išskyrus nebent saviapgaulės. Ir, jau 
čia gaudau save patį už liežuvio, jei pasirodo saviapgau-
lė, gal ją čia galima tematizuoti? Turiu galvoje situaciją, 
kad antai yra žmogus, kuris yra religiškai nemuzika-
lus, bet mėgina gudrauti, neprisipažįsta (net sau). Kaip 
yra su apsišaukėliais, kurie jausmus imituoja, sukeičia 
prasimanytus dalykus su patirtais ir dar kitus žmones 
paskui save nuveda? Kaip yra su tais moderniais sąjū-
džiais, kurie sako, kad turime Apreiškimą, turime naują 
Knygą, naujausią Testamentą?

Man atrodo, knygos skyriuje apie Nietzsche, jei tei-
singai supratau, bandžiau išryškinti jo filosofavimo eks-
perimentinį pobūdį iškeldamas jį į pirmą planą, kaip 
leidau sau jį pavadinti. Dar tik pasitikslinsiu, kokią 
problemą mes čia svarstome: štai du požiūriai į religi-
nį nemuzikalumą – žmogus neturi religinės klausos, ir 
kuo remdamiesi mes galime atsakyti, normalus jis ar 
ne, kuo remdamiesi mes galime į šį klausimą viena-
reikšmiškai atsakyti? Taip?

Na taip...

Mano akimis žiūrint ar ausimis klausant, Nietzsche’s 
pozicija įdomi, kad jis užčiuopia negalimybę rasti ko-
kius nors nevienareikšmius kriterijus, pavyzdžiui, de-
vynis kartus pamatuok, vieną kirpk. Pagal šitą principą 

turi atlikti gryną teorinį darbą prieš imdamasis prakti-
nių veiksmų, vildamasis – gerai apmąstęs, pasvėręs vi-
sus už ir prieš – rasti optimalų sprendimą, kuris leistų 
teisingai pasielgti gyvenimo tikrovėje. Tik, man atrodo, 
postsekuliaraus būvio situacija šiuo aspektu ypatinga 
dar ir tuo, kad šitoks sveikam protui artimas ir teisin-
gas principas – septynis ar devynis kartus atmatuok ir 
kirpk – negalioja. Mes atsidūrėme tokioje vietoje, kur 
neišeina taip daryti. Nietzsche siūlo rizikuoti. Kai su-
pranti, kad jokie svarstymai tau nepadės, tai tiesiog 
bandyk, žiūrėk, ar gali taip gyventi, ar ne. 

Liekant prie postsekuliaraus būvio, nežinau, ar ši-
tai turėjot omenyje savo klausimą formuluodamas, bet 
man čia ir šmėstelėjo asociacija su naujaisiais religi-
niais judėjimais. Ką su jais daryti, visokias nesąmones 
žmonės išsigalvoja? Kaip turėtų reaguoti kokio katali-
kiško krašto Vyskupų konferencijos pirmininkas? Susi-
kviečia visus vyskupus į savo kabinetą ir svarsto: ima-
mės priemonių, kaip kovojame su šitais, nes tai blogai. 
Arba palaikome tokį sąjūdį. Dabar pasakysiu tokį baisų 
dalyką, – ką galėčiau parekomenduoti, jei kas manęs 
klaustų, kaip pasielgti. Užuot ieškojus Vyskupų konfe-
rencijoje racionalių argumentų, veikiau Rožinio maldai 
atsiduoti, tikintis, kad Viešpats išklausys ir apšvies pro-
tą. Presekuliarios sąmonės faktorius tokioje situacijoje, 
ko gero, vienintelis įmanomas. Kažką panašaus čia įta-
riu Habermasą turėjus omenyje, kai jis tikėjosi pagalbos 
iš juodaskvernių, kai paaiškėjo, kad moralinių proble-
mų negalima išspręsti. Pati ta gelbstinčio vertimo idėja 
atrodo naivoka, bet jo motyvas, gal aš ir klystu... Susi-
dūrus su problema kriterijaus, kai svarstant ieškoma le-
gitimacijos procedūrų, aš būčiau linkęs įsivaizduoti, kad 
vienas iš principinių postsekuliaraus būvio bruožų yra 
principinis neapibrėžtumas. Belieka atsiduoti maldai ir 
kontempliacijai, užuot ieškojus racionalių argumentų, 
arba kreiptis į Pascalį, kad jis patartų, kaip širdies lo-
giką čia panaudoti. Nietzsche truputį kitais žodžiais pa-
našų variantą siūlo pabandyti ir pažiūrėti. Aišku, rizika 
yra didžiulė, gali nugarmėti į bedugnę, bet kitos išeities 
neturime. Esame atsidūrę tokioje padėtyje, kai įpras-
tas teoretiko darbas, į kurį galima dėti viltis, niekuo 
nepadeda... Jei nebegrįžtume prie Heideggerio būties 
užmaršties likimo ir susitelktume į problemą, tradiciš-
kai filosofiškai kalbant, yra sąsaja tarp to, ką aptinka-
me grynojo mąstymo srityje, logikos siaurąja prasme, 
ir to, kas vyksta gyvenime. Kai Pascalis užsimena apie 
širdies logiką, kurios racijų protas nežino, jis konsta-
tuoja lūžio tašką, nors Apšvieta ir neprasidėjusi. Mūsų 
aptariamų kriterijų, proto kompetencijos klausimą ke-
liant: kiek mes sugebame, logiškai mąstydami, pasi-
ruošti tam tikroms gyvenimo situacijoms ir kiek galima 
realizuoti gyvenimo tikrovėje logiškai prieitas išvadas. 

Ir tada jau, apgręždamas pokalbį, norėjau jūsų pa-
klausti, kaip yra su Holokaustu šiame kontekste? Ar tas 
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tekstas, kuris buvo sumanytas kaip vienas iš bend ros 
projekto knygos Postsekuliarus būvis skyrių, bet bera-
šant išaugęs iki atskiros knygos – Holokausto postseku-
liarumas, – ar jis kaip ir nebando žengti į tą pusę? Bent 
jau man pasirodė, kad mes esame kažkur netoliese. Kai 
bandome suprasti Holokaustą kaip konkretų istorinį 
įvykių mazgą, neišvengiamai iškyla moralinio vertini-
mo klausimas. Tačiau, kaip savo laiku yra pastebėjusi 
jau Hannah Arendt, vienareikšmiškai atsakyti į šį klau-
simą neįmanoma. Neįmanoma ne dėl to, kad čia būtų 
įmanomas tiek pozityvus, tiek negatyvus vertinimas. 
Ši neįmanomybė kyla iš minėto postsekuliariam būviui 
būdingo neapibrėžtumo. Kai bandai vienareikšmiškai 
įvertinti paskirų žmonių veiksmus ir to siekdamas pra-
dedi gilintis į pačių įvykių, visos epochos turinį, galiau-
siai pasidaro aišku, kad neišeina šitai padaryti. Nacių 
ideologijos santykis su paties Galutinio sprendimo priė-
mimu ir bandymu realizuoti, man toks įspūdis susidarė 
skaitant jūsų knygą, panašiai pasirodo neapibrėžiamas. 
Ar aš teisingai supratau?

Kaip tam tikras pamatinis rūpestis imant rašyti – 
taip: man labai rūpi, kad kuo daugiau vietos šitame 
aiškinimų ir pažinimo, juolab supratimo lauke liktų 
neapibrėžtumui. Juk kalbame vis dėlto apie konkrečius 
žmones, kurie atsiduria įvairiose situacijose. Dalis tų 
žmonių, kuriems mes priskiriame tam tikras (piktava-
les?) racijas, kaip tik yra praradę galimybę kai ką patir-
ti, o tie (engiamieji), apie kuriuos pasakyta, kad jie jau 
net patyrimo galimybių sąlygų nebeturi, savo patyrimą 
fiksuoja ir aprašo. Nepaisant to, dar iki prasidedant 
baisiems dalykams, kai tik pasirodo pats nacionalso-
cialistinis sąjūdis, ar dabar, kai jau mėginame visa tai 
apmąstyti, kažkodėl mėginama juos nusakyti „politinės 
religijos“ sąvoka. Tai šiek tiek kas kita, nei naujieji reli-
giniai sąjūdžiai, kaip tik tai, ką ne visai vykusiai mėgi-
nau įvardinti tematizuodamas apsišaukėliškumą. 

Prisiminkime, kad Pijus XI savo 1937 m. enciklikoje 
Vokietijos vyskupams su „deginančiu rūpesčiu“ atkrei-
pia dėmesį į apsišaukėlius, kurie mėgina ateiti į religijos 
vietą, ja apsimesdami. Jis netgi pabrėžia tą patį dalyką, 
kaip po daugybės metų Habermasas, vertimą iš religinės 
kalbos į sekuliarią, tik kvalifikuoja tai ne kaip gelbstintį, 
o veikiau kaip dalyką „iškreipiantį ir klastojantį“, „mė-
ginantį praturtinti savo netikėjimo žodyną krikščioniš-
kojo lobyno sąskaita“7. Ateina žmonės su keista knyga 
Mein Kampf, kuri irgi kažkuria prasme pretenduoja į 
būties užmaršties likiminę įveiką, bet čia kažkoks kitas 
jų patyrimas ir kitokia įveika. Ir man kiek grėsmingas, 
bauginantis pasirodė sąskambis tarp tokio apgaulingo, 

sukeičiančiojo nacionalsocialistinio vokiškai socialinės 
erdvės ar žmonių vaizduotės užvaldymo ir to, kaip visa 
tai prisimenama, vaizduojamasi tų, kurie nori pagerbti 
atminimą, viską įamžinti, atlikdami vadinamąsias pi-
lietinės religijos praktikas, o ir uždarant ratą, paaiškin-
dami būtuosius dalykus politinės religijos būdu. 

Kyla klausimas, kas tai yra, kaip tai pavadinti, kvali-
fikuoti? Habermasas ne kartą yra kalbėjęs apie vienati-
nį Holokaustą kaip civilizacinį lūžį, negatyvia prasme. 
Žinoma, čia jis labiau į Theodorą Adorno atsispiria, 
kuris buvo neginčijamai muzikalesnis tiesiogine pras-
me, tik nežinia, kaip ten su kitu muzikalumu. Taigi 
Adorno, įvairiais būdais mėginęs įvardyti, kas pakinta 
„po Aušvico“ (kalbėjimas poezija, gyvenimas), apeliavo 
ir į patyrimą: „akivaizdoje to, ką mes esame patyrę, [...] 
jokiam žmogui, kuriam nėra apmiręs patyrimo orga-
nas, pasaulis po Aušvico, t. y. pasaulis, kuriame buvo 
įmanomas Aušvicas, nebegali būti tas pats pasaulis, 
kaip jis buvo prieš tai“8. Suprantama, tas patyrimas, 
kuris įgalina kalbėjimą arba nekalbėjimą, Frankfurto 
mokyklai nėra religinis, jis kitoks, nors ir primena nau-
jąjį religingumą. Tai ir svarbu išsiaiškinti, ar kas nors, 
apie ką aš čia kalbėjau, kaip nors įsipaišo į religinio pa-
tyrimo klausimą, – tos netikros religijos, antireligijos? 
O gal gali būti antireliginė patirtis? Ar esama padirbto 
religinio muzikalumo?

Aha, čia geras klausimas – kas tai yra? Pirmas daly-
kas, kas man pačiam ateina į galvą ir galėtų pretenduoti 
į atsakymą, – nėra ir negali būti antireliginės patirties. 
Neiginys, kurį girdime priešdėlyje anti-, taikomas pir-
miausia patirčiai, „antireliginė patirtis“ yra nepatirtis, 
tai kažkas kita. Pirmiausia čia galvoju apie angažuotą 
ateistinę poziciją. Knygos Postsekuliarus būvis įvade 
aš cituoju Peterį Sloterdijką, kuris, apžaisdamas Kar-
lo Marxo žymiąją citatą apie komunizmo šmėklą, gana 
agresyviai pamini „naujuosius ateistus“9. Tie ateistai 
tokie aktyvūs, kad jų aktyvumas kelia mintį, jog tai ga-
lėtų būti ne vien grynosios minties žaismas, bet turėtų 
būti siejama su patirtimi. Aišku, tuomet mes patenka-
me į nedėkingą situaciją. Viena vertus, ateistinė pozici-
ja, pats žodis „ateizmas“ neigiančiu priešdėliu a- nusako 
mums tam tikrą privatio, tiktai ko?.. 

Bet kai jūs kalbėjot ir pats, ir cituodamas Pijaus XI 
encikliką, man labai stipriai rezonuodamas į ausį smei-
gė žodis „rūpestis“. Šiuo požiūriu aš, kai iškyla klausi-
mas apie religijos esmę, nieko geresnio ne tai, ką pasiū-
lo Paulis Tillichas, nerandu: religija kaip paskutinis, 
ultimatyvus rūpestis10. Atitinkamai tada, kai susidu-
riame su ateistine pozicija, atrodytų, tarsi turime rei-

7 pius Xi, Mit brennender Sorge, 1937, 29.
8 theodor adorno, Metaphysik: Begriff und Probleme, Frankfurt am 

main: suhrkamp verlag, 1998, p. 170.
9 peter sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, Frankfurt am main: 

suhrkamp verlag, 2012, p. 9.
10 paul tillich, Theology of culture, oxford university press, 1959, 

p. 7–8.
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kalą su nerūpestingumu. Jei kokiame nors A. J. Grei-
mo centre ant lentos braižytume semiotinį kvadratą, 
tai religija kaip patirtis būtų atsverta ateizmo kaip 
nerūpestingumo, rūpesčio stygiaus. Bet štai šie vyru-
kai, anglo amerikiečių ateistai (Christopheris Hitchen-
sas, Richardas Dawkinsas, Samas Harrisas, Danielis 

Dennettas)11, mėgstantys save vadinti „keturiais apo-
kalipsės raiteliais“, – prisipažinsiu, man labai nesim-
patiški, ir čia man tam tikros sąsajos ima šmėžuoti su 
nacionalsocialistų ar komunistų ideologija, politine re-
ligija. Aišku, ką su Karlu Schmittu daryti, man pačiam 
ne visiškai aišku, bet labai sunku yra atsispirti jo min-
čiai apie politinių sąvokų teologinę kilmę. Kiek skaitau 
Hanso Blumenbergo ar kitų autorių Schmitto siūlomos 
koncepcijos kritiką, tai ji pakankamai įtikinamai atro-
do, bet jei religiją suprasime taip, kaip siūlo Tillichas, 
t. y. kaip „aukščiausią rūpestį“ (ultimate concern), tai 
teks bent iš dalies pritarti Schmittui – juk rūpesčio 
momentas politikoje labai svarbus. Politinė struktūra 
negali egzistuoti, jei ją palaikantys, joje dalyvaujantys 
žmonės gyvena nerūpestingai, t. y. jiems, kaip sako jau-
nimas, „vienodai rodo“. 

Tai šie dalykai aplink išplėstinę religijos sampratą su-
kasi, kai kalbame apie religinio muzikalumo stygių, ku-

riuo bandome aiškinti ateistinę poziciją. Šitai darydami 
pasiduodame sąvokų morfologijos įtakai. Neigiamieji 
priešdėliai, kurie čia įvairiais pavidalais šmėžuoja, ke-
lia įspūdį apie stygių. Ko čia stokojame? Jei kalbame 
apie religinę sąmonę, atrodytų, rūpesčio stinga. Bet taip 
nėra. Ir tai didžiausia problema. Ir tai tenka pripažin-

ti studijuojant Søreno Kierkegaard‘o tekstų korpusą. 
 Egzistencinė filosofija atsiranda iš postsekuliarios būk
lės identifikavimo. Nežinau kaip Kierkegaard’as, pri-
keltas, kaip poetas sako, iš kapų milžinų, sureaguotų 
į savęs kvalifikavimą kaip postsekuliaraus mąstytojo, 
bet, man atrodo, kad tas apibūdinimas jam labai tinka 
dėl adekvataus, autentiško rūpesčio stygiaus suvokimo. 
Tą stygių čia būčiau linkęs sieti su religiniu nemuzi-
kalumu: tu dabar suvoki, kad tam tikrų dalykų negali 
išgyventi, ir kai tą vidinį diskomfortą pagauni savyje 
ir klausi, kas čia dabar man darosi, – tai galima racio-
nalizuoti pasitelkiant įvairias sąvokas. Kai ieškant tin-
kamų pavadinimų į galvą ateina žodžiai su neigiamai-
siais priešdėliais, tai, būčiau linkęs sakyti, kad turime 
reikalą su postsekuliariu subjektu. Tai subjektas, kuris 

11 christopher Hitchens, richard dawkins, sam Harris, daniel den-
nett, The Four Horsemen: The Conversation That Sparked an Atheist 
Revolution, random House, 2019.
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suvokia savo religinį nemuzikalumą, arba, prisimenant 
Tillicho sąvoką, rūpesčio stygių. Nėra taip, kad visai 
nėra rūpesčių, bet tie rūpesčiai, kurie mano gyvenimą 
struktūruoja, jie yra, Weberio žodžiais, tikslo raciona-
lumo tipo, kai veiklos efektyvumas svarbiausias, pava-
duoja galutinį, veiklą įprasminantį tikslą. Prasideda 
toks sportinis gyvenimas, kai visa veikla tampa tarsi 
savitikslė. Šiuo požiūriu nuo patirties niekaip neišei-
na pasprukti. Jei dabar patirtį asocijuojame su tuo, ką 
vadiname religija, tai išeina, kad religijos sąvoka yra 
universali.

Grįžtant prie patirties stygiaus klausimo: patirties 
universalumas, – jei galima sakyti, kad čia yra maž-
daug tai, ką Heideggeris būtimi vadina, ir atitinkamai 
būties užmarštis, mėginant pagal analogiją kalbėti apie 
patirties užmarštį, – tai visai pritarčiau tokiam požiū-
riui. Bet pridurčiau, kad negatyvumo momentas yra 
lokalizuotas meta lygmenyje. Ne patirties stygius, o pa-
tirties stygiaus patirtis, kaip rodo Kierkegaard’o pavyz-
dys, yra labai skausminga: būti tokiam kaip Abraomas, 
man niekaip neišeina, tai mane labai kankina. Postse-
kuliari sąmonė yra labai intensyvi, nors negatyvumo 
momentas, logiškai samprotaujant, turėtų tą intensy-
vumą eliminuoti, turėtų būti nerūpestingas gyvenimas. 
Nieko panašaus.

Postsekuliaraus būvio situacija, ir čia būtų labai įdo-
mu jūsų nuomonę išgirsti, pagalvojau apie Arendt pozi-
ciją – ką ji išgyveno Jeruzalėje Adolfo Eichmanno pro-
cesą stebėdama12. Man susidaro įspūdis, kad ji apie 
Eichmanną iki šitos patirties galvojo kitaip. Monstrinė 
asmenybė, blogis, kurį galima absoliučiu vadinti, bet 
paskui, pasirodo, nieko panašaus. Pastebėtasis blogio 
banalumas ją trikdo. Iš pirmo žvilgsnio galima būtų 
pagalvoti, kad nusivylimas turėjo sukelti palengvėjimo 
efektą: a, tai čia ne taip baisu. Tačiau man susidarė 
įspūdis, kad jai kilo antrinis diskomfortas. Dar blogiau 
yra tai, kad blogis nėra absoliutus – taip galėčiau sufor-
muluoti šitą dvigubo neigimo principą. Ir Holokausto 
neapibrėžtumas čia įgyja skausmingą pobūdį: ten, kur 
turėtų palengvėti (nėra absoliutaus niekšo), išgyvena-
me dar didesnį apsunkinimą.

Paprasčiau, kai susiduri su apibrėžtu piktavaliu 
veiksmu. Jis racionaliai atpažįstamas, iš veiksmo. Man 
rūpi religiškai nemuzikalaus žmogaus būklė, kai jis, pri-
pažindamas savo nemuzikalumą ar ne, mėgina atlikti 
praktinį veiksmą, tarsi nusitaikantį į „religinio patyri-
mo“ sritį. Jei pasižiūrėsime, ką Pijus XI savo „deginan-
čiu rūpesčiu“ nori pasakyti, tai jis, kaip jūs ir minėjote 

pavyzdyje apie vyskupus, ir nesiūlo nieko daryti: jis siū-
lo susirūpinti, ir dar tradicines, ikisekuliarias religines 
praktikas. Dėl to jis paskui, po karo buvo labai kritikuo-
jamas, kad nepasiūlė, kaip čia reikėjo su priešu kovoti. 
Bet tai ir buvo labai svarbūs dalykai – atpažinimas blo-
gio ir įsisąmoninimas rūpesčio. 

Būtent.

Dėl ko rūpintis: nes yra grėsmė iškilusi pačiam rūpes-
čiui. Kas yra rūpesčio priešingybė – tikrai ne nerūpes-
tingumas, o veikiau tai, ką čia pavadinome nepatirtimi. 
Nes tai, į ką nacionalsocialistinis žmogaus užvaldymas 
nusitaiko, yra patyrimas, jo galimybės sąlygos. Arendt 
mėgino šiek tiek fenomenologiškai aprašyti tai, ką pa-
tyrė proceso metu, ir vienas iš dalykų, kas ją labiausiai 
sukrėtė, buvo tai, ką ji pavadino Eichmanno visišku 
„atotrūkiu nuo tikrovės“, taigi mūsų žodžiais – nebega-
lėjimu patirti, būtent tuo laiku, kai jis tapo užkietėjusiu 
nacio nalsocialistu. Kodėl jie, tie naciai, yra praradę kal-
bą, mąstymą? Todėl, kad visa tai, ką jie sako, mėgina 
samp rotauti, niekaip nesiremia jokiu žmogiškos tikrovės 
patyrimu. Ta būklė, į kurią jie yra įkritę, yra panaši į 
transo, sapno būklę, kurią aprašo Charlotte Beradt, ty-
rinėdama Trečiojo Reicho kūrimo laikų žmonių sapnus: 
„ant kiekvienos gatvės kampo pastatoma lenta, kurioje 
baltomis raidėmis ant juodo fono skelbiami 20 žodžių, 
kuriuos tautai draudžiama garsiai ištarti. Pirmas užra-
šytas žodis „Lord“ [...], paskutinis [...] „Aš“13. Uždrausta 
ištarti „aš“ – tai ženklina draudimą aptikti save kaip 
patiriantįjį. Aptikus keletą žudynių vykdytojų dienoraš-
čių, iš jų niekaip nesiseka pajusti žmogaus, kuris rašo: 
jį atstoja susikurti, net ne vienas, o keli personažai, kurie 
ne atveria, o veikiau paslepia, sudrumsčia, kas iš tikrųjų 
vyksta ir tarsi vaizduojama, visas vadinamasis liudiji-
mas subyra. Štai pirma tipinio žudiko žudynių patirtis: 
„Apie 6 esu staigiai pažadinamas iš gilaus miego. Bus 
vykdoma egzekucija. Nu gerai, pabūsiu aš ir budeliu, 
o po to dar ir duobkasiu, kodėl gi ne? [...] Aš paskiriamas 
šauliu ir turiu šauti į potencialius bėglius. [...] Kandi-
datai mirti žengia į priekį su lopetomis, kad išsikastų 
savo pačių kapus. Du iš jų verkia. Kiti pasižymi gana 
stebėtina drąsa. Kažin, kas tokią akimirką sukasi gal-
voje? Aš manau, kiekvienas turi vilties kažkaip išlikti 
nenušautas... Stebėtina, manyje niekas nesukirba. Ne-
jaučiu nė krislelio užuojautos, nieko. Taip jau yra, ir tuo 
viskas pasakyta“14. Ką Arendt ir mėgina po Jeruzalės 
aprašyti, pasiūlydama ekstremalaus, kaip grybelio pa-
sisėjančio blogio sąvoką, ir yra tai, kad žmonės nepaste-

postsekuLiarus būvis: neapibrėžtumas, reLiginis nemuzikaLumas ir pamatinio rūpesčio stygius

12 čia ir toliau: Hannah arendt, Eichmannas Jeruzalėje: Ataskaita 
apie blogio banalumą, iš anglų kalbos vertė vilius bartninkas, vilnius: 
aidai, 2015.

13 tai 30-metės berlynietės frylanserės sapnas, užrašytas 1939 m. 
balandį (charlotte beradt, Das Dritte Reich des Traums, Frankfurt am 

main: suhrkamp verlag, 1994, p. 20).
14 Felixo Landau 1941-07-06 liudijimas; cit. iš: „Schöne Zeiten“: Ju-

denmord aus der Sicht der Täter und Gaffer, herausgegeben von ernst 
klee, Willi dreßen, volker rieß, Frankfurt am main: s. Fischer, 1997, 
p. 95.
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bi, neišgirsta, neatpažįsta, ir jiems sunku susigaudyti, 
susigrąžinti save. 

Visi šie dalykai man kažkaip susijungė į tai, kas yra 
ta, šiuo atveju nacių, kova su religija – tai kova su žmo-
giškuoju patyrimu: ar ateizmo grynuoju pavidalu, ar 
politine religija apsimetusio ateizmo, – nežinau, ką jūs 
čia galėtumėte pakomentuoti, gal jau peržengiu sutartą 
postsekuliarybės ribą?

Aš nepajutau tos ribos peržengimo, bet kaip tik pa-
galvojau apie Wansee konferencijos situaciją rūpesčio 
aspektu, kas ten vyko, kai jie vis dėlto priėmė Galutinį 
sprendimą. Man toks įspūdis, kad pagrindinė jų prob
lema buvo autentiško rūpesčio stoka. Nors iš pirmo 
žvilgsnio galima būtų pagalvoti priešingai: jei priima-
mas toks radikalus sprendimas, tai ir motyvas turi būti 
pakankamai radikalus, na, o radikalus motyvas kitaip 
kaip radikalaus rūpesčio pavidalu negali pasirodyti. 
Gal aš per mažai žinau, bet ten kaip tik galėjo panašiai 
nutikti. Iš pradžių jie tarsi mėgino lyg ir humaniškes-
nį sprendimą rasti, priversti žydus emigruoti, paskui 
izoliacija, getai, o galiausiai nieko neišeina, jie patys 
atsiduria kvailoje situacijoje, kai pats nežinai, kaip čia 
elgtis ne dėl to, kad protas nepasiūlo racionalios strate-
gijos, o kad pati sąmonės būklė tokia sau pakankama...

Grįžtant prie rūpesčio stygiaus – visiškai sutinku dėl 
Wansee. Man čia panašu į Habermaso atsitokėjimą dėl 
genų inžinerijos eksperimentų. 

Taip.

Žmonės, mokslininkai eksperimentuoja ir tada kas 
nors pertaria: palaukit, čia jau reikia stabdyti, reikia 
terapijos. Bet dauguma nesutinka, sako, važiuojam. 
Didysis hadronų greitintuvas paleistas, dalykai, kaip 
Higgso bozonas, lyg tarp kitko, paraštėje eksperimen-

tiškai atrandami, iki galo nepateisina lūkesčių, toliau 
gilinamasi į visokias „antimedžiagas“ ir „tamsiąsias 
energijas“ (specialiai išrinkau būtent šituos žodžius), 
bet eksperimentas kažkuria prasme vyksta savieiga, jis 
jau sau pakankamas. Gal ir nevykusi paralelė, bet ta 
situacija Wansee, kai susirenka, kaip sakė Eichman-
nas, „visi III Reicho popiežiai“ tarsi priimti Galutinio 
sprendimo, tai jiems nebe pats jų pačių iš piršto laužtas 
„žydų klausimas“, kurį čia tarsi ir reikia „galutinai iš-
spręsti“, svarbus. Išžudymas jau pradėtas, vyksta, ir pu-
siau automatiškai nusprendžiama, kad išplėsti reikia 
jį visiems likusiems 11 milijonų „žydų pagal tikėjimą“. 
Bet svarbiausia dabar, kaip čia viską suorganizuoti, su 
skaičiais, logistika, etapais. Patys „tie žydai“ neberūpi, 
jie lieka kažkur paraštėje, svarbiau yra procesas, o svar-
biausi jo vykdytojai, net, jei įsižiūrim įdėmiau, – jų pačių 
savimonė, kaip jie čia viską galvoja, dėlioja, kaip sun-
kiai dirba, net kenčia... Vienintelis dalykas, kas jiems „iš 
tikrųjų“ rūpi, yra jie patys. 

Lygiai kaip „Aktion 1005“: sprendimas visoje Euro-
poje, stabdant vietomis naikinimą, iškasus sudeginti 
palaikus sušaudytųjų masinių žudynių vietose ar nužu-
dytųjų dujomis naikinimo lageriuose. Jis radosi, greta 
kitko, Hitleriui garsiai pasvarsčius, ką apie mus mūsų 
anūkai pagalvos, jei sužinos apie tokius dalykus. Aplan-
ko kažkokia vizija, ir visi puola įgyvendinti. Tai tokia 
nereliginė, gal net ateistinė vizija, nukreipta į patyri-
mo galimybės sąlygų naikinimą, kad neliktų nė pėdsa-
kų, kad tie žmonės gyveno, kad, kaip rašė Arendt apie 
stalininį Didįjį terorą, neliktų nei kūno, nei kapo, nei 
atminties, kad toks žmogus buvo. Tokie keisti žmonių 
iš pasaulio ravėjimai – jie primena kovą ne su religija 
kaip institucija, o su religija kaip patyrimu ar kaip rū-
pesčiu, labai tinka jūsų pasiūlytos Otto ir Tillicho apra-
šančios sąvokos.

Toks tas postsekuliarus būvis ir tokie jo pavidalai.

tomą sodeiką kaLbina nerijus šepetys
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vaizdai ir prasmės baLtijos šaLiŲ 
piniginiuose ženkLuose

Vytautas Ališauskas

Kultūros istorija

Trys Baltijos šalys 1922 m. įsteigė nacionalines valiu-
tas. Jas paversti tikrove buvo galima tik išleidus naujus 
piniginius ženklus. Tuo pat metu pirmus nacionalinius 
banknotus į apyvartą paleido Estijos šiaurinė kaimynė 
Suomija. Garsus architektas ir dailininkas Elielis Saa-
rinenas sukūrė mįslingų ir šiek tiek iššaukiančių suo-
miškų markių seriją. Šiaurietiškų, kerpių ir samanų, 
spalvų banknotuose pavaizduotos nuogų ir pusnuogių 
vyrų, moterų, paauglių procesijos, sakoma, simbolizavo 
jūrų prekybą, žemės ūkį (iliustracija Nr. 1). Didžiausios 

vertės, 1000 markių, banknote – artėjančią šviesią nau-
jos valstybės ateitį (iliustracija Nr. 12). Suomijos banko 
tinklapyje glaustai paminima, kad ši markių serija vi-
suomenėje sukėlė tam tikrą kontroversiją, o meno po-
žiūriu joje dominuoja „trečio dešimtmečio klasicizmas 
su art deco elementais“. Estai kaip tik tais metais at-
sisakė valiutos vardo markė ir pasirinko kronas. Kita-
me Baltijos valstybių paribyje keisto Versalio sutarties 
produkto, Memellando, Prekybos rūmai vasario 22 d. 

išleido 9 nominalų „stygiaus pinigus“ (Notgeld). Tokie 
pinigai po karo (ne tik Vokietijoje) radosi kaip atsakas 
į siaučiančią infliaciją, kai centrinių bankų piniginių 
ženklų fiziškai ėmė trūkti. Daugelis Vokietijos miestų ir 
net miestelių leido tokius ženklus, bet drauge jie įžvelgė 
ir progą atskleisti regiono savitumą, istoriją, net kuli-
narinį paveldą. Memelis nebuvo išimtis, spalvinguose, 
į turistinius atvirukus panašiuose banknotuose (nuo ½ 
iki 100 markių vertės) galėjai pamatyti ir vietos gam-
tos grožybes, ir civilizacijos laimėjimus. Nuo vokiškų 
stygiaus pinigų jie skyrėsi tuo, kad prancūziškai buvo 
išspausdintas Aukštojo Komisaro, Sąjungininkų Vals-
tybių atstovo pritarimas ir parašas. Tai nenuostabu: 
Memellandą Antantės pavedimu administravo Pran-
cūzija. Banknotuose buvo dar vienas svarbus įrašas: 
kad banknotai galios 3 mėnesius nuo išleidimo datos.

Šiedu trijų Baltijos šalių kaimynai 1922 m. jau turėjo 
tam tikrą piniginių ženklų tradiciją. Rusijos valdomo-
je Suomijos Didžiojoje Kunigaikštystėje vietinė valiuta 
(markės) buvo įvesta jau 1860 m. Klaipėdos krašte, iki 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos priklausiusiame Vo-
kietijai, kursavo vokiškos markės. Tiesa, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tapatybių kontūrai buvo brėžiami jau 
XIX a. antroje pusėje, ypač XX a. pirmame dešimtme-
tyje, tačiau 1918 m. iškovojus nepriklausomybę, teko in-
tensyviai kurti kitokią negu buvusio suvereno, istorine 
tradicija paremtą, valstybinę atributiką – herbus, vėlia-
vas, ordinus, karių ir pareigūnų uniformas, pašto ženk
lus. Vienas iš tokių, išskirtinai svarbių, valstybingumo 
atributų turėjo būti ir savi bei saviti piniginiai ženklai. 
Antra vertus, tas savitumas turėjo ribas. Nemenkos 
reikšmės turėjo ir konservatyvus užsakovų skonis, pa-
vyzdžiui, 1926 m. Estijos kronos konkurse nelaimėjo 
Eduardo Wiiralto gan tradicinių siužetų, bet originalios 
vizualinės raiškos projektai. Vis dėlto lemiamas veiks-
nys turbūt buvo tas, kad tikrai kokybiškus, sunkiai 
klastojamus banknotus Europoje (o ir Amerikoje) po 
karo galėjo spausdinti tik nedaugelis spaustuvių, o jų 
profesionalūs dailininkai (dažnai anoniminiai) didesniu 
ar mažesniu mastu prisidėdavo prie piniginių ženklų 
apipavidalinimo. Negana to, vietos dailininkus, matyt, 

1. suomijos 50 markių aversas. 1922–1946. privati kolekcija
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ir užsakovus, veikė susiformavę Europos banknotų te-
miniai laukai, įprasti simboliai. Siekdami perteikti savo 
šalies savitumą banknotų autoriai pasitelkdavo tradi-
cinę stilistiką, jau nusistovėjusius, kartais ir klišinius 
įvaizdžius ar sprendimus. Antai Prahoje spausdintų 
1922 m. laidos 10 ir 100 litų banknotuose (dail. Ado-
mas Varnas) porinės merginų galvutės reverse labai 

primena kai kuriuos AustrijosVengrijos banknotus ir 
Čekoslovakijos kronų 1919 m. emisiją. Antra vertus, ka-
noniniais tapę sprendimai nebūtinai buvo kliūtis kurti 
įtaigius ir meniškai reikšmingus vaizdus. Pavyzdžiui, 
1929 m. 5 latų moneta (dail. Rihardas Zariņis) su Latvi-
ją simbolizuojančia merginos galva (vadinamoji Milda) 
tarp latviškų valstybingumo ženklų užėmė vietą, pana-
šią į lenkų zlotų Polonia ar prancūzų frankų Marianne.

Visų trijų Baltijos šalių naujausia istorija, ūkinė ir 
kultūrinė raida buvo panaši, veikė ir minėtos pinigi-
nių ženklų meno tendencijos, tad juose kartojosi ir tie 
patys motyvai. Antai ir Lietuvos, ir Latvijos bankno-
tuose (taip pat ir Lietuvos pašto ženkluose) atsikartoja 
sėjėjo figūra. Ją matome 1922 m. penklityje ir 1924 m. 
latviškame 20 latų banknote, netrukus, 1927 m., sėjė-
jas 10 litų banknote iškeliamas į pirmą planą erdvia-
me saulės nušviestame peizaže, o po dešimties metų, 
1937 m., sėjėjas pasirodo 10 latų iždo biliete. XIX–XX a. 
Europos mene dažna (naudota ir europiniuose piniguo-
se) daugiareikšmė sėjėjo figūra Lietuvos ir Latvijos pini-
giniuose ženkluose ne tik liudijo žemės ūkio svarbą šio-
se šalyse, bet turėjo ir daug gilesnę prasmę. Sėjėjas toli 
gražu ne didžiausio nominalo banknotuose simbolizavo 
jaunų valstybių socialinį ekonominį pamatą – valstieti-
ją, bet drauge optimizmą, ryžtą kurti tauresnį ir geresnį 
gyvenimą – tai, apie ką dar atgimimo laikais rašė Vin-
cas Kudirka: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus...“ 
Į akis puola latvio sėjėjo vaizduosena – 1924 m. (iliust
racija Nr. 2) jis veikiau vargo žmogus liūdnu veidu, o jau 
1937 m. (iliustracija Nr. 3) – žengiantis į šviesą, ryžtin-
gai atmesta sėklą beriančia ranka.

vytautas aLišauskas

2. Latvijos 20 latų averso fragmentas. 1924. privati kolekcija

3. Latvijos 10 latų reversas. 1937. privati kolekcija
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Visų trijų valstybių piniginiuose ženkluose konkrečiai 
arba alegoriškai vaizduojamas žemės ūkio ir pramo-
nės, taip pat jūrininkystės klestėjimas. Būdinga Esti-
jos kronų serija (dail. Güntheris Reindorffas), joje vaiz-
duojami idealizuoti skirtingų profesijų estai: žvejas (5) 
(iliustracija Nr. 4), pjovėja su pjautuvu (10), kerdžius su 

ragu (20), o didžiausias nominalas (100) skirtas kalviui 
pramoninių pastatų fone. Lietuvos ankstyvojoje laidoje 
be sėjėjo regime taip pat verpėją (5) ir sielininką (10). 
Nors dominuoja žemės ūkio įvaizdžiai (ypač mažųjų no-
minalų Lietuvos monetose), tačiau visos trys valstybės 
vienu ar kitu metu stengėsi pabrėžti savo jūrinį aspektą.  

vaizdai ir prasmės baLtijos šaLiŲ piniginiuose ženkLuose

4. estijos 5 kronų aversas. 1929. Lietuvos banko pinigų muziejaus kolekcija

5. Lietuvos 100 litų aversas. 1928. privati kolekcija
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vytautas aLišauskas

6. Latvijos 500 latų aversas. 1929. iš kristīne ducmane, Ēvalds vēciņš, Nauda Latvijā, Latvijas banka, 2005

Tai ypač sakytina apie Estiją ir Latviją. Jau 1922 m. 
Estijos markių banknotuose (100 ir 1000) regime ati-
tinkamai senovinį burlaivį (vikingų laivas pasirodo ir 
1931 m. 1 kronos monetoje; dail. Güntheris Reindorf-
fas, Georgas Vestenbergas) ir modernų uostą su laivu. 
Latvijos pinigai ne kartą ir ne du skelbia, kad tai jūrinė 
valstybė. Net 1922 m. 50 santimų monetoje (dail. Ri-
hardas Zariņis) pavaizduota latvė mergina, laikanti 
burlaivio vairą, gali būti suprasta kaip tiesiog Latvijos, 
pagaliau perėmusios savo likimą į savo pačios rankas, 
alegorija. Įspūdingas 1929 m. pasirodęs 25 latų bank
notas – jame Krišjānio Valdemāro (1825–1881) portre-
tas – jis buvo ne tik vienas tautinio atgimimo lyderių, 
bet ir skatino Latvijoje laivininkystę; jam iš dešinės – 
burlaivis, o iš kairės – ledlaužis „Krišjānis Valdemārs“ 
(pastatytas 1926 m.). Pastarasis suprojektuotas specia
liai Baltijos jūrai, pritaikytas Rygos uostui nuo ledų 
atlaisvinti, tačiau turintis ir ypatingą paskirtį – lydėti 
prezidentą oficialiuose vizituose, taigi savitas Latvi-
jos valstybingumo simbolis. 1925–1931 m. buvusiuose 
apyvartoje 50 latų matome Dauguvos dešinįjį krantą 
su laivu; 1939 m. 100 latų pavaizduotas burlaivis ir 
prekybinis laivas, į kurį kraunama mediena eksportui. 
Galiausiai „Vytautinėje“ 1930 m. laidoje dvidešimtličio 
reverse vaizduojama Klaipėdos panorama ir modernus 
laivas („Prezidentas Smetona“?).

Vis dėlto Baltijos šalių, ypač Lietuvos ir Latvijos, pi-
niginiams ženklams ne mažiau būdingas simbolinis ar 
alegorinis žemės ūkio ir pramonės, o drauge ir krašto 

klestėjimo vaizdavimas, ypač stambių nominalų ku-
piūrose. Pavyzdžiu galėtų būti 100 litų kupiūra (dail. 
Adomas Galdikas), išleista 1928 m. (iliustracija Nr. 5) 
Tautiniais drabužiais apsitaisiusi, nuometu pasipuošu-
si, su gausybės ragu kairėje rankoje, dešine atsirėmusi 
skydo su Gedimino stulpais moteris akivaizdžiai yra 
Lietuvos alegorija. Per visą banknoto ilgį sukrauti įvai-
riausi mokslo, technikos, menų ir žemės ūkio atributai. 
Dešinėje banknoto dalyje po vandens ženklo erdve sėdi 
nuogas vaikas, įsigilinęs į knygą, ir drauge laikantis 
Merkurijaus kaducėjų. Reverse pavaizduotas Lietuvos 
valstybės finansinio stabilumo ženklas – solidus naujas 
valstybinio banko pastatas Kaune. Banalus meninis 
sprendimas, trafaretiškos moters ir vaiko figūros šį di-
delio nominalo piniginį ženklą padarė neišsiskiriančiu 
tarp tuo metu Europoje kursavusių kupiūrų.

Idėjiškai panašus ir 500 latų, išleistų beveik tuo pat 
metu (1929), bent jau averso vaizdinis sprendimas 
(iliustracija Nr. 6). Latvė mergina tautiniais apdarais, 
su kanklėmis, tarsi pozuojanti fotografijai, o po ja – Lat
vijos herbas; palei banknoto apatinį kraštą sukrauti 
žemės ūkio, mokslo, prekybos, pramonės simboliai. Re-
verse – Merkurijaus kaducėjais aprėmintas žemdirbiš-
kas „peizažas“: sodyba su ūkiniais pastatais, laimingos 
karvės, kupetos. Iš šonų kartojasi žemės ūkio, prekybos 
simbolika, taip pat įterptas jūrinis simbolis – Neptūno 
trišakis. Tiek lietuviškas, tiek latviškas banknotai ap-
rėminti ir šiaip gausiai dekoruoti tautiniais ornamen-
tais. Be abejo, ornamentai turėjo ne tik estetinę, bet ir 
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apsauginę funkciją, tačiau jų perteklius daro slegiantį 
įspūdį. Nors lietuviškas banknotas autorinis, o antrasis 
atliktas anoniminių spaustuvės graverių pagal pateiktą 
medžiagą, nėra abejonės, kad abiejuose matyti Brad-
bury Wilkinson & Co spaustuvės stilistika.

Verta aptarti vėlgi panašaus meto ir kompoziciš-
kai labai artimus banknotus: 1923 m. išleistą latvišką 

vaizdai ir prasmės baLtijos šaLiŲ piniginiuose ženkLuose

100 latų (dail. Rihardas Zariņis, Karlis Krauzė; iliustra-
cija Nr. 7) ir lietuvišką 1000 litų (dail. Adomas Galdikas; 
iliustracija Nr. 8), pasirodžiusį 1924 m. pradžioje. Abiejų 
banknotų kompozicija labai artima – centre dvi figūros, 
nugaromis pasisukusios viena į kitą, šalia jų sukompo-
nuoti įvairūs atributai. Latviškame banknote – tai dvi 
moterys tautiniais drabužiais, viena jaunesnė,  atsto-

7. Latvijos 100 latų aversas. 1923. Lietuvos banko pinigų muziejaus kolekcija

8. Lietuvos 1000 litų aversas. 1924. Lietuvos banko pinigų muziejaus kolekcija
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vytautas aLišauskas

vaujanti pramonei ir miestui, rankoje laikanti krump
liaratį ir kūjį, jai prie kojų prekių ryšulys ir inkaras, 
fone – fabriko kaminai, antra – vyresnė su javų pėdu, 
kaimo alegorija – jai prie kojų derliaus gėrybės, fone – 
sodyba. Abi moterys susikibusios rankomis, atremtomis 
į kartušą su Latvijos herbu, o už jų – išsišakojęs ąžuo-
las. Turbūt nereikia sakyti, kad taip perteikiama ne tik 
šalies klestėjimo, bet ir tautos vienybės, nepriklauso-
mai nuo luomų ar klasių, žinia. Lietuviškame bankno-
te – mergina ir vaikinas, sėdintys nugara vienas į kitą, 
mergina kaire ranka laiko ąžuolo šaką, dešinę tiesia 
prie ratelio, prie jos kojų – kraitė su vaisiais, žemės ūkio 
padargai, ratelis. Vaikinas skambina kanklėmis, prie 
jo kojų ginklai, trimitas, lauro šaka, fone vėliavos. Tarp 
jų – kaducėjus, simbolizuojantis finansus ir prekybą, 
apačioje – menų ir mokslo simboliai, virš pastarųjų pa-
rimusi keista figūrėlė, turinti rūpintojėlio ir romantikų 
vaizduotės suteiktų Perkūno bruožų. Nepaisant skir-
tingos meninės kokybės (latviškas banknotas aiškiai 
pranašesnis), abi kupiūros labai sklandžiai ir, deja, ba-
naliai įsiterpia į europinių popierinių pinigų stilistiką.

Galiausiai būtų neteisinga nepaminėti šiam iko-
nografijos tipui priklausančio 100 latų banknoto 
(dail. J. Šternbergas), pasirodžiusio 1939 m. Prabangios 
purpuro spalvos, geros poligrafinės kokybės, spausdin-
tas savoje valstybinių popierių spaustuvėje Rygoje, jis 
liudija šalies ekonominį ir politinį stabilumą dramatiš-
ku pasaulinių krizių metu. Averse vaizduojama pora – 
valstiečių šeima su žemės gėrybėmis ir ūkio padargais, 
šalia – tarsi iš minėto lietuviško šimtličio iššokęs nuo-
gas vaikutis. Šeimą globoja Latvijos (o gal aizsargų) 
personifikacija. Kitoje pusėje – jau minėtas šiuolaikiško 
uosto vaizdas.

Visos trys Baltijos valstybės to meto dailėje įprastais 
siužetais, simboliais ir alegorijomis savo banknotuose 
siekė prisistatyti ne tik kaip klestinčio žemės ūkio, bet ir 
kaip modernios pramonės bei prekybos šalys. Visos trys 
didesniu ar mažesniu laipsniu akcentavo esančios jūri-
nės valstybės. Šiek tiek intuityviai vertinant, savo ša-
lies „jūriškumą“ labiausiai pabrėžė Latvija, mažiausiai 
Lietuva. Latvija taip pat kiek stipriau nei Estija ir Lie-
tuva buvo vaizduojama kaip pramonės ir eksporto šalis.

Visoms trims naujoms valstybėms reikėjo rasti nau-
ją santykį su miesto kultūra ir miestiškumu apskritai. 
Kiekvienos tautos santykis su miesto reiškiniu buvo ki-
toks, kiekvienos valstybės sostinė turėjo savitą istoriją, 
tačiau visos jos buvo problemiškos, žvelgiant iš moder-
niojo nacionalizmo perspektyvos. Sostinių vaizdavimas 
banknotuose buvo vienas iš būdų jas įtraukti į naujai 
susikūrusių valstybių tapatumo pasakojimus. 1923 m. 
išleistame Estijos 500 markių banknote (dail. Georgas 
Vestenbergas, Güntheris Reindorffas) ir 1930 m. 2 kro-
nų monetoje (dail. Güntheris Reindorffas) vaizduojama 
Tompėjos pilis, kurios ilga ir permaininga istorija at-

spindi pačios Estijos politinę raidą: pilis buvo danų, šve-
dų, rusų valdžios administraciniu centru, bet galiausiai 
1922 m. joje įsikūrė nepriklausomos Estijos parlamen-
tas ir tada ji tapo ne tik gilios praeities, bet ir modernio-
jo valstybingumo simboliu, liudijančiu, kad estų tauta 
pagaliau pradėjo valdyti savo šalį. 50 kronų banknotas, 
vienintelis, kuriame nepavaizduotas vienokios ar kito-
kios profesijos asmuo, iš pirmo žvilgsnio skirtas Estijos 
gamtai ir tarsi iškrenta iš viso sumanymo. Pirmame 
plane – kalkakmenio uolos pajūryje, ant jų – ūkininko 
sodyba, šieno kaugės, uolų papėdėje – žvejų kaimas, 
o tolumoje – vos įžvelgiamas Talino siluetas. Gamtos, 
kaimo ir miesto jungtis ar priešprieša šiame vaizde ga-
lėtų būti interpretuojama keliais aspektais, tikėtina, 
kad dailininkas ir siekė sukurti prasmės prisod rintą 
peizažą, kurio komponentai nėra atsitiktiniai.

Latviškoji sostinės reprezentacija platesnė – jau mi-
nėtuose laivininkystės tematikos banknotuose matome 
ir Rygos miesto panoramą. 1936 m. latviško 20 latų 
iždo bilieto (dail. Rihardas Zariņis, Karlis Krauzė) re-
verse – Rygos pilis, vėlgi pasižyminti ne tik sena isto-
rija (pastatyta 1330 m., atkurta 1515 m.), bet ir, pana-
šiai kaip Tompėjos pilis, tapusi vienu iš valstybingumo 
simbolių – joje 1922 m. buvo įkurta Latvijos prezidento 
rezidencija. 1938 m. 25 latų banknote pavaizduotas 
meno kūrinys – mitologinio galiūno Lačplėsio skulptū-
ra (aut. Rihardas Mauras), 1922 m. pastatyta Latvijos 
parlamento pastato nišoje. Be papildomo tyrimo sunku 
pasakyti, kaip buvo suprantamas ir kaip turėjo būti su-
prastas šis piešinys tuo metu, bet šiandien mes galime 
įžiūrėti jau kelinti metai po Ulmanio perversmo paleis-
tos Saeimos metonimiją, tad ir galimą ironijos gaidelę.

Sudėtingesnė Lietuvos sostinės istorija – 1920 m. Vil-
nius buvo okupuotas Lenkijos ir 1922 m. aneksuotas. 
Lietuva aneksijos nepripažino, Kaunas, į kurį persikėlė 
valdžia, tebuvo „laikinoji sostinė“. Savaime suprantama, 
kad kitaip, negu latviai ir estai, Lietuvos banknotų užsa-
kovai ir kūrėjai Vilniuje negalėjo rasti naująją valstybę 
ir jos istorinį rišlumą simbolizuojančio politinės paskir-
ties pastato, tad sostinei atstovavo Vilniaus katedros su 
vad. Gedimino pilimi fone vaizdas. Jį matome ir 1922 m. 
(dail. Adomas Varnas), ir 1927 m. (dail. Adomas Galdi-
kas) 50 litų banknotuose. Vis dėlto Vilnių reprezentavo 
ne tik katedra, bet ir jo herbas. Maža to, jis buvo vaiz-
duojamas drauge su dviejų kitų didžiųjų Lietuvos mies-
tų – Kauno ir Klaipėdos – herbais. Tai savitas ikikarinių 
lietuviškų banknotų elementas, turintis ypatingą poli-
tinę prasmę. Pirmą kartą šią kompoziciją matome jau 
minėtame pirmos laidos 50 litų banknote, paženklinta-
me 1922 m. lapkričio 16 d. data (iliustracija Nr. 9). Tuo 
metu Vilnius jau nebepriklausė Lietuvai, o Klaipėda 
dar nebuvo Lietuvos dalis. Vadinamasis Klaipėdos su-
kilimas, sėkmingai įjungęs Klaipėdos miestą ir kraštą 
į Lietuvos Respubliką, buvo pradėtas planuoti Kaune 
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1922 m. lapkričio 16 d. (vertas dėmesio datų sutapi-
mas!), o operacija pradėta 1923 m. sausio 20 d. Netru-
kus tarptautinė bendruomenė pripažino faktinę padėtį 
ir Klaipėdos kraštas tapo teisėta Lietuvos dalimi. Kitaip 
sakant, pirmos litų laidos banknote „pranašiškai“ atsi-

spindi ideali Lietuvos teritorijos vizija – deja, tik ideali, 
nes šie trys miestai visi vienu metu niekada nebuvo Lie-
tuvos dalimi (1939 m. kovo 23 d. Lietuva buvo privers-
ta Klaipėdą perduoti Vokietijai). Trys miestų herbai  
atsikartoja ir 500 litų banknote, išleistame 1924 m. 

9. Lietuvos 50 litų pavyzdžio aversas. 1922 m. lapkričio 16 d. laida. Lietuvos banko pinigų muziejaus kolekcija

10. Latvijos 50 latų aversas. 1935. privati kolekcija
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(dail. Vilius Jomantas), ir 1938 m. Nepriklausomybės ju-
biliejiniame, taip ir nepatekusiame į apyvartą, dešimtli-
tyje (dail. Adomas Galdikas), – tiesa, čia eiliškumas ki-
toks: Klaipėda, Vilnius, Kaunas, matyt, norint, kad 
Kau no herbo tauras „žiūrėtų“ į Vilniaus herbą centre.

Galiausiai lieka apšnekėti asmenybes, žvelgiančias į 
mus iš banknotų ir monetų. Estijoje jau skelbiant kronų 
konkursą buvo perspėta, kad realių asmenų portretai 
nepageidautini. Nei estiškose markėse, nei vėlesnėse 
kronose nerasime konkrečių žmonių atvaizdų. Gal bū-
tent tai lėmė, kad tarpukario Estijos banknotuose ne-
atsispindėjo politiniai šalies pokyčiai. Vis dėlto Vidurio 
ir Rytų Europoje „beveidžiai“ piniginiai ženklai nebuvo 
taisyklė. Banknotuose gan gausiai vaizduotos istorinės 
asmenybės (Lenkija) ar neseniai mirę politiniai veikėjai 
ir esamas prezidentas (Čekoslovakija). Latvijos popie-
riniuose piniguose atvaizduotas jau minėtas tautinio 
atgimimo veikėjas Valdemāras ir net du veikiantys po-
litikai: 1926 m. išleistoje 20 latų kupiūroje prezidentas 
Jānis Čakste (1859–1927) ir 25 latų kupiūroje, išleistoje 
1935 m. – Kārlis Ulmanis (1877–1942), svarbus politinis 
veikėjas, galiausiai perversmo keliu gavęs visišką val-
džią šalyje. Abiejų banknotų išleidimo data, nurodyta 
piešinyje, yra šiek tiek paankstinta. 20 latų banknotas 
pažymėtas 1925 m., kai Čakste buvo išrinktas antrai 
kadencijai, o 25 latų banknotas pažymėtas 1934 m. – 
Ulmanio įvykdyto perversmo – data (iliustracija Nr. 10).

Su latviškais pavyzdžiais kontrastuoja lietuviškieji. 
Dauguma konkrečių asmenų mus nukelia į gilią se-
novę: 1922 m. jau aptartame 50 litų banknote didysis 
Lietuvos kunigaikštis, Vilniaus įkūrėjas Gediminas, 

100 litų – Vytautas Didysis (kitoje banknoto pusėje pa-
vaizduotos veidrodinės vainikuotos moterų galvutės to 
meto žmonėms asociavosi su Vytauto motina Birute). 
Pastarojo mirties 500osioms metinėms (1930) paminėti 
išleisti dar du banknotai – 5 ir 20 litų, abu su Vytauto 
portretu, sekančiu istorine ikonografija. Vytautas pa-
sirinktas ir 1936 m. 10 litų monetai (dail. Juozas Zi-
karas). Vienintelis tautinio atgimimo veikėjas – Jonas 
Basanavičius (1851–1927) pavaizduotas jau aptartame 
1928 m. 50 litų banknote su Vilniaus katedra. Šis de-
rinys taip pat ne atsitiktinis. Basanavičius pasirinko 
likti okupuotame Vilniuje kaip moralinis autoritetas ir 
lietuviškumo simbolis. Jo portretą matome ir 1936 m. 
5 litų (dail. Juozas Zikaras) monetoje. Reikia pabrėžti, 
kad Basanavičius, kaip nesitapatinęs su jokia veikian-
čia politine jėga, buvo vienijanti, bet drauge to meto 
Lietuvos režimui, skeptiškam partijų atžvilgiu, paranki 
asmenybė. Vienintelis veikiantis politikas – prezidentas 
Antanas Smetona (1874–1944), į valdžią atėjęs irgi per-
versmo keliu, buvo pavaizduotas jubiliejiniame lietuviš-
kame bank note, tačiau jo portretas buvo įprasmintas 
visai kitaip negu Ulmanio. Jau minėtas 1938 m. 10 litų 
banknotas, taip ir nepasirodęs apyvartoje, buvo skirtas 
nepriklausomybės dvidešimtmečiui. Smetona 1917–
1919 m. buvo nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos 
Tarybos (vėliau – Valstybės Tarybos) pirmininkas, taip 
pat – pirmasis Lietuvos prezidentas. Tad banknote jis 
figūruoja ne tik ir ne tiek kaip „tautos vadas“, kiek kaip 
išskirtinis valstybės fundacinio įvykio dalyvis. Portretą 
kairėje pusėje atsveria Nepriklausomybės akto faksimi-
lė su Tarybos narių parašais dešinėje, o reverse matome 

11. Latvijos 500 latų aversas 1992. iš kristīne ducmane, Ēvalds vēciņš, Nauda Latvijā, Latvijas banka, 2005

vytautas aLišauskas
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pagal istorinę fotografiją perteiktą visą Lietuvos Tarybą 
su Jonu Basanavičiumi kaip ad hoc pirmininku prieša-
kyje. Smetonos profilis buvo iškaldintas tik tai pačiai 
progai skirtoje 1938 m. 10 litų monetoje (dail. Juozas 
Zikaras).

Lietuvai, Latvijai ir Estijai išsivadavus iš sovietų oku-
pacijos, 1992 m. buvo atkurtos ir nacionalinės valiutos – 
litas, latas ir krona. Nors pavadinimai buvo išsaugoti, 
nauji banknotai smarkiai skyrėsi nuo senųjų. Į akis 
krenta tai, kad Lietuva ir Estija – pastaroji atvirkščiai 
negu prieškaryje – pagrindiniais vaizdiniais elemen-
tais pasirinko XIX–XX a. tautinio atgimimo, visuome-
nės ir kultūros veikėjų portretus. Iš lietuviškos serijos 
iškrentančiu pasirinkimu atrodo tragiškai žuvusių po 
skrydžio per Atlantą lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno portretai 10 litų banknote (dail. Giedrius Jonai-
tis). Vis dėlto jis tapo bene žinomiausiu lietuvišku pi-
niginiu ženklu, atsidūrusiu ir ant pagrindinio pasaulio 
banknotų katalogo Standard Catalog of World Paper 
Money 15 leidimo viršelio. Ir latvių, ir lietuvių popie-
rinių pinigų kūrėjai ar užsakovai nepasižymėjo inkliu-
zyviu mąstymu – abiejų valstybių pinigų serijose tėra 
po vieną moterį. Estai 2 kronų banknote (dail. Urmas 
Ploomipuu) pavaizdavo Baltijos vokiečių kilmės moks-
lininką, lietuvių personažai atrinkti griežtai laikantis 
lingvocentrinio principo. Tuo tarpu Latvijos piniginių 
ženklų kūrėjai paliko tik vieną giliai simbolišką port
retą. Reikia pasakyti, kad sąmoningai ar ne, tačiau 
Latvijos banknotų tėvai pasirinko tendenciją, išryškė-

jusią XXI a. (pavyzdžiui, eurai, Danijos, Norvegijos, 
Šveicarijos banknotų naujos laidos) – vengti realių as-
menų portretų. Vieningos stilistikos (dail. Imantas Žo-
džikas, Valdis Ošinis) kupiūrų serija iš esmės nutolu-
si nuo prieškario pinigų dvasios. Joje nebėra polėkio 
įtvirtinti Latvijos kaip į ateitį orientuotos, augančios 
ir dinamiškos šalies įvaizdžio. Visi banknotų vaizdai – 
etnografija ir net archeologija. Vienintelis istorinis as-
muo – 100 latų puošiantis žilabarzdis Krišjānis Baronas 
(1835–1923), mums jau žinomo pragamtiškojo Kriš-
jānio Valdemāro bendražygis, išgarsėjo kaip liaudies 
dainų, tapusių vienu iš latviškojo identiteto simbolių, 
rinkėjas. Vienintelis miesto motyvas irgi perimtas iš se-
novės: Ryga kaip Hanzos sąjungos miestas. Tai 50 latų 
su burlaiviu averse ir senoviniu Rygos miesto herbu re-
verse. Tik didžiausio, reta kurio rankose buvusio nomi-
nalo, 500 latų, banknotas (iliustracija Nr. 11) susietas 
su prieškario paveldu. Jame – Rihardo Zariņio „Milda“, 
tiesa, žvelgianti į kairę, kitaip negu 1929 m. sidabro pi-
nige. Na, o 1992 m. 1 ir 2 latų monetose (dail. Gunāras 
Lūsis, Jānis Strupulis) iškaldinta žuvis ir galvijas, rep
rezentuojantys iš senovės ateinančius latvių verslus – 
žuvininkystę ir gyvulininkystę.

Naujųjų Baltijos šalių banknotų kompozicijos men-
kai priminė senąsias, tačiau poreikis įtvirtinti tapatybę 
dek laratyviomis formomis išliko. Juos pakeitę popie-
riniai eurai su įvairių istorinių stilių langais ir tiltais, 
simbolizuojančiais atvirumą ir jungtį, atnešė visai nau-
ją ideo logiją ir estetiką. 	

vaizdai ir prasmės baLtijos šaLiŲ piniginiuose ženkLuose

12. suomijos 1000 markių aversas. 1922–1946. privati kolekcija
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atmiNtis

Lietuva i

Ebbe Flatau

EbbE, kur DanijojE tu gimEi?

Publikuojamas 1938 m. kaune gimusio Ebbes Flatau autobiogra-
fijos vertimas radosi iš meilės mokytojui ir tarpukario Lietuvai. 
Jauna, veržli, laisvos minties ir polėkio valstybė ir būtent toks at-
rodo šio pasakojimo pagrindinis veikėjas – autoriaus tėvas Erns-
tas Victoras Flatau. Iš Danijos atvykęs jaunas ūkininkas Lietuvoje 
rado sau namus. Ir prarado, kai Lietuvą iš pasaulio žemėlapio 
ištrynė šiandien Ukrainos išsižiojusių banditų protėviai. Ir nors 
istorijos neišeina apgręžti, galima sugrąžinti pasakojimą. Ištrinta 
iš žemėlapio Lietuva liko šeimos atmintyje. Lietuvoje gimęs Ebbe 
augo Kopenhagoje su Lietuvos prisiminimais.

1991 m., vos atsivėrus sienoms, Ebbe atvažiuos į Lietuvą ir 
taps mano danų kalbos mokytoju šviežiai įkurtoje Vilniaus uni-
versiteto Skandinavistikos katedroje. Prieš tai dar bus išsiuntęs 
laišką Danijos užsienio reikalų ministrui, kviečiantį steigti Bal-
tijos šalyse skandinavų lektoratus. Mums, studentams, pamirš-
ti, kad dėstytojas gimė Lietuvoje, bus didžiulis netaktas, tačiau 
visa tai jau kitas autobiografijos skyrius. „Lietuva I“ pasakoja 
apie iš Danijos į Lietuvą atsikėlusius Ebbes tėvus. Kas lėmė to-
kią netikėtą tarpukario emigracijos kryptį?

Filologiškai kruopščiai, su įgimtu pasakotojo talentu surašyta 
Ebbes Flatau lietuviškos autobiografijos pirmoji dalis grįžta lie-
tuvių skaitytojams išversta iš danų kalbos ir papildyta istoriko 
norberto Černiausko komentarais. Visas originalas su vertimu ir 
interviu su autoriumi įrašų ištraukomis planuojamas publikuoti 
VU e-leidinyje Scandinavistica Vilnensis.

Loreta Vaicekauskienė

ernstas

Mano tėvas, Ernstas Victoras Flatau, atėjo į šį pasaulį 
Kopenhagoje 1905 m. gruodžio 13 d. (mirė 19560508), 
Richardui Alfredui Wulffui Flatau (1879–1942) apvaisi-
nus Anną Albertine Amalie Petersen (1882–1940). Kai 
po nuodugnių svarstymų Richardas Anną Albertine ga-
liausiai vedė, Ernstui buvo jau šešeri. Po to jiems gimė 

dar šeši vaikai. Paskutinis, Olufas, buvo 21 metais jau-
nesnis. Šeima priklausė tuo metu silpstančiai Kopen-
hagos smulkiųjų miestiečių klasei. Ernsto gimimo metu 
Richardas dirbo ekonomu viename Møno salos ūkyje, 
bet vėliau daugelį metų vertėsi iš vairuotojo darbo.

Vos prieš tris kartas Richardo protėviai buvo iš Vo-
kietijos atsikėlę žydai1. Giminės šaknis liudijo Ernsto 
anglies juodumo plaukai. Nedaug žmonių po savęs pa-
lieka tokius šykščius pėdsakus, bet iš nuotrupų, tėvo 
perduotų man ar gautų per mamą (kurios liudijimų 
verte neturėtume tikėti be išlygų – Richardo, pavyz-
džiui, ji nekentė, nors buvo mačiusi tik kartą), taip pat 
pridėjus užrašytus giminės istorijos fragmentus, galima 
pasakyti štai ką: Ernsto vaikystė nebuvo laiminga; san-
tykiai su tėvu buvo prasti, o pirmuosius šešerius metus 
augant su vieniša mama, tarp jo ir tėvo, ko gero, išvis 
nebuvo jokio ryšio. Baigęs privalomas septynias kaimo 
mokyklos klases, Ernstas pradėjo mokytis sodininku, 
be kitų, Møllerupo dvare Djurslande.

Mokymams pasibaigus, laukė karinė tarnyba – šį lai-
ką jis prisimindavo su nostalgija, kas galbūt dar dau-
giau pasako apie jo vaikystės ir sodininko mokslų pa-
tirtis. Bet kokiu atveju, Ernstas savanoriškai užsirašė 
į kapralus ir būtų norėjęs tęsti kariškio kelią, bet nepa-
vyko. Pritrūko išsilavinimo. Laimingos kareivio dienos 
veikiausiai paaiškina vėlesnį jo potraukį medžioklei ir 
šviežiam orui lauke.

Grįžus į civilio gyvenimą, šviesesnės perspektyvos 
nesi matė. Pasaulinio karo guliašo laikai2 ir euforija at-
sikovojus Pietų Jutlandiją baigėsi, mažytę Daniją užvir-
to sunkumai – sparčiai augo nedarbas ir kainos. Niekas 
Ernsto Victoro Flatau Danijoje nelaikė, tad jis ėmė dai-
rytis darbo užsienyje. Tačiau ne ten, kur įprastai trauk-
davo visi. 1927 m. kovo 7 d., ką tik sulaukęs dvidešimt 
vienerių, Ernstas atvyko sodininku į Terespolio dvarą3 
Lietuvoje.

Trumpai kontekstas būtų toks: Rusijai griuvus ir su-
sikūrus Sovietų Sąjungai, Lietuva, drauge su kitomis 

1 autoriaus teigimu, jo giminės vardas sietinas su vakarų prūsijos 
miesteliu Flatau – šį vietovardį kaip pavardę dar Xviii a. pradžioje sau 
perėmęs į daniją atsikėlęs jo protėvis (vert. past.).

2 nuoroda į per pirmąjį pasaulinį karą lengvai praturtėjusius vertel-
gas, vadinamuosius guliašo baronus (dan. gullaschbaroner). danijai 

esant neutraliai, jie pelnėsi iš prastos mėsos eksporto vokiečiams ir jų 
sąjungininkams. dabartinėje danų kalboje šiuo žodžiu įvardijami ne-
sąžiningai besiverčiantys žmonės (vert. past.).

3 terespolio dvaras yra kėdainių rajono savivaldybėje, netoli gu-
džiūnų.
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dviem Baltijos valstybėmis, išsilaisvino iš šimtmečius 
trukusios priespaudos. Lietuva buvo labiausiai atsili-
kusi, nemaža dalis žmonių neraštingi4. Žemės ūkyje 
dirbo trys ketvirtadaliai gyventojų, bet tvarkytasi ne-
našiai; diduma žemės priklausė daugiausia lenkų ir 
rusų kilmės dvarininkams. Po griežtos rankos reformos 
žemės valdos padalintos daliai buvusių samdinių, bet 
tai neišsprendė problemos: naujiesiems savininkams 
trūko išmanymo kaip efektyviai ūkininkauti5. Pirmo-
jo Danijos konsulo Kaune, Eriko Bieringo6, iniciatyva 
imtasi rengti sutartį tarp Danijos žemės ūkio tarybos 
ir naujosios Lietuvos vyriausybės, kad būtų įsteigti ke-
turi7 „kultūriniai dvarai“ – šiuolaikinės žemdirbystės 

pavyzdžiai atsilikusiam Lietuvos žemės ūkiui pakelti8. 
Šie ūkiai, sekant Danijos žemės ūkio tarybos rekomen-
dacija, galėjo būti nuomojami danų ūkininkų ypatingai 
palankiomis sąlygomis. Taip pat atsivėrė galimybės 
kitiems danų ekspertams – žemės ūkio, sodininkystės, 
daržininkystės, miškų ūkio, pieno pramonės – gauti 
darbo leidimus ir veikti abipusei Lietuvos ir Danijos 
valstybių naudai9.

Ernstas atvyko ne su pirmąja banga ir pradėjo ne nuo 
kultūrinių dvarų, o nuo Terespolio, kurį valdė progre-
syvus lietuvių ministras, taip pat norėjęs gauti užsie-
ninės pagalbos. Terespolyje Ernstas pragyveno lygiai 
metus ir šis laikas skęsta visiškoje tamsoje. Nė karto 

Lietuva i

4 trečio dešimtmečio pradžioje daugiau nei trečdalis Lietuvos gyven-
tojų buvo neraštingi. dėl sparčios švietimo sistemos plėtros nepriklau-
somybės pabaigoje neraštingų gyventojų dalis sumažėjo dešimt kartų.

5 Lietuvoje agrarinė reforma, kaip ir visoje tuometinėje rytų europo-
je, iš esmės buvo vykdoma visą tarpukarį. jos metu didžioji dalis dvari-
ninkijos žemių buvo nusavinta (sumokant minimalias kompensacijas) ir 
padalinta bežemiams, mažažemiams, miestelių amatininkams ir nepri-
klausomybės karo (1918–1920) savanoriams. reformos pagrindu vien-
kiemiuose ėmė kurtis dešimtys tūkstančių smulkių ir vidutinių ūkių, pa-
mažu diegusių modernius ūkininkavimo metodus ir perėjusių nuo javų 
auginimo iki gyvulininkystės ir pienininkystės. 1931–1935 m. ekonomi-
kos krizė modernizaciją pristabdė, tačiau suteikė ūkininkams vertingų 
verslumo ir ekonominio atsakingumo pamokų. nepaisant krizės, žemės 
ūkio produkcija ir gerėjanti jos kokybė, naujai suręsta žaliavų apdirbi-
mo pramonė ir augantis šios produkcijos eksportas tapo Lietuvos eko-
nomikos pagrindu, o sustiprėję ūkininkai – visuomenės stuburu.

6 erikas andreas mathias bieringas (1876–1964) – danijos konsulas 

Lietuvoje (1921–1923), generalinis konsulas (1923–1925), reikalų pati-
kėtinis (1925–1930).

7 1923 m. po užsitęsusių derybų Lietuvoje įsikūrė 4 danų ūkinin-
kai. ch. krebsas išsinuomojo karklynų dvarą vilkaviškio apskrityje, 
p. nøhras penkinių dvarą taip pat vilkaviškio apskrityje, i. o. nielse-
nas kvietiškių dvarą marijampolės apskrityje, o c. ch. Frederiksenas ir 
H. tholstrupas minimą aniškio dvarą.

8 po agrarinės reformos (1922) Lietuvoje, daugiausia buvusiuose dva-
ruose, steigti kultūriniai ūkiai, kurių tikslas buvo pažangiai ūkininkauti, 
auginti, ruošti ir platinti veislinius gyvulius, kokybiškas sėklas, sodinu-
kus. 1929 m. šalyje veikė 92 tokie ūkiai, jie valdė apie 24 000 ha žemės.

9 išsamiausiai danijos ir Lietuvos politinius ir ekonominius santykius 
monografijoje Danijos santykiai su Lietuva 1918–1940 m. (2002) yra 
nagrinėjęs istorikas vaidotas mažeika. taip pat galima paminėti nau-
jausią danijos ir Lietuvos ryšiams skirtą kolektyvinę publikaciją Den-
mark and Lithuania Through 100 Years of Bilateral Relations: From 
Neighbours to Allies (red. niels bo poulsen ir Hans brask, 2021).

vaizdas nuo sodo pusės aniškio dvare. centre (veikiausiai) ernstas Flatau. apie 1930
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nė žodžiu  apie tuos metus jis neužsiminė. Net nenu-
tuokiau, kad tėvo gyvenimas Lietuvoje būtų prasidė-
jęs  kitur nei Aniškyje, kol Karališkajame archyve ne-
aptikau dokumentuotos medžiagos. Galima spėti, kad 
linksma ten nebuvo, nes, kad ir kaip, darbą jis pakeitė ir 
nuo 1928 m. kovo 1 d. įsidarbino pas Donsą, nuomavusį 
už beveik tuzino kilometrų nuo Alytaus esantį Aniškį.

Aniškis buvo vienas iš tų keturių kultūrinių dvarų, 
įsteigtų 1923 m. kovo mėnesio sutartimi, tačiau po pen-
kerių metų, Ernstui atvykus, reikalai ėjosi sunkiai. Dėl 
įvairių priežasčių. Pirmaisiais nuomininkais Danijos 
žemės ūkio taryba buvo pasiūliusi porą gana jaunų, 
nevedusių ūkininkų, Frederikseną ir Tholstrupą. Tu-
rėdami stiprų turtingų tėvų užnugarį, jiedu gavo progą 
išbandyti ūkininko karjerą netolimame užsienyje. Bet 
nepavyko. Nesėkmingas ūkininkavimo ir objektyvių 
problemų derinys privertė juos pasiduoti. Taigi 1925 m. 
balandį – kai jaunieji savininkai galiausiai apsispren-
dė skelbti bankrotą – valdžios tarnybų sutarimu pavy-
ko sudaryti sutartį su H. C. Donsu: šis perėmė 250 ha 
dydžio dvaro nuomą ir atsikėlė čia gyventi su žmona, 
o netrukus ir dviem mažais vaikais. Donsas perėmė ne 
tik ūkį, bet ir visas neišspręstas, buvusius savininkus 
pakirtusias problemas: 1926 m. vėl užklupo nederlius, 
vargino nesutarimai su valdžios institucijomis, triukš-
mą kėlė nenorintys išvykti naujakuriai iš anksčiau (pri-
eita net iki streiko ir maišto rugsėjo 26 d.), buvo sunku 
vykdyti sutarties sąlygas – tiekti lietuvių žemdirbiams 
veislinių galvijų ir sėklos ir, blogiausia, nuolatinis gal-
vos skausmas dėl pinigų su to pasekmėmis – nervus 
tąsančiomis derybomis su Lietuvos ministerija nukelti 
numatytus įsipareigojimus, naujų paskolų ir kreditų 
paieškomis ir taip toliau. Bet Donsas buvo kito – kie-
tesnio – sukirpimo nei Frederiksenas su Tholstrupu. 
Donsas ieškojo išeičių. Galvijų ir sėklų parsisiuntė iš 
Danijos. Kartu ir mašinų bei įrangos. Kreditan. Donsas 
buvo tarp pažangiausių – pirmasis Lietuvoje traktorius, 
Fordsonas, atkeliavo į Aniškį beveik tuo pat metu kaip 
ir Ernstas. Bet ir į nagą suimdavo – tą, be kita ko, rodo 
žmonių skundai ir bylos Alytaus darbo inspekcijai, kad 
„Donsas barasi ir šeria mums rykšte“.

Kita Donso pusė buvo Renesanso žmogaus. Labai 
mėgo svečius. Medžioklę. Pobūvius. Gal Aniškis ir at-
rodė pasaulio kraštas, bet Donsas palaikė stilių ir pla-
tų mostą, nesvarbu, kad trūko pinigų. Ernstui Donsas 
dažnu atveju buvo globėjas, tikrai nemažas autoritetas 
ir kažkiek atstojo tėvą, kurio jis galbūt ilgėjosi. Būtent 
Donsas įtraukė Ernstą į medžioklės malonumus ir pra-
bangias dvaro puotas, mokė jį kaip elgtis ir kaip rengtis. 
Kasdien buvo dėvima uniforma: galifė kelnės su vytu-
rais, švarkas, kaklaraištis. Net ir darbo metu. Spalva – 

geriausia chaki. Taip iš dalies išsipildė sena Ernsto 
svajonė apie kariškio karjerą. Niekada po to iš Donso 
Lietuvoje išmoktų normų jis nebeatsisakė. Ypač stebi-
na vyturai – tokios juostos, apsukamos aplink kojas iki 
kelių, paprastai chaki spalvos. Veikiausiai tai bus britų 
kolonijinis stilius, gal apsauga nuo gyvačių, bet nei Lie-
tuvos, nei Danijos klimatui, švelniai sakant, nefunkcio-
nali. Mano tėvas vaikščiojo su vyturais (ir kaklaraiščiu) 
iki pat mirties. Mažas negalėdavau atitraukti akių jam 
vyniojant ar nusirišant vyturus. Kiek paaugus darėsi 
gėda – nepažinojau nė vieno, kurio tėvas penkiasdešim-
taisiais būtų naudojęs tokį svetimą aprangos elementą. 
Ernstas turbūt buvo paskutinis.

Daugiausia Donso dosnaus vaišingumo tekdavo Kau-
ne reziduojantiems danų diplomatams, su kuriais jis 
palaikė ypatingai gerus santykius ir kurie ne kartą jį 
gelbėjo iš bėdos. Pirmiausia – konsului Bieringui, vė-
liau – jį pamainiusiam Duurlo10. Aplink konsulatą nuo-
lat rinkdavosi Lietuvos danų kolonija. Dalyvaudavo ir 
Ernstas. Vieno tokio vakaro grupinėje nuotraukoje iš 
1929 m. jaunasis sodininkas kukliai stovi galinės eilės 
kairėje. Bet jis čia yra ir yra gavęs pažinti pasaulio ge-
rokai kitokio nei tas, kuriame užaugo.

Pirmasis didysis Ernsto darbas buvo įrengti sodą 
priešais pagrindinį pastatą. Nuo fasado tolyn leidžiasi 
šlaitas ir tarpe aukštų medžių atsiveria nuostabus eže-
ro vaizdas su ančių pulkais ir vėžiais. Ernstas užsisako 
vaismedžių ir krūmų iš Danijos, pasirūpina išlieti pa-
matus šiltnamiams, įrengia inspektus – stiklo rėmais 
dengiamas lysves. Visko turi būti užtektinai ir parduoti 
liks. Atlyginimas, nors ir kuklus, o ir tą Donsas nuolat 
keletą mėnesių vėluoja, bet maistas ir pastogė garan-
tuota, ir Ernstas iš esmės yra pats sau šeimininkas. 
Už darbą jį gerbia ir būna jis kartu su inspektoriumi, 
ekonomu ir Donso šeima – aukštesnioji klasė palyginti 
su būriu lietuvių lauko darbininkų, gyvulių prižiūrėto-
jų ir melžėjų. Vienaakis karalius tarp aklų. Mokyklą 
Ernstas lankė tik 7 metus, bet dvaro darbininkai didu-
ma išvis neraštingi. Be to, Ernstas pajunta turįs gerą 
kalbinę klausą. Sugeba pagauti nelengvus lietuviškus 
žodžius, ima suvokti sistemą ir pamažu pavyksta su-
sikalbėti. Ateina pasitenkinimas, kad gali apsieiti su 
vietiniais. Retam iš danų tas rūpi. Skaityti lietuviškai 
vargiai galėtų, žodžio „gramatika“ nėra girdėjęs. Bet 
Ernstas moka kalbėti ir supranta lietuviškai.

Aniškio kasdienybė buvo gana monotoniška. Auto-
mobiliai tuo metu Lietuvoje buvo dar didesnė retenybė 
nei Danijoje11, juos naudojo tik diplomatai ir vienas ki-
tas verslininkas, kaip Jørgenas Buchas. Keliai taip pat 
buvo vargani, ar važiuotum mašina, ar arkliu. Išsiruoš-
ti į Kauną būdavo retas įvykis. Keliaudavo traukiniu iš 

ebbe FLatau

10 svenas peteris duurlo (1891–1965) – danijos reikalų patikėtinis 
Lietuvoje (1930–1938).

11 XX a. trečio-ketvirto dešimtmečio sandūroje Lietuvoje buvo apie 
1000 automobilių, ¼ jų – lengvieji.
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Alytaus. Bet pirmiau iki jo – 10 km vežimu su arkliu. 
Šią atkarpą Ernstas išmoko geriausiai, nes būtent jam 
teko rūpintis nuolatiniais tiekimais į Alytaus turgų. Vis 
dėlto net ir puikiausiai pažįstamame maršrute visada 
gali kas nors nutikti.

1930 m. sausio 15 d. Kauno laikraštis Rytas pranešė12, 
kad į šiaurę nuo Alytaus einančiame vieškelyje padur-
tas žmogus. Vienas vežimas neužleido kelio kitam ir 
prasidėjusios lenktynės baigėsi muštynėmis. Vienam 
nelaimėliui išdurta akis, kitas išsisuko lengvesniais 
sužalojimais. Kaltininku nurodomas „Flatonas, danas, 
Aniškio dvaro nuomininkas“. Į pranešimą reaguota iš-
samiu danų chargé d’affaires Bieringo patikslinimu 
laik raščio redakcijai ir skaitytojams, kad Aniškį nuo-
mojąs danas yra vardu Donsas ir įvykio dieną jis buvo 
išvykęs į Daniją. Tuo pat metu Bieringas išsiunčia sku-
bų laišką Aniškio inspektoriui Hansenui ir pareikalau-
ja paaiškinimo. Ranka rašytame rašte Hansenas teigia 
paprašęs Flatau „pranešti, kaip taip nutikę, nes pats 
aš negalįs žinoti daugiau nei man tuo klausimu jojo 
papasakota“.

Ernsto įvykio versija išsiunčiama diplomatams kitą 
dieną (RA, UM 348, 75.K.7):

Kam: 
Danijos Karalystės konsulatui Kaune

Kalbamąją dieną buvau Alytuje, pardaviau kiau-
lių, ir grįžtant namo, apie 5 val., maždaug 2 km. už 
Alytaus prisivijom valstiečio vežimą, o tas nenorėjo 
pasitraukti šonan, mes pavažiavom kiek risčia jam 
iš paskos, bet tada anas pasuko skersai kelio ir su-
stojo, mano vežikas nušoko žemėn pasakyt, kad pa-
sitrauktų, o aš važiavau toliau grioviu. Bet paskui 
prasidėjo muštynės tarp mano vežiko Sinisko ir tų 
vyrų, kur važiavo anuo vežimu, aš pats važiavau to-
liau ir gal negerai, kad taip padariau, o po pusvalan-
džio grįžo Siniskas su smarkiai perrėžtu veidu, nu-
vežėm jį pas gydytoją. Dabar jis nedarbingas, o kas 
dar nutiko, negaliu pasakyti.

Aniškis, 1930 m. sausio 19 d. E. W. Flatau

Tolesnės eigos nebėra kaip sužinoti. Byla sustabdyta. 
Ernstas lengviau atsikvėpė. Pareigūnai pykčio užan-
tyje nelaikė ir nuo tada, jei prireikdavo, Ernstas iš jų 

gaudavo tik gerus atsiliepimus. Vėliau gyvenime būda-
mas geros nuotaikos, jis labai mėgo pasakoti apie Lie-
tuvą. Bet štai šito nutikimo apie muštynes su peiliais 
Alytaus kelyje niekada nėra minėjęs. Net mamai. Gal 
jautė, kad nepagirs? (Jei taip, nelabai gražiai išeina, 
kad po septyniasdešimties metų sūnus atkapstė do-
kumentą Karališkajame archyve. Dovanok, seniuk!) 
O va kitas istorijas jis kartodavo nuolat. Pavyzdžiui, 
apie sūrius, kuriuos parsisiuntė iš Danijos ir tiek už-
laikė sandėlyje, kad tapę gerokai pabuvę, jie, kaip da-
niškai sakoma, „pašvilpus galėjo patys pas tave ateiti“, 
po ko buvo pasiūlyta (išradinguolis, suprask, buvęs pats 
Ernstas) sūrių likutį užmerkti degtinėje ir taip išskan-
dinti užsiveisusias bjaurybes. „Skanesnių sūrių niekas 
iš mūsų nebuvo ragavęs!“ Arba apie medžioklę su svečiu 
iš Danijos. Ligtol rankose nelaikęs šautuvo, šis supai-
niojo Ernstą su lape ir – idiotas – pokštelėjo iš abiejų 
vamzdžių tiesiai nekaltam sodininkui į galvą. Didumą 
iškrapštė, bet vienas liko tarpelyje tarp nosies ir akies. 
Man leido pačiupinėti.

Monotonišką Aniškio kasdienybę protarpiais pra
skaid rindavo svečiai. Konsulato pareigūnai su žmono-
mis, žmonės iš danų kolonijos, atvykėliai iš Danijos. 
Pavyzdžiui, pastorius Strunge iš Tårnby, apsistojęs pas 
Donsą gana ilgam, nes rinko medžiagą savo knygai apie 
Lietuvą Litaviske Studier (1938)13. Arba jaunėlis Donso 
brolis Aage, rašytojas, Lietuvoje radęs motyvą Kareivių 
šuliniui14. Beje, labai keista brolių pora. Didesnės prie-
šingybės už žmogų iš kūno ir kraujo, balsingąjį dvaro 
valdytoją ir liaunutį homoseksualų miesto intelektualą 
turbūt nesugalvotum. Taip pat atvykdavo Žemės ūkio 
tarybos atstovų – juos siųsdavo inspektuoti, kaip seka-
si projektui. Pavyzdiniame dvare lankėsi ir lietuviai – 
aukšti pareigūnai (ministrai, tarnautojai), dažniausiai 
konsulato kvietimu.

Kokius ryšius Ernstas palaikė su Danija, praktiškai 
nepaliudyta. Ar kontaktavo su tėvais, su šešiais jaunes-
niais broliais ir seserimis? Namo atostogų jis nevyko, 
bet negi nerašė laiškų? Negi nepasiilgdavo saviškių? 
Nenorėjo bendrauti? Ar jie nenorėjo? Tik vieną kartą, 
tada, kai Ernstas jau buvo palikęs Aniškį, jį aplankė 
mylimiausia sesuo Carla Emma Louise (vadino ją tie-
siog „sese“) su savo vyru Aage. Panašu, kad Ernstas 
neplanavo grįžti į Daniją. Jautėsi gerai, jam čia tiko, 
priešingai nei didumai kitų dvare dirbusių danų. Dar-

tynės, kuriose du sužeisti“, in: Rytas, 1930-01-15, nr. 11, p. 3).
13 mogens strunge, Litaviske Studier (Lietuvos studijos), iš viso devyni 

sąsiuviniai, išleisti 1938–1939 m. (vert. past.).
14 nuoroda į žinomą danų rašytoją aage donsą (1903–1993) ir ligšiol 

populiarų jo romaną Soldaterbrønden (pirmas leidimas – 1936 m.). ro-
mano veiksmas vyksta Lietuvoje: patyrusio meilužio suviliota moteris 
svarsto galimybę nužudyti savo vyrą. kūrinio ištraukas 1937 m. rašyto-
jas skaitė danijos-Lietuvos draugijos (Dansk-litauiske Forening, įsteigta 
1933 m.) renginyje kopenhagoje (vert. past.).

Lietuva i

12 Laikraštyje rašyta: „sausio 13 d. kaniukų kaimo alytaus valsč. gy-
ventojams boleslovui ir vladui daugirdams, grįžtant iš alytaus 3 kilo-
metre simno plente jie pavijo vežimą, kuriame važiavo donatas Flaton, 
semaška ir kiti. d. Flaton nenorėjo leisti daugirdui pralenkti. kilo lenk-
tynės ir viso to pabaiga – muštynės, per kurias sužalotas vladas dau-
girdas. jam peiliu pervertas šonas ir visai iškirsta akis. boleslovas dau-
girdas sužalotas daug lengviau. nors sunkiai sužaloti daugirdai vis tik 
įstengė juos įsiversti į vežimą ir pristatyti policijai. d. Flaton yra aniškio 
dvaro (ūdrijos valsč.) nuomininkas, danas, kuris veda pavyzdingą ūkį. 
vl. daugirdui kauno akių klinikoj visai išimta akis“ („dėl lenktynių peš-
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buotojai nuolat keitėsi, kaskart įnešdami šviežio oro ir 
naujienų iš namų, kad gyvenimas Aniškyje vėl galėtų 
grįžti į savo ramias vėžes. O ir ką grįžęs Danijoje rasi? 
Tebesiautė pasaulinė krizė, darbo vietų trūko dar la-
biau nei tada, kai augantis nedarbas 1927 m. paskatino 
Ernstą iškeliauti svetur. 1933 m. trečdalis darbo jėgos 
Danijoje buvo be darbo. Bankrotus skelbė vieną po kito. 
Žemės ūkis vos laikėsi. Ne tai kad lietuviai žemdirbiai 
būtų nejutę sunkumų, bet Aniškyje ir silpniau išsivys-
čiusioje Lietuvoje gyvenimas vis dėlto gerokai labiau 
priklausė nuo natūrinės ekonomikos nei Danijoje. Erns-
tas žinojo, ką jis čia turi.

1934 m. vasarą situacija Aniškyje paaštrėjo. Donsas 
prasiskolino kiaurai. Danijos žemės ūkio tarybai už pri-
statytas kiaules. Visam būriui danų tiekėjų už pašarus, 
javų sėklas ir mašinas. Lietuvių tiekėjams už trąšas. 
Lietuvos žemės ūkio ministerija vis grasino atšauksian-
ti dvaro nuomos sutartį dėl neišmokamų skolų. Dar ne-
sumokėtų atlyginimų ūkio darbininkams buvo susidarę 
geri 4000 litų. Bendra dvaro skola ėmė artėti prie pusės 
aktyvų vertės.

Vis dėlto Aniškis išgelbėtas per plauką. Pavyko įti-
kinti Teisės ministeriją leisti poniai Dons išsimokėti 
ketvirtadalį savo (tiksliau, jos dviejų vaikų) motininio 
palikimo, šiaip jau nejudinamai saugomo Danijos įga-
liotosios turto tarnybos. Alternatyva vaikams būtų bu-
vus itin neužtikrinta ateitis. Prie laimingos baigties ne-
abejotinai prisidėjo ir patikėtinio Duurlo rekomen dacija 
padaryti išimtį iš taisyklių, nes jis „labai nenorėsiąs 
matyti svarbiausią Lietuvos danų ūkininką priversti-
nai pasiduodant“.

Taigi tam tikra prasme reikalas išsisprendė Donso 
vaikų dėka – Annie ir Brolio (arba Hanso, kaip jį buvo 
pakrikštiję). Bet Annie su Broliu tapo tiesiogine prie-
žastimi dar ir visai kitos istorijos, lemiamai paveiku-
sios Ernsto gyvenimą. 1934 m. jiems buvo, atitinka-
mai, 8 ir 7 metai. Alytaus mokyklų inspekcijai Aniškio 
dvaro nuomininkas kėlė įtarimą. Tiksliau, jo vaikai. 
Kur tai matyta neiti į mokyklą?15 Ar visokiems užsie-
niečiams nusišvilpt į Lietuvos įstatymus? Manosi iš-
sisuksią? Mokslas Lietuvoje privalomas ir vaikai turi 
būti užrašyti į artimiausią mokyklą, kitaip lauks bau-
da! Tačiau Donsas dvikovose su lietuviškomis tarny-
bomis jautėsi kaip žuvis vandenyje. Lengvai jo nepa-
imsi. Iki ausų skęsdamas rūpesčiuose gelbstint verslą, 
jis vis tiek, su visu sau būdingu optimizmu, paskelbė 
ieškantis privačios mokytojos Danijoje, kuri sutiktų 
įsidarbinti dvare Lietuvoje. Sutartis buvo sudaryta ir 
1934 m. rugsėjį įprastu traukinio maršrutu per Berly-

ną, Kauną ir Alytų, o paskutinius dešimtį kilometrų – 
vežimu, į Aniškį atvyko Annie ir Brolio naujoji mokyto-
ja, dvidešimt dvejų panelė Ella Petersen. Mažytė, kiek 
apvalaina blondinė. Kalbanti labai kultūringai, nors ir 
su silpnu jutlandietišku akcentu. Aiškiai kilusi iš geros 
šeimos. Kaipgi – jaunėlė Jutlandijos prekybininko du-
kra, aukštesniosios mergaičių mokyklos absolventė, jau 
dirbusi namuose Danijoje, taip pat Italijoje bei Anglijo-
je, ir ėmusi privačias dainavimo ir muzikos pamokas 
Kopenhagoje iš Anderso Bremso, tik dėl neaiškių prie-
žasčių nebaigusi šių studijų, kai pasirodė mūsų egzotiš-
ko darbo skelbimas.

Moteris Aniškyje skambėjo kaip rimtas perversmas – 
ir dar atvykstanti ilgesniam laikui. Mat Donsas su pa-
nele Petersen pasirašė dvejų metų sutartį. Kuriam lai-
kui bus rami galva nuo mokyklų inspekcijos. Ernstui tai 
irgi buvo metų įvykis. Daniją jis paliko prieš septyne-
rius metus ir nuo tada su bendraamžėmis merginomis 
nebendravo (jei išvis buvo bendravęs). Danų kolonijoje 
daniškai kalbančių moterų turėjo sutikti, bet visos, aiš-
ku, ištekėjusios. O kitų? Lietuvių? Labai tikėtina, kad 
buvo, bet nieko apie tai nežinoma. Ernstas ir ekonomas 
Gunnaras Friisas, atvykęs dveji metai prieš panelę Pe-
tersen, buvo vieninteliai potencialūs naujosios mokyto-
jos kavalieriai per kelias mylias aplink. Ernstas ištrau-
kė ilgesnį šiaudą16.

eLLa ir ernstas

Nepaneigsi, jaunesnių kavalierių pasiūla Aniškyje 
buvo ribota. Viso labo du. Sodininkas Ernstas Flatau, 
jau dvaro senbuvis, beveik trisdešimties, ir kiek jaunes-
nis ekonomas Gunnaras Friisas, į Lietuvą atvykęs tik 
prieš porą metų. Kita vertus, turėti du po ranka – nely-
ginamai geriau nei vieną.

Kur jaunam vyriškiui nusivesti merginą, gyvenant 
Aniškyje? Po darbo? Savaitgalį? Arčiausiai buvo Aly-
tus – snūdinas provincijos miestas – tik už dešimties 
kilometrų17. Vežimu. Ar ten buvo kinas, restoranų? Sos-
tinė Kaunas – 100 km traukiniu. Taip toli vienai dienai 
nevažiuosi. Ką veikti Aniškyje laisvu laiku? Be laik
raščių iš namų, be televizoriaus? Radiją tikriausiai tu-
rėjo, bet ar galėjo girdėti Daniją? Vyrams savotiškai 
lengviau, jiems savos pramogos – visų pirma, medžio-
klė, ežere – vėžiai ir žuvys. Likusiu laiku žaisdavo kor-
tomis, l’hombre. Tikėtina, skalsiai pasipildydami lie-
tuviška degtine ir šmaikščiomis istorijomis. Nė vienas 
iš šių užsiėmimų turbūt netraukė jaunos merginos iš 
gerų namų, mačiusios Londoną, Romą, Kopenhagą – 

15 1930 m. Lietuvoje oficialiai įgyvendintas privalomas pradinis 
mokslas visiems 7–11 metų vaikams.

16 dėl teksto apimties toliau praleistas skyrius „ella“, kuriame trumpai 
pristatoma autoriaus motinos ellos petersen biografija (vert. past.).

17 XX a. ketvirto dešimtmečio pradžioje alytus buvo nedidelis vienos 

iš 20 Lietuvos apskričių centras, jame gyveno apie 7000 gyventojų. iki 
sovietų okupacijos miestas sparčiai modernėjo, jame pastatytos nau-
jos mokyklos, ligoninė, šaulių namai, įvairūs administraciniai statiniai, 
miestas gavo kurorto statusą. alytaus gyvenimą paįvairino jame dislo-
kuotas Lietuvos kariuomenės ulonų pulkas.

ebbe FLatau
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ir Koldingą, mokančios kalbų bei šio to pasiekusios 
muzikoje. 

Dvidešimt dvejų Ella vis pasvajodavo apie Italijoje 
sutiktą švedų inžinierių. Be to, dar buvo Borchas – mo-
kyklos ir jaunystės laikų draugas, tas pats, kuris vė-
liau ėmėsi garsiųjų žalių mokyklinių lentų gamybos. 
Gal būta ir dar vieno kito nekalto jaunystės romano, 
bet daugiau patirties su vyriškąja gimine Ella vargu 
ar turėjo.

O Ernstas? Nežinom nieko. Lietuvoje taip pat atsidū-
rė dvidešimt dvejų. Ar pažinojo ką anksčiau? Ėjo dvi-
dešimt devintus, kai į dvarą atvyko naujoji mokytoja. 
Kaip leido laiką tuos septynerius metus? Turbūt ne vien 
medžiojo ir žvejojo? Nežinia, tačiau visai nepatyręs juk 
negalėjo būti. Lietuvės merginos? Na, Dievui jos buvo 
katalikės, bet juk gyvenant dvare visada atsiranda šio-
kio tokio pragmatizmo.

Atvykus naujajai damai Friisas ir Flatau apsiuostė. Pa-
sikedeno plunksnas. Ėmėsi asistuoti. Kvietė pasivaikš-
čioti po sodą ir prie ežero. Paslapčia stebėjo konkurentą. 
Meilikavo. Ernstui pavyko. Bet ir Friisas šio to išmoko. 
Pakartojęs Ernsto triukus vedė Birthe Ulf Hansen, Ellos 
įpėdinę Aniškyje, taip pat pasiturinčios šeimos dukrą.

Einant laikui viešumon išlindo ir Ernsto merginimo 
pasekmės: Ellos dvejų metų sutarčiai su Donsu artė-
jant prie pabaigos – bet ją buvo galima pratęsti – Ella 
pastebėjo, kad laukiasi. Sprendimas tokiu atveju, žino-
ma, paprastas – susituokti kaip įmanoma greičiau. Ella 
tarsi neprieštaravo. Bet kas ateityje? Toliau gyventi iš 
samdomo darbo Aniškyje Ernstas besilaukiančiai žmo-
nai nenorėjo siūlyti. Grįžti namo į Daniją neužsitikrinus 
darbo buvo pernelyg rizikinga. Ne, visos galimybės Lie-
tuvoje. Reikia imtis savarankiško verslo ir greitai, tik ne 
tokiam dykam užkampyje kaip Aniškis. Ir net ne Aly-
tuj. Ernstas žengė drąsų žingsnį – pranešė Donsui, kad 
nuo 1937 m. sausio 1 d. pas jį sodininku nebedirbs, ir iš 
karto ėmė zonduoti galimybes. Taip gana greit užkliu-
vo už kauniečio enterprenerio Kapito, ieškančio kam 
išnuomoti nedidelį sodininkystės ūkį sostinės pakraš-
tyje. Kontraktui su danu šis neprieštaravo. Gal ir verta 
imtis? Bet kaip susitvarkyti visus praktinius reikalus? 
Ne vienerius metus praleidęs Aniškyje tokiais klausi-
mais Ernstas nėkart nekvaršino sau galvos – paraiškos, 
pažymos, leidimai. Ir pinigai. Grynųjų turbūt niekada 
gausiau neturėjo, bet ir neprireikė. O čia reikės ir kre-
ditų, ir pinigų. Daug pinigų. Teks prašyti naujo leidimo 
dirbti ir gyventi Lietuvoje, nes darbo sutartis su Donsu 
baigėsi. Susirasti baldus ir viską, ko reikia būstui. Ra-
šyti pažymas ir paraiškas, organizuoti vestuves.

Ernstas kreipėsi į konsulatą ir paprašė patikėtinio 
Duurlo patarimo. Visų pirma reikėjo išsiaiškinti dėl fi-
nansų. Santaupų juk neturėjo atsidėjęs. Gal yra kas Da-
nijoje, kas Tamstai galėtų paskolinti ar laiduoti? Švel-
niai sakant, paskutinius dešimtį metų šeimai Danijoje 

Ernstas daug minčių neskyrė. Kita vertus, juk yra dėdė 
Aage, ir čia Ernstas, reikia pripažinti, numatė žingsnį 
į priekį – jo jau buvo raštelta kepyklos savininkui Aage 
Flatov, kurio mamos mergautinė pavardė buvo Flatau. 
Teisės naudoti šeimos pavardę dėdė, kaip priguli, buvo 
kreipęsis į šeimą ir civilinę direkciją ir šie malonėję ją 
suteikti – tiesa, supaprastinus rašybą.

Šeimoje Aage Flatov buvo dėdė prie pinigo. Dar vi-
sai jaunas pardavęs savo klestintį verslą, jis mėgavo-
si gyvenimu iš rentos erdviame bute Frederiksberge, 
Karaliaus Jurgio g. 4. Laiške Ernstas išdėstė, kad jam 
pasitaikęs geras nuomos pasiūlymas, tik trūkstą star-
tinio kapitalo. Metinis nuomos mokestis išpuoląs jau 
dabar, bet dar juk prireiksią kažkiek pradžiai ir dar-
bams įsisukti, kol ūkis ims nešti pelną. Visaip Ernstas 
gyrė būsimąjį verslą ir jo galimybes. Mažu dėdė Aage 
galįs paskirti sumelę pradžiai ir laiduoti kažkiek papil-
domai – jei prispaustų būtinas reikalas?

Dėdė Aage į laišką atsakė. Nepasakytum, kad nepa-
lankiai, bet kad pagalvosiąs. Dėdė Aage mokėjo skai-
čiuoti pinigus. Jis pats, pasirodo, taip pat jau išsiuntęs 
užklausą konsulatui ir paprašęs informacijos apie sūnė-
ną ir jo projektą. 1936 m. spalio 26 d. datuotame laiške 
kepyklos savininkui patikėtinis Duurlo išreiškė visišką 
palaikymą Ernstui (no hard feelings – apie prieš šešetą 
metų Alytaus kelyje įvykusį incidentą su peiliais neuž-
siminė nė žodžio) (RA, UM 348, 65.K.24):

Dėl Tamstos šio mėn. 2 d. užklausos apie Tamstos 
sūnėną sodininką Ernstą Flatau, gyv. adr. Nuomi-
ninkas H. C. Donsas, Aniškio dv. Alytus, Konsulatas 
šiuomi patvirtina, kad Tamstos sūnėnas nutraukia 
tarnybą pas p. Donsą nuo 1937 m. sausio 1 d. ir kad jis 
nuo minėtosios datos žada savo sąskaita imtis laikyti 
sodininkystės ūkį Petrašiūnuose prie Kovno. Pasta-
ruoju metu Flatau vedęs derybas su minėtojo ūkio sa-
vininku, enterpreneriu W. Kapitu, Nemuno gatvė 22, 
Kovno, katras šį ūkį yra paveldėjęs ir pats neketinąs 
jo laikyti. Tamstos sūnėnas nuomosis ūkį 6 metus ir 
jam priklausys mokėti metinis mokestis 3000 litų. Ži-
nioj bus 4 šiltnamiai, 550 inspektų ir būstas 5 kamba-
rių. Viso ploto – dvi statinės žemės. Kaina yra tinka-
ma ir galima tikėtis pelningo verslo, produktus vežant 
parduoti į Kovno. Kontraktui pasirašyti prašo įmokėti 
pirmų metų nuomą, kas būtų 3000 litų. Priedo reika-
linga pora tūkstančių litų pradžiai. Konsulatas pa-
teikia Tamstai šiuos duomenis panaudoti, kai pra-
šysite Danijos banko pervesti šią sumą į Lietuvą. Jei 
Tamsta pageidautų, esame pasirengę prižiūrėti, kad 
pinigai būtų išleisti pagal jiems  numatytą paskirtį. 

Chargé d’Affaires

Duurlo Atstovybės laiškas dėdę Aage nuramino ir jis 
išsiuntė čekį Duurlo, o pastarasis lapkričio 10 d. laišku 

Lietuva i
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kepyklos savininkui patvirtino gavęs 3500 litų ir infor-
mavo, kad „p. Flatau buvo pranešta, jog čekis gautas ir 
pabus užlaikytas, kol reikalas pasistūmės iki kontrakto 
pasirašymo ir pirmosios įmokos“. Nei Duurlo, nei dėdė 
Aage nemėgo nereikalingos rizikos.

Dabar liko gyvenimo ir darbo leidimas iš Vidaus rei-
kalų ministerijos, taip pat Žemės ūkio ministerijos lei-
dimas sudaryti nuomos sutartį. 1936 m. lapkričio 19 d. 
Duurlo, Ernsto vardu, apsilanko abiejose ministerijose, 

prideda Ernsto kvalifikaciją liaupsinančių rekomenda-
cijų ir – svarbiausia – patvirtinimą, kad Ernstas yra 
gavęs 3500 litų iš Danijos. Protarpiais Lietuvos biuro-
kratai dirbdavo gana sparčiai ir praėjus vos penkioms 
dienoms Ernstui buvo išrašytas vienų metų trukmės 
leidimas gyventi ir dirbti Lietuvoje bei šešerių metų lei-
dimas nuomoti sodininkystės ūkį iš Vulfo Kapito.

1936 m. gruodžio 1 d. notaro kontoroje Kaune Ernstas 
pasirašė sutartį su Vulfu Kapitu. Savo vardą Ernstas 
užrašė taip: Ernst Victor Wulff Flatau. Abiejų kontrak-
tininkų tas pats žydiškas vardas – Vulf? Bet įdomiau-
sia, kad Ernstas savo tėvo trečiojo vardo šiaip niekada 
nenaudodavo. Jo nėra nei krikšto liudijime, priešingai 
nei jaunesniųjų brolių ir seserų, kurie gimė tėvui jau 
vedus nuo jo prieš septynerius metus pastojusią mer-
giną. Ar ištraukti žydišką vardą derybose su priešinin-
ku – Lietuvos žydu – buvo sąmoninga Ernsto taktika? 

Bendravardžiai? Praėjus dviem savaitėms savo Wulffo 
vardą jis įrašė dar kartą, kai jiedu su Ella konsulate 
užpildė „Pareiškimą santuokos sudarymui“. Vėliau šio 
vardo Ernstas niekada nebenaudojo.

Po Naujų Ernstas persikėlė iš Aniškio į savo naująjį 
ūkį Petrašiūnuose. Valda buvo netoli Pažaislio vienuo-
lyno, o apačioje ribojosi ties Nemunu, kaip tik ten, kur 
po daugelio metų pastatė tiltą. Ellos ir Ernsto užsakai 
ėjo protestantiškoje vokiečių bažnyčioje Kaune, o ves-
tuvės suplanuotos balandį. Dvimetė Ellos sutartis su 
Donsu jau buvo pasibaigusi, bet ji sutiko dar kurį lai-
ką pamokyti vaikus – jei išeis, iki kol atvyks laukiama 
pamaina. Nuo atvykimo Ella nebuvo grįžusi namo, bet 
dabar gera proga, prieš pat susituokiant. Taip pat rei-
kėjo pasirūpinti atsigabenti baldų, mamos padovanotų 
nuėmus apribojimus po senelio bankroto ir mirties. Bet 
svarbiausia – namuose Ella turėjo pristatyti naujieną 
apie veikiai įvyksiančias jos ir Ernsto jungtuves.

Ir staiga persileidimas! Netrukus po to ji išvyko namo 
į Koldingą. Kas dabar? Ar Ernstas tikrai tas, jai skirta-
sis? Ella turėjo jaustis supančiota grandinės įvykių, kai 
viena priežastis – nėštumas – neišvengiamai pastūmėjo 
tolesnius žingsnius. Ernstas, žinoma, prisiėmė atsako-
mybę už pasekmes, atsisakė vietos pas Donsą, išsinuo-
mavo ūkį, suplanavo vestuves. Viskas parengta. Ir žinia 
jau pasklidusi tiek Lietuvoje, tiek Danijoje. Ar bedera 
apsigalvoti? Ar būta tokio noro? Grįžus į Koldingą Ellą 
kamavo sunkios mintys. Susituokti su Ernstu reiškė 
atsisveikinti su dainavimu. Dveji Aniškyje praleisti me-
tai atrodė kaip tremtis – toli nuo namų ir draugių, nuo 
visko, prie ko buvo pratusi. Medžioklės, triukšmingi vy-
rai – tokia dvaro kasdienybė. Kita vertus, Ernstas juk 
pasirūpindavo nusivežti ją į sostinę. Na, gyveni ne pa-
čiam Kaune, bet nuvažiuoti tikrai nesudėtinga. Po tei-
sybei, tiek iš to Kauno ir sostinės, bet čia gyveno geras 
pulkelis danų, laikas nuo laiko susiburdavusių aplink 
konsulatą. Gal bus galima užmegzti kokių pažinčių?

Ella pasirinko pareigą. Užsisakė išsiųsti keletą pa-
veldėtų baldų. Atsisveikino su mama ir sesėmis, su ar-
timiausia drauge – veterinare Karen, Herninge išsi-
mokslinusia į seseles. Ir tada išvyko atgal į Lietuvą, 
kur 1937 m. balandžio 24 d. vokiečių bažnyčioje buvo 
sutuokta su Ernstu. Kad žmonės pastebės pastambėju-
sį jos juosmenį, baimintasi visai be reikalo.

Neilgai trukus Ella pastojo dar kartą ir – praėjus kiek 
mažiau nei metams po vestuvių – ją paguldė į daktaro 
Rabinovičiaus gimdymo kliniką Kęstučio gatvėje Kau-
ne. Čia 1938 m. kovo 3 d. ji pagimdė mane. Pora mėne-
sių vėliau, namuose suorganizavus krikštą su Lietuvoje 
vasarojusiu Tårnby pastoriumi Mogensu Strunge, ga-
vau vardą Ebbe.

Ūkyje Ernstas įdarbino porą lietuvių darbininkų. 
Ella į pagalbą gavo lietuvę auklę. Močiutė Anna iš 
Koldingo iki pat Lietuvos išsiuntė prabangų vežimėlį. 

ebbe FLatau

ebbe Flatau su seserimi benedicte aniškio dvaro griuvėsiuose. 1997
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Jauniausias jos anūkas turįs būti transportuojamas 
kaip pridera. 

Verslas įsivažiavo. Skola dėdei Aage reikšmingiau 
gal ir nemažėjo, bet ateitis Ernstui su Ella pelnytis iš 
ūkio neblogą pragyvenimą, kaip savo laiške dėdę buvo 
patikinęs konsulas, atrodė tikrai žadanti. Taip, iš tie-
sų tokia žadanti, kad Erstas ėmė svarstyti tapti Lie-
tuvos piliečiu, kad galėtų nuomojamą ūkį nusipirkti. 
Ella dvejojo. Ragino nuleisti garą. Reikią labai gerai 
pagalvoti prieš atsisakant Danijos pilietybės. O, kaip 
ji buvo teisi!

Kartą ir pas saviškius apsilankyta. 1939 m. vasarą 
Ella parvyko namo į Koldingą ir pristatė Ebbę.

Bet situacija tiek Lietuvoje, tiek aplink pasaulyje atro-
dė visiškai kitaip ir kėlė nerimą. 1939 m. rugsėjį staiga 
pasileido: Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasidalino Lenki-
ją, o Baltijos valstybės, slaptu vokiečiųsovietų susitari-
mu, tapo „sovietų interesų zona“. Lietuva buvo priversta 
įkurdinti sovietų bazes. Pradžioje sovietų kareiviai iš jų 
neišeidavo. Administracijai leista dirbti toliau. Politinis 
gyvenimas pernelyg nesutriko – iš-
skyrus negausią komunistų parti-
ją, ligtol uždraustą, o dabar leidžia-
mą ir ėmusią itin garsiai reikštis. 
Nemažai danų išvyko namo. Bent 
jau tie, kurių nesaistė nekilnoja-
masis turtas. Ėjo pasaulinis ka-
ras, bet gi toli nuo čia. Prancūzijo-
je ir Ang lijoje. Danijos jis nelietė, 
o Rytų Europoje buvo ramu taip, 
kaip tarpusavyje pasitvarkę reika-
lus suderėjo Stalinas su Hitleriu.

Kad Vokietija užėmė Daniją 
1940 m. balandį, juk irgi ne tikras 
karas. Vis dar buvo galima paly-
ginti normaliai keliauti, ir per Ber-
lyną, ir per Stokholmą. Ernstas su 
Ella sulaikė kvapą. Ir liko.

1940 m. birželį sovietai atver-
tė kortas. Kareiviai išėjo iš ka-
reivinių. Suorganizuoti fiktyvūs 
rinkimai su neregėtu pa laikymu 
komunistų par tijai. Vyriausybė atstatydinta. Bankai 
nacio nalizuoti. Lietuvos kaip savarankiškos valstybės 
nebelieka. Sovietų valdžia Lietuvoje likusiems Dani-
jos piliečiams pateikia kerintį pasirinkimą: išvažiuokit 
arba tapkite tarybiniais piliečiais.

Išleistu dekretu nuro dyta nutraukti Danijos  konsula-
to Lietuvoje veik lą nuo rugpjūčio 25 d., tad pareigūnas 
Worsaae18  rekomendavo visiems danams kuo skubiau 
išvykti namo. Per liepos mėnesį išvažiavo diduma iš pa-

skutinių likusių gal vos šimto danų. Tarp jų, Ernstas, 
Ella ir Ebbe.

Pasak šeimos legendos, jie išvykę su pačia paskutine 
grupe. Ne visai taip. 1940 m. rugpjūčio 12 d. Worsaae 
išsiunčia laišką „visiems danams Lietuvoje“ – iš viso 
vienuolikai žmonių, čia ir Donsas. Bet Flatau sąraše 
nėra. Labai tikėtina, kad jie namo grįžo dar liepą. Trau-
kiniu per Berlyną.

Viską turėjo palikti. Pasiimti buvo galima tik rankinį 
bagažą su asmeniniais daiktais. Grynųjų pinigų ir pa-
puošalų išsivežti neleido.

Iš namų išėjo tarpdury palikdami raudančią jaunutę 
Ebbes auklę. Vilkšunį Rolfą, kuris kažkada ištraukė 
Ebbę iš Nemuno, kai tas įbrido per giliai srovės link, 
ir kuris kartą buvo įkandęs auklei, kam kelia Ebbę iš 
vežimėlio, Ernstas nusprendė nušauti. Negalėjo pakel-
ti minties, kaip šuo ilgėsis dingusių šeimininkų. Auklė 
paprašė jį pasiimti ir Ernstas leido. Ellos paveldėtus 
Koldingo baldus taip pat paliko. Ernsto medžioklinį 
šautuvą. Dailiai išpjaustinėtą lietuvišką spintą, kurią 

nusipirko jau būdami kartu. Viską, ką ši jauna pora 
buvo susikūrusi per trejus savo santuokos metus, 
teko palikti.

O ką pasiėmė? Pirmiausia, Ebbę – ir būsimą seserį 
Eliną. Nes Ella vėl laukėsi, penktą mėnesį. Tada keletą 
asmeninių popierių ir nuotraukų albumėlį. Lietuvišką 
vaikų knygelę. Medinę elgetaujančios moters skulptū-
rėlę. Suvenyrą iš Nidos – lėlęžvejį. Truputį drabužių ir 
saują lietuviškų monetų, dar porą sovietinių banknotų.

Tai buvo trauma, nuo kurios Ella su Ernstu iš es-
mės niekada ir nebeatsigavo. Nei mentaliai, nei eko
no miškai.

Lietuva i

	

aniškio dvaro vieta. 1997

18 carlas gustavas Worsaae (1896–1977) – danijos reikalų patikė-
tinis Lietuvoje.
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kritika turėtŲ išLikti kritiška

Dalią Satkauskytę kalbina Jūratė Čerškutė

literatūra

Pakalbinti literatūrologę, Vilniaus universiteto profe-
sorę, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Moks-
lo tarybos pirmininkę Dalia Satkauskytę paakino jos 
straipsnis „Literatūrinės prognozės ir tikrovė“ (www.
rasytojai.lt, 20220831) ir ne kartą kilęs noras pasiaiš-
kinti, kaip kritikų ir rašytojų santykius keičia dabartis, 
kaip veikia premijos ir savireprezentacijos socialiniuose 
tinkluose.

Vasaros pabaigoje buvo publikuotas jūsų straipsnis 
„Literatūrinės prognozės ir tikrovė“, kuriame aptariate 
lietuvių literatūros gyvenimą ir pokyčius per pastaruo-
sius trisdešimt metų – kas buvo prognozuota ir kas išties 
nutiko. Sąjūdžio metais bijotasi dėl sumenkusio poezi-
jos likimo ir popkultūros antplūdžio. Nežinau, ar tikrai 
jau yra įveikta populiariosios kultūros baimė? Kodėl jos 
taip, regis, vis dar prisibijoma?

Aš irgi nežinau. Kaip literatūrologė, suprantu, kad 
žanrinė, arba kitaip, populiarioji literatūra gyvuoja pa-
gal savas taisykles ir skaitoma kitaip nei elitinė, ir ne-
nusipelno paniekos, bet kaip tiesiog skaitytoja (nors 
kažin, ar tokia esu, – profesija neišvengiamai yra pa-
veikusi mano skaitymo įpročius) tokią literatūrą skai-
tau retai, ir beveik išimtinai tik kriminalinę (beje, labai 
mėgstu LRT laidą „Nenušaunami siužetai“, nors skai-
tyti pagal jos vedėjų rekomendacijas nespėju). Tiesiog 
atsipalaidavimui ar laisvalaikiu užsiimu kitokia veik
la, na, pavyzdžiui, pažiūriu kokį serialą. Serialai, kaip 
ne vienas tyrinėtojas jau yra pastebėjęs, dabar atlieka 
XIX a. storo romano (šeimos, istorinio, socialinio, etc.) 
funkciją. Profesionaliais tikslais esu bandžiusi skaityti 
ir lietuviškus meilės romanus, ir visus kitus žanrinės 
literatūros bandymus, bet sukandusi dantis, nes reikia 
žinoti, kas mūsų literatūros padangėje vyksta. Daug 
mieliau skaitau tyrimus apie tokią literatūrą. Janice 
Radway knygą Meilės romano skaitymas, kurią laikau 
literatūrologiniu šedevru, prarijau lengviau nei meilės 
romaną. Beje, šios knygos autorė teigia, kad bendrauda-
ma su meilės romanų skaitytojomis ir tirdama, kodėl jos 
skaito tokias knygas ir ką tas skaitymas joms reiškia, 
nustojo žiūrėti į populiarios literatūros vartotojus kaip į 
kultūrinius idiotus. Tai priėmiau kaip rimtą patarimą.

Populiarios literatūros skaitytojai tikrai nebijo, ją 
mielai skaito, perka, leidyklos išmaniai ar nelabai ją 
reklamuoja. Jos ne tai kad prisibijo, bet dažnai ven-
gia skaityti literatūros kritikai, literatūrologai, nes jų 
įprastas skaitymo būdas kitoks, estetinis. Tai nereiškia, 
kad negalima „įjungti“ populiariajai literatūrai tinkamo 
režimo, pavyzdžiui, tyrinėjimo tikslais, bet norinčių tai 
daryti nelabai yra, įskaitant ir mane. Tiesa, rinkdami 
kūrybiškiausių knygų dvyliktuką bandome atkreipti 
dėmesį į įdomesnes popliteratūros knygas, naujus žan-
ro bandymus. Bet tuomet irgi pasigirsta balsų: kodėl 
tas popsas ten atsidūrė, kaip gali literatūros kritikai 
įvertinti tokį šlamštą. Visiems geras nebūsi.

Žanrinė lietuvių literatūra: kodėl jos nėra gausu? Arba 
kodėl beveik visi prozininkai pretenduoja į tą vadinamą-
ją elitinę literatūrą ir vis dar bijosi būti pavadinti popu-
liariais ar priskirti žanrinei literatūrai? (Čia prisimenu 
Jaroslavo Melniko detektyvą „Adata“, kurio pradžioje 
pateikiamas autoriaus pasiteisinimas, kad imasi rašyti 
detektyvą, o ne normalų, t. y. vadinamajai elitinei lite-
ratūrai priklausyti galėsiantį romaną.)

Kaip minėjau, žanrinė literatūra turi savas taisykles, 
struktūrinius dėsnius. Prisilaikant tų taisyklių, kartais 
jas praplečiant, kartais ir pažeidžiant, bet visai neat-
metant, parašyti gerą detektyvą, istorinį, nuotykių ar 
fantastinį romaną – darbas rimtas ir gerbtinas. Jis rei-
kalauja racionalios konstrukcijos, įgūdžių, kartais net 
tyrimų, kitokios kalbos – vienoje prancūzų tinklalaidėje 
girdėjau kažkurią kriminalinio romano atmainą giriant 
už tai, kad į literatūrą įvedė naujus miesto kalbos re-
gistrus. Kodėl pas mus žanrinės literatūros mažai? Gal 
dėl to, kad nėra stiprios tradicijos? Nors man atrodo, 
jos ima rastis, pasitaiko ir visai neblogos, kaip kad ir 
tavo minėtas Melniko detektyvas. O atsiprašinėjimai, 
kad užsiimam čia nerimta literatūra, bet ir joje yra fi-
losofijos ir svarstymų apie amžinas tiesas bei vertybes, 
galbūt kyla dėl to, kad rašytojas visuomenėje vis dar su-
vokiamas kaip aukštosios kultūros atstovas, ir rašymas 
pramogai nesuderinamas su jo misija. Sakau „galbūt“, 
nes tai tik viena iš tendencijų, kultūra ir literatūra vi-
sada yra daugiasluoksnė struktūra, ir tuos sluoksnius 
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aprašyti reiktų išsamiau ištyrus. Yra ir rašytojų, ku-
riems tai nėra jokia problema. Štai, pavyzdžiui, Justi-
nas Žilinskas rašo populiarią literatūrą vaikams ir ne 
vaikams, ir nė kiek dėl to nesiteisina.

Minėtame straipsnyje išskiriate, kad „Problemų ir 
konfliktų atsiranda, kai viską norima matuoti vienu, 
vadinamosios elitinės literatūros matu, arba kai patys 
žanrinės literatūros kūrėjai, padedant triukšmingiems 
gerbėjams, bando pretenduoti į elitinį kanoną, kurio 
svarbiausiu kriterijumi laikoma kokia nors premija, 
jaučiasi neįvertinti, kai literatūros kritikai, tradiciš-
kai formuojantys ir ginantys elitinį, arba estetinį, ka-
noną, ima šiomis pretenzijomis 
abejoti“. Kaip įmanoma kuo tei-
singiausiai išbalansuoti šitą lite-
ratūros matavimą? Ar apskritai 
įmanoma išvengti šitos amžino-
sios priešpriešos: elitinė vs. po-
puliarioji?

Į tą klausimą jau beveik at-
sakiau – tai literatūros, kurios 
rašomos skirtingais tikslais ir 
skirtingai skaitomos. Nė vieno 
detektyvo nesu perskaičiusi ant
rą kartą (nors kai kuriuos seria
lus rituališkai ir pažiūriu, net 
jei kartais pabaigoje ir užmie-
gu), neskaityčiau antrą kartą ir 
Kristinos Sabaliauskaitės roma-
nų (jau laukiu gerbėjų švilpimo 
ir trypimo). Tokios knygos skai-
tomos atsipalaidavimui, kaip 
laisvalaikio ritualas, kad sma-
gu, įtraukia ir pernelyg netrik-
do. O štai vos perskaičius Vir-
ginios Woolf, J. M. Coetzee’s ar 
Vladimiro Nabokovo romaną 
ar Vido Morkūno apsakymus, 
būna, kad galiu iš karto pradė-
ti skaityti iš naujo, jau nekalbu 
apie gerą poeziją. Nes šios kny-
gos yra daugiasluoksnės, atsklei-
džia neįtikėtinas kalbos galimy-
bes anapus siužeto, apžavi. Arba 
sukrečia, kaip Curzio Malapar-
tes Kaput ar ką tik mano, nors 
ir pavėluotai, perskaitytas Va-
silijaus Grosmano Gyvenimas ir likimas, pateikiantis 
kraupių istorinių įvykių interpretaciją tarsi iš persona-
žų vidaus. Tiesa, šių knygų antrą kartą turbūt neskai-
tysiu, nes ir pirmą buvo sunku, baisu, reikėjo pauzių. 
Bet ir nepamiršiu. Išsamios analizės pateikti nepavyks, 

bet tame nepamirštamame sąraše būna ir linksmų kny-
gų, ir fantasmagorijų, ir „meno menui“. Bet estetinis, 
meno, o ne pramogos matmuo jose yra svarbiausias. 
Taip pat ir stiliaus. 

Tiesa, vieno iš literatūrinių skandalų įkarštyje influ-
enceriai ir žiniasklaidos asai tėškė retrogradams lite-
ratūros kritikams, nieko atseit neišmanantiems apie 
šiuolaikinę literatūrą: elitinė ir populiarioji literatūra 
jau susipynusios ir literatūrai taikyti kalbos meno kri-
terijus yra nesąmonė, tegyvuoja postmodernizmas... 
Postmodernizmas tikrai dažnai supina populiarios ir 
elitinės kultūros registrus, bet daro tai sąmoningai, 
žaisdamas, ironizuodamas, perdirbdamas populiarios 

literatūros klišes. O kai tos klišės naudojamos rimtu vei-
du, jų net neatpažįstant (pavyzdžiui, patoso pilni sekso 
scenų aprašymai), tai joks čia ne postmodernizmas, tie-
siog blogas skonis... Laikausi seno principo, kad reikia 
palaikyti elitinę literatūrą, populiarioji ir taip išsilaikys.

kritika turėtŲ išLikti kritiška

elena urbaitytė-urbaitis. abstrakti kompozicija. XX a. pabaiga. popierius, tušas. 31,5×35. Lndm
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Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, rinkdami 
dvyliktuką, nesyk esame diskutavę apie normalaus ro-
mano poreikį. Jo lietuvių proza vis dar stinga, kaip ir, 
pavyzdžiui, socialinių temų refleksijos (ypač kai palygini 
su kokiais prancūzais ir jų premijų sąrašais). Net ir da-
bartis, pavyzdžiui, pandemija ir karantinas, vis dar re-

gisi išrašyti nevykusiai. Kodėl taip yra? Kas kiša koją – 
sovietmetis ir beveik idealiai įvaldyta Ezopo kalba?

Nemanau, kad kaltas sovietmetis ir tuo labiau Ezo-
po kalba, nebent labai netiesiogiai – kaip dėl tam tikrų 
sociokultūrinių sąlygų susiformavę nesąmoningi rašy-
mo įgūdžiai, literatūrinė tradicija ar ką vienos pakrai-
pos literatūros sociologai vadina habitus. Čia kaip ir 
lietuviškam kine: gražūs peizažai, nostalgiški žvilgs-
niai, o nesugebama sukurti dialogo ir intriguojančio 
pasakojimo. 

Iš tradicijos spąstų ne taip lengva išsprūsti, nors kai 
kam ir pasiseka, pavyzdžiui, Undinei Radzevičiūtei, ku-
rios giminaičių lietuvių literatūroje nelabai rasime.

„Normaliu“ sąlygiškai vadinam romaną, įdomų skir-
tingiems skaitytojams, apimantį ir socialines proble-
mas, ir kultūrinius pokyčius, prozą, kur dvasia ir sielos 

virptelėjimai neužgožia pasaulio 
sudėtingumo, arba kur per tuos 
virptelėjimus parodoma, kas 
vyksta pasaulyje, įskaitant ir is-
torines bei socialines krizes. Bet 
tuo pat metu jis nėra publicis-
tiškas ir didaktiškas. Literatū-
rai reikia ne tik eksperimentų, 
nugludinto stiliaus, nors pasta-
rajam esu jautri, bet ir pasakoji-
mo intrigos, įdomių charakterių, 
to, ką ir laikyčiau pagrindiniais 
„normalaus“ romano požymiais. 
Parašiau ir pamačiau, koks tai 
vis dėlto nelengvas žanras.

Ne kartą, ypač paskelbus kū-
rybiškiausių knygų dvyliktuką, 
minimas redagavimo ir redak-
toriaus klausimas, gan aktualus 
lietuvių prozai. Kodėl jis neįvei-
kiamas? Ar nėra žmonių, ga-
linčių redaguoti, ar viską lemia 
autorių nepasitikėjimas? O gal 
tiesiog neturime tradicijos? 

Mane stebina, kai rašytojai 
giriasi, kad nesileidžia redaguo-
jami, o į redaktorių žiūri kaip į 
priešą, kuris tik ir taikosi steri-
lizuoti tekstą, pagadinti autorinį 
stilių, kad ir bandydamas „nor-
malizuoti“ žargoną ar išbrauky-
damas svetimžodžius. O skaitai 
tokio savimi patenkinto rašyto-
jo knygą ir galvoji – o ką veikė 
redaktorius (kurio galbūt ir ne-

buvo). Turbūt redaktoriųgadintojų vis dar yra, pačiai 
teko su jais susidurti, bet man teko laimė dirbti ir su 
redaktoriais, kurie, kaip dėl jaunumo ir durnumo kaž-
kada atrodė, kišasi į mano koncepciją. Šiandien tokius 
labiausiai vertinu, kaip ir tuos, kurie man pasako: na, 
čia jau tavo sintaksinės klišės, per daug įsijautei, čia 
skaitytojas nesupras... Geras redaktorius redaguoja iš 
esmės – mato pasikartojimus, spragas siužetinėse li-
nijose, pasitaikančias faktines klaidas, nemotyvuotą 
stiliaus pasirinkimą ir pan. Man regis, tokia redaga-
vimo samprata irgi formuojasi, nes kartas nuo karto 

daLią satkauskytę kaLbina jūratė čerškutė
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išgirstu ir rašytojų padėkas šiems mažai matomiems 
pagalbininkams. Bet esu išgirdusi ir priekaištų, kad 
mes, literatūrologai, ėmėm ir apdovanojom redaktorių 
„padarytą“ knygą. O aš atsakyčiau – vadinasi, buvo ge-
ras autoriaus ir redaktorių tandemas. Jei nebūtų iš ko 
padaryti, tai ir nebūtų padaryta. Vieniems tekstams 
žvilgsnio iš šalies reikia mažiau, kitiems daugiau, bet 
jo reikia visada.

Ką literatūrai ir jos raidai duoda sąrašai ir premijos. 
Kodėl rašytojus kamuoja noras būti dvyliktuke?

Visos premijos reiškia pripažinimą, kalbant sociologi-
niu žargonu, tai yra simbolinio kapitalo forma. O rašy-
tojui tai ir ženklas, kad jį perskaitė, suprato, įvertino jo 
pastangas, o jei įvertino profesionalai, tai dar svarbiau. 
Ir tai visai suprantama.

Priešpremijinis šurmulys, „statymai“ prieš dvyliktu-
ko rinkimus ir piktinimasis, kad tas ar anas nepateko, 
tik rodo, kad kasmetinis Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos instituto kūrybiškiausių knygų dvyliktukas yra 
svarbus, o premija, kartais vadinama tiesiog kritikų, – 
gana aukšto prestižo, nors jos piniginė išraiška nelabai 
didelė. Bet Gonkūrų premija – tik dešimt eurų, tiesa, 
finansinį paskatinimą laureatas gauna kitais būdais 
(nauji leidimai, vertimai, pirkimai ir pan.). Pas mus dėl 
mažo skaitytojų rato tokio masto „kompensacija“, deja, 
sunkiai įmanoma.

Kita vertus, šurmulys, pasipiktinimas, kad tą įtraukė 
į dvyliktuką ar kitą nevertai, o ano verto neįtraukė, rodo 
dar kelis dalykus. Pirma, kad gyvename įtampoje tarp 
autoritetų krizės ir autoritetų poreikio, todėl kritikai ir 
keikiami, ir jų nuomonės vis tiek laukiama kaip svar-
biausio verdikto. Antra, kad vertinimas „iš vidaus“, iš 
rašytojų bendruomenės, ir „iš išorės“, kritikų bendruo-
menės, gali skirtis, o kartais ir skiriasi gana smarkiai. 
Mano supratimu, pastarasis labai reikalingas, nors tai 
nereiškia, kad kritikai yra kažkokia anoniminė grupė, 
kad jų nuomonės sutampa, jie neklysta, nesusimauna. 
Kritikai taip pat tarp savęs kaunasi, o aš esu skaičiusi 
tokių recenzijų ar interpretacijų, kurioms kategoriškai 
nepritariu arba dėl kurių apima svetimos gėdos jaus-
mas. Bet tai tik rodo, kad kūrinio vertė nėra absoliuti 
konstanta, ji yra socialinės ir kultūrinės derybos.

Pastarasis dešimtmetis su socialiniais tinklais ir jų 
kuriama betarpiškumo, atvirumo iliuzija stipriai pakei-
tė santykio ir atstumo klausimą, apskritai perlaužė su-
bordinacijas. Ar jau galima kalbėti apie socialinių tink-
lų poveikį literatūros laukui, pavyzdžiui, ar tai keičia 
santykius tarp rašytojo ir skaitytojo, rašytojo ir kritiko? 
Kaip vertinti rašytojų avatarus socialiniuose tinkluose – 
ar tos savireprezentacijos gali pasitarnauti mąstant apie 
jų recepciją? Ar reikia jas saugoti literatūros istorijai?

Keičia, ir ne vienu aspektu. Pavyzdžiui, kritikas socia
liniuose tinkluose visada yra pasiekiamas ar pasiekia-
ma (aš pati kartais gaunu žinučių iš kažkuo nepaten-
kintų rašytojų, bet gaunu ir padėkų), o argumentuota 
diskusija dažnai virsta emocingais apsišaudymais, ku-
rie kraštutiniu atveju baigiasi užknisusio oponento blo-
kavimu. Buvimas socialiniuose tinkluose bent jau iš 
manęs reikalauja nemenkos savitvardos, nes pagunda 
įsivelti į beprasmius ginčus su literatūros kritikus ko-
neveikiančiais skaitytojais, influencerių nuomonėmis 
ar paviršutiniškais vertinimais yra gana didelė.

Tavo minimi rašytojų avatarai, Facebooko diskusijos 
ar Instagramo įrašai, skaitytojų atsiliepimai ir didžiuo-
siuose portaluose naudojama knygų reklamos politika, 
kai reklama apsimeta literatūros kritika, o koks nors 
gražus ir garsus veidas atstoja literatūros kritiką, be jo-
kios abejonės, yra labai įdomi medžiaga, parodanti, kaip 
keičiasi ir rašytojo savivoka, ir skaitymo praktikos, ir li-
teratūros lauko struktūra, ir pagaliau leidybos rinkoda-
ra. Visa tai reiktų rimtai analizuoti. Kažkiek šiuos da-
lykus tyrinėjo Gabrielė Bernotienė disertacijoje „Skonio 
politika nepriklausomoje Lietuvoje“, literatūros kritiką 
kaip estetinį sprendimą ir socialinį veiksmą ketino ana-
lizuoti Elžbieta Banytė, bet paskui pasirinko mokyk lą. 
Džiaugiuosi, kad ji atrado tai, kas jai prasmingiausia, 
bet tos neparašytos disertacijos vis tiek gaila.

Socialiniai tinklai ir jų išlaisvintas nuomonės reiški-
mas įdomiai ir paradoksaliai liudija, kaip nyksta (į)ver - 
tinimo klausimas – tas kertinis kritikos dėmuo. Bent 
kiek kritiškesnis vertinimas neretai urmu užsipuolamas 
(kartais net su pamokymais kritikams), nes tikimasi tik 
„palaikinimo“. Kur nuves tokia ryški poliarizacija? Duos 
restartą kritikai ar ją numarins? Apskritai ar lengvai 
„sureklamėjusioje“ dabartyje nereiktų iš naujo apsibrėž-
ti, kas yra kritika ir koks kritikų vaidmuo?

Socialiniai tinklai veikia įvairiai, taip pat kaip infor-
macijos ir savireklamos kanalas, ir tai ne visada yra 
blogai. Blogai, jei reklama ir informacija sutapatinama 
su literatūros kritika. Literatūros kritiko balsas ten 
yra vienas iš daugelio, dažnai užgožiamas rėksmin-
gesnių. Pati esu ne kartą pamokyta kokį nors rašytoją 
garbinančių skaitytojų (paskutinį kartą už tai, kad pa-
rašiau, jog kritikai jų numylėtinio negarbina toli gražu 
ne dėl to, kad pavydi populiarumo). Kai užsimanau su 
kuo nors ten pasikauti, pati sau sakau: stop, patausok 
energiją, geriau ją panaudok argumentuotam straips-
niui. Gal toks susilaikymas nuo paviršutiniškų pešty-
nių gali būti kritikos atsinaujinimo postūmis, nors kas 
žino, nes aš tai savo pažadų dažniausiai neįvykdau ir 
straipsnio neparašau.

Socialiniuose tinkluose, bent jau savo burbule, aš ran-
du ir trumpų recenzijų, įspūdžių su analitiniu grūdu, 

kritika turėtŲ išLikti kritiška
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rekomendacijų ar antirekomendacijų, kuriomis pasi-
tikiu – jų autoriai dažniausiai būna kiti literatūros ar 
meno kritikai. Tačiau ten vyksta ir „pageidavimų kon-
certas“ literatūros kritikui – kad skaitytųsi su skaity-
tojų nuomone, nekritikuotų influencerių, rašytų apie jų 
mėgstamus rašytojus ir knygas, prie kurių bibliotekose 
didžiulės eilės. Kaip minėjau, tokius dalykus irgi reiktų 
tirti. Tačiau kritika turėtų išlikti kritiška, tai yra verti-
nanti, ir nevirsti tik komplimentų vakarėliu, kad ir kaip 
malonu pagyras girdėti.

Bookstagramas, Goodreadsai, socialiniuose tinkluose 
skelbiami atsiliepimai ir nuomonės apie perskaitytas 
knygas. Kaip vertinti šiuos reiškinius? Į kurią lentynėlę 
padėti? 

Kad žmonės skaito, dalinasi, rekomenduoja – yra 
džiuginantis reiškinys. Gal tai tam tikras virtualus 
skaitytojų klubas? Goodreadsuose galima rasti visai 
įdomių vertinimų ir sužinoti, kaip skaito įvairūs skai-
tytojai. Ne tik „paprasti“, ten gana aktyviai reiškiasi 
ir kai kurie literatūros kritikai. Bet tai negali pakeisti 
profesionalios literatūros kritikos, jau vien todėl, kad 
kritikas apie kūrinį reiškia ne tik nuomonę, jis vertina 
platesniame literatūros istorijos, tradicijos, kitų litera-
tūrų kontekste.

Pasaulis, kuriame gyvename, veikia ir dabartyje rašo-
mą literatūrą. Ar galėtume paspėlioti, kokie galėtų būti 
dabarties nuogąstavimai ar prognozės lietuvių litera-
tūros ateičiai? Kaži, ar karas Ukrainoje ją irgi pakeis? 
Nes, kaip suprantu iš atsiliepimų, šiemetinėje Frank-
furto knygų mugėje buvo justi didesnis susidomėjimas 
tais kūriniais, kuriuose aprašomas sovietmetis – ar tai 

gali padėti pasauliui suprasti, kas yra Rusija ir kaip ji 
veikia?

Kaip žmogus, daugiau nei dešimt metų tyrinėjęs so-
vietmečio literatūrą ne tiek kaip estetinį, kiek kaip 
kultūrinį ir politinį reiškinį, jau kuris laikas norėjau 
pabėgti, grįžti į grynąją estetiką. Bet prasidėjo karas, 
ir paaiškėjo, kad literatūros anapus politikos kaip ir 
nėra, net jei tai literatūra, anot Laimanto Jonušio, apie 
amžinybę. Dėl literatūros socialumo mes nesutariame 
ir kartais draugiškai pasišpilkuojame, tačiau dėl vieno 
dalyko aš su juo sutinku: literatūra neturi būti publi-
cistika ar politologija. Tačiau ji turi kitų būdų apmąs-
tyti tai, ką žmogus išgyvena istorijai taip dramatiškai 
priartėjus: per pasakojimą, vaizdą, herojų, poelgių ir 
pasirinkimų konfigūracijas, daugiaplaniškumą ir dau-
giaprasmiškumą. Pandemija atslūgo, ir literatūra jau 
kelia klausimus, kas gi su mumis vyko (kaip tik dabar 
skaitau Vaivos Grainytės Rožes ir bulves). Karas tebe-
vyksta, jo metu buvo parašyta galingų eilėraščių, visų 
pirma, pačių ukrainiečių, o kas bus toliau, sunku pasa-
kyti. Nors ir į prozą karo tema neabejotinai ateis, turbūt 
vienaip ukrainiečių, kitaip rusų, dar kitaip Rytų ir Va-
karų Europos literatūrose, nes tokie kataklizmai visada 
sulaukia meninės refleksijos. O Rusiją man labiau pa-
dėjo suprasti dvi knygos, kurias perskaičiau prasidėjus 
karui – tai Vladimiro Sorokino Opričniko diena ir jau 
minėtas Grosmano Gyvenimas ir likimas. Beje, ši knyga 
labai įtaigiai parodo, kad pasidavimas likimui yra rusų 
visuomenės tragedija, nes laisvė yra likimo antipodas, 
ji yra pasirinkimas. Panašiai sakė ir Jurijus Lotmanas: 
kol yra pasirinkimas (o jis visada yra), yra viltis; nėra 
pasirinkimo, nėra ir vilties.

daLią satkauskytę kaLbina jūratė čerškutė

!



39naujasis židinys-aidai       2022  /  8

aKtualioji architeKtūra

koLūkinės arcHitektūros reLiktai

Ineta Šuopytė

Rudenį turėjau kiek neįprastą užsiėmimą – it rim-
čiausius turistinius objektus lankiau buvusių kolūkių 
gyvenvietes, ieškodama architektūros inkliuzų. Tarp 
silikatinių plytų individualių namų, triaukščių dau-
giabučių, alytnamių ir likimo valiai paliktų fermų vis 
dar stūkso visuomeniniai centrai su kultūrinės paskir-
ties statiniais. Kelionės buvo pagrindinis universitete 
atliktos paveldosauginės praktikos tikslas: sukaupti 
kiek įmanoma daugiau visuomeninių centrų pavyzdžių, 
kurie bus analizuojami vykdant mokslinius tyrimus. 
Šiandien mažai kas kalba apie tai, kad kaimo aplinkoje 
sovietmečiu būta išskirtinių pastatų, kuriuos projekta-
vo profesionalūs architektai. Individuali architektūra 
kaimo aplinkoje sovietmečiu iki šiol nesusilaukė išsa-
maus tyrėjų žvilgsnio – tik sudomino kelis fotografus 
ir apleistų vietų tyrinėtojus. Ultramodernūs gigantai, 
postmodernizmo grynuoliai, regioniniai perlai – dau-
guma šių pagal individualius projektus kurtų kultūros 
namų nepriklausomoje Lietuvoje yra per dideli besi-
traukiančioms kaimų bendruomenėms. Todėl ekspedi-
cijų metu žvilgsnis krypo ne tik į pastatus ir jų būklę, 
bet ir į juose veikiančias bendruomenes bei šiandienos 
iššūkius, tikintis suprasti, ar architektūra turi jiems 
kokios nors įtakos ir kaip šie ansambliai paveikė jų gy-
venimo būdą.

įmantrieji šiLgaLio rūmai

Perekšlių (Panevėžio raj.) centre, greta parko, pagal 
Henriko Šilgalio projektą 1972 m. ėmė kilti plastiškos 
formos objektas – Perekšlių kultūros namai. Raiškus ir 
išskirtinis pastatas niekad neturėjo progos suklestėti. 
Audronė Ercmonaitė teigia, kad centrinio fasado plasti-
ka – improvizuotas medžių lajos silueto motyvas1. Savo 
architektūrine užmačia projektas atrodo be galo mo-
dernus, Lietuvos kaimo ir miestelių aplinkoje panašių 
pavyzdžių atrasti nepavyko. Užapvalinti pastato kam-
pai, ant liaunų kolonų kybantys sunkūs tūriai, įgilintas 
cokolis, aptakių formų dinamika, juostiniai langai, gru-
bus tinkas – tai vėlyvojo sovietinio modernizmo ženklai. 
Panašius bruožus galima pamatyti Aušros ir Romualdo 

Šilinskų kūryboje arba Vytauto Edmundo Čekanausko 
projektuotame Žemės ūkio ekonomikos instituto pasta-
te Vilniuje. 

Atkūrus nepriklausomybę, daugybė panašių sovieti-
nio gyvenimo centrų kaimuose tapo tiesiog nereikalingi 
ar nepritaikyti gyvenimui rinkos sąlygomis – šiandien 
pastatas vis dar neatranda naujo šeimininko. Apleistas 
kultūrnamis traukia vandalus ir smalsuolius – išdauž-
ti langai, vidus išgraibstytas, prie pagrindinio įėjimo 
ant grindinio guli nuo silikatinių plytų atšokęs storas 
reljefinio tinko sluoksnis. Pastatą supa aukšti žolynai, 
greta įsišakniję krūmokšniai glaudžiasi artyn, apsama-
noję laiptai nukloti sudužusių butelių stiklais. Ant stogo 
augantis medelis tarsi liudija apie besikuriančią naują 
ekosistemą. Šiuo metu Perekšlių kultūros namus gali-
ma įsigyti už 80 000 eurų. 

Nepatogūs ar nereikalingi tapo ir kiti Šilgalio pro-
jektuoti kaimo visuomeninės architektūros objektai. 

Dešimtmetį statyti „Komunaro“ kolūkio Žeimelio (Pa-
kruojo raj.) kultūros namai su 500 vietų sale ir kolūkio 
valdyba dabar tapę našta. Pastatas priklauso Žeimelio 
žemės ūkio bendrovei, kuri 2015 m. norėjo pastatą pa-
dovanoti bendruomenei, tačiau priimti tokią dovaną 
rajono valdžia atsisakė – tektų investuoti į stogo tai-1 audronė ercmonaitė, „Henrikas šilgalis“, in: Archiforma, 2005, p. 43.

perekšlių kaimo kultūros namų fasado fragmentas. 
architektas Henrikas šilgalis. inetos šuopytės nuotraukos. 2022 
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symą, mokėti už tokių didelių patalpų šildymą2. Toks 
sprendimas, žinoma, racionalus. Ypač turint omenyje, 
kad pastatas ilgą laiką stovi nenaudojamas – nyksta ir 
vietinių emocinė sąsaja su objektu, nors jos tikrai būta: 
šie kultūros namai su profesionalia scena ir akustine 
sistema iki šiol yra didžiausia koncertų salė rajone. 
Rūmuose rodyti spektakliai, rengtos dailės parodos, 
čia koncertavo garsiausi tiek LSSR, tiek SSRS atlikė-
jai. Gyventojai teigia, kad net batus palikdavo už durų, 
kad neprineštų purvo ant nublizginto granito grindų ir 
parketo. Interjere esanti dailininkės Nijolės Vilutytės 
kurta freskasgrafitas „Žemynos juosta“ vietinėms gy-
ventojoms neva netgi atstojo Mariją3. 

Taip ir stūkso įspūdingi rūmai patys sau, retai lanko-
mi ar matomi svetimų akių. Pastatas miestelio konteks-
te atrodo gan neįprastai: iš vienos pusės itin grubus, 
turi brutalistinės architektūros bruožų, iš kitos pusės – 
besilaikantis mastelio, vyraujančio aukštingumo, ati-
trauktas nuo gatvės. Pastato eksterjere naudojamas 
raudonų plytų mūras gana dera prie greta esančios 
senosios – žydiškosios – miestelio dalies. Fasade, virš 
įėjimo, puikuojasi stilizuota rozetė, kuri tarsi prime-
na netoliese esančią neogotikinę evangelikų liuteronų 
bažnyčią. Ant liaunų kolonų laikomas sunkus pastato 
tūris tik dar labiau sustiprina monumentalumo įspūdį. 
Salės interjeras, visai kaip ir pastato išorė, monumenta-
lus, modernus. Dėl salės dydžio, akustikai gerinti sienų 
plokštumos skaidomos „burėmis“, kurių dekorui pri-
taikytas rombų motyvas. Žvelgiant į šį milžiną sunku 
patikėti, kad plastiškuosius Perekšlių kultūros namus 
panašiu metu projektavo tas pats žmogus. 

dotnuvos miLžinas

Kultūros namų link vedančios alėjos Dotnuvoje (Kė-
dainių raj.) atrodo kiek pavargusios, apšiurusios, ny-
kios. Artėjant prie pastato galima stebėti masyvius 
bordo spalvos parapetus. Priėjus artyn intriguoja skir-
tingos fasadų formos. Ant masyvių kolonų pakabinti 
sunkūs tūriai teikia grakštumo jausmą. Monumentalus 
pastato tūris atrodo nepajudinamas. 

1981 m. Marijos Melnikaitės kolūkio Dotnuvos gyven-
vietėje architektas Algimantas Jukna projektavo bene 
didžiausią kolūkio visuomeninį centrą: 420 vietų salę 
talpinančio daugiafunkcio pastato maketas dalyvavo 
SSRS tarptautinėje parodoje kaip pavyzdinis4. Pastatas 
kompleksiškas, sudėtingo plano. Didelis pastato tūris 
skaidomas į mažesnius darinius – formuojama pusiau 
uždara erdvė. Į akis labiausiai krinta nevienodas aukš-
tų skaičius ir didelė scenos dėžė – kultūros namuose 

įrengta profesionalams skirta scena. Salė – dviejų lygių, 
į parterį ar antrą lygį galima patekti per atskirus įėji-
mus. Salės lubos išgaubtos formos, apkaltos uosio len-
tutėmis, o sienos – ąžuolo dailylentėmis. Projekte įver-
tintas salės nuolydis ir lubų formuojami kampai. Taip 
siekta išgauti kuo geresnę akustiką5. Patalpos kultūros 
namuose jungiamos vertikaliai ir horizontaliai. Erdvi-
nei raiškai gerinti fojėšokių salėje suprojektuota trijų 
aukštų atvira erdvė su įmantriais vario šviestuvais. 

Šiuo metu Dotnuvos kultūros namai su kontora pa-
mažėle nyksta. Priežastis paprasta – nėra poreikio. 
Įspūdingo mastelio ir formų pastatą galima vadinti vai-
duokliu – kultūrinė veikla čia seniai nevykdoma. Vi-
diniame kieme veši žolynai, tinkas nutrupėjęs, stogas 
nesandarus. Fojė sienos pažaliavusios, nuo tvyrančios 
drėgmės parketlentės išklero, užuolaidose prairo sky-
lės, ant grindinio veši samanos, medis ir tinkas prisi-
siurbė pelėsio kvapo. Pastate sunku būti – plaučiai ap-
sunksta ir, regis, pats aplimpi pelėsiu. 

Pastato dalyje, kuriame glaudėsi kolūkio valdyba, vis 
dar veikia žemės ūkio bendrovė, kurioje dirba apie 15 
žmonių. Atsitiktinai sutikta viena iš darbuotojų aprodė 
valdybos patalpas. Ši pastato dalis taip pat nėra šildo-
ma. Antro aukšto fojė tebematyti nepageidautų lanky-
tojų išniekinta ir nepalankių vidinio klimato sąlygų su-
niokota freska. Dalis jos nuplauta pro stogą varvančio 
lietaus vandens. Vis dar galima įžiūrėti į siužeto dina-

miką įkliuvusius žmones: statybininkus ir žemdirbius, 
jų gyvulius. Greta freskos patupdyti augalai, regis, ne-
siskundžia drėgmės pertekliumi – veši ir žaliuoja. Grin-
dys nuklotos pilkšvais ir rožiniais teraco rombais, kurie 

ineta šuopytė

4 algimantas jukna, „dotnuvos kultūrinis ir administracinis centras“, 
in: Statyba ir architektūra, 1980, nr. 7, p. 25.

5 kėdainių raj. m. melnikaitės kol. visuomeninis centras dotnuvoje, 
in: Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1068, ap. 11, b. 6.

2 janina vansauskienė, „žeimelio kultūros rūmai tapo nepakeliama 
našta“, in: skrastas.lt, 2015, in: http://old.skrastas.lt/?data=2015-08-
07&rub=1144745056&id=1438864718.

3 Ibid.

dotnuvos visuomeninio centro pagrindinis fasadas. 
architektas algimantas jukna
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savo spalvomis akomponuoja freskos koloritą. Pro nedi-
deles duris patenkama į kontoros pasitarimų salę – klu-
bo patalpas. Pastarosios sienos išskaidytos į kvadratus 
tamsiais mediniais apvadais. Dalis jų – akyti, akustikai 
gerinti. Greta scenos yra dar vienos durys, pro kurias 

patenkama į metodinį kabinetą. Ten vis dar galima ma-
tyti kolūkines aktualijas – statistiką apie produktų ga-
mybą, pajamų augimą, taip pat pažvelgti į akis nusipel-
niusiems kolūkiečiams, darbo pirmūnams. Žemės ūkio 
bendrovės darbuotoja sakė, kad bendrovė salę naudoja, 
tačiau visai neseniai į ją ėmė sunktis vanduo. Bendro-
vės vadovė lyg ir ketina sutvarkyti šią problemą, tačiau 
vargu ar dar įmanoma nedidelėmis intervencijomis iš-
gelbėti šį pastatą – ir ar išvis yra prasmė bandyti. 

Prie pagrindinio fasado telkšojo rudens lapų sriuba, 
kurioje atsispindėjo Dotnuvos milžinas. Ironiška, kad 
milžinas rodėsi nepajudinamas – laikas glemžiasi jį ga-
balėlis po gabalėlio. 

aLksniupiŲ oazė

Alksniupiuose (Radviliškio raj.) nuo 1979 m. kultūros 
namuose besidarbuojanti Laima Didžbalienė savo pa-
sakojimą pradėjo nostalgiškai: dar jai sėdint mokyklos 
suole į Alksniupius atvykdavo garsūs operos solistai, 
Lietuvos teatrai rodydavo naujausius spektaklius, su 
filharmonija buvo sudaryta bendradarbiavimo sutartis. 
Ji atsimena, kaip visi mokiniai, išskyrus pradinukus, 
pamokų metu stiklo gabalėliais šlifavo kultūros namų 
salės ąžuolo lentutes. 

„Draugo“ kolūkio visuomeninio centro istorijoje svar-
biausios dvi asmenybės – užsakovas kolūkio pirminin-
kas Algirdas Malinauskas ir vizijos autorius architektas 
Algimantas Mačiulis. Jų bendradarbiavimas užsimezgė 
1972 m. Atsiminimuose Mačiulis rašo, kad Malinaus-
kas užgriuvęs į jo butą ir prisistatė esąs Lietuvos kiau-
lių karalius. Jis pasiūlė architektui projektuoti Alks-
niupių visuomeninį centrą – administraciją, mokyklą, 
baseiną, darželį, polikliniką, valgyklą6. 

Alksniupiuose Mačiulis dirbo daugiau nei dešimtmetį. 
Kurdamas visuomeninį centrą jis laikėsi nuostatos, kad 
kaime reikia kurti šiuolaikišką architektūrą, kuri savo 
masteliu ir medžiagomis neišsiskirtų iš kaimo aplin-
kos7. Pirmasis pastatas, kuriame suplanuotos apylinkės 
tarybos, pašto, kolūkio valdybos, bibliotekos patalpos, 
taip pat įkurti keli viešbučio kambariai, pasitarimų salė 
su kino įranga ir šokių salė, suprojektuotas tais pačiais 
1972 m., o įkurtuvės švęstos po penkerių metų. Pagrin-
diniame fasade įkomponuota architekto žmonos Marijos 
Mačiulienės mozaika „Darbo džiaugsmas“. Statybų eigą 
akylai prižiūrėjo pats Malinauskas8. Administracinis 
pastatas su kultūros paskirties patalpomis tapo svarbiu 
alksniupiečių gyvenimo akcentu: čia vyko kolūkiečių 
susirinkimai, žiūrėtas kinas, rūsyje esančiose patalpose 
organizuotos ne vienos vestuvės.

Šiuo metu žemės ūkio bendrovė „Draugas“, taigi ir 
bendrovės pastatas, priklauso „Agrokoncerno“ grupei. 
Jos savininkas Ramūnas Karbauskis, priešingai nei 
Naisiuose, į miestelio kultūrinį gyvenimą beveik nein-
vestuoja, tiesa, bendrovė vis dar tvarko administracinio 
pastato aplinką ir šildo gan didelį objektą. Viduje esan-
čios salės bendruomenei yra užvertos, patekti į pastatą 
galima tik paskambinus nurodytu telefonu. 

Pastato fasadas tarsi persismelkia ir į interjerą – jau-
čiamas išorės ir vidaus integralumas. Saikas, tikslios 
proporcijos kuria harmonijos jausmą, nėra pigaus ban-
dymo imituoti etninę architektūrą. Sukurta kokybiš-
ka ir moderni architektūra, niekuo neatsiliekanti nuo 
miestietiškosios. Buvusiose bibliotekos patalpose įsi-
kūrė „Draugo“ kolūkio muziejus. Kolekcijai renkami iš 
vietinių žmonių perimti ir nupirkti sovietmečio buities 
daiktai: skalbimo mašinos, televizoriai, radijo prietai-
sai, indai, buitinė chemija. Čia galima rasti daiktų, per-
imtų iš jau neveikiančių Alksniupių įstaigų: darželio, 
ambulatorijos, baseino. Taip pat kaupiami Alksniupių 
istorijos fragmentai: nuotraukos, laikraščių iškarpos, 
darbo ir profsąjungų knygelės, jubiliejiniai medaliai ir 
ženkliukai. 

6 algimantas mačiulis, Permainingi metai: Architekto užrašai, vil-
nius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 280.

7 svarbu paminėti, kad panašiu metu vyko diskusija, kokia apskritai 
turėtų būti kaimo architektūra – prisitaikanti prie konteksto (regionalis-
tinė) ar moderni, miestietiška architektūra. diskusija kilo kaip reakcija 
į miesto kaime kūrimą – tipinių projektų, daugiabučių, modernistinių 

dėžučių statybas kaimo aplinkoje. tai liudija ir žurnale Statyba ir ar-
chitektūra nuo 1973 m. pasirodantys kritikos straipsniai, kuriuos tarsi 
apibendrina 1984 m. nr. 12 publikuotas kazimiero šešelgio straipsnis 
„ginkime kaimą nuo miesto pastatų“.

8 algimantas mačiulis, op. cit., p. 283.

dotnuvos visuomeninio centro kultūros namų mažosios salės 
fragmentas. architektas algimantas jukna
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Mokyklos priestate įkurti kultūros namai su sporto
koncertų sale ir pažangia apšvietimo bei įgarsinimo 
aparatūra. Sovietmečiu tai buvo itin moderni salė, ku-
rioje galėjo vykti tiek sporto, tiek kultūros renginiai: 
koncertų metu užtiesiami kilimai, krepšinio stovas 
paslepiamas užkulisiuose, ištraukiamos po scena lai-
komos kėdės (iš viso 300 vietų)9. Salėje buvo įrengta 
orkestro duobė, čekiška įgarsinimo aparatūra, scenos 
apšvietimą projektavo specialistai iš Leningrado. Die-
nos metu sporto sale naudojosi mokykla, o vakarais ir 
savaitgaliais čia vykdavo koncertai. Šio projekto auto
riaus ir tikslių statybos metų nustatyti nepavyko10. Vė-
liau, 1986 m. pastačius baseiną su nauja sporto sale ir 
nusidėvėjus daugiafunkcinei kultūros renginių salei, 
atsirado galimybė ją transformuoti į amfiteatrinę kon-
certų salę. Pagal kolūkio architektės Eglės Lėckaitės
Kuprėnienės 1988 m. parengtą projektą buvo įkurtos 
kultūros namams reikalingos patalpos, patraukta kapi-
talinė kultūros namų siena – įrengti balkonai, moderni 
diskotekų salė. Rekonstrukcija baigta 1990 m.11 

Šiuo metu kultūros namai vis dar atlieka savo funk-
ciją. Nors retai beužklysta profesionalūs teatrai, vyks-

ta teatro festivaliai, mokykloje veikia teatro ir kiti 
saviveik los būreliai. Mažojoje salėje tebeorganizuoja-
mos diskotekos. Ne mažiau svarbu, kad kultūros na-
muose išliko be galo daug sovietmečio autentikos – net 

vilnoniai Lentvario fabriko kilimai. Alksniupius pralen-
kė aklos modernizacijos ir euroremontų poreikis, nors iš 
dalies tokį požiūrį lemia ir lėšų trūkumas – juk autenti-
ka geriausiai išlieka skurdo sąlygomis. 

Baseino vaidmuo visuomeniniame komplekse yra gan 
svarus. Kolūkio pirmininkas nusprendė, kad Alksniu-
piams reikia savo profilaktoriumo, kur kolūkiečiai ga-
lėtų sveikatintis nenutoldami nuo namų. Projektavi-
mo užduotis vėl buvo patikėta Mačiuliui. Architektas, 
žvalgęsis po Radviliškio rajono kaimus, pastebėjo, kad 
pagrindinis lygumose esančių gyvenviečių akcentas – 
bažnyčios bokštas. Kaip ir priklauso tikram sovietme-
čio kolūkio centrui, Alksniupiai bažnyčios neturėjo, tad 
statant baseiną architektas pasiūlė pastatyti raiškios 
architektūros vandens bokštą su smaile. Viršuje turėjo 
būti įtaisytas laikrodis, pirmininko lūkesčiu – kolūkie-
čiams laukuose pranešantis, kada eiti namo. Bokštas 
tapo Alksniupių skiriamuoju ženklu ir raiškiu urba-
nistiniu akcentu12. Pastato konstrukcijomis rūpinosi 
inžinierius Jonas Rusteika, baseino patalpai sukūręs 
unikalias klijuoto medžio konstrukcijas13. 

Tačiau suprojektuotą pastatą dar reikėjo pastatyti, 
o tai buvo ne tokia paprasta užduotis. Kultūros namų 
vadovė pasakojo, kad pas ją atėjęs kolūkio pirminin-
kas Malinauskas pareiškė, jog reikės nurašyti du „Ši-
lelius“ kyšiui. Televizoriai buvo nurašyti ir leidimas 
statyti baseiną duotas. O baseiną iš tiesų buvo galima 
vadinti profilaktoriumu: jame buvo purvo vonios, pirtis, 
cirkuliariniai ir Šarko dušai, vertikali vonia, vykdytos 
procedūros su mineraliniu vandeniu14. 1986 m. basei-
no komplekso su bokštu statybos oficialiai užbaigtos. 
Paslaugomis naudojosi ne tik kolūkiečiai ir jų šeimos, 
jį mėgo ir rajono gyventojai. Atkūrus nepriklausomybę 
pastatą ištiko keistas likimas: buvo ketinimų parduo-
ti – pirkti siūlėsi krepšinio mokykla, bet bendruomenės 
susirinkimo metu vienas iš narių pasiūlė pardavimo 
sąlygose prirašyti, kad pastatas negali būti naudoja-
mas komerciniais tikslais, tad jo niekas nenusipirko, 
galiausiai išlaikyti baseiną tapo per sunku. Šiuo metu 
naudojama tik viena pastato dalis – sporto salė, kita 
jau nusėta stiklais, įgriuvusiu stogu. Be minėtų įstai-
gų, Alksniupiuose veikė pirtis, skalbykla, lopšelisdar-
želis15. Prie pastarojo 1986 m. pagal Mačiulio projektą 
buvo pristatytas priestatas su postmodernistine arka16. 

in: Gaspadorius: Prisiminimai apie garsųjį buvusio „Draugo“ kolūkio va-
dovą Algirdą Malinauską, sudarė Laima didžbalienė, radviliškis: rad-
viliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2014, p. 89. 

12 aidos štelbienės interviu su algimantu mačiuliu, 2013, in: Virtua-
lus architektūros muziejus, in: https://vimeo.com/84765686.

13 algimantas mačiulis, op. cit., p. 284.
14 Laima didžbalienė, „ačiū už tokią mano gimtinę“, in: Gaspado-

rius, p. 51.
15 Ibid., p. 49.
16 algimantas mačiulis, op. cit., p. 286.

9 adolfas venslovas, gražina vengrienė, Alksniupių kraštas, kaunas: 
rovilnė, 2009, p. 581.

10 venslovo ir vengrienės knygoje Alksniupių kraštas pateikiama ne-
tiksli informacija: p. 176 teigiama, kad kultūros namai pastatyti 1976 m., 
o p. 581 – 1972 m.; p. 550 pasakojant mokyklos atsiradimo istoriją, kul-
tūros namų sąvokos nelieka – priestatas vadinamas sporto-koncertų 
sale. didžbalienės prisiminimuose jos pačios sudarytoje knygoje Gas-
padorius kultūros namai taip pat datuojami 1972 m. kita informacija 
(apie įrangą, kėdes ir kt.) tiksli: ją patvirtina rastos fotografijos, taip pat 
kultūros namų vadovės didžbalienės pasakojimas.

11 eglė Lėckaitė-kuprėnienė, „visus darbus siekdavo atlikti tobulai“, 

„draugo“ kolūkio valdybos antro aukšto fojė alksniupių kultūros 
namuose. architektas algimantas mačiulis

ineta šuopytė



43naujasis židinys-aidai       2022  /  8

Mačiulis taip pat parengė medicinos punkto (1988) ir 
250 vietų valgyklos projektus (1990), tačiau nė vienas 
iš jų nebuvo įgyvendintas17. 

Alksniupių centrą vėlyvuoju sovietmečiu forma-
vo modernūs, iš kokybiškų medžiagų pastatyti stati-
niai18. Amžininkai prisimena, kad kolūkio pirmininkas 

Malinauskas, nors ir nepriklausė partijai, rengdavo 
medžiok les respublikos valdžiai, vaišindavo, o už tai 
gaudavo naudos kolūkiui: aprūpinimą nauja technika, 
statybinėmis medžiagomis ir panašiai. Kolūkiečiai at-
simena pirmininką buvus itin griežtą, autoritarą – rei-
kėjo sunkiai ir sąžiningai dirbti, tačiau rezultatai buvo 
matomi. Kolūkio architektės teigimu, jis niekad neati-
dėliodavo gerų sumanymų – keldavo telefoną ir organi-
zuodavo, ko reikia19. 

Įdomu, kas laukia Alksniupių komplekso pastatų. 
Mokykla vis dar surenka reikiamą mokinių skaičių, bet 
neaišku, kiek ilgai tai tęsis. Administraciniame pastate 
nebeveikia paštas, buvusiose tarybos patalpose bend
ruomenė įsikūrė šarvojimo salę. Buvęs darželis virs se-
nelių globos namais. Galbūt tokia natūrali sovietmečio 
miestietiško kaimo vizijos pabaiga. 

dzūkijos dvyniai:  
nemunaitis ir mirosLavas

Dzūkijoje ne vieni kultūros namai bando vilktis re-
giono rūbą: čerpes, šlaitinį stogą, raudonų plytų mūrą. 
Ne išimtis ir 1980 m. Jono Zmitravičiaus projektuoti 
Nemunaičio (Alytaus raj.) kultūros namai su kolūkio 
valdyba. Statybai pasirinktas sklypas yra visai netoli 
Nemuno, priešais neogotikinę Švč. Mergelės Marijos gi-

mimo bažnyčią. Projektuojant buvo numatytas geltonų 
plytų mūras, kuris būtų derėjęs prie bažnyčios, tačiau 
šis sumanymas neįgyvendintas – galiausiai panaudotos 
raudonos plytos. Statybos baigtos 1986 m. 

Pastate žaidžiama spalvų kontrastais (raudonabal-
ta), derinamos vertikalios ir horizontalios langų juostos, 

raiškos ir įdomesnį siluetą bandoma išgauti laužant 
stogo plokštumą. Korpusai skirtingų aukščių (dviejų ir 
trijų) – tai padeda suvaldyti ir vizualiai paslėpti tūrio 
masyvumą. Tradicinės medžiagos (čerpės, raudonos 
plytos, mediena) derinamos su moderniomis (grubus 
teracinis tinkas, gelžbetonio karkasas). Šiomis priemo-
nėmis bandoma pastatą pritaikyti prie gamtinės aplin-
kos, esamo užstatymo, tačiau nenuklystama į kaimo 
aplinkos romantizavimą. Pats architektas teigia, kad 
kurdamas kamerinį pastato charakterį kūrė sąsają su 
senąja dzūkų krašto architektūra20. Dėl juostinių lan-
gų tiek į salę, tiek į fojė patenka daug dienos šviesos, 
salės interjere dėmesį traukia ryškiai raudonai dažyto 
medžio pakabinamos lubos. Interjere buvo numatyta 
įrengti vitražą, o eksterjere – įrengti baseiną ir skulp-
tūrą, tačiau šie planai nebuvo įgyvendinti.

Po nepriklausomybės atkūrimo pastatas buvo apleis-
tas. Nuo 2020 m. dalyje pastato įrengtas viešbutis „Bai-
mės namai“. Jame siūlomos pramogos visiems siaubo 
mėgėjams. Sunku tikėtis, kad pastato interjeras dar gali 
būti išsaugotas – apleistumas tampa esmine dekoracija. 
Apdailinės pastato plytos graužiamos lietaus vandens, 
medžio apdaila apsunkusi nuo pelėsio, čerpės dailiai ap-
samanojusios. Kita pastato dalis vis dar parduodama. 

Kitame Nemuno krante, tiesia linija vos už 11 km 
nuo Nemunaičio (tiesa, artimiausias tiltas – Alytuje), 

17 Ibid.
18 Laima didžbalienė, op. cit., p. 52.
19 eglė Lėckaitė-kuprėnienė, op. cit., p. 88.

20 jonas zmitravičius, „ant nemuno kranto“, in: Statyba ir architek-
tūra, 1980, nr. 1, p. 26.

„draugo“ kolūkio valdybos pastato fasadas su marijos 
mačiulienės mozaika „darbo džiaugsmas“ alksniupių kultūros 
namuose. architektas algimantas mačiulis

nemunaičio kultūros namai. architektas 
jonas zmitravičius

koLūkinės arcHitektūros reLiktai
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Miroslave, stūkso šio pastato dvynys. Tik jis visiškai 
baltas, nors vis dar čerpiniu stogu. Medį viduje pakeitė 
aliuminio plokščių geometrinis raštas, tarsi atsisakan-
tis dzūkiško rūbo ir krypstantis į sovietinę modernybę. 
Gali būti, kad Zmitravičius norėjo eksperimentuoti su 
vidaus apdaila, suteikti pastatui savitumo ir atitolinti 
jį nuo Nemunaičio, o galbūt bandė atsižvelgti į vietos 
architektūrinę dominantę, šiuo atveju – tinkuotą Mi-
roslavo Švč. Trejybės bažnyčią. Bet kokiu atveju rezul-
tatas yra matomas: pamačius šiuos pastatus vieną šalia 
kito, akimirką galima suabejoti, kad jie statyti pagal tą 
patį projektą. 

Kitaip nei Nemunaityje, Miroslavo kultūros namams 
buvo sukurtas vitražas, kuris driekiasi per tris pastato 
aukštus. Vietinių teigimu, vitražą sukūrė vietos meni-
ninkas Vladas Krušna. Pro fojė patenkama į salę, kuri 
daug nuosaikesnė nei Nemunaityje: dominuoja rusvos 
spalvos medis, paprasti juostiniai šviestuvai, stilingos 
bordo spalvos užuolaidos. 

Buvusios kolūkio valdybos patalpose įsikūrė seniūni-
ja, kultūros namuose vis dar vyksta renginiai, pastate 

taip pat įkurti nakvynės namai – šįkart įprasti, ne bai-
mės; be to, su labai gerai išlaikytomis autentikos de-
talėmis. Retai kur sudarytos sąlygos miegoti kultūros 
namuose. Kultūros namų stogas pakeistas, sienos per-
dažytos, viduje atliktas kosmetinis remontas. 

Nuo Nemunaičio ir Miroslavo į šiaurę yra Krokialau-
kis, dar vienas šių dviejų kultūrnamių artimas giminai-

tis: pastato planas ir šoniniai tūriai iš esmės tokie pa-
tys, tačiau laiptinės užakcentuotos arkomis, o centrinėje 
dalyje išnyra trikampis tūris. Kultūros namų fojė lubų 
plokštuma neskaidoma į bures, yra daug nuosaikesnė 
nei Miroslavo ar Nemunaičio. Kultūros namai tuo metu 
nedirbo – atostogos. Visgi durys buvo neužrakintos. Tai 
unikali salė kitų matytų kultūros namų kontekste, ste-
bina apdailos detalių žaismė: geometrinių formų ritme 
darniai susietos dailylentės, veidrodžiai, metalas. 

užskLanda

Rudenį teko aplankyti daugiau nei 20 tokių kultūros 
namų. Kiekvieni jų turi savo slėpinių ir mįslių, kurias 
ne visuomet pavyksta įminti. Būnant greta galima pa-
justi jų erdviškumą, įvertinti jų architektūrinę užma-
čią, pamatyti erdvėse veikiančius ir veikusius žmones. 
Svarbios yra pastarųjų reakcijos. Vieni atvira širdimi 
liejo nostalgiškus prisiminimus, kiti buvo kiek kuklesni, 
tarsi baiminosi prisileisti arčiau. Daug detalių apie tą 
gyvenimą pamirštos, dažnu atveju sovietinio kaimo vi-
suomeninių centrų geriausi laikai jau praeityje. Nepai-
sant sovietmečio konteksto, vietiniams sunku išvengti 
nostalgijos, bendruomenės jaučia poreikį išsaugoti net 
ir nelabai praktiškus kultūros namus. 

Tekste objektai dažnai vadinti didžiais vardais: gi-
gantais, milžinais, rūmais. Tokie epitetai pasirinkti, 
nes minėti objektai tikrai išsiskiria kaimo architektūros 
kontekste dydžiu, stiliumi, kokybe ir kitais paramet
rais. Žinoma, būtina suprasti, kad ne visi individualūs 
kultūros namai yra verti dėmesio: ne visiems archi-
tektams pavyko sukurti unikalumą ir kartu išlaikyti 
deramą santykį su aplinka. Architektai turėjo spręs-
ti sudėtingą užduotį, kaime kurdami naujos tipologi-
jos pastatus. Kiekvienas jų prisiėmė skirtingą nuosta-
tą – vieni žvelgė į etninę architektūrą, kiti mąstė, kad 
objektai neprivalo turėti tiesioginių sąsajų, kaip kad 
kaimuose esantys dvarai ar bažnyčios. Šios nuostatos 
pasirinkimas tampa lemiamu formuojant visuomeninį 
centrą. Tai itin justi natūroje. 

Nyksmo ir niūrumo jausmas – trumpam užklydusių 
ar pro šalį vykstančių miestiečių palydovas. Miestelių 
ir kaimų žmonės, kaip kad Alksniupių kultūros namų 
vadovė, per daug nesiskundžia ir dirba tiek, kiek gali. 
Nors bendruomenės mąžta, joms vis dar reikia šokių, 
meno, susibūrimų, ypač po pandemijos. Norisi bent kiek 
atsispirti nuo griuvėsių šleifo. 

miroslavo kultūros namų šokių salės interjero fragmentas. 
architektas jonas zmitravičius

!

ineta šuopytė



45naujasis židinys-aidai       2022  /  8

Trylika muziejų. Trylika istorijų: kai kurios ištrauktos 
už siūliuko, kitos puikiai žinomos, tačiau net ir žino-
mus dalykus kartais sveika pasikartoti ir pažiūrėti į 
juos kitais rakursais. Ar tikrai kolekcionavimas atneša 
tik džiaugsmą, ar tikrai geras skulptorius būtinai turi 
būti kietas ir rūstus, ar tikrai gerai elgiamės, vadinda-
mi visos šeimos namus tik vyro vardu, ar tikrai nusto-
jome mums svarbių žmonių biografijas šukuoti pagal 
madą ar savo įsitikinimus ir į ką gi reinkarnavosi Liu-
das Trui kys ir Marijona Rakauskaitė.

Trylika nerimo kelionių einant į susitikimą su muzie-
jaus vedėja ar darbuotoja (vieną kartą tai buvo darbuo-
tojas) ir trylika panikos rytų, kai jau tikrai reikia sėsti 
rašyti, bet visiškai nežinia, kaip pradėti ir ar įvyks toji 
istorija mano tekste. Trylika tekstų, kas reiškia, kad 
štai jau pusantrų metų aš nuolat arba graužiuosi, kad 
ne viską ir gal ne visai taip, kaip norėjau, aprašiau, arba 
suku galvą, kurį muziejų rinktis kitam kartui. Man pa-
tinka eiti, važiuoti, ieškoti. Bet dabar jau jaučiuosi tru-
putį pavargusi, neslėpsiu. Galbūt todėl, kad, pasirodo, 
belankydama ir berašydama nemažai mokiausi.

į muziejŲ – saugumo jausmo

Pripratau prieš eidama į muziejų pasidomėti jo istori-
ja. Kada įkurtas, kieno? Kas saugoma ir kas – rodoma. 
Neseniai įsteigtus muziejus aplenkdavau ne todėl, kad 
jie prasti. Norėjau ilgesnės, kitaip tariant – komplikuo-
tesnės, taigi ir įdomesnės istorijos. Oficialiuose muzie-
jų pasakojimuose ieškojau vietų, kuriose gali susisukti 
klaustukai, muziejaus ekspozicijose dairiausi simpatijų 
tarp niekada nereklamuojamų, tarsi nepastebimų eks-
ponatų. Visa tai ne tam, kad papasakočiau Visą Tiesą. 
Klaustukus sukti ir istorijas sekti yra labai įdomu. Tai 
vis noriu priminti ir muziejų lankytojams, kuriems kuo 
toliau, tuo dažniau atrodo, kad pasisamdžius gidą visos 
tiesos bus atvertos ir istorijos papasakotos, bet taip nėra 
ir niekada nebus. Ne todėl, kad gidai blogi, o todėl, kad 
kiekvienas pasakotojas renkasi savo istorijos giją, ku-
rios ir laikosi vesdamas paskui save klausytojus. Įdomu 
pasidaro tada, kai pavyksta surasti savo, niekieno nepa-
stebėtą giją, aplink kurią pradeda vytis ir kiti pasakoji-
mai, ne tik dabarties ir planuojamos ateities, o praeities.

žviLgsnis nuo soFos

Aistė Paulina Virbickaitė

Man muziejai asocijuojasi su praeitimi ir saugumo 
jausmu. Senais kūriniais, senais parketais ir turėklais, 
kuriais per ilgus dešimtmečius slydo tūkstančiai pirštų 
galiukų. Kyli Gustave’o Moreau (1826–1898) Paryžiu-
je esančių namųmuziejaus laiptais į tapytojo palėpę 
ir supranti, kad lygiai taip pat tais pačiais laiptais ne 
kartą kilo Salvadoras Dali, Henri Matisse’as, Francis 
Baconas ir dar tūkstančiai menininkų ir žiūrovų per jau 
daugiau nei 100 muziejaus veikimo metų. Toks artimas 
(pirštų galiukų) ryšys su praeitimi jaudina, o taip pat 
žada, kad dar tūkstančiai menininkų ir žiūrovų kils tais 
laiptais ateinančius dešimtmečius.

Saugoma praeitis yra pažadas, kad ir dabartis bus 
lygiai taip pat pagarbiai išsaugota. Tai – saugumo jaus-
mas, jis – mano muziejų lankymo šalutinis poveikis. 
Galerijose, mugėse ir bienalėse tikiuosi susitikti su da-
bartimi ir visa jos sumaištimi ir nepatogumais: narsiai 
neriu į tamsius kambarius, kantriai žiūriu į ekranus, 
nesaugau ausų nuo stiprių garsų ir leidžiu suktis galvai 
nuo informacijos pertekliaus. Tuo tarpu muziejų stip
rioji vieta – jų ilgaamžiškumas, nepajudinamos kolek-
cijos, kurias saugo bei tyrinėja tylūs ir susikaupę mu-
ziejininkai, kurių lankytojas niekada nepamato, tačiau 
visada žino juos esant kažkur už sienos, kur paprastam 
mirtingajam eiti negalima. Man patinka muziejų tyla 
ir tvarka, net ir šiek tiek arogancijos jiems visai tinka, 
juk tai ne prekybos centrai, kad lėktų prie kiekvieno 
sveikintis ir draugiškai plekšnotų per petį kartodami 
banalius komplimentus. Žinau, toks senamadiškas mu-
ziejaus įvaizdis nebemadingas. Kaip ir saugumo jaus-
mas. Ar jo kada buvo mūsų kraštuose?

greičiau, daugiau, naujau

Muziejai man papasakojo, kad praeičiai saugoti mes 
neturime nei laiko, nei kantrybės. Didingų istorijų pa-
sakojimas tai viena, bet saugoti realius artefaktus – ne 
mums. Mums reikia kurti, statyti, paskui perstatyti, 
o perstatant jau planuoti, kaip perstatinėsime netolimo-
je ateityje. Kiek pamenu, nebuvo nė vienos muziejaus 
vedėjos, kuri nekalbėtų apie planuojamas ar bent jau 
geidžiamas pastato rekonstrukcijas ar statybas, ne vie-
na jų džiaugėsi ką tik atliktais su statybomis ar remon-

Muziejų istorijos: sapnai ir Kasdienis gyveniMas
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tu susijusiais darbais, ir tučtuojau planavo naujus. Daž-
niausiai reikia keisti sovietmečiu kolegų muziejininkų 
atliktus darbus, bet ne taip retai norima keisti ir visai 
neseniai, prieš dešimtmetį ar du, atliktus remontus. 
Nė viena jų neminėjo apie poreikį pagaliau imtis tirti 
saugyklose saugomus ar salėse kabančius eksponatus: 
pamėginti rasti autorius, datuoti tiksliau nei 100 metų 
diapazone, išsiaiškinti kilmės istoriją. Nė viena nesigy-
rė radusi būdų, kaip padidinti atlyginimus ar pagerinti 
darbo sąlygas darbuotojams. Bet visos norėjo statyti 
ar perstatyti. Šitą žaidimą galima žaisti amžinai, juo 
labiau kad visuomenė su tuo sutinka. Lėti ir brangūs 
tyrimai nėra labai įdomu. Bet jei muziejus perstati-
nėjamas ir keičiamas – reiškia, viskas gerai: dirbama, 
stengiamasi.

Ar pastebėjote, kad šalyje beveik nebeliko muziejų su 
nuolatinėmis ekspozicijomis? Jos anksčiau buvo, tačiau 
pradingo iš: Vilniaus paveikslų galerijos, Kino, teatro ir 
muzikos muziejaus Vilniuje, Kauno paveikslų galerijos 
(nuolatines ekspozicijas taip pat turėjusios Kauno M. 
Žilinsko dailės galerija ir Žemaičių muziejus „Alka“ Tel-
šiuose užsidarę dėl rekonstrukcijų). Nuolatinė ekspozi-

aistė pauLina virbickaitė

cija akivaizdžiai nėra net Nacionalinės dailės galerijos 
prioritetas. Pirmenybė – laikinoms parodoms. Žinoji-
mas, kad atėjęs į tą pačią (tokią pačią) salę rasi tą patį 
paveikslą kaip prieš penkerius metus – tai prabanga ar 
stagnacija? Man tai atrodo būtinybė, leidžianti panorė-
jus saugiai grįžti prie mėgstamo paveikslo. Jau nekalbu 
apie galimybę papasakoti dailės istoriją vaikams ir su-
augusiems: parodyti žymiausius menininkus, istorijos 
eigą, įdomiausius jos momentus. Laikais, kai tiek daug 
kalbama apie meno sklaidą ir edukaciją, šalyje nėra 
kaip susipažinti su sava dailės (o taip pat dizaino, kino, 
teatro) istorija! Vietoje nuolatinių ekspozicijų turime 
nuolatines permainas.

Galbūt tos nuolatinės permainos susijusios su visuo-
menės spaudimu muziejams. Mes norime kitokių mu-
ziejų. Geresnių! Gražesnių, draugiškesnių, patogesnių, 
įdomesnių, labiau įtraukiančių, pasididžiavimą kelian-
čių, inovatyvesnių, interaktyvesnių, rodančių geres-
nes parodas su daugiau geresnių eksponatų ir, žinoma, 
verslesnių, pageidautina, kad išsilaikytų save patys. 
Dažnas savo pageidavimus gali patikslinti, kaip pavyz-
dį parodydamas vieną ar kitą kelionių metu aplankytą 

elena urbaitytė-urbaitis. kompozicija su sėdinčios moters aktu. XX a. šeštas-septintas dešimtmetis. popierius, ofortas, sausa 
adata. 22,6×29,6. Lndm
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žviLgsnis nuo soFos

muziejų. Žinoma, geresnių visada atsiras. Štai neseniai 
buvo pristatytas „tikrasis XXI amžiaus muziejus“ Kata-
re, kuris atsidarys 2030 m. ir kuriame lygiomis teisėmis 
bus rodomas menas iš viso pasaulio (modernistinis ir 
šiuolaikinis) ir demonstruojama meno istorijos pasako-
jimų įvairovė, taip pat eksponuojami amatai, dizainas, 
mada, filmai. Pagrindinio muziejaus pastato erdvė – 
80 000 m2, galerijoms skirta 23 000 m2. Nepasivysime. 
Nemanau, kad ir reiktų vytis.

Tačiau muziejai vis lekia, vis kuria modernizacijos 
planus, skuodžia suplukę, mėtydami į šalis pirštines 
ir nosines. Ir tai daro ne tik Lietuvos muziejai. Įtam-
pa kažką keisti, kažką daryti juntama visoje Europo-
je. Mano truputį aukščiau minėtame paryžietiškame 
Gustave‘o Moreau muziejuje dirbančios damos vietoje 
to, kad ramiai sau megztų (ar ką veikia lengvai nuobo-
džiaujančios prancūzės), turi ruošti laikinas parodėles 
iš turimų archyvų, kurias eksponuoja ant siaubingų 
naujų stendų, darkančių autentišką patalpų erdvę ir 
net užstojančių dalį paties Moreau paveikslų. Ar nebus 
mūsų dabartinė kultūra – paniškai bijančių nieko ne-
veikti žmonių kultūra? Ar tai tikrai teigiamas bruožas?

netobuLi, bet kiekvienas  
savaip įdomus

Nesakau, kad nėra kur tobulėti. Pati turiu nemažą 
pretenzijų sąrašą Lietuvos muziejams. Tačiau rašyda-
ma šias istorijas išmokau įėjusi į muziejų nesipiktinti 
ir nelyginti su kitais, geresniais. Iš pradžių tai dariau 
dėl skaitytojų, kuriems istorija yra žymiai įdomiau nei 
nusiskundimai ar trūkumų vardijimas. Paskui supra-
tau, kad taip maloniau ir man pačiai. Taip, muziejai 
netobuli. Neturėjome kolonijų nei vertingų naudingų 
iškasenų ir nevystėme prekybos vergais, tad dabar ne-
galime pasididžiuoti pyragėlius primenančių pastatų 
grožiu ir prabangiais eksponatais iš karališkos kolek-
cijos. Patys ilgą laiką ne savo noru buvome didžiulės 

imperijos tamsoka ir liūdnoka provincija, lygiai toks 
pat buvo ir mūsų menas. Menas juk toks, kokia jį žiū-
rinti ir perkanti (ar neperkanti) publika. Paryžiuje toji 
publika vienokia, Kaune – kitokia. Visai nebūtina prie 
vieno dėti pliuso, prie kito – minuso ženklo. Ką galima 
būtų pamėginti – tai pažinti ir rasti būdų pamilti tuos 
eksponatus saugyk lose, žvirbliukus saujoje. Kyla įspū-
dis, kad tai padaryti sugebėję muziejai labiausiai ir 
traukia publiką.

Trylika muziejų, iš jų po tris Vilniuje ir Kaune, o likę – 
Palangoje, Jurbarke, Tabariškėse, Šiauliuose, Klaipė-
doje ir Rokiškyje. Negaliu sakyti, kad skirtumai būtų 
didžiuliai. Gal tik atokiau nuo dviejų didžiųjų miestų 
esančių muziejų vedėjos daug labiau užsiėmusios, bent 
jau sprendžiant iš to, kaip nelengva kartais būdavo su-
sitarti dėl joms tinkamo vizito laiko. Net trys vedėjos 
lyg tyčia mano atvykimo dieną sirgo. Tačiau visada at-
sirasdavo darbuotojų, kurios mielai viską aprodydavo 
ir papasakodavo. Tik viena visai nedidelio muziejaus 
vedėja į ilgai planuotą zoomo pokalbį taip ir neatvyko, 
nes turėjo svečių iš Prancūzijos. Sakyčiau, visai neblo-
ga statistika. Visa kita didesnių ir mažesnių miestų 
muziejuose nelabai skiriasi. Remontai ir renovacijos, 
sėkmingos ir nelabai naujovių paieškos, pastangos būti 
draugiškais lankytojams. Ir tuo pat metu jie visi tokie 
skirtingi! Manau, kad jei pasivaikščiojimus po muziejus 
tęsiu, tai dar dažniau bus muziejai atokiau nuo Vilniaus 
ir Kauno. Nes įdomių žmonių ir dalykų galima rasti vi-
suose muziejuose, net ir pačiuose mažiausiuose. Jei tik 
netingi paieškoti.

Kai žinai, kad apie muziejų, kuriame lankaisi, reikės 
rašyti – žiūri kitaip. Jautriau, įdėmiau, kelis kartus lė-
čiau. Šniukštinėji kaip jaunas šunytis po pirmą sniegą, 
kurią vietą pasižymėti? Sukyla azartas, smalsumas ir 
koks džiaugsmas apima kažką įdomaus iššniukštinė-
jus! Galvoju, gal į viską gyvenime reiktų žiūrėti taip, 
lyg ruoštumeisi apie tai rašyti. Muziejus – nebloga vie-
ta treniruotei. !
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Tarybiniai žmonės nežinojo, kad naktimis į Karoliniš-
kes nusileisdavo angelai. Slampinėdavo erdviais kie-
mais, baidydami laukines kates, raudonąja daugiabu-
čių ugniasienių ochra tepliojosi skruostus, praeidami 
žaismingai braukdavo sparnu per moskvičiaus ar zapo-
rožiečio šoną, lenktyniaudavo, kas greičiau nusklęs nuo 
„Saturno“ link „Merkurijaus“. Tylaus jų baltų marškų 
šiurenimo darniai sumigę tarybiniai žmonės negirdė-
davo, o bemiegiai budėtojai vos boluojančių pavidalų 
irgi nematydavo, nes virtuvių šviesą angelai sustab-
dydavo delnais, spausdami tamsos begales prie langų. 
Nieko nepastebėdavo ir nakties piligrimai pijokai, mat 
keliaudavo arba giliai paskendę savistaboje – tuomet 
angelams būdavę smagu sėlinti įkandin, arba čaižy-
dami langus dainomis: „Не плачь девчонка, пройдут 
дожди / Солдат вернется, ты только жди“ („Neverk 
mergyte, lietūs liausis / Sugrįš kareivis, tu tik lauk“). 
Tąsyk angelai nelaukdavo, greitai lįsdavo slėptis po 
pirmo aukšto balkonais. Nebent koks labai jaunas ka-
roliniškietis matė ir po daugelio metų paliudijo merui 
Artūrui, kad Vilnius – tai „žemai skraidančių angelų 
miestas“, o meras Artūras patikėjo. 

O angelai globojo Karoliniškes visada, išilgai viso Kos-
monautų prospekto nuo Architektų gatvės estakados 
iki pat Mėnulio gatvės ir skersai, nuo Televizijos bokš-
to iki garažų už Sietyno gatvės imtinai. Todėl tarybinių 
žmonių gyvenimas Karoliniškėse klostėsi taip tolygiai 
ir ramiai, kad maži įvykiai būdavo laikomi dideliais, 
o dideli įvykiai tiesiog niekada neįvykdavo. 

Tai bent įvykis nutikdavo, kai keli gruzinai per visą 
tarybinę šalį atveždavo pilną sunkvežimį arbūzų į Ka-
roliniškių turgų ir temperamentingai jais prekiaudavo. 
Nujautė, kad didelių pastangų nė nereikia, kad ir taip 
viską greitai išparduotų, tačiau vis vien kėlė egzotišką 
rytų bazaro alasą, garbindami neprilygstamą vidinį 
arbūzo raudonį bei saldėsį ir apgailėdami kainos men-
kumą. Kai atskaitydavo grąžą, mikliai šiugždendavo 
banknotais ir didžiuodamiesi, kad atstovauja neišnai-
kinamam laisvosios prekybos principui, retsykiais il-
gėliau palaikydavo rankoje storesnį rublių šmotelį visų 
akivaizdoje. Tai trikdė karoliniškiečius, išauklėtus dro-
viai slėpti pinigus tarsi nuodėmę giliai kišenėse ir pini-
ginėse, antra vertus, kai kam nudžiauti iš gruzinų pa-

karoLiniškės: mažŲjŲ įvykiŲ kronika

Bazilijus Agripa

nosės vieną ar kitą arbūzą buvo ne tik pramoga, bet ir 
vietinės, neprastesnės gyvenimiškos išmonės įrodymas.

Ūmai kasdienybę trumpam paįvairindavo čigonai. 
Slampinėdavo kokį pusdienį po erdvius kiemus garsiai, 
labai garsiai šaukdami po langais, kaulydami senų ne-
reikalingų drabužių ar patalynės. Į laiptines užsukdavo 
rečiau, nes žinojo, kad daug kas net buto duris bijos pra-
verti. Karoliniškių žmonėse baimė bei labdara sumišda-
vo į vienį, jie kimšdavo pilnus maišus ir mėtydavo juos 
iš balkonų. Tada čigonai taip pat labai garsiai dėkodavo 
ir vėl išnykdavo keliems mėnesiams.

Keli keistuoliai, vaikščiojantys po Karoliniškes tar-
si po privatų, jaukų paklydusiam protui žydinčių fan-
tazmų sodą, išmindė jame savus alternatyvių rutinų 
takelius. Trukdyti jiems, įžengti į takelį buvo šiukščių 
šiukščiausiai nepatartina – jie gindavo savo papročius 
aršiau nei disidentai žmogaus teises, o tokie incidentai 
jau tapdavo šiokiu tokiu įvykiu.

Ištikimiausias vietinis Vakarinių naujienų skaityto-
jas kasdien dvi valandas laukdavo mylimo laikraščio, 
kantriai rymodamas prie spaudos kiosko langelio, mat 
būtinai privalėjęs nusipirkti jį pirmas. Kodėl būtent 
jam buvo ištikimas – jau nesupaisysi. Iš užmaršties ūko 
apie Vakarines naujienas iškyla tik du dalykai: rubrika 
„Skaitytojas klausia / redakcija atsako“ bei žingeidžiau-
sias joje publikuotas klausimas „Ar galima gauti vien-
kartinę negrąžinamą paskolą?“ ir straipsnių, įspėjan-
čių skaitytojus, kad sviestas kenkia sveikatai, banga, 
kažkodėl sutapusi su pirma masine, neregėtai dailaus 
dizaino bei geltonio plastikinių margarino dėžučių inva-
zija į Vilniaus parduotuvių prekystalius. Tiesa, tai jau 
buvo vėlesnė, drąsi pirminio kapitalo kaupimo ir nacio-
nalinės rinkodaros aušros epocha, o ankstesnių, rames-
nių laikų be didelių įvykių naujienos išnyko be žinios 
lyg neperskaityta laikraštiena. Bet mums čia gana žino-
ti, kad Vakarinėms naujienoms karoliniškiečiai liko išti-
kimi – išpirkdavo kasdien visus atvežtus egzempliorius.

Taigi tais ramiais laikais visos vakaro naujienos pa-
aiškėdavo jau iki vakaro: laikraštį atveždavo apie tris, 
bet laukiančiojo kantrybę dar porą minutėlių išbandy-
davo kioskininkė, turėdavusi perskaičiuoti pristatytus 
pundus, kad pasirašytų prekių priėmimo važtaraštį, ir 
jis jau pradėdavo nerimauti. O tais labai retais atve-

slaptieji vilniaus Klubo užrašai
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jais, kai koks vargšas nesusipratėlis, akivaizdžiai ne 
vietinis – karoliniškėnui tokia pragaištinga mintis nie-
kada nebūtų šovusi į galvą – pamėgindavo nusipirkti 
Vakarines naujienas pirmiau, ištikimiausiąjį skaitytoją 
užgriūdavo toks įniršio uraganas, kad anam belikdavę 
tučtuojau dingti ir be laikraščio, ir be garbės. Panašiai 
nutikdavo rytais, kai tas pats ištikimiausias skaityto-
jas, vykstantis pusdieniui į gamybinę maišelių klijavi-
mo terapiją, įlipdavo į troleibusą Nr. 3 pro užpakalines 
duris, ir iš karto karštligiškai braudavosi į priekį pro 
sausakimšą karoliniškėnų minią, vykstančią kelti iš 
po velėnos merdinčią tarybinę ekonomiką. Priekyje ap-
tikęs, kad jo sėdimoji vieta prie lango yra vėl užimta, 
triukšmaudavo, kol išguidavo nustėrusį okupantą. Bet 
apskritai jo būta geros nuotaikos žmogaus, mėgusio už-
megzti trumpus sinefilinius pokalbius: „Ar matei filmą 
Spartakas?“ Teigiamas atsakymas tebūdavusi dingstis 
pergalingam kinomano konstatavimui: „O aš mačiau 
septynis kartus“. „Ar matei Keturi tankistai ir šuo? O aš 
mačiau visas serijas“ (jų iš viso buvo 21). 

Pikčiurnos atsargos karininko visi truputį prisibijo-
davo, nors buvo liesutis ir žemaūgis. Visada nesiskutęs, 
dar pakenčiamai nevalyvas, vis dėvėjo seniai užmiršu-
sias savo šlovės dienas generoliškas kelnes su storais 
iš tolo dėmesį traukiančiais rau-
donais lampasais, monotoniškai 
amsėdavo ant praeivių arba šiaip 
į tuštumą, nekeldamas jokios 
grėsmės karoliniškėnų sveikatai. 

Jis turėjo pirklio gyslelę – tur-
guje pardavinėjo pašto ženklus 
taikydamas pačią skaidriausią 
pasaulyje kainodarą. Jeigu tai 
buvo infliacinis 1000 markių 
vertės Veimaro respublikos paš-
to ženklas, po konvertavimo iš 
jau neegzistuojančios valiutos jo 
kaina buvo įspūdinga: 1000 rub
lių. Tačiau pagal tą patį alter-
natyvų amžino ir nekintamo 
valiutų ekvivalentiškumo dėsnį 
Монгол Шуудан pašto ženklą 
jau buvo galima įsigyti jo požiū-
riu visai nebrangiai – už 50 rub
lių, tai yra už tiek, kiek jis kai-
navo tolimos broliškos tautos 
pašte prieš dešimt metų tugrikais. Akivaizdu, kad ne-
pabaigtame nominalizmo ir realizmo ginče atsargos ka-
riškis labiau linko į nuosaikiai nominalistinę Paryžiaus 
filosofo Pjero A. pusę manydamas, kad kaina nėra sa-
varankiškas prekinių mainų esinys, o tik jo Karoliniš-
kėse išmąstyta bendrybė. Išmąstytos kainos doktrinos 
jis nuosekliai laikėsi ir lankydamasis „Kometos“ kavi-
nėje. Visada, apeidamas ilgą eilę, žengdavo tiesiai prie 

kasos ir su nekintamu, neutraliu metalo gergždesiu 
balse užsisakydavo tą patį: „Mне пожалуйста кофе за 
две копейки“ („Man prašau kavos už dvi kapeikas“). 
Pardavėjos, nenorėjusios drumsti filosofinės sutarmės, 
pagamindavo jam birzgalą, savo atributais atitinkantį 
išmąstytą kainą, ir nominalizmas pasiekdavo Karoli-
niškėse dar vieną, tegul ir nedidelę pergalę.

O kai pirmo aukšto kaimynas grįžo iš garažų vakarop 
visas kruvinas, giliai raktu prakirsta kakta, juk tai irgi 
buvo įvykis. Įvykis, kad ir nelabai didelis, liudijo, jog ga-
ražuose vyrai sprendė didžiuosius klausimus ir kartais 
nesutardavo. Nepainiokime šių automechanikos filoma-
tų, kurie spiesdavosi ankštose metalinėse trobelėse, stu-
dijuodami karbiuratoriaus ydas ar pavarų dėžės kapri-
zus, su vairuotojais. Praleisdami ten daug daugiau laiko 
nei vairuodami, jie steigė brolijas, priversdavusias tar-
nauti kilniai vidaus degimo variklio idėjai net tarybinius 
automobilius, pagamintus remontams, o ne kelionėms.

O antai kitas gretimos laiptinės pirmo aukšto kaimy-
nas surengė dukters vestuves, ir į jo butą kažkaip su-
tilpo prie išvedžioto po visus keturis kambarius vaišių 
stalo bene septynios dešimtys svečių, ir nebuvo tarp 
jų nė vieno kaimyno, o tik giminės, tik artimieji, tik 
bend radarbiai iš fabriko ar jau buvę kaimynai iš kaimo, 

nes kaimas buvo bendruomenė, o Karoliniškės dar ne. 
Jie smagiai ūžė liuobdami baltutėlę degtinę visą šešta-
dienį ir tris ketvirtadalius nakties, o pakirdę sekma-
dienį priešpiet, dar pratęsė iki pat programos „Laikas“. 
Bendranamiams tai jau savaime buvo beveik didelis 
įvykis, tačiau iš tikrųjų tokiu jis tapo tik todėl, kad anas 
pirmo aukšto kaimynas supainiojo baltutėlę su buteliu 
metanolio, tad po vestuvių iš karto sekė laidotuvės bei 

karoLiniškės: mažŲjŲ įvykiŲ kronika
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septynios dešimtys svečių ir uliojo, ir nuo pirmadienio 
gedėjo pirmo aukšto kaimyno pagal visas abiejų žan-
rų taisykles.

Bet šiaip, anoks čia įvykis – mirtis. Mirties kvapas 
buvo eglišakiai, išmėtyti ant laiptų, kai kas nors tapda-
vo pašarvotas viename iš butų laiptinėje, o laiptų aikš-
telėje stovėjo atremtas į sieną karsto dangtis, pro kurį 
reikėdavo greitai šmurkštelėti grįžtant namo. Mirties 
garsas buvo kimios, išgąsčio staiga išblaivintų drau-

gužių aimanos, susipratus, kad vienas jųjų paskendo 
lenktyniaudamas girto plaukimo rungtyje Salotės eže-
re. Mirtį galima buvo aptikti net po pirmo aukšto bal-
konu. Ten voliojosi didžiulis žalios mėsos gabalas, ku-
ris jau virto gyvu knibždančių baltų kirminų gniutulu. 
Nebūties virtuozas Emilis C., užklydęs į Paleontologijos 
muziejų Paryžiuje pasislėpti nuo lietaus, negalėjo nu-
kreipti žvilgsnio nuo gausybės tobulų akiduobių, žvel-
giančių į žmogų primygtiniau nei akys, nuo kaukolių ir 
skeletų knibždėlyno ir niršo, kad kūnas apskritai drįsta 
egzistuoti, būdamas toks skandalingai netvarus. Mėsos 
gabalą kirminai rijo taip įnirtingai, kad dešimtmečiui 
stebėtojui atrodė, jog jis girdi, kaip tūkstančiai šlykščių 
alkanų kūnelių šiurena skubėdami smaguriauti. Ir čia, 
po pirmo aukšto balkonu, neįmanoma buvo atplėšti 
akių nuo niekio akiduobių, nuo netvarumo skandalo.

Dičkiai anaiptol ne tik engė jaunesniuosius, jie buvo 
įgudę svarbiausių kiemo disciplinų pedagogai, pamo-
kydavę ir gyvybės trapumo. Kaip sužinoti medicininių 
terminų reikšmes? Mėginti suvokti, kas parašyta rau-
donojoje enciklopedijoje, pasitenkinti tokiu pat raudonu 
tarptautiniu žodžių žodynu? Ar matyti besiraitančią 
ant asfalto varlę, kurią gyvenimo ir mirties mokyto-

jas prieš tai išmetė aukštai oran, o dabar ragina ati-
džiai stebėti ir įsikalti visam laikui, kas yra konvulsijos? 
 Medicinines žinias pildė ne tik mirštančios varlės, bet 
ir mirštantys Komunistų partijos generaliniai sekreto-
riai: „ilgai sirgo plaučių emfizema, kurią sukomplikavo 
plaučių ir širdies nepakankamumas. Padėtį apsunkino 
lydėjęs šią ligą lėtinis hepatitas, kuris perėjo į cirozę. 
Nepaisant taikyto terapinio gydymo, didėjo hipoksiniai 
ir distrofiniai organų ir audinių pakitimai“. Pasirodo, 

kad pabėgti visa klase iš pamo-
kų pasižiūrėti laidotuvių trans-
liacijos iš Raudonosios aikštės ir 
pagedėti buvo nelegalu, juolab 
kad mokyklos vadovybė, tyrusi 
incidentą, abejojo moksleiviško 
gedulo nuoširdumu. 

Daugelis lauko veiklų buvo 
tiksli it mechaninis apelsinas iš-
tvermės mokykla, o smurtas – 
jos patikimiausia didaktika. 
Štai toks žaidimas – „Parolis“. 
Dviese susitaria dėl slaptažo-
džio, o kiti du, vyresnieji, tardo 
kiek vieną atskirai, taikydami 
fizinio poveikio priemones, kol 
abu prisipažįsta ir išduoti slap-
tažodžiai sutampa. Aišku, kad 
slaptažodžiams nesutapus, tar-
domiesiems būdavo dar riesčiau 
esant visuotiniam sutarimui, 
kad žaidimas vyks iki galo, kol 

teisingas slaptažodis bus galų gale išgautas. Taigi gu-
laginė žaidimo intriga buvo ne tardytojų nesėkmė – ji 
buvo neįmanoma, o kankinamųjų valia kuo ilgiau me-
luoti arba tylėti. Būkime teisingi – tardymai neprilygo 
kankinimams, tai buvo panašiau į lengvą enkavėdinį 
masažą: na, palaužydavo ranką, švelniai vožtelėdavo į 
saulės rezginį, pasukinėdavo sprandą ar slėgdavo prie 
žemės įremdami kelius į nugarą; palikti didesnių žy-
mių, nei mėlynė kita nenorėta. Tiesa, žaidimo scena-
rijų siūlyta keisti: kad būsimi tardomieji slapstytųsi, 
juos reikėtų gaudyti ir kvotos prasidėtų tik pakliuvus 
nelaisvėn. Tačiau tokie pasiūlymai būdavo pagrįstai at-
metami, nes apkrauti tardytojus papildomomis laiko ir 
pastangų sąnaudomis be akivaizdžios pridėtinės vertės 
žaidimo džiaugsmui neatrodė protinga. 

Kiek įmantresnis, gynybinių pozicijų apšaudymą ar-
tilerija imituojantis žaidimas vykdavo rugių lauke už 
tų pačių garažų. Nors nusipelno kokio nors niūresnio 
kariško vardo, bet taip ir negavo jokio, tiesiog buvo žai-
dimas be pavadinimo, pareikalaudavęs trupučio dau-
giau pastangų iš tų, kurie prisiimdavo aukos vaidmenį. 
Aukos nedidelio smėlio pylimo įduboje įsirengdavo iš iš-
mestų baldų, automobilių durų, padangų ir dar velnia-
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žin kokių nuolaužų „štabą“, kurį dičkiai bombarduoda-
vo akmenimis, išbandydami jo konstrukcijos tvirtumą 
ir juose pasislėpusių pilėnų drąsą. Čia jau reikėdavo 
išlaikyti iki galo, nepabėgti ir išsikovoti dičkių nenoriai 
dalijamą pagarbos išmaldą. 

Kitas žaidimas buvo sezoninis, kai Karoliniškių ūkve-
džiai didžiajame kieme pastatydavo ledo areną, naiviai 
manydami, kad joje bus čiuožinėjama pačiūžomis, gai-
niojamas ledo ritulys. Gi pats azartiškiausias joje užvir-
davęs žaidimas buvo ledo futbolas, kuriam nereikėjo nei 
pačiūžų, nei ledo ritulio lazdų, nei šalmų, tik nedidelio 
kamuoliuko, ir įvarčiai čia didelės reikšmės neturėjo. 
Taip pat nebuvo itin svarbu kamuoliuką gerai varinė-
tis, perimti jį iš priešininko, suregzti derinuką, taikliai 
mušti į vartus. Tiesą kalbant, varinėtis kamuoliuką 
buvo kvaila, nes tuomet tave taranuodavo, griaudavo ir 
stumdydavo griežtai pagal ledo futbolo taisykles, o itin 
kvaila buvo kontroliuoti kamuoliuką ten, kur tapdavai 
pagrindinio žaidybinio veiksmo taikiniu. Įsibėgėti ir 
slystant ledu rėžtis į tave visu korpusu bei pritrėkšti 
prie borto buvo geistiniausias kiekvieno varžovo tiks-
las. Nuolat prie borto stovėjo vartininkai kamikadzės, 
kurių vartų plotas buvo du ledo gabalai. Nuo didesnių 
sužalojimų ir juos, ir kitus gelbėjo tik tai, kad kaip rei-
kiant įsibėgėti ant ledo buvo gana sudėtinga. Bet kai 
įsibėgėdavo puolėjas iliustratyvia pravarde Mamontas, 
tai vartininkas kažkaip išlikdavo tik per stebuklą (ne-
pamirškime Karoliniškių angelų!). Taip Karoliniškėse 
grūdinosi sielos plienas, taip tekinosi būdo ašmenys.

Karoliniškėnai nesiliovė dairytis įspūdžių ir įvykių iš 
aplink, tačiau dėmesys dviem kaimyniniams rajonams 
nebuvo tolygus: Viršuliškės buvo nuobodžios – į jas ne-
vaikščiota apskritai, lankytinas objektas buvo tik Spau-
dos rūmų statybos: tamsų žiemos vakarą mėtyti sniego 
gniūžtes į praeivius iš viršutinių aukštų buvo saugu ir 
smagu. O štai į Lazdynus traukė gražesnio gyvenimo 
ilgesys, maudžiantis antrarūšio pavydas. Ten būta vaiz-
duojamojo meno: kas iš Karoliniškių nėjo tikrinti, ar Er-
furto raitelio žirgas iš tiesų turi plieninius cojones? Ten 
būta sporto: kas nebuvo išmestas iš Lazdynų baseino po 
pirmos ar antros treniruotės, kai ten buvo išsijojamos 
tonos smėlio, ieškant tarybinio plaukimo aukso smil-
telių – naujos Kačiušytės ar naujo Juozaičio? Ten būta 
visasąjunginės šlovės: kas nežinojo, kad ir Lazdynuose 
filmavo Elektroniko nuotykius – istoriją apie golemą pio
nierių, pranašavusią, kad iš karto po perfokortų ateis 
dirbtinio intelekto su žmogiškuoju veidu epocha? Būta 
ir tikrų nuotykių: virpančiomis iš baimės kojomis, virš 
galvos nuolat dundant automobiliams, žengta linguo-
jančių Lazdynų tilto papilvės konstrukcijų lentutėmis, 
žiūrėta pro tarpus jose į apačioje ramiai tekančią Nerį ir 
galvota apie nepamatuotą riziką. Galų gale Lazdynuose 
būta kino teatro, kuriame mokyklinius seansus kartais 
tekdavo nutraukti – porolono plėšymas iš sėdynių, tu-

rėklų padeginėjimas, mėtymasis šiukšlėmis ir bendras 
triukšmas viršydavo salės darbuotojų kantrybės ribas, 
tačiau tai tik dar labiau įkvėpdavo beviltiškai tramdo-
mą ir savo nebaudžiamumu besimėgaujančią publiką. 
Būtent čia, žiūrėdami Naująsias amazones, karoliniš-
kėnai išvydo didžiajame ekrane tokį nuogų krūtų kalei-
doskopą, kokio nematė per visą savo gyvenimą praėju-
sios tarybinių žmonių kartos, tokį, kad net atšipo filmo 
juostą karpiusios Maskvos cenzoriaus žirklės. Erotinė 
sci fi komedija atkeliavo iš liūdnos, pakištos po karinės 
padėties padu Lenkijos, kur tikrasis filmo pavadini-
mas – Seksmisija – tiksliau formavo žiūrovo lūkesčius. 
Kas žino, kokios libido lavos giliai užvirdavo grįžusių iš 
Lazdynų karoliniškėnų pasąmonės vulkanuose, iš išo-
rės sukaustytuose socialistinio realizmo įmigio?

Netgi tada, kai gyvenimas teka ramiai savo vaga be 
didelių įvykių, masės ir valdžios akistatos drama nie-
kada nesibaigia, o Karoliniškėse jos pagrindinė sce-
na buvo mokykla. Daug, labai daug neteko Paryžiaus 
profesorius Michelis F., taip ir neišvydęs, kaip Karo-
liniškių mokykloje disciplinarinės institucijos išbaig-
tumas ir rūstis turėjo iš paskutiniųjų grumtis su jau-
na mase už tariamai neginčijamą teisę ją valdyti. Čia, 
džiaugsmingai pasigedęs jam iki gyvo kaulo pabodusio 
tylaus nepastebimai normalizuojančios, koreguojan-
čios, kalibruojančios ir baudžiančios valdžios triumfo, 
jis uoliai konspektuotų į savo madingą kairiojo Senos 
kranto bloknotėlį tvarkos ir chaoso dvikovas, ir, be abe-
jo, stambiausiu savo antropologiniu grobiu laikytų di-
džiąją pietų pertrauką. Ateitų dar ir dar pasižiūrėti, 
kaip kasdien tą pačią valandą įvyksta galios inversijos, 
laikino, bet visiško suaugusiųjų disciplinarinio aparato 
suspendavimo ritualas. Vos šypsodamasis stebėtų, kaip 
dar skambant pertraukos skambučiui iš visų klasių, 
visuose trijuose aukštuose link valgyklos vienu metu 
plūsteli šimtai alkanų sielų ir kaip bėgančių srautai 
nesulaikomai, tarsi greitos kalnų upės, šniokščia kori-
doriais ir laiptais, susiliedami į plačias grūstynių žiotis 
prie įėjimo į valgyklą. Suklupti, nukristi buvo pavojin-
ga – bėganti minia tiesiog sutrypdavo, mėginti kaip 
nors ją reguliuoti buvo beprasmiška. O juk dar praeitos 
pertraukėlės metu, paklusdama neseniai įvestai, tačiau 
kaliniams nuo neatmenamų laikų žinomai taisyklei, ta 
pati jauna masė vaikščiojo koridoriuose ratais, – mąs-
liai barbendamas dviem pirštais sau į plikę stebėtųsi 
Paryžiaus profesorius Michelis F. 

Šis kasdienis ritualas buvo atšauktas tik vieną vienin-
telį kartą, kai mokykloje lankėsi progresyvių mokyklos 
direktorių iš pažangių šalių delegacija, kai pagerintas 
maistas buvo patiektas baltose didelėse lėkštėse vietoj 
įprastų stačiakampių metalinių bliūdelių, kai raudonus 
kaklaraiščius privalėjo pasirišti visi – net tie, kurie dar 
nebuvo nusipelnę pionieriaus vardo. Tą dieną didžioji 
pietų pertrauka iš galios inversijos ritualo virto specia
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liąja operacija, kurios operatyvinis planas pradėtas vyk-
dyti dar prieš kelias savaites: pamokose pedagogai pri-
grasino jauną masę eiti į valgyklą lėtomis voromis pagal 
iš anksto nustatytą eiliškumą, valgyti be kalbų ir taip 
pat organizuotai, klasėmis išeiti iš valgyklos. Pakeliui į 
valgyklą buvo dislokuoti mokytojų blokpostai, turėję už-
gniaužti bet kokius spontaniškumo protrūkius. Gausiai 
progresyvių direktorių delegacijai, sugužėjusiai į val-
gyklą, užteko pavėpsoti kelias minutes, kad įsitikintų: 
čia vyrauja tvarka, švara, tyla ir asmens higiena. Spe-
cialioji operacija pavyko tik todėl, kad tai buvo nebylus 
paktas tarp disciplinarinio aparato ir jaunosios masės, 
jog ritualas neįvyks tik vieną kartą. 

Disciplinarinis aparatas, minkydamas jaunosios ma-
sės galvas pamokose, mokyklos rūsyje maukšlindamas 
ant jų dujokaukes civilinės gynybos pratybų metu (pa-
tarimas nusipiešti kreida groteles, kad stiklai nerasotų, 
naudingas ir XXI a. žmogui), vesdamas kruopščią pažy-
mių buhalteriją, tyrinėdamas jaunąją masę nevikriais 
penitenciarinės pedagogikos čiuptuvėliais, nujautė, kad 
jo panosėje tarpsta daug didesnis ir visiškai kitoks, jam 
nepasiekiamas ir nesuprantamas gyvenimas. Nujautė 
dar stipriau, kai buvo puldinėjamas iš pasalų: kažkas 
įjunko daužyti mokyklos langus naujųjų metų proga, 
kažkas, vos pravėręs daugiabučio laiptinės duris, šau-
kė kiemu einančiam mokyklos direktoriui, kad jis yra 
„.....“ (čia nuskambėjo tas pats žodis, kurį, anot šiuolai-
kinio mokslo, kaipo pirmą lietuvišką savo lenkiškame 
bloknotėlyje įrašė gimnazistas Basanavičius) ir slėpėsi 
užsirakinę bute, o direktorius šaukė žinąs, kas čia to-
kie ir kokiame bute jie slepiasi, bet nieko padaryti ne-
galėjo. Kažkas nusiaubė mokyklą ir paliko direktoriaus 
kabinete ant stalo disciplinarinį aparatą desakralizuo-
jančią krūvelę, bet buvo pagauti, kvočiami ir atvežti į 
mokyklos aktų salę parodomajam teismo nuosprendžio 
paskelbimui, kur suvaryta jaunoji masė turėjo mokytis 
pagarbos tvarkai, tačiau mokėsi jai paniekos bei ieškojo 
pastarosios nuteistųjų veiduose. 

To kito, nepasiekiamo ir nesuprantamo gyvenimo po-
grindyje klestėjo laukinės rinkos santykiai: viskas buvo 
perkama ir parduodama, laimima ir pralošiama. Prasi-
skolinę kortuotojai pakliūdavo į smaugiančių palūkanų 
jungą, o skolų supirkėjai įsigydavo prievartinio jų išieš-
kojimo paslaugas. Knygos, ypač knygų serijos („Drą-
siųjų keliai“, „Zenitas“) buvo kaupiamos ne skaitymui 
ir keitė savininkus kaip kapitalo investicija arba bent 
kaip prestižinis turtas. Paklausos ir pasiūlos dėsnių 
buvo mokomasi savo kailiu, o ne teoriškai: namudinė 
fotolaboratorija (vėliau susekta ir likviduota), užtvin-
džiusi mokyklą riebių nešvankybių produkcija, paleido 
ir patriotinę seriją, tačiau net pigesni Darius ir Girėnas, 
Vytis ir Gedimino stulpai neišsipardavė, klientai, pa-
tys puikiai mokėję tautinius ženklus nusipiešti, noriau 
leido rublį kitą nešvankybėms. Taigi jaunoji masė nu-

jautė artėjantį ramaus gyvenimo be įvykių galą ir jam 
ruošėsi. Daug kas iš jų vėliau paklojo pinigus ir sveikatą 
pirmoje spalvotų metalų ir kitų blogai padėtų gėrybių 
prekybos gadynėje.

A. D. buvo gyvoji kito, nepasiekiamo ir nesuprantamo 
gyvenimo legenda. Banaliausia jo pramoga buvo vaikš-
čioti stogo pakraščiais arba karstytis išorinėmis devyn
aukščio džiovyklos konstrukcijomis nuo pat pirmo iki 
paskutinio aukšto. Kartą atėjo į mokyklą nusiskutęs 
pusę galvos plikai, o kitoje pusėje pastatęs aukštą indė-
nišką skiauterę. Ne kartą įsibraudavo pro langą į klasę, 
atrakindavo spintelę ir kilniadvasiškai – ne vien sau – 
sukeisdavo visų pageidaujančiųjų pasigerinti pažymius 
kontrolinius darbus. Kai ant mokyklos vėliavos stovo 
kažkas iškėlė trispalvę, saugumiečiai net nedvejojo, kad 
turi apklausti jį kaip vieną iš akivaizdžiausių įtaria-
mųjų. Ramiai kalbėtis su milicininku, besiaiškinančiu 
kažkokią ne itin svarbią kiemo kontroversiją ir, staiga 
šniaukšt, žaibišku rankos judesiu nuvožti jam kepurę ir 
pasprukti – toks buvo unikalus A. D. braižas: nebūtina, 
beprotiška, tačiau efektinga, žavu, įsimintina. Į visus 
renginius jis patekdavo nemokamai: suklastodavo bi-
lietus, prasmukdavo pro žioplesnius kontrolierius, pra-
eidavo požeminėmis šiluminėmis trasomis, o kai reikėjo 
žūtbūt papulti į „Žalgirio“ rungtynes Kauno sporto ha-
lėje, A. D. patykojo Sabonio prie tarnybinio įėjimo bei, 
apeliuodamas į tariamą pažintį, šūktelėjo: „Arvydai, 
sveikas. Pravesi?“ Ir mūsų romantinio krepšinio Bet-
hovenas, netikėtai užkluptas familiarumo, nerizikavo 
nuvilti galimai primiršto bičiulio – pravedė. A. D. buvo 
kuklus, pats savo nuotykių pasakoti nemėgdavo, ta-
čiau jo legenda pasirūpindavo liudytojai. Deja, tuo, kas 
kadaise vaikščiojo iš lūpų į lūpas, prasčiausia praeities 
globėja atmintis nepasirūpino, ir dauguma A. D. nuoty-
kių dingo be žinios neužrašyti.

Pačiais keisčiausiais būdais spraustis į Karoliniškes, 
siūlytis į visai netinkamą gyvenimui be įvykių kompa-
niją, vis mėgindavo Istorija:

Daug godų ir kančių atsispindėjo jo labiau lietuviška-
me nei lenkiškame veide. Bendras jo figūros, galvos 
su gausia žila ševeliūra ir pavargusio žvilgsnio įspū-
dis bylojo apie pergyventą nelaimę, pažintį su vidiniu 
skausmu, širdgėlos egzaltaciją. Tai buvo skulptūrinis 
Lenkijos likimo vaizdas.

Šių eilučių autorius nepajuto simpatijos buvusiam 
filomatui Adomui – ypač erzino nežabotas bonapartiz-
mas ir kažkoks liguistas neprielankumas Rusijai. Re-
gis, ėjo kokie 1983ieji, atrodo, kad spalis, nes lietinga. 
Link belaikio kiemo archetipo – gilios balos, telkšančios 
metų metais neužtaisomoje duobėje asfaltuotos aikšte-
lės kampe – ėjo įsišėlusi keikūnų trijulė. Mėtė vienas 
kitam knygą, narsiai nuplėšė viršelius, nusviedė ją že-
mėn, smagios neapykantos apsėsti spardė, kol nuspyrė 

baziLijus agripa
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į balą. Tuomet čiupo po ranka pasitaikiusius akmenis, 
plytgalius ir pamaitojo knygą vandenyje, tarsi pribaig-
dami dar gyvą padarą. 

Paryžius, 1849 m. vasario 24 d. Politiniai Rytų Euro
pos emigrantai susirinko į vakarienę paminėti pir-
mųjų paskutinės Prancūzijos revoliucijos metinių. 
Aleksandrui Ivanovičiui imponavo, kad buvusio filo-
mato Adomo ugninga kalba, pranašaujanti, jog netru-
kus visoms engiamoms tautoms demokratiją vėl neš 
po tais pačiais ereliais ir vėliavomis dinastija, kuriai 
pačios Apvaizdos yra paskirta vesti revoliuciją tiesiu 
autoriteto ir pergalių keliu, nesukėlė susirinkusių 
entuziazmo. Vėl lenkiška katalikybė, mintanti vai-
duokliška mistika, išprotėjęs lenkiškas mesianizmas, 
keliaklupsčiaujantis Napoleonams suskilinėjo, susi-
dūręs su sveika revoliucine nuovoka.

Tačiau knyga nemirė, kiemo teatro pro virtuvės lan-
gą žiūrovui pavyko ją ištraukti iš balos, suteikti skubią 
pirmąją pagalbą sugeriamojo popieriaus lapeliais ir, 
laimingai išdžiūvusi, ji snūduriuoja lentynoje iki šiol, 
sapnuodama savo juodą, kietą pražuvėlį viršelį. Vai-
kinai niokojo knygą parašytą ta pačia kalba, kuria jie 
keikėsi – trečią Былое и Думы (Praeitis ir godos) tomą. 
Skandino seną, dar ikirevoliuci-
nės kirilicos leidinį, egzempliorių 
iš Vilniaus Viešosios bibliotekos, 
veikusios beveik pusę amžiaus 
iki 1915 m. Patys to nežinoda-
mi, spardė ne tik Aleksandrą 
Ivanovičių Gerceną, bet ir smar-
kiai vėlavusį savos baudžiavos 
finalą, nedrausmingas, perne-
lyg literatūriškas ikibolševikinio 
socializmo svajones, maitojo iki 
šiol elegantiškai pralaiminčius 
despotijai europinius rusų inte-
ligento polinkius. 

Nesipriešindamos visuotiniam 
entropijos dėsniui Karoliniškės 
pradėjo sparčiai nykti, kai Is-
torija jas užgriuvo jau be jokių 
skrupulų, kai prasidėjo didelių 
įvykių laikai. 1991 m. sausio 
13 d. prie Televizijos bokšto vie-
nu ypu dingo šimtai tarybinių 
žmonių, o po to tarybiniai žmonės prapuldavo dešimti-
mis kone kas dieną ir dabar vargu bau ar priskaičiuo-
tum jų iki tūkstančio dviejų. Rugių lauką už garažų 
pakeitė vakarinis aplinkkelis, o vietoje garažų į praeivį 
kaltai spokso prišiukšlinta plynė. Prekės ženklai surijo 
dangaus kūnus ir reiškinius: „Kometą“ suvalgė „Norfa“, 
„Saturną“ – RIMI, „Vaivorykštę“ – IKI, o sočioji „Maxi-
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ma“ išdygo pati ex nihilo. Tik gobšusis romėnų prekybos 
Dievas „Merkurijus“ neleidžia suvalgyti savo planetos. 
Nuvažiuokite ir įsitikinkite patys – Karoliniškių jau ne-
bėra, iš jų beliko tik tie patys stambiaplokščiai daugia-
bučiai su raudonosios ochros ugniasienėmis, kuriuos vis 
įžūliau mygia chaotiška naujojo meto architektūra.

Tačiau egzistuoja amžinoji, jokiems įvykiams nepa-
valdi kosmoso simetrija, kuri sutalpina tarp Karoli-
niškių ir saulės dar 108 saules, tarp Karoliniškių ir 
mėnulio dar 108 mėnulius, kurios dėka Gagarinas ap-
sisuko aplink žemę per 108 minutes ir kuriai perprasti 
nepakanka sukalbėti 108 mantrų, perčiupinėjant tiek 
pat maldos karoliukų, o privalu nuodugniai išstudijuoti 
visas 108 upanišadas, sutramdyti visus 108 proto ter-
šalus, trukdančius pasiekti nirvaną ir išmokti atminti-
nai visus 108 Budos vardus, kurių paskutinis yra „Tas, 
kieno buveinė yra kokoso riešute“. Egzistavo ir butas 
Nr. 108, kuriame niekada nepamiršta vaikystės lai-
mė buvo karštą vasaros dieną išsilaksčius kieme gerti 
šaltutėlį vandenį iš po krano virtuvėje. Butas Nr. 108, 
kuriame 1985 m. žiemą Karoliniškių naktis suaugo su 
Maltės Lauridso B. naktimi Paryžiuje: „O naktie be 
daiktų. O aklas lange laukan, o rūpestingai užrakintos 
durys; senų senovės įtaisai, perimti paliudyti, niekad iki 

galo nesuprasti. O tyla laiptinėje, tyla gretimuose kam-
bariuose, tyla viršuj palubėje“. Taigi tas butas Nr. 108 
Karoliniškių angelų valia po daugelio metų reinkarna-
vosi į 108 valstybinio numerio Volkswagen grupės auto-
mobilį, kuris nors ir senstelėjo, bet vis dar ištikimai tar-
nauja kadaise kilniai, o dabar jau pamažu menkėjančiai 
vidaus degimo variklio idėjai.

algimantas kunčius. vilnius, pašilaičiai. 1986. Fotografija
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Vėl paskutinės metų savaitės ir vėl 
bandau apžvelgti per kalendorinius 
metus išleistas lietuviškas prozos ir 
negrožinės literatūros knygas. Žino
ma, kad ne visas, nes ir metai buvo 
sunkūs, skaitymams neparankūs, ir 
jie dar nesibaigė – knygų, tikėtina, 
dar bus (pavyzdžiui, yra vilties, kad 
gal dar šiemet pasirodys ilgai lauk
tas ir tiek pat ilgai rašytas Agnės 
Žagrakalytės faktų ir gandų kortelių 
romanas Triukšmaujantys: katalikai 
(Tyto alba)).

Kaip ir kasmet, kalbėsiu tik apie 
skaitytąsias ir įsiminusias. Nepadoru 
jau ir kartotis, kad literatūros skaity
mas, ypač pirmąjį pusmetį po vasario 
24-osios ryto, buvo dar nepatirtai pa
ralyžiuotas. Karo akivaizdoje absoliu
čiai visi maniškiai vienu ar kitu metu, 
vienu ar kitu laipsniu neskaitė ir nega
lėjo to daryti. (Apie pavasarinę rašymo 
neįmanomybę nesinori net pradėti, ji, 
beje, vėl buvo patirta ir asmeniškai 
aktyvavosi lapkričio 15 d. dviejų rake
tų Lenkijos teritorijoje 
pavidalu.) Šis sąstingis 
keistai „pakabino“ po 
metų pandeminės per
traukos sugrįžusioje 
Vilniaus knygų mugėje 
pristatytas ką tik išleis
tas knygas, įpuolusias 
į savotišką karo tar
peklį. Galvodama apie 
jį, kurio dar nesu ga
lutinai peršokusi (dar 

apie kelias šiųmetes 
lietuviškas knygas

JūrAtė ČerŠKutė 

likę neperskaitytų vasarį ir kitais šių 
metų mėnesiais išleistų knygų, bet iki 
Kūrybiškiausio 2022 metų dvyliktu
ko rinkimo dar laiko, laimei, irgi yra), 
puse minties, kaip visada, galvoju apie 
knygų panoramą ir tendencijas. Pas
tarųjų pirmąsyk nematau, nerandu 
to bendro vardiklio, galinčio įvardyti 
slinktis, pokyčius ar įsitvirtinimus. 
Ar jų tikrai nėra, ar tiesiog mano min
tys, nuolat prislėgtos švininės karo 
tikrovės, nebesugeba jų atpažinti ir 
susisteminti? (Įkyrus balselis dar pri
duria: O kam visa tai apskritai, kai ka
ras?) Kita vertus, gal bendras vardiklis 
toks ir būtų, kad metai niekuo neiš
skirtiniai, yra kelios geros skirtingų 
žanrų knygos, kaip kad dažnai ir būna 
lietuvių literatūroje. taigi, trumpai  
apie jas.

Pradėsiu nuo neretai savo tekstuo
se minimos autofikcijos ir fakto, kad 
džiaugiausi Akvilinos Cicėnaitės auto-
fikcinį romaną Anglų kalbos žodynas 
(Alma littera) perskaičiusi iki mugės ir 

karo. Asmeniškas, gra
žus ir jautrus tekstas, 
apmąstantis gyvenimą 
svetimoje kalboje, kal
bos neišverčiamumą ir 
kiek užkabinantis pan
demijos tikrovę, manau, 
būtų buvęs nepaskai
tomas tomis dienomis, 
kada reikėjo, nors ir bu-
vo baisu, užsipilti ne
siliaujančiu naujienų 

srautu. Šio romano pristatymas pir
mą karo ir knygų mugės dieną patyrė 
tą drastiškąjį „viskas gali pasikeisti 
per dieną“, o planuoti klausimai apie 
dabartį ir joje veikiantį žmogiškumo 
žodyną tarsi pakibo ore. Anglų kalbos 
žodynas – antroji Cicėnaitės knyga 
suaugusiesiems, sumanios struktūros: 
romanas sudarytas iš dvidešimt šešias 
anglų kalbos abėcėlės raides iliustruo
jančių angliškų žodžių. Jie neverčiami, 
bet paaiškinami istorijomis ir pasako
tojos atsivėrimais. Į žodyno struktūrą, 
vieną pamatinių žinių sisteminimo 
formų, Cicėnaitė guldo autofikciją ir 
kelio romaną: pasakotoja (jos biografija 
sutampa su autorės) su vyru iškeliau
ja iš Sidnėjaus į Broken Hilį, o kartu 
ir į savo atminties kasyklas, kuriose 
nepaliaujamai kaunasi Australijos 
karštis ir dulkės su ta nenutrinama 
šiaure, lietuviškais rūkais ir sniegais. 
Pasakodama, ką reiškia gyventi sve
timoje kalboje ir nuolat kautis su kal
bos neišverčiamumu, Cicėnaitė išlaiko 
kalbinę preciziką ir permąsto šiuolai
kybės fenomenus: vidinius įtrūkius 
ir lūžius, klimato kaitą ir pandemiją, 
(ne)motinystę ir atsakomybę už savo 
gyvenimą, XXI a. emigraciją, kurioje 
susiduria nostalgija ir solastalgija bei 
amžinos migracijos trajektorija.

Netikėtumo ir nustebinimo gerą
ja prasme titulą atiduodu pirmajam 
istoriko Bernardo Gailiaus grožinės 
literatūros kūriniui, šnipų trileriui 
Kraujo kvapas (Aukso žuvys; beje, pa
vojingas rikto artumas su edmundo 
Malūko Kraujo skoniu). Šis pirmasis 
trileris apie Lietuvos partizaninį karą 
išpildo žanro reikalavimus ir išlaiko 
žanro išbandymą, pasakojimas įtai
gus, įtampa stabili, personažai įtiki
nami (kad ir kai kurie „pasipuošę“ 
viena kita kliše), tam tikri autoriniai 
sprendimai, pristatomi skaitytojui 
„Pabaigos žodyje“ bei susiję su istorine 
tikrove ir tikroviškumo įspūdžiu, irgi 
pagrįsti. Apskritai justi, kad knygą 
rašė žmogus, tyrinėjęs 1944–1953 m. 
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partizaninį karą ir puikiai išmanąs 
gero trilerio taisykles. Neišduodant 
intrigos apie Kraujo kvapą, siužeto 
kontūras: 1949 m., penktus metus už 
laisvą Lietuvą miškuose kovojantys 
Lietuvos partizanai vis labiau jun
ta, kad kova suka link pralaimėjimo. 
tą supranta ir Ventos tėvūnijos parti
zanų vadas And rius Karnauskas-Dra
konas, po ilgų dvejonių ryžęsis ieškoti 
būdų, kaip išgelbėti savo karius. Šis 
pasiryžimas įtraukia į nuožmią kovą 
su partizanus sunaikinti norinčiais 
sovietų saugumo agentais. Skaityti šį 
trilerį rusijos karo prieš ukrainą kon
tekste – (dar ir dar kartą) prisiminti, 
kaip nuožmiai viskas kartojasi, o rusų 
represijų sistemos veikimo būdai ne
kinta. Menant Gailiaus išsitarimą per 
knygos pristatymą: kare nėra šviesių 
ir lengvų kelių, karas paliečia absoliu
čiai visus.

Kad jau pradėjau apie žanrinę lite
ratūrą, tai kaip visus žanro reikala
vimus atitinkantį istorinį detektyvą 
įvardinčiau Ginos Viliūnės rašomą 
senojo Vilniaus detektyvo seriją, kur 
XVI a. Vilniuje bylas tiria Vilniaus 
budelio mokinys Adas su bičiuliais. 
Kiekvienas romanas (ką tik pasiro
dė trečiasis Mirtinas arkebuzos šūvis 
(Tyto alba)) skirtingais rakursais ir 
istorijomis pasakoja apie XVI a. Vil
nių ir jo gyventojus. Drįsčiau teigti, 
kad šios romanų serijos, sumanytos ir 
skirtos Vilniaus 700 metų jubiliejui, 
skaitymas yra tikrai neblogas istorinio 
Vilniaus jubiliejaus šventimo būdas, 
gal net vienas įdomesnių.

Dvi knygos, kurių labai laukiau ir 
kurios lengvai kapituliavo prieš savo 
pačių sukeltus lūkesčius: Jurgos Vi
lės kinematografinė pjesė Nukritę iš 
mėnulio. Sapnas apie Oskarą Mila
šių ir kitus paukščius (iliustravo ula 
rugevičiūtė rugytė, Aukso žuvys) ir 
Vaivos Grainytės dvikalbis koliažinis 
romanas Rožės ir bulvės (Roses and 
potatoes, translated by Karla Gruodis, 
Baltos lankos).

Vilės įvairiausių istorijų, sapnų, 
daiktelių ir stikliukų, gulančių į ka
leidoskopą, kupinoje knygoje pritrūko 
būtent paties Milašiaus, pasirodančio 
tik antrojoje dalyje. Pirmosios dalies 
herojė svajingoji Felicija ir jos gyveni
mas sovietmečio Kaune kelia nema
žai klaustukų, į kuriuos atsakymus 
galima gauti ne skaitant knygą, o su
sitikimo su autore metu, kur ji savo 
vaizduotės ir sapnų knygą aiškina ir 
gina kaip per tikrą disertacijos gyni
mą. Kita vertus, knyga išties sodri ir 
gausi, aprėpianti visą šimtmetį, ku
ris atskleidžiamas ne tik per sapnus 
ir sapnuojamuosius – tuos garsius, 
buvusius Milašiaus aplinkoje, ir tuos 
nežinomus iš Felicijos laikų – bet ir per 
laiko kontrastus, taip išryškinant Mi
lašiaus aktualumą dabartyje. Labai ti
kiuosi, kad ne iki galo išsapnuota Vilės 
knyga paakins susirasti patį įkvėpimo 
šaltinį – Milašiaus kūrybą.

Grainytės romanas Rožės ir bulvės, 
nors ir kupinas metalygmens, kaip ir 
autoironijos, regisi kiek pritrūkęs ga
lutinio išpildymo. Pasirinkta, tiksliau, 
užsakyta tema – laimės ir prievolės būti 
laimingam analizė – yra išties įdomi ir 
tarsi dabartį matuojantis lakmuso po
pierėlis. Ji Grainytės romane išrašyta 
gan įtikinančiais, jau istorija tapusiais 
pandemijos ir karantino vaizdiniais, 
su kuriais dera romano fragmentišku
mas, tas fragmentų koliažas, taikliai 
atspindintis atminties ir dabarties 
pertrūkius. Vis dėlto šiai knygai, hi
bridiniam tekstų Frankenšteinui, kad 
ir kaip gerai ji būtų sukonstruota, stin
ga literatūrinės gyvybės, nors tikrai 
netrūksta tik Grainytei būdingų meta
forinių palyginimų ir netikėtų jungčių, 
bet vis dėlto ją skaityti – lyg čiupinėti 
plastiką ar per stiklą stebėti tai, ką ir 
taip matome ar žinome.

Šiemet, Jono Meko šimtmečio me
tais, leidyklos Odilė pradėti leisti 
Meko raštai, kaip raštinis testamen
tas, pasipildė antruoju, prozos, tomu, 
į kurį sudėti beveik 50 metų aprėpian

tys Meko smulkiosios prozos tekstai: 
jau publikuoti (Žmogus prie lyjančio 
lango) ir dar niekur neskelbti, iš anglų 
kalbos išversti Meko proziniai tekstai 
(asmeninis favoritas – „requiem rašo
majai mašinėlei“, vertė Anita Kapo-
čiūtė, Vidas Morkūnas).

Vis dėlto viena tendencija lieka ne
pakitusi kelerius metus – negrožinės 
knygos, ypač mokslinės, tampa įdo
mesnės už visas prozos fikcijas. Ne iš
imtis ir šiemet. Vasaros pabaigoje pasi
rodžiusi rimanto Kmitos monografija 
apie Sigitą Gedą Ugnies giesmės. Tūks
tantis Sigito Gedos veidų (Tyto alba) 
parodė, kad mokslo monografija gali 
būti kitokia, pagavi skaitymui, kupi
na egodokumentikos, abejojanti. Kad 
kūrėjo portretas gali būti apmąstomas 
išrašant ugnį, t. y. atliekant tyrimą iš 
emocijos – pykčio – perspektyvos, pa
rodant jo jėgą ir konfliktiškumą kaip 
veikimo kultūroje būdą.

Architektūros istorikės Marijos 
Drėmaitės mokslo studija Arno Funk
cionalizmas: Architekto Arno Funko 
(1898–1957) gyvenimas ir kūryba (Na
cionalinis M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus), pristatanti tarpukario Kauno 
modernistinę architektūrą kūrusio 
architekto gyvenimo ir darbų tyrimą, 
buvo viena tų rudens knygų, kurią 
skaitant buvo galima rasti paguodą ir 
užsimiršti – jeigu nėra geros literatūri
nės estetikos, galima pasiguosti archi
tektūrine. Funko projektuotų pastatų 
aprašymų ir brėžinių žvalgymas tapo 
vienu įdomiausių vaizduotės pratimų 
ir kartu Arno funkcionalizmo perpra
timu, suvokiant, kaip Funkas tarptau
tinio modernizmo architektūros kalbą 
pritaikė ir lokaliai interpretavo tar-
pukario Kaune.

Bandant nubrėžti mažučiuką skai
tytųjų 2022-ųjų knygų apibendri
nimo punktyrą, mintyse suskamba 
Giedros radvilavičiūtės ištarmė: „tik 
grožinis pasaulis man atrodo rožinis“. 
Bet o ką, jei jis visai (bent jau šiemet) 
nebe rožinis? !
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Yra menininkų, kurie asmenines paro-
das dėl pačių įvairiausių priežasčių 
rengia retokai. Manau, šiai autorių 
kategorijai iš dalies priklauso ir vyres
niosios kartos skulptorius, Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno premi
jos laureatas Vladas urbanavičius. to
dėl jo parodą „Plieno junginiai“, kuri 
2022 m. spalio 10 – lapkričio 24 d. vei
kė Vilniaus galerijoje (AV17), drąsiai 
vadinčiau išskirtiniu ir įsimintiniau
siu pastarųjų metų įvykiu, kuris ne tik 
svariai papildė menininko kūrybinę 
biografiją, bet ir reikšmingai praturti
no nūdienos dailės parodų panoramą.

Medžiaga, erdvė, konstrukcija – 
trys pagrindiniai žodžiai, kurie su
kasi mano galvoje, kai matau Vlado 
urbanavičiaus skulptūras. Kūrinių 
prigimtį atskleidžianti medžiagos es
tetika užvaldo skulptūrinių objektų 
idėjas ir išgrynina formas. Konkreti 
ekspozicinė erdvė apsprendžia kom
ponuojamų dydžių iššūkius ir lemia 
inžinerinius rudinto plieno struktūrų 
sprendimus. Mano manymu, tokia 
kūrybos strategija susiformavo urba
navičiui artimoje lietuvių skulptorių 
aplinkoje ir atsekama, visų pirma, jo 
bendraamžių ir bendraminčių – Petro 
Mazūro ir Mindaugo Navako – dar
bų sumanymuose. Kita vertus, XX a. 
septintame-aštuntame dešimtmetyje 
panašias menines problemas pradė
jo tyrinėti JAV skulptoriai Charlesas 
Ginneveris (1931–2019) ir richardas 
Serra (g. 1938).

Abstrakčias monumentalių minima
listinių pavidalų skulptūras išgyveni 
tik betarpiškai būdamas šalia, t. y. 
judėdamas aplink jas ar jų viduje ir 
stebėdamas nuolatinę formų bei spal
vų kaitą, tad betarpiškas žiūrovo daly

„Įtinklintas“ plienas

rItA MIKuČIoNYtė

vavimas suvokiant tokius kūrinius yra 
būtinas. taip nutinka ir vaikštant po 
urbanavičiaus „Plieno junginius“, ku
riuose akivaizdi ankstesnių skulpto
riaus parodų ir pastarojo dešimtmečio 
kūrybos tąsa. Sprendžiant konkrečios 
vidaus aplinkos „įsisavinimo“ klausi
mus, „Plieno junginiai“ labiausiai man 
primena 2006 m. „Lietuvos aido“ gale
rijoje Vilniuje surengtą urbanavičiaus 
ekspoziciją „Atsidurti skulptūros erd-
vėje“ – toks pavadinimas puikiai at
spindi visiems menininko darbams bū
dingą instaliacinio charakterio esmę.

Galerijoje (AV17) pirmiausia dėmesį 
patraukia rastų, dovanotų ar įsigytų 
metalo objektų elementai (vamzdžiai, 

sijos, industrinės plieno detalės ir 
pan.), kurie diktuoja visuminę paro
dos plastiką. urbanavičius vaizdžiai 
sprendžia išsikeltus uždavinius – trau

kia iš savo dirbtuvės saugyklų atski
ras erdvinės kompozicijos dalis ir jas 
išdėsto konkrečiose salėse gigantiškus 
tūrius matuodamas, skaičiuodamas jų 
aukščius, pločius ir svorius.

tonomis sveriančius skulptūrinius 
objektus urbanavičius sumontuoja 
pats, tiesiogiai dirbdamas ekspozici-
nė je erdvėje, o pasibaigus parodai 
atskiri šios nepakartojamos dėlionės 
elementai vėl išardomi ir nugula „pail
sėti“ skulptoriaus dirbtuvės kieme. Be
tarpiško titaniško darbo reikalaujantis 
rezultatas tiesiog užburia, juolab kad 
autorius paprastai dirba vienas, pa
sitelkęs minimalią galerijos darbuo
tojų pagalbą. Bandau įsivaizduoti, 
kaip sunkiai sveriantys ir paprastai 
pro standartines duris netelpantys 
plieniniai gabalai patenka į galeriją 
ir „pasisavina“ jos sales. Man tai mis
tiškas veiksmas, kurį įgalina magiška 
logika – lyg stovėčiau šalimais senovės 
graikų šventyklos, stulbinančios išori
ne didybe ir žavinčios vidiniu proporci
nių santykių žmogiškumu.

urbanavičiaus skulptūrinius objek
tus parodoje norisi liesti, glostyti, net 

jais laipioti. Šalto metalo paviršiai rū
džių dėka atrodo šilti ir tapybiški. Kai 
kurios erdvinių dėlionių dalys saugo 
savo praeities paslaptis, pavyzdžiui, 
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Vladas urbanavičius. Plieno junginiai. 2022. Paroda galerijoje (aV17). 
Evgenijos Levin nuotrauka
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aplankstyti kelio atitvarai ar ryškiai 
raudonai dažytas medžio kamienas. 
Autorius specialiai neakcentuoja 
konk rečių kūrinio detalių atsiradimo 
istorijų – senų daiktų pasakojimai na
tūraliai savaip atkuriami žiūrovų gal
vose. Kita vertus, skulptorius išsaugo 
senaties ir nūdienos žymes, pabrėžia jų 
sankirtas, istorines detales tvirtinda
mas šiandieninėmis nerūdijančio me
talo veržlėmis, išryškindamas vizua lų 
ir prasminį laiko ženklų kontrastą.

Kitas stulbinantis urbanavičiaus 
kūrybos fenomenas – skulptūrinių 
objektų konstrukcijos. Man tai inži
neriniai stebuklai. Suprantama, kiek-
vienas kūrinys, atsirandantis viešojoje 
erdvėje, kelia griežtus saugumo reika
lavimus. Iškart prisimenu chrestoma

tinius sunkiasvorius menininko dar
bus urbanistinėse erdvėse – tai Kauno 
skulptūrų zonoje iškilę „Kabantys 
akmenys“ (2006–2007, lauko riedu
liai, plieno trosai, sijos), žymioji Vil
niaus „Krantinės arka“ (2008–2009, 
plieniniai vamzdžiai) ir Mo muziejaus 

skulptūrų kiemelyje esanti „Kuoka“ 
(2018, šlifuotas granitas, plieno sija, 
lauko akmuo). Puikiai pamenu 1-osios 
kvad rienalės, kurią organizavo Lietu
vos dailininkų sąjunga, proga priešais 
Vilniaus geležinkelio stotį laikinai 
atsiradusią „Sąramą“ (2005, medis, 
geležis), kuri sovietmečiu suformuotą 
architektūrinę aplinką tarsi įrėmi
no didžiuliu šiandienos „skriestuvo“  
trikampiu.

Įdomu stebėti, kaip tam tikri didžių
jų urbanavičiaus skulptūrų ritminiai 
elementai atkeliauja į kamerinius 
kūrinius. Blizgių ir matinių, šlifuoto 
ir rudinto metalo paviršių kontrastai, 
geometrinis dantukų ornamentas, 
primenantis kalnų, miškų ar miesto 
stogų siluetus, atsikartoja 2021 m. 

sostinės Literatų gatvės sienoje įmon
tuotoje atminimo plokštelėje, skirtoje 
Naujojo Židinio-Aidų įkūrimo trisde
šimtmečiui.

Galerijos (AV17) erdves apvaldę 
urbanavičiaus skulptūriniai objektai 
stebina savo tvirtumu ir stabilumu (iš

bandyta!). Autorius, susitikęs su paro
dos lankytojais, užsiminė, kad viskas 
prasideda nuo erdvinės kompozicijos 
piešinio, tada kuriamas nedidelis ar
chitektūrinis maketas, vėliau natūra
laus dydžio konstrukcija išbandoma 
skulptoriaus dirbtuvės kieme. tai liu
dija apie menininko atsakomybę ir jo 
kūrybos lankstumą, galimus impro
vizacijos momentus. Kita vertus, toks 
procesas trunka ne vieną dieną, tad kol 
galerijoje pasirodė „Plieno junginiai“, 
prabėgo beveik metai. Labai viliuosi, 
kad autoriaus bendradarbiavimas su 
(AV17) tęsis, keldamas skulptoriui 
naujus uždavinius.

Vlado urbanavičiaus paroda „Plie
no junginiai“, manau, yra puikus įvie
tinto meno pavyzdys, kuris perkopia 

įprastas parodų ekspozicijos ribas. 
Menininko jungiami plieno fragmen
tai simbolizuoja mūsų aplinkos gy
vastį, kuri trumpam suaktyvėja ir vėl 
aprimsta lyg miestą apraizgęs mato
mas ir nematomas industrinių metalo  
gijų tinklas.
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Vladas urbanavičius. Plieno junginiai. 2022. Paroda galerijoje (aV17). Evgenijos Levin nuotraukos



59naujasis židinys-aidai       2022  /  8

Keistas žanras rašyti apžvalgą konfe
rencijos, kurią pati rengei. Sulaukusi 
tokio pasiūlymo, žinoma, nustebau, 
bet kartu pamaniau, kad galbūt tai 
gera proga apmąstyti, ką nauja šio 
renginio metu sau atradau, kas sukė
lė abejonių ar nustebino. Kalba čia eis 
apie lapkričio 17–18 d. Vilniaus uni
versiteto Filologijos fakultete vyku
sią konferenciją „Literatūros kanono 
persvarstymas pokomunistinėse vi
suomenėse“ (Literary Canon Revision 
in Post-Communist Societies). tai ne 
pirma tarptautinė kanono konferenci
ja, kurią fakultetas organizavo kartu 
su Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutu. LLtI vykdomos ilgalaikės 
lietuvių literatūros kanono tyrimų 
programos rėmuose 2018 m. surengta 
tarptautinė konferencija, skirta lite
ratūros kanono formavimo ir tautokū
ros sąveikai Baltijos šalyse ir Vidurio 
europoje (šioje konferencijoje skaitytų 
pranešimų pagrindu vėliau publikuo
tas straipsnių rinkinys Literary Ca
non Formation as Nation-Building in 
Central Europe and the Baltics (19th 
to Early 20th Century), edited by Aistė 
Kučinskienė, Brigita Speičytė, Vikto
rija Šeina, Leiden: Brill, 2021). tokie 
renginiai suteikia progą pamatyti 
Lietuvoje vykdomą literatūros kanono 
procesų rekonstrukciją platesniame 
kontekste.

Lygindama mažas, konkrečiame 
lauke dirbančių tyrėjų konferenci
jas su metiniais didžiųjų asociacijų 
organizuojamais mokslo renginiais, 
įžvelgiu čia tiek privalumų, tiek ir 

trūkumų. esminis privalumas man 
yra interesų bendrystė ir bendruome
niškumas. Skirtingai nei didžiosiose 
konferencijose, čia retai kas sau lei
džia perskaičius savą pranešimą pra
dingti neišklausius kolegų, renginio 
metu naršyti telefone ar „nusiplauti“ 
iš baigiamosios diskusijos. Nedidelia
me būryje lengviau sukurti betarpišką 
atmosferą, rasti bendrą kalbą, keistis 
nuomonėmis, juokauti be baimės, kad 
liksi nesuprastas. 

Žinia, esama ir trūkumų. Neturint 
asociacijos užnugario, tenka labai pasi-
stengti, kad kvietimas dalyvauti ren-
ginyje pasiektų tikslinę auditoriją. 
Dėl mažo biudžeto ir konkuruojančių 
renginių gausos sunku prisikviesti iš
kiliausių savo srities specialistų. taip 
pat ir mūsų atveju iš kelių plenarinius 
pranešimus skaityti kviestų užsienio 
profesorių, prisikalbinti tepavyko ode
soje gimusį pasaulinio garso sovietolo
gą, Venecijos Ca‘ Foscari universiteto 
profesorių Jevgenijų Dobrenką. Kita 
vertus, kaip visi žinome, neretai nutin
ka taip, kad ką tik disertaciją apsigy
nęs jaunas tyrėjas parengia solidesnį 
pranešimą nei kokia dėmesio išpaikin
ta mokslo garsenybė. tad ir kamerinis 
mokslo renginys su dviem dešimtimis 
savo srities specialistų kitąsyk gali 
būti turiningesnis už šimtą dalyvių 
talpinantį pasaulinį kongresą.

Ar tokia buvo kanonui skirta kon
ferencija, lai sprendžia kiti – nesiim
siu vertinti savo pačios organizuoto 
renginio. užtat pasidalinsiu keletu 
pranešimų ir diskusijų metu man ki

lusių minčių. Pirmasis plenarinis Da
lios Satkauskytės pranešimas uždavė 
temą, kurią vėliau plėtojo ne vienas 
pranešėjas. o būtent – rašytojo biogra
fijos faktorius jo kūrybos (de)kanoniza
cijoje. Atrodytų, dar XX a. antroje pu
sėje literatūros teoretikų „palaidotas“ 
autorius turėjo jau seniai pradingti iš 
literatūros skaitymo akto. Deja, kaip 
rodo pokomunistinio laikotarpio (o ir 
bet kokio kito istorinio posūkio nulem
tas) literatūros kanono pervertinimas, 
andai teoretikų „palaidotas“ rašytojas 
ir vėl ištraukiamas į viešumą, apžiūri
nėjamas pro padidinamąjį stiklą, ka
rūnuojamas kančios vainiku arba ap
spjaudomas įširdusios minios. Kodėl 
mes negalime vertinti kūrinių, atsiri
bodami nuo juos parašiusio asmens? 
Veikiausiai todėl, kad pats vertinimo 
(o, vadinasi, ir kanonizacijos) procesas 
vyksta socialiniame kontekste. 

Satkauskytė pateikė lietuvių litera
tūros atvejų, kai rašytojo gyvenimo le
genda prisideda prie jo kūrybos kano
nizacijos. Vienas jų – Antanas Škėma, 
prie kurio sėkmingo įsitvirtinimo šių 
dienų lietuvių literatūros (akademi
niame ir mokykliniame) kanone nema
žai prisidėjo jo panašumas į Albert’ą 
Camus: egzistencinėmis nuostatomis 
gyvenime ir kūryboje, tragiškos žūties 
paralele, pagaliau net ir pozavimu 
prieš fotoobjektyvą prancūzų rašyto
jui būdinga maniera (su smilkstančia 
cigarete rankoje). Kaip priešingą – kū
rybos kanonizacijai trukdančios auto
riaus biografijos – pavyzdį Satkausky
tė minėjo Julių Janonį. o pranešimą 
užbaigė Vytauto Kubiliaus citata, ku-
rioje jis dar 1972 m. teigė, kad nepa
trauklių rašytojo biografijos faktų ir 
jo genialios kūrybos nedermę galima 
nesunkiai išspręsti depersonalizuojant 
jo kūrybos tyrimus. 

rašytojo gyvenimo istorijos atribo
jimas nuo jo kūrybos vertinimo gal ir 
įmanomas akademiniame, t. y. lite
ratūrologų konstruojamame, kanone. 
Bet kai kalba pasisuka apie visuome
ninį konsensusą dėl literatūros verčių 
hierarchijos, toks siekis atrodo nerea
lus. Aistė Kučinskienė savo pranešime 
apie posovietinio laikotarpio mokykli

Kanono debatai 
pokomunistinėse visuomenėse

VIKtorIJA ŠeINA
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nę Petro Cvirkos ir Salomėjos Nėries 
(de)kanonizaciją akivaizdžiai parodė, 
kad nevienareikšmius politinius pasi
rinkimus darę rašytojai išsilaikyti gali 
nebent žemesniųjų klasių programose, 
mat šio amžiaus mokiniai skaito kūri
nius, bet nesimoko rašytojų biografijų. 
Vyresnėse klasėse literatūra dėstoma 
apimant jau ir istorinį, biografinį bei 
kitus kontekstus. tad čia programų ir 
vadovėlių autoriai arba visai atsisako 
„nepatogių“ rašytojų, arba taiko įvai
rias probleminių biografijų modeliavi
mo strategijas – selektyvią gyvenimo 
faktų atranką, eufemizavimą, mitolo
gizavimą ir kt.

Mokyklinio literatūros kanono prob-
lemikai buvo skirtas ir vengrų tyrėjo 
Csabos Horváth pranešimas. Panašiai 
kaip mes čia Lietuvoje, jis kėlė klau
simą apie atotrūkį tarp šiuolaikinės 
literatūros raidos ir mokyklinių pro
gramų rengimo. Pasak pranešėjo, mo
kyklinė vengrų literatūros programa 
užsibaigia ties XX a. devintu dešimt-
mečiu, todėl mokiniai baigia vidurinį 
mokslą neįgiję kompetencijų skaityti 
šiuolaikinę literatūrą. tiek po šio pra
nešimo kilusioje, tiek ir baigiamojoje 
diskusijoje prisiminti ir kitų šalių mo
kyklinio literatūros dėstymo kuriozai. 
Kaip antai, prieš metus paviešintas 
vidurinio ugdymo lietuvių literatūros 
programos projektas, kuriame nebuvo 
nė vieno privalomo užsienio autoriaus. 
Lenkų tyrėja Krystyna Zabawa kalbė

jo apie savo šalies švietimo sistemos 
reglamentatyvumą: čia net ir pradi
nio ugdymo pakopoje mokytojams yra 
duotas privalomų literatūros kūrinių 
sąrašas. 

Greta rašytojo biografijos ir mokyk-
linio literatūros dėstymo, kitas konfe
rencijoje išryškėjęs kanono svarstymų 
aspektas – tai socialistinio kanono tęs
tinumas po SSrS žlugimo. Daugiausia 
apie tai savo plenariniame pranešime 
kalbėjo Dobrenka. Pasak jo, didelio po
puliarumo prieš pora dešimtmečių ru
sijoje (beje, ir Lietuvoje) sulaukę post-
modernistiniai Vladimiro Sorokino ir 
Viktoro Pelevino kūriniai nuosekliai 
eksploatuoja sovietines patirtis ir soc-
realizmo metodą (jam savitus tropus 
ir retoriką). Nors iš pirmo žvilgsnio 
šiuolaikinis rusų socartas dekonstruo
ja, taigi ir dekanonizuoja totalitarinę 
ideologiją ir jos estetiką, iš tikrųjų, pa
sak Dobrenkos, ši literatūros kryptis 
remitologizavo ir normalizavo SSrS 
praeitį šių dienų rusijoje. 

Dar viena konferencijoje nagrinėta 
tema – moterų (ne)reprezentavimas 
kanone. Solveiga Daugirdaitė kalbėjo 
apie atotrūkį tarp vidurinio ugdymo 
lietuvių literatūros programos, kurio
je iš 36 privalomų autorių tėra 3 ra
šytojos, ir šiuolaikinės populiariosios 
kultūros, kurioje (tiek praeities, tiek 
šių dienų) moterys kūrėjos sulaukia 
itin daug dėmesio. Lenkų tyrėja olga 
Bartosiewicz-Nikolaev analizavo, kaip 

šiuolaikinėje rumunų kultūroje kves
tionuojamas kanoninis siužetas apie 
savo žmoną į vienuolyno sieną įmū
rijusį meistrą Manolę. Ilgą laiką 
kaip moters pasiaukojimo pavyzdys 
aukštinta sakmė šiuolaikinių rumu
nų meninink(i)ų pasitelkiama patri
archalinės visuomenės kritikai. Apie 
socialinio moters vaidmens konstravi
mą kanoniniuose folkloro ir literatūros 
kūriniuose bei jų kritiką kalbėta ir per 
diskusiją. Vengrijoje dirbanti lenkų ty
rėja Magdalena Garbacik-Balakowicz 
prisiminė neseniai šioje šalyje aršios 
kritikos sulaukusį žymios intelektu
alės siūlymą persvarstyti jauno am
žiaus mokiniams teikiamą lektūrą ir 
atsisakyti patriarchalinį šeimos mo
delį aukštinančių klasikinių vengrų 
literatūros kūrinių. 

Apibendrindama konferencijos įspū
džius turbūt kaip esminį įvardinčiau 
tą patį, kurį išgyvenu kaskart susidur
dama su Vidurio europos regiono lite
ratūros tyrimais: kaip mažai mes apie 
juos žinome! Atrodytų, tiek geografiš
kai, tiek istoriškai jie mums turėtų 
būti artimi, bet mažosios literatūros 
globaliame literatūros mokslo pasau
lyje, deja, lieka įkalintos savo kalbi
niuose arealuose. Kol mes patys, o taip 
pat kroatų, slovakų ir kitų literatūrų 
tyrėjai įsisąmoninsime tarptautinių 
publikacijų poreikį, regioninės konfe
rencijos išliks svarbi terpė savo vykdo
mų tyrimų kontekstui pažinti. !

Vytautas Toleikis

Žydai lieTuVių liTeraTūroje
Nuo priešo iki sąjungininko

Knygoje Žydai lietuvių literatūroje autorius žengia į mažai mokslininkų tyrinėtą teritoriją, į istoriškai ir kultūriškai 
jautrią temą – imasi tirti, kaip lietuvių ir žydų santykiai atsispindėjo grožinėje literatūroje lietuvių kalba – nuo 
pirmųjų tekstų iki pat antrojo pasaulinio karo ar dar vėliau.

Toleikis leidžiasi į minties eksperimentą – ką galime pasakyti apie visuomenę, besiremdami grožinės literatūros 
tekstais ir atsižvelgdami į juos supantį istorinį kontekstą – spaudą, laiškus ir atsiminimus? ar šioje tekstų visumoje 
galime užčiuopti lietuvių tautos sąmoningumo formavimosiprocesus? ar galime tekstuose rasti antisemitizmo, 
antijudaizmo apraiškų? ar lietuva to meto europos kontekste yra kuo nors išskirtinė? Tyrimas, gausiai eksponuo-
jantis nagrinėjamus šaltinius, kviečia skaitytojus pažinti medžiagą ir pabandyti šiuos klausimus atsakyti patiems, 
čia nebandoma pasiūlyti vienintelės teisingos interpretacijos. autorius renkasi atskleisti keb lų situacijų kontekstą 
ir atsargiai pasiūlyti savuosius vertinimus. Ši knyga – proga naujame kontekste pamatyti gerai mums pažįstamus 
herojus –  Simoną daukantą, Motiejų Valančių, antaną Tatarę, antaną Vienažindį, joną Basanavičių, Vincą Ku-
dirką, Gabrielių landsbergį-Žemkalnį, Petrą Vileišį, Povilą Višinskį,  Žemaitę, Vaižgantą ir gausybę kitų.
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Neseniai Vokietijoje pasirodžiusiame 
straipsnių ir dokumentų rinkinyje 
Das Bistum Münster und Clemens Au
gust von Galen im Ersten Weltkrieg1 
(Miunsterio vyskupija ir Clemensas 
Augustas von Galenas Pirmajame 
pasauliniame kare) netikėtai daug 
dėmesio tenka Lietuvai. Knygos suda
rytojas istorikas ronas Hellfritzschas 
tyrinėja vokiečių kolonizacijos planus 
Baltijos krašte. Vieną tokių planų jis 
aptaria straipsnyje „Senosios „terra 
Mariana“ susigrąžinimas: Clemenso 
Augusto von Galeno baltiškos koloni
zacijos planas 1916–1919“)2.

Kaip atrodys ateities europa? Šis 
klausimas Pirmojo pasaulinio karo 
metais rūpėjo daugeliui kaizerinės 
Vokietijos visuomenės veikėjų. Disku
sijos virė reichstage, įvairių draugijų 
susirinkimuose ir privačiuose susiėji
muose. Vizijos populiarintos laikraš
čių straipsniais ir brošiūromis. Visų 
jų leitmotyvas – Vokietijos interesai 
viršum visko. o kur ir kaip imperijos 
ekspansija bus vykdoma, tai tik per
mainų frontuose diktuojamos detalės.

Vizionieriško polėkio, pasirodo, bu vo 
pagautas ir grafas Clemensas Augus
tas von Galenas (1878–1946) – reikš
minga asmenybė Vokietijos istorijoje: 
Miunsterio vyskupas, Antrojo pasauli
nio karo metais išgarsėjęs antinacisti

Lietuvos ateities vizija  
pagal grafą Clemensą  
augustą von Galeną

VILMA VASKeLAItė

niais pamokslais, už tai pelnęs „Miuns
terio liūto“ pravardę. Prieš pat mirtį 
tapo kardinolu, o 2005 m. pripažintas 
palaimintuoju. tačiau Hellfritzschas 
pristato ankstyvesnį jo biografijos as
pektą, kur kas menkiau žinomą, bet 
vertą mūsų dėmesio – dėl sąsajų su 
Lietuva.

Berlyne Pirmojo pasaulinio karo 
metais kunigavęs von Galenas mąs
tė plačiai. XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje Vokietija buvo europos 
pramonės centras. Industrializacija 
ir urbanizacija pakeitė kraštovaizdį, 
socialinį ir kultūrinį gyvenimą. tai 
ypač skaudžiai jautė socialinę funkciją 
prarandanti aristokratija. Klausimas, 
kaip modernioje visuomenėje išsau
goti kilminės aristokratijos statusą, 
labai rūpėjo iš kilmingos vestfališkos 
šeimos kilusiam dvasininkui. Katali
kų kilmingųjų susivienijimo (Verein 
katholischer Edelleute) nariai, tarp 
jų ir von Galenas, buvo įsitikinę, kad 
kolonizacija teikia galimybę jaunajai 
didikų kartai susigrąžinti visuomenės 
lyderių vaidmenį. 

Kitas von Galeno galvos skausmas 
buvo vokiečių katalikų padėtis. Aki
vaizdus visuomenės religingumo men
kėjimas XIX–XX a. sandūroje gąsdino 
Bažnyčios hierarchus visoje europoje. 
Bendrus pasaulietinės kultūros kelia

mus iššūkius Katalikų Bažnyčiai Vo
kietijoje didino dar vienas faktorius – 
protestantų dominavimas valstybėje. 
Prieš keletą dešimtmečių pasibaigusi 
imperinės valdžios ir Katalikų Bažny
čios kova dėl kultūros (Kulturkampf) 
liko gyva kolektyvinėje atmintyje. Von 
Galenas jautė poreikį stiprinti vokie
čių katalikų bendruomenę šių grėsmių 
akivaizdoje. Jo idealas buvo katalikiš
ka konservatyvi valstietiška visuome
nė – atsvara von Galeno supratimu 
moraliai degraduojančiai Vokietijai.

Bandymai kurti pavyzdines koloni
jas kituose žemynuose norimų rezulta
tų neatnešė. užtat vilties teikė Pirmo
jo pasaulinio karo metais okupuotos 
buvusios rusijos imperijos Pabaltijo 
gubernijos. Vokiškas šių teritorijų eli
tas ėmėsi propaguoti Pabaltijo prijun
gimo prie Vokietijos imperijos idėjas. 
Hellfritzschas apžvelgia Vokietijoje 
platintų publikacijų šia tema turinį. 
Daugelyje jų Livonija būdavo pristato
ma kaip vienintelė Šventosios romos 
imperijos kolonija3, retai apgyvendin
tas kraštas, kurio kitataučiai gyven
tojai lengvai pasiduos germanizacijai. 
Von Galenas tokio pobūdžio tekstais 
rėmėsi kurdamas savąjį Kuršo ir Lie
tuvos kolonizacijos planą.

Išsamiai su tuo planu susipažinti 
leidžia du leidinyje publikuojami šal
tiniai. Pirmas – konfidencialus von 
Galeno memorandumas Katalikų 
kilmingųjų susivienijimo pirminin
kui, išspausdintas 1916 m. gegužę4. 
Čia pagrindinis dėmesys skiriamas 
Kuršui, kadangi Lietuva, autoriaus 
teigimu, dėl mažesnio derlingumo ir 
didesnio gyventojų tankumo prasčiau 
tinkanti kolonizacijai5. Nepasirūpinus 
planingu vokiečių katalikų valstiečių 
apgyvendinimu Kurše, anot von Gale
no, jiems būsią sunku išsaugoti tikybą. 
Lietuviai ir latviai kunigai nepajėgsią 
aptarnauti po visą Kuršą išsimėčiusių 
katalikų gyvenviečių6, netgi vokiškai 

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

1 Peter Bürger, Ron Hellfritzsch (Hg.), Das 
Bistum Münster und Clemens August von Ga
len im Ersten Weltkrieg: Forschungen – Quel
len, (ser. Kirche & Weltkrieg, t 13), norders-
tedt: Bod – Books on demand, 2022.

2 Ron Hellfritzsch, „die Wiedergewinnung 

der alten „Terra Mariana“: Clemens august 
von Galens baltischer siedlungsplan 1916–
1919“, in: Ibid., p. 73–117.

3 Ibid., p. 85.
4 Vertrauliche denkschrift Clemens au-

gust von Galens zur ansiedlung in Kurland 

(Gedruckte denkschrift, Mai 1916), in: Ibid., 
p. 465–479.

5 Ibid., p. 467.
6 Ibid., p. 475.
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kolonistų tapatybei kilsianti grėsmė. 
Von Galenas mano, kad Pabaltijo vo
kiečiai protestantai per šimtmečius 
nerodė intereso germanizuoti vietos 
gyventojų. Valdininkija nebūsianti 
pajėgi puoselėti liaudies vokiškos dva
sios. Šis vaidmuo turi tekti ne kam 
kitam, o vokiečiams katalikams dva
rininkams. Autorius ragina juos telkti 
lėšas įsikurti rytuose, steigti banką 
būtinam kreditui teikti7. Planingai 
katalikų valstiečių ir amatininkų 
kolonizacijai įgyvendinti siūlo įkurti 
aristokratų vadovaujamą bendrovę8. 
Hellfritzschas pastebi, kad von Gale
nas kilmingiesiems numatė Viduram
žių lokatorių (lot. locatores) vaidmenį: 
šie anais laikais būdavo atsakingi už 
kolonistų iš konkretaus Vokietijos re
giono persikėlimą į rytuose numaty
tas gyvenvietes9.

Lietuva plačiau aptariama kitame 
šaltinyje – Katalikų kilmingųjų susi
vienijimo susirinkime 1916 m. lapkritį 
von Galeno perskaitytame pranešime10. 
Nors tema ta pati, šio šaltinio pobūdis 
visai kitoks. Memorandume figūravo 
praktiniai klausimai, o štai praneši
mas skirtas populiarinti kolonizacijos 
planą, čia dominuoja retorinės figūros. 
Įžangoje kalbama apie vokiečių riterių 
ordinų įsitvirtinimą Baltijos jūros pa
krantėje. Aristokratams primenamas 
protėvių pasiaukojimas krikštijant te
nykščius pagonis11. toliau pereinama 
prie iššūkių, kilsiančių po karo kolo
nizuojant Kuršą, o dar labiau Lietuvą. 
Pastaroji paveikta ilgaamžių ryšių su 
Lenkija, o anticarinis pasipriešinimas 
pagimdęs „stiprų lietuvišką naciona
linį judėjimą“. Von Galeno manymu, 
prireiksią atsargumo ir išsamių etno
grafinių studijų, norint išugdyti lietu
vių bendrystės su vokiečiais jausmą12. 
Dvasininkas atmeta galimybę atimti 
iš vietos gyventojų žemę, juos iškeldin
ti. Į buvusias valstybines ar be šeimi

ninko likusias žemes atkelti vokiečiai 
asimiliuosią juos palengva, kaip ven
dus, sorbus ir kt. tam būtina Lietuvoje 
sukurti stambių vokiečių žemvaldžių 
luomą13. Kalbą von Galenas efektingai 
užbaigia kviesdamas katalikus aristo
kratus tapti protėvių – kalavijuočių ir 
kryžiuočių – vertais vokiečių kultūros 
nešėjais į rytus14.

Vizionieriaus veikla neapsiribojo 
raštais ir kalbomis. 1916 m. rugpjūtį 
von Galenas dalyvavo steigiant Vo
kiečių kolonizavimo ir migracijos su
sivienijimą (Vereinigung für deutsche 
Siedlung und Wanderung). Ši organi
zacija vienijo įvairias vokiečių kolonis
tų reikalais besirūpinusias draugijas15. 
Vertas dėmesio faktas, kad von Gale
nas dar tebevykstant karui apsilankė 
Lietuvoje. 1918 m. rugpjūtį susivieni
jimas pasiuntė trijų dvasininkų dele
gaciją į oberostą16: be von Galeno, jai 
priklausė „Caritas“ organizacijos įkū
rėjas prelatas Lorenzas Werthmannas 
ir kunigas Markusas Glaseris. Pasta
rieji propagavo idėją perkelti rusijos 
vokiečius katalikus į Lietuvą. Vilniuje 
dvasininkai susitiko su Lietuvos vals
tybės tarybos nariais – pirmininku 
Antanu Smetona, kunigu Kazimieru 
Steponu Šauliu17 ir kanauninku Juo
zapu Kukta. 

Straipsnio autorius daug dėmesio 
skiria Lietuvos tarybos ir karinės 
oberosto administracijos santykių pe
ripetijoms. Jų supratimas leidžia pa
aiškinti, kokiais interesais vadovavosi 
kariškiai, organizuodami dvasininkų 
kelionės programą ir kontroliuoda
mi jos eigą. oberoste šeimininkavu
siems vokiečiams rūpėjo numaldyti 
lietuvių politikų reikalavimus suteikti 
daugiau savarankiškumo. Įtampa iš
augo 1918 m. liepą Lietuvos tarybai 
išrinkus kunigaikštį Wilhelmą von 
urachą Lietuvos karaliumi Mindau
gu II. Kariškiai tikėjosi, kad vokiečiai 

kunigai palankiai nuteiks lietuvius 
dvasininkus katalikų kolonistų atvy
kimo klausimu18. Delegacijos nariai 
su oberosto administracijos atstovais 
įsiamžino kažkokiame Lietuvos ūky
je – Hellfritzscho archyvuose rasta 
nuotrauka puikuojasi ant pristatomo   
leidinio viršelio.

Kelionės įspūdžiai, anot istoriko, 
atšaldė von Galeno norą organizuoti 
katalikų kolonizaciją Lietuvoje. rem
damasis oberosto administracijos 
atstovo raportu, Hellfritzschas spėja, 
kad kunigai turėjo pajusti priešišką 
vokiečiams vietinių gyventojų nusi
teikimą. Laiške motinai Berlynan 
sugrįžęs von Galenas planą Lietuvoje 
įkurdinti rusijos vokiečius pavadino 
neperspektyviu. Veikiausiai įsitikino, 
kad šis kraštas nėra taip jau retai ap
gyvendinti tyrai. Svarstant kolonizaci
jos klausimus, viešai kunigas daugiau 
nebesireiškė. Panašu, kad iki kelionės 
po oberostą von Galenas išties maža 
ką žinojo apie išsvajotąjį regioną. Ne
randame ir jokių užuominų apie von 
Galeno reakciją į politinius pokyčius 
Lietuvoje ir Kurše nuo 1916 m.: gali
ma spėti, kad kunigo pernelyg nedo
mino tokie įvykiai, kaip Lietuvos ir 
Kuršo nepriklausomybės deklaracijos. 
Vis dėlto keistoka, kad taip aktyviai 
paramos savo projektui ieškojęs von 
Galenas nesistengė megzti kontaktų 
su provokiškais aktyvistais iš pačios 
Lietuvos ir Kuršo (ar bent Hellfritz-
schas nemini tokių kontaktų).

Von Galeno požiūrį į Lietuvą ir Kur
šą galėtų padėti paaiškinti palyginimas 
su barono Friedricho von der roppo 
(1879–1964) veikla Pirmojo pasaulinio 
karo metais. Pastarasis tuo metu ak
tyviai sukosi Berlyno politiniame gy
venime. 1917 m. jo įsteigtai Vokiečių-
lietuvių draugijai (DeutschLitauische 
Gesellschaft) priklausė daug Vokieti
jos katalikų Centro partijos narių19.  

a P ž V a L G aa P ž V a L G a

7 Ibid., p. 471–473.
8 Ibid., p. 477.
9 Ron Hellfritzsch, op. cit., p. 92.
10 Referat über ansiedelung im Osten nach 

dem Kriege von Graf Clemens august von 
Galen (außerordentliche General-Versamm-
lung des Vereins katholischer Edelleute, 30. 
november 1916), in: Ibid., p. 480–492.

11 Ibid., p. 480–481.
12 Ibid., p. 485.
13 Ibid., p. 488–491.
14 Ibid., p. 491–492.
15 Ron Hellfritzsch, op. cit., p. 99–101.
16 Vok. Land OberOst – administracinis 

vienetas, 1915 m. sudarytas Vokietijos ka-
riuomenės okupuotose Rusijos imperijos va-

karinėse teritorijose. jam priklausė Lietuva ir 
Kuršas.

17 Hellfritzschas klaidingai įvardija jį buvus 
tarybos vicepirmininko jurgio Šaulio broliu.

18 Ibid., p. 107–108.
19 Tarp jų ir „Lietuvos draugu“ tituluojamas 

Matthias Erzbergeris (1875–1921). Hellfritz-
schas užsimena apie von Galeno antipatiją 
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Įdomus faktas: tą pačią 1918 m. va
sarą, kai von Galenas susiruošė „ins
pektuoti“ Lietuvą, po kraštą važinėjo 
ir baronas von der roppas. Pastarojo 
tikslas buvo suburti Lietuvos žemval
džius į stiprią konservatyvią politinę 
partiją; 1918 m. rugpjūčio 22 d. jis įkū
rė Lietuvos žemvaldžių draugiją (Ver
band der Landbesitzer Litauens)20.

tiek von der roppas, tiek von Gale
nas siekė Lietuvą paversti Vokietijos 
kolonija. Abu svajojo apie konserva
tyvių stambiųjų žemvaldžių sluoksnio 
dominuojamą visuomenę. Vis dėlto 
juos skiria svarbus aspektas – požiūris 
į vokiečių kolonizaciją. Von der roppo 
politinės veiklos siekis buvo satelitinių 
valstybių Vokietijos rytuose atsiradi
mas. Vietiniai gyventojai, jo manymu, 
Vokietijos įtakos sferoje turėtų tvarky
tis kiek įmanoma savarankiškai. tuo 
metu von Galenui, regis, visiškai nerū
pėjo politinė Kuršo ir Lietuvos santvar
ka. Bent jau publikuotuose šaltiniuose 
apie tai užuominų nėra. Jo svarstymų 
centre tėra vien mintis, kaip sukurti 
geresnę vokiečių visuomenę. Be prie
vartos priemonių (turto nusavinimo ir 
tremčių), užtat perauklėjant vietinius 

gyventojus apgalvotai sukonstruotoje 
socialinėje aplinkoje.

Von Galeno planas gali būti inter
pretuojamas kaip socialinės inžinerijos 
projektas. tikslingos gyventojų perkė
limo priemonės turėtų leisti sukurti, 
jo galva, idealią visuomenę. Valstybi
nės valdžios vaidmuo tame projekte 
menkas. Dvasininkas nuolat pabrėžia 
biurokratų ir paprastų gyventojų su
svetimėjimą. Vietoje to von Galenas 
regi savotišką vokiečių katalikų aristo
kratų oligarchiją. Socialinę harmoniją 
jo vizijoje užtikrina bendros skirtingų 
luomų atstovų vertybės. Lietuva ir 
Kuršas dvasininką veikiausiai tedomi
no kaip erdvė, geriausiai tinkanti šiam 
socialiniam eksperimentui. Dėl to jo ir 
nedomino politinės peripetijos rytuo
se, visą dėmesį jis skyrė socialinės uto
pijos konstravimui. Vizitas Lietuvoje 
tokiu atveju galėjo jį nuvilti dvigubai. 
Ne tik dėl laisvų didelių žemės plotų 
trūkumo ir priešiško vokiečiams vie
tinių gyventojų nusiteikimo, bet ir dėl 
akistatos su ten šeimininkaujančiais 
tautiečiais. Jo socialinis eksperimen
tas brutalaus karinio režimo valdomo
se teritorijose neturėjo jokių šansų.

Vertindamas von Galeno veiklą Hell-
fritzschas atsargiai renka žodžius. 
Vokietijoje pastaraisiais metais daug 
dėmesio skiriama kolonializmo pavel
dui demaskuoti. tema jautri: karštus 
ginčus tebekelia tezė, kad XIX a. įsi
tvirtinęs kolonijinis mąstymas padėjo 
pagrindą nacistiniams nusikaltimams. 
Istoriko išvada tokia: paramos savo 
kolonizacijos planui paieška pastū
mėjo von Galeną įsijungti į projektus, 
kuriuos galima laikyti nacių gyvybinės 
erdvės rytuose planų pirmtakais21. 
Na, tą patį galima pasakyti apie tūks
tančius kitų veikėjų. Pats von Gale
nas savo memorandume pažymi, kad 
„kolonizacija dabar figūruoja visose 
darbotvarkėse“22. Von Galeno planas 
yra reikšmingas todėl, kad parodo, jog 
argumentų remti vokiečių kolonizaciją 
rytuose netrūko ne tik nacionalistams 
ar pramonininkams, bet ir Vokietijos 
Katalikų Bažnyčios atstovams. o eks
pansiniams užmojams pagrįsti ir vėl 
puikiausiai tiko istorija. Kryžiuočių 
 ainiams ne itin rūpėjo, kad vietiniai 
gyventojai jau seniai pakrikštyti ir 
patys su pasididžiavimu savo kraštą 
vadina „Marijos žeme“.

Erzbergeriui, tačiau taip ir lieka neaišku, ar 
dvasininką piktino Erzbergerio žingsniai kon-
krečiai Lietuvos klausimu. Veikiau jau nesuta-
po jų nuomonės dėl Vokietijos katalikų par-
tijos tikslų.

20 Plačiau apie baroną von der Roppą žr. 
Eberhard demm, „Friedrich von der Ropp 
und die litauische Frage (1916–1919)“, in: 
Eberhard demm, Ostpolitik und Propaganda 
im Ersten Weltkrieg, Verlag: Peter Lang, 2002, 

p. 259–297.
21 Ron Hellfritzsch, op. cit., p. 116–117.
22 Vertrauliche denkschrift Clemens august 

von Galens, p. 466.
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Sinodinio kelio Bažnyčioje ir kasdienio gyvenimo aktualijos, atviri pokalbiai  
bei istorijos, liturgijos katechezė, kultūros blyksniai, Biblijos ir vaikų išmintis, 
jaunuolių iššūkiai, tėvų ir senolių nuotykiai, knygos, receptai, anekdotai... ir 
visa, kas rūpi ir yra arti to, kuriam reikia Dievo ir žmonių artumos.  

Artuma trokšta, kad katalikai Lietuvoje būtų sąmoningi ir aktyvūs Bažnyčios 
nariai bei šalies piliečiai. 

Užsiprenumeruoti galite bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje, internetu (prenumeruok.lt, 
indeksas 5010) arba redakcijoje (Papilio g. 5, II a., Kaunas, tel. 8 37 20 96 83, 8 677 60970).

Įsigyti – redakcijoje, bažnyčiose, didžiuosiuose prekybos centruose  
ir katalikiškuose knygynuose visoje Lietuvoje!

www.artuma.lt
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Posovietinės erdvės scenose išgarsėjęs dramaturgas 
Marius Ivaškevičius grįžo prie stambiosios prozos – tur
būt sunkiausiai prijaukinamo lietuvių literatūros žan
ro. teatro aura niekur nedingsta ir naujame romane, 
su tamsiu erotizmu ir nevaldoma agresija įsibrovusia
me į globalių katastrofų prislopintą mūsų literatūros 
rinką. Tomas Mūras – dialogiškas, polemiką ir ginčus 
kurstantis kūrinys, kuriame išlaikoma intelektuali int-
riga, yra scenų su muštynėmis, daug lakstymo ir daik
tų laužymo, laisvai liejasi alkoholis ir kraujas, detaliai 
užfiksuotas net seksualinės prievartos aktas. Siužetas 
puikiai tiktų kamerinei scenai, nes vaizduojamas užda
ras menininkų rezidencijos pasaulėlis, kur sukasi vis 
tie patys tipiški personažai, nors pagrindinis veikėjas 
mintyse susikūręs kitą, erotinę euforiją žadantį erdvė
laikį, svaiginasi prisiminimais apie negrįžtamai nuto
lusią mūzą, „moterį-šventę“, kurios kerai neišsisklaidė 
per daugelį išsiskyrimo metų. romane vaizduojamas 
ateities pasaulis (finale paminėta 2047 m. data), tačiau 
vargu ar galima jį priskirti fantastikos žanrui – pietų 
Vokietijoje, „Artemijos viloje“ įkurdinta izoliuota bend-
ruomenė nesusiduria su technologine pažanga, žmonių 
komunikacijos priemonės tos pačios kaip ir mūsų die
nomis, netgi archyvuojamos sename telefone išlikusios 

SMS žinutės – mat tokiu prieštvaniniu būdu išsiųsto 
pranešimo neįmanoma atšaukti ar redaguoti. 

Vienintelis skirtumas nuo dabartinio pasaulio – to
tali kūrybos komercializacija, turtingiems stebėtojams 
atviro menininkų zoologijos sodo vizija: Tomo Mūro vi
suomenėje nebelikę vietos laisviems kūrėjams, visi jie 
uždaryti tobuluose getuose – rezidencijose, kartkartė
mis migruoja tarp šių futuristinių komunų po visą pa
saulį ir gali būti palyginami su skirtingų lygų sporto 
profesionalais, pakylančiais į reitingų viršukalnes arba 
negrįžtamai iškrentančiais į menkesnės vertės klubus. 
Menas tapęs paslaugų sfera, kuri aptarnauja tūkstan
čius turistų, atvykstančių paspoksoti į tai, kas jiems ne
suvokiama, todėl ir rezidencijų čiabuviai turi taikytis 
prie lankytojų, įvairiais akibrokštais siekti jų dėmesio, 
atitikti banalius lūkesčius. Nepriklausomo, autentiš
ko meno išvis nelikę, nes juk „esi tik nususęs mėgėjas, 
jei neturi rezidencijos“ (p. 17); negali būti rašytojas ar 
dailininkas, jei tavo kūrybos neaprobuoja dailės įran
kių magnatas ar psichiatrų komisija. Menininkai tam
pa atrakciono eksponatais, jie vertinami kaip nenor
malūs, radikaliai kitokie, pažymėti genialumo žyme, 
amžini vaikai, kuriems būtinas intelektualinis badas 
(p. 27). Kartu naiviai tikima, kad kūryba vis dar ža
dins ateities kartų smalsumą, kad menininkai, net ir 
suvaryti į rezervatus, nepraras charizmos keičiantis 
madoms ir skoniams.

romano dėmesio centre atsiduria senamadiškas, neu-
rotiškas, žalingų įpročių ir žemiškų aistrų kamuojamas 
intelektualus patinas, pasaulinio garso rašytojas, išlei
dęs vos vieną knygą. tai anachroniškas, lyg iš XX a. 
vidurio atklydęs egzistencializmo laikų herojus, perso
nažas, iki skausmo ir banalybės nugludintas ernesto 
Hemingway‘aus, Alberto Camus, Henry Millerio kūry
boje. Mūras pats save sukūrė kaip rašytoją, nuo viskio 
butelio etiketės nusižiūrėjęs pseudonimą, visiškai išsi
žadėjęs savo ankstesnės tapatybės ir smagiai postrin
gaujantis knygines banalybes: „Drąsa – kai jau įveiki 
baimę, o laisvė – kai jos neturi“ (p. 48). Jis nuolat de
monstruoja erudiciją: jį išgarsinęs vardas – aliuzija 
į XVI a. britų katalikų kankinį ir mąstytoją šv. tomą 
Morą bei jo Utopiją; jis diskutuoja apie Friedrichą 
Nietzschę ir Vladimiro Nabokovo Lolitą, apmąsto Ge
orge Sand ir Fryderiko Chopino meilės istoriją. Jis nori 
mokytis iš genijų, laiko save patologiniu perfekcionis
tu ir taip pateisina ilgalaikę kūrybinę negalią, kita ver
tus, neprimena solidaus profesoriaus, pasislėpusio tarp 
knygų. trylika metų praleidęs įvairiose rezidencijose, 
save jis laiko tik rąja šio kūrybinio geto žvaigžde, spin
duliuoja panieka kolegoms, neadekvačiai vertina lyčių 

KnyGų aidai
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aistrų burbulas
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santykius, pabrėžia gyvuliškąją savo prigimties pusę, 
mėgaujasi išviešindamas privačius atsiminimus apie 
ryškiausią gyvenimo pasiją. Didžiuodamasis savo iš
skirtine padėtimi, Mūras negali sau prisipažinti esąs 
nevykėlis, kuriam nepasisekė literato karjera, jis ilgai
niui prarado ryšius su žmonėmis, likusiais už burbulo 
sienų, ir yra priverstas kovoti su vidiniais demonais. 
Kūryba jam ilgai atrodė efektyviausia tokios kovos prie
monė, padedanti atkurti išsiskaidžiusios asmenybės   
integralumą. 

romanas užtikrintai gravituoja į pornografijos pusę, 
stengiamasi erotiškai sudirginti skaitytojus, nors tai pa
daryti šiais laikais be galo sunku. Mūras labai sunkiai 
susitaiko su vienatve, o beveik vegetatyvinė egzistencija 
rezidencijos „narvuose“ provokuoja jį maištauti. Kad ir 
koks išsilavinęs ir talentingas, Mūras yra pernelyg siau
ro akiračio – malonumas, pasitenkinimas, susižavėji
mas jam neatsiejami nuo fiziologijos ir sekso. Šią savybę 
jis priskiria ir savajai mūzai Anai, kurią gamtos ir meno 
grožis „žavi, gniuždo ir užburia“ (p. 70), kurią kadaise 
užvesdavo net aistra pulsuojantys rašytojo žodžiai, pa
siekdavę svarbiausią erogeninę zoną – vaizduotę. Jis ge
rai išmokęs pamoką, kad egzistuoja dviejų rūšių mūzos, 
„įkraunančios“ gyvenimo ir kūrybos variklį – vienos jau
kiai šildo, kitos fatališkai degina. Ana, kuri kadaise galė
davo patenkinti slapčiausias Mūro fantazijas, tikrai ne
spinduliavo jaukumu ir ramybe, ji visą laiką asocijavosi 
su nesaugumu, įtampa, ribinėmis patirtimis.

Mūro seksualumas agresyvus, egoistiškas, jo beato-
dairišką pasitikėjimą savimi pakursto į jo narvą atkly
dusios gerbėjos pareiškimas, jog literatūros istorijoje 
lieka tik hemingvėjiški herojai: „Jeigu tu esi genijus, 
privalai ant visų dėti skersą. Kartais net būti žiaurus“ 
(p. 108). rašytojas išties žiaurus ir sau, ir greta esan
tiems, psichiatrai įžvelgia jame polinkį į autodestrukci
ją. Jį greitai užvaldo aistra, pereinanti į apsėdimą, kai 
net rezidencijos kolegoms kyla abejonių dėl jo dvasi
nės pusiausvyros. Neurozių kamuojamas rašytojas išo-
riškai stengiasi atrodyti nepriklausomas nuo viešosios 
nuomonės. Vis dėlto be savo pasijos jis jaučiasi neįgalus, 
tuščias: juk „Ana yra kaip skylė, pro kurią manyje pučia 
skersvėjis, ir kol aš jos ten negrąžinsiu, siaubsiu save 
visą likusį, niekam nejausdamas gailesčio“ (p. 265).

Sužinojęs, kad jo ilgai ignoruota meilužė Borneo 
džiunglėse užsiima orangutangų priežiūra, Mūras ap
sisprendžia trauktis iš kultūros į gamtos pasaulį – taip 
prasideda jo sugyvulėjimo kelias, kuriam reikia valios 
pastangų, būtina atsisakyti civilizacijos teikiamo kom
forto. Jam jau gerokai pakyrėjęs uždaras rezidencijos 
burbulas, lyg autobuso stotelė, kurioje niekas nesto
ja – elitinės kūrėjų bendruomenės, ateities Parnaso pa
rodija. Neįkvepia ir kolegos – naivuoliai, intrigantai, 
kompleksuoti dvasios vargetos. Iš šio burbulo galima 
ištrūkti tik nusimetus kultūrinio paveldo kevalą. 

romanas dvelkia dekadanso nuotaikomis: meninin
kai, anksčiau svajoję pakeisti visuomenę, čia beviltiš
kai įklimpę tarp banalių tauškalų. Moterys traktuo
jamos kaip patinų medžiojamas grobis, sekso objektai 
arba nevykėlės, kurioms nelemta priartėti prie kūry
bos paslapčių. rezidencijos lingua franca – anglų kal
ba, tačiau Mūras įsitikina, kad artėjant prie autentiško 
gyvuliškumo ir komunikacijos priemonės tampa labai 
elementarios – belieka kliautis trumpais šūksniais ir 
keiksmažodžiais. Atsidavus erotikos stichijai, Mūrui 
paaštrėja visos juslės. 

erotiniame diskurse svarbi gastropoetinė simbolika: 
siekiama išragauti visus gyvenimo skonius, apipinti 
erotinę komunikaciją kulinariniais ritualais, galų gale 
skandinti neišsipildymo neviltį 57 buteliuose Hennes
sy konjako. Godžiai ryjant, siurbiant į save juslines 
patirtis, užmirštama, kad gardžiausias, amžiną meilę 
išreikšti turintis maistas ilgainiui virsta pražūtin tem
piančiu masalu ir mirtinais nuodais. Nebelieka jokios 
bendros ateities su Ana perspektyvos, neriama į meta
fizinį viską nuplaunančios užmaršties ežerą – kūrybiš
ką eroso dvasią įveikia destruktyvus tanatas.

Akivaizdu, kad Ivaškevičiaus romanas rašytas dar 
gerovės ir taikos laikais, kai atrodė, kad globali vaka
rietiško stiliaus rinkos ekonomika ir liberali pasaulio 
tvarka nepajudinama, o marginalioms grupėms (kokia 
galima laikyti menininkus) garantuota apsauga ir tam 
tikros privilegijos. Ši tvarka nepatinka ne vien vidinių 
demonų kankinamam Mūrui. Ją bando drumsti rezi
dencijos naujakurys – rusas Vasia, jaunas, pripažini
mo karštligiškai siekiantis kompozitorius, Mūro kon
kurentas zoologinėje kovoje dėl teisės dominuoti. Kiti 
burbulo gyventojai į Vasios prastas manieras žvelgia 
atlaidžiai, lengvai nusileisdami pretenzingam barba
rui. tam tikra prasme Mūras, stojęs į kovą su Vasia, 
įkūnija senąjį Vakarų modernistinės kultūros kanoną, 
kurio centre – komplikuota, kenčianti, maištinga, savo 
pastangų bergždumą suvokianti asmenybė. Idiliškoje 
„Artemijos viloje“ galima stebėti egzistencializmo ideo
logijos saulėlydį, kai nesugebama nieko sukurti, tik ref
lektuojama praeities genijų (kurie veikė kaip „šedevrų 
štampavimo staklės“, p. 292) didybė. Sterilus reziden
cijos burbulas visiškai atribotas nuo išorės kataklizmų, 
jis nuostabiai ir įtartinai apolitiškas. tokia kraštutinė 
meno autonomijos forma šiandien gali būti traktuo
jama kaip aiški politinė pozicija – teigdamas visišką 
neut ralumą ir nesuinteresuotumą menininkas rizikuo
ja tapti lengvu grobiu agresoriams. Nežinia, kas mūsų 
laukia 2047-aisiais, bet 2022 m. savo sultyse verdančių 
meno burbulų pasaulis atrodo lyg distopinė egzotika, 
bohemiškų svajonių apie kūrybinę laisvę karikatūra. 
tiems menininkams niekad neįtiksi – duok jiems pra
bangius rūmus, ir jie pavers juos konclageriu, iš kurio 
patys bandys bet kokia kaina išsiveržti.

K n y G ų  a i d a i
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K n y G ų  a i d a i

Mielas skaitytojau, jeigu bent šiek tiek domiesi lietu
vių poezija, tikriausiai žinai Vladą Braziūną. Atpažįsti 
jį renginiuose, parodose ar pristatymuose. Gal net pa
matai leidyklos pranešimą spaudai ant savo Facebook 
sienos, kas antrus metus išeinant naujai jo knygai. Bet, 
skaitytojau, atsakyk man nuoširdžiai: ar esi skaitęs 
daugiau nei du poeto eilėraščius ir rekomendavęs Bra
ziūną paskaityti draugui? Nenusimink. Aš irgi. tačiau, 
nepaisant mudviejų menkų pastangų ir nedidelio en
tuziazmo, Braziūnas, atrodo, gali didžiuotis visaverte 
poe to karjera: visi įmanomi laurai, pavasariai, premi
jos. Paskutiniu poeto karjeros įvertinimu tapo šiemet 
pub likuoti autoriaus „rinktiniai raštai“ – poezijos rink
tinė laiko pralandos, paties Braziūno sudaryta iš dau
giau nei kelis dešimtmečius kaupto jo poezijos lobyno. 
Ją ir aptarsime.

Didžiąją knygos dalį sudaro eiliuoti tekstai. Įvairiau
sių metrų, formų, ilgių, rimavimo būdų. Akivaizdu, kad 
Braziūnui eilėraščio organizavimas klasikiniu būdu 
yra svarbiau už visa kita. Gaila, dėl to dažniausiai nu
kenčia eilėraščio semantika. tarkime, viena pirmųjų 
knygos paklodžių – „katilinė“ – prasideda taip: „mazuto 
liepsnos pragaro mašinos / grėsmingai šnypščia žarnos 
jų špižinės / išmesdamos pro nosį tvoskų orą / atmesda
mos priešpaskutinį norą“ (p. 14). Gerai, kol kas aišku. 
Bus apie mašiną, ji asocijuojama su pragaru, karščiu. 
Ir dar užsimenama apie priešpaskutinį norą (įdomu, 

kodėl ne paskutinį; tikiuosi, ne dėl to, kad eilutėje pri
trūko poros skiemenų), su kuriuo ta mašina ir jos rūs
tybė kažkaip bus susijusi. Skaitome toliau: „išvyst kaip 
sklendžia kovo dangumi / mėnulio pusriekė su medu
mi / išdygusi virš skęstančio pušyno / virš mėlyno van
dens kuris nežino / kas jį sapnuos ir kas jį nugyvens / 
kol klyktels valties pabaidytas paukštis / kur tu plau
ki žmogau ir kokiam aukšty / sparnus užlauši debesy 
Lėvens“ (p. 14). Čia jau pradedu įtarti, kad didelio te
matinio ir siužetinio rišlumo iš teksto nereikia tikėtis. 
Pasirodo, taip ir yra. Poetas lengvais asociacijų šuoliu
kais šokinėja per gamtovaizdžius, mašinos įvaizdžius, 
kūrybos ir apgavystės temas, tačiau nieko taip ir ne
pasako. Galima sakyti – minčių srautas. Bet ar tikrai? 
Minties šiame sraute nedaug. Veikiau tai vienas pras
tesnių „ką matau, tą ir dainuoju“ pavyzdžių. Negana 
to, tuos porą eilėraščio puslapių užpildo tokie nutrinti
ni poetinai tropai kaip „atminties verpetai“, „rūstybės 
pirštas“, „buvimas dykas“, „spengia naktyje“. Ir tai tik 
vienas eilėraštis – daugybė „žaltvykslių naktų“ dar sle
piasi knygoje. Aišku yra tai, kad šis eilėraštis dedikuo
jamas rimantui Šaveliui, ir galbūt jis turi raktą į visą 
šitą skirtingų substancijų kratinį, tačiau net jeigu tai ir 
tiesa, eilėraščio vieta yra vokelyje, o ne rinktinėje, re
prezentuojančioje poeto kūrybą.

Kratinys. Būtent prie šio žodžio mintys grįžta daž
niausiai apmąstant Braziūno kūrybą. Kratinys ne tik 
sustabarėjusių poetinių klišių, bet ir įvairiausių mi
tologinių bei religinių sistemų. Sunku net atrasti mo
tyvaciją, kaip poetas pasirenka naudoti vieną ar kitą 
įvaizdį. Pavyzdžiui: „pažadini mane iš pasaulio peleno / 
paties ir genties jaunystėje / žaltį, žalčių karalių, rytą 
iš savo šventyklos, iš Indijos / atšliaužusį į rasos laužą, 
į žalią ugnį įmigusį / dar šiltą, pakibirkščiuoja ir blės
ta, menkai beapšviečia / gal kad dienos vidury, nega
liu užsimerkti: esamas, gobiamas / be kovos atlaimė
tas, be gaidžio, be lino siūlo / iš pragarmės labirinto“ 
(p. 25). Norėčiau išgirsti, kaip koks religijotyrininkas 
bando šiame eilėraštyje atrasti vidinę logiką. Manau, 
tai būtų vienas geriausių intelektualinio šarlatanizmo 
pavyzdžių.

Kai kurie sinkopuoti eilėraščiai taip smarkiai užsė
ti aliteracijomis ir asonansais, kad dabar skamba kaip 
reperio bandymas pasimaivyti prieš kameras: „mainos 
peizažai, kol kas dar / pažįstami, dangūs pražysta / kad 
lieka toli pranašystės, kad / leista nuklysti į liekaną, 
aiškiai / didesnę už visumą, būsimą ar / nebebūsimą, 
autobusas rieda be / dusulio [...]“ (p. 30). Akivaizdu, kad 
autorių tiesiog pagauna muzikali kalbos inercija. toks 
kalbos šamanizmas nusidriekia per visą knygą, akcen
tuodamas formą ir naikindamas turinį.

Nemažai eilėraščių primena liaudies dainas: „ąžuo
lėli šimtašaki / ar tave ši žemė sakė / ar mane, kai ryto 
metą / raibą plunksną žaibas meta“ (p. 48). Arba: „ašara 

Vladas Braziūnas,
LaiKO PRaLandOs: 
Eilėraščiai,
Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
2022, 256 p.

dailininkė deimantė 
Rybakovienė

Laiko prašvaistos

MANtAS toLoČKA
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riedės / krašteliu širdies / vakaras ateis / va su šienpjo
viais / leisis padaubiais / su balsais baugiais“ (p. 212). 
Suprantu bandymą imituoti tautosakos žanrą. taip, 
dažniausiai tokios dainelės nebūna prisodrintos aukš
čiausios intelektualinės prabos turiniu, bet kartais jos 
turi siužetą arba kokį atsikartojantį motyvą, ką nors, 
kas vestų skaitytoją viena ar kita kryptimi, o ne tik 
migdytų nuostabiu lietuvių kalbos skambesiu. 

Knygoje tarp gausybės poetinių žanrų ir formų, aiš
ku, yra ir šiek tiek modernesnių: keletas eilėraščių pro
za, verlibrų, netgi pabandymų pažaisti eilėraščio gra
finiu išdėstymu. Čia problemos tos pačios. tarkime, 
eilėraštis „daugiau neturiu kur gyventi“ (p. 130). už
manymas paprastas – du greta išrikiuoti ketureiliai, 
kuriuos galima perskaityti dviem būdais (vieną po kito, 
arba išilgai, sujungiant eilutes). Štai vienas iš varian
tų: „būdavo ir nėra, būtasis nesamasis vėjas / budina, 
jau diena, jau saulė šoka anta kalno / per juodą pūdymą 
apakęs skrieja / tik sapno juokas, neieškoki kalto / ir 
atmuša sparnus, ir suanglėja / būtasis liudija, būtasis 
valdo / sausa eglelė motinos skara / tik esamajame, ku
rio nėra“ (p. 130). tikrai taip, kai tekstas, sudarytas iš 
tarpusavyje menkai besisiejančių predikatyvinių kons
trukcijų, jokio skirtumo, kaip skaitysi, vis tiek gausis 
tas pats abstraktus pameditavimas apie būtį.

Iš visų poetinių formų rinktinės centre – sonetas. Ga
lima būtų pagalvoti, kad būtent ši forma suverš auto-
riaus mintį, neleis daugžodžiauti. Deja, nieko pana
šaus. Čia kalbėjimas irgi pilnas patoso ir banalybių. 
Pavyzdžiui: „palydi mano žvilgsnis tavo žvilgsnį / ir tu 
Kalėdų šitaip išsiilgsi / kaip aš tavęs, svajas, kaltes pa
žinsi / ir išpažinsi už mane kaip niekas“ (p. 166). Argi 
negalėtų šie žodžiai tapti naujojo „Mango“ ar „Pikaso“ 
grupių kalėdinio singlo priedainiu? Apskritai kalbant 
apie Braziūno sonetus, galbūt verta paminėti, kad juo
se daugiau miesto įvaizdžių. Bet čia irgi, neaišku kaip 
ir kodėl, prisimaišo agrarinių motyvų: „juodas miestas 
kaip laivinis kirvis / įsikirtęs sluoksniuose kalbos / juo
dą miestą juosia baltos dirvos / alavinio debesio [...]“ 
(p. 149). tai yra poezija be atrankos. Niekas nėra deri
nama. Na, išskyrus galūnes.

o dabar jūsų dėmesiui, mano nuomone, geriausias 
knygos eilėraštis: „mes bent jau keturiese: mūsų sielos / 

ir du pavargę jų vergai, du kūnai / geisti ir prakeikti, ir 
apdainuoti / bet lygiai nepažįstami – kaip mes“ (p. 78). 
trumpas. Nespėta užsižaisti gremėzdiškais epitetais, 
išlaikyta tema, plius minus aiški mintis apie sielos ir 
kūno dichotomiją. Šioks toks paradoksas intrigai išlai
kyti – apdainuoti, bet nepažįstami. Baigiama palygini
mu „kaip mes“, kuris visgi savastį įvardija kaip kažką 
kitą, svetimą ne tik kūnui, bet ir sielai. Paradoksalu ir 
aišku. Labai kajokiška. tačiau net ir tai yra liūdna di
agnozė knygai.

Sunku kalbėti apie tokią poeziją jos neironizuojant. 
Joje tarsi egzistuoja meilės, laiko ar kūrybos temos, bet 
apie pačius šiuos dalykus nėra nieko pasakoma. todėl 
Braziūno poeziją priskirti į vieną ar kitą stalčių neį
manoma. Nebent dėl kalbos šamanizmo, mitologijos ir 
tautosakos įvaizdžių galima šalia matyti Sigitą Gedą. 
tačiau vos tik paminėjus Gedą šalia Braziūno, supy
kina nuo siūbavimo per kokybinę bedugnę. Geda kuria 
įvaizdžius, Braziūnas gali tik imituoti. Dargi, ne dėl pa
čių geriausių priežasčių, šalia matyčiau Vainių Baką. 
tai yra poetai, kurie vertinami dėl savo meistrystės ir 
klasikinių formų išmanymo, tačiau turinio prasme pri
artėja prie grafomanijos.

Skaitant rinktinę, akys užkliūva už daugybės dedi
kacijų, kitų poetų paminėjimų. Galbūt ši poezija gali 
būti įdomi tik keliems išrinktiesiems. tarkime, Braziū
no bičiuliams, kuriems teko garbė kartu praleisti vaka
rą prie bokalo alaus ar laužo, ir dabar tai yra įamžinta 
eilėraštyje. Jeigu taip, tai leidyklai leisti poeto rinkti
nę maždaug tas pats, kas įrašų studijai išleisti vokali
nio ir instrumentinio ansamblio iš Kupiškio „Viržiniai“ 
plokštelę Greatest Hits. Gal tie keli bičiuliai, kurių ves
tuvėse grupė sugrojo, ras širdis palietusį įrašą patys. 

Summa summarum – klasikinė poetika negali įgau
ti baisesnio pavidalo už šį. Jeigu šaukšteliu per kavos 
puodelį išmokai pusiau į ritmą pabarškinti melodiją, 
dar netapai muzikantu. Lygiai taip pat, jeigu išmokai 
paniūniuoti jambą sau po nosimi – dar netapai poetu. 
Galima tokią poeziją mistifikuoti, skirti jai visas pre
mijas, bet atsakyti į klausimą, apie ką ji, – beveik neį
manoma. Prašau, nekanonizuokite jos ir neverskite jos 
skaityti. Jums, godotinas redaktoriau, aš atleidžiu. Bet 
dar viena „žaltvykslė naktis“ ir, pažadu, išprotėsiu. !
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Dabartinius studentus humanitarus jau pirmuose kur
suose supažindina su prancūzų sociologo Pierre’o Bour
dieu pasiūlyta kultūros lauko samprata ir veiksniais, 
kurie sukrauna menininko simbolinį kapitalą ir sąly
goja padėtį kitų agentų atžvilgiu. Šiek tiek sunkiau 
kursinių skrebentojams būna, kai tenka parinkti pa
vyzdžių – ir ne iš ankstesnių laikotarpių1, o aktualios 
dispozicijos. Drįstu pasiūlyti prielaidą, kokios dvi šiuo
laikinės lietuvių literatūros figūros geriausiai iliustruo
ja Bourdieu teoriją, nes jų (šiaip jau įdomių) kūrinių 
viešąjį vertinimą radikalia prasme lemia statusas, (ne)
įgytas dėl socialinių sąveikų. Vienas kraštutinumas yra 
Kristina Sabaliauskaitė, kurios aukštas žinomumas2 
yra konfrontacinio marketingo ir aštrios kaktomušos su 
agentais net iš kelių laukų (literatūrinio, akademinio, 
medijinio) chrestomatinis atvejis. Priešingoje centri
nei auksinės romanistės pozicijai, visiškoje žinomumo 
paraštėje, nekoreliuojančioje su talentu, laikosi šešias 
skirtingų žanrų knygas parašęs rimtautas rimšas.

Jo tekstai menine verte toli pranoksta Kaimo rašyto
jų sąjungos narių ir panašių mėgėjų rašliavą, bet išleisti 
paties autoriaus ar daugiausia marginalių leidyklų, ne
reklamuoti sostinės periodikoje liko anapus aukštesnio
sios kultūros pasaulio. tiesa, subtiliai senelio buriuoto
jo ir tėvų apleisto anūko ryšį atskleidžiančią nuotykių 
istoriją jaunesniems paaugliukams Ne Karibų kruizas 

pastebėjo Kęstutis urba ir įtraukė į mokykloms reko
menduojamų knygų sąrašą, todėl prisireikė ir ant ro 
leidimo3. tačiau literatūrinių vakarėlių vengiančio, ra
šytojų sąjungon nesiprašančio, bene daugiau laiko jach
toje nei Kauno būste leidžiančio, jau brandžiame am
žiuje filologijos bakalauro ir magistro studijas baigusio 
jūrininko priimtis į prestižinius kūrėjų sluoksnius taip 
ir neįvyko. o sakytume, kad beletrizuotos jo refleksijos 
apie kontrabandinį lietuvių plukdymą į Ang liją XX a. 
pabaigoje4 gyvais autentiškais ankstyvojo kapitalizmo 
perturbacijų vaizdais ir psichologiškai aštriomis naujųjų 
emigrantų charakteristikomis buvo savotiškos pirmta
kės naujausią istoriją krapštančių tekstų, kurie plūste
lėjo įkandin rimanto Kmitos Pietinia kronikų. Į stoišką 
vyriškos vienatvės metafiziką panardinantis skaudžiai 
lyriškas mažasis romanas Nulinis plūdrumas5 neabe
jotinai būtų pakiliai apdainuotas literatūros kritikų ir 
gal net palygintas su rimšo vienmečio Alessandro Ba
ricco kūryba, jei rašytojas sukiotųsi kuriame nors Vil
niaus knygų mugės stende. Nevalia kaltinti kultūrinės 
spaudos redaktorių ar dvyliktukų rinkėjų aplaidu
mu – kas čia sužiūrės visus nežinia kieno publikuotus 
ir gal šiek tiek mėgėjiškos išvaizdos leidinius. „[t]ie - 
siog buvo per toli nuo pažįstamų redaktorių, įtakingų 
bičiulių“6, – šie Kmitos žodžiai apie poetą Antaną Kala
navičių, pripažintą tik po mirties, bene tiktų ir rimšui.

Rimtautas Rimšas,
jŪRa METaFORų 
nEsuPRanTa, i–ii,
Kaunas: [R. Rimšas], 2021, 
CCViii+192 p., iliustr., 
1000 egz.
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1 Mūsų akimis, iki šiol prasmingiausiai Bourdieu teorija Lietuvoje tai-
kyta knygoje: Loreta jakonytė, Rašytojo socialumas: Lietuvių rašytojų 
savivoka XX amžiaus 10ajame dešimtmetyje, Vilnius: Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos institutas, 2005.

2 ant Silva rerum vertimo į lenkų kalbą aplanko be drovesio nurody-
ta, kad ji yra tiesiog geriausia šiuolaikinė lietuvių rašytoja („najwybit-
niejsza wspólczesna litewska pisarka“).

3 Rimtautas Rimšas, Ne Karibų kruizas, Vilnius: Gimtasis žodis, 2008; 
2-as leid.: [Kaunas]: Baltijos jūra [i.e. R. Rimšas], 2016.

4 Rimtautas Rimšas, Klajonės po jūrą ir save: Paprastas paprasto jūri
ninko pasakojimas apie mažo laivelio kasdienybę, Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2005.

5 Rimtautas Rimšas, Nulinis plūdrumas, Kaunas: juodos avys, 2015.
6 http://www.mmcentras.lt/antanas-kalanavicius/78160.
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Naujausia jo knyga Jūra metaforų nesupranta – 
konceptuali tiek literatūrine sankloda, tiek leidybine 
struktūra, nes tai savotiškas konvoliutas. Šis koncep
tualumas nėra kokios nors išsigalvotos schemos dirb
tinis įgyvendinimas, kai reklaminiam apibūdinimui 
patogi klišė subordinuoja kūrinius, nudrožia juos pa
gal vieną kurpalį. Perskaičius aštuoniolika apsakymų, 
tenka apversti knygą ir antrą tekstų grupę skaityti iš 
kito galo. Jos ir sunumeruotos skirtingai: viena romė
niškais, kita arabiškais skaitmenimis. Net ši detalė 
nėra atsitiktinė, nes noveles keičia buriavimo kronika, 
kurioje dãžnas tikslus, moderniai rašomas duomuo – 
laikas, jachtos kursas, greitis, jūrmylės – atliepia pus
lapių numeraciją. „Dešinioji laivo žurnalo pusė“, kaip 
pavadinta ši knygos dalis, yra tam tikras netikėtumas, 
nes paradokumentinė ir chronologiškai ar geografiš
kai struktūruota grožinė proza – retas paukštis mūsų 
padangėje. rašymo modelis, kurio žinomiausi pasau
liniai pavyzdžiai yra į lietuvių kalbą neversta Marko 
twaino knyga Roughing It ir Johno Dos Passoso Ke
turiasdešimt antroji paralelė, iki rimšo kūrybos tetu
rėjo tik visai blankių lietuviškų realizacijų, o kronikoje 
toks modelis pasitelktas organiškai. Maža to, sąran
gos principas išmaniai kaitaliojamas: ilgesnes atkar
pas konfigūruoja tai laiko, tai erdvės dimensijos. Da
tos ir uostų pavadinimai nurodomi laivo žurnale, kuris 
pagal autorinę deklaraciją yra šios dalies mimetinis 
taikinys. tačiau literatūros tyrėjui privalu suklusti – 
taigi aišku, kad nuoroda į dokumentinius įrašus tėra 
išmoninga iliuzija, nes net ypač neordinaraus kapito
no žurnale geriausiu atveju rastum tik čia porinamų 
istorijų punktyrą. taigi dalių opozicija: fikciniai teks
tai ir dokumentiniai tekstai, – yra metafikcija, būdas 
įvilioti skaitytoją į klasikinius literatūrinius spąstus, 
paskatinti nuolat save ir (implikuotąjį) autorių klaus
ti, „ar taip iš tiesų buvo“, kurie veikėjai ir įvykiai tikri,  
o kurie – išgalvoti.

Knygos dailininkas suteikė šiai metafikcijai bemaž 
tobulą išorinį pavidalą – apverstas tekstas ir du virše
liai byloja apie kūrinį, kuris it keimarys, dviejų bran
duolių riešutas, mitologijoje turintis stebuklingo, norus 
įgyvendinančio radinio reikšmę. Šiuo atveju dvejopos 
perspektyvos – autoriaus žvilgsnio pro jachtos iliumi
natorių ir mūsų žvilgsnio į jį, į „tikrą“ patirtį – iliuziją 
suponuoja viršelio iliustracijos, kurios yra vykęs teksto 
sąrangos komentaras, atskleidžia rinkinio savitumą. 
Viršelių šviesotamsą interpretuočiau kaip subtilią nuo
rodą į dar vieną svarbią, šiuosyk – mik rostilistinę rim
šo prozos savybę. Kalbinė raiška lanksčiai derina dvi 
skirtingas tonacijas. Pirmoji – aiškiai girdimas narato
riaus balsas, kuris protarpiais tiesmukas, vyriškas, ru
pus, kartais ironiškas, nevengiantis įterpinių modalu
mo, priminimo, kad kalbantysis yra aktyviai stebintis, 
bemaž įkyriai spoksantis, jei ir nesikišantis veiksman. 

Antroji tonacija – romaus gyvenimų (iš)klausytojo, at
sargaus ir mąslaus pasvarstytojo, persergėtojo. Dviejų 
balsų dinamika koreliuoja su aukštesniais teksto struk
tūros lygmenimis, aprašymo, pasakojimo ir refleksijos 
segmentų kaita, lemia polidimensinę, kelių semantinių 
gylių ir skirtingo tempo atkarpų darną.

Apsakymų dalyje uostų, laivų, kapitonų taip pat ne
stinga. Vienuose tekstuose jie – scenovaizdis, kituose – 
personažų biografinis motyvas, trečiuose – tik detalė 
ar užuomina. trumpoji lietuvių proza jau pora dešimt-
mečių daugiausia buvo plėtojama trimis kryptimis. 
tęsta kaimo, miestelio (socialinių santykių ir gamtos) 
vaizdavimo tradicija, kuriai net talentingiausi autoriai 
vargiai begali pridėti ryškių štrichų, pranokti klasikus. 
Leistasi į (post)modernius eksperimentus moteriškos 
paauglystės, emancipacijos, erotinių išgyvenimų su
svetimėjusios miesto visuomenės užkaboriuose temo
mis, o tai daugeliu atveju tebuvo blyškesnis anglakal
bėje literatūroje visokeriopai išbandytų idėjų ir siužetų 
atspindys. Pagaliau, mėgautasi eseistinės struktūros 
teikiamomis galimybėmis pasakojimo stamantrumo, 
veiksmo plėtojimo stoką kompensuoti asociacijų ir sti
lizacijų kaleidoskopu, leidžiančiu rašytojams snobiš
kai demonstruoti kultūrinį akiratį, tačiau nutrinančiu 
žanrų ribas, pagraužiančiu pačią naratyvinę novelės 
šerdį. Šiame kontekste rimšo knyga kitoniška ne vien 
retai tebandytų apgyvendinti sūrių erdvėlaikių egzo
tika. Joje nerasime intertekstinio mirguliavimo (bet 
yra Shakespeare’o citatų), egocentriškų problemyčių, 
aktualijų bei aktualizuojamų istorinių reminiscencijų, 
nors dauguma vaizduojamų situacijų turi aiškius da
barties žymenis. Apsakymuose grįžtama prie amžinų
jų rimtosios literatūros temų – dešimtmečius tverian
čios ištikimybės žmogui ir duotam pažadui, baimės ir 
drąsos įgyvendinti didžiąją svajonę, tragiškos lemties, 
dramatiškų prasilenkimų. Ir, žinoma, meilės – kartais 
skaitydamas pagalvoji, kad jos tokiõs vargiai bebūna 
ne tik supančiame sociume, bet ir dabartinėje litera
tūroje: sodrios ir sunkios, persmelkiančios ir (dažnai) 
netampančios abipusišku išgyvenimu; meilės tarp 
vyro ir moters, be jokių alternatyvų ar išlygų. „Šiuo
se namuose kalbama tik apie jūrą, mąstoma apie tea
trą, svajojama apie meilę, valgoma duona su lašiniais“  
(p. CXLII), – sako autoriaus alter ego apsakyme „Keli“. 
Bent pusei personažų labai brangūs (jų) laivai, tačiau 
retorinė antropomorfizacija neišvirsta į sentimentalų 
jachtos tapatinimą su svarbiausiu žmogumi; įsitikini
mai, hierarchijos ir egzistencinės vertybės šioje prozoje 
nėra deklaruojamos, propaguojamos, jos tiesiog veikia 
bei lemia, jomis (pasi)tikima. Godaus žvilgsnio, už
gniaužto skausmo, kai atstumia, kantraus laukimo ir 
ištvėrimo poetika šioje knygoje neturi nė kruopelės to 
atsainumo ar isteriško draskymosi, lengvai aptinkamo 
daugumoje  žemesnio profesionalumo tekstų.

K n y G ų  a i d a i
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Čia proga pasidalyti numanymu dar vienos priežas
ties, kodėl rimšo pozicija literatūros lauke yra pakraš
tinė: jo pasakotojas prasilenkia su šiuolaikinio korektiš
ko kalbėjimo apie lytis standartais. Šiukštu, tekstuose 
nėra tyčiojamasi ar niekinama; merginos ir moterys, 
užuot likusios ant kranto mosuoti skarutėmis, plaukia 
į jūrą ir lygiomis su vyrais pasitinka rūsčius išbandy
mus. tačiau jei personažai seksistiškai juokteli ar iš 
konservatyviai rigoristinių pozicijų atsiliepia apie sek
sualinį palaidumą, pasakotojas jų nepasmerkia – o tokį 
realizmą šiuolaikinė kritika linkusi nubausti jei ne iš
barimu, tai bent ignoravimu. Paskutiniame, menamo 
dialogo su Viduramžių traktato apie kurtuazinę mei
lę autoriumi forma parašytame apsakyme „Pasikalbė
jimas su Andrejumi K.“ vienišas jachtos vairininkas 
iškalba gyvenimišką lyčių santykių filosofiją, kurios 
dėstymui pasitelkti įvaizdžiai ir mizanscenos vargiai 
atitinka feministinės prieigos diegiamus standartus. 
Nesunkiai įsivaizduoju, kaip paklausta(s) nuomonės 
apie rimšo prozą literatūrinių sluoksnių žmoga purkš
teli: taigi čia senamadiški anekdotai! Anekdotiška (kla
sikine literatūrologine – trikdančio asmeniui nutikusio 
dalyko papasakojimo, staigios atomazgos – prasme) 
novelės konstrukcija išties būdinga kai kuriems apta
riamos knygos kūriniams. tačiau juk anekdotizmas, 
kuriuo beveik ištisai pasižymi Sabaliauskaitės trumpo
sios prozos rinkinys Danielius Dalba & kitos istorijos, 
ar tiesmukai (ir literatūriškai nemotyvuotai) vulgarios 
Petro imperatorės scenos nė kiek nepakenkė rašytojos 
statuso cent riškumui. 

Sunku paprastai paaiškinti, kodėl net klasikiniai 
topai, pavyzdžiui, neįteiktas/neperskaitytas laiškas 
rimšo apsakymuose neatrodo nuvalkioti, fabulos nu
spėjamos. Žanrinė tekstų įvairovė gana didelė: greta 
minėtos paradokumentikos ir klasikinės novelės dar 
detektyvas, futuristinė distopija, fikcinis laiškas, kri
minalinė byla, psichologinis škicas. tad vien šiuo po
žiūriu marinistika būtų formalokas, pagal vieną temi
nę dominantę parinktas apibūdinimas. Jūra šmėkšteli 
ir kaip užvertõs ar užsiveriančios likimo perspektyvos 
lokacija, ir kaip tai, kas numanoma už kulisų, anapus 

naratyvo, kas palieka baltą svajonės vingelį it išdžiūvu
si druska ant buriuotojų drabužių. Kai kurie persona
žai – nepataisomi romantikai, tačiau pati jūra nėra ro
mantiška plačiai išsisupusi Maironio Baltija. Ji rūsti ir 
nedovanojanti aplaidumo, išryškinanti žmogiškųjų ydų 
bei dorybių svarbą. Buriavimo pavojai paralelūs aistrų 
keliamoms emocijų bangoms ir būtinybei nedelsiant 
spręsti, kaip jas suvaldyti, nes negali pasirinkti antrą 
kartą. o rūke sąnarius sukanti gėla lygiai persmelkia 
dvasine prasme, sužadina kankinančią introspekciją. 
Jūrą ir metaforą, kurios figūruoja knygos antraštėje, 
prasmingiau minėti ne leitmotyvų plotmėje, bet apibū
dinant architektoniką – fabula banguoja ir sūkuriuoja, 
o atomazga visuomet ryški, kaip į krantą dūžtanti ban
ga su nualmančia atgal į gilumą paskutinio sakinio ka
dencija. Kita vertus, nors nestinga (gal yra net daugiau 
nei šiaip lėtai mintijančioje lietuviškoje prozoje) išori
nio veiksmo, tačiau tikrasis įvykis visuomet vidinis, tu
rintis simbolinę prasmę, verčiantis krustelti skaitytojo 
moralinį organą.

Marinistais buvo vadinami vos keli lietuvių rašyto
jai – Algimantas Čekuolis, Ignas Pikturna, edvardas 
uldukis, Algimantas Polis, Aloyzas urbonas. Jei vers
tumės be mandagybių, jų knygos didžia dalimi buvo 
sovietinį darbo žmogų aukštinanti publicistika. tad 
galimas daiktas, kad iš didesnės laiko perspektyvos 
kada nors rašysimame Lietuvių literatūros enciklope
dijos straipsnelyje marinistika išliks minėtini tik ketu
ri vardai – poeto ir memuaristo Salio Šemerio, su įkvė
pimu poliarinių plaukiojimų istoriją perpasakojusio 
Kazio Borutos, sovietų užuito apysakų autoriaus Vito 
Žvirdausko ir rimtauto rimšo. Žvelgiant iš jūros, visa 
žemė tėra plonas tamsesnis ruoželis tarp dangaus ir 
vandens, tad ši projekcija nelabai dera prie (literatūros) 
lauko cent rų ir periferijų skalės. Simptomišką pastaro
sios taikymą patvirtino bandymas recenzuojamą kny
gą rekomenduoti Veliuonos novelės premijai, smulkiam 
rajoninio mastelio apdovanojimui. Kur tau – premija 
paskirta vieno iš rašytojų sąjungos skyrių funkcionie
riui, kurio pavardės (savo gėdai?) šio rašinio autorius 
nėra net girdėjęs. !

K n y G ų  a i d a i
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Kai kolegė dailėtyrininkė Laima Laučkaitė pasiūlė iš 
Vilniaus dailės akademijos leidyklos pasiimti ką tik 
išleistą knygą apie jos šešurą tapytoją Leopoldą Sur
gailį, ėmiau sukti galvą, kur ją namie padėti, kad ka
tinas neapkramtytų viršelio kampų. Nužvelgiau dides
nio formato leidinius sausakimšoje lentynoje. 2011-ųjų 
Stasys1. Vienas iš monografinių, vieno dailininko kūry
bai skirtų leidinių, šio amžiaus antrame dešimtmety
je lėmusių šio žanro perversmą, nes tai ne reprodukci
jų albumas su trumpa įžanga, kokie buvo paplitę nuo 
sovietmečio, o dešimties skyrių knyga. Gausią ir įvai
rią Stasio eidrigevičiaus kūrybą suskirsčiau į grupes 
(pagal regimąsias savybes) ir kiekvienai parašiau teks
tą. 2012 m. taip pat leidyklos Artseria išleistas ramu
tės rachlevičiūtės Audrius Puipa2. Kaip ir tais pačiais 
metais pasirodęs ramintos Jurėnaitės Kostas Dereš
kevičius3 turi ne tik skyrius, bet ir poskyrius. Vaizdų 
taksonomijos atveju tai kiek keistoka, tad, matyt, ne
atsitiktinai vėliau knygoje Arvydas Šaltenis Jurėnaitė 
apsiribojo skyriais4. Šios dailėtyrininkės knygose do
minuoja jos tekstai ir kūrinių reprodukcijos, rachlevi
čiūtės sudarytose dar gausu įvairių žmonių atsimini
mų apie dailininką, egodokumentų ir nuotraukų. tai 
būdinga ir storam leidiniui Antanas Gudaitis, pareng
tam dailininko dukters eglės Kunčiuvienės5. Šiemet iš
leistoje Kęstučio Grigaliūno kūrybai skirtoje 22 skyrių 
knygoje pabandžiau jo, savo ir kitų dailėtyrininkų min
tis sumiksuoti į polilogus6. Pastarąjį dešimtmetį Lie

tuvoje iš viso išleista gal kelios dešimtys monografinių 
dailės leidinių. Vilniaus dailės akademijos leidykla šio
je srityje – tarp pirmaujančių.

Laimos Laučkaitės Leopoldas Surgailis žanro raidos 
kontekste išsiskiria ne inovacijomis, o kokybe. Knyga – 
reikšmingas indėlis į šį specifinį dailėtyros ir leidybos 
diskursą, įtvirtinantis ir/ar kūrybiškai išplėtojantis 
tam tikras jau susiformavusias jo normas ir taisykles. 
Autorės pavardė nuosaikiai užrašyta antraštiniame 
lape (rašyti ant viršelio ar vien metrikoje – jai nepriim
tini kraštutinumai), ir tai ne bereikšmis formalumas, 
o pareiškimas apie dailės ir dailėtyros santykį, lygia
vertiškumo tarp vizualumo ir reikšmės, jų suverenumo 
pripažinimas. Net ir tokiose knygose vaizdų ir žodžių 
santykiai gali būti ne tik artimi, bet ir įtempti, prieš
taringi. Vaizdus į 16 skyrių autorė grupuoja pasitelku
si chronologinę, vizualiąją (formaliąją) ir ikonografinę 
prieigą. Kūrinių reprodukcijos atvartuose gretinamos 
su portretinėmis ir kitokiomis fotografijomis. Be pa
grindinio teksto paantrašte „Velniop sentimentus“ (tai 
esą mėgstamas Surgailio posakis), knygos gale dar 
pub likuojami trumpi dailininko mokinių Arvydo Šalte
nio ir Jono Gasiūno atsiminimai. Išsamioje Surgailio 
kūrybinėje biografijoje gyvenimo pasakojimai derina
mi su paveikslų interpretacijomis, o tai žymiai kebles
nė užduotis, nei į literatų ar filosofų biografijas įtrauk
ti jų tekstų parafrazes. Įtariu, kad savo interpretacijų 
Laučkaitė niekada nederino su Surgailiu (yra dailinin
kų, kurie to reikalauja). Jas kurti galbūt paskatino vie
na aplinkybė. Būdama Surgailio marti, gerai jį pažino
jo daugybę metų, jie daug šnekėdavosi, diskutuodavo 
apie kūrybą, po jo mirties dirbtuvėje ji atrado ir daug 
nežinomų darbų, ypač piešinių. 

Knygoje yra dalykų, kurių tikriausiai nebūtų žinojęs 
joks kitas autorius. Antai dailininko vaikystės laikais 
vieną naktį nukrito virš jo lovos kabėjęs paveikslas. 
Jo nesužeidė, ir vėliau jis tai vadino „tapybos krikštu“. 
tas paveikslas – vyresnio Leopoldo brolio Henriko ta
pyta Jano Stykos kūrinio „Žana d’Ark“ kopija – matyti 
1934 m. nuotraukoje, kur šeima nufotografuota saulė
toje namų svetainėje. Pirmas knygos skyrius, pasako
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jantis apie dailininko kilmę ir vaikystę utenoje, vis dėl
to prasideda žodžiu „Baltimorėje“. ten 1989 m. išeivijos 
poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas „ilgesin gai rašė apie 
tarpukario uteną“ (p. 9), užsimindamas ir apie Arklių 
turgavietę, o greta jos kaip tik stovi Surgailių namai. 
Baltimorė reiškia, kad apie sovietmetį, kurį Surgailis 
kiaurai pergyveno nuo pradžios iki pabaigos, nereikės 
pasakoti lyg iš po „nailoninės uždangos“.

tapytojas Surgailis, regis, buvo įdomi asmenybė. 
Nuo 1945 m. keletą metų Vilniuje studijavo Dailės ins
titute ir Konservatorijoje, bet galiausiai pasirinko dai
lę. Jo studijų pabaiga „sutapo su juodžiausiu staliniz
mo laikotarpiu“, diplominis darbas, paveikslas „Petras 
Cvirka ir Janka Kupala“, – tai „tipiškas socrealizmo 
kūrinys, kuriantis ti kroviško susitikimo, kurio nebuvo, 
iliuziją“ (p. 13–14). Surgailis, kaip ir tapytojai Silvest-
ras Džiaukštas, Aloyzas Stasiulevičius, Jonas Čeponis, 
Vytautas Ciplijauskas, Sofija Veiverytė, Leonar das tu
leikis ir jų lyderis Jonas Švažas priklauso pirmajai po
kario dailės studentų – Lietuvos dailės modernizuotojų, 
arba vadinamajai švažininkų, kartai. Studijuodami jie 
mokėsi stalininio socrealizmo, o vėliau jų misija buvo jį 
įveikti, tad, kaip pasakytų Nerija Putinaitė, jiems bū
dingas „prisitaikymas per maištą“. Ne paslaptis, kad 
šie dailininkai „priklausė LtSr dailininkų sąjungos ta
pybos sekcijos biurui, buvo įtakingi, dalyvavo parodų 
žiuri, kūrinių pirkimo komisijose“ (p. 49). Surgailis at
sidūrė „jaunųjų dailininkų priešakyje“ ir „modernistų 
gretose“ (p. 20, 46): 1958 m. ėmė vadovauti LSSr dai
lininkų sąjungos Jaunųjų dailininkų sekcijai; septin
to dešimtmečio vidury tapo „centro“ pripažintu dailės 
modernizuotoju. Jų visų užduotis buvo atnaujinti „na
cionalinę formą“, bet ne „socialistinį turinį“ – tai buvo 
ne lietuvių nosiai. Manau, kad Surgailio paveikslą 
„1917 metai“ (1967) jubiliejinės parodos rengėjai Mask-
voje atmetė ne „dėl pernelyg radikalios, modernios raiš
kos“ (p. 72), o dėl to, kad ten nutapytas kareivis, pa
laikomas euforiškai nusiteikusio ginkluoto jūreivio ir 
akmenį iš grindinio lupančio darbininko, durklu nu
smeigia dvigalvį erelį, heraldinį rusijos imperijos sim
bolį. Šiandien man visiškai aišku, kad toks paveikslas 
net ir sovietmečiu negalėjo būti Maskvoje eksponuoja
mas, tik jau ne lietuvių dailininko. 

„Iš viršaus“ vykdoma, „iš centro“ kontroliuojama Lie
tuvos dailės modernizacija turėjo būti ne kas kita, o jos 
sovietizacija, bet galiausiai viskas išėjo kitaip. Šian
dien turime sovietmečiu sukurtą Lietuvos moderniz
mo dailę, kurios visai negėda, o Surgailis – vienas ryš
kiausių jos atstovų. Jo „archajinio modernizmo“ genezę 
Laučkaitė pradeda tirti nuo šešto dešimtmečio žanri
nių scenų, sezaniškų peizažų ir daug dėmesio skiria 
kūrybos sąlygoms. 1957 m. suteikta dirbtuvė Vilniaus 
centre, dabartinėje Vasario 16-osios gatvėje („ameriko
nų name“, pastatytame iš Argentinos grįžusiems lietu

viams), estijos, Latvijos ir Lietuvos jaunųjų dailininkų 
stovykla 1960 m. vasarą Anykščiuose, kur jie vakarais 
aptarinėjo kūrinius, „skanaudami“ vietinės daryklos 
vyną, 1969 m. Vilniuje prasidėjusios Baltijos tapybos 
trienalės (per pirmosios parodos šventimą Dailininkų 
sąjungos būstinėje vyko performansas, realizmo ir mo
dernizmo kovą simbolizuojanti korida, kur moderniz
mui atstovaujantis Surgailio įkūnytas toreadoras įvei
kė „bulių“), kelionės į užsienį, aplankytos Vakarų dailės 
parodos, vartyti užsienio dailės leidiniai Respublikinės 
bibliotekos specfonde – svarbūs Surgailio modernizmo 
raidos veiksniai. Be švažininkams svarbiausių įkvė
pimo šaltinių – Vakarų modernizmo ir lietuvių tauto
dailės, jam dar rūpėjo Viduramžių menas, visų laikų 
primityvi vaizdinė raiška. Svarbu ir tai, kad ėmė tapy
ti nebe aliejumi, o tempera. Šie dažai „greitai džiūsta, 
reikia dirbti sparčiai, vienu ypu, ir toks impulsyvumas 
tiko dai lininko prigimčiai“ (p. 42). 

Ankstyvieji Surgailio tapybinės raiškos pokyčiai ge
rai matomi portretuose ir ypač natiurmortuose. Nors 
„Mėsmalė“ (1962) – ne visai raudona, paveikslo ezopinė 
prasmė aiški, bet dar svarbesnė čia – raiški pokubisti
nė forma, „kieta“ vaizdo struktūra. tačiau pirmas ryš
kesnis „archajinio modernizmo“ proveržis – tai 1964–
1966 m. nutapyti didelio formato paveikslai, 1966 m. 
eksponuoti rašytojų sąjungos salėje Vilniuje, pavadinti 
„Mitologijos ciklu“. Pasak Laučkaitės, čia vaizduojami 
bibliniai personažai – tai „nešventi šventieji“, grotes
kiški ir mažai ką bendra turį su bažnytiniu menu. Net 
ir šiandien šios figūros atrodo drastiškai transformuo
tos. Jos apibūdintos be sentimentų: „Velnią pamynęs 
Arkangelas Mykolas virsta nuož miu kareiva, įbedusiu 
į žiūrovą milžiniškų akių žvilgsnį. Nuogi, kresni Ado
mas ir Ieva primena netašytas pirmykštes būtybes. 
Prisikėlimą skelbiantis Kristus rėkia plačiai praverta 
burna. Klūpanti Magdalena rauda kruvinomis ašaro
mis. [...] Šv. Vincentas laiko didžiulį peilį ir nupjautą 
velnio galvą. Adomo kaukolę pamynęs Smūtkas prime
na pagonišką stabą, grubiai, geometriškai ornamen
tuotomis kūno dalimis. Rūpintojėlio variante Kristaus 
figūra geometriškai sulaužyta ir „suspausta“ į drobės 
stačiakampį taip, kad užpildo visą jo plotą, virsdama 
keistu trikoju padaru“ (p. 56).

Surgailio kūrybą nuo aštunto dešimtmečio klasifikuo-
ti tampa sunkiau. „Pašėlę peizažai“, kaimo scenos, 
v aria cijos kaimo muzikantų tema. Nors paaiškėja, kad 
siužetas, naratyvas dailininkui visai nesvarbus, jį do
mina regimoji paveikslo sandara, sąveika tarp tvir
tos vaizdo struktūros ir impulsyvaus tapybinio gesto. 
Struktūralistinis mąstymas binarinėmis priešpriešo
mis, reikšmingos formos, signifikanto semantinės ver
tės idėja, įvairiais latentiniais būdais prasiskverbusi 
pro „nailoninę uždangą“, išties tapo vyraujančia dai
lės modernizacijos laikotarpio estetikos ideologija. 
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Link senatvės Surgailis vis daugiau piešė, ypač pamė
go hibridinę raiškos mediją – „tapybos piešinius“ ang-
limi ir vaškinėmis kreidomis ant popieriaus. Piešė ir 
tapė daugybę tos pačios vizualios temos (anot jo paties, 
„plastinio ženklo“) variantų, nors skirtumus tarp jų te
galėjęs pamatyti tik pats. Serialumas, regis, kilo iš per
fekcionizmo obsesijos. Žavėjosi JAV abstrakčiojo eks
presionizmo, Nyderlandų „CoBrA“ grupės, Vokietijoje 
ir Lenkijoje paplitusia Naujųjų laukinių tapyba. Pasak 
Laučkaitės, jų paveiktas Surgailis nuo aštunto dešimt-
mečio ėmė kurti impulsyvią, šiurkščią plataus gesto ta
pybą, devintame dešimtmetyje tapo veiksmo tapybos 
pradininku Lietuvoje, dėstydamas Dailės institu te šią 
sampratą skiepijo studentams, o šie, 1990 m. susibūrę į 
„Angies“ grupę, išplėtojo „ūmiąją tapybą, grįstą tapybi
nio mosto agresija, brutaliu drobės puolimu“ (p. 130).

Įsižiūrėjus į puikios kokybės reprodukcijas, tapytojas 
neatrodo „laukinis“, o paveikslų potėpiai – kilę iš pyk
čio, įsiūčio, agresijos. Nuo vakarietiškos veiksmo tapy
bos Surgailio darbai skiriasi dažų sausumu – jo tem
pera neteka, nevarva, netyžta. Dažams neleista veikti 
savarankiškai, menininkas viską kontroliuoja. Jo ges
tai valingi, mostai gana santūrūs ir kartu tvirti it kir
čiai. Nuo aštunto dešimtmečio vidurio iki gyvenimo pa
baigos Surgailis iš esmės plėtojo tris temas, tradicinės 
kilmės siužetus, kuriuos taip pat tarsi siekė suvaldyti, 
išrasdamas savitą plastinę ikonografiją. Ji aptariama 
trijuose skyriuose knygos pabaigoje.

Skyriuje „užgavėnės: nuo karnavalo iki mirties šo
kio“ sužinome, kad tapytojas vaizdavo „tradicines chto-
nines mitines būtybes: Morę, giltinę, velnią, gyvūnus – 
ger vę, ožį, arklį, mešką“, bet nevaizdavo žydų, čigonų 
ar vengrų persirengėlių, būdingų senosioms užgavėnių 
eisenoms. Jam svetima ksenofobija, tačiau ne mizogi
nija: Morę „eskizų pakraščiuose dailininkas įvardijo 
komentarais „boba centre karaliauja“, „Morės apoteo
zė“, „bobos kultas“, atspindinčiais patriarchalinę inter
pretaciją“ (p. 94). Aštunto dešimtmečio antroje pusėje 
persirengėliai jau primena ne medinukus, o atropo
morfines būtybes, įsigali frizinė kompozicija, vaizduo
janti eiseną: „pirmoji žengia kuprota gervė, tempianti 

Morę vežėčiose, virš jų slenka žandaras, rėkiantis at
verta burna, iškėlęs peilį, toliau seka dantis iššiepusi 
giltinė su dalgiu ir velnias raudonomis akimis, nešinas 
šakėmis. Pastaba prie eskizo „Mažiau lyrikos, daugiau 
jėgos“ liudija dailininko intencijas“ (p. 96). XX a. pasku
tiniame dešimtmetyje užgavėnių siužetas Surgailio 
kūryboje virto „grėsmingu, pesimistišku danse macab-
re [...], mirties metafora, pabaiga be atgimimo ir naujo 
virsmo vilties“ (p. 104).

Surgailiui itin rūpėjo dar dvi ikonografinės figū
ros – arkangelas Mykolas, tapęs savotišku alter ego, 
ir šv. Jurgis. Jų pirmtakas dailininko kūryboje – dar 
1967 m. nutapytas „Karo angelas“, keturių kvadrati
nių metrų ploto drobė, kur nutapytas vienintelis vei
kėjas, pasak to meto kritikos, Marso ir daržo kaliausės 
hibridas, pasak Laučkaitės, „brutali besmegenė jėga“, 
jo „žvilgantis stuomuo primena televizoriaus ekraną, 
transliuojantį vizualinį triukšmą“ (p. 70). Anuomet tai 
turėjęs būti kūrinys „ideologiškai aprobuota antikari
ne tema“. Dabar ši figūra man atrodo panašiausia į ro
botą ir artima Vinco Kisarausko tapytiems kiborgams, 
žmogaus ir mašinos hibridams. XX a. septintame de
šimtmetyje Lietuvoje pasirodė keletas mokslo populia
rinimo veikalų apie kibernetiką, mokslinės fantastikos 
romanų, tarp jų Isaaco Asimovo Aš, robotas (1966).

Surgailio plėtotas „archajinis modernizmas“ nelauk
tai tapo itin aktualus. Nesutinku su autorės teiginiu, 
kad dailininko nutapyti „vaizdai provokuoja priešta
ringus filosofinius būties apmąstymus: ar gėris, be si-
kaunantis su blogiu, neįgauna jo pavidalų, netampa 
panašus į savo priešininką?“ (p. 149). Manau, kad kny
gos viršelyje neatsitiktinai atsirado „Arkangelas Myko
las dideliu kalaviju“ (1978–1988). Iš Surgailio mokinių 
konceptualiai jam artimiausia man atrodo karingoji 
Jurga Barilaitė, daužanti drobę dažuotomis bokso pirš
tinėmis, kalaviju skaldanti moliu aplipdytas moliūgų 
galvas7. Kartais gėriui prireikia kalavijo. !

7 jurga Barilaitė, „Būtinoji gintis“ (2001), „Paduok, sesule, kardą“ 
(2022).
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trylikto amžiaus mistikė Jadvyga iš Brabanto rašė: 
„Jei leisi Meilei visiškai užkariauti save, tu visiškai 
užkariausi meilę. Aš tikiuosi, kad tu tai patirsi“ (in: 
Mary Ford-Grabowsky (ed.), Sacred Voices: Essenti
al Women’s Wisdom Through the Ages, San Francis
co: HarperSanFrancisco, 2002, p. 81). Drįsčiau teigti, 
kad šie žodžiai gerai nusako ir Ingridos Gudauskienės 
knygos Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse trajektoriją. 
Bent jau netiesiogiai į tai rodo ir autorės pasirinkimas 
knygą įrėminti – t. y. pradėti ir baigti – Giesmių gies
mės patyrinėjimu. Savęs dovanojimo meilėje iššūkis ir 
palaima yra ta tematinė ašis, kuri laiko kartu ir įšakni
ja meistriškai Gudauskienės pristatomų ir plėtojamų 
labai skirtingų Senojo testamento istorijų egzegezę.

Autorės gebėjimas integruoti ir išvystyti ekspertų 
bib listų, ypač savo mokytojo André Wénino, įžvalgas 
tokiu būdu, kad ši esminė tema skambėtų vis naujomis 
natomis, paskatindama skaitytoją nuolat kelti klausi
mus apie savo patirtį, man rodosi didžiausias knygos 
pasiekimas. Lietuviškai skaitančiai auditorijai knyga 
suteikia retą progą džiaugtis Biblijos dvasinę gelmę at
veriančia egzegetine sinteze. tiek ir istorinio bei litera
tūrinio konteksto paaiškinimai, tiek ir išsamūs hebra
jiškų Senojo testamento žodžių prasmės komentarai 
liudija ne tik autorės erudiciją, bet ir kviečia skaitytoją 
giliau suprasti, kuo remiasi jos siūlomos interpretaci
jos. tai, kad knyga nevengia probleminių vietų Senojo 
testamento pasakojimuose, prisideda prie knygos ak

tualumo ir patrauklumo. Viena tokių vietų neabejoti
nai yra Pradžios knygoje girdimas Dievo paliepimas 
žmonėms valdyti žemę ir viešpatauti visiems jūros, 
dangaus ir žemės gyvūnams (Pr 1, 24–28). Kaip autorė 
paaiškina, ši vieta problemiška, nes abu žodžiai – val
dyti (hebr. kavaš) ir viešpatauti (hebr. radâ) – pasižymi 
smurtinėmis konotacijomis: trypti, pavergti, ar net iš
prievartauti (p. 66). Neužilgo grįšime prie sprendimo, 
kurį šiai ekologine katastrofa proleptiškai kvepiančiai 
vietai pasiūlo autorė.

Knygos dėmesio centre vis dėlto nėra šių laikų aktua-
liosios ekologinės, socialinio ar ekonominio neteisin
gumo problemos, į kurias naujomis akimis ragina pa
žvelgti socialinis Katalikų Bažnyčios mokymas dabar. 
Knygoje išskirčiau kitus svorio centrus, pačios autorės 
dažnai (gal net kiek per dažnai) pabrėžiamus per du 
raktinius žodžius: abipusiškumas ir ribos. Abipusišku
mas regimas kaip egzistencinė prielaida žmogaus ta
pimui žmogumi per santykį su kitu ir Kitu. ribų arba 
ribotos kūrinio egzistencijos gėris ir ribų trapumas – 
kad egzistuoja galimybė ir pagunda jas pažeisti – nea
bejotinai yra antrasis knygos epicentras. Jeigu net pats 
„kūrėjas nubrėžia ribą savo kuriančiai galiai – jis ilsisi, 
šabat (Pr 2, 3)“ (p. 79), ką ir kalbėti apie žmogų, kurio 
kūriniškumas ir ribotumas neatsiejami! Autorės daž
nai kartojama formulė „būk-tapk“ „daugiau“ pagal Die
vo svajonę nenuneigia tokių ribų svarbos, bet atsklei
džia, kam jos reikalingos: tam, kad galėtume pilniau 
įgyvendinti tai, kas giliausiai esame, Dievo paveiks
las (p. 73).

Skaitytojui pamažu nušvinta, kad tapimas „daugiau“ 
vis dėlto reiškia ir tam tikrų ribų peržengimą: ribų, ku
rios izoliuoja ir uždaro mažame savo egoistinių interesų 
pasaulyje. Šios autentišką žmogiškumą apkarpančios 
ribos, kaip vaizdžiai mums primena Dorothee Sölle, 
žmogų suspaudžia taip, kad perpus sulinkę tegalime 
matyti save ar tai, ką laikome savu (The Silent Cry: 
Mysticism and Resistance, Minneapolis, MN: Fortress 
Press, 2001, p. 213). Sölle apraudamas homo incurva
tus in se ipsum Gudauskienės knygoje ne kartą atpa
žįstamas Senojo testamento veikėjų figūrose. Knygoje 
aptariamos Abraomo ir Saros, Saros ir Hagaros, Dovy
do ir urijo žmonos Betšebos, Judo ir tamaros istorijos 
puikiai iliustruoja perteklinio egocentrizmo pagundą 
ir galimybę. Nuolat meistriškai naviguodama tarp eg
zegetinio prie egzistencinio-dvasinio lygmens (gausiai 
pasūdyto admonicijų ir adhortacijų) autorė skaitytojui 
padeda atpažinti, kad išeiti iš komforto zonos, palikti 
užnugaryje nesaugumo baimę, pavydą, norą kontro
liuoti kitus ir manipuliuoti kitais, atsisakyti galios žai
dimų – tai iššūkiai, kuriuos pasitikti turi ne tik Biblijos 
vyrai ir moterys, bet ir mes.

Šiame kontekste vienas svarbiausių žodžių, galbūt 
net hermeneutinis raktas į visą knygą yra žodis kryž

ingrida Gudauskienė,
BiBLijOs VyRai iR 
MOTERys KRyžKELėsE,
Vilnius: Tyto alba, 
2022, 367 p.

dailininkė Ksenija jaroševaitė

Kryžkelių kryžkelės

LIGItA rYLIŠKYtė
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kelė, besipuikuojantis ant knygos viršelio. Šis įvaizdis 
knygoje svarbus trimis prasmėmis. Pirma, kryžkelė  
reiškia pasirinkimą, o pasirinkimų tikrai yra kupinos 
knygoje pasakojamos Biblijos vyrų ir moterų istorijos. 
tačiau kryžkelės egzistuoja dar prieš mums iki jų atke
liaujant. tad, antrąja prasme, kryžkelė knygoje yra ir 
egzistencinės žmogaus būklės – buvimo įtampoje – sim
bolis. Knyga atskleidžia įvairias egzistencines įtampas. 
regime įtampas tarp būti ir tapti, tarp sveikų ribų lai
kymo ir nuolatinio judesio link daugiau būnant/tam
pant Dievo paveikslu. Šis virsmas neatsiejamas ir nuo 
įtampos, gimstančios savo tapatumą atrandant sociu
me – akistatoje su kitu, per savęs dovanojimą meilėje ir 
kito meilės priėmimą – bei nuo įtampos, kylančios dėl 
asmeninės ar kolektyvinės nuodėmės sukelto neįga
lumo ir pastangų atsiverti jį gydančiai malonei. ozėjo 
knygos siūloma santuokinės (ne)ištikimybės metafora 
apibendrina pastarosios įtampos dramą (p. 275–297).

Yra ir dar viena, trečioji, prasmė, kuria kryžkelės 
simbolis, bent jau performatyviai, regisi svarbus kny
goje. Kryžkelė yra kryžiaus formos. Nors knyga kalba 
apie Senąjį testamentą, jos trajektorija – ypač per atsi
sakymo valdyti kitą galia, smurtu, savinimusi, sudaik
tinimu temas – skleidžiasi link Apreiškimo pilnatvės, 
kurios centre yra Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo 
slėpinys. Ypač aiškiai tai suskamba autorės perspėji
me, kad Dievo galia – taip pat ir autentiška pagal Die
vo paveikslą ir panašumą sukurto žmogaus galia – nėra 
viešpatavimo kitiems per prievartą galia. Pavyzdžiui, 
komentare Pradžios knygoje atskleidžiamam Dievo 
paveikslui autorė rašo: „Gal tuomet ir aš, pagal tokius 
keistus Dievo būties parametrus, galėčiau parodyti to
kią galią be-galios – pasitraukti, kad šalia manęs būtų 
erdvės kitam“ (p. 80). Galime tik spėti, kiek ši trajekto
rija subtiliai nurodo į kenozės slėpinį ir išduoda autorės 
sumanymą parašyti šios knygos tęsinį, kuris pasiūlytų 
Naujojo testamento egzegezę. Neabejotina, kad toks 
žingsnis labiau pateisintų ir knygos pavadinimą, ku
rio tikslumas nusileidžia retorinei jėgai, kai skaitytojui 
pažadama kalbėti ne apie Senojo testamento, o apie 
Biblijos vyrus ir moteris.

Būsimus skaitytojus taip pat norėtųsi perspėti, kad 
knygos pavadinimas gali sudaryti klaidingą įspūdį, jog 
ji specifiškai nušvies vyrų ir moterų skirtingumą. At
rodytų, kad autorei kitoniškumas labiausiai rūpi kaip 
abipusiškumo – tapimo per santykį, kuriame palieka
ma erdvės kitam – prielaida. Vyro ir moters kitoniš
kumo klausimu skaitytojas neturėtų tikėtis sužino
ti kažko daugiau nei kad hebrajiški žodžiai Pradžios 
knygos eilutėje „kaip vyrą [hebr. zakar] ir moterį [hebr. 
neqevâ] sukūrė juos“ (Pr 1, 27) kalba apie skirtingumą 
biologiniame lygmenyje. Anot autorės, čia pavartojami 
ir kitur Senajame testamente vartojami žodžiai pati
nas ir patelė (p. 62–63). Nepakankamas įvardinimas, 

kas turima omenyje minint vyro ir moters kitoniškumą 
knygoje, kuri kalba ne apie Biblijos žmones apskritai, 
o apie vyrus ir moteris, skaitytojui kelia eilę klausimų. 
Ar vyro ir moters kitoniškumas čia giliau neanalizuoja
mas dėl autorės hermeneutinių įsipareigojimų, ar tie
siog todėl, kad jis suprantamas kaip paradigminis visų 
žmonių tarpusavio skirtingumui ir abipusiškumui su
prasti? Jei kalti hermeneutiniai įsipareigojimai, tai ko
kie jie? Kiek jie susiję su autorės teikiamu prioritetu 
lingvistinio ir istorinio konteksto kritinei analizei, ap
leidžiant socialinio ir kultūrinio konteksto kritiką?

Atidumo stoka pastarajam dėmeniui palieka skaity
toją svarstyti, ar bent jau kai kurios autorės pasiūlytos 
interpretacijos nėra perdėm „sudvasintos“ ir todėl ne vi
sai įtikinamos. Šį klausimą būtų galima kelti mąstant 
apie Saros ir Hagaros, Abraomo pasinaudojimo Sara, 
nuslepiant jos kaip žmonos tapatybę, Judo ir tamaros 
istorijas (p. 140–178), kurių komentaruose autorės san
tūrumas poligamijos, patriarchalinių santykių ir vergo
vės atžvilgiu yra beveik trikdantis. Skaitytojas norėtų 
aiškiau suprasti, kuria prasme Dievo žodis yra univer
salus bei norminis ir kuria prasme jis yra paženk lintas 
socialinės-kultūrinės žmogiškosios perspektyvos ribo
tumo. Panašiai autorė deda rimtas pastangas nušvies
ti, kaip Pradžios knyga atskleidžia, kad gvieštis kito ir 
sudaiktinti kitą yra būdinga tiek vyrui, tiek moteriai 
(p. 44–45, 112–116). tačiau vėlgi stebina dėmesio stoka 
edeno sode ribas pažeidusių vyro ir moters patiriamos 
bausmės skirtingumui (Pr 3, 14–19) ir tam, kiek jis at
spindi to meto nuodėmės pasekmių patirtis, įšaknytas 
kaip kultūrines normas. Ar toks „išvirkščiosios“ kito
niškumo pusės nutylėjimas nėra paradoksalus? Ana
logiškai, autorė pasirenka alegoriškai interpretuoti 
anksčiau minėtas ekologiniam jautrumui nepalankias 
Pradžios knygos eilutes apie žmogaus viešpatavimą že
mei ir gyvūnams: anot jos, kalba čia eina apie vidinį 
žmogaus viešpatavimą savo gyvuliškumui (p. 66–69). 
Nors taip skaitytojas gauna dvasinės naudos, tačiau 
lieka klausimas, kiek ši gamtos pažabojimo samprata  
siejasi su to meto žmogaus pažeidžiamumu stichijų aki-
vaizdoje ir atspindi besivystančią agrarinę kultūrą.

Kritinio žvilgsnio į socialinį ir kultūrinį Biblijos kon
tekstą stoka jokiu būdu nesumenkina knygos vertės. 
Knyga ragina ir padeda atpažinti, kad Senojo testa
mento istorijos nėra tik keistos, archajinės literatūros 
pavyzdys, o nuolat gyvas Dievo žodis – dieviškasis ap
reiškimas, besiskleidžiantis laike. Knyga kelia iššūkį 
atomizuotam, plokščiam ir ideologijų sukarikatūrin
tam žmogaus kaip vyriško ir moteriško (p. 63) portretui 
ir pakviečia į intensyvią buvimo ir tapimo savo geriau
sia versija kelionę, kurios sėkmė priklauso nuo auten
tiško santykio su kitais ir Kitu. rekomenduočiau šią 
knygą kiekvienam, ieškančiam gilesnio Biblijos pusla
pių ir savo krikščioniškojo tikėjimo supratimo. !
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Ginos Viliūnės trilogija Budelio mokinio bylos mano 
rankose atsidūrė visiškai atsitiktinai – iki 2021 m. apie 
autorę nieko nežinojau. tai derėtų laikyti mano pačios 
aplaidumu, mat Viliūnės knygų populiarumą liudi
ja tiek jų tiražai (2018 m. romanas Anos lobis išleis
tas 4000 egz. tiražu), tiek įvertinimų gausa platformoje 
Good reads, tiek Viliūnės vieta populiariausių lietuvių 
autorių bibliotekose, galiausiai – jos knygos jau verčia
mos į kitas kalbas (Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje 
2022 m. pasirodė estiškai). Susipažinti su pirmąja XVI a. 
Vilniaus budelio mokinio Ado byla paskatino ir akade
miniai interesai bei profesinis smalsumas – tuo metu 
domėjausi elgetavimo Vilniuje istorija, buvo įdomus šio 
fenomeno romantizavimo istoriografijoje ir grožiniuose 
kūriniuose mastas, o vienas iš pirmojo trilogijos roma
nų Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje veikėjų yra miesto 
elgetų karalius Nikodemas. Antrą ir trečią budelio mo
kinio nuotykių dalis perskaičiau niekieno neraginama.

Pirmoji grožinė Viliūnės knyga pasirodė prieš dešimt-
metį, 2012 m. Karūna be karaliaus ir jos tęsiniai pri
mena visiems gerai žinomo simbolių eksperto roberto 
Lengdono nuotykius, kuriuos aprašė Danas Brownas. 

romanuose valstybinės reikšmės istorinės pervartos 
veikia dabartyje gyvenančius herojus ir herojes, stu
mia juos ir jas į įvairias nepatogias situacijas, kuriose 
atsidūrus prasideda nuotykiai. Kalbant apie lietuvišką 
kontekstą, šiuo atžvilgiu pirmosios grožinės Viliūnės 
knygos šiek tiek primena beveik tuo pačiu metu pasi
rodžiusius Justino Žilinsko KGB vaikus, tačiau Viliū
nę domina kur kas tolimesnė praeitis ir konkreti vie
ta – rašytojos knygų viršeliuose puikuojasi paantraštės 
„senojo Vilniaus trileris“, „senojo Vilniaus detektyvas“. 
Beveik tikiuosi kada nors knygynuose išvysti ir „senojo 
Vilniaus siaubiaką“. Neilgai trukus rašytoja nėrė į isto
rinio romano žanrą.

Skaitant istorinius Viliūnės romanus nori nenori per
šasi paralelės su kultinėmis Kristinos Sabaliauskaitės 
Silvomis. Lietuvoje Sabaliauskaitė yra istorinio roma
no, pasakojančio apie ankstyvųjų naujųjų laikų istoriją, 
veidas. Kiekvienas jos knygos pasirodymas lietuviška
me literatūros lauke tampa įvykiu. Sabaliauskaitė toli 
gražu nėra pirmojo lietuviško istorinio romano autorė, 
tačiau būtent jos dėka Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės ir Abiejų tautų respublikos istorija skaityto
jams tapo sexy. Viliūnės romanai atsirado jau postsa
baliauskaitiškame kontekste. Paralelių tarp Viliūnės 
ir Sabaliauskaitės apstu: abi autorės rašo apie anks
tyvųjų naujųjų laikų Vilnių, Viliūnė gal ir neperskaito 
dešimčių knygų kelioms eilutėms parašyti, tačiau tik-
rai remiasi profesionaliais Vilniaus istorijos tyrimais. 
Viliūnė pasinaudoja Sabaliauskaitės įdirbiu kurstant 
skaitytojų alkį Vilniaus istorijai, tačiau nesistengia jos 
imituoti. Jos rašoma istorija yra kur kas mažiau niuan
suota nei Sabaliauskaitės, tačiau ne mažiau įtrauki.

Naujausios knygos Mirtinas arkebuzos šūvis prista
tymo metu autorė prisipažino, kad niekada nesitikėjo 
tapti rašytoja ir kurį laiką vengė save šitaip apibūdin
ti – esą jaunystėje jai atrodė, kad rašytojais vadintis 
gali tik iškilūs žodžio meistrai – martinaičiai, sluckiai 

Gina Viliūnė,
žMOGžudysTė 
BaTsiuViO diRBTuVėjE:
Pirmoji budelio mokinio 
byla, 
ser. Senojo Vilniaus 
detektyvas, 
Vilnius: Tyto alba, 
2020, 240 p.

dailininkė deimantė Rybakovienė

Budelio mokinio 
nuotykiai ir fantastinis 

Vilniaus skiautinys

rūtA MIŠKINYtė

Gina Viliūnė,
sPąsTai PiRKLiO 
žudiKui:
antroji budelio mokinio 
byla,
ser. Senojo Vilniaus 
detektyvas,
Vilnius: Tyto alba, 
2021, 263 p.

Gina Viliūnė,
MiRTinas aRKEBuzOs 
ŠŪVis:
Trečioji budelio mokinio 
byla,
ser. Senojo Vilniaus 
detektyvas,
Vilnius: Tyto alba, 
2022, 254 p.
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ir marcinkevičiai. toks pramoginės literatūros rašyto
ja tapusios Viliūnės paatviravimas yra apskritai labai 
iliustratyvus. Jis byloja apie pramoginės literatūros 
ir buvimo tokios literatūros kūrėju (ne)prestižą. Įta
riai žiūrėti į pramoginę 
(ypač lietuvišką) litera
tūrą esame mokomi dar 
mokykloje. Puikiai pa
menu vienoje Vilniaus 
gimnazijoje literatūros 
pamokų metu girdėtus 
ne itin teigiamus moky
tojos pasisakymus tiek  
apie Sabaliauskaitės, 
tiek Ivanauskaitės kny
gas, jų literatūrinę (ne)
vertę ir gana aiškiai iš
transliuotą neigiamą nu
sistatymą žanrinės-po
puliariosios literatūros 
atžvilgiu. Gali būti, kad tai viena iš priežasčių, kodėl 
prieš pradėdama skaityti pirmąją trilogijos dalį ją ver
tinau su nepelnytai dideliu skepsiu. Budelio mokinio 
nuotykiai nepretenduoja nei į istorinę tiesą, nei į aukš
tąją literatūrą – tai pramoginė, patraukli, neįpareigo
janti, lengvai virškinama literatūra.

trijų knygų serijoje Viliūnė aprašo Vilniaus budelio 
mokinio Adalberto (Ado) nuotykius XVI a. vidurio Vil
niuje. Pirmojoje trilogijos dalyje Žmogžudystė batsiuvio 
dirbtuvėje pristatomas miestas yra spalvingas ir ro
mantiškas, tą patį galima pasakyti ir apie knygos vei
kėjus. Pagrindinis herojus Adas – gyvenimo nuskriaus
tas, kuklus, tačiau geraširdis ir galvotas jaunuolis, 
turįs į pagalbą ateinančius savuosius „raumenis“ – 
miesto sargyboje dirbantį bičiulį Motį; miesto budelis 
Ignacas – viena vertus, aplinkinių nemėgstamas ir at
stumtas atskalūnas, antra vertus, griežtas ir teisingas 
mokytojas, ir taip toliau. Pagrindiniu pirmosios by
los sprendimo motyvu tampa jaunojo budelio mokinio 
jausmai neteisingai apkaltintai Benignai, kurios gyvy
bė priklauso nuo Ado. Šabloniškumas bado akis, tačiau 
tai, kad veikėjai yra puikiai atpažįstami, tai didelė kny
gos žavesio dalis. Viliūnės herojai – mieli ir geri, skaity
tojui rūpi, kaip jiems pasiseks sprendžiant bylas, kaip 
susiklostys jų gyvenimai jas išsprendus.

Visus pagrindinius pirmosios knygos veikėjus sukūrė 
pati autorė. tačiau antrojoje ir trečiojoje trilogijos daly
se (Spąstai pirklio žudikui ir Mirtinas arkebuzos šūvis) 
Adas vis dažniau susitinka su tikromis, XVI a. vidurio 
Vilniuje gyvenusiomis istorinėmis asmenybėmis – Au
gustinu rotundu, Andriumi Volanu, Petru roizijumi ir 
t. t. Suprantama, kad autorei norisi pristatyti tikrus ro
mano veiksmo amžininkus, tačiau jų pagrindu sukur
ti veikėjai galiausiai tampa nykūs ir nelabai iliustra

tyvūs statistai. Asmenybių istoriškumas nustelbia jų, 
kaip literatūrinių personažų, charakterius. 

Antrajame ir trečiajame pasakojimuose į akis kren
ta ne tik plokščias veikėjų istoriškumas, bet vystytis 
nustoja ir fiktyvūs personažai. Jų tarpusavio santykiai 
nei progresuoja, nei regresuoja – jie apskritai nekinta, 
apie veikėjus neatskleidžiama nieko naujo. tai, kaip 
trilogijos pabaigoje susiklostys pagrindinių herojų as
meninės istorijos, tampa aišku dar antrojoje knygoje, 
o santykiai su naujai atsirandančiais veikėjais atrodo 
butaforiniai. Pasakojimo pradžioje įspūdį paliekantis 
Vilniaus budelis paskutinėje knygoje nustumtas į tre
čią planą, budelio ir mokinio tarpusavio santykiai vi
siškai ignoruojami. Dar knygos pradžioje kaip ir aišku, 
kur link viskas juda ir koks turėtų būti romano fina
las – laisvė nuo budeliškos tarnystės, – tad ir budelis 
tampa nebesvarbus. Ado ir tarsi iš dangaus nusilei
dusio naujojo kompanjono Andriaus Volano tarpusa
vio santykiai taip pat ne visai įtikina, panašių atvejų 
būta ir daugiau. Detektyvinėje literatūroje veikėjų-by
los narp liotojų plokštumas nebūtinai yra trūkumas, tai 
ypač galima pasakyti apie whodunnit žanro apsaky
mus, tačiau Viliūnės atveju pasirinktas egzotiškas lai
kotarpis ir veikėjų spalvingumas yra viena iš pasako
jimo apie budelio mokinį Adą ašių, jų suplokštinimas 
šiek tiek apkartina romanų skaitymą.

Ilgainiui trilogijoje problemų su siužetu daugėja, ir 
jos vis didesnės. Pasakojimo atžvilgiu iš visos trilogi
jos organiškiausia ir įtraukiausia yra pirmoji trilogi
jos dalis. tiek kazuso narpliojimo motyvai – noras pa
dėti neteisingai apkaltintai Benignai, tiek iki knygos 
galo išsilaikanti intriga ir dinamiškas, daug skirtin

gų tarpu savyje deran
čių epi zo dų talpinantis 
pasa kojimas daro kny
gą maloniai skaitoma. 
Gaila, tačiau antra ir 
trečia dalis šiuo atžvil
giu gerokai nusileidžia, 
kaip minėta, nuo antro
sios knygos tampa aiš
ku, kokia bus Ado istori
jos atomazga. Žinojimas 
pats savaime nebūtų di
delė bėda – romantines 
komedijas žmonės žiūri 
ne tam, kad juos nuste
bintų pasakojimo išriši

mas, tačiau žinant pabaigą, jai skirta sąlyginai mažai 
dėmesio – Ado ir Benignos „ilgai ir laimingai“ prista
tomas vos poroje paskutinių puslapių. Kuo toliau, tuo 
veikėjų asmeninės dramos ir išgyvenimai išnaudojami 
tingiau. Pagrindiniu antagonistu tapęs Fimka vaizduo
jamas kaip besąlygiškai blogas, jo siužeto linija trečio
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joje knygoje pernelyg greitai išsisprendžia, nelabai aiš
ku, kam jis apskritai reikalingas.

Itin svarbų vaidmenį Viliūnės romanuose atlieka 
geo grafija. Autorė yra ne tik rašytoja, bet ir gidė, o tai 
jaučiasi tiek gerąja, tiek blogąja prasmėmis. Ji kuria 
maršrutus, kuriais romanų herojai vaikšto po mums 
pažįstamas ir nepažįstamas vietas. Skaitytojai gali pa
sijusti tarsi dalyvautų ilgoje ekskursijoje po miestą, kad 
ir truputį kitokį. Antrajame romane išplėtus pasakoji
mo erdvę į Kauną ir Klaipėdą, jų aplinkos ir miestie
tiško gyvenimo, deja, nepavyksta aprašyti taip įtaigiai 
kaip Vilniaus. trečiajame romane autorė nusprendė 
grįžti į „namų aikštelę“ – Vilnių, kur, akivaizdu, jai pa
sakoti sekasi geriausiai.

Anapus veiksmo esantis gidas-demiurgas jaučiasi ir 
veikėjų dialoguose. užuot kalbėję įsimylėjusių jaunuo
lių, nusikaltėlių ar visuomenės paribių sluoksnių at
stovų žodžiais, nejučiomis apie vietas ir įvykius hero
jai ima pasakoti istorikų darbų prisiskaičiusio ir apie 
miestą bei laikmetį trūks-plyš viską papasakoti klau
sytojams norinčio gido lūpomis. Jei skaitant Viliūnės 
tekstus ima rodytis, kad dialogai yra išrašyti, na, jei 
ne iš monografijų, tai bent jau iš mokslo populiarinimo 
veikalų – tai todėl, kad taip ir yra. Naujausios knygos 
pristatyme autorė prasitarė, kad aptikusi tekstą apie 
popieriaus gamybą jį „nusirašė“, o nurašytais žodžiais 
prakalbino veikėją skudurininką. tokių epizodų roma
ne ne vienas ir ne du, tai simptomiška. užuot audusi 
savojo Vilniaus audinį iš plonyčių gijų, autorė stengiasi 
susiūti kuo daugiau informacijos gabalų, kas jaučiasi 
visose trijose knygose. Šia prasme Senojo Vilniaus de
tektyvo trilogija primena skiautinį, sudurstytą iš skir
tingų spalvų, raštų ir dydžio medžiagos atraižų. tiesa, 
knygų pabaigoje su skaitytojais pasidalinama veika
lais, kurie autorę įkvėpė ir iš kurių ji sėmėsi žinių, pa
siūloma, ką galima skaityti toliau, norint geriau susi
pažinti su Vilniaus (ir Lietuvos) istorija.

Cituodama ir šiek tiek perrašinėdama tyrėjų dar
bus autorė bando apeliuoti į kuriamos realybės isto
rinį objektyvumą mokslinių tyrimų kontekste. Jei šis 
siekis būtų išpildytas iki galo, Viliūnės knygas, kurio
se veikėjai byloja kone akademiniais ar vadovėliniais 
tekstais, būtų galima naudoti kaip mokomąją priemo
nę. Platformoje Goodreads kitiems Viliūnės romanams 

apžvalgas rašantys skaitytojai atkreipė dėmesį į veikė
jų plokštumą ir siužeto trūkumus, tačiau kartu pripa
žino, kad autorei pavyko įdomiai pristatyti istorinius 
siužetus. romano Mirtinas arkebuzos šūvis pristatymo 
metu auto rė prisipažino svarsčiusi trilogijos pagrindi
ne heroje paversti merginą, tačiau tai, esą, nedera su 
pasirinktu laikotarpiu – ji būtų „išvadinta fantaste“. 
tačiau Viliūnė linkusi romantizuoti ankstyvųjų naujų
jų laikų Vilniaus istoriją ir tai kiša koją siekiant minėto 
objektyvumo. Miesto pogrindžio herojai – juodasis vais
tininkas, įtakingasis ir viską žinantis elgetų karalius ir 
t. t. – pasakojimui neabejotinai suteikia spalvų, tačiau 
šiek tiek prasilenkia su laikotarpio realybe. Pavyzdžiui, 
elgetų karalius Nikodemas tarsi žiniuonis bylodamas 
apie elgetų įtaką mieste pranašauja, kad kažkada atei
tyje miesto elgetos turės savo altorių parapinėje bažny
čioje (elgetos iš tiesų turėjo savo altorių Šv. Jono baž
nyčioje, tačiau jo istorija yra susijusi su XVII a. pirmoje 
pusėje įsteigtos organizacijos, apie kurią XVI a. gyvenę 
veikėjai paprasčiausiai negalėjo žinoti, istorija). trečio
je dalyje atrodo, kad tas pats Nikodemas turi miesto 
informacijos monopolį, o elgetos veikia kaip itin grei
tas komunikacijos kanalas, primenantis Sostų žaidimo 
eunucho Veirio paukštelius. toks vargšų pogrindžio 
vaizdavimas nėra istoriškai tikslus, tačiau jis masina. 
tai grožinis kūrinys, tad anaiptol nereikia prikaišioti 
autorei dėl pasirinkimų konstruojant siužetą, tačiau 
skaitant norėjosi, kad Viliūnė visai atleistų vadeles ir 
XVI a. Vilnių paverstų ne šiaip istorijos, o pasakos mi
zanscena. tam trukdo pirmoji pretenzija ir, galimai, 
siekis išvengti „fantastės“ etiketės. Vis dėlto Viliūnės 
Vilnius yra fantastiškas. Autorė aprašo tai, kas jai at
rodo egzotiška, tai, kuo norisi tikėti.

Ginos Viliūnės rašymo maniera nėra klampi, knygų 
apimtis nevargina, o pasakojimai suręsti taip, kad sudo
mintų bet kokio amžiaus ar statuso skaitytoją. Budelio 
mokinio Ado nuotykiai – neblogas lietuviškos pramogi
nės literatūros pavyzdys, paskatinęs daugiau pasido
mėti tiek pačios Viliūnės, tiek kitų lietuviškos populia
riosios literatūros autorių darbais. Belieka džiaugtis, 
kad kokybiškos lietuvių autorių pramoginės literatūros 
laukas sparčiai plečiasi, ir kartu tikėtis, kad lygiai taip 
pat netikėtai, kaip Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje, 
mano rankose atsidurs dar ne vienos viliūnės tekstai.

K n y G ų  a i d a i
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KnyGų MuGė

Akutagava, Riūnosukė, Miražas: 
Kūrybos rinktinė, sudarė ir iš japonų 
kalbos vertė rima torres, Vilnius: Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022, 
216 p., 1500 egz.

XIX a. pabaigos Japonijoje pagreitį 
įgavo iki tol menka Vakarų kultūros 
įtaka, tad didelė dalis moderniosios ja
ponų literatūros gimė iš santykio tarp 
šių dviejų tradicijų. Ne išimtis ir vie
nas didžiųjų moderniosios japonų lite
ratūros klasikų riūnosukė Akutagava, 
studijavęs anglų literatūrą – randame 
jo kūryboje Strindbergo, Ibseno, Poe, 
net Dostojevskio įtakos. tačiau iš pen
kiolikos šioje knygoje nugulusių apsa
kymų (pagaliau verstų iš japonų kal
bos) nemaža dalis atsiremia į senąsias 
Japonijos istorijas. Autoriaus kūryba 
yra tapusi pagrindu Akiros Kurosavos 
filmui, jis apskritai yra gana savito 
stiliaus – geba pasakoti iš kelių pers
pektyvų, punktyriškai ir subtiliai kur
ti psichologinius portretus, būdingai 
epochai atsisuka į tamsiąją žmogaus 
prigimties pusę. Istoriniu požiūriu 
tai – svarbus XX a. pradžios autorius, 
galintis padėti ir savąją literatūrą pa
matyti platesnėje panoramoje. tačiau 
skaitant kažkur kirba ir lengva abe
jonė – ar tikrai autorių, ypač atmetus 
lengvą egzotikos lietuviui elementą, 
vis dar įdomu skaityti ne tik istoriš
kai? Vietomis apninkantis naivumo 
ar net paprastumo įspūdis neleidžia 
atsikratyti šio įtarimo.

Mykolas Paberža

Baltai raudonai baltai: Šiuolaikinės 
baltarusių poezijos antologija, sudarė 
Marius Burokas ir Vytas Dekšnys, iš 
baltarusių kalbos vertė Marius Buro
kas, Vladas Braziūnas, Daiva Čepaus
kaitė, Vytas Dekšnys, Dainius Ginta
las, Benediktas Januševičius, Jurgita 
Jasponytė, Antanas A. Jonynas, Vik
toras rudžianskas, Vilnius: Bazilisko 
ambasada, 2022, 202 p., 500 egz.

Kiek paradoksalu – paėmęs knygą į 
rankas, pagalvoju: geriau šitos knygos 
nebūtų. Arba bent ji nebūtų tokia, ko
kia yra. Geriau gi būtų, jei baltarusiai 
gyventų laisvoje šalyje ir jiems būtume 
tiek pat abejingi, kiek (deja?) esame 
lat viams ar estams – nors ir vadin
dami juos broliais, o šalis – sesėmis, 
bet domimės tik pačiomis jų kultūros 
viršūnėlėmis. Kaip ir jie – mūsų. Juk 
tokios yra, ar bent jau buvo iki karo, 
tingios ir lengvai abejingos kultūros 
apytakos taisyklės XXI a. europoje. 
Bet užgimusi po paskutinių protestų 
Baltarusijoje, ši knyga visgi atsirado. 
Ir gerai, kad atsirado, nes šiandien ji 
yra svarbi dar vienu aspektu – kaip 
priminimas, kad valstybės, kurią 
dabar visiškai ramia širdimi galime 
vadinti priešo valstybe, apgniuždyta 
visuomenė dar išsaugojusi tiek vilties 
ir laisvės troškimo, kad būtų verta iš
tiestos pagalbos rankos: „kai visa tai 
baigsis / aš padėsiu tau / dažyti šitas 
pilkas sienas // baltai raudonai baltai“ 
(Hanna Komar, p. 88). Įdomi, literatū
riškai stipri ir stilistiškai įvairi balta
rusių protesto poezijos rinktinė.

Mantas Tamošaitis

Geniušas, Saulius, Pramanų feno
menologija: Apie estetiką, vaizduotę ir 
savimonę, iš anglų kalbos vertė tomas 
Marcinkevičius, Vilnius: Hubris, 2022, 
510 p., 700 egz.

Fenomenologinė filosofija nėra leng-
viausias riešutėlis – net jei ką nors 
supranti filosofijoje. Antroji Sauliaus 
Geniušo knyga lietuvių kalba irgi nėra 
iš paprastųjų – joje nėra nei supapras
tinimų, nei pataikavimo skaitytojams, 
bet tai nereiškia, kad ji aktuali ir įdomi 
tik keliems filosofams. tai papildytų 
ir auditorijai pritaikytų straipsnių 
rinkinys, tad ją galima skaityti tarsi 
nuo bet kurios vietos, tačiau ji turi ir 
pakankamai logišką struktūrą. Pavyz
džiui, pirmajame skyriuje simpatiškai 

pristatoma ir į bendresnį fenomeno
loginės minties kontekstą įpinama 
vieno ryškiausių XX a. Lietuvos fi
losofų Vosyliaus Sezemano estetika, 
o antrajame ši analizė tarsi papildoma 
pristatant Nicolai‘aus Hartmanno es
tetinės patirties vertės teoriją. Bend-
riausia prasme knygoje nagrinėjama 
vaizduotės ir savimonės bei fenome
nologinės filosofijos ribos, sąlyčiai su 
hermeneutine filosofija. Kas gi yra tie 
pramanai – knygoje tiesiai nepasako
ma. Bet net jei kažkas yra pramanai, 
nereiškia, kad tai nėra tikra.

Laurynas Peluritis

Hill, Samantha Rose, Critical Li
ves: Hannah Arendt, London: reak-
tion Books, 2021, 232 p.

Hannah Arendt per pastaruosius 
dešimtį ar kiek daugiau metų Lietu
voje tapo autore, kurios neišeina apeiti 
nei istorijos, nei filosofijos, nei politikos 
moksluose. Ši knyga – trumpa ir va
dovėlinė Arendt biografija. Dėmesys 
daugiausia kreipiamas į Arendt gyve
nimą ir žmones šalia jos, o detalesnės 
intelektualinės biografijos ar idėjų 
istorijos atskleisti nesiekiama. Skai
tytojas tik truputėlį supažindinamas 
su Arendt knygų ir idėjų atsiradimu. 
Daugiau dėmesio skiriama gyvena
majam laikui ir filosofės draugystei su 
amžininkais – Karlu Jaspersu, Hansu 
Morgenthau, W. H. Audenu ir kitais. 
Gilesniam darbui su Arendt tekstais ši 
knyga nepadės, tačiau susipažinimui 
su jos fenomenu – gali praversti.

Teodoras Žukas

Mann, Jindřich, Praha, iki pa
reikalavimo, iš čekų kalbos vertė Vy
tas Dekšnys, Vilnius: Sofoklis 2022, 
383 p., 1500 egz.

Iš Čekijos kilusio rašytojo, televizijos 
ir kino režisieriaus Jindřicho Manno 
pirma knyga lietuviškai. rašytojas 



80 naujasis židinys-aidai       2022  /  8

K n y G ų  M u G ė

žymus ir dėl savo kilmės, apie kurią 
rašoma šioje autobiografinėje kny
goje: jo senelis iš motinos pusės yra 
rašytojas Heinrichas Mannas, gar
siojo thomo Manno vyresnysis brolis. 
Dėstydamas savo gyvenimo istoriją 
knygos autorius kartu gilinasi ir į 
šeimos protėvių likimą. Mama, tėvas, 
močiutė – visi jie turėjo savitą likimą, 
autoriaus atkuriamą iš prisiminimų, 
įsivaizdavimų, senų dokumentų, dien
raščių, filmų ir kt. epizodas po epizodo 
kurdamas savitą siužeto konstrukciją 
rašytojas piešia įspūdingą aprašomų 
laikų paveikslą: tarpukario ir karo 
laikų Čekoslovakija, socializmo metai, 
1968-ųjų Prahos pavasario įvykiai ir 
1989-ųjų Berlyno sienos griūtis. Visa 
tai autorius vaizduoja per savo ir savo 
šeimos likimo prizmę, pateikdamas 
įdomių to laikotarpio asmeninių ir is
torinių detalių.

Dalia Zabielaitė

Miller, Henry, Marusio kolosas, iš 
anglų kalbos vertė Violeta tauragie
nė, Vilnius: Kitos knygos, 2022, 232 p., 
1500 egz.

tai knyga iš laikų, kai kelionė galėjo 
tapti Įvykiu ir Nuotykiu. Kai atvykęs į 
kitą šalį, galėjai patekti į kitą pasaulį. 
Autorius kartais užsimiršta ir pradeda 
keistus apmąstymus, suaustus iš ba
nalybių ir gan rafinuotų įžvalgų. Lai
mei, tai neilgam. Pasakojimą vėl ima 
diktuoti „įspūdis ir nuojautos“, o tada 
suvokiame, kad skaitome vieną įspū
dingiausių kelionių knygų, jei iš viso 
ją leistina taip pavadinti. Knygos ano
tacijoje sakoma, kad tai kūrinys apie 
Graikiją, „kurios nebėra“. Veikiau tai 
kūrinys apie amžinus Antikos pavida
lus, besislapstančius sutiktuose peiza
žuose, žmonėse, statiniuose. 

Vytautas Ališauskas

Schattenberg, Susanne, Brezh
nev: The Making of A Statesman, I. B. 
tauris, 2021, 512 p.

Sekant folkloru, Leonido Brežnevo 
biografija turėtų būti sunkiai supran
tama ir be galo nuobodi. Bet ne šį kar
tą. Istorikė imasi sudėtingo portreto 
ir pateikia ne tik asmenybės, tačiau 
ir jo ryšių, mitų, kai kurių anekdo
tų genezę. Netikėtas gali pasirodyti 
nebent autorės išdėstytas požiūris į 
ankstyvąjį vadovavimo laikotarpį (iki, 
maždaug, 1975 m.), kur kartais sunku 
suprasti, kalbama čia apie perestroj
kinį Gorbačiovą ar apie jo pirmtaką. 
Kartais atmestinai vertinamos detalės 
ar generalinio sekretoriaus santykiai 
su disidentais, KGB įtaka, kas leidžia 
susidaryti įspūdį apie tarsi visiškai 
normalų laikotarpį. Biografinis por
tretas piešiamas dvejopai – iš vienos 
pusės détente ir santykiai su Vakarų 
lyderiais, iš kitos pusės – pasiligoji
mas ir nebylus iniciatyvos perdavi
mas savajam klanui. Knyga parašyta 
sovietinių veikėjų biografijos meistrui 
Williamui taubmanui būdingu stiliu
mi, lengva kalba, orientuota į platesnį 
skaitytojų ratą ir leidžia geriau su
prasti familiarumą taip mėgusio se
kretoriaus gana netikėtą skrydį karje
ros laiptais. Žinoma, nepamirštami ir 
keisti pomėgiai bei kuriamas Antrojo 
pasaulinio karo heroizmo kultas, kurį 
„sėkmingai“ perėmė tiesioginė Sovie
tų Sąjungos įpėdinė. Gyvenimo būdo 
tekstų mėgėjai ras ir dalelę sau – nepa
miršta aistra automobiliams, kinui ir  
kiti kuriozai.

Tomas Vaitelė

Susitikdavome antradieniais: Pri
siminimai apie Joną Kubilių, suda
rė Vilius Stakėnas, Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2021, 188 p., 
300 egz.

Matematikas Jonas Kubilius buvo 
viena ryškiausių Sovietų Lietuvos 
akademinio gyvenimo figūrų. turbūt 
nesuklysime pasakę, kad jis buvo ži
nomiausias XX a. Lietuvos rektorius. 
Ilgametis Vilniaus valstybinio Vinco 
Kapsuko universiteto vadovas savo 
veikla įkūnijo tai, ką galėtumėme pa
vadinti sovietinio švietimo ideologijos 
ir tautinės kultūros simbioze. Prisimi
nimų apie Joną Kubilių knyga sukelia 
dvejopą įspūdį. Viena vertus, iš jo šei
mos narių ir bendradarbių pasakojimų 
galima sužinoti įvairių smulkių faktų, 
priklausančių rektoriaus asmeniniam 
gyvenimui, kalbančių apie XX a. sep
tinto-devinto dešimtmečio Lietuvos 
matematikų aplinką ir „antradienio 
susitikimų“ ypatumus. Kita vertus, 
kaip visi atsiminimai, taip ir šie sto
koja bent kiek gilesnės refleksijos pra
eities atžvilgiu. tiesą sakant, čia tokia 
atsiminimų kaip istorinio žanro ypa
tybė. Nepaisant šio žinojimo, skaity
damas pajunti kažkokį epistemologinį 
kartumą, kai matematikos profesorius 
nuoširdžiai dėkoja Jonui Kubiliui už 
tai, kad šis iš „rektoriaus fondo“ sky
rė būsimajam specialistui šeimyninį 
bend rabutį. Juk viskas anuomet pri
klausė valstybei, tad skirdamas bend-
rabutį vienai šeimai, jis atėmė jį iš ki
tos. Čia atsiveria ir trečioji klausimo 
pusė. Atsiminimuose Kubilius iškyla 
kaip akademinio pasaulio pusdievis, 
todėl beveik nieko nepavyko sužinoti 
apie rektorių kaip mąstantį ir mir
tingą žmogų. Ką jis galvojo lemtingų 
praeities įvykių akivaizdoje? Kokio vi
dinio gyvenimo dienoraštį pildė? Kokią 
istorijos lygtį sprendė? Vis tik įdėmiai 
skaitant, vieną kitą netiesioginį atsa
kymą šioje knygoje galima atrasti.

Eligijus Raila
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