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Arūno Baltėno nuotraukos
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Problemos ir idėjos

Clausas Leggewie – ryški asmenybė Vokietijos ir tarptautiniuose akademiniuose sluoksniuose, daugelio monografijų, mokslinių ir publicistinių tekstų autorius. Politikos mokslų
profesorius dėstė Gyseno Justus-Liebigo, Paryžiaus Nantero ir Niujorko universitetuose,
buvo Vienos humanitarinių mokslų instituto, Niujorko universiteto Remarque instituto,
Berlyno mokslų kolegijos mokslinis bendradarbis.
Tyrinėtojo veiklą sėkmingai derino su atsakingomis administracinėmis pareigomis – vadovavo Eseno kultūrologijos institutui, Duisburgo globalaus bendradarbiavimo tyrimų centrui.
Clauso Leggewie idėjos yra žinomos ir Lietuvoje. Nemažą susidomėjimą sukėlė profesoriaus
tekstas „Septyni Europos atminties ratai“, kuriame apmąstoma, ar transnacionalinė kolektyvinė atmintis gali padėti europiečiams susidoroti su politiniais iššūkiais, kylančiais XXI a.
2017 m. spalio 9 dieną Atviros Lietuvos Fondo namuose (Didžioji g. 5, Vilnius) Clausas
Leggewie skaitė paskaitą, plėtodamas savo koncepciją apie galimas transnacionalinės Europos
atminties konfigūracijas ir jų kaitą. Po to vykusioje diskusijoje atsakė į klausimus, kaip šis procesas matomas iš Briuselio ir Vilniaus perspektyvos.
Clauso Leggewie vizitą į Vilnių ir profesoriaus paskaitos vertimą finansavo Goethe’s
institutas Lietuvoje.
Aurimas Švedas

Claus LEGGEWIE

KOVA DĖL EUROPOS
ATMINTIES
IŠ NAUJOS – VILNIAUS –
PERSPEKTYVOS

K

eliaujant į nepažįstamas vietas, geriausia turėti
su savimi kelionių vadovą. Jį įsigiję, tie, kurie
kviečiami atvykti, pavyzdžiui, į Lietuvą (kur dar
nėra buvę kaip ir aš), pamato, kad ši šalis beveik
visada patenka į vieną leidinį drauge su Estija ir
Latvija. Net istorijos knygose Baltijos šalys aptariamos kartu, lyg būtų homogeniškas darinys. Tokiam
2

požiūriui pagrįstai nepritaria tiek gyventojai, tiek
istorikai. Juk Beniliukso šalys – Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas – dėl savo panašumų nėra
suplakamos į vieną, nes socialiniai, religiniai, kultūriniai ir politiniai jų skirtumai pernelyg dideli.
Baltijos šalys kaip vienetas egzistavo tik žvelgiant
iš vokiečių aukštuomenės perspektyvos, o vėliau –
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dėl bendros kančių patirties, kai susidūrė su abiejų
XX a. totalitarinių diktatūrų priespauda. Trumpą
nepriklausomybės laikotarpį (1918–1939) nutraukė
pasikartojančios pražūtingos okupacijos, valdžią
perėmė sovietų (1939), nacių (1941), o netrukus ir
vėl sovietų (1944–1990) okupantai. Ar išsilaisvinimas po 1990-ųjų ir paraleliai vykęs įsiliejimas į Vakarų aljansus skatina bendrystę? Klausimas atviras,
tačiau visoms trims šalims vėl iškilusi Rusijos Federacijos grėsmė gali iš naujo jas sutelkti.
Lietuvoje, jei dar konkrečiau – Vilniuje, be privalomo kelionių vadovo mane lydės poeto ir eseisto
Tomo Venclovos, dramaturgo ir prozininko Mariaus Ivaškevičiaus, kitų Lietuvos autorių kūriniai.
Rengdamasis kelionei aš, kaip tikras vakarietis, pirmiausia nuvykau į Briuselį, į neseniai atsidariusius
Europos istorijos namus. Mat būtent šis XXI a. pradžios bandymas užsitęsusių Europos konfliktų istoriją paversti Europos bendrumo („mes“) jausmu,
ir paskatino mane drauge su Anne Lang parengti
knygą „Kova dėl Europos atminties“ (Der Kampf
um die europäische Erinnerung). Jos paantraštė
skamba gana grėsmingai – „Lankantis kovos lauke“ (Ein Schlachtfeld wird besichtigt)...1 Priešingai
vyraujančioms „atminties tyrimų“ tendencijoms,
mudu išskyrėme Europos periferijų atminties vietas, tarp jų istorinį ir politinį konfliktą Taline dėl
Aliošos, t. y. paminklo sovietų kariams, kritusiems
per Antrąjį pasaulinį karą, perkėlimo iš sostinės
centro į kapines užmiestyje.
Vilnių Tomas Venclova aprašo taip: „Amžinas
pakraštys ir paribys, ekscentriškas, kaprizingas, netaisyklingas miestas su keista praeitimi, pažeidžiančia logikos ir tikimybės dėsnius.“ Tokiems „iki kaulo smegenų“ vakariečiams kaip aš Europos istorija
čia atsiskleidžia kitoje šviesoje, taigi atvykau, kad
mane pataisytų ir išvengčiau perdėtai vakarietiško
naratyvo. Vilnius, – taip Venclova iš emigracijos tęsia nuostabią miesto istoriją, – yra išgyvenęs daugybę ciklų, ne kartą keitęs valstybinę savo priklausomybę, gyventojų sudėtį ir kultūros modelius. 2 Man
šis kultūros modelis atrodo tinkamas išsiplėtusiai
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ir gilesnei Europos Sąjungai, kurią bene geriausiai
sekasi suvokti, atsidūrus tariamoje jos periferijoje.
Istorijos namai Briuselyje

Man buvo įdomu, kaip Baltijos šalys arba Vidurio
Rytų Europa ir šių regionų istorija bei dabartis atsispindi muziejaus ekspozicijoje. Ar Briuselyje matoma tik įprasta vakarietiška tendencija (western
bias), ar jau įveikta skirtis tarp Rytų ir Vakarų (taip
pat Šiaurės ir Pietų) – tarp karolingų, Europos bendrijos steigėjų, ir Rytų „periferijos“? Trumpai tariant, šis bandymas turinio požiūriu buvo nelabai
vykęs, nors muziejaus edukacinė ir didaktinė pusė
yra aukšto lygio, dedamos rimtos pastangos siekti
antnacionalinės perspektyvos. Jame perteikiamas
„suvokimas apie skirtumų mašinos, vadinamos Europa, galią ir jėgą. Tik išlaikydamas diferenciaciją
žemynas tapo kultūriniu „kažkuo“, o tą „kažką“ geriausiai galima apibūdinti kaip galimą bendrystę.
Europa yra būtinoji hipotezė.“3
Atviras ir klausimas, ar tai galėtų paskatinti bendrą Europos atminties kultūrą, kuri įveiktų
tiek Jaltos sindromą, tiek ryškią skirtį tarp Šiaurės
ir Pietų. Bet kokiu atveju šis ketinimas iškelia tris
sąlygas: pirma, Europa daugiau nebegali dangstytis jokiomis didvyrių istorijomis, kurias įprasta demonstruoti nacionalinėse atminties vietose (lieux
de mémoire). Dabar dėmesio centre – daugybė katastrofinės XIX ir XX a. istorijos aukų, visuomenės
atstumtieji, etninės mažumos, kolonizuotos ir užkariautos tautos. Šios hipotekos Europa nebenusikratys, o steigiant Europos Sąjungą bandyta sutaikyti anuomet susipriešinusias bendrijas ir grupes,
nuslopinti mintis apie revanšą, kokio siekta po Pirmojo pasaulinio karo, įveikti agresyvų nacionalizmą. Briuselyje akivaizdžiai matyti, kad jokiu būdu
nederėtų susiaurinti Europos istorijos iki naujausių
katastrofų, sutelkiant dėmesį vien į dabartines ES
nares. Europa yra didesnė ir senesnė negu ES, o jos
sudėtis, pasak istoriko Remi Brague’o, ekscentriška
ir eksteritorinė.4
3

Antra, Europos atmintis negali naudotis kolektyvinės atminties mnemotechnikos manipuliacijomis, kol nėra atvirai suvokiamos visos istorinės
situacijos ir procesai, kol nesuderintos perspektyvos, skirtingos nacionaliniu ir regioniniu požiūriu.
Vokietijos ir Prancūzijos arba Vokietijos ir Lenkijos
istorijos knygose neįmanoma pateikti vienintelės
tinkamos istorinių įvykių versijos su privaloma interpretacija, jose visada bus konkuruojančios versijos. Ši istoriografija yra sąmoningai revizionistinė,
bet ne kompiliuojanti ar neigianti istorinius faktus,
o nuolat kelianti klausimus dėl to, kas jau žinoma.
Konsensusas nėra nustatomas, geriausia, jei jis atsiranda, tariantis dėl prieštaringų ar skirtingų požiūrių.
Trečia, sociologiniu požiūriu kalbama apie „integraciją per konf liktą“, kai pagrindinė sąlyga – valia
siekti sutarimo, net jei sutarimas būtų toks, kad liekama nesusitarus. Šiame procese europietiškas yra
ne bendros tapatybės („mes“) naratyvas, atsikratęs
visų konf liktų, bet pirmiausia pliuralistinis pilietinio konf liktų sprendimo modelis. Kaip minėjau,
neįmanoma įsakyti, kad kolektyvinė atmintis egzistuotų, arba priversti ją egzistuoti, cenzūruojant
netinkamą požiūrį į istorinius įvykius ir procesus,
nors pastaruoju metu tenka pernelyg dažnai tą patirti. Lygiai taip pat neįmanoma primesti ant- ar
tarpnacionalinės perspektyvos, geriausia, jeigu ji
iškyla diskurse, beje, į Senąjį pasaulį žvelgiant iš
geografinio nuotolio. Niekur kitur nėra taip lengva
ir savaime suprantama jaustis europiečiu kaip Kanzase, Šanchajuje ar Uagadagu.
Septyni Europos atminties ratai

Viešnagė Briuselyje, o dar labiau Vilniuje, paskatino mane persvarstyti tuos „septynis Europos
atminties ratus“, kuriuos pateikiau 2011 m. publikacijoje. Septyni ratai nėra literatūrinė aliuzija į
Dantę ar Solženicyną, koncentriniais apskritimais,
apimančiais skirtingus kolektyvinės atminties aspektus ir įvairias tarpusavio sąsajas, daugmaž at4

vaizdavau Europos atminties kultūros ir antnacionalinės istorijos politiką. Pakoreguoti visų pirma
reikėtų hierarchijos išdėstymą iš vidaus į išorę, nes
tam tikros temos empiriškai liko paribiuose. Kolonializmo ir migracijos istorija vis dar vaidina
antraeilį vaidmenį, šitas temas priskirti visuotinei
istorijai tebėra svarbi istorijos tyrimų ir pedagogikos siekiamybė.
Akademinių, pavyzdžiui, visuomenės atminties
tyrimų dėmesio centre nuo praėjusio amžiaus 9-ojo
dešimtmečio yra Holokausto atminimas, pasak Timothy’o Gartono Asho, tapęs Vokietijos standartu. 5
1945 m. sausio 27-oji, Aušvico mirties stovyklos išlaisvinimo data, jau ne tik Izraelyje ar JAV, bet ir
daugelyje Europos šalių minima kaip Holokausto
aukų atminimo diena, kai kur – kaip valstybinė
šventė. Postulate „Daugiau jokio Aušvico, daugiau
jokio karo“ daugelis įžvelgia neigiamą Europos „sukūrimo“ iš Holokausto mitą, – JAV televizijos seriale 1979 m. taip buvo pavadintas bandymas išnaikinti Europos žydus. Genocido unikalumas buvo
ne tiek amerikanizuojamas, kiek europeizuojamas,
natūralu, kad Berlyne atsirado paminklas nužudytiems Europos žydams, o Paryžiuje – Šoa memorialas. To priežastis – be jokių apologetinių ketinimų
ar funkcijų – yra faktas, kad vokiečių inicijuotas ir
organizuotas nusikaltimas žmoniškumui taip plačiai įsitvirtino dėl Europos visuomenės nusiteikimo kolaboruoti. Toks baisus Europos žydų žudynių
mastas nebūtų buvęs įmanomas, jei ne okupuotų
šalių politikos, valdymo ir saugumo elito funkcinis dalyvavimas, jei ne plačiai paplitusi ir populiari
antisemitizmo pasaulėžiūra, jei ne visų visuomenės
sluoksnių pagalba budeliams.
Galiausiai prie to prisidėjo ir Europos pilietinio
karo naratyvas, kolaboravimą su nacionalsocializmu pateisinęs kaip pasipriešinimą bolševizmui. 6
Puikiai suprantu, kodėl taip įvyko Lietuvoje. Situacija buvo suvokta 1939 m. rugpjūtį, kai abu diktatoriai susitarė, kad Lietuva atiteks sovietams, o
užaštrėjo 1941 m., kai į Vermachtą – tai pražūtinga
klaida – imta žiūrėti kaip į išlaisvinimo armiją. NeK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

paisant katastrofiškos patirties, vokiečių okupacija
atmintyje išliko švelnesnė, nes buvo trumpesnė, o
1944-aisiais vėl užgriuvusi sovietų okupacija truko
iki pat 1990-ųjų.
Didžiausia katastrofa ištiko Lietuvos žydus, kurie buvo praktiškai išnaikinti. Tačiau nacionalinės
kančios užkulisiuose genocidas sureliatyvėjo, juo
labiau kad po 1945 m. sovietų valdoma atmintis beveik pamiršo žydus. Jų persekiojimas galėjo remtis
paplitusiu seno ir naujo pavyzdžio antisemitizmu,
kurio problematika buvo menkai keliama, visą lietuvių tautą stilizuojant kaip kolektyvinę sovietų
auką. Etniniu ir nacionaliniu požiūriu lietuvių tauta kaip auka buvo priešpriešinama okupacinėms
jėgoms, universali pozicija prieš totalitarizmą liko
silpna, tačiau atrodo, kad Lietuvos istorikų, rašytojų kūriniuose ji palaipsniui ryškėja.7
Plačias ir prieštaringas diskusijas sukėlė 2016 m.
pasirodžiusi žurnalistės Rūtos Vanagaitės knyga
„Mūsiškiai“, 8 kurioje ji nesibaimindama aptarė
savo šeimos, kaip ir tūkstančių lietuvių, įsitraukimą į masines žudynes. Interviu laikraščiui Neue
Zürcher Zeitung ji teigė, kad vyriausybė, kolaboruodama su okupacine valdžia, organizavusi žydų
saugojimą, duobių kasimą, žydų turto pardavimą.
Žudikai prie duobių daugiausia buvę labai jauni.
Dauguma lietuvių nepripažįsta nei to, kad „mūsų
žmonės“ žudę, nei to, kad žydai taip pat priklausę
„mums“.
2016 m. rugpjūčio pabaigoje Biržuose, Molėtuose
ir Šeduvoje vyko atminties renginiai 1941 m. žudynėms atminti, juos inicijavo du izraeliečiai. Dramaturgas Marius Ivaškevičius viešame laiške „Aš – ne
žydas“ ragino žmonių, kurie šių įvykių atminti į jo
gimtuosius Molėtus atvyko iš Izraelio, Pietų Afrikos, Australijos ir Kanados, nepalikti vienų. Dalyvavo buvęs Lietuvos valstybės vadovas Vytautas
Landsbergis, katalikų ir evangelikų dvasininkai,
nemažai menininkų, intelektualų, žiniasklaidos atstovų, vyresnio amžiaus žmonių iš gretimų kaimų,
bet vos vienas kitas iš 6 000 Molėtų gyventojų.9 Prezidentė Dalia Grybauskaitė, prieš pat renginį neoK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

ficialiai atidengusi paminklą, spaudai aiškino, kad
lietuviai keičiasi, įveikia senus stereotipus, tampa
atviresni, tolerantiškesni.
Aš apie tai tik skaičiau laikraštyje. Jūs šią istoriją
žinote geriau ir tikrai galite daug išsamiau pasisakyti šia tema. Vokietis, koks esu aš, taip pat ir manoji pokario karta bene paskutiniai galėtų kam nors
priekaištauti, kad kažką pražiūrėjo. Nusikaltimų
iniciatoriai buvo mano protėviai, o norint suprasti,
kodėl atminimas toks uždelstas ir nenuoširdus, vertėtų prisiminti, kad reiškinių išstūmimas, reliatyvizavimas Vakarų Europoje, ypač Vokietijoje, buvo
plačiai paplitęs, prireikė ištisų dešimtmečių, kol atminimas apie Europos žydų persekiojimą įgavo deramą statusą, o totalitarizmo kritika išsilaisvino iš
mąstymo šablonų Cui bono? [kieno naudai? – red.],
įdiegtų per Šaltąjį karą. Mano karta, kuriai visada
buvo nelengva kalbėti, vis dėlto surado savyje drąsos pasipriešinti nepagrįstam priekaištui, esą mes
teršiame savo pačių lizdą, ir liovėsi saugojusi savo
šeimas nuo klausimų ir pasitikslinimų. Lietuvoje tą
daryti nepalyginamai sunkiau, nes dalis tų, kurie
dalyvavo žydų žudynėse, deportacijose ir iš to pasipelnė, vėliau tapo partizanais, kovojusiais prieš Sovietų Sąjungą. Jiems statomi paminklai, jų vardais
vadinasi mokyklos.
Nuo rato prie pusračio

Holokaustui įsisąmoninti būtini nacionaliniai
įstatymai, numatantys ne tik moralinį, bet ir baudžiamąjį persekiojimą už jo neigimą, pavyzdžiui,
tvirtinant, esą tai „Aušvico melas“. Kalbant apie
komunistinio režimo nusikaltimų aukas, kyla logiškas klausimas, ar turėtų būti baudžiama ne tik
už rasistinio genocido, bet ir už sisteminių klasinio pobūdžio žudynių neigimą, kurį Tomas Venclova pavadino stratocidu. Šiuo klausimu Vytautas
Landsbergis ėmėsi iniciatyvos Europos mastu, bet
nesulaukė didelio pritarimo. Darydami analogišką išvadą, atsiduriame prie antro rato, tiksliau
tariant, prie antros pusračio pusės, apimančios
5

abiejų totalitarinių XX a. režimų lygiagretumą ir
bendradarbiavimą, kurio ypač žiaurų pavyzdį matėme Vidurio Rytų Europoje. Europos naratyve po
1945 m. antikomunizmas buvo mažiau įsitvirtinęs
negu antifašizmas, Antrojo pasaulinio karo pabaigą traktavęs kaip šviesią išsilaisvinimo dieną, nors
Raudonoji armija maždaug tuo metu pradėjo antrąją okupaciją, taigi sovietų įtakos zonoje tai nebuvo
joks išlaisvinimas.
„Juodosios knygos“ pasmerkė smurtinius komunizmo nusikaltimus palyginti vėlai.10 Kai Leipcigo
knygų mugėje 2004 m. Latvijos užsienio reikalų
ministrė Sandra Kalniete okupacinį sovietų režimą pavadino „lygiai tokiu pat nusikalstamu“ kaip
ir nacių režimas, šis požiūris sulaukė aštrios, ypač
žydų, kritikos.11 Jie nenorėjo, kad kiltų kokių nors
abejonių dėl Holokausto unikalumo ir menamame
raudonojo teroro sulyginime su ruduoju įžvelgė pastarojo išskirtinės svarbos menkinimą. Tai dar kartą
atskleidžia, kaip sudėtinga atminties kultūrai susieti
Europos Rytų ir Vakarų perspektyvas – suvokti civilizacinį Šoa lūžį, Europos žydų biurokratinio ir pramoninio išnaikinimo unikalumą, dogmatiškai nesumenkinant kitos diktatūros padarinių ir dalinio
priešų bendradarbiavimo, kurį apvainikavo Hitlerio
ir Stalino paktas. Žvelgiant iš aukos perspektyvos,
visiškai nesvarbu, nuo kurios žudymo mašinos teks
mirti. Karti ironija, bet kai kada tą patį asmenį medžiodavo ir nacių, ir sovietų slaptosios tarnybos.
Tarp išgyvenusių Lietuvos žydų yra tokių, kuriems
pavyko išvengti Holokausto tik todėl, kad prieš tai
jie buvo deportuoti į Gulagą, o daugelį krikščionių
ir socialdemokratų politikų, net komunistų persekiojo abu režimai.
Antifašistinis konsensusas užgožė šią totalitarinę
tikslų ir metodų konvergenciją (ne tapatumą), jos
veikimą atskleidė ir minėta diskusija dėl Aliošos
paminklo Taline.12 Ypatingoje tokios konvergencijos vietoje, Buchenwaldo koncentracijos stovykloje, kuri nacių laikais veikė kaip sovietų „specialioji stovykla“, buvęs Ispanijos komunistas Jorge
Semprúnas 2005 m. sakė turintis viltį, kad „per kitą
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atminimo minėjimą po dešimties metų, 2015-aisiais,
Gulago patirtis jau bus įsitvirtinusi mūsų kolektyvinėje Europos atmintyje. Tikėkimės, kad šalia Primo
Levi’o, Imre’s Kertészo ar Davido Rousset knygų bus
skaitomi ir Varlamo Šalamovo „Kolymos pasakojimai“. Viena vertus, tai reikštų, kad nebesame pusiau paralyžiuoti, o antra vertus, kad Rusija žengė
svarbų žingsnį demokratijos link.“13
Viltis išsipildė tik iš dalies, nes Putino oligarchija, instrumentalizavusi istoriją savo tikslams, faktiškai reabilitavo Staliną kaip „Didžiojo Tėvynės
karo“ vadą, pakurstė nacionalistinę, imperialistinę
ir antivakarietišką retoriką, Eurazijos ideologiją.
Tokia istorijos politika, giliai įsišaknijusi švietimo sistemoje, Kremliaus valdomoje žiniasklaidoje, rodo ne tik Rusijos saviizoliaciją Europos namų
atžvilgiu, bet ir tampa priežastimi užgniaužti demokratines diskusijas. Bet kokiu atveju čia tinka,
žinoma, kiek pakeista (bet nesufalsifikuota) Maxo
Horkheimerio citata, kad tas, kuris kalba apie fašizmą, neturėtų nutylėti kapitalizmo ydų, be to,
privalėtų kalbėti ir apie stalinizmą. Tai Timothy’o
Snyderio „Kruvinų žemių“ (Bloodlands14) patarimas, kaip derėtų diskutuoti dėl atminties kultūros.
Vakarų intelektualų santūrumas komunizmo nusikaltimų atžvilgiu, žvelgiant į žuvusiųjų per Antrąjį
pasaulinį karą Rusijoje ir kaimyninėse šalyse katakombas, reiškia, kad ignoruojama antikomunistinė Rytų Europos opozicija ir pilietinių bei žmogaus
teisių aktyvistai.
Vis dėlto vyraujantys pokario prisiminimai susiję ne tik su Gulagu ar Šoa, bet ir su bombų sprogimais, su masiniais, daugybės aukų pareikalavusiais trėmimais, kurie buvo pridengiami eufemizmu
„gyventojų perkėlimas“. Etniniai valymai prasidėjo
jau tada, kai traukėsi XIX a. imperijų teritorijos, –
čia ryškiai išsiskiria armėnų genocidas ir graikų
trėmimas iš Osmanų imperijos. Sunku pasakyti, ar
žvelgiant į pogromų Rytų ir Vidurio Europoje priešistorę, galima Holokaustą priskirti šiai kategorijai. Praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje „istorikų ginčą“ sukėlė Andreaso Hillgruberio nevykęs
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palyginimas – Aušvicą, Europos žydų žudynes, jis
prilygino Nemmersdorfui,15 vietovei, simbolizavusiai Raudonosios armijos vykdytus vokiečių prievartavimus ir trėmimus, kai pagal sąjungininkų susitarimą siekta Lenkijos ir Rusijos sienas pastumti į
Vakarus. Šiuo trečiuoju ratu leidžiamės į iki šiol ginčytiną lauką, kuriame matyti etninis buvusių multikultūrinių ir multireliginių teritorijų „žemių skirstymas“, kuriantis Europos valstybėms. Ypač didelė
problema kyla ten, kur sprendimą vykdyti trėmimus
priėmė demokratinė valdžia, taip nutiko, tarkime,
Čekoslovakijoje su Benešo dekretais. Šioje srityje
ypač sunku pasiekti bendro sutarimo, kaip įsisąmoninti istoriją. Vidurio Rytų Europos valstybes ėmus
valdyti liberalioms ir autoritarinėms jėgoms, prasidėjo tikras regresas, kuriuo siekiama pakeisti ne tik
Antrojo pasaulinio karo rezultatus, kaip neseniai
parodė reparacijų reikalavimai, Lenkijos vyriausybės pareikšti Vokietijai, bet ir valstybių sienas, Paryžiaus sutartyse nubrėžtas po Pirmojo pasaulinio
karo. Lenkijos reikalavimai dėl reparacijų nėra nepagrįsti, tačiau jais akivaizdžiai siekiama suskaldyti
Europos Sąjungą, Varšuvai kurstant nesantaiką su
Berlynu.
Čia galima tik užsiminti apie besitęsiantį ginčą
dėl armėnų genocido. Prancūzijai, Šveicarijai ir šalims, turinčioms gausią turkų diasporą, numačius
baudžiamąjį persekiojimą už jo neigimą, šis klausimas persikėlė į užsienio politikos lygmenį.16 Nenoriu išsiplėsti kalbėdamas ir apie „penktąjį ratą“ – tai
Europos nusikaltimų kolonijiniu laikotarpiu atminimas. Abu šie „ratai“ debatams Lietuvoje svarbūs
tiek, kiek klausimas, ar Europos šalis, kuri armėnų genocido laikais buvo kontroliuojama Rusijos ir
niekaip neprisidėjo prie kolonializmo, turėtų ir yra
pasirengusi drauge atsakyti už visus šiuos įvykius
kaip Europos paveldo dalį ir prisiimti atsakomybę,
priglausdama pabėgėlius, kurie gelbstisi nuo genocido, arba kovodama su potvynio pasekmėmis,
kurios tam tikru atžvilgiu irgi yra vėlyvos kolonializmo pasekmės, neokolonijinės ekonominės priklausomybės išraiška.
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Istorijos dabartis

Šioje vietoje noriu padaryti pirmąją išvadą. Prisimenant ir apmąstant totalitarinę patirtį tapo aišku, kad nusistatymas prieš amneziją ir amnestiją,
taigi prieš komunikacinio nutylėjimo, pasak Hermanno Lübbe’s,17 strategiją, neįmanomas be naujų
konfliktų, o praeities įsisąmoninimas iškelia opius
dabarties klausimus. Paprastai susitaikymas įvyksta ne iškart, iš pradžių kyla ginčas, net susipriešinimas. Vokietijos patirtis rodo, kad ginčą įmanoma išspręsti civilizuotai, o susipriešinimo dramą
nuskausminti, – būtent tai sustiprina nacionalinę
bendruomenę.
Praeities įveika susijusi ne tik su praeitimi, ji taip
pat lemia, ar solidarumas ir lojalumas, kurių tikimasi iš multinacionalinės ES organizacijos ir kurie yra atsiradę iš Europos istorijos, padės įveikti
migracijos spaudimą. Tai susiję su šeštuoju ratu –
imigracijos istorija, prasidėjusia praėjusio amžiaus
6-ajame dešimtmetyje, į Vakarų Europą plūstant
darbo migrantams iš Turkijos, o nuo 9-ojo dešimtmečio įvairiomis bangomis išsiplėtusia iki Afrikos ir Azijos pabėgėlių. Vakaruose greitai beveik
kas ketvirtas europietis bus migrantas, o tokiuose
miestuose kaip Frankfurtas – kas antras.
To, kuris žino arba pats patyrė multikultūrinio
Vilniaus istoriją, tai nestebina – šis miestas yra
beveik idealus pavyzdys, neturintis jokios tvirtos
etninės ar nacionalinės „vyraujančios kultūros“, jo
nuolatinė būsena, žinoma, neišvengiant trinčių ir
ginčų, yra kalbų, tradicijų ir gyvensenos įvairovė,
paprastai naudinga visoms pusėms. Premoderni
Vilniaus įvairovė, atsiradusi nacionalizmo laikotarpiu, galėtų būti postnacionalinio koegzistavimo
Europoje matrica, bet nacionalizmo renesansas ir
imperialistiniai Rusijos grasinimai gali sustabdyti
šį procesą.
Visose Baltijos šalyse vyko kalbinė ir kultūrinė rusifikacija, Sovietų Sąjungos piliečiai buvo apgyvendinami jose dažnai net ne savo noru. Po 1990 m. jų statusas tapo keblus, jie kėlė nepasitikėjimą. Kai kada
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tai prilygdavo galimam arba faktiniam ekspatrijavimui. Nors dauguma rusakalbių vertina materialinius ir dvasinius Europos Sąjungos pranašumus,
tačiau kai kurie laikosi tariamai protekcionistinės
(jų atžvilgiu) jėgos Rytuose.18 Daug žmonių, ypač
didmiesčiuose, yra sudėtingos migrantų kilmės,
abejojama jų – lygiai taip, kaip ir turkų, kurių nemaža dalis pastaruoju metu žavisi Ankaros sultonu,
pavarde Erdoganas, – priklausymu ir lojalumu demokratinei sistemai. Beje, tai susiję ir su religijų sekuliarizacijos laipsniu – tiek islamo, tiek stačiatikių
ortodoksai drebina palaimingos skirties tarp valstybės ir bažnyčios, religijos ir politikos pamatus.
Emigracija Lietuvoje turėjo dar ir kitų niuansų,
pavyzdžiui, asmenys buvo priskiriami kategorijai
nevyjezdnoj (neturintis teisės išvykti). O Tomui
Venclovai 1977 m. leista išvykti į JAV, bet atimta
SSRS pilietybė, taigi ir teisė grįžti. „Niekada / nesugrįžti namo. Užsisklęsti, pradingti, prasmegti / rudeninėj tvirtovėj. Netekti, ko lemta netekti / kas dar
slypi greta / iš senosios erdvės“, – taip poetas 1983 m.
rašė apie emigranto savijautą.19
Europos Sąjungoje itin opus klausimas, kaip elgtis su pabėgėlių gausa ir prieglobsčio prašytojais, į
Europą atvykusiais iš Azijos ir Afrikos, kaip teisingai paskirstyti juos ES šalims. Didžioji pabėgėlių
dalis liko Viduržemio jūros regione arba išvyko į
Vokietiją, Skandinaviją. Rytų Europą kankina abejonės dėl jų, ypač musulmonų, priėmimo. Drastiškai restriktyvi yra Vengrijos, save laikančios krikščioniška apsauga nuo islamo, politika. Lietuva, kaip
ir kitos šalys, priėmė pabėgėlius iš Ukrainos, tačiau
priešinosi kvotų atvykstantiems ne iš Europos, pirmiausia musulmonų pabėgėliams, įvedimui, priėmė
jų labai mažai, bet ir tie jau išvyko į kitas ES valstybes. Ar aš tai kritikuoju? Ne. Vokietijoje, plačiai atvėrusioje savo sienas, per menkai suvokiama, kokią
simbolinę reikšmę Rytų Europai turi nacionalinio
valstybės suverenumo gynimas, kovojant su Briuselio primetama („neosovietine“) politika arba spaudimu iš Berlyno. Vokietija pastaruoju metu ir pati
ėmėsi restriktyvios (apribojimų) politikos.
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Kita vertus, kiek žinau, daug lietuvių, prisimindami savo kančias, patirtas praeityje, apsisprendžia
elgtis humaniškai, nors sovietinės daugiakultūriškumo parodijos kontekste, kur taikytas prievartinis
darbas, deportacijos, vykdytas darbo jėgos iš Rusijos perkėlimas, nebuvo daug galimybių ugdyti etninę ir kultūrinę toleranciją. O šiandien Lietuva susiduria su faktu, kad gyventojų skaičius nuo 1990-ųjų
mažėja, išvyksta daugiausia jaunimas nuo 20 iki 35
metų, nes namie neturi jokios perspektyvos arba
Vakaruose ją mato geresnę.
Mirti dėl Talino, Rygos ir Vilniaus?

Galiausiai pažvelkime į geopolitinę Lietuvos ir
Vilniaus padėtį. Nuo Briuselio ji nutolusi dvigubai
toliau negu nuo Maskvos, įveikti 1000 kilometrų
iki Berlyno užtrunka 17 valandų, Minskas nutolęs
dviejų ar trijų valandų atstumu, o Varšuvą automobiliu pasieksime per šešias ar septynias valandas.
Žinoma, lėktuvu minėtas vietas galima pasiekti
greičiau. Vis dėlto geopolitinė situacija, kai esi tarp
Maskvos ir Baltarusijos, atsidavusios diktatoriaus
malonei, bei Kaliningrado srities ir siauro Suvalkų
koridoriaus Lenkijoje, verčia prisiminti buvusį jėgų
santykį. Girdžiu, kad Lietuvoje daugelis bijo karo. 20
Briuselis, Paryžius ir Berlynas to nenori net girdėti.
Bet nutylėti to jau irgi nebeįmanoma.
Šiemet rugpjūčio 23 dieną, kurios istorinė ir aktualioji reikšmė daugumai Vakarų europiečių vis
dar nelabai žinoma, Vokietijos federalinis prezidentas Mokslų akademijoje Taline pasakė kalbą, sulaukusią didelio atgarsio. Jis pacitavo Tomo Venclovos
žodžius, kad Baltijos šalių politinei valdžiai 1939 m.
teko rinktis „tarp Hitlerio, Stalino ir mirties, tačiau
tai nereiškė, kad vienas ar kitas pasirinkimas padės
išvengti kurio nors iš jų“. Frankas Walteris Steinmeieris paskelbė rugpjūčio 23-iąją Europos atminties diena, kuri turėtų būti suvokiama kaip bendras
(pasidalytas) katastrofos atminimas be konfrontacijos tarp atminties versijų. Vokiškas žodis geteilt
(liet. pasidalytas) į anglų kalbą gali būti verčiamas
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dvejopai – divided ir shared – taigi Europos konfliktų įsisąmoninimas ginčą dėl „teisingo“ atminimo perkelia nuo padalijančio susipriešinimo į buvimą kartu dalijantis.
Buvęs užsienio reikalų ministras neapsiribojo tik
istorinės pagarbos išraiška, kurios taip ilgai teko
laukti žmonėms, kentusiems sovietų režimą, jis priminė ir pamokas dabarčiai, taikydamas jas ir toliau
dominuojančiai kaimynei Rusijai, nors tiesiogiai
jos neįvardijo: „Hitlerio ir Stalino paktas ženklina
cinišką įtakos zonų pasiskirstymo ir didžiųjų galių,
kurios kitas valstybes ir tautas paverčia pavaldiniais
kaip figūras ant šachmatų lentos, politiką. [...] Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų
tarptautinė teisė, ESBO ir jos nacionalinio suvereniteto bei teritorinio vientisumo principai – visi šie
laimėjimai liudija pergalę prieš kruvinąją 1939 metų
rugpjūčio 23 dienos logiką Europoje ir už jos ribų.“
Netiesiogiai kreipdamasis į oligarchinę Putino valdžią teigė: „Kas pažeidžia tarptautinę teisę ir kelia
grėsmę taikos institucijoms, tas turi sulaukti bendro
mūsų pasipriešinimo. Tarptautiniu lygiu pripažintos
sienos negali būti keičiamos vienašališkai ir naudojant smurtą. Todėl mes nepripažinsime tarptautinei
teisei prieštaraujančios Krymo aneksijos, kurią įvykdė Rusija. Lygiai taip pat nesitaikstysime su slaptu
kišimusi, pasitelkiant hibridines priemones arba
vykdant tikslinę dezinformaciją... Mes nepritariame
kariniams grasinimo scenarijams, su kuriais pastaraisiais metais Jums vis dar tekdavo susidurti savo
pasienyje.“ Pasisakymą Prezidentas baigė tokiu itin
svarbiu apibendrinimu: „Aš užtikrinu Estijos žmones: Jūsų saugumas yra ir mūsų saugumas.“
Šie žodžiai pasakyti, atsižvelgiant į tai, kad JAV
prezidentas Donaldas Trumpas klausimą dėl įsipareigojimo teikti NATO paramą paliko atvirą, nors
vėliau pasitaisė, sakydamas, kad europiečiai turėtų
patys labiau rūpintis savo saugumu. Tačiau Vokietijos ir Europos Sąjungos užsienio politikos kontekste šis klausimas skamba dar dramatiškiau. Ar
Vokietijos Bundesvero, kitų Europos šalių kariai
būtų siunčiami prie rytinės ES sienos, jeigu Rusija
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neapsiribotų vien kibernetinėmis atakomis? Ar europiečiai ryžtųsi karinei rizikai dėl Estijos, Latvijos
ir Lietuvos saugumo? Ar jie pasirengę mirti už Taliną, Rygą ir Vilnių, performuluojant 1939 m. gegužę
nuskambėjusią formuluotę „Mourir pour Dantzig?“
Prancūzijos socialistų partijai priklausantis pacifistas (o vėliau kolaborantas su nacių Vokietija) Marcelis Déat atsisakė mirti už Gdanską?21 Internacionalizuotam Gdansko miestui, kuriame dominavo
vokiečiai, Trečiasis Reichas, kaip žinome, anuomet
reikalavo protekcionistinio statuso. Frankas Walteris Steinmeieris tokias pat protekcionistines Rusijos
ambicijas, skleidžiamas tarp rusakalbių Ukrainoje, Baltijos šalyse ar tarp Rusijos vokiečių, vadina
„Pandoros skrynia“ ir daro išvadą: „Mes nenorime
jokios, taigi ir atminties eskalacijos. Kaip nesiekiame
konfrontacijos tarp politinių jėgų, lygiai taip nesiekiame supriešinti ir politinės atminties. Taip mes matome šią dieną: nuo gėdingiausio momento – Hitlerio
ir Stalino pakto – iki išsilaisvinimo ir iškovotos naujos bendrijos, Europos Sąjungos. Ši istorija yra mūsų
istorija, bet ji nėra prieš nieką nukreipta.“
Cinikai ir įsimylėjėliai

Kultūros kūrėjai čia gali eiti toliau negu diplomatai.
Jie turi gilesnį žvilgsnį ir geriau supranta Rusijos
politikos aukas. Antai režisieriui Kirilui Serebrenikovui stalinistinė Putino teisėsauga neseniai skyrė
areštą, kaip anuomet Vsevolodui Mejerholdui, ir
surengė parodomąjį procesą. 22 Kita vertus, menininkai aiškiau įžvelgia ir šio savivalės režimo baigtinumą, mirties varpeliai jam galbūt suskambėjo
jau kovo 26 dieną, kai per Putino 65-ąjį gimtadienį
išėjo į gatves jaunoji rusų karta, nors ji nepažįsta
nieko kito, išskyrus šią neototalitarinę diktatūrą,
sumūrytą ant silpnų pamatų. Jaunimas palaiko Europos gyvybę ne iš klaidingų istorinių paskatų, ne
todėl, kad tiki melu, neva jų šalis apsupta, ir ne todėl, kad tikėtųsi gero sandėrio.
Kitaip nei politikai, įsipareigoję blaiviam požiūriui, mes galime reikšti ne tik priešiškus, bet ir mei9

lės jausmus. Marius Ivaškevičius, straipsnyje išpažinęs savo meilę Europai ir Europos Sąjungai, menamų
realistų klausia: „Ką per savo tamsintus akinius mato
Europos saulėlydžio puoselėtojai, su tokiu pasimėgavimu pranašaujantys greitą jos mirtį? Ar jie ką nors siūlo
vietoj tų sutemų, kurios apgaubs Europą jai subyrėjus,
ar jų ateities įžvalgose matyti, kaip visa Rytų ir Šiaurės
Europa nuteka į Rusijos įtakos glėbį, Pietūs užspringsta pabėgėliais, suparalyžiuoti ekonominio sąstingio, ir
visur į valdžią pamažu ateina vietiniai „gelbėtojai“,
siūlantys trečiąjį „ypatingos demokratijos“, o iš esmės,
demokratijos imitavimo kelią? Griaunantysis visada
turės pranašumą prieš kuriantįjį, nes jam nereikia
nieko įrodinėti, užtenka neigti, bet, vos tik sugriovęs,
jis maus į krūmus, išnyks minioje, argi ne taip ką tik
pasielgė „Brexit“ iniciatoriai ir šaukliai.“
Tokius tvirtus žodžius turėtume išgirsti ir „mes
Vakaruose“, tačiau ne tik išgirsti, bet ir į juos reaguoti atidesniu dėmesiu, kuris sušvelnintų ir galiausiai
panaikintų Lietuvos vienišumo jausmą Europoje.
Bent jau man perspektyvos pakeitimas po 1990-ųjų
ne kartą padėjo sumažinti Vakaruose įprastą patirties erdvės ir lūkesčių horizonto asimetriją. Tai, regis, dar turės suprasti centrinės sprendimų priėmimo būstinės Paryžiuje, Briuselyje ir Berlyne.
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Rūpesčiai ir lūkesčiai

Almantas SAMALAVIČIUS

ŽIURKIŲ LENKTYNĖS
arba TECHNOPOLIJOS
ĮSITVIRTINIMAS LIETUVOJE

Š

iandieninę aukštojo mokslo politiką, vykdomą globaliu mastu, taigi neišskiriant ir Lietuvos, galima
apibūdinti kaip tarptautines žiurkių lenktynes, kurias sistemingai rengia, azartą skatina dominuojanti
neoliberali ideologija. Žiurkių lenktynėmis paprastai
vadinama nuolatinė tiek individuali, tiek ir kolektyvinė veikla, neturinti nei galutinio tikslo, nei gilesnės
prasmės, kuri pateisintų nenutrūkstamą maratoną. Intensyvių masinių lenktynių dalyviams primetami vis
didesni ir vis absurdiškesni reikalavimai, tačiau toje
keistoje veikloje vis tiek dalyvaujama su dideliu ūpu,
naiviu entuziazmu, net su bukagalvišku užsispyrimu,
nors įsivaizduojamas tikslas kaip buvo, taip ir lieka
kažkur ten, už horizonto. Žiurkių lenktynėse jau ištisą dešimtmetį dalyvaujanti Lietuvos aukštojo mokslo
politika įgavo galybę „pavyzdinių“ neoliberalios ideologijos bruožų. Pastaruoju metu politikai atkakliai
reklamuoja, o Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai
prievartiniu būdu skiria naujus receptinius vaistus.
Ėmus vartoti šį „dopingą“, esą stebuklingai pagerės
aukštojo mokslo kokybė. Aktyviai save pertvarkančios institucijos (pirmiausia universitetai), jei atlaikys
skausmingų injekcijų kursą, turėtų sparčiai atsigauti, o
tada šaus į viršų tarptautinių reitingų lentelėse.
Apžvelkime karščiausias naujienas, kaip vyksta žiurkių lenktynės. Interneto portalas www.bernardinai.lt
neseniai paviešino dar vieną „gerąją naujieną“ – „Lietuvos mokslo pasiekimus vertins tarptautiniai ekspertai.“ Pagaliau šviesos spinduliai įveiks gūdžioje proK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

vincijoje tvyrantį tamsos chaosą: „Lietuvos mokslo
veikla bus vertinama pagal tarptautinius standartus, o
mokslo ir studijų institucijos bus finansuojamos pagal
veiklos rezultatus. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita
Petrauskienė patvirtino reglamentą, kuris keičia dabartinę mokslo vertinimo tvarką. Nuo 2018 m. Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų veiklą vertins užsienio ekspertai. [...] Tarptautinio ekspertinio mokslo vertinimo
įvedimas – tai didelis žingsnis į priekį objektyvumo ir
skaidrumo link. 2015 m. atliktas bandomasis palyginamasis užsienio ekspertų vertinimas pirmą kartą leido
palyginti, kokią vietą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atliekami mokslo tyrimai užima tarptautiniame
ir nacionaliniame kontekste, – sako švietimo ir mokslo
ministrė Jurgita Petrauskienė. – Nepriklausomas ekspertinis vertinimas leis daugiau lėšų skirti aukšto lygio
mokslui ir skatins Lietuvos mokslininkus orientuotis į
tarptautinio lygio rezultatus ir kokybę.“1
Užsienio specialistų atliekamos ekspertizės Lietuvoje senų seniausiai nėra naujiena – jau keliolika metų
jie vertina universitetų ir kolegijų studijų programas
(tiesa, pasikviesti iš tikrųjų stambaus tarptautinio kalibro akademikų neišgalima, jų vietą užima asmenys,
nepasižymintys įspūdingais pasiekimais nei mokslo,
nei lavinimo srityse). Tačiau šįkart ministrė kalba ne
apie kokius nors kosmetinius pokyčius, bet apie dar
vieną finansinės paramos neoliberalizavimo etapą,
dabar susijusį jau su moksliniais tyrimais. Kad bus
įgyvendinamas dar vienas aukštojo mokslo „poky11

čių vadybos“ paketas, jau anksčiau pranešė ŠMM viceministras Giedrius Viliūnas, straipsnyje „Kas yra
aukštojo mokslo kokybė?“ atskleidęs paslaptį: „Geras
išsilavinimas paprastai matuojamas sėkmingu įsidarbinimu, darbdavių atsiliepimais, taip pat paties absolvento pasitenkinimu savo studijomis ir įgytų kompetencijų
pritaikymu.“2 Pridūręs, kad „aukštųjų mokyklų kokybė
matuojama ir mokslo pasiekimais“, toliau aiškino, esą
„aukštojo mokslo kokybės sąlyga – studijoms tinkamai
pasirengę ir motyvuoti studentai. Taigi aukštojo mokslo
kokybę galima apibūdinti įvesties bei proceso kategorijomis – studentų ir dėstytojų kompetencijos, kokybiškos
studijų programos, veiksmingi dėstymo metodai, vidinė
(institucinė) kokybės užtikrinimo sistema, aukštosios
mokyklos valdymas ir vadyba, kokybiška studijų ir mokslo bazė. Reikšminga aukštojo mokslo dimensija – visos
aukštojo mokslo sistemos valdymas, susijęs su kvalifikacijų bei mokslinių tyrimų poreikio prognozavimu, išteklių paskirstymu, aukštojo mokslo posistemių bei sričių
subalansavimu, išorine aukštojo mokslo kokybės priežiūra, visos sistemos bei atskirų institucijų tarptautinio
konkurencingumo skatinimu.“3
„Nekaltas“ biurokratinio pobūdžio raštijos, užtvindžiusios interneto platybes, pavyzdys šįkart verčia ne
juokais suklusti. Akivaizdu, kad teksto autorius yra giliai įtikėjęs scholiarizacijos mitu ir jį įtvirtinančia „pažangos ritualizacija“.4 Viceministro kaip ir bet kurio
kito neoliberalaus vadybininko žargone apstu miglotų,
neapčiuopiamai „plastiškų“ sąvokų kaip antai „tinkamai sutvarkyti studijų ir mokslo procesai“, „veiklos rezultatai“, „įvesties ir proceso kategorijos“. Tokias tuščias
ir apgaulingas frazes filosofas ir istorikas, žinomas idėjų
archeologas Ivanas Illichas, išsamiai išanalizavęs akademinės sferos būklę, jau prieš keturis dešimtmečius
taikliai pavadino „žodžiais-amebomis“. Tokie verbaliniai fantomai įtaigauja, esą šiuolaikiška vadyba, paremta verslo principais, biurokratinis administravimas,
studijų kontrolė aukštąsias mokyklas, kurios šiuo metu
yra neva menkai efektyvios, pavers gerokai efektyvesnėmis. O tokios „plastiškos“ sąvokos kaip „subalansavimas“ veikiausiai reiškia, kad ministerija apkarpys
studijų programų, kurios šiuo metu surenka mažesnį
12

studentų skaičių arba rengia specialistus, neturinčius
didelės paklausos šiandieninėje darbo rinkoje, finansavimą. Beje, į rinką viceministras žvelgia, užsidėjęs
storus fundamentalizmo akinius, nepaisydamas, kad
ji nuolatos keičiasi, o su ja kinta ir požiūris į tai, kas
paklausu, o kas nepaklausu. Kas šiandien yra neva neperspektyvu, rytoj gali tapti net išskirtinai svarbu...
Nederėtų išleisti iš akių ir tokių teiginių kaip „išorinė
kokybės priežiūra“, „tarptautinio konkurencingumo skatinimas“. Šios verbalinės amebos reiškia, kad gausiam ir
nuolatos augančiam būriui MOSTA ekspertų, prisišliejusių prie ŠMM, nei darbo, nei atlyginimų tikrai nepritrūks. Spaudimas aukštosioms mokykloms bus ir toliau
didinamas, pasitelkus tiek nepigiai kainuojančias tarptautinių ekspertų paslaugas, tiek mažinant finansavimą
toms sritims, kurias šie prasčiau įvertins. Prisidengus poreikiu rengti „kokybiškas studijų programas“, veikiausiai
bus reikalaujama diegti ir „pažangius“, „šiuolaikiškus“
dėstymo metodus, pagrįstus multimedijų, powerpoint
ir panašiomis technologijomis, kukliai nutylint garsiąją Steve’o Jobso frazę: „Galia korumpuoja, powerpoint
korumpuoja absoliučiai“ (Power corrupts, powerpoint
corrupts absolutely). O dėl to, kad nuo seniausių laikų
žinomas sokratiškas dėstymo ir mokymo(si) metodas
iki šiol, regis, yra veiksmingiausias, universaliausias,
taigi nepakeičiamas, apskritai nesukama sau galvos.
Nors viceministras užsimena ir apie „geresnio finansavimo“ poreikį, šis teiginys nuskęsta vadybinio ir biurokratinio pobūdžio prioritetų gausybėje. Tiesa, vėl išnyra
kitoje rašinio vietoje: „Vertinant tarptautiniu mastu, tiek
Lietuvos nacionalinio biudžeto, tiek mūsų disponuojami
ES investicinių fondų ištekliai nėra labai dideli. Todėl
ieškoma ir kitų išteklių. Vienas iš jų – aukštosioms mokykloms patikėtas valstybės turtas [Paryškinta mano –
A. S.]. Sistemoje yra nemažai nei studijoms, nei mokslui
nebereikalingų patalpų, kurių išlaikymas kainuoja mokesčių mokėtojų pinigus. Šį turtą numatoma reinvestuoti
į bendrabučių atnaujinimą, studentų miestelių sutvarkymą, trūkstamą mokslinę įrangą ar optimizuojamų institucijų padalinių perdislokavimą.“5
Šis miglotas biurokratinis-vadybinis pažadas reiškia, kad už plačiai išreklamuotos aukštųjų mokyklų
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tinklo „optimizacijos“ slepiasi labai pragmatiški dabartinės Vyriausybės kėslai – atėmus iš „sistemos“ dalį
nekilnojamojo turto, jį parduoti, o gautą pelną paversti
laikinomis investicijomis į kitus tos pačios sistemos
sektorius, kad susidarytų įspūdis, esą parama aukštojo mokslo reikmėms didėja. Nesunku nuspėti ir kitą
„optimizacijos“ žingsnį – užuot peržiūrėjus perteklinį, kaip giriamasi, valstybės biudžetą, veikiausiai bus
ieškoma „vidinių rezervų“, pavyzdžiui, sumažinus
akademinio personalo skaičių, galima kitiems šiek tiek
kilstelėti atlyginimus. Pasak vieno gerai žinomo lietuvių grožinės literatūros personažo, tai „Monkės biznis“, nors Vyriausybė „plastiškai“ vadina tai optimaliu
perdislokavimu...
Kadangi turto, priklausančio universitetams, nemaža dalis yra geros būklės, be to, jis neretai yra miestų
(ypač sostinės) centre, kur žemės kaina didelė ir nuolatos auga, nekeista, kad premjero suburtoje darbo
grupėje, optimizuojančioje aukštųjų mokyklų tinklą,
triūsia tiek daug privataus stambiojo verslo atstovų.
Nenuostabu ir tai, kad iš pradžių sektos pasakėlės, esą
aukštosios mokyklos galės pačios spręsti, su kuo norėtų jungtis, buvo tik dūmų uždanga, nes premjeras
nepajėgė nuslėpti įtūžio, o švietimo ir mokslo ministrė – susierzinimo, kai išgirdo apie valdžios nesankcionuotas Lietuvos edukologijos universiteto ir Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto „jungtuves“. Joms įvykus, mat buvo gautas Seimo pritarimas, nusavinti patalpų, kurios „nebereikalingos“ mokslui ir studijoms,
be eilinio skandalo veikiausiai jau nepavyks...
Valdantiesiems beatodairiškai plėtojant neoliberalią
aukštojo mokslo politiką, verta pasidomėti, ką siūlo jų
oponentai. Deja, ir čia, jei atmestume ritualinę valdančiųjų kritiką, iš esmės dominuoja tas pats neoliberalus,
techninio pobūdžio modelis. Vienas iš opozicijos lyderių, ekspremjeras Andrius Kubilius ne per seniausiai
išdėstė esą naują programą, kaip pertvarkyti aukštojo
mokslo sektorių, kamuojamą tokios galybės problemų,
kad jas išspręsti, pasitelkus techninius sprendimus,
būtų sunku. Tačiau Kubilius meta iš esmės techninio
pobūdžio „gelbėjimosi ratą“, klausdamas, ar tokia šalis
kaip Lietuva gali turėti pasaulinio lygio universitetus.
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Straipsnyje nieko nauja, tiesiog perpasakojama tai, ką
savo knygose pastaruoju metu rašė pora pasaulyje žinomų aukštojo mokslo teoretikų, tarp jų ir Bostono
kolegijos profesorius Philipas Altbachas (Kultūros baruose kiek anksčiau buvo paskelbtas mano pokalbis su
juo, bet Kubilius, sprendžiant iš straipsnio turinio, to
interviu neskaitė).
Mintis turėti Lietuvoje net ne vieną, o keletą „pasaulinio lygio“ universitetų hipnotizuoja Kubilių „ne
tik todėl, kad mūsų vieninteliu ekonominiu pranašumu
gali būti tik mūsų išsilavinimas, kūrybiškumas ir inovatyvumas, ir ne tik todėl, kad tokio lygio universitetai
yra svarbiausias patrauklumo faktorius, pritraukiant
aukštųjų technologijų užsienio kapitalo investicijas. Tokia ambicija būtų svarbi ir todėl, kad ji, tapdama realia
varomąja permainų jėga, savaime suformuotų žymiai
aukštesnės, pasaulinės aukštojo mokslo kokybės siekimo vyraujančią „filosofiją“ Lietuvoje. Tai pastūmėtų
visą aukštojo mokslo sistemą link aukštesnės kokybės.
Galų gale tokia paradigma leistų atsisveikinti su pagrindine Lietuvos aukštojo mokslo valdymo sistema.“6
Šalia priduriama, esą dabartinė valdžia „paklydo mechaninės konsolidacijos klystkeliuose, o akademinė bendruomenė gerai supranta, kad vien savo pastangomis,
be tinkamos valdžios politikos, pasiekti pirmųjų šimtukų lygmenį tarptautiniuose reitinguose yra praktiškai
neįmanoma.“7
Jau iš šių teiginių akivaizdu, kad Kubilius (kaip ir
jo kritikuojami valdantieji) iš esmės nesiremia jokia
aukštojo mokslo filosofija. Ji reikalinga tiktai kaip figos lapelis pridengti dar vienam vadybinio ir techninio pobūdžio pertvarkos projektui. Straipsnio autorius
daugiausia dėmesio skiria ne teorinėms Philipo Altbacho ir Jamilo Salmi’o koncepcijų prielaidoms ar akivaizdžioms jų dviprasmybėms aptarti, o smulkmeniškoms aritmetinėms procedūroms. Taip nuslepiama,
kad „pasaulinio lygio“ universitetų koncepcija neturėtų būti grindžiama apeliacijomis į reitingų lenteles.
Lietuvoje sukurti bent vieną tokio lygio universitetą
būtų įmanoma tik koncentruojant milžiniškas lėšas,
atėmus jas iš kitų sektorių ir visų visuomenės grupių.
Vis dėlto net ir tada varžybos su Harvardu ar kitais
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pasaulinio lygio universitetais, kurie disponuoja milžiniškomis finansinės paramos fondų lėšomis, būtų
panašios į Ilfo ir Petrovo įtaigiai aprašytą epizodą, kai
sovietinė poniutė metė egzaltuotą iššūkį milijonieriaus
Vanderbildto dukrai.
Iškilus amerikiečių komunikacijos ir švietimo sistemų tyrinėtojas Neilas Postmanas beveik prieš ketvirtį amžiaus paskelbė plačiai nuskambėjusį veikalą
„Technopolija: kultūros kapituliacija prieš technologiją“. Knygos autorius teigė, kad technologija, užuot
buvusi kultūros atrama, ėmėsi šiuolaikinę visuomenę
ir jos kultūrą pertvarkyti pagal save. Niekas neneigia,
kad technika ir su ja atsiradusi technokratija žmonių
gyvenimą pakeitė iš esmės. Postmano teigimu, būtent
technokratija įdiegė pažangos sampratą, suteikė pagreitį įvairiems visuomenės kaitos procesams. Be to,
davė laisvės ir naujos socialinės organizacijos pažadą.
Šie dalykai nepaprastai svarbūs. Deja, technologija
ėmė vis labiau pančioti moderniąją visuomenę, paversdama ją savo procesų įkaite. Galiausiai susiklostė
taip, kad atsirado reiškinys, kurį galima vadinti technopolija. Tai nėra paprasčiausias kultūros produktas
ar svarbus jos sandas, tai „kultūros būsena ir mąstymo
būdas, paremtas technologijos sudievinimu. Tai reiškia,
kad kultūra siekia būti technologijos pateisinta, jaučia
pasitenkinimą, paklusdama technologijai, ir vykdo jos
nurodymus.“8
Technologijos įsigalėjimo rezultatas – visų visuomenės veiklos sferų pertvarkymas, kurio neišvengiama
pasekmė yra biurokratijos iškilimas. Pasak tyrinėtojo,
„biurokratija dabar ne tik sprendžia, bet ir sukuria problemas. Dar svarbiau, kad būtent ji nusprendžia, kokių
esama problemų. Biurokratijos požiūriu, tai visada yra
efektyvumo problemos.“9 Postmanas pabrėžia, kad visuomenės technologizacija keičia ir specialisto-eksperto vaidmenį – iš jo laukiama, kad peržiūrėjęs pateiktą
medžiagą, eliminuotų viską, kas nesusiję su konkrečia problema, remtųsi vien tais dalykais, kurie būtini
(techniniam) problemos sprendimui.
Įsigalėjus technopolijos režimui, keičiasi ir visuomenės santykis su ugdymu. Užuot kalbėjus apie jo tu14

rinį, kalbama apie „lavinimo technologijas“. Postmanas
rašo: „Šiuo metu manoma, kad į mokyklos klases būtina
perkelti kompiuterį, kaip anksčiau buvo svajojama ten
perkelti televiziją ir filmus. Į klausimą „kam to reikia?“
atsakoma: „Kad lavinimas būtų efektyvesnis ir įdomesnis“. Toks atsakymas laikomas pakankamai adekvačiu
ir nereikalaujančiu išsamesnio paaiškinimo. Tačiau paprastai nepastebima, kad lieka neatsakyta į klausimą,
ko siekiame lavinimu? Efektyvumas ir įdomumas yra
techninio pobūdžio atsakymas, susijęs su priemonėmis,
bet ne su tikslu, ir neatveria kelio į lavinimo filosofiją.“10
Mąstytojas daro išvadą, kad „technopolijos naratyvas neturi jokio moralinio centro. Jo vietą užima efektyvumas, interesai ir ekonominė nauda. Jis žada sukurti rojų žemėje, pasitelkdamas technologinę pažangą.
Atmeta visus tradicinius pasakojimus ir simbolius,
teigiančius stabilumą ir tvarką. Vietoj jų siūlomas gyvenimas, pagrįstas techniniais įgūdžiais, ekspertize, ir
vartojimo ekstazė. Jo tikslas – gaminti funkcionierius
besiplėtojančiai technopolijai.“11
Tokių tikslų, nors jie yra viso labo apgaulingi miražai, be jokios abejonės, bus vaikomasi ir toliau, įgyvendinant pradėtą aukštojo mokslo pertvarką, neturinčią
jokių tvirtesnių filosofinių pagrindų, ar diegiant naujus, „pažangesnius“ jos variantus.

1

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-10-06-lietuvos-mokslo-pasiekimus-vertins-tarptautiniai-ekspertai

2

Giedrius Viliūnas. Kas yra aukštojo mokslo kokybė? http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-08-08-kas -yra-aukštojo-mokslo-kokybe/162512

3

Ten pat.

4

Ivan Illich. Deschooling Society. 1972. New York: Harper and Row.

5

Giedrius Viliūnas. Kas yra aukštojo mokslo kokybė?

6

Andrius Kubilius. Ar gali Lietuva turėti pasaulinio lygio universitetą (-us).
https://www.delfi.lt/archiove/print.php?id=75758931

7

Ten pat.

8

Neil Postman. Technopoly: The Surrender of Culture to Technopoly. 1993.
New York: Alfred Knopf, p. 80.

9

Ten pat, p. 84.

10

Ten pat, p. 175.

11

Ten pat.
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APYNASRIS AUKŠTAJAM
MOKSLUI LAISVĖS VARDU
Su Pensilvanijos valstybinio universiteto profesoriumi,
ekonomistu ir idėjų istoriku Sajay’um SAMUELIU
kalbasi Almantas SAMALAVIČIUS

Almantas Samalavičius. Didžiuma tyrėjų, analizuojančių aukštojo mokslo raidą pastaraisiais dešimtmečiais, sutaria, kad santykis tarp viešojo ir privataus
lavinimo iš esmės keičiasi, beje, ne tik JAV. Ne paslaptis, kad šiuos pokyčius inspiravo Reagano ir Thatcher
pradėtas politikos neoliberalizavimas, užkrėtęs ir kitas
šalis. Kokį poveikį neoliberalizmas daro aukštajam
mokslui teorijos ir praktikos lygmenimis? Kaip ši lipni
ir galinga ideologija keičia universitetų laikyseną? Ar
įmanoma tikėtis, kad į rinką ir pelną orientuotas aukštojo mokslo modelis bus pakeistas, nes yra jau visiškai
susikompromitavęs?
Sajay Samuel. Michelio Foucault neoliberalizmo
diagnozė, pateikta prieš 40 metų,1 tebėra paranki,
norint suvokti, kodėl tokia institucija kaip universitetas įgavo dabartinę formą – tapo korporacija, parduodančia dažniausiai du gaminius. Universitetas
sertifikuoja žinojimą tam tikru lygmeniu, kurį įgyja
visi, pravėrę jo duris. Be to, dalis aukštojo mokslo institucijų, ypač dideli tyrimų universitetai, gamina ir
antrą gaminį, t. y. žinias, kurios parduodamos arba
už pinigus, arba už statusą.
Analizuodamas skirtumus tarp klasikinio liberalizmo ir neoliberalizmo, ypač Šiaurės Amerikoje įsitvirtinusio varianto, Foucault pabrėžė, kad klasikinis
liberalizmas buvo grindžiamas laissez faire sąvoka,
t. y. leido ekonominei veiklai plėtotis „natūraliai“, be
valstybės reguliavimo ir veiksmų. Tokia yra XVIII a.
liberalizmo kaip valdymo formos esmė – valdžia suK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

varžoma, kad jos veiksmai taptų ekonomiškai pagrįsti.
Liberali valdžia suvaržoma ar pažabojama, kad būtų
išlaisvinta „ekonomika“. Svarbu suprasti, kad neoliberalios valdžios samprata, kurią įtvirtino Reagano ir
Thatcher bekraujė revoliucija, tik iš paviršiaus primena
liberalios valdžios laissez faire sampratą.
Klasikinis liberalizmas suponuoja tikėjimą, kad egzistuoja viską reguliuojanti „nematoma ranka“, o savanaudiška individų tarpusavio sąveika teikia visuomenei
visų didžiausią naudą. Neoliberalizmas priešingai – yra
pagrįstas aktyvia intervencija, nes konstruoja rinką,
kurios dėsnius primeta kiekvienai veiklos sričiai. Pastaruosius keturis dešimtmečius vadovaujamasi būtent
šia neoliberalia logika. Nuolatinis ligoninių, kalėjimų, valstybės gerovės agentūrų, net profesijų pertvarkymas yra daugiasluoksnė neoliberalios valdžios
išraiška, pastangos visus žmonių veiksmus paversti
tokiais, kokie būdingi pirkliams ir lošėjams. Neoliberalūs įsitikinimai reiškia, kad, užuot leidus įvykiams
plėtotis sava vaga, aktyviai fabrikuojama rinkos stiliaus aplinka, kurioje individai galėtų veikti kaip „laisvi“ ekonominiai subjektai. Neoliberalizmas aukštyn
kojomis apverčia liberalų prielaidą, kad žmonės, jeigu
juos paliksime ramybėje, natūraliai prekiaus ir keisis
gėrybėmis, kaip to tikėjosi Adamas Smithas. Dabar individai yra įstumiami į rėmus, verčiančius elgtis taip,
tarsi žmogus būtų mąstanti verslo mašina. Atlygis ir
priedai, susieti su mokslo tiriamojo darbo produkcija, yra pavyzdys, kaip universitetuose kuriama rinką
15

primenanti aplinka, o darbuotojai verčiami elgtis produktyviai.
Didžioji dalis gerai žinomų šiuolaikinio universiteto aspektų – produktyvumo matavimas, reitingai, viešųjų lėšų apkarpymas, universitetų įgyjami patentai
ir etiketės, dėstytojų savivaldos pakeitimas vadybine
darbo hierarchija – atspindi neoliberalias pastangas
pertvarkyti aukštojo mokslo įstaigas, paverčiant jas
ekonominiais vienetais. Šiuo atžvilgiu tavo klausimas
suformuluotas preciziškai – tik įsigalėjus neoliberaliam valdžios mentalitetui, atsiranda aukštojo mokslo
modelis, orientuotas siekti naudos. Universitetuose įsigali turgaus leksika – vartotojai, gamintojai, investicijų
grąža ir t. t. Ji paplitusi jau taip plačiai, kad banalu apie
tai net kalbėti. O pats banalumo faktas jau savaime yra
įrodymas, kaip ryžtingai peržengtas slenkstis, skiriantis
dvi universiteto sampratas. Pirmoji iš jų – tai nuostata,
kad aukštoji mokykla yra sociokultūrinis darinys, kuris tik netiesiogiai gali būti susijęs su ekonomika. Antroji – tai manymas, kad universitetas pirmiausia yra
ekonominis darinys. Suprantama, abi sampratos prieštarauja viena kitai, o didžioji dalis viešų ginčų sukasi
apie tai, ar derėtų universitetą laikyti verslo rūšimi. Vis
dėlto esu įsitikinęs, kad universiteto kaip korporacijos
samprata, kai jis laikomas viso labo ekonominės plėtros ir produktyvumo varikliu, gyvuos ir toliau, jei nepradėsime kalbėti apie visą neoliberalią rinkų kūrimo
logiką apskritai.
Pastaruoju metu universiteto sėkmė matuojama
vien kiekybiniais rodikliais. Laikomasi nuomonės,
kad universitetų reitingai yra universalūs ir patikimi, todėl kilimas aukštyn vertinamas kaip neabejotina sėkmė – tuo drąsiai remiasi tiek aukštųjų mokyklų
administratoriai, tiek jų klientūra. Smuktelėti žemyn
reitingų lentelėse reiškia tapti nevykėliu, tokių mokymo įstaigų programos siaurinamos, netgi uždaromos.
Ar visa tai neprimena „pažangos ritualizavimo“, kurį
Ivanas Illichas aptarė knygoje „Descholiarizuota visuomenė“?
Illichas aiškino, kad formali edukacija yra ritualas,
turintis slaptą mokymo planą. Viso pasaulio jaunuo16

menė nuo 17 iki 21 metų yra organizuojama pagal amžiaus grupes, klasifikuojama į tam tikras kohortas, kurios, pasitelkiant įstatymus arba socialinius prietarus,
verčiamos vartoti specialiai joms pagamintas ir supakuotas žinias. Tokia ritualizacija daugelį metų paslėpta forma diegia mintį, kad žinios yra vartojimo prekė.
Scholiarizacijos ritualas sutvirtina mitą, kad įgūdžiai
ir žinios yra įgyjamos klasėje. Visą gyvenimą trunkantis lavinimas, kurio dabar reikalaujama iš kiekvieno,
siūlant nuotolinį ir tęstinį mokymą, yra šalutinis šio
mito rezultatas. Scholiarizacijos mitas taip pat diegia
mintį, kad įgūdžiai ir žinios būtinai yra perduodamos,
o mokinys turi būti paklusnus mokytojui. Galiausiai,
suprantama, atsitinka taip, kad tuos, kurie atsisako
skleisti šį mitą arba laiko jį beverčiu, imama diskriminuoti – mokami menkesni atlyginimai, apribojamos
įsidarbinimo galimybės, atimant pragyvenimo šaltinius. Kokio lygmens scholiarizacijos rituale yra dalyvavę, kokius įvertinimus gavo, kiek metų mokėsi ir t. t.,
tampa kriterijumi, pagal kurį paklusnieji ir maištininkai visam laikui suskirstomi į profesines ir socialines
grupes. Šios Illicho įžvalgos pastaruoju metu tapo visuotinai žinomos ir plačiai pripažįstamos. Darbdaviai
atvirai sako, kad kolegijos diplomas padeda jiems sutaupyti, atsirenkant kandidatus darbo vietoms užimti.
Studentai ciniškai sutinka, kad reikia tam tikrą laiką
praleisti akademinėje įstaigoje, antraip neturėsi dokumento, atveriančio kelią gauti užtikrintas pajamas.
Tai, kad patys universitetai šiandien yra vertinami,
skirstomi, reitinguojami, tik dar labiau pabrėžia vartotojišką aukštojo mokslo pobūdį. Reitingai išryškina diplomų pardavėjų gaminio kokybę, kainą, kitus
dalykus, rūpimus pirkėjui. Tai vyksta, nors visi žino,
kad reitingai yra klaidingi, neadekvatūs, pagrįsti
išankstiniais prietarais ir t. t. Pavyzdžiui, 2007 m.
dvylikos JAV aukštojo mokslo institucijų vadovai pasirašė viešą laišką, ragindami ignoruoti kolegijų reitingus, kuriuos pateikia US News and World Report.2
Nors daugelis abejoja tiek šiais, tiek ir kitais reitingais, reitingavimo žaidimas sėkmingai klesti, o patys
reitinguotojai pastaruosius dvidešimt metų dygsta
kaip grybai po lietaus.
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Universitetų reitingai kaip ir studentų pažymiai
įtvirtina diskriminaciją, sužadina konkurencinį pavydą. Jie ne tik įtvirtina jūsų minimus ekonominio
pobūdžio vertinimus, dar svarbiau, kad jie skatina
nepagrįstą diskriminaciją. A yra „geresnis“ už B, nes
pastatytas ant aukštesnio laiptelio. ir, žinoma, prasideda pavydo kurstomos begalinės, beprasmiškos varžybos. Iš esmės visi „prekės ženklai“, egzistuojantys
vartotojų pasaulyje, skatina būtent jas. Visai nenuostabu, kad universitetų vadybininkai laiką ir pinigus
nesislapstydami švaisto prekės ženklo vadybai, per
viešųjų ryšių akcijas apeliuodami į mistinę vietą reitingų lentelėse... Reitingavimą įprasta teisinti tuo, esą
studentams juk reikia kaip nors palyginti asmenis ir
institucijas. Šis pateisinimas patogiai nuslepia faktą,
kad reitingai suvešėjo tik praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio viduryje.
Šiuolaikiškas „tyrimų universiteto“ modelis, sukurtas
JAV XX a. antrojoje pusėje, užbūrė viso pasaulio politikus, investuotojus ir aukštojo mokslo administratorius.
Dabar visos šalys nori turėti kiek galima daugiau tyrimų universitetų ir kad nors vienas būtų „pasaulinio lygio“. Kokia yra šių globalių varžybų kaina?
Bostono kolegijos Tarptautinio aukštojo mokslo
centro įkūrėjas Philipas Altbachas neseniai rašė apie
galimą tyrimų universitetų indėlį į besivystančių šalių
ekonomiką, poveikį visuomenei.3 Nors ir pats atvirai
pripažįsta, kad tyrimų universitetų įkūrimas ir išlaikymas besivystančioms šalims būtų beveik nepakeliama
našta, vis tiek ragina kurti „pasaulinio lygio“ universitetus, pasiremdamas argumentais, pirmąsyk nuskambėjusiais praėjusio amžiaus 6-ojo dešimtmečio viduryje. Altbachas teigia, kad kiekviena šalis gali turėti
naudos iš tyrimų universiteto, esą leidžiančio valstybei
visumiškiau įsitraukti į „globalią žinių ekonomiką“. Ši
rekomendacija grindžiama įsitikinimu, kad ekonomikos augimą ir sėkmingą raidą užtikrina „žinojimo industrijos“, kurios gauna pajamas parduodamos žinias,
o ne daiktus. Tai reiškia, kad Google kompanija, parduodanti asmeninius duomenis, yra pelningesnė už
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tama, už to slypi nepatogus, todėl neretai pamirštamas
faktas, kad Google, Facebook ir Amazon samdo gerokai
mažiau žmonių negu General Motors, Ford ir Samsung.
Įdomiausia, kad šį argumentą iškėlė ekonomistai Gary’s Beckeris, Jacobas Minceris ir Theodore’as
Schultzas, priklausantys Čikagos ekonomikos mokyklai, kuri nuo šeštojo dešimtmečio pabaigos propaguoja žmogiškojo kapitalo teoriją.4 Pasak jos, spartų
ekonomikos augimą lemia investicijos ne į žemę ar
įrenginius, bet į žmogiškąjį veiksnį. Kaip to įrodymą
Schultzas pateikė greitesnį, palyginti su Didžiąja Britanija, ekonominį Vokietijos ir Japonijos atsigavimą
po Antrojo pasaulinio karo. Anot jo, šios šalys atsigavusios daug sparčiau, nes žmogiškojo kapitalo ištekliai
Vokietijoje ir Japonijoje buvo didesni negu Anglijoje.
Tai reiškia, kad pinigai, skiriami išsilavinimui, sveikatos apsaugai, padidina žmogiškąjį kapitalą, o jis leidžia
gauti didesnį pelną. Apibendrinus šią teoriją, galima
sakyti, kad kuo didesnės investicijos į žmogiškąjį kapitalą, tuo sparčiau auga šalies ekonomika. Šiuo priesaku
grindžiamas poreikis nuolat didinti išlaidas švietimo
sektoriui, o ypač tyrimų universitetams.
Įprasta manyti, kad ekonominės nelygybės laipsnis
atspindi žmonių kapitalizavimo lygį. Pasiūlymas kapitalizuoti keletą besivystančios šalies žmonių, visus kitus
paliekant likimo valiai, neatrodo geras receptas siekti
ekonominės gerovės ir socialinio teisingumo. Taip yra
todėl, kad šis receptas apskritai nėra tinkamas. Įkurti ir
valdyti „pasaulinio lygio“ universitetus kainuoja milijardus dolerių. Prieigos prie mokslo žurnalų, kurių didžioji
dauguma priklauso keturioms didžiausioms leidykloms,
prenumeravimas kainuoja milijonus dolerių, o jų stokoja net labai pasiturinčių tyrimų universitetų bibliotekos.
„Atviros prieigos“ žurnalų atsiradimas yra simptomas,
kad mokslinių žinių kaštai auga. Nors atviros prieigos žurnalai vartotojams nemokami, jie išlaikomi arba
iš aukų, arba iš mokesčių, arba autorių lėšomis. Žinau
žurnalą, kuris reikalauja, kad kiekvienas autorius susimokėtų po 400 JAV dolerių už publikaciją. Pavojingai
priartėjama prie leidybinės tuštybės, pridengtos recenzijomis, patvirtinančiomis žinojimą. Dėl šių priežasčių
dalyvavimas žinių gamybos ir sklaidos grandinėse yra
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itin brangus malonumas, nepanašu, kad besivystančių
šalių universitetai pajėgtų įsilieti į „globalią žinių ekonomiką“. Dar didesnį nerimą kelia tai, kad šios žinių gamybos ir sklaidos grandinės yra itin stratifikuotos. Labai
nedidelė visų universitetų mokslininkų dalis paskelbia
labai didelę mokslo produkcijos dalį. Taip yra ne todėl,
kad protas pasiskirstęs labai netolygiai, o todėl, kad prieigos prie tyrimų šaltinių griežtai kontroliuojamos. Be to,
tiek biudžetines, tiek privačias lėšas, skiriamas mokslui,
valdo svarbiausi mokslininkų tinklai. Tikimybė, kad
mokslininkas iš besivystančios šalies universiteto bus
priimtas į tokį tinklą, yra visiškai menka.
Galiausiai verta paminėti, kad pasaulinio lygio JAV
universitetuose tie, kurie dirba gamtos mokslų, inžinerijos, net ir biomedicinos, t. y. vadinamųjų griežtųjų
mokslų srityse, verčiami elgtis kaip rinkos subjektai. Jų
karjera ir įsitvirtinimas priklauso nuo to, kiek pinigų
gebės pritraukti iš valdžios ir pramonės. Didžiąją savo
laiko ir energijos dalį jie skiria tyrimų paraiškoms rašyti, kad apsirūpintų lėšomis. Ir priešingai – tokių vargu
ar mokslinių sričių kaip antai verslo vadyba atstovams
visai nereikia stengtis pritraukti lėšų, kad įrodytų savo
žinių vertę. Paradoksalu, tačiau tai primena senąsias tyrimų katedras Europoje, kai būdavo leidžiama tyrinėti
tai, kas pačiam tyrinėtojui atrodydavo įdomu ir svarbu.
Šį apgailėtiną pasaulinio lygio universitetų „rinkodaros“ bruožą paminėjau vien tam, kad pašalinčiau
tariamo mokslinio objektyvumo pudros sluoksnį, neleidžiantį aiškiai perprasti šiandieninio tyrimų universiteto vaidmens.
Savo paskaitoje, transliuotoje per TED televiziją [ją
išspausdino ir Kultūros barai – red.], teigėte, kad paskolų studijoms sistema mažų mažiausiai nesąžininga,
nes ji nesiejama su realiais studijų kaštais. Vis dėlto įsivaizduokime, kad jūsų siūlymas apmokestinti studentus pagal realius akademinių studijų kaštus būtų priimtas. Kas toliau? Ar vartotojų visuomenėje apskritai
įmanoma lavinti asmens charakterį (o toks uždavinys
itin rūpėjo kardinolui Newmanui)? Kaip ugdyti kritišką
mąstymą ten, kur viskas remiasi ekonominiu „efektyvumu“? Ko gero, ši misija jau neįmanoma...
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Charlesas Dickensas „Pasakojimą apie du miestus“
pradėjo sakiniu, verčiančiu suklusti: „Tai buvo geriausi
laikai, tai buvo blogiausi laikai...“ Tam tikru atžvilgiu
universitetą užvaldžiusi neoliberali logika iš esmės ne
ekonominę instituciją pertvarkė į verslo įmonę. Viešasis aukštojo mokslo finansavimas, akademinę laisvę
sauganti mantija, charakterio ugdymas kaip institucijos šerdis, lavinimas kaip kultūros kultivavimas – visi
šie dalykai suponavo atitinkamą dėstymo ir studijavimo praktiką, priešingą ekonominiams argumentams,
o verslo mentalitetas nedarė įtakos akademiniam elgesiui. Dabar taip nėra. Palaikau tokius autorius kaip
Henry’s Giroux ir Martha Nussbaum, kovojančius, kad
šie neekonominio pobūdžio dalykai sugrįžtų į aukštąjį
mokslą. Tačiau pamėginsiu suprojektuoti neoliberalų
universitetą iki tokio taško, kuriame atsidūręs jis žlunga, nes neatlaiko savo paties svorio.
Man regis, „universiteto kaip verslo įmonės“ sampratą pagrindžia žmogiškojo kapitalo koncepcija,5
skelbianti, kad kiekvienas žmogus yra investicijų ir
pelno mazgas. Žmonės absorbuoja investicijas maisto, išsilavinimo, trenažo, sveikatos apsaugos, sveikos
aplinkos pavidalais ir t. t. Visa tai sukuria fizinę ir
dvasinę gerovę. Kapitalu paversti žmonės laiko save
komercine verslo įmone, gaunančia didžiausią pelną iš
gerų investicijų. Kad ir kaip keistai, net brutaliai skambėtų, būtent tai yra paskolų studijoms variklis.
Paskolos studijoms teikiamos tiems, kurie dar neturi
lėšų, kad susimokėtų už mokslą. Šios paskolos sukuria
būsimąjį vartotoją. Priešingai nei paskolos, kurioms
gauti užstatomas namas ar automobilis, studijų paskola remiasi numanomomis būsimomis pajamomis. Čia
klasikinis pavyzdys, kai paskola suteikiama asmeniui,
kuris neturi jokių pajamų, jokio darbo, jokio turto. Būtent tai sukėlė 2008-ųjų finansinę krizę. Bendra paskolų
studijoms suma JAV dabar sudaro 1,2 trilijono dolerių.
Vidutinė kiekvieno iš 40 milijonų pasiskolinusiųjų skola
yra 30 000 dolerių. Kolegijų absolventai 2016 m. uždirbo mažiau negu 2001-aisiais. Praėjus dešimtmečiui po
vadinamosios didžiosios recesijos, darbo rinka dar nėra
atsigavusi. Studijų paskolomis labai nelengva atsikratyti, bent jau JAV, net paskelbus asmeninį bankrotą. Jos
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yra amžiams susietos su skolininku. Jei frazė „žmogiškasis kapitalas“ neįtikina, galime kalbėti apie amoralią
ekonominio efektyvumo logiką, t. y. apie tokias paskolas, kurių išsimokėti iš esmės neįmanoma. Pažvelkime
į tai plačiau: ir jauni, ir vidutinio amžiaus amerikiečiai
yra įsiskolinę. Didžiuma jų nesugebės įsiskolinimo likviduoti, nes neturės darbo arba gaus pernelyg mažą
atlyginimą. Tai sukels plataus masto gilią frustraciją.
Nurašyti visas studentų skolas panašiai kaip bibliniu jubiliejaus atveju ar suteikti visiems nemokamą
išsilavinimą galėtų būti geros idėjos, pagrįstos žmogiškojo kapitalo neigimu. Kas atsitinka, kai žmogiškojo
kapitalo idėja įgyvendinama iki kraštutinumo? Žmogiškojo kapitalo idėjos logika, reikalaujanti maksimizuoti investicijų grąžą, turėtų užtikrinti, kad studentai,
prieš imdami paskolą, gautų pakankamai patikimos
informacijos apie būsimas perspektyvas. Ekonomiškai
neracionalu pirkti gaminį, žinant, kad jis brokuotas.
Argi pirksi telefoną, jei žinai, kad šis neskamba? Pasiūlymas, kurį išdėsčiau per TED, labai paprastas: studentai tik tada galės elgtis kaip ekonominiai edukacinės

rinkos subjektai, kai gaus pakankamai objektyvios informacijos, ko gali tikėtis iš būsimo išsilavinimo.
Neturiu iliuzijų, kad mano pasiūlymas bus įgyvendintas. Galiausiai neoliberali valdžia įtvirtino mažumos prievartą daugumai, suprantama, skelbdama, esą
daro tai didžiausios laisvės labui.
Dėkoju už pokalbį.
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KATALONIJOS LAISVĖ ISPANIŠKOS
„DEMOKRATIJOS“ SĄLYGOMIS
Su Carme ARENAS, Katalonų PEN centro prezidente,
ir Jordi’u ARRUFATU, Katalonijos Viešosios diplomatijos
tarybos atstovu, kalbasi Tomas KAVALIAUSKAS

Tomas Kavaliauskas. Lietuvos vyriausybė, kaip, ko
gero, visos buvusios postkomunistinės Vidurio Rytų
Europos šalys, tyli Katalonijos nepriklausomybės
klausimu. Briuselio politikai irgi ganėtinai nekalbūs.
Vengrija ir Lenkija garsiai kritikuoja ES valdžią dėl
nesugebėjimo spręsti migracijos krizę, bet nepriekaištauja dėl jos nuolaidžiavimo Madridui, užėmusiam
autoritarišką poziciją Katalonijos atžvilgiu, – juk
buvo naikinami balsavimo dėl nepriklausomybės
biuleteniai, areštuojami referendumo organizatoriai... Manoma, kad jūsų regione iki šiol tebėra dislokuota 4 tūkstančiai Nacionalinės gvardijos kariškių
„tvarkai palaikyti“...
Jordi, esate aistringas Baltijos šalių, 1989-aisiais
drąsiai pasipriešinusių autoritariniam Sovietų Są20

jungos režimui, gerbėjas. Ar nesijaučiate nusivylęs,
kad šios šalys dabar bijo paremti Kataloniją? Gal
1989-ųjų dvasia išsivadėjo?
Jordi Arrufat. Visų pirma, gerbiame bet kokius
suverenios tautos sprendimus, priimtus Katalonijos
atžvilgiu. Puikiai suprantame, kad jokia vyriausybė nestos petys į petį su Katalonija, kol ši deramai
nepaskelbs nepriklausomybės (rašau šiuos žodžius
2017 m. spalio 8 d.).
Nemanau, kad 1989-ųjų dvasia išsivadėjo. Baltijos šalių, ypač Lietuvos, vyriausybės labai aktyviai
gina Ukrainą ir Gruziją, patyrusias stiprią kitos šalies agresiją ir atsidūrusias sudėtingoje situacijoje.
Turėdami tai omenyje, suprantame, kad Katalonija, esanti Pietvakarių Europoje, vargu ar gali būti
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Baltijos ir Vyšegrado šalių prioritetas, ypač kad jos
pačios susiduria su rimtais iššūkiais, kuriuos kelia
Rusija. Baltijos šalims ir Lenkijai dabar didžiausias
prioritetas yra jų saugumas. Tai normalu. Ispanija, NATO narė, padeda Baltijos šalims vykdyti atgrasymo operacijas. Tačiau norėčiau priminti, kad
Ispanijai prireikė 6 mėnesių, kol apsisprendė prisijungti prie NATO dalinių jūsų regione, kitos tautos, suprasdamos grėsmę, įsitraukė nuo pat pirmos
dienos.
Siūlyčiau Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos
viešajai nuomonei rimtai apmąstyti tokio Ispanijos
delsimo užkulisines priežastis. Argi nekeista, kad
savo interesą Ispanija išreiškė tuo pat metu, kai ji
leido Rusijos laivams, vykstantiems į Siriją, prisišvartuoti Seuta uoste Šiaurės Vakarų Afrikoje, ties
Gibraltaro sąsiauriu, kad pasipildytų maisto, vandens ir kuro atsargas? Seuta nėra NATO dalis, tačiau
tai Ispanijos uostas bet kuriuo atveju.
Nors nesulaukėme jokio institucinio Baltijos ir
Vyšegrado šalių palaikymo, tačiau jaučiame individualią moralinę paramą. Profesorius Kęstutis Girnius parašė straipsnį „Katalonijos tramdymas – Lietuvos tyla“.1 Latvijos komentatorius, rašytojas Otto
Ozolas jau seniai gina Kataloniją, o netrukus ketina
paskelbti knygą apie asmeninę patirtį, kaip įveikė
400 km Katalonijos kelią, įkvėptą Baltijos kelio. Ten
rašoma ir apie tai, kaip katalonai palaikė jį per visą
kelionę. Tiek Girnius, tiek Ozolas savo straipsniuose
pabrėžė panašią mintį – Ispanijos negalima lyginti
su Sovietų Sąjunga, bet mes, lietuviai, latviai, atsimename skaudžią patirtį, kai Vakarai vadino mus
separatistais, radikalais ir jautėme, kad niekas nenori mums padėti.
Ozolas primena, ką sakydavo buvęs Estijos prezidentas Lennartas Meris ir buvęs Islandijos užsienio
reikalų ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas,
geras Baltijos šalių draugas. Mažų tautų užsienio
politika turėtų susitelkti, kad atsilaikytų prieš dideles valstybes ir gintų savo vertybes. Meris teigė,
kad ateityje valstybių daugės, o ne mažės. [Europos
komisijos pirmininkas Jeanas Claude’as Junckeris
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tvirtina atvirkščiai ir sako nenorintis tokios ES, kurią sudarytų 90 valstybių, – red.] Hannibalssonas
neseniai pasiūlė Estijai, kad jos Užsienio reikalų
ministerija tarpininkautų tarp Ispanijos ir Katalonijos, pasikliaudama mažų valstybių solidarumo
instinktu, apie kurį islandas kalbėjo kadaise.
Carme Arenas. Nesakyčiau, kad buvusių sovietinių šalių žmonės prarado revoliucinę dvasią. Bet
kai kurių šalių politika verčia manyti, kad solidarumo dvasia nyksta. Pasigendame tos energijos, kuri
buvo nukreipta prieš sovietinį totalitarizmą. Pavyzdžiui, politika pabėgėlių klausimu irgi prasilenkia
su laisvės idealais ir humanitarinėmis vertybėmis.
Jei kalbėsime apie Kataloniją, turėtume suvokti,
kad valstybiniu lygiu visi pritilę dėl Ispanijos pastangų nuslėpti šią problemą. Katalonija Europos
naujienų žemėlapyje atsirado tik pastarosiomis dienomis, o juk mūsų nepriklausomybės siekis subrendo gerokai anksčiau.
Esame sulaukę paramos tiek iš tarptautiniu mastu
vertinamų žmonių, tiek iš nacionalinių PEN centrų.
Palaikymas itin svarbus po spalio 1 d. referendumo,
kai katalonai, balsuodami dėl savo ateities, susidūrė su policijos brutalumu. Tačiau oficialus užsienio
vyriausybių palaikymas gana menkas. Pavieniai
parlamentų nariai parodė daugiau draugiškumo ir
supratimo ženklų negu vyriausybės. Danijos, Šveicarijos, Baltijos šalių parlamentuose įsteigtos grupės, remiančios Kataloniją.
T. Kavaliauskas. Baltijos šalių politikams palaikyti
Katalonijos nepriklausomybę trukdo separatizmo baimė. Rusija gali paskatinti rusakalbius, kad šie skelbtų
nepriklausomybę. Lenkija irgi kursto įtampą, reikalaudama papildomų teisių lenkų mažumai Lietuvoje,
nuolatos provokuoja dėl Vilniaus tapatybės, pavyzdžiui, ketino net Aušros vartų (šventos vietos mūsų
sostinėje) paveikslą panaudoti lenkiškuose pasuose...
Tačiau mano kontrargumentas būtų toks – Rusija geopolitinį separatizmą vykdo, neatsižvelgdama
į Škotijos ar Katalonijos nepriklausomybės siekius.
Tam ji pasitelkia karinę galią. 2008-aisiais nuo Gru21

zijos atplėšė Osetiją ir Abchaziją, 2014-aisiais aneksavo Krymą ir surengė rusiško stiliaus referendumą,
t. y. jis įvyko po karinio įsikišimo, bet ne prieš jį.
Proeuropietišką Maidano pergalę Kijeve 2013-aisiais
Kremlius paskandino kraujo upėje – sukėlė karą Rytų
Ukrainoje...
Svarbu pabrėžti, kad pats žodis separatizmas yra
klaidinantis, turi negatyvių konotacijų, o Baltijos šalys 1990-aisiais buvo separatistinės pozityviąja prasme, nes teisėtai reikalavo nepriklausomybės. Katalonija laisvės siekia irgi taikiomis priemonėmis, kaip
Lenkijos Solidarność ar Lietuvos Sąjūdis.
Kai kas mano, esą toks palyginimas nederamas,
nes Sovietų Sąjunga buvo totalitarinė valstybė, kurioje siautėjo KGB ir cenzūra, o Ispanija yra demokratinė šalis, kuriai priklausydama Katalonija gali
kuo puikiausiai klestėti. Ką atsakytumėte į tokį argumentą?
J. Arrufat. Žinoma, Katalonijos situacija nelygintina su Sovietų Sąjungos okupuotais Baltijos kraštais, o Ispanijos veiksmai – su Rusijos agresija Gruzijoje ar Ukrainoje. Katalonija siekia apsisprendimo
teisės, kaip sena Europos tauta, turinti ilgesnę nei
1000 metų istoriją. Nepriklausomybę palaiko, remiantis skirtingomis apklausomis, apie 40–55 proc.
katalonų, o patį referendumą dėl apsisprendimo palaikė 70–80 proc.
Baltijos šalyse pasigirsta balsų, esą Kataloniją remia Rusija, nes Asange’as Twitter tinkle giria „separatistus“. Nesąmonė – katalonai neprašė Rusijos pagalbos ir niekas tikrai nelaukia, kad Putinas atsiųstų
savo „draugiškus mandagius žalius žmogėnus“.
Antra, tiesa ir tai, kad Ispanija yra demokratinė
šalis, o SSRS buvo blogio imperija. Tačiau niekada
nepamirškite priežasties, kodėl mes negalėjome deramai – kaip Škotijoje ar Kvebeke – surengti referendumo dėl nepriklausomybės. Toji priežastis yra šalies konstitucijos antrasis straipsnis (Ispanija negali
būti daloma). O juk šį straipsnį, kaip sakė vienas iš
Ispanijos konstitucijos tėvų Jordis Solé-Tura, jiems
primetė tie, kurie patys buvo už konstitucijos ribų.
Gal tai Franco eros nostalgija?
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Solé-Tura mirė, bet kiti konstitucijos tėvai, vis dar
būdami gyvi, nenori nė kalbėti apie tai. Atminkite,
kad generolas Franco prašė karaliaus Juano Carloso pažadėti tik vieną dalyką: „Kad ir kas nutiktų po
mano mirties, išsaugokite Ispaniją vieningą!“
Apmaudu, bet Konstitucijos antrasis straipsnis
lipa ant sprando pirmajam, kuris nurodo, kad Ispanija yra demokratinė šalis. Daug teisininkų teigė, kad Ispanijos konstitucija leidžia Katalonijai
surengti referendumą dėl nepriklausomybės, remiantis pirmuoju straipsniu, tačiau tam pasipriešino dvi pagrindinės politinės partijos ir jų paskirti
Konstitucinio teismo nariai. Jie ir įstūmė į aklavietę,
nes problema, kuri turėtų būti sprendžiama politiškai, yra šališkai tvarkoma teismuose, kuriais katalonai nepasitiki.
Padaryta tai, ko demokratinėje Europoje niekada
neturėtų būti, nesvarbu, kas kaip interpretuoja kokį
nors įstatymą. Tačiau taip, deja, atsitiko – Ispanijos policija mus, katalonus, mušė už tai, kad 2017 m. spalio
1 d. ėjome balsuoti. Tai naudinga tik Europos priešams, kurie įgyja argumentų dėl Europos dvejopos
moralės. Tie, kuriems rūpi Europos ateitis, turėtų
rimtai susimąstyti.
C. Arenas. Terminai separatizmas ir nacionalizmas gali reikšti labai skirtingus dalykus skirtingose
šalyse ir kultūrose. Katalonų nacionalizmas, pavyzdžiui, nieko bendra neturi su Šiaurės Italijos Lega
Nord. Sutinku, kad terminas separatizmas turi neigiamą potekstę, todėl reikėtų šito žodžio vengti. Mes
jo ir nevartojame, bet vartoja tie, kurie nenori Katalonijai suteikti nepriklausomybės. Tai jie vadina mus
separatistais, pabrėždami, kad nesame solidarūs. Tai
jie atsisako pripažinti kito kultūrą. Žodis nepriklausomybė daug aiškesnis ir neturi neigiamų poteksčių.
Ar Ispanija yra demokratinė valstybė? Sakyčiau,
ji formaliai demokratinė, nes kalbėti apie konsoliduotą demokratiją, deja, nėra pagrindo. Socialinis
frankizmas vis dar gajus, tą rodo ir vyriausybės pasyvumas, reaguojant į netoleranciją, liejamą fašistiniu stiliumi. Kai kurių ministrų ar vyresnių Partido
Popular [Liaudies partijos – T. K.] atstovų pasisakyK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

mai išvis antidemokratiniai – antai iškilus Partido
Popular atstovas reikalauja paskelbti nelegaliomis
tas partijas, kurios gina Katalunijos nepriklausomybę. Taigi čia kalbama apie idėjų uždraudimą
2017-aisiais!
Jau pats faktas, kad tokie politikai nepripažįsta
Katalonijos teisės apsispręsti dėl savo krašto likimo,
rodo demokratijos trūkumą.
T. Kavaliauskas. Politinis priešiškumas ne visada
sutampa su kultūrinėmis aspiracijomis. Pavyzdžiui, lietuvis gali būti antirusiškas, tikras rusofobas dėl Putino
vykdomos agresyvios užsienio ir vidaus politikos, bet
kartu jis pagarbiai mėgaujasi rusų kultūra, literatūra,
kalba. Kultūros atžvilgiu aš asmeniškai esu rusofilas. O
kaip Barselonos ir Madrido atveju – ar egzistuoja skirtis
tarp politikos ir kultūros? Ar meilė kultūrai gali įveikti
politinę fobiją? Ar yra aiški kaip krištolas riba tarp katalonų kultūros ir ispanų kultūros, turiu omenyje literatūrą, kalbą, pasaulėžiūrą, tradicijas?
J. Arrufat. Aiškios kaip krištolas ribos nėra. Štai
pavyzdys: vienas iš geriausių šiuolaikinių katalonų
rašytojų Albertas Sánchezas Piñolis romaną apie
Barseloną, 1714 m. užkariautą Burbonų armijos,
parašė ispaniškai! Nėra jokios neapykantos ispanų
kultūrai ar kalbai, jokios fobijos. Ko katalonų nepriklausomybės sąjūdis siekia kultūros atžvilgiu? Visai
paprasto dalyko – kad katalonų kalba būtų apsaugota nuo trečios pagal populiarumą kalbos pasaulyje.
Madridui tai niekada nerūpėjo ir niekam nerūpės,
jei patys katalonai tuo nepasirūpins.
C. Arenas. Katalonai nenori išsižadėti turtingos ispanų kultūros. Kaip individai mes nenorime
jos netekti. Kiekvienas, kuris myli literatūrą, toliau
skaitys ir mėgausis ispanų rašytojų knygomis. Katalonai neišsižadės ispaniškos kultūros, nes tai kultūra, kuri juntama kaip sava, ir niekas neprašys, kad
jaustumės kitaip.
Štai pavyzdys: Katalonijoje greta rašančiųjų katalonų kalba visuomet buvo daug autorių, rašančių ispaniškai, kai kurie iš jų garsūs rašytojai. Niekam net
į galvą nešauna mintis, kad dėl to jie neturėtų būti
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laikomi katalonų kultūros dalimi. Ne, toks klausimas tikrai nekyla.
Tačiau šiuo metu apėmęs milžiniškas nusivylimas
Ispanijos intelektualais, kurių dauguma neišreiškė pozicijos dėl Katalonijos, išsisuko nuo viešo diskurso...
T. Kavaliauskas. Dažnai sakoma, jei nuo Ispanijos atsiskirs Katalonija, baskai paseks jos pavyzdžiu.
Prancūzijoje tą patį padarys Oksitanija. Tačiau tai politinė baimė, kad Europos šalys gali suskilti. Moralinis
laisvės principas vis tiek turėtų būti gerbiamas – būtina pripažinti kiekvienos tautos moralinę, netgi ontologinę (būties) teisę į suverenumą.
Kuo grindžiate katalonų moralinę ir ontologinę
teisę gyventi nepriklausomai? Dažniausiai žiniasklaida mini ekonominius ir finansinius argumentus
(Madridas neteisingai pelnosi iš sėkmingos Katalonijos ekonomikos), apie tautos teisę BŪTI savarankiškai net nekalbama. Kokią įtaką laisvės siekiui daro
istorinis kontekstas, istorinės šaknys ir padavimai,
katalonų istorinė atmintis, tautiniai jų bruožai?
Koks čia katalonų tapatybės vaidmuo?
J. Arrufat. Šiuo metu baskai atidžiai stebi, ką mes
darome, tai tiesa, ir svarsto, kaip elgtis jiems. Būtų
veidmainiška sakyti, kad katalonai turi teisę apsispręsti, o baskai – ne. Tačiau mūsų atvejį vargu ar
galima lyginti su Oksitanija, kur beveik negirdėti
apsisprendimo teisės reikalavimų, tas pats ir kituose Europos regionuose su stipria vieninga tapatybe.
Niekur kitur, išskyrus Kataloniją, kuri jau penkerius
metus nuolatos reikalauja teisės pačiai apsispręsti,
nepriklausomybės troškimas nėra toks stiprus.
Bet kuriuo atveju Europoje su bendra rinka ir
atviromis sienomis tai neturėtų bauginti, o kas
būgštauja dėl savo šalies vientisumo, turėtų lygiuotis į Londono modelį, bet ne į Belgrado, kurio pavyzdys, deja, atrodo patrauklus Ispanijai.
Maža to, dažnai sakoma, kad katalonai siekia nepriklausomybės vien dėl ekonomikos. Negaliu su
tuo sutikti. Ir Katalonijos, ir Ispanijos ekonomika
yra pakankamai geros būklės. Katalonai ėmė siekti nepriklausomybės, suvokę, kad Ispanija daugiau
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nebesusitvarko su multinacionaline realybe konstitucijos rėmuose.
Konstitucinis teismas 2010 m. perrašė 14 straipsnių, susijusių su Katalonijos autonomija, o kitus 27
straipsnius, apibrėžiančius kalbos statusą, teisingumą, fiskalinę politiką, interpretavo naujai.
Po šių perrašymų apskritai panaikinta nuoroda į
katalonus kaip tautą. Iki šių perrašymų Katalonija
nekėlė griežtų reikalavimų dėl apsisprendimo.
Taip, katalonai iš tikrųjų labai prisirišę prie savo
kalbos, prie savų istorinių institucijų. Katalonijos vyriausybė, Generalitat, atsirado 1359 m., tad
Carles’as Puigdemont’as yra jau 130-asis Katalonijos prezidentas. O Ispanijai visa tai prasidėjo tik
1978-aisiais, sulig dabartine šalies konstitucija. Kai
išgirstame Madrido argumentus, kartais atrodo,
kad net didysis visatos sprogimas įvyko ar Biblijos
Pradžios knyga parašyta 1978 m.
C. Arenas. Siekti nepriklausomybės turime daug
priežasčių, žinoma, ir ekonominių – Katalonija priklauso valstybei, kuri ekonomiškai piktnaudžiauja
mūsų indėliu, tą rodo tiek mokesčių, tiek investicijų,
tiek infrastruktūros politika.
Tačiau nepriklausomybės troškimą aiškinti vien
ekonominėmis priežastimis būtų klaida. Daug svarbesnės istorinės ir kultūrinės priežastys, ypač nerimas
dėl mūsų kalbos likimo, nes Ispanijos vyriausybės pareiškimuose nuolatos slypi nauji grasinimai. Tačiau
net ir tai nepadeda visko paaiškinti. Mūsų nacionalizmas nėra romantinis, koks jis buvo XIX a., kai kūrėsi tautinės, ypač didelės, valstybės. Sakyčiau, teisė
apsispręsti yra sekuliari pilietinė respublikos valia.
Respublikos, nes vedama laisvės ir lygybės vertybių.
Piliečiai (bent jau didelė jų dalis) mato, kad Ispanija
daugiau nebeatitinka to formato, kokio reikia, kad
galėtume naujai kurti šią šalį.

veikėjų, ginančių Katalonijos teisę balsuoti dėl politinės ateities, tarp jų penki Nobelio premijos laureatai –
Irvine Welsh, Rigoberta Menchú, Jody Williams ir kt.2
Jungtinės Karalystės3 universitetų profesoriai ir
mokslininkai pasirašė manifestą, smerkiantį Ispanijos išpuolius rugsėjo 20 d. prieš mūsų vyriausybę.
Portugalija 4 ir Slovėnija 5 parėmė mus, pasirašydamos manifestą, ginantį katalonų teisę patiems spręsti savo krašto likimą. Tarp pasirašiusiųjų yra ir Slovėnijos nepriklausomybės deklaracijos signatarų.
C. Arenas. Rašytojai iš tarptautinio PEN klubo
Taikos komiteto ir tarptautinis PEN kongresas, įvykęs Lvive 2017-aisiais, priėmė rezoliuciją, raginančią,
kad Ispanija gerbtų Europos žmogaus teisių chartiją.
Tai rodo tarptautinio PEN klubo poziciją ir susirūpinimą. Kaip žinote, jis nesikiša į vyriausybių politiką,
bet gina žmogaus teises. Ispanijos vyriausybė, surengusi policijos smurto „performansus“ referendumo
dieną, kaip tik jas ir pažeidė. Tačiau pažeidimų būta ir
anksčiau, kelias savaites iki balsavimo buvo bandoma
užgniaužti išraiškos laisvę – valdžia blokavo interneto
tinklalapius, policija darė reidus į laikraščių ir žurnalų
redakcijas...
Mus palaikė kroatų, vengrų, slovėnų, portugalų,
Šveicarijos italų, net japonų PEN centrai.
Beje, Ispanų PEN centro veikla 2015 m. suspenduota. Tačiau Baskų PEN centras ir Galicijos rašytojų asociacija solidarizavosi su Katalonija nuo pat
pradžių. Oksitanijos PEN centras mus irgi palaiko.
T. Kavaliauskas. Dėkoju už pokalbį.
C. Arenas. Dėkoju už išreikštą susidomėjimą.

1

lietuvos-tyla.d?id=75855717
2

T. Kavaliauskas. Kokios politinės ar kultūrinės
Europos institucijos parėmė Katalonijos pastangas
siekti nepriklausomybės?
J. Arrufat. Visų pirma paminėčiau manifestą, pasirašytą daugybės iškilių tarptautinio masto kultūros
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https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/k-girnius-katalonijos-tramdymas-

3

http://www.letcatalansvote.org/en
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/21/spains-dangerousbid-to-block-catalan-vote

4

http://www.esquerda.net/artigo/democracia-e-liberdade-estao-emcausa-na-catalunha-alertam-100-intelectuals/51262

5

https://www.pravapeticija.com/podpora_kataloniji
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Giedrius SUBAČIUS

KAMANOS SAKYTINEI KALBAI

K

albos normintojai neretai suplaka sakytinę (šnekamąją) ir rašytinę (rašomąją) kalbą. O tai visai
skirtingos prigimties ir fizinės formos dariniai.
Sakytinė kalba sklinda garso bangomis, kalbos padargai formuoja garsų virtines į žodžius bei sakinius
ir siunčia juos kitiems į klausos receptorius – ausis.
Sakytinės kalbos prigimtis akustinė. Tai audiokodų
sistema, priklausanti tiek nuo mūsų pastangų liežuviu, burna, lūpomis, dantimis, nosimi, balso stygomis
formuoti garsus, tiek nuo mūsų klausos pajėgumo
juos identifikuoti, jungti. Ir pagaliau nuo mentalinių
kalbos centrų smegenyse gebėjimo suprasti įvertinti,
garsų kalbos signalus, paversti juos mintimis.
Iš tiesų tai, ką tradiciškai vadiname kalba, yra sakytinė, garsų kalba. Galime spėti, kad homo sapiens, kai
maždaug prieš 70 tūkstančių metų patyrė kognityvinį
lūžį, greičiausiai nulemtą kokios nors mutacijos, jau galėjo kalbėti kalbomis, kurių sudėtingumas buvo panašus
į mūsų dabartinių. Pati sakytinė kalba mūsų biologinei
rūšiai tarsi dovanota – kalbėti imame pirmiau negu suvokiame save šiame pasaulyje. Tarsi be jokių pastangų.
Ta lietuvių kalba, su kuria identifikuojamės, kurios
išlikimas mums svarbus, irgi yra sakytinė. Jei lietuvių
kalba niekas nebekalbėtų, reikštų, kad ji mirė, nors ja
parašyti raštai toliau gyvuotų amžius.
Kai sakome, kad lietuvių kalba yra seniausia gyvoji
indoeuropiečių kalba, omenyje turime sakytinę kalbą. Taip pat kai teigiame, kad lietuvių kalba yra baltų
kalba ir kad latviai su lietuviais sunkiai supranta vienas kitą. Kai prisimename pamatinę kalbinę aksiomą, kad visos kalbos neišvengiamai kinta, irgi mąstome apie sakytinę kalbą. Lyginamoji kalbotyra taip pat
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tiria sakytines kalbas. Profesorius Vincas Urbutis tik
sakytinę ir telaikė kalba, raidės jam buvo antraeilis,
ne tiek reikšmingas, ne kalbos dalykas.
Rašomoji kalba visai kitokia. Ji dovanota nebuvo, ją
sukūrėme, išgalvojome mes patys. Paprastai manoma,
kad žmonės rašyti ėmė maždaug prieš 6 tūkstančius
(Marija Gimbutienė įrodinėjo, kad gal prieš 8 tūkstančius) metų, tad rašymo epocha bent 10 kartų trumpesnė nei šnekėjimo. Bandymų rašyti buvo įvairių, ne
visi jie artimai siejosi su sakytine kalba. Vadinamasis
ideografinis raštas galėjo koduoti mintis, apeidamas
fonetiką. Mums įprastas toks raštas, kuris pirmiausia
žymi garsus – jis vadinamas alfabetiniu (abėcėliniu).
Dabartinės mūsų raidės – tai tarsi nupiešti garsai,
garsų paveikslėliai (nors istoriškai jų pagrindas – sąvokų piešiniai). Raidės yra tarsi tinklas, užmestas ant
sklindančių garsų, tarsi prie jų prilipinti lipdukai, tarsi
ledas, sustingdęs trykštantį šaltinį. Raidės – tai nematomų garsų vizualizacija, klausai skirtos informacijos
transponavimas į regos pojūčiui prieinamus ženklus.
Turėtą sakytinę kalbą adaptavome kitam, bene subtiliausiam savo pojūčiui – regai. Ir nors gimtąja kalba
kalbame nuo pat mažumės, tarsi savaime, tačiau rašto
mokomės sunkiai – dėdami raidę prie raidės, ne visada lengvai sulipdydami žodį. Rašomoji kalba – kultūros dalis, sąmoningai sukurtas mūsų kūrinys.
Laikui bėgant, nemažai kalbų susikūrė tokią rašomąją kalbą, kurią šiandien vadiname bendrine ar
standartine. Po ilgesnių ar trumpesnių konkuravimo
etapų pagaliau nusistodavo vienas, daugiau ar mažiau vienodos rašybos variantas. Lietuvių bendrinė
rašomoji kalba ėmė ryškiai rastis apie XIX a. devintą
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dešimtmetį. Raštas iš pradžių laikėsi įsikibęs į garsus, kuriuos imitavo, bet vėliau tiek sustiprėjo, kad
susidarė iš dalies savarankiška, nepriklausoma rašomųjų ženklų sistema, tvarka, rašyba, netoleruojanti
alternatyvų, – nusistojo vienoda ortografija, o jos neatitinkantį užrašymą imta laikyti klaida. Sakykime,
XIX a. pirmoje pusėje Simonoas Daukantoas žodį
liepė rašydavo leipe, leipę, lęipe, lijpe, lyipę, lieype, dar
kitais variantais, ir nė vienas iš jų nebuvo klaida. Kai
nusistojo bendrinės kalbos rašyba, buvo sukurtos ir
priimtos jos taisyklės, rašyti galima jau tik vieną iš
variantų liepė, visi kiti tapo klaidingi, netaisyklingi,
neatitinkantys rašybos normų.
Toks vieno rašybos varianto pasirinkimas pasirodė
esąs labai patogus – jis pagreitino skaitymą, informacijos suvokimą, sumažino dviprasmybių. (Skaitant
Daukanto leipe, leipę, lęipe, lijpe, lyipę, lieype gali
tekti stabtelėti ir pasvarstyti, ar jis tikrai visur čia
žymėjo būtąjį laiką liepė, o gal kai kur norėjo rašyti
esamąjį liepia ar dar kokią kitą formą.) Suvienodinta rašomosios kalbos rašyba ilgainiui taip persmelkė skaitančiųjų ir rašančiųjų sąmonę, kad pasidarė
bene labiausiai vertinamas ir pastebimiausias kalbos
„sukultūrėjimo“ bruožas. Atsirado tam tikra kalbos
vienodumo ideologija – prieš atsirandant bendrinei
kalbai, ausis esą rėžusi tarmiško šnekėjimo įvairovė,
o bendrinė rašomoji kalba tą įvairovę eliminavusi.
Rašomajai kalbai buvo parinkta viena tarmė.
Šnekėjimo ir rašymo santykis tada tarsi apsivertė. Sutvirtėjusios rašomosios kalbos prestižas augo,
sukūrė trauką, iki tol nežinotą sakytinės kalbos istorijoje, – žmonės ėmė bandyti tarti ne kaip namie išmokę, o kaip matė parašyta. Štai Juozas Tumas-Vaižgantas sakė, kad nuo 1888‑ųjų jis, „susidurdamas su
inteligentais, ėmęs kalbėti rašomąja kalba“.1 Sakytinė
bendrinė kalba metaforiškai net vadinama „rašomosios ir šnekamosios kalbos mišiniu“,2 nors fiziškai toks
mišinys neįmanomas. Raštas darėsi galingas poveikio
kalbėjimui įrankis. Poveikio vektorius pasikeitė – raštas, iš pradžių veiktas sakytinės kalbos, dabar pats ėmė
ją veikti. Sakytinei kalbai irgi imta taikyti vienodumo
siekį, būdingą rašomajai kalbai, ypač jos rašybai.
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Tokia rašomosios kalbos trauka galėjo atsirasti dėl
stabilumą suponuojančių vizualių rašto savybių. Rega
mums leidžia momentiškai identifikuoti grafemą
(raidės idėją). Pavyzdžiui, parašome a, a, A ir žaibiškai aišku, kad čia ta pati grafema a. Tariant garsus tokio identifikacijos tikrumo nėra. Sakykim, žodžiuose
mes mesime visos trys e raidės rašomos vienodos, bet
už jų pasislėpę skirtingi nevienodo ilgumo ir įtemptumo garsai, nors mums suvaikyti, kur koks ilgumas
ar įtemptumas ne visada paprasta. Arba formos moko
balsiai kai kurių rytų ir pietų aukštaičių patarmėse
tariami tarsi pusiau a, pusiau o, ir ne visai aišku, kas
tariama – vienur jie tarsi tarpiniai, kitur gal tarsi panašesni į a, o dar kitur – į o. Išskirti fonemas – akustinius grafemų koreliatus – mokslininkams pavyko tik
XX amžiuje, nors grafemoms identifikuoti mokslinių
pastangų nė nereikėjo.
Senaisiais laikais sakytinė kalba turėjo pranašumų
prieš rašytinę – jai vartoti jokių papildomų materialių priemonių nereikėjo, o raštas reikalavo ir rašalų, ir
rašiklių, ir beržo tošių ar veršelio odų, gal net akinių.
Dabar, kai materialūs rašymo objektai visada po ranka, labai ryškūs rašto pranašumai – jį galima taisyti,
tobulinti, atsakingiau sudėlioti mintis, sėkmės atveju
jis gali labai ilgai išlikti. Antra vertus, sakytinei kalbai labai padeda konkretus kalbėjimo kontekstas, kurio paprastai trūksta rašomajai.
Vaikai gana tiksliai išgirsta ir atkartoja gimtosios
kalbos garsus, bet paauglystėje imlumas tiksliai atkartoti silpsta. Pradėję paauglystėje mokytis negimtosios
kalbos jie dažniausiai neatsikrato akcento. O rašomoji
kalba akcento neturi. Raštas leidžia atkartoti tiksliau,
rašomosios kalbos rašybos vienodumas, tapatumas iš
principo pasiekiamas daug geriau nei garsų.
Valdymas. Mes susikūrėme raštą, ir jis mums pavaldus. Rašyba – mūsų kontrolės ir apsisprendimo
sritis. Jei nutarsime keisti rašybą, taip ir padarysime.
Štai iki 1977 m. birželio 16 d. rašėme spiauti, piūklas,
bet konkretūs galią turintys žmonės tada priėmė
nutarimą ir iš karto rašome kitaip: spjauti, pjūklas
(ankstesnieji spiauti, piūklas automatiškai paversti
klaidomis). Jei rašybos nekeisime, rašysime be pakiK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

timų ir po 50 ar po 500 metų. Jei keisime, rašysime
naujai. Ispanų, bene seniausios bendrinės kalbos Europoje (po senovės graikų ir lotynų bendrinių kalbų),
raidės dabar gana artimai koreliuoja su garsais, nes
XVIII a. ir vėliau ispanai ne kartą reformavo savo rašybą (ne tartį), derino ją prie besikeičiančios sakytinės kalbos. O anglų, prancūzų, danų kalbų vartotojai
beveik nedarė rašybos reformų, todėl kintant sakytinei kalbai distancija tarp raidžių ir garsų išaugo –
raidės liko savo vietose, bet garsai kito.
Gramatikos, žodynai – kalbą padedantys kontroliuoti žanrai – galėjo atsirasti tik rašto aplinkoje, tik
funkcionuojant rašomosioms kalboms. Jie yra rašymo produktai.
Toks rašomosios kalbos įsigalėjimas sustiprino
įvaizdį, kad bet kokia kalba yra žmonių suvaldoma.
Rašytinės kalbos triumfas sužadino kalbininkų entuziazmą suprojektuoti tą triumfą į kalbėseną. Kaip
valdomas raštas (kultūra), taip esą reikia valdyti ir
kalbėjimą (prigimtį, gamtą).
Rašomoji kalba tikrai kažkiek veikia sakytinę, tačiau to nepakanka, kad būtų sustabdyta savarankiška
jos raida, sakytinė vis tiek keičiasi, kad ir kaip normintojai ją žabotų. Štai pavyzdžiai: gramatikos nurodo
rašyti (ir sakyti) kilm. vns. rudens, bet sakytinėje kalboje neretai girdime rudenio. Panašiai šunio, vandenio
(priderinta prie brolio, arklio). Gali būti, kad po dešimtmečių tik tokios formos teliks, ardydamos gramatikose nurodytos V linksniuotės paradigmą. Gramatikose
įrašyta forma nebūtinai atsilaiko prieš žmonių šnekėjimą. Ant pirmųjų lietuviškų litų buvo užrašyta Du litu,
dviskaita, bet ji dingo iš sakytinės kalbos, todėl turėjo
būti išbraukta ir iš gramatikų (ne atvirkščiai). Sakytinė kalba niekaip negali tapti vien tik rašytinės šešėliu,
paklusti vien rašytinės dėsniams. Jeigu galėtų, tai neliktų kalbinės aksiomos, kad visos kalbos nenumaldomai kinta. Nes nebekistų. Jos kinta tarsi pačios, tarsi be
žmonių kontrolės ar jos nepaisydamos.
Tas entuziazmas kontroliuoti sakytinę kalbą kyla
iš tam tikro kalbų supratimo sinkretizmo, neva esanti viena kalba, tik turimos dvi jos formos – rašytinė
ir sakytinė. Dvi skirtingose terpėse gyvuojančios,
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skirtingiems dėsniams paklūstančios kalbos suplakamos į vieną. Na, metaforiškai iš tiesų neretai patogu
kalbėti tik apie vieną lietuvių kalbą (susidedančią iš
rašymo ir kalbėjimo), nes iš dalies jos koreliuoja viena su kita, o konkrečiame kontekste istoriniai ir prigimtiniai skirtumai gali atrodyti nesvarbūs. Tačiau
kalbos normintojai neturėtų pasiduoti metaforų įtaigai, galėtų žinoti ir atsižvelgti į skirtingą abiejų kalbų
prigimtį. Rašomosios kalbos sugestijuojamas vienodumo principas sakytinėje kalboje dažnai neveikia.
Bet Valstybinė lietuvių kalbos inspekcija uoliai fiksuoja televizijos ir radijo laidų kirčio „klaidas“, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį ji pastebėjo tokius „nusižengimus“ taisyklėms: „Kretingos (=Kretingõs), Kuršių
nerijos (=nerijõs), moteris (=móteris), moters (=móters),
daržovès (=daržóves), tránsportu (=transpòrtu),
klausimaĩs (=kláusimais), prodùktus (=produktùs),
namuose (=namuosè)“ ir pan. Tokių sakytinės kalbos
variantų žmonių pastangomis tiesiog neįmanoma suvienodinti, kalbos raida ilgainiui atsirinks pati, kuriuos
variantus pasiliks, o kuriuos užmirš. Kirtis yra vien sakytinės kalbos bruožas, kalbančios bendruomenės mastu jis praktiškai nesukontroliuojamas – kalbininkai nurodo vienaip, bet žmonės taria kaip tarę. Vadinasi, tokia
kontrolė pasidariusi beviltiška sizifiška veikla.
Entuziastingas noras valdyti sakytinę kalbą įtrauktas ir į 1995 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos
Valstybinės kalbos įstatymą, pavyzdžiui:
„Lietuvos visuomenės informavimo priemonės
(spauda, televizija, radijas ir kt.), visi knygų ir kitų
leidinių leidėjai privalo laikytis taisyklingos lietuvių
kalbos normų“ (22 str.).
Taisyklingos kalbos reikalavimas taikomas ne tik
rašytinei (spauda), bet ir sakytinei (televizija, radijas)
kalbai – skirtumo nedaroma. Toks supaprastintas,
sinkretiškas taisyklingos kalbos suvokimas neturėtų būti įtvirtinamas valstybės įstatymais. Apskritai
formulė, reikalaujanti laikytis taisyklingos kalbos,
suponuoja nekintamumą, stabilumą, vienodumą, o
tai visų pirma rašomosios (jos rašybos), ne sakytinės
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kalbos bruožai. Apsigaunama (apgaunama?), kad ir
garsų kalba gali būti tokia pat paklusni kaip raidžių.
Dėl skirtingos sakytinės ir rašomosios kalbos prigimties sąmoningo jų kontroliavimo galimybės akivaizdžiai nevienodos.
Žinoma, žmonės visada norėjo daryti įtaką, kištis
į kaimynų kalbėseną, ją aiškinti, tikslinti, juoktis iš
kitaip sakančių. Kartais toks kišimasis gali pavykti,
tačiau dažniausiai – ne. Ir savo prigimtį žmogui tam
tikrais atvejais pasiseka šiek tiek pakeisti, bet daugeliu atvejų ji lieka kokia buvusi. Savo gimtosios kalbos
įgūdžius galime šiek tiek modifikuoti, bet jie vis tiek
bent iš dalies liks tokie, kokie susiformavo iš mažens.
Tas pats sinkretiškas bendrinės kalbos suvokimas kyšo ir iš kai kurių kalbininkų pamėgto taisyklingos kalbos gretinimo su kelių eismo taisyklėmis.
Na, skirtingai nuo eismo taisyklių pažeidimo, kalbos
„taisyklių“ nesilaikymas visuomenei nesukelia grėsmių. Čia absoliutizuojamas vienodumo reikalavimas
ignoruoja variantišką sakytinės kalbos prigimtį.
Normintojai neretai pervertina savo galimybes suvaldyti sakytinę kalbą, paversti ją vien rašomosios šešėliu.
Rašto kamanomis jie stengiasi pažaboti trykštantį sakytinės kalbos šaltinį, tarsi pretenduotų tapti Lenino premija apdovanoto Eduardo Mieželaičio Žmogumi, kurio
rankos siekia saulę. Bet saulė rieda savo keliais.
Ł, W, X raidės, aišku, yra rašto, ne sakytinės kalbos
ypatybės. Tų raidžių buvimas ar nebuvimas nekeičia
mūsų (sakytinės) kalbos. O jei jos neįsivedamos į
bendrinių žodžių rašybą, tik į pavardes ir vietovardžius, tai dėl to net rašomoji lietuvių kalba nepakinta.
Jų leidimas ar draudimas turi tik simbolinę reikšmę,
priklauso nuo politinių nuostatų. Sakytinė ir net rašytinė lietuvių kalbos formos čia niekuo dėtos. Tų
raidžių baimė liudija esant ypač sinkretišką, tiesiog
monolitišką abiejų kalbų suvokimą.

1

2

Cit. iš: Petras Jonikas. Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje, Čikaga:
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ietuvos padangėje dominuoja dvi spalvos – juoda
ir balta. Nesutinkate? Deja, taip yra. Tiesa, čia kalbu apie politinę plotmę. Nors per amžius susiklosčiusi
žmonių patirtis įvairiose srityse yra margaspalvė, tačiau politinis požiūris bent jau į Lietuvos ir Lenkijos
valstybių tarpusavio santykius dažnai apsiriboja primityvia dvispalve logika. Kodėl?
Ne paslaptis, kad Lietuvos valstybės tapatumo tirpsmas Europos Sąjungoje, o ypač nuolaidžiavimas kaimyninės Varšuvos politikieriams, yra nepriimtinas
didelei visuomenės daliai. Asmenims, pasisakantiems
už Lietuvos interesus, raginantiems išsaugoti šalies
tapatybę, nežinia kodėl klijuojama rusofilų etiketė.
Daug metų visuomenei siunčiama tokia žinia: jei silpnindamas Lietuvą pataikauji Lenkijai, viskas tarsi
suprantama, bet jei gini Lietuvos interesus, tada neva
esi kažkaip susijęs su Kremliumi. Viešajame vertinime
dominuoja iš esmės tik dvi spalvos, kiek primenančios
dvispalvės vėliavos kompoziciją. Tokio principo, apdorojančio piliečių sąmonę, slopinančio norą veikti savo
valstybės labui, visuotinis įsigalėjimas, manau, labai
pavojingas. Pagal kaimynų primestą gudrią strategiją
nebelieka vietos svarbiausiam tikslui – lietuvių tautos
interesui kurti savitą, t. y. stiprią, savo valstybę.
Akivaizdu, kad Lenkija neleistinai kišasi į mūsų šalies vidaus reikalus, neva padėdama čia gyvenantiems
lenkams. Neseniai Lietuvos Seime nuskambėjo Lenkijos Seimo maršalkos Mareko Kuchcinskio raginimas
atsižvelgti į lenkų kilmės piliečių reikalavimus, kuriuos jis susiejo su... geopolitiniais interesais. Tai pa-

*

Straipsnio autorius yra nepartinis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

Lituanistikos instituto leidykla. 1987, p. 352.

narys, mišrios frakcijos „Kartu – už pažangą Vilniaus rajone“ seniūnas,

Einar Haugen. The Ecology of Language. Stanford, California: Stanford

skulptorius, Europos parko ir Liubavo muziejų įkūrėjas, Lietuvos bajorų

University Press. 1972 (1966) , p. 247.

karališkosios sąjungos narys, Nacionalinės pažangos premijos laureatas.
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Nuomonės apie nuomones

Gintaras KAROSAS*

DVISPALVĖ MAGIJA
našu į šantažą, nukreiptą į Lietuvos įstatymų leidėjus.
Puikus pretekstas lenkų kultūros sklaidai, nors dauguma Pietryčių Lietuvos gyventojų yra sulenkėję lietuviai ir gudai. Asmens dokumentuose norima įteisinti
„originalias“ pavardes. Kaip matome iš tyrimų, pavyzdžiui, atliktų akademiko Zigmo Zinkevičiaus, Pietryčių Lietuvos gyventojų originalios pavardės daugiausia
yra lietuviškos, bet užrašymo forma suslavinta (sulenkinta). Tarpukariu Lenkijos okupuotoje Pietryčių Lietuvoje raštvedyba vykdyta lenkų kalba, tęsiant Abiejų
Tautų Respublikos, t. y. Žečpospolitos, tradicijas, dar
labiau ir uoliau lenkinant kraštą. O dabar, spaudžiami Varšuvos, mūsų politikai siekia de jure įteisinti vadinamąsias originalias (!) pavardes. Iš dalies tęsiama
kontroversiškojo Lenkijos maršalo Józefo Piłsudskio
vizija. Ar tai naudinga Lietuvai? Suprantama, jokiai
šaliai nenaudinga, net pragaištinga politika, padedanti
daliai jos piliečių tapti įrankiu, kitoms šalims siekiant
savų kultūrinių ir politinių tikslų. Tai suduoda smūgį
ir Lietuvos valstybingumui – kalbinei sistemai būtinas
stabilumas, nes ji garantuoja valstybės pamato stiprumą.
Suprantama, matyti vos dvi spalvas ir pateikti tai kaip
panacėją naudinga ir vietos politikams. Dažnai jie, patys
stokodami stiprios Lietuvos vizijos, dėl nesėkmių kaltina
didžiąją kaimynę. Galimo Rusijos pavojaus ir daromos
įtakos mūsų valstybei neneigiu, visa tai yra daugiau negu
akivaizdu. Tačiau Maskva, tenka pripažinti, nereikalauja, kad rusakalbių Lietuvos gyventojų pavardės asmens
dokumentuose būtų rašomos „originalo“ kalba, neverčia
išlaikyti švietimo įstaigų, kuriose dėstoma rusiškai. Rusijai, manau, naudingas Lietuvos politikų nuolaidžiavimas Varšuvai, nes atsiveria potenciali galimybė ateityje
pasinaudoti netoliaregiškos pataikūniškos mūsų politikos vaisiais. Konfliktų siekti, be jokios abejonės, nereikėtų, tačiau jaustis lygiateisiais ir oriais, nepasiduoti
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spaudimui ir apginti Lietuvos savastį – privaloma.
Žmonės, kurie myli Lietuvą, supranta žalą, daromą
valstybei, ir nori apriboti mums primetamą kitų šalių
įtaką. Tai kiekvieno piliečio, savo šalies patrioto priedermė. Ypač pavojinga mums primesta dviejų spalvų
samprata – arba nuolaidžiauji Lenkijai, arba pataikauji
Rusijai. Panašu, kad šią strategiją, kuri genialiai išvalo sąmonę nuo rūpinimosi savo valstybe, įdiegė Lenkijos įtakos „minkštųjų galių“ architektai, ir ji puikiai veikia. Įgyvendinimui pasitelkiami kai kurie autoritetingi lietuvių
intelektualai, ypač istorikai, politikai. Draugaukime su
kaimynais, tačiau būkime budrūs ir sugebėkime įžvelgti
tikruosius strateginius strateginių partnerių tikslus.
Pasaulyje yra daug spalvų ir atspalvių. Lietuvoje jų
irgi galėtų ir turėtų būti kuo daugiau. Mūsų interesas –
teisinga, moderni, stipri Lietuva. Atminkime, kad orūs
piliečiai neprivalo tarnauti kitoms valstybėms ir kad
mylėdami savo Tėvynę netampame prorusiški. Oriai
bendraukime su lenkais, gudais, rusais ar bet kurios
kitos šalies piliečiais, ir visi mus gerbs. Rinkimės savą
kelią ir saugokime, įtvirtinkime, skleiskime Lietuvos tapatybę – pirmiausia lietuvių kalbą. Lietuvių kalba yra
neįkainojama, fundamentali vertybė mums, Lietuvos
piliečiams, glaudžiai susijusi su šalies stabilumu ir saugumu. Neprekiaukime ja, nemainykime jos į tariamą
Lenkijos paramą – tai ne tik nevalstybiška, bet ir gėdinga. Lietuvių kalba Lietuvai – tarsi gruntas po valstybės
pamatais, kol jis neardomas erozijos, tol stabilus valstybės rūmas. Kaip tinkamai rūpintis savo šalies interesais,
manau, galėtume pasimokyti ir iš pietvakarių kaimynės, kuri neleistinai kišasi į mūsų vidaus reikalus. Ar
dar nesubrendome, kad galėtume apginti savo valstybės
interesus? Gal pamiršome, kad mūsų Tėvynės vėliava
ne dviejų, o trijų spalvų? Mylintys Lietuvą žmonės turi
siekti jai gero, antraip būsime svetimų interesų tarnai.
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Paulius KUKIS

PARODOMIEJI DALYKAI
KAIP SOCIALINIS MARAS

D

aryti ką nors, siekiant „pasirodyti“ prieš save arba
prieš kitus, – ką tai reiškia? Čia lengva nuslysti į
tuščią kalbėjimą bendrybėmis, nieko esmingo nepasakant, tačiau pamėginti vis tiek verta. Parodomieji dalykai yra tarsi nepajudinama antropologinė konstanta, jų
būta ir esama bene visose kultūrose visais laikais, jie būdingi visiems žmogiškosios patirties lygmenims – nuo
senovinių ritualų iki mados demonstravimo ir karinių
paradų (paminėjau vos kelis pavyzdžius, pirmiausia
šaunančius į galvą).
Atrodo, tai viena iš tų temų, kurias galbūt reikėtų
palikti ramybėje, nes vis tiek nieko čia nepakeisi – „yra
kaip yra“. Ir vis dėlto parodomųjų veiksmų masinis išsikerojimas tam tikrose srityse signalizuoja, kad tokio
pobūdžio veiklą jau reikėtų vertinti kaip problemą. Kitaip tariant, apie parodomuosius dalykus kalbėti ne tik
verta, bet ir būtina. Kodėl? Antai valdžios institucijų ir
pareigūnų parodomieji veiksmai dažnai ne be pagrindo
piktina piliečius, kurie puikiai supranta, kad tokie gestai neatsiejami nuo propagandos ir korupcijos, darančių didelę žalą viešajam interesui. Kartais „pasirodyti“
bandoma kiek kita to žodžio reikšme, t. y. paprasčiausiai norima informuoti, nors ir perdėtai pagyrūniška
forma, apie tam tikrus svarbius arba tokiais „paversti“
siekiamus dalykus. Tačiau pati situacijos struktūra vis
tiek įveda skirtį tarp to, kas vyksta realiai, ir to, kaip
visa tai „parodoma“. Vadinasi, apgaulės efektas vis tiek
egzistuoja, skiriasi tik jos intensyvumas arba laipsnis.
Na, o valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos rezultatai geriausiai atsispindi kasdieninėje patirties erdvėje.
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Būtent dėl to nuoširdų, bet piktą juoką kelia bandymai
„parodyti“, koks puikus valdžios institucijų darbas,
prisidengiant apdorotų duomenų masyvais, nors jie
suprantami nebent saujelei specialistų. Tai problema,
kurios esmė – simuliacija ir / arba disimuliacija, t. y.
bandymas apsimesti, kad esama nesamų dalykų arba
noras nuslėpti neparankius esamus dalykus.
Ar toks mūsų pseudofilosofavimas iš tikrųjų turi
kokią nors vertę? Liūdnai ir kartu linksmai pagarsėjęs prancūzų filosofas Jeanas Baudrillard’as aiškino,
kad ten, kur veikia minėti mechanizmai, beprasmiška
kalbėti apie galutinį realumo arba tikrumo referentą.
Tai reiškia, kad ten, kur esama simuliacijos arba disimuliacijos, viskas virsta žaidimu, kurio taisyklės neaiškios. Jame skirtys tarp tvirtų giluminių tikrovės
struktūrų ir apgaulingo paviršiaus nebetenka prasmės.
Vadinasi, taip paaiškinama viskas, bet kartu nepaaiškėja niekas. Vis dėlto norėčiau paprieštarauti: šis viską
apimantis paaiškinimas bando viską paaiškinti kiek
kitokiu būdu, nuolat versdamas mus gręžiotis per petį,
būti įtariais tiek savo, tiek ir kitų atžvilgiu. O ypač tada
ir ten, kur apstu parodomųjų gestų.
Grįžkime prie klausimo apie valdžios institucijų
ir pareigūnų veiklos vertinimą. Jau minėjau, kad šie
dažnai dangstosi duomenimis, kurių kilmė ir esmė
eiliniam piliečiui visiškai neaiški. Žmonės, negalintys džiaugtis geru ir sočiu gyvenimu, dažnai piktinasi
oficialia statistika, kuri ekonominę šalies padėtį piešia
daug šviesesnėmis spalvomis, negu rodo kasdieninė jų
patirtis. Be abejo, tie statistiniai duomenys nėra nieK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

kiniai, tačiau jais manipuliuojant galima bandyti (į)
teigti pačius keisčiausius dalykus. Įvairaus pobūdžio
finansinės ataskaitos yra ne kas kita, o parodomasis
gestas, ne veltui didžiąją jų dalį privaloma deklaruoti,
t. y. paviešinti. Tačiau kaip jos formuojamos? Kiekvienas žmogus, bent kiek susidūręs su finansine apskaita, žino, kaip parankiai (iki tam tikros ribos) galima
„stumdyti skaičius“. Verslo finansinė ataskaita nereiškia nieko, kol neatskleista tikroji reikalų padėtis. Finansinė ataskaita gali rodyti didelį turto kiekį, nors
tikrovėje jo paprasčiausiai nėra. Kontroliuojančioms
institucijoms daugeliu atvejų rūpi vien tai, kas deklaruojama, t. y. parodoma, o tikrąją padėtį galima slėpti,
simuliuoti arba disimuliuoti, kitais būdais ja manipuliuoti. Ir tai, be abejo, yra visiškai „normali“ praktika.
Taigi kita didele problema tampa „parodomųjų“ dalykų normalizavimas. Tačiau nusileiskime ant žemės.
Pakalbėkime apie buitį. Pavyzdžiui, ar labai nustebtumėte, jei parduotuvėje, kai renkatės batus, jūsų paklaustų, ar jais apsiavęs iš tikrųjų vaikščiosite? Suprantama, šiuolaikinis miesto snobas žino skirtumus tarp
„parodomosios“ avalynės ir tos, kuri skirta dėvėti (ne
karste), tačiau vis tiek persekioja keistas jausmas, kad
nuo kavos be kofeino, virtualaus sekso, batų, iš esmės
netinkamų vaikščioti, telefonų, skirtų daugiau kitoms
operacijoms atlikti, negu pokalbiams užtikrinti, einame prie daug svarbesnės problemos – tai parodomųjų
dalykų normalizavimas. Užtenka prisiminti skandalą
dėl grynai parodomojo pobūdžio akademinės leidybos mastų, kilusį palyginti neseniai. Skandalo baigtis
neaiški, tačiau skirtumas tarp parodomųjų menkaverčių mokslinių straipsnių ir išliekamąją vertę turinčių
akademinių tyrimų pakankamai akivaizdus. Daug kas
šiuo atveju kaltino vertinimo sistemą, kuri akademinę
produkciją paverčia preke. Šioje vietoje susiduriame su
dar viena parodomųjų dalykų savybe – jie yra reikšmingi ir vertingi būtent kaip prekė, kaip siektinas socialinio statuso ženklas. Visomis šio žodžio prasmėmis.
Tai ypač būdinga visuomenėms, kurioms parodomieji
gestai yra tapę įpročiu, net tapatybės dalimi.
Daug rašyta apie vadinamojo Antrojo pasaulio visuomenes – nuolatinė stokos būsena išugdė kompulK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

syvų potraukį apsimesti, neva situacija yra visiškai
priešinga. Diapazonas platus: nuo rusų oligarchų,
besivaržančių tarpusavyje, kuris sugebės daugiau iššvaistyti praktiškai neiššvaistomų savo turtų visiškai
nereikšmingiems dalykams, iki studijuoti į Vilnių atvykstančių jaunuolių, kurie pasirengę išleisti visą paskolą iš komercinio banko, gautą su valstybės garantija, kad tik nusipirktų vardinių drabužių. Užsieniečiai
žavisi po sostinės centrą vaikščiojančiais pasitempusiais, puikiai atrodančiais vilniečiais, bet atvykėlius
ištinka šokas, kai sužino, koks Lietuvoje vidutinis atlygis už darbą, kokio dydžio vidutinė senatvės pensija
ar minimalus mėnesinis darbo užmokestis. Vis dėlto
„pasirodyti“ yra labai svarbu, nes vadinamoji privataus sektoriaus „biuro kasta“ jaučia poreikį nuolatos demonstruoti aukštą prabangos lygį, pavyzdžiui,
vaikščioti į darbą, kiekvieną savaitę apsitaisius vis kito
dizainerio drabužiais. Taip, Lietuvoje jau yra vidurinioji klasė, nors šis sluoksnis juokingai mažas, tačiau
visiškai pakankamas, kad jį aptarnaujantis prekių
ir paslaugų sektorius kiltų kaip ant mielių. Deja, visi
kiti kol kas bando „pasirodyti“ esantys tokie, kokie iš
tikrųjų nėra. Ir puikiai tą daro. Įdomu, kokia minėto
segmento dalimi naudojasi negausi vidurinioji klasė, o
kokia tie, kurie iš paskutiniųjų stengiasi pademonstruoti,
kad irgi jai priklauso? Visų čia pateikiamų pamąstymų
objektyvumas abejotinas, tačiau tiek apie mus, tiek apie
kitas panašias visuomenes galima pasakyti šį tą išskirtinio ir įdomaus. Vienas iškilus Lietuvos socialinių mokslų
atstovas sakė negalįs atsistebėti tuo, kaip lietuviai reaguoja į faktą, kad pagal gaunamas pajamas yra priskiriami
žemesniems socialiniams sluoksniams. Lietuvoje tai suvokiama vos ne kaip nuodėmė. Galima pagrįstai manyti, kad šis būdo bruožas susiklostė ir neįtikėtinai išplito
dėl nuolatinės „stokos“, kurios pagrindinis palydovas yra
parodomųjų dalykų (sub)kultūra, šnekamojoje kalboje
vadinama tiesiog pokazucha (puikiai žinome, iš kur atsklidęs šis žodis). Neneigiant, kad panašios prigimties
reiškinių neišvengia nė viena visuomenė, svarbu pabrėžti
akį rėžiančius kraštutinumus – pas mus į tai reaguojama
arba absoliučiai ciniškai, arba demonstruojant „dostojevskišką“ jautrumą. Bet ar įmanoma reaguoti kitaip, jei
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kolektyvinė nuovoka klostėsi griežtų kraštutinių pažiūrų ir staigių pokyčių aplinkoje?
Visuotiniams, t. y. socialinę reikšmę turintiems reiškiniams būdingas dar vienas bendras bruožas – tai neįtikėtinas inertiškumas. Būtent todėl neturėtų stebinti
pesimizmas, kurį sukelia švelniau ar šiurkščiau vykdomi
socialinės inžinerijos eksperimentai, o ypač jų rezultatai.
Tačiau problemos todėl ir vadinamos problemomis, kad

lengvų ir greitų išeičių iš susidariusios nepageidautinos situacijos tiesiog nėra. Antra, badyti pirštu ir įtariai žvelgti
į dalykus, stebinančius blogąja šio žodžio prasme, vis tiek
geriau negu susitaikyti su esama padėtimi, net jeigu ji visiškai nepakenčiama. Apžvelgta situacija neteikia didelių
optimistinių vilčių, tačiau prisiminkime, kad net ir tokios
epidemijos kaip maras, kadaise laikytos pasaulio pabaigos
ženklu, šiandien jau nebekelia jokios realios grėsmės.

Gerb. Redaktore,

perskaitęs Danutės Zovienės straipsnį „Jūratės Mykolaitytės konstantos ir slėpiniai“ (Kultūros barai. 2017,
nr. 9), noriu pasidalyti mintimis, kurias man sukėlė tekstas, o ypač jo iliustracijos.
„Vakaro dėlionė“ – dvi dešiniosios rankos, skęstančios pilys, neaprėpiami toliai, išsiliejantys debesimis ir tampantys balta staltiese. „Suspaustas“, neįprastoje perspektyvoje „sustingęs“
kambarys su vieniša kėde... „Širma“ – pasvirusių rūmų atspindžiai veidrodiniame vandens paviršiuje. Mėlyna jūra virsta kaspinu, banguojančiu ant
stalo. Iš suglamžytų kopų išnyrantys, į dangų žvelgiantys veidai, apgaulingi,
klaidinantys šešėliai. Visa tai siejasi su Salvadoro Dali kūryba.
Dailininkės erdvės pojūtis ir iš toje erdvėje pasirinkto žiūros taško
atsiskleidžiantis, lakios vaizduotės subrandintas siurrealistinis pasaulis yra
jaukus ir atstumiantis, grėsmingas ir masinantis, vaiduokliškas, slėpiningas, antgamtinis. O visų trijų kubo pusių atskleidimas vienu metu artimas
kubizmui.
Mykolaitytės vaizduojama tikrovė yra gundanti neatrastoji (prarastoji?)
šalis, bet kartu ir sukrečiančio, tikrove dar netapusio sapno epizodas. Dailininkė turi teisę mėgautis savo juslių jautrumu, nes tai dovana, skirta išrinktiesiems...
Jūratė MYKOLAITYTĖ. Širma. 2016
Medis, aliejus; 180 x 150
Vidmanto Ilčiuko reprodukcija
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Patikslinimas

KB nr. 9 interviu „Apie stipraus vėjo gūsio teoriją ir teatro paraštes“ netiksliai išverstas trupės Blast Theory
pavadinimas. Jis kilo iš britų avangardinio žurnalo Blast (1914–1915 m.). Žodį blast galima versti kaip daiktavardį „stiprus vėjo gūsis“ arba kaip veiksmažodį „naikink“. Šiame žurnale buvo publikuotas Wyndhamo Lewiso
manifestas, kurio viena iš tezių buvo Blast Theory Bless Practice („Naikink teoriją – šlovink praktiką“). Todėl
menininkų grupės Blast Theory pavadinimą derėtų versti ne „Stipraus vėjo gūsio teorija“, o „Naikink teoriją“.
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Vidmanto Ilčiuko nuotraukos

Arvydas Šaltenis
Piešinys
Iš parodos
„Paišau kaip
gyvenu“
galerijoje
„Kairė-dešinė“

Kūryba ir kūrėjai

Kęstutis ŠAPOKA

ABSOLIUTI PIEŠINIO KLAUSA
Arvydo Šaltenio piešinių paroda „Paišau kaip gyvenu“

Ž

odis, apibūdinantis objektą, nėra pats objektas ar
kokia nors savaiminė objekto savybė. Tačiau tas
žodis yra susietas su nusistovėjusia prasme, paradoksaliu būdu nurodančia į objektą. Todėl objektui priskirta žodinė prasmė kartu tampa objekto esme.
O kaip traktuoti žodžius jaunystė, senatvė, gyvenimas, mirtis, grožis, meilė, neapykanta arba Dievas... Tai
ne tik kad konvenciniai susitarimai, žymintys „objektus“, tai sąvokos, nesusietos su konkrečiais objektais,
bandančios aprėpti tokius prasminius reiškinius, kurie
pranoksta pavienio žodžio, o kartais ir pačios kalbos
semantiką. Tokie žodžiai savaime neegzistuotų be fenomenologinės visumos – patirties, erdvėlaikio. Taigi
žodis yra patirties koncepcija, tačiau koncepcija būtų
negyva be jaunystės, senatvės, meilės, neapykantos,
atradimo, praradimo ir t. t. aprėpčių. Tai prasminis ir
egzistencinis paradoksas – žodis yra tarpininkas tarp
subjektyvios jausenos, patirties ir sociumo, tarp minties
ir sociokultūrinio jos pavidalo. Galų gale (ištartas) žodis
niekada neegzistuoja tuštumoje, pats sau. Tai nėra nei
grynojo priežastingumo ir natūralizmo, nei grynojo intencionalumo ir idealizmo terpė, o savotiška „tarpinė“
fenomenologinė, pasak Maurice’o Merleau-Ponty, ir
galbūt egzistencinė patirtis.
Į fenomenologinę-idealistinę-egzistencinę paradigmą telpa ir Arvydo Šaltenio piešiniai, konkrečiai jų
paroda galerijoje „Kairė-dešinė“. Šio teksto įvadas apie
žodžio ir prasmės santykį nėra atsitiktinis. FenomenoK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

logijos ribose žodis, būdamas prasmės talpykla, kartu
susijęs ir su tam tikra patirtimi. Todėl jis neatsiejamas
ir nuo platesnės subjekto / individo psichofizinės išraiškos – minties, gesto, kūno kalbos ir pan., – kurios
dalį sudaro vidinė psichofizinė potencija, o dalį – istorinė, socioideologinė, ekonominė, kultūrinė aplinka.
Šaltenio piešiniai glaudžiai siejasi su žodžio, kalbos
etimologija kaip jausenos, mąstymo ir patirties ženklai.
Tiek piešinius, tiek pačią parodą galima vadinti dienoraščiu. Viena vertus, tai tarsi fragmentiška gyvenimo išklotinė, nurodanti į svarbius ar priešingai – atsitiktinius
gyvenimo etapus, situacijas, žmones. Atrodytų, piešinys
arba vaizdas plačiąja šio žodžio prasme kur kas glaudžiau
susijęs su objektu, nes jį vaizduoja ir yra jo atvaizdas. Tačiau seniai žinoma, kad objektas ir jo atvaizdas (kaip ir
žodis) nėra tas pats. Vaizdas, ypač modernistinės pasaulėžiūros ir jausenos paradigmoje, visų pirma yra formalių elementų visuma, paklūstanti savitai psichoestetinei
logikai, estetikai, kuri paradoksaliai tampa moraline
kategorija. Štai mirusio tėvo veido eskizas (2007) ir prierašas po piešiniu: „Toks keistas be akinių“. Kasdieniškai
žvelgiant, piešti mirusio tėvo portretą atrodytų šokiruojamai amoralu. Tačiau modernistinėje estetikoje (a)moralumo dilema sprendžiama specifiniame „grožio“ problematikos kontekste. „Grožis“ visų pirma psicho(pato)
logizuojamas, neatsiejamas nuo savitai suprantamos
„tiesos“, nuo egzistencinių, dažnai (auto)biografinių
dailininko gyvenimo lygmenų. Estetika susiejama su
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psichologizuotomis likimo ir dailininko misijos kategorijomis. Todėl mirusio artimojo paišymas, kaip ir,
sakykime, dvasininko atliekami specifiniai veiksmai
šalia mirusio žmogaus, netraktuotini kaip amoralūs,
nes jie turi simbolinę prasmę ir vertę pačiam paišančiajam. Taigi, į šį eskizą – iš pažiūros amoralų paišymo veiksmą – ir prierašą po juo telpa visas gyvenimas,
čia emocinė įtampa, jausmai išreiškiami ne žodžiais, o
specifine estetine kalba. Tai maksimaliai išgrynintas subjektyvios patirties koncentratas.
Šaltenio piešinių psichoestetika susijusi su konkrečių gyvenimo atkarpų, situacijų specifika, ypač emociniu pamušalu – nuo švelnesnio, takesnio iki nervingo,
drastiško, staigaus gesto, nuo beveik abstraktaus iki
sukarikatūrinto ar linkstančio į natūralizmą piešinio.
Piešiniais fiksuojami artimi žmonės, nuotaikos, kar34

tais beveik atsitiktinės situacijos, ką nors spontaniškai
perpiešiant net iš televizoriaus. Ne vienas parodoje
eksponuojamas piešinys – parengiamasis tapybos paveikslo eskizas. Tačiau apskritai visi piešiniai yra dailininko gyvenimo, biografijos dalis. Reikėtų atkreipti
dėmesį ir į trijose galerijos salėse išdėliotus objektusžodžius, asambliažus.
Aptardami išraiškos nuoširdumą, galėtume sakyti,
kad bepročių kalbėjimas ar vizualinė išraiška yra (turbūt?) psichofizinė automatika. Tačiau stipriai sumažėja tokios (ir vaizduojamosios) kalbos sociokultūriškai
konvencionalaus „perskaitymo“ galimybė. Ar tokiu
atveju išlieka „nuoširdumas“? Gal tai kraštutinė „nuoširdumo“ išraiška, o gal absoliutus paneigimas, nes jį
užgožia pasąmoninė patologinė mechanika? Juk „nuoširdumas“ yra ne tik psichologinė, bet ir sociokultūrinė, tam tikru atžvilgiu net estetinė kategorija.
Šaltenis stengiasi išlaikyti aukso vidurį, atskleisdamas žiūrovams jausminę savo patirtį, tarsi atlikdamas
viešą išpažintį, tačiau subjektyvumą atsveria, suvaldo
tvirtas tam tikros estetinės tradicijos karkasas. Atrodytų, psichologiniu atžvilgiu Šaltenis atvirai (netgi neatsargiai) nuoširdus, kartais pernelyg sentimentalus,
tačiau visa tai natūraliai perauga į ypatingą psichoestetinį jautrumą, o šis – į konvencionaliai suprantamą
meistriškumą, net virtuoziškumą.
Kaip minėta, absoliučią Šaltenio klausą piešiniui
reikėtų suvokti specifinės modernistinės estetikos ribose. Šaltenis ne atvaizduoja ir ne vaizduoja, jis randa
formalios, beveik abstrakčios išraiškos būdą, maksimaliai susietą su jausmine patirtimi, gestais, mintimi,
kaip atskleisti gyvenimišką savo patirtį. Reikia išardyti ir abstrahuoti atvaizdavimo, mimezės konvencijas,
naudojant elementarias psichofizinės išraiškos priemones – liniją, kartais spalvą (tapyboje, labiau apkrautoje sociokultūrinėmis klišėmis, Šalteniui ne visada
pavyksta pasiekti tokios įtaigos). Toks „atvirkštinis“
išardymas kaip tik ir padeda prisikasti iki apriorinių
patirties (išraiškos) lygmenų.
Taigi dailininko žodžiai „gražu taip, kaip yra“ ir
„paišau kaip gyvenu“ preciziškai tiksliai atspindi dienoraštinių Šaltenio piešinių prasmę ir esmę.
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Daiva ŠABASEVIČIENĖ

KODĖL NORVEGAI MYLI
OSKARĄ KORŠUNOVĄ

N

aujieji teatro „mokslo“ metai Osle rugsėjo 1-ąją
prasidėjo „nepatogaus“ kūrinio premjera – Sarah’os Kane „Apvalytuosius“ Norvegijos nacionaliniame dramos teatre pastatė Oskaras Koršunovas. Tai
septintas lietuvių režisieriaus spektaklis šiame teatre ir
devintas Norvegijos karalystėje (dar du buvo Stavangeryje ir Bergene). Kiekvieną kartą Koršunovas kviečiamas kaip režisierius novatorius ir kiekvieną kartą
tai susiję su svarbia data. 2008-aisiais Stavangeris buvo
Europos kultūros sostinė, o rugsėjo 1-oji – Norvegijos nacionalinio dramos teatro šventė, nes tądien
1899 m. čia suvaidintas pirmas spektaklis. Teatro vadovė Hanne Tømta, rugsėjo 23 dieną pristačiusi Antono
Čechovo „Vyšnių sodo“ premjerą, rugsėjo 1-osios šventę
patikėjo Lietuvos menininkui. Tai didžiulis įvertinimas.
Norvegijos nacionalinis dramos teatras, turintis
keturias vaidybos aikšteles, įsikūręs tarp Karališkųjų
rūmų ir parlamento, yra vadinamas „Ibseno spektaklių namais“, nes čia pirmąkart buvo pristatyti daugelis jo kūrinių. Įžvalgi teatro vadovė, režisūros mokslus
krimtusi Sankt Peterburge, dairosi po pasaulį ir atsirenka „žvaigždes“. Jau kelintą kartą Didžiąją sceną
(Hovedscen) ji patiki Oskarui Koršunovui. Po pirmųjų
spektaklių sukelto atgarsio praėjus kiek daugiau nei
trim savaitėms, savo akimis įsitikinau, kodėl Tømta
būtent šiam režisieriui pasiūlė „Apvalytuosius“.
Norvegijoje lig šiol dominuoja „dramaturgo“ teatro
tradicija, besitęsianti nuo XIX a. antrosios pusės, kai
kultūrinio pakilimo laikais pasirodė Ludvigo HolberK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

go, Henriko Ibseno, Bjørnstjerne’o Bjørnsono, Knuto
Hamsuno, kitų rašytojų kūriniai. Nacionalinis dramos
teatras garsėja ir klasikiniais, ir novatoriškais spektakliais, jo afišą puošia žymiausių atlikėjų vardai, jis yra
karščiausių teatrinių ginčų objektas... Kodėl norvegai
taip myli Koršunovą, kad kviečia statyti tiek „patikrintus“ autorius – Strindbergą, Ibseną, – tiek šiuolaikinį
norvegų genijų Joną Fosse? Koršunovas juos domina
kaip plataus diapazono interpretatorius. Todėl buvo
pasirinkti oberiutai (pirmasis jo spektaklis Osle „Mes
ne pyragai“ pagal Daniilą Charmsą ir Aleksandrą
Vvedenskį, 2001), Maksimas Gorkis, Tadeuszas Słobodzianekas, o šiandien – Sarah Kane.
Nacionalinio dramos teatro Didžiajai scenai tai didelis iššūkis. Norvegai iš pažiūros rami, lėta, tyli tauta,
tačiau tiek politinis, tiek socialinis šalies gyvenimas labai dinamiškas, o kultūros reiškiniai pirmieji reaguoja į universalias problemas, jas apmąsto, dėl jų įspėja...
Teatrą, įsikūrusį tarp valstybinės svarbos įstaigų, greta universiteto, supa kavinės, klubai. Eidama į spektaklį „Apvalytieji“, prasidedantį devintą valandą vakaro,
matau, kaip linksminasi klube Hard Rock įkaitęs jaunimas, universiteto pašonėje šlaistosi smarkiai „apsinešusių“ asmenų grupelės... Gal net ir todėl teatro vadovė
Didžiojoje scenoje šiandien pristato ne Ibseną, o Kane.
Nors „Apvalytieji“ parašyti beveik prieš dvidešimt metų
(1998), norvegams svarbi šios pjesės tema. Tarp fjordų
gyvenanti tauta, kurią gamtos grožis tarytum apsaugo
nuo išsigimėliškų „fantazijų“, vis tiek negali pabėgti nuo
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pasaulio, draskomo konfliktų, apimto frustracijos, jau
nebeturinčio ne tik „slaptų“ temų, vietų, bet ir privačios
erdvės...
Kane dramos manęs asmeniškai niekada per daug
nejaudino. Pernai mačiau Koršunovo „Apvalytuosius“
OKT, Ašmenos gatvėje. Spektaklis visais atžvilgiais
netilpo į mažą teatro erdvę. Be to, režisierius užleido
pozicijas savo mokiniams, pats pasitraukdamas į antrą planą, todėl sceną tiesiog sprogdino karštligiška
jaunųjų aktorių energija. Norvegijoje aplinkybės buvo
palankios atsirasti kitokiam spektakliui. Didžiojoje
scenoje režisierius leido maksimaliai atsiskleisti poetiniam dramaturgės talentui. Tarytum pakluso net ir
norvegiškajai vaidybos manierai, vengdamas suardyti
tai, kas gyvybiškai svarbu šio teatro tradicijai.
Koršunovas kaip tikras klasikas pristatė Kane, jau vadinamą XXI a. dramaturgijos klasike. Užuot stulbinęs
interpretavimo kraštutinumais, maksimaliai įsiklausė į
autorę. Atsižvelgė į dramaturgės „paliepimus“ – įstrižus
brūkšnius, rodančius vietą, kur dialogą pertraukia kitas
kalbėtojas, į remarkas, atstojančias žodžius, į laisvą intonaciją be skyrybos ženklų... Kaip niekad anksčiau nusi36

lenkė tekstui. Tai rodo režisieriaus brandą ir apskritai
teatrinę kultūrą. Suprasdamas, kodėl yra pakviestas
statyti būtent šią dramą,
jos neužmaskavo, nesudarkė, išskleidė kiek įmanoma
adekvačiau.
Norvegams visada bus
artimesnė bergeniečio Jono
Fosse’s dramaturginė kalba, autoriaus mažakalbystė
ir „tuštuma“, kai žiūrovas
pats užpildo pauzes, o ne
Sarah’os Kane žodžių šūviai, šmirinėjančios žiurkės, leidžiami narkotikai,
pjaustomos galūnės... Kad
kinematografišką dramaturgės sprendimą tinkamai
perkeltum į sceną, reikia ne tik begalinio atidumo, bet
ir gilaus išmanymo. Šiame teatre XX a. atskaitos taškas
buvo Ibsenas, šiandien – Fosse, beje, asmeniškai pažinojęs Kane. Norvegams svarbu atskleisti kontrastą,
nulemtą autorių prigimties ir mentaliteto. Temos gali
kartotis, tačiau tekstas pateikiamas labai skirtingai. Mes
tokių dramaturginių „tyrimų“ savo teatre neatliekame,
nes visas dėmesys sutelktas į teatrinės formos išraišką.
Kane atnaujino britų teatrą ir pakeitė jį visiems laikams. Šis indėlis nenuneigiamas. Koršunovas, prie
Kane dramaturgijos prisiliesdamas jau kelintą kartą,
jos kūrinio temų gausą pavertė universalia istorija apie
žmones ir jų meilės išbandymus. Režisieriaus kūryboje
meilės tema visada užėmė išskirtinę vietą, o statydamas smurto pritvinkusius „Apvalytuosius“, jis pabrėžia, kad meilė yra vienintelis harmonijos šaltinis. Bet
ar įmanoma išsaugoti meilę, jeigu atimama žmogaus
gyvybė, ketvirčiuojant jo kūną ir sielą?
Spektaklyje dominuoja raiškus grynumas, nors narpliojama sunki psichologinė pjesė. Šiandienos teatre tai
reta ir ypač brangintina savybė. Pjaustydamas kūnus,
vykdydamas dramaturgės „paliepimus“, režisierius
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paradoksaliai artėja prie gelbstinčios tylos. Spektaklyje labai ryškus ir prasmingas garsinis laukas, glaudžiai
susijęs su vaizdu. Pradžioje matydami ramiai krintantį sniegą, nė nepajuntame, kaip jis perauga į „elektros
šoko“ raibuliavimą. Papildomi garsiniai efektai lyg ir
nenaudojami, tačiau sklinda šaižūs, kurtinantys garsai. Veikėjams patekus į tylos zoną, ji kur kas veiksmingesnė už riksmus, bet garsiniai kontrastai šįkart
išgrynino dramaturginį spektaklio audinį.
Koršunovui, kaip ir Kane, cenzūra neegzistuoja, nėra
nieko, prieš ką jis sustotų, ką nutylėtų. Visos scenos
trumpai nupasakojamos. Gotikinio šrifto titrai ir, atrodytų, blaivūs aprašymai spektaklio kontekste tik sustiprina klinikinę išraišką. Naudodamas Kane įrankius,
režisierius preparuoja ne tik kūną, bet ir sąmonę. Viskas
atliekama švariai, tiksliai. Siaubo elementai daugiausia
susiję su Tinkeriu – kanibalo, žagintojo, smurtautojo
vaidmuo patikėtas Øysteinui Røgeriui, aktoriui, nuolat
lydinčiam Koršunovą Norvegijoje. Tinkerį užvaldžiusi
klaiki psichozė, o rafinuotas jo sadizmas blokuoja jusles. Gimsta naujas padaras – impotentas, kuriam nelemta patirti jokių, net fiziologinių jausmų. Tinkerio
sadomazochizmas virsta žmonijai gresiančio išsigimimo simboliu. XXI amžiui būdingas tyliojo žudiko tipažas.
Atkeliavęs iš kitų šimtmečių,
mutuodamas jis įgijo pačią
siaubingiausią išraišką – tai
„perfekcionistiškai“
atrodantis šiuolaikinis žmogus
su demono siela. Røgeris šį
vaidmenį atlieka su tokia ramybe, kad jo sadizmas atrodo
dar kraupesnis, o mazochizmas dar labiau iškrypėliškas...
Nors Kane pjeses nepakeliamai sunku ištverti, jos
tekstų svarbą atskleidžia būtent tvirtai sukonstruotas
režisūrinis sprendimas (prisiminkime kad ir Krzysztofo
Warlikowskio spektaklį „Ap- „Apvalytieji“. Spektaklio scena
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valytieji“, 2001). Norvegijos nacionaliniame dramos
teatre pastatyto spektaklio mechanizmas labai tikslus.
Koršunovas sugebėjo svariai argumentuoti Kane rūpimas temas, papildydamas jų polifoniją. Režisūrinis
braižas griežtas, raiškus. Pavyko suderinti net visiškai
tarpusavyje nesusijusias scenas, todėl matome vientisą
sceninį audinį. Atsiskleidžia pačios jautriausios personažų būsenos, tiksli mintis. Smurtas, agresija nėra
tiesmukai transliuojami, jie perteikiami, pasitelkiant
minčių visumą ir paradoksaliai prieštaringas estetinės
raiškos priemones.
Norvegijoje greta Koršunovo ir anksčiau dirbo
lietuvių scenografai – šviesaus atminimo Jūratė
Paulėkaitė, apdovanota prizu „Hedda“ už scenografiją spektakliui „Kelionė į Damaską“ (2006), Vytautas Narbutas, o šįkart – Gintaras Makarevičius.
Naujai interpretuoti šią „nepatogią“ autorę režisieriui
padėjo jauni norvegų menininkai – kostiumų dailininkė Katja Ebbel Frederiksen, šviesos dailininkas
Tobias Leira, garso dizaineris Erikas Hedinas, vaizdo
projekcijų autorius Åsmundas Bøe, kaukių ir specialiųjų efektų autorius Wibke Schuleris, – nuteikę naujiems apmąstymams ir sprendimams. Nustebino šių
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menininkų konceptualumas, atlikimo kultūra. Paprastumo estetika, darnus savo profesiją išmanančių
žmonių darbas padėjo sukurti skoningą technologinį
spektaklį. Sunku net nustatyti, koks kieno nuopelnas.
Antai garso dizaineris nevadinamas spektaklio kompozitoriumi, nes garsų partitūra sukurta, paisant režisieriaus pageidavimų. Spektaklis sklidinas garsų, bet
pagrindines Kane mintis perteikia vargonų polifonija.
Sunku atskirti, kur scenografo Gintaro Makarevičiaus, o kur kitų vaizdą kūrusių autorių įnašas. Stulbina tikslumas ir transliavimo kultūra. Vaizdinis fonas,
sukurtas naudojant šiuolaikines technologijas, paverčia spektaklį ypatingu reginiu. „Apvalytieji“ išsiskiria
savo estetika netgi Koršunovo kūryboje, kai jis dirbo
su pačiais įdomiausiais lietuvių menininkais. Beje, suderinti teatro ir kino principus Makarevičiui pasisekė
ir jo paties režisuotame spektaklyje „Katinas Temzėje“
(2008). Būdamas išskirtinis scenos meno architektas,
jis niekada erdvės neperkrauna nereikalingomis detalėmis, ramiai užleisdamas vietą kitiems scenos komponentams. Todėl „Apvalytųjų“ pagrindą didžiąja
dalimi sudaro vizualinė estetika, sukurianti tinkamą
erdvę intensyviai režisieriaus minčiai.
Scenos erdvė padalyta į du lygius. Pirmame atliekami pagrindiniai veiksmai, keičiantis vietoms ir aplinkybėms, įterpiant vaizdo projekcijas. Antrame aukšte
įrengta gydytojo Tinkerio biblioteka-laboratorija. Iš
sterilaus savo kabineto Tinkeris laiptukais nusileidžia
į pirmą aukštą, kur verda pragaras. Tarp keturių raudonų „stulpų“ žybsi trys ekranai, kuriuose pateikiama
vaizdų kakofonija išryškina šiurpų žmonių vienišumą.
Noras išvengti vienatvės išreiškiamas savo tapatybės atsisakymu. Vyksta lyčių transformacija. Koršunovui šią temą pavyksta atskleisti, atsisakant išankstinių
klišių. Režisierius sutapatina meilę su vandens, glamonėjančio kūnus, švelnumu.
Spektaklis nėra žiaurus, nors per pirmuosius rodymus norvegai dėl visa ko pasikvietė psichologus. Pavyzdžiui, sesuo Grace lieja ne kraują, o skausmingas
savo mintis – taip „Apvalytuosius“ konstruoja Koršunovas. Net pati žiauriausia scena, kai vaizdo projekcijoje
matome, kaip Tinkeris suleidžia narkotikus pacientui į
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akį (tai pakartojama kelis kartus), gali būti perskaityta
kaip nuodėmė be atpirkimo, išsigimimo klonas. Kane,
gyvenusios amžių sandūroje, dramoms XXI a. teatras,
apsiginklavęs technologijomis, gali suteikti naują poetinę išraišką. Video – technologinė akis – į žmogaus sielą
ir kūną prasismelkia per fizinę žmogaus akį. Švirkštu
nuolat duriama į tą pačią vietą, jauti skausmą, bet kūnas
atsikrato įtampos.
Norvegų aktorinė mokykla skiriasi nuo lietuviškosios. Jie pirmiausia „iškelia“ teksto prasmes, vėliau pasitelkia kūną, o lietuviai pirmiausia kalba kūnu, prisijaukindami tekstą. Abejoju, ar norvegai sutiktų „ardytis“
scenoje. Spektaklis labai asketiškas, švarus, nežalojantis
nei klausos, nei regos. Žiūrovai sėdi sustingę, pagerbdami naujosios dramos kūrėją, kuri, kaip ir Ibsenas, gyveno amžių (tiesa, visai kitų) sandūroje.
Pirmos žiūrovų eilės šone sėdi sufleris. Bilietų į šį
(jau ne premjerinį) spektaklį kaina – 600 kronų (apie
60 Eur), studentams ir pensininkams – 400 kronų
(apie 40 Eur).
Spektaklio programa – išsami studija, skirta dramaturgei. Galima tik pavydėti tokios leidybinės kultūros.
***

XIX–XX a. sandūroje gyvenęs garsus norvegų dailininkas Edvardas Munchas šiandien toks populiarus, kad jo muziejuje šalia suvenyrų parduodami ir
šliaužtinukai vaikams, ant kurių pavaizduotas bene
garsiausias genijaus paveikslas „Šauksmas“. Nepanašu, kad ši idėja būtų kilusi dėl išlavinto humoro
jausmo.
Operos teatre rodoma atnaujinta Wolfgango Amadeus Mozarto opera „Užburtoji fleita“ – operinė
„Žvaigždžių karų“ parafrazė. Pagrindinį Papageno
vaidmenį atlieka dramos teatro aktorius Atle Antonsenas, matyt, todėl, kad turi puikų humoro jausmą.
Žiūrovams linksma, salė pilna, bilietai brangūs.
Šiame kontekste ypač džiugina nauja Norvegijos nacionalinio dramos teatro repertuarinė politika, puoselėjanti aukštąją kultūrą. Oskaro Koršunovo „Apvalytieji“ – tvirtas žingsnis šia kryptimi.
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Aušra KAMINSKAITĖ

NEGALIMA LYGINTI, BET PALYGINKIME:
CIRKAS PRIEŠ IR PO NAUJOJO CIRKO
SAVAITGALIO 2017

N

aujojo cirko savaitgalio organizatoriai vienuolika
metų lietuviams pasakojo, kas nėra šiuolaikinis
cirkas – tai ne gyvūnai, ne parodomasis šou, jam nebūtinai reikia cirko palapinės, ir apskritai šis žanras nėra itin nutolęs nuo kitų profesionaliųjų scenos
menų. Daug metų stebėdamas augantį festivalį, pagaliau susidarai tam tikrą įvaizdį, kas yra šiuolaikinis cirkas, ir gali numanyti, ko tikėtis, einant į tokį
spektaklį. O tada įvyksta dar vienas festivalis ir jame
apsilankęs suvoki, kad toks dalykas kaip šiuolaikinio
cirko įvaizdis neegzistuoja.
2016-aisiais dauguma Naujojo cirko savaitgalio spektaklių gniaužė kvapą, demonstruodami neįtikėtinas
fizines žmogaus galimybes, akivaizdžiai sudėtingus
triukus. Norėjosi „sirgti“ už kiekvieną atlikėją, bandantį pasiekti tikslą, esantį už to, kas įmanoma, ribos.
Trupės iš Švedijos Svalbard spektaklis „Visi genijai, visi
idiotai“ vertė smegenis stebėtis tuo, ką mato akys. Keturi keistuoliai iš Europos šalių agresyviai, estetiškai
perteikė aibę teorijų apie žmogaus prigimtį, drauge
visiškai supainiodami žiūrovus, nežinančius, kaip vertinti tokius reiškinius. Pernai festivalis suformulavo
gana aiškią šiuolaikinio cirko sampratą – tai menas,
simbolizuojantis beribę laisvę visais atžvilgiais. Šių
metų festivalyje nebuvo nė vieno spektaklio, kuris darytų tokį įspūdį, akivaizdu, kad organizatoriai nė neK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

ketino pristatyti ko nors panašaus į tai, kas taip žavėjo
pernai. Tai galėjo nuvilti žiūrovus, kurie tikėjosi išvysti scenoje dar vienus bepročius ar duetus, demonstruojančius stulbinamus akrobatinius gebėjimus.
Po šių metų Naujojo cirko savaitgalio jau galima pradėti diskusiją apie tai, ar šiuolaikinis cirkas peržengia
(turi peržengti?) ribas. Teatro kritikė Milda Brukštutė
tekste „Išrasti, prisijaukinti, paryškinti erdvę“ teigia,
kad jai naujasis cirkas nebeatrodo peržengiantis ribas,
„stebuklingas, beribę laisvę teikiantis šaltinis“,1 esą jis
pats tampa riba. Nenorėčiau su tuo sutikti. Šių metų
festivalis peržengia visiškai kitas ribas, negu įpratome
matyti. 2017-aisiais pristatyti spektakliai atskleidė,
kaip cirkas vaduojasi iš savo paties ribų, iš stereotipų,
primetamų šiam žanrui. Ankstesnę daugumos lietuvių cirko patirtį priminė tik vienas spektaklis – „All
the Fun“. Belgų trupės Ea Eo žonglieriai nuteikė žmones šypsotis, atsipalaiduoti, suteikė energijos. Galbūt
panašų įspūdį būtų padaręs ir keturių merginų iš Suomijos Mosh Split spektaklis, bet jis atšauktas dėl prastų
oro sąlygų. Tačiau didžioji festivalio programos dalis
krypo visai kita linkme – siekė suteikti specifinę patirtį, ragino žiūrovus klausti ne „kaip jie tą padaro“, bet
„kaip aš jaučiuosi patekęs į keistą padėtį.“
Į netikėtas situacijas publika buvo panardinama,
pasirenkant tam tikrą erdvę bei atitinkamai susodi39

Spektaklio „L’Absolu“ žiūrovai 12 metrų aukščio Silo arenoje

nant žiūrovus. Šiemet nebuvo dviejų spektaklių, kurių publika būtų susodinta vienodai. Ea Eo spektaklio nedidelę aikštelę juosė kelios žiūrovų eilės, „La
Cosa“ griežtu kvadratu visus išrikiavo prie pat sienos, prieš spektaklį „L’Absolu“ metalinėje dvylikos
metrų aukščio Silo palapinėje spirale susodinta 100
žmonių (jie galėjo rinktis vietas ne pagal norą sėdėti
arčiau, o pagal savo santykį su aukščiu). Spektaklio
„Pelat“ žiūrovai būriavosi kieme, Joano Català nuolatos pavaikomi į šalis. Galiausiai susodinti į autobusą važiavo žygiuoti po mišką su integruotais meniniais „performansais“... Tokia erdvių įvairovė šių
metų festivalyje. Kiekvienas galėjo pats nuspręsti,
kokią poziciją užims, laisvai judėti kai kada leista net
vykstant „sceniniam“ veiksmui. Spektakliai suteikė
progą patikrinti ribas, net peržengti jas, tačiau tą daryti turėjo ne atlikėjai, o žiūrovai. Ar esu įpratęs būti
stebėtojas? Ar susidūręs su kultūros reiškiniu galėčiau jaustis jo dalimi, ar mieliau išlaikyčiau „pagarbų
atstumą“? Nuteikti publiką tokiems svarstymams,
matyt, ir siekė kūrėjai, nes cirko technika jiems nėra
esminis spektaklio elementas. Nuo to, kas dirbtina
(taip vadinu cirko techniką, nes atlikti tokius triukus žmogui nėra įprasta), pasukama prie to, kas natūralu, būtent gamtos link. Paradoksas – gamta šiais
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laikais daugybei žmonių jau nėra vieta,
kurioje jie jaučiasi jaukiai ir saugiai.
Aptariant cirko artistų santykį su publika, verta įsidėmėti Joano Català žodžius, pasakytus per diskusiją: „Mano
spektaklyje žmonės, kviečiami padėti,
noriai to imasi, nes jiems yra pateikiamos aiškios užduotys, jie supranta, ką ir
kodėl daro.“ Manyčiau, toks ar panašus
požiūris neretai nulemia spektaklio interakcijos sėkmę – jei artistas žino, ko
nori iš žiūrovo, į kurį kreipiasi tiesiogiai, tada ir žiūrovui, supratusiam savo
užduotį, norisi prisidėti, veikti kartu.
Daug kartų teko susidurti su situacija,
kai žiūrovas, tiesiogiai kažko klausiamas, nežino, ar iš jo tikrai laukiama
atsakymo, ar tiesiog žiūrima jam į akis, užduodant
retorinį klausimą. Kaip elgtis – ar atsakyti kaip žiūrovui, ar apsimesti kokiu nors personažu (juk aktorius paprastai irgi kalba ne savo, bet personažo vardu). Užvis blogiausia, jei tau visiškai nerūpi tema,
kuria į tave kreipiamasi. Šių metų Naujojo cirko savaitgalyje tiesioginė interakcija nebuvo dažnas reiškinys, tačiau vien spektaklis „Pelat“ leido suvokti, ko
reikia sėkmingam atlikėjo ir žiūrovo bendra(darbia)
vimui.
Turbūt jau seniai niekas nebesitiki objektyvaus meno
reiškinių vertinimo, laikomasi atviro kūrinio koncepcijos, vadinasi, pripažįstama, kad individualus vertinimas
yra vertybė. Todėl nederėtų įrodinėti, esą spektaklio ar
festivalio recenzentas neteisus. Tačiau būna teiginių, keliančių norą išsiaiškinti, kuo jie pagrįsti, ypač jei pats esi
susidaręs absoliučiai priešingą įspūdį. Apie cirko ribų
sampratą jau kalbėta. Kitas aspektas – cirko pastangos
atrodyti rimtai. „Jis [cirkas – A. K.] tarytum priverstinai ieško prasmių: tiek kitus, tiek ir save bando įtikinti
savo rimtumu ar tragizmu. [...] vaizdai, technika, o ne
pasirinktos temos, kaip ir anksčiau, išlieka cirko stiprybė“, – teigia Milda Brukštutė tekste „Išrasti, prisijaukinti, paryškinti erdvę“. Kadangi dauguma šių metų
festivalyje rodytų spektaklių įkvėpti gamtos, buvimo
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joje, be to, turbūt visų spektaklių kūrėjai
kėlė sau klausimą, kur nuves techniniai
gebėjimai, jei atsiduosiu šiai situacijai,
keistokai skamba kritikės teiginys, kad
spektakliais apskritai siekiama ką nors
įrodyti, ko nors primygtinai ieškoma.
Šių metų festivalyje nei cirko technikai,
nei įspūdingiems žmogaus kūno gebėjimams nebuvo skirtas svarbiausias vaidmuo, net Silo palapinėje Boriso Gibé
spektaklis demonstravo ne tiek cirko
techniką, kiek technologijų panaudojimą, asociacijų laisvę. Teatro kritikė kalba ir apie cirko „norą būti suprastam,
perskaitytam iki galo“, tačiau, turėdama
omenyje, kokie netradiciniai šie spekta- „Pelat“. Idėjos autorius, režisierius ir atlikėjas Joanas Català
kliai netgi šiuolaikinio cirko kontekste,
sakyčiau, kad festivalyje garsiau nuskambėjo drąsos grama teikia peno pamąstymams, kokį cirką esame
būti nesuprastam tema. Po „L’Absolu“ spektaklio žmo- pratę matyti, ko galima tikėtis ateityje (tiksliau tariant,
nės su nuoširdžiausiu džiaugsmu pranešdavo: „Nieko tikėtis negalima nieko, nebent kokybės), kokios apsnesupratau.“
kritai yra žanrų ribos ir taip toliau. Regis, cirkui jau
„Vienas iš [...] cirko veiksmo variklių dažniausiai nebereikia įrodinėti savo svarbos. Cirkas – tai menas,
būna įvairiausi nesusipratimai, o žiūrovas vis man- nepripažįstantis žanro rėmų, kviečiantis nebeskirstyti
dagiau laikomas atokiau nuo jų, aukštesniojo pozici- scenos meno į teatrą, šokį, cirką, operą ir t. t. (žinoma,
joje“, – rašo kritikė. Jei kalbėsime apie cirką apskritai, pavadinimai lieka, tačiau po truputį išgyvendinama
su tuo galima sutikti, bet jei apie šių metų festivalį, – frazė „čia gi ne...“). Žiūrint pragmatiškiau, Naujojo cirnelabai. Nesusipratimai būna susiję su triukais, o jų ko savaitgalis, pristatydamas itin kokybišką produkcišiame savaitgalyje kur kas mažiau negu ankstesniuose. ją, kelia kartelę kitiems festivaliams, sužadina žiūrovų
Vienintelis spektaklis, kuriam tiktų ši citata, – belgų lūkesčius, lavina jų skonį.
„All the Fun“, nes čia artistai atlieka triukus, atvirai
2017-ųjų Naujojo cirko savaitgalį vertinčiau kaip ri„sportuoja“, o žiūrovus pagauna azartas, jie gali, patys zikingą ir drąsų organizatorių žingsnį. Galbūt skamba
niekuo nerizikuodami, „sirgti“ už atlikėjus ir jų sėkmę. keistokai, tačiau eksperimentai toli gražu ne visuomet
Kituose spektakliuose publika tiesiog panardinama į yra savaime suprantamas ir populiarus dalykas srityse,
veiksmą – esi kviečiamas eiti mišku, nežinodamas, kur suinteresuotose pritraukti kuo platesnę auditoriją. Šio
būsi nuvestas, arba tave pasodina kelių metrų aukšty- festivalio vadovė Gintarė Masteikaitė pasitiki lietuvių
je ir beveik pusantros valandos turi stebėti veiksmą, publika, nelaiko žiūrovų kvailiais, negalinčiais suprasvykstantį apačioje. Patirtis, įgyjama per fiziškumą, ti ar įvertinti reiškinių vien todėl, kad nieko panašaus
skatina žiūrovą tapti diskusijos partneriu, mąstytoju, nėra matę.
bet ne aukštesniuoju, ramiai stebinčiu sceną, kurioje
kylantys nesusipratimai jam niekuo negresia.
Lietuvoje pagaliau prasidėjo kiek aktyvesnės dis- 1 Milda Brukštutė. Išrasti, prisijaukinti, paryškinti erdvę. 7 meno dienos,
kusijos apie šiuolaikinį cirką. Šių metų festivalio pronr. 29 (1223). 2017-09-15.
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KODĖL MUMS TURĖTŲ
RŪPĖTI KANADOS
KULTŪROS POLITIKA?

Klausantis UNESCO eksperto Charles’io Vallerand’o* pranešimų apie Kanados kultūros politiką,**
kilo mintis, kad mokytis iš geriausiųjų gal ir nėra pati geriausia idėja, nes jų kultūros politika tiesiog
pernelyg nutolusi nuo mūsų realybės. Vis dėlto neapsvarstyti Kanados modelio, kuris, nors nėra tobulas, bet vis tiek vienas sėkmingiausių pasaulyje kultūros politikos pavyzdžių, padėto prieš pat nosį, būtų
dar neišmintingiau. Su Charles’iu VALLERAND’U kalbasi ES programos „Kūrybiška Europa“ vadovė
Lietuvoje Eglė DELTUVAITĖ.
Eglė Deltuvaitė. Jei reikėtų išvardyti dešimt svarbiausių priežasčių, kodėl Kanados kultūros politika yra
gera, kokias išskirtumėte?
Charles Vallerand. Visų pirma, Kanadoje kultūra
yra iškelta į aukščiausią politinį lygmenį. Ministras
pirmininkas ir visas ministrų kabinetas suvokia jos
svarbą, rūpinasi meno ir kultūros palaikymu, rėmimu. Kiekvienas atlieka savo vaidmenį. Finansų,
Prekybos, Žmogiškųjų išteklių, žinoma, Kultūros
* UNESCO ekspertas dėl Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
konvencijos. 2010–2016 m. Kanados kultūrų įvairovės koalicijos direktorius
ir Tarptautinės kultūrų įvairovės koalicijų federacijos generalinis sekretorius.
** 2016 m. kovo 18 d. vyko Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos paskaita-diskusija „UNESCO Kultūrų Raiškos Įvairovės apsaugos Ir skatinimo
konvencija. Darnios plėtros Ir kultūros sąsajos“, 2017 m. spalio 6 d. LRS
Kultūros komiteto narys Arūnas Gelūnas inicijavo konferenciją „Kultūra +“.

42

ministerijos pasitelkia visą vyriausybės energiją ir
pajėgumus, kad kiekviena per savo srities prizmę,
savo būdu finansuotų meną ir kultūrą. Taigi turime
iš tikrųjų realią paramos struktūrą, skirtą kūrybiniam sektoriui, menams ir menininkams. Tai pirmas
dalykas.
Antra, dalijimasis atsakomybe. Yra nacionalinė
vyriausybė, dešimties provincijų ir dviejų teritorijų
vyriausybės, didesni miestai irgi daro įtaką kultūros
politikai. Provincijas, miestus Konstitucija įpareigoja rūpintis savo piliečiais, kad šie gerai jaustųsi, būtų
įtraukti į kultūros procesus, matytų, kad miesto tapatybė atspindi ir jų tapatybę. Valstybės, provincijų
ir vietos valdžios sąveika užtikrina geresnį koordinavimą, leidžia pritraukti daugiau lėšų, sukaupti energijos. Todėl piliečiams yra prieinama labai turtinga
kultūros ir meno erdvė.
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Trečia priežastis, manyčiau, ta, kad mes globaliai
žvelgiame į kultūrą. Pavyzdžiui, kultūros industrija
veikia visais lygmenimis – nuo tradicinių, esminių
meno formų iki dirbtinio intelekto ir virtualios realybės šioje skaitmeninėje eroje. Taigi kultūros sektoriaus akiratis yra labai platus, rankdarbiai irgi laikomi kultūros industrijos dalimi. Valstybė remia beveik
visas kūrybiškumo formas. Žmonės, norintys daryti
karjerą meno ir kultūros srityje, žino, kad ras tam
skirtų vyriausybės programų.
Ketvirta, vyriausybė vykdo valstybės politiką,
įtvirtinančią požiūrį, kad būtent kultūra apibrėžia
mus kaip kanadiečius (kvebekiečius, monrealiečius,
torontiečius ir t. t.), tą nuostatą remia ir piliečiai. Viešosios nuomonės apklausos rodo, kad tokia įvairių
lygių kultūros politika yra tvirtai palaikoma, žmonės
aktyviai lanko meno ir kultūros renginius, už juos
moka, juose dalyvauja, reguliariai plėtoja mėgėjišką
veiklą, siunčia savo vaikus į menų mokyklas, skatina
juos tapti profesionaliais menininkais, įvairių kultūros sričių specialistais. Viešąjį palaikymą ir paramą
atspindi tiek visuomenės nuomonė, tiek meno ir kultūros finansavimas.
Penktas dalykas, kurį noriu pažymėti – mišri meno
ir kultūros ekonomika. Čia svarbus ne tik vyriausybės, bet ir privataus sektoriaus vaidmuo – finansavimas iš privačių investicinių bendrovių, bankų, užsienio kapitalo investavimas į atvežamus rodyti filmus,
perkamas ir eksportuojamas knygas, taip pat piliečių,
norinčių tame dalyvauti ir susimokančių už dalyvavimą, indėlis. Statistika rodo, kad piliečiai investuoja
triskart daugiau lėšų, mokėdami už meną visais lygmenimis – federaliniu, provincijos ir vietiniu. Tai
labai gerai.
Šešta, turime ir strategiją, ir priemones, kaip užtikrinti plačią meninių išraiškų pasiūlą. Remiame
menininkus, kad jie galėtų kurti, turime kūrybai pristatyti skirtų vietų, statome teatrus, palaikome kino
teatrus ir t. t. Turime įvairiausių būdų, kaip užtikrinti,
kad menas būtų prieinamas žmonėms regionuose. Be
to, skatiname susidomėjimą menais, kad kuo daugiau
žmonių dalyvautų meno renginiuose, pavyzdžiui,
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suteikiame transportą mokiniams, rengiame menininkų rezidencijas mokyklose. Vyksta akcija „Kultūra visiems“ (Culture For All / Culture Pour Tousse) –
šio rugsėjo savaitgaliais lankytojams įėjimas į visus
renginius buvo nemokamas. Turime Muziejų dieną,
Kultūros naktį, kur viskas yra nemokama. Treniruojamės sužadindami apetitą ir paklausą menams, kad
kultūra sulauktų daugiau paramos.
Kanada nėra uždara šalis, kanadiečiams prieinama viso pasaulio kultūra. Tai sukuria didelę konkurenciją – menininkai siekia pranokti kitus, būti aukščiausio lygio autoriai. Turime tobulėti, stengdamiesi,
kad tai, ką darome, būtų geriausia visais atžvilgiais.
Turime ribotus išteklius, todėl tiekti tokius pat gerus
produktus ir paslaugas, kaip įstengia tie, kurių padėtis šiuo atžvilgiu geresnė, gana sunku. Tai verčia mus
būti tikrais profesionalais, taip pat ir naujųjų technologijų srityje – turime nuolatos prisitaikyti prie naujų
būdų kurti filmus, naujų būdų pasiekti šiuos dalykus
internete. Toks požiūris, manau, yra subalansuotas –
mes remiame, bet neužsidarome, mokomės ir prisitaikome prie aplinkos.
Aštunta – atrodo, sekos nepamečiau – mes labai
gerai suprantame ne tik tai, kad mūsų rinka turi būti
atvira, bet ir tai, kad mūsų menininkai, mūsų kultūros pramonė turi tokias pačias galimybes patekti
į pasaulio rinkas. Tobuliname eksporto strategiją,
priklausome tarptautinėms rinkoms, turime bendrų
renginių vietas, skatiname menininkus keliauti. Tai
naudinga tiek Kanados įvaizdžiui užsienyje, tiek pačių menininkų lavinimuisi, nes jie pamato, kas vyksta kitur, sužino, kokie užsienio publikos poreikiai ir
lūkesčiai. Tai atneša valstybei pajamų, o kartu vyksta
rinkos plėtra. Tikėtina, jei turinys, pavyzdžiui, filmo,
bus stiprus, kokybiškas, profesionalus, jį pristatys
ne tik Kanados, bet ir užsienio platformos, Europos,
Amerikos kūrinių platintojai norės parodyti kanadiečių filmus savo žiūrovams... Tai dar viena eksporto strategijos nauda.
Devinta, vyksta nenutrūkstama diskusija dėl teisės aktų, susijusių su kultūra, dėl reguliavimo, finansavimo, paramos. Joje gali dalyvauti visi pilie43

čiai, žiniasklaida, profesionalų asociacijų atstovai,
kiti suinteresuoti asmenys. Yra įvairių reguliuojančių institucijų – turime autorių teisių teismą, turime
instituciją, reguliuojančią TV laidų transliavimą,
dalyvaujame išankstiniuose biudžeto svarstymuose,
taigi žinome, kad galėsime daryti įtaką biudžetui,
kai bus svarstomas meno ir kultūros finansavimas.
Visos šios viešosios platformos meno ir kultūros
vaidmenį daro dar matomesnį, o politiką atsakingesnę, atskaitingą sektoriui. Manau, čia labai geras
dalykas.
Dešimtas taškas Kanados naudai, manau, toks –
mūsų šalis labai gerai supranta, kad reikia atsiverti
įvairovei. Ateityje daugės migrantų, neįgaliųjų, keisis pusiausvyra tarp lyčių, atsiras daugiau įvairovės,
jaunimas sieks didesnės saviraiškos ir t. t. Įtrauktis
ir įvairovė padeda suprasti visuomenės raidos kryptį.
Niekas negali to išvengti, nes dabar – globalizacijos ir
integruotų rinkų era, tad į kultūros politiką įtraukti
įvairovės filosofiją, manau, nepaprastai svarbu. Ir būtent tai Kanada daro aukščiausiu lygiu – tiek imigracijos požiūriu, būdama dosni imigrantams, tiek tuo,
kaip ji finansuoja, remia ir kuria institucijas, užtikrinančias išraiškos įvairovę. Tai vienas iš pagrindinių
mūsų kultūros politikos elementų.
Visa tai skamba kaip nuosekli, gerai apgalvota ir veikianti sistema. O kokie būtų neigiami Kanados kultūros
politikos aspektai?
Neigiamas jos bruožas, žinoma, tai, kad pinigų
niekada nėra pakankamai. Tačiau tą stoką visada
sunku įvertinti, turiu galvoje diskusijas, ar reikia
daugiau pinigų, ar reikia efektyviau valdyti turimus
pinigus, ar pinigai neįtvirtins iškraipymų, kai nepaliekama erdvės privačiam sektoriui, o jų stygius vers
maldauti menininkus būti kūrybingus, ieškoti naujų
sprendimų.
Kitas negatyvus aspektas yra tai, kad nepaisant
dedamų pastangų, vis dar nepavyksta sukurti oraus
gyvenimo sąlygų menininkams, techniniam personalui, kultūros profesionalams, daugelis iš jų vis
dar įdeda daugiau nei gauna, uždirba mažiau negu
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uždirbtų, pasirinkę kitą sritį. Statistika rodo, kad daugelis scenos menininkų gyvena žemiau skurdo ribos.
Nelengva rašytojams, tapytojams, vizualiųjų menų
kūrėjams ir t. t. Aišku, tai nėra vien Kanados bėda...
Viename tyrime skaičiau, kad net Norvegijoje menininkai ir kultūros žmonės yra visuomenės dalis, esanti
arčiausiai skurdo ribos, panašu, kad ir gerovės valstybėse trūksta tvarumo dėl mūsų sektoriaus specifikos.
Taip, net Norvegijoje! Teisingai. Todėl ir vėl kyla
klausimas, kokia sistema yra teisinga? Akivaizdu,
kad nepakanka pasakyti: „Noriu būti profesionalus
menininkas.“ Galbūt, jei nesate geras menininkas,
neturėtumėte būti profesionalas? Arba gal tik laikote
save profesionalu, gal negaunate pakankamai pajamų, nes esate ne toks jau ir geras? O gal kaltas rinkos
pusiausvyros sutrikimas arba lemia kitos priežastys
ir t. t. Tad sistemą reikia visą laiką tobulinti, negalime
sakyti, kad kiekvienas čia sąžiningą gauna savo dalį
pajamų. Vaizdo žaidimų, televizijos, kino pramonei
sekasi geriau, bet kitoms šakoms gana sunku.
Aptardamas neigiamas puses, galėčiau perspėti:
jei pernelyg daug dėmesio skirsite kultūros ekonomikai, gali kilti rizika, kad pamesite iš akių kultūros tapatumą ir vertę. Prikursite programų eksporto
rinkoms, būsite labai konkurencingi, bet visa tai neatspindės aktualių šalies problemų. Jei ketinate sukurti dar vieną TV programą apie policininkus, dar
vieną dramos serialą apie procesus teismo salėje ar
ligoninės priimamajame, gal galėsite konkuruoti su
tuo, kas sklinda iš Holivudo. Tačiau būkite atsargūs.
Taip, tokia kūryba irgi turi būti, nes kuria darbo vietas, orientuojasi į eksportą, bet jei neturėsite unikalių
dokumentinių filmų, autorinių istorijų, mažų nepriklausomų TV kompanijų, neteksite pusiausvyros ir
prarasite kultūros tapatybę. Taigi čia keblus dalykas.
Jei pervertinsime ekonomikos argumentus, nepaisydami tapatybės argumentų, manau, kils didelė rizika. Vis dėlto nelaikyčiau to neigiamu bruožu. Tiesiog
turime būti atsargūs, kad visas dėmesys nenukryptų
į vieną pusę.
Manau, reikėtų dar labiau stengtis, kad žmonės neK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

būtų abejingi kultūrai. Labai aktyvus kultūros vartotojas yra jaunimas – klausosi muzikos, žiūri filmus,
bet nemaža visuomenės dalis atsidūrusi už meno ir
kultūros ribos. Turime dėti pastangas, kad visa tai
jiems būtų ekonomiškai, finansiškai, fiziškai prieinama. Turime atvykti ten, kur tie žmonės yra, kad
supažindintume juos su meno formomis ir kultūrinėmis išraiškomis. Turėtume dėti daugiau pastangų,
kad šie asmenys išeitų už savo komforto zonos ribų.
Jei priklausote mažumos grupei, puiku nueiti į festivalį savo gimtąja kalba, bet gal būtų puiku kartais
nuvykti ir į kažką visiškai kitokio, kas taip pat yra
kanadietiška kultūrinė raiška, tiesiog jums gal nėra
pažįstama. Gal tai atvers naują kūrybiškumą, naujus
ryšius tiek su savo bendruomene, tiek už jos ribų.
Grįžkime prie kultūros ekonomikos ir kultūros tapatybės raiškos. Kaip manote, ar dabar daugelyje šalių
vyraujantis ekonominis, industrinis požiūris į kultūrą
pasikeis?
Manau, galiausiai turėsite tai padaryti. Kanadoje
tam tikru mastu tai jau padaryta. Bet aš skatinu žmones, kad vienas problemas atskirtų nuo kitų. Reikia turėti tam tikras institucijas, tam tikrą finansavimą ir tam
tikrą požiūrį, koks yra kultūros vaidmuo, užtikrinant
socialinę pažangą, žmonijos raidą ir pan. Tarkime, jūs
sakysite: „Mes suprantame kultūros vaidmenį“, todėl
jos atžvilgiu taikome kitokią strategiją negu industrinėms šakoms, eksportui. Juk kultūra gali atlikti labai
skirtingus vaidmenis, o tuo rūpintis turi skirtingos ministerijos ir institucijos, pasitelkdamos skirtingas priemones. Tam tikra kūrybinio sektoriaus dalis bent jau
Kanadoje neabejotinai susijusi su ekonomikos plėtra.
Imkime vaizdo žaidimus – labai nedaug kas Kanadoje
manytų, kad jie kaip nors susiję su kultūra, nebent istoriniais personažais, viduramžių atmosfera ir t. t., bet
iš esmės čia yra pramogoms skirta masinė produkcija.
Kaip Holivudas tam tikru atžvilgiu. Tai pramonės strategija ir technologija. Tam tikras tapatybės derinys su
ekonomika ir yra kultūros industrija. Tuo pat metu siekiama ir kultūrinių, ir ekonominių tikslų. Taigi čia ne
vien investicijos, čia ir investicijų grąža. Ši sistema pati
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save aprūpina, bet siekia ir kultūrinių tikslų – puoselėja
kalbas, kūrybiškumą, pasakoja istorijas... Taigi turėtume čia įžvelgti kiek sudėtingesnį santykį.
Trečiasis elementas susijęs su menais, į kuriuos investavus, pinigai iš esmės prarandami – visuomenė
investuoja į menininkus ne tam, kad uždirbtų, o tam,
kad jie ją įkvėptų ir kurtų naują tapatybės viziją. Jei tą
darydami jie dar generuoja ir investicijų grąžą, puiku, tačiau tikrasis Kanados motyvas yra tai, kad jie
būtų kūrybingi ir įkvepiantys. Tuo rūpinasi atskira
institucija su savo taisyklėmis, nuostatomis ir finansavimo kriterijais.
Aptarkime ir ketvirtą elementą – tai socialinė įtrauktis. Paprastai čia neformaliojo sektoriaus sritis. Štai
turite socialines grupes, ne pelno siekiančias organizacijas. Jos kartą per metus surengia didelį festivalį.
Kultūra visiems! O, kaip miela, sako daugelis. Tačiau
labai ne daug kas supranta, kaip visa tai veikia, kaip
įvertinti kultūros socialinį poveikį, jos rezultatus. Kai
užsiimi tais socialinės inžinerijos dalykais, labai sunku išaiškinti, kad jūs įdėjote vieną dolerį, gausite vieno
dolerio vertės veiklą, tačiau dviejų dolerių vertės rezultatą. Socialinės įtraukties į meną ir kultūrą politika
dažniausiai susijusi su ilgalaike, o ne su trumpalaike
nauda. Gali kilti klausimas, kaip įrodysite, kad darote įtaką? Na, dalyviai atėjo į susitikimą tris kartus ir
atsivedė draugų. Štai kaip nustatome, kad kultūros
poveikis plinta. Arba jie nesvarstė apie karjerą meno
ir kultūros srityje, tačiau po tam tikro įvykio pradeda
mokytis naujų profesijų ir gauna darbą. Taigi yra būdų
vertinti socialinę naudą, tačiau ji sunkiau apčiuopiama
ir ilgalaikė. Buvome atlikę tokio pobūdžio tyrimą vyriausybės lygiu, kad galėtume argumentuotai taikyti
tinkamas paramos priemones.
Ar išvengsime tokios dvilypės logikos? Greičiausiai ne. Žinoma, sėkmės atveju tapatybės ir ekonomikos klausimai puikiai rezonuoja, žmonės gali tai
suprasti. Socialinė įtrauktis ir verslas sunkiau išaiškinami kultūros vertės aspektai, bet įmanoma padaryti ir tai.
Dėkoju už pokalbį.
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NEGĄSDINKIME VIENI KITŲ
Pokalbis su stiklo menininke Indre Stulgaite-Kriukiene

Mugėje ArtVilnius 2017 žiūrovų simpatijų prizą laimėjo Dusetų galerija, eksponavusi stiklo menininkų
Remigijaus Kriuko ir Indrės-Stulgaitės Kriukienės instaliaciją iš stiklo, šviesos, dirbtinių dūmų. Rugsėjo pabaigoje Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje atidaryta grandiozinė šių menininkų stiklo instaliacijų paroda, kuria tarsi bandoma išvaduoti stiklą nuo „taikomojo meno“ etiketės. Tai išprovokavo
improvizuotą diskusiją „taikomojo“ ir „grynojo“ meno, jo vertinimo apskritai temomis. Pokalbis vyko
stiklo instaliacijų fone.
Kęstutis Šapoka. Su rašytoju Arūnu Sprauniumi,
kuris domisi stiklo menu, sutarėme, kad Jus kamantinėdami vaidinsime „blogą“ ir „gerą“ policininkus
kaip Holivudo kriminaliniuose filmuose (juokiasi).
Todėl aš nuolat pulsiu, o Arūnas bandys švelninti
padėtį...
Arūnas Spraunius. „Gero“ ir „blogo“ policininkų
schemą įprasta taikyti ne tik kine, bet ir geopolitikoje.
Indrė Stulgaitė-Kriukienė. Supratau. Kur tardymo protokolas? Pasirašysiu iš anksto (juokiasi).
K. Šapoka. Kai mane prašo parašyti apie stiklo
meną, visada atsisakau, nes taikomasis menas ‒ ne
mano sritis. Sakau tai ne iš arogancijos, tiesiog apie
šią meno rūšį neturiu specifinių žinių. Taikomasis
menas stipriai susijęs su medžiaga ir amatu, su savita estetika, o „grynajam“, sąlygiškai pavadinkime,
arba vaizduojamajam menui šie dalykai šiandien
nėra labai svarbūs arba transformavęsi į kitokius,
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efemeriškus pavidalus. Dažnai juntamos pastangos
stiklo meną irgi paversti „konceptualiu menu“. Tačiau susidaro įspūdis, kad vadinamajam konceptualumui labiausiai trukdo pati medžiaga. Koncepcijai
meno dirbinys tarsi ir nereikalingas, čia svarbiausia
yra idėja.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Kai apsilankėte mūsų parodoje, jums pasirodė labai svarbūs klausimai, susiję su
medžiaga ir technologija?
K. Šapoka. Taip. O būtent jie ir skiria taikomąjį meną
nuo vadinamojo „grynojo“, ypač konceptualiojo. Remiuosi spaudoje skaitytu Jūsų pareiškimu, kad norite
„nuplėšti taikomojo meno etiketę nuo stiklo meno“, todėl „konceptualumo“ klausimą paaštrinu tyčia.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Reikėtų iš pradžių susitarti, kas yra taikomasis menas.
A. Spraunius. Jeigu nueisite į kokį nors šiuolaikinio meno centrą, pamatysite ten tokių dalykų, kuK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

riuos ir Spraunius, ir Šapoka galėtų be vargo padaryti, pristatydami kaip konceptualųjį meną. Sakykime,
papilsiu čia, Taikomojo meno muziejaus salėje, smėlio ir pasakysiu, kad šis veiksmas turi labai „kietą“
prasmę.
K. Šapoka. Pavyzdys iš esmės tinkamas, išskyrus
teiginį, kad visa tai visi gali „be vargo padaryti“.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Bet jeigu aš pabersiu stiklo vietoj smėlio, tai bus jau taikomasis menas?
A. Spraunius. Jūs privalote apdoroti stiklą, galvoti apie spalvas, jų niuansus. Tikram konceptualistui
tai nebūtina...
I. Stulgaitė-Kriukienė. Mes ir nesiekiame būti tiesiog konceptualistais. Bet jeigu darai skulptūrą iš stiklo, automatiškai esi priskiriamas taikomojo meno
atstovams. Toks etikečių klijavimas varo į neviltį. Iš
tikrųjų su stiklu ir iš stiklo galima daryti bet ką, net
ir performansą, naudojant, pavyzdžiui, karšto stiklo
technologiją. Kai procesas tampa idėja, nebesvarbu,
iš kokios medžiagos visa tai daroma. Tačiau Lietuvoje vos išgirdę žodį „stiklas“ visi, net nematę, ką
sukūrei, žino, atseit čia „taikomasis menas“. Enciklopediniame „taikomojo meno“ apibrėžime kalbama
apie funkciją. Kokią funkciją atlieka mūsų parodos
eksponatai?
K. Šapoka. Jūsų parodos objektuose aš matau labai aiškias medžiagos ir estetinės formos (sakykime,
„grožio“) per se funkcijas.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Ir?
K. Šapoka. ...ir tai siejama su dekoratyvia meno
funkcija. Pirmiausia forma ir medžiaga arba amatas,
efektingas paviršius, o tik tada koncepcija.
I. Stulgaitė-Kriukienė. O kodėl skulptūra nelaikoma taikomuoju menu? Ten irgi yra ir forma, ir
medžiaga, kurią reikia suvaldyti. Bet koks trimatis vaizdas turi formą. Aš sutikčiau su „taikomojo
meno“ apibūdinimu, jeigu tai galiotų ir kitoms meno
sritims, kitoms medžiagoms. Tačiau ši etiketė kažkodėl įkyriai klijuojama stiklui ir dar kelioms materijoms. Yra toks niuansas, kad dirbantys su stiklu
dažnai vadina save stiklo menininkais, stiklo dailininkais, stiklioriais. Kiti, kurie tik kartais naudoja
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stiklą savo instaliacijoms, objektams, nelaikomi taikomojo meno atstovais, nors naudoja tą pačią medžiagą. Kodėl taip yra? Daugelis menotyrininkų,
kaip ir jūs, išgirdę žodį stiklas, bėga šalin, ginasi
neišmanantys technologinių niuansų. Bet man būtų
įdomu sužinoti, kaip dailėtyrininkas vertina sukurtą formą, nesvarbu, iš kokios ji medžiagos. Kaip toji
forma atskleidžia idėją? Tokiu atveju visai nebūtina
žinoti, kaip tas objektas padarytas. Jeigu tai būtų
išpjautas stiklo gabalas instaliacijoje, turbūt nekiltų „taikomumo“ klausimas. Man apskritai neaišku,
kodėl bandote į mūsų kūrybą žvelgti per „taikomojo
meno“ prizmę?
K. Šapoka. Iš dalies todėl, kad tokia yra tradicija
su nusistovėjusiomis tam tikromis vertinimo konvencijomis. Ko gero, ši (mano?) arogancija taikomųjų menų atžvilgiu yra sovietmečio paveldas, juk
„taikomieji“ ir „grynieji“ menai tada turėjo aiškiai
apibrėžtas funkcijas, taigi ir vieni, ir kiti, galima sakyti, buvo „taikomieji“. Kita vertus, situacija tarsi
pasikeitė, o kartu nė kiek nepasikeitė. Sakyčiau, didžioji dalis dabartinio „grynojo“ šiuolaikinio „konceptualaus“ meno yra tiesiog globalus dekoratyvinis
arba taikomasis menas ‒ tapyba, skulptūra, videomenas, instaliacijos, performansai, objektai, net institucinė kritika... Tokiais jie tapo, nes nebegeneruoja
prasmių, atlieka dekoratyvines funkcijas bienalių ir
mugių sistemoje, yra komercinės sistemos užpildas.
Tai, ką aš asmeniškai suprantu kaip „grynąjį“ meną,
tarpsta jau kažkur kitur ir kitokiomis, efemeriškomis,
parainstitucinėmis formomis. Kita vertus, vadinamieji
„taikomieji menai“ skolinasi formalią „grynojo“ meno
kalbą, todėl ribos visiškai išsitrynusios. Dabartinis
„konceptualumas“ ir visi (post)konceptualizmai jau
yra sisteminio taikomojo pobūdžio, atlieka dekoratyvinio meno funkcijas. Todėl, kai ginčijamės apie
„grynąjį“ ir „taikomąjį meną“, tiesiog vieną dekoratyvumą pakeičiame kitu.
Apversiu klausimą aukštyn kojomis. Kodėl apskritai yra blogai skirstyti menus į „taikomuosius“ ir
„grynuosius“, kodėl „taikomieji“ menai taip kratosi
taikomojo meno etiketės? Kuo ji bloga?
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I. Stulgaitė-Kriukienė. Toks skirstymas nebūtų
blogas, jeigu jis neturėtų tiesioginių padarinių. Sakykime, nori surengti parodą, nueini į galeriją, o ten
vos išgirdę žodį „stiklas“, tavęs kratosi, argumentuodami tuo, kad jie yra „šiuolaikiniai“. O kodėl aš ne
šiuolaikinė? Jeigu esi įvaldęs tam tikrą technologiją,
amatą, tampi nebe šiuolaikiniu? Gal miglota „šiuolaikiškumo“ sąvoka yra būdas atsikratyti menininko? Šis aspektas nebūtų užkliuvęs, bet mudu su vyru
nuolat susiduriame su tokiu požiūriu. Kad ir ką padarytum, sukurtum, žodis „stiklas“ vis tiek nubaido.
A. Spraunius. Kitaip sakant, stiklas yra Jūsų prakeiksmas...
I. Stulgaitė-Kriukienė. Išeitų, kad taip. Tačiau tai
prakeiksmas kažkodėl tik Lietuvoje, kitur tokių problemų nekyla. Beje, kai mugėje ArtVilnius laimėjome
prizą, mumis staiga susidomėjo ir tos vietinės galerijos, kurios prieš tai vijo šalin.
K. Šapoka. Bet čia ne stiklo meno problema, o
apskritai vietinės provincialios sistemos yda ‒ kol
negauni kokios nors premijos, kol kas nors užsienyje
tavęs nepamini, nepastebi, visiems į tave nusispjaut.
Tačiau kalbėdamas apie „taikomojo meno“ etiketę, turėjau omenyje ką kita. Sakykime, gamykliniai
utilitariniai taikomojo meno – baldų, keramikos,
stiklo ir panašiai – artefaktai kartais būna daug
konceptualesni už vadinamuosius „taikomuosius“
menus, bandančius pretenduoti į „grynąjį meną“...
Gal, sakau, taikomieji arba dekoratyviniai menai
galėtų konceptualizuotis, kaip tik pabrėždami savo
taikomąją, dekoratyvinę funkciją? Nes taikomoji,
netgi utilitarinė funkcija, ko gero, yra pati konceptualiausia, labiausiai koncentruota ir kondensuota. O
vadinamieji „grynieji“ menai šiuo požiūriu išskydę,
psichologizuoti, labai subjektyvūs...
I. Stulgaitė-Kriukienė. Būtent todėl ir nereikia
skirstyti meno į „konceptualųjį“ ir „taikomąjį“. Tai,
kas konceptualu, gali būti pritaikoma ir priešingai.
Arba reikėtų nubrėžti labai aiškias ribas, turėtų būti
labai aiškūs kriterijai, kas lemia kūrinio konceptualumą. Šių dienų skirstymas ydingas tuo atžvilgiu,
kad „medžiaga“ savaime nubloškia į „dekoratyvu48

mą“. Apie kūrinį nebekalbame, kalbame apie medžiagą. Taikomojo meno apibrėžimas ir susiformavo,
norint apibūdinti tai, kas kuriama gamyklose. Vazos,
lėkštės. Menininkų kuriami daiktai puošybai, interjerui, buitiniam naudojimui. Bet mes gamyklos neturime. Aš tyrinėju studijinį stiklo meną. Jo esmė
tokia, kad medžiaga yra tik priemonė išreikšti menininko koncepcijai, idėjai. Medžiaga šiuo atveju nėra
traktuojama utilitariai kaip gamyklose. Tarp kitko,
studijinio stiklo menas atsirado Amerikoje XX a. viduryje. Menininkai paliko gamyklas, pradėjo steigti
mažas studijas, kad galėtų kurti autorinius objektus,
atsiriboję nuo taikomosios funkcijos.
A. Spraunius. O kokia situacija Lietuvoje?
I. Stulgaitė-Kriukienė. Stiklo menininkus rengia
Dailės akademijos Kauno fakultetas nuo 1979 metų.
Iki tol buvo dailininkų, dirbančių gamyklose ir kuriančių funkcionalius stiklo gaminius. Taigi turime
šiokią tokią stiklo meno istoriją, bet neturime stiprios stiklo meno mokyklos. Sakyčiau, tekstilė pirmoji Lietuvoje „pabėgo“ iš taikomojo meno aptvaro.
Gal jau nebereikėtų net vartoti tekstilininko, stiklioriaus, keramiko sąvokų. Juokaudavome, kad tekstilę
galima padaryti net iš stiklo. Nebėra amatininkiškumo ribų. Aišku, mudu su Remigijumi pabrėžiame,
kad esame stiklo menininkai, nes labai mylime tą
medžiagą. Bet man nėra labai svarbu, ar aš esu stiklo menininkė, ar tiesiog menininkė, ar apskritai ne
menininkė. Tiesiog kuriu tai, kas man patinka. Gilinuosi į medžiagą, tačiau tai nereiškia, kad būtinai
turiu eskaluoti stiklo stikliškumą...
K. Šapoka. Jūs turėtumėte nekęsti stiklo. Ir tai
būtų pirmas žingsnis konceptualaus meno link. Neapykanta medžiagai yra viena iš varomųjų konceptualizmo jėgų...
I. Stulgaitė-Kriukienė. Turėsiu omenyje. Tačiau,
kad pradėtum nekęsti, iš pradžių turi tą medžiagą
gerai išstudijuoti, pažinti. Vadinasi, stiklą pažįstu
dar nepakankamai...
A. Spraunius. Paulis Virillio šio amžiaus pradžioje pareiškė, kad vaizduojamasis menas mirė, iš jo
nieko nebeliko. Meno nebėra.
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Indrės StulgaitėsKriukienės
ir Remigijaus
Kriuko meninio
stiklo parodos
„Monologai“
Taikomosios
dailės muziejuje
fragmentas

Indrė StulgaitėKriukienė,
Remigijus Kriukas
„Pelkė“
Iš parodos
„Monologai“
Vidmanto Ilčiuko
nuotraukos

K. Šapoka. Taip.
A. Spraunius. Tai ką darysime? (Juokiasi.)
I. Stulgaitė-Kriukienė. Eisime gerti arbatos... Jeigu įsivelsime į diskusiją, kas apskritai yra menas, kurio nėra, giliai įklimpsime...
K. Šapoka. Manau, jau ir taip giliai įklimpome...
Sakykite, kaip ir kur stiklo menas funkcionuoja, jeigu dauguma parodinių erdvių jam uždarytos?
I. Stulgaitė-Kriukienė. Jau minėjau, kad tai labai
jauna meno šaka.Stiklo mokyklos neturime, tradicijų, stiliaus nėra. Buvome uždari, nematėme pasaulio tendencijų. Kelios mūsų stiklo menininkų kartos
apskritai neturėjo iš ko mokytis. Dairėsi po Rusiją,
Ukrainą, Baltarusiją. Nežinau, kas laukia ateityje, ar
išvis verta kalbėti apie kokią nors mokyklą, tradicijas, stilius.
Jauni žmonės, baigę stiklo specialybę, šią medžiagą naudoja tik kartais. Ne taip, kaip mes su Remigijumi, nes mums iš tikrųjų įdomūs technologiniai
niuansai. Kalbant metaforiškai, iš visų jėgų kaunamės už stiklą. Norime kuo daugiau sužinoti, kuo
daugiau įvaldyti, atrasti. Kiti, jaunesni, suka kita
linkme. Ko gero, būtent su jais reikėtų kalbėti apie
konceptualų meną. Tačiau to konceptualumo stiklas
turi tikrai nemažai.
Gaila, nėra bendruomenės, bendraminčių grupės.
Iš esmės galioja džiunglių įstatymai. Kiekvienas, dirbantis su stiklo menu, kuriantis iš stiklo, bando išsikovoti savo nišą.
A. Spraunius. Tikėtis, kad Lietuvos menininkai
susiburs į kokią nors bendruomenę, yra labai romantiška...
I. Stulgaitė-Kriukienė. Bet, pavyzdžiui, tapytojai
skelbiasi steigiantys bendraminčių grupes.
A. Spraunius. Nesvarbu, ką skelbsi, svarbu, kaip
elgsiesi...
I. Stulgaitė-Kriukienė. Bet kokiu atveju tarp stiklo menininkų nėra net ir bandymų susitelkti. Ta
maža grupelė labai susiskaldžiusi. Stiklas – brangi
medžiaga, dar ir todėl mažai kas jo imasi, renkasi
patogesnį, pigesnį kelią. Jeigu viskas atliekama karštu būdu, reikia dirbtuvės, meistrų. Tai toks prozišK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

kas dalykas, stabdantis stiklo meno plėtrą Lietuvoje.
Užsienyje, net Rusijoje, Ukrainoje, stiklo menininkų
yra kur kas daugiau. Ten gilios tiek istorinės, tiek
meninės stiklo tradicijos. O pasauliniame kontekste susiklostė taip, kad vienoje šalyje tas pats stiklo
objektas traktuojamas kaip dizainas, kitoje vadinamas stiklo menu, dar kitoje – amatu. Nėra vienos
nusistovėjusios stiklo meno apibrėžties, taigi ir vertinimo.
Anksčiau gal ir turėjome ambicijų iškelti, parodyti stiklo meną, bet entuziazmas mažėja. O grįžtant
prie pradinės temos, mums visai nesvarbu, ar čia
„taikomasis“, ar „netaikomasis“ menas. Be to, jūs teisingai pradžioje minėjote, kad menotyrininkai stiklo
meno tiesiog bijo. Vengia apie jį kalbėti.
K. Šapoka. Šiuo atveju atsimušame į pačios dailėtyros funkcijų klausimą. Aš nesu šalininkas tokios
dailės kritikos, kai ateini į parodą ir tiesiog aprašinėji savo įspūdžius. Dailės kritika, mano manymu, yra
tam tikro reiškinio kontekstualizavimas. Tai nėra
„patiko“ ar „nepatiko“ reikalas. Man kaip žiūrovui
jūsų kūriniai ir paroda patinka, bet kaip dailės kritikas aš atlieku kiek kitokias funkcijas, nesusijusias
ar ne visai susijusias vien su įspūdžiu. O kontekstualizuoti galima tada, kai turi pakankamai žinių apie
objektą, kurį nagrinėji.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Arūnas pateikė smėlio,
papilto salėje, pavyzdį. Ar jums svarbu, kada ir kur
tas smėlis buvo iškastas? Kokio grūdėtumo smėlis
naudotas, kokia cheminė jo sudėtis? Ar tie dalykai
daro įtaką kūrinio vertinimui? Lygiai taip pat yra
ir su stiklo menu. Ar labai svarbu, kokiu – karštu,
šaltu – būdu tie kūriniai padaryti? Tai įdomu nebent
profesionaliam stiklioriui. Juk instaliacija yra tam
tikrų medžiagų, objektų derinys. Imkime mūsų instaliaciją „Pelkė“ [metalinės statinės su į jas įsmeigtais
stiklo „strypais“ – K. Š.]. Jeigu vietoje stiklinių strypų
būtų sukištos, pavyzdžiui, neoninės lempos, ar keistųsi kūrinio prasmė?
K. Šapoka. Manau, keistųsi.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Ir tada jau galėtumėte tai
„kontekstualizuoti“?
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K. Šapoka. Ko gero, galėčiau (juokiasi).
I. Stulgaitė-Kriukienė. Aišku... (Juokiasi.) Vadinasi, problema netgi ne stiklo menas, o jūsų – dailėtyrininkų – profesiniai ar psichologiniai barjerai, vertinimo
klišės. Atmeskite visa tai, vertinkite emocinį poveikį.
K. Šapoka. įdomus aspektas. Aš asmeniškai labiausiai ir vengiu profesinėje veikloje vadovautis
„emociniu poveikiu“, nes tai veda į diletantizmą.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Be emocinio yra ir kiti kriterijai. Vadovaukitės visais tais kriterijais, kuriais vadovaujatės, vertindamas bet kokį ne taikomojo meno
kūrinį. Pakeiskime kitos mūsų instaliacijos [kabančios ir skambančios viena į kitą vyno taurės, – K. Š.]
stiklines taures medinėmis. Kardinaliai keičiasi
prasmė. O stiklas sukuria savo prasmę.
K. Šapoka. Taip. Tačiau šiuo atveju svarbu ir tai,
kad šioje konkrečioje instaliacijoje naudojate gatavus
objektus ‒ taures.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Na ir kas. Aš galiu tas taures išpūsti pati.
K. Šapoka. Keičiasi prasmė.
I. Stulgaitė-Kriukienė. Nesikeičia, jeigu jums to
nepasakysiu. Tai tas pats stiklas. Pavyzdžiui, aš išpūsiu tą pačią formą, o jūs nežinosite, kur šios taurės pagamintos, vargu ar atspėsite net kokiu būdu ‒
žmogaus ar mašinos.
K. Šapoka. Gerai. Tokiu atveju kalbame jau ne apie
stiklo meną, bet apie tam tikras dailėtyrinio mąstymo
klišes. Pavyzdys su taurėmis kaip tik tinkamas. Jūsų
parodoje man ta kabančių ir skambančių taurių (objet
trouvé) instaliacija yra artimiausia, suprantamiausia – tokia, kurią galėčiau kontekstualizuoti, nes man tai įprasta,
konvencionali plastinė kalba, dažna vadinamojo šiuolaikinio meno parodose ir atitinkamuose diskursuose.
Šiuos „kodus“ aš atpažįstu. O autoriniai, kaip sakote, jūsų
pačių išpūsti objektai man nėra įprasti, susiję su specifiniu amatu, į kurį nesu įsigilinęs, be to, koncentruojasi į
estetines per se dimensijas, kurios tradiciškai laikomos
„dekoratyviomis“... Iškart atsiranda barjeras... Išeitų, kad
jau ne aš Jus puolu, bet Jūs mane ar mus, dailės kritikus,
demaskuojate...
A. Spraunius. Kęstutis ginasi nepuolamas (juokiasi)...
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K. Šapoka. Tai būdinga mūsų egomaniakiškam
profesiniam cechui – patiems užpulti, patiems kalbėti ir, galų gale, patiems pradėti teisintis (juokiasi)...
I. Stulgaitė-Kriukienė. Išeitų, kad manęs šiame
pokalbyje tarsi ir nereikėjo (juokiasi)...
K. Šapoka. Gal galėtumėte nupasakoti savo parodos struktūrą?
I. Stulgaitė-Kriukienė. Tai atskiros instaliacijos,
atskiros salės, atskiri pasakojimai. Visus juos sieja stiklas kaip medžiaga. Technologiškai kiekviena instaliacija irgi skiriasi. Kūriniai atlikti „karštuoju būdu“ ‒ išpūsti ar išlieti, suformuoti iš karštos masės...
K. Šapoka. O ką reiškia „šaltas stiklas“?
I. Stulgaitė-Kriukienė. Kai stiklo gabalas pjaustomas, šlifuojamas, graviruojamas. Tačiau nesu įsitikinusi, ar žiūrovams būtina tai žinoti. Ekspoziciją
pradeda videofilmas, kuriame rodomas technologinis karšto stiklo procesas. Daug dūmų, žarijų, šiek
tiek romantikos...
A. Spraunius. Stiklas amato požiūriu, sakyčiau,
išskirtinis. Stiklo technologija yra, pavadinkime,
rimta. Ją reikia ilgai studijuoti. Ji sąlygiškai sudėtingesnė negu kitų dailės šakų. Nes čia svarbi temperatūra, medžiagos tankis ir t. t. Stiklas likęs viena iš
amato salų. Ar aš klystu?
I. Stulgaitė-Kriukienė. Neklysti, nors galima parinkti pavyzdžių, kur amatą nustelbia idėja. Stiklas
yra labai savitas. Objektas iš stiklo turi visai kitą
energiją. Su stikliniu objektu reikia elgtis atsargiai,
nes jis trapus, permatomas ir taip toliau. Tačiau neretai koncepcija svarbesnė už medžiagą. Prisimenu
vieną projektą, kai buvo padaryti stikliniai kastuvėliai vaikams žaisti, kapstytis smėlyje. Kūrinio energetika buvo nukreipta į žaidimą prasmėmis ir emocijomis, susijusiomis su stiklu, jo trapumu. Svarbu ne
tai, iš ko kūrinys padarytas, o apie ką jis kalba.
Stiklas gali būti bet kuo. Nereikia jo sprausti į rėmus. Ko gero, mums kaip skirtingų sričių atstovams,
reikėtų tiesiog ieškoti bendros kalbos, užuot gąsdinus
vienam kitą.
K. Šapoka. Dėkoju už pokalbį.
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Statys EIDRIGEVIČIUS

MULENRUŽAS
(MOULIN ROUGE)
ATĖNUOSE

R

ugpjūčio pabaigoje kiek nustebau, gavęs laišką iš
Graikijos – žurnalistė Afrodite Ermidi rašo, kad
Atėnuose, Benaki muziejuje, vyks tarptautinė plakato
paroda, skirta Toulouse-Lautreco atminimui, klausia,
gal ta proga atsakyčiau į keletą klausimų. Sakau, gerai,
nors tai sena istorija.
2000 m. plakatų kūrėjas Anthonas Beeke pakvietė
100 dailininkų iš įvairių šalių, kad sukurtų plakatą
tema „Homage Henri Marie de Toulouse-Lautrec“.
Šis prancūzų tapytojas ir grafikas, kilęs iš senos aristokratų giminės, gyveno trumpai (1864–1901). Išlikusiose fotografijose matome, kad buvo labai žemo ūgio,
visada su juoda skrybėle. Jo paveiksluose, piešiniuose, plakatuose, litografijose dominuoja susimąsčiusių
prostitučių portretai, scenos iš kabaretų, merginos,
šokančios su pakeltais sijonais, cirkas, nesibaigiančios
vakaronės Paryžiaus Moulin Rouge – Raudonajame
malūne, linksmybės, juodos kojinės, plunksnuotos
skrybėlės ir t. t. Lautrecas – genialus piešėjas. Jo kūryba padarė didelę įtaką plakato menui. Deja, alkoholis ir venerinės ligos padarė savo – jis gyveno tik 36
metus. Prancūzijoje, gimtajame Albi mieste, Berbie
rūmuose, įkurtas Toulouse-Lautreco muziejus, kurį
kasmet aplanko apie 175 000 dailininko gerbėjų.
Nors jo darbai man niekada nebuvo įkvėpimo šaltinis,
pripažįstu, kad tai didis meistras. Svarsčiau, ką galėčiau
jam pašvęsti. Juk mano užduotis – ne sukurti kažką paK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

našaus į jo kūrinius, bet savo kūriniu pagerbti jo talentą.
Peržiūrėjęs naujausius savo darbus, aptikau pastelinį veidą su skrybėle, kuris tarytum slepiasi už raukšlėto popieriaus lapo. Pamaniau, Lautrecui tinka.
Paroda „Šimtuko salonas“ (Salon des cent) buvo surengta Paryžiuje, Georges’o Pompidou centre. 2001 m.
spalio 19 dieną gerokai prieš 18 valandą šventiškai nusiteikęs su kvietimu rankoje einu į garsųjį menų centrą.
Šokas… Durys užrakintos, kabo užrašas „STREIKAS“.
Šalia būriuojasi atvykę svečiai ir organizatoriai, vienas
klausia, ar aš Stasys, ir įteikia man tris ta proga išleisto
albumo egzempliorius. Nors tiek paguodos… Susirinkusieji varto knygas, apžiūrinėdami plakatų reprodukcijas – neįprastas parodos atidarymas lauke, už durų.
Mane lydinti dukra Justyna, kuri tada dirbo Paryžiuje pas Diorą, padarė atminimui nuotrauką „Prie streikuojančio muziejaus“, įdėjau ją į savo dienoraščių knygą „Casa di Stasys“. Pasirodo, tuo metu streikavo ir kiti
muziejai. Susidūrę su tokia force majeure (nenugalima
jėga), abu su dukra nutarėme aplankyti Arlį, miestą, susijusį su tapytojo Van Gogho kūryba ir gyvenimu.
Streiko pabaigos nesulaukiau, tos parodos taip ir
nepamačiau. Gal dabar, po šešiolikos metų, likimas
bus palankesnis. Graikų žurnalistė mano atsakymus
išspausdino žurnale Documento ir atsiuntė kvietimą į
parodos atidarymą. Benaki muziejus turi keletą filialų.
Šis neseniai pastatytas. Moderni architektūra, puikios
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Parodoje „Šimtuko salonas“ (Salon des cent)

erdvės parodoms. Sveikinuosi su parodos kuratore
Liana Tsombanoglou, su svečiu iš Paryžiaus Alainu
Escourbiacu. Jis maloniai šypsosi, klausia, ar prisimenu, kaip jis įteikė man albumus prie streikuojančio
Pompidou centro? Jis šią parodą ir atsiuntė į Atėnus.
Pasakoja, kad yra leidėjas, turi savo spaustuvę. Kiekvieno plakato atspausdinęs apie tris šimtus, nusiuntė
visiems autoriams ir įvairiems pasaulio muziejams.
Į parodos atidarymą Benaki muziejuje susirinko
minia žmonių, ypač daug jaunimo. Atidarymo kalbos,
suteikiamas žodis ir man. Turėjau pasiėmęs pernykštės savo plakatų parodos Trakų pilyje katalogą. Rodau,
kaip rašomas ir tariamas mano vardas Stasys-ys-ys.
Sakau, gana graikiškas tas mano vardas -ys. Susirinkusieji iškart pralinksmėja, smagiai ploja.
Pasirodo, iš šimto parodos dailininkų atvykau tik aš.
Vaikštau po parodą, matau, kad daugelyje plakatų dominuoja arba Lautreco skrybėlė, arba jo meilė
moters kūnui. Na, ir satyrinis žvilgsnis – pašiepiamas mažas ūgis.
Šioje parodoje dvi naujienos – eksponuojama keletas
Toulouse-Lautreco plakatų atskiroje salėje ir Graikijos
52

plakatistų darbai, skirti Lautrecui. Čia irgi dominuoja
arba juodos skrybėlės motyvas, arba nuogos moterys,
arba mažas ūgis. Kai kur į plakato erdvę perkelti visi
trys dalykai. Aišku, tada čia jau ne plakatas, o žodingas
(vaizdingas) pasakojimas.
Kitą dieną einu į naują Akropolio muziejų, pastatytą 2009 m. Balto marmuro skulptūrų fragmentai –
pusė veido, pėda, delnas, ranka, liūto koja… Juos
jungiančios metalo konstrukcijos padeda įžvelgti
žmogaus figūrą, žvėries galingumą, judesį. Piešiu,
rašau…
Raitelis – laikas nuplovė jo siluetą, liko judesys,
kūno užuomina, arklio eisena. Lyg migloje, lyg dūmuose veidas be profilio, tik akies kontūras. Raumeninga liūto letena. Raitelio pėda skrenda ore, šlaunis
prilipus prie arklio nugaros. Nuogo vyro, kovojančio
su kentauru, torsas, galva po pažastim. Penkių kariatidžių galvos, lyg gėlių žiedai įsirėmusios į akmens
kvadratus.
Važiuoju ant kalno viršūnės – kolonų likučiai.
Turistų minios fotografuojasi, jų aparatų objektyvai
nukreipti saulės pusėn…
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Giedrius SUBAČIUS, Loreta VAICEKAUSKIENĖ

AR REIKIA VALSTYBINĖS
LIETUVIŲ KALBOS BASTILIJOS

L

ietuvių kalbos normintojai ir kalbos kontrolė neapsikentusių tautiečių apdovanojami itin tamsių
spalvų epitetais: kalbos diktatas, genocidas, gestapas,
kalbajobai, kalėjimas, nacistinis režimas, policija, talibanas (Vaicekauskienė 2011, Ruzaitė 2017). Viešoji
erdvė šaukiasi revoliucijos, o naujos studijos įvardija
kalbos institucijas persmelkusį sovietinį paveldą – tai
galios siekimas, nemoksliškumas, manipuliavimas
grėsmėmis, kalbos saugojimo argumentais (žr. knygą
„Lietuvių kalbos ideologija“ 2016). Vis dažniau išgirstame: ką daryti?
Valstybės vardu. Paraleliai 2017 m. rugsėjį suformuota nauja 16 narių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
(VLKK) sudėtis – traukinys važiuoja toliau. Komisija
yra pagrindinė kalbą reguliuojanti institucija Lietuvoje.
Savo tinklalapio paantraštėje ji deklaruoja esanti „valstybės įstaiga, sprendžianti kalbos politikos klausimus“.
Įkurta 1990 metais, VLKK susideda iš kas penketą metų
renkamų narių ir iš būrio nuolatinių, etatinių darbuotojų su administracija. Be kita ko, ji administruoja pasitvirtintas programas ir iš atskiro biudžeto skirsto lėšas
mokslo ir švietimo institucijoms. Tais pačiais 1990 metais įkurta dar viena institucija – Valstybinė kalbos inspekcija (iš pradžių buvusi komisijos padalinys) – seka,
kaip Lietuvos piliečiai vykdo Komisijos sprendimus.
Savivaldybėse kalbos taisyklingumo kontrole užsiima
papildomos tarnybos.
Taigi kokie yra kalbos politikos klausimai, kuriuos sprendžia VLKK? Komisija yra patvirtinusi
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daugybę „didžiųjų kalbos klaidų“, už kurias perspėja, baudžia piniginėmis baudomis, ypač atakuojamos redakcijos, leidyklos, radijas, televizija. Pačios
VLKK žodžiais, „darantys tokių [didžiųjų] klaidų,
kaip ir nesilaikantys kitų VLKK nutarimų, rizikuoja
būti nubausti Valstybinės kalbos inspekcijos 86–434
eurų bauda“.
Iš kur tokia galia – dėl pasakyto žodžio formos
atiminėti pinigus? O galią suteikė 1995 m. sausio 31 d.
Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas, pavyzdžiui, tokios konkrečios to įstatymo nuostatos (kursyvas mūsų):
„Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų“ (16 str.);
„Valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu, sudaro
sąlygas saugoti kalbos normas“ (19 str.);
„Taisyklingos valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimai įtraukiami į valstybės tarnautojų, pedagogų, visuomenės informavimo
priemonių ir leidybos darbuotojų atestavimo nuostatus“ (21 str.);
„Lietuvos visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.), visi knygų ir kitų leidinių leidėjai privalo laikytis
taisyklingos lietuvių kalbos normų“ (22 str.);
„Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi“ (23 str.).
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Pasak to paties VLKK tinklalapio, 1995 m. kalbos įstatymo projektą rengė dar Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komisijos
1992 m. balandžio 6 d. sprendimu sudaryta darbo grupė,
kurios pirmininkas buvo kalbininkas Donatas Smalinskas, tuo metu jau įkurtos Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas. Jis iki šiol vadovauja kalbos inspekcijai.
Liaudis pasakytų – įstatymą Smalinskas pasirengė sau.
Kaip rodo kalbai skirtų teisės aktų ir projektų tyrimai,
ir tuo metu, ir vėliau kalbinio režimo kūrimą politikai
praktiškai palieka kalbininkų autonomijai (Paulius Subačius 2016). Taigi įstatyme teigiama, kad:

vartojimu, jei vartojimas teisus? Daugybė kitų lietuvių
kalbos variantų, kuriuos VLKK įtraukė į didžiųjų ir mažųjų kalbos klaidų sąrašus, taip pat paimti iš vartosenos.
Ir ar persigalvojusi VLKK po 2013 metų atlygino leidykloms bei televizijoms už bintą ir kaladėlę, pavartotą
tarp 2005 ir 2013‑ųjų? Ar atsiprašė vartotojų?
Kitas pavyzdys iš 2017 m. balandžio 27 d. priimto
VLKK nutarimo:

„Valstybinės kalbos globos kryptis ir uždavinius nustato ir kal-

Norėdamas būti pavyzdinis kirčiuotojas, turi sekti šias norminimo grimasas: dabar turi stengtis sakyti
atokùs, tolygùs, nors iki balandžio 27 d. turėjai sakyti
atókus, tolýgus (spėtume, kad nei keršas, nei kéršas iš
viso nevartoji, bet veikiausiai tari užsienis, išskirtinis, o
ne privalomuosius usienis, iskirtinis). Kas iš lietuviškai
kalbančios bendruomenės narių gali taip kaitalioti kalbą? Nebent vienas kitas pačios kalbos komisijos narys.
Spaudimas visuomenei. Paprasta tiesa yra tokia:
gimtosios lietuvių kalbos vartotojai nedaro gramatikos, tarties, kirčiavimo klaidų. Suklysti gali kitakalbiai šnekėtojai, ėmę mokytis lietuvių kalbos, ar
maži vaikai, dar neišmokę visko pasakyti, bet net ir
jų pavartotus netikslumus mokslininkai laiko normalia kalbos įsisavinimo raida. Gimtakalbių kalba iš
esmės visada taisyklinga, ji yra tokia, kokia susidarė (vienas žmogus gali ir suklupti, jei susipins liežuvis, bet jei koks kalbos faktas sakomas kokios nors
gimtakalbių grupės, tai yra lietuvių kalbos faktas, o
ne sutrikimas), ir nesvarbu, kad kalbos reguliuotojai žmonių kalbėjimui prigalvoję įvairių menkinančių epitetų: gatvės kalba, žargonai, nenorminė tartis,
barbarizmai, vertalai, svetimybės, kalbos dirsės, sudarkyta kalba. Gimtakalbiai kalba ne nenormiškai,
o variantiškai: pagal situaciją jie renkasi žodį, stilių,
emociją, intuityviai ar sąmoningai naudojasi reikalingais kalbos ištekliais. Jeigu kokie žodžiai ar formos
yra juoduosiuose VLKK sąrašuose (beje, spausdinamuose atskiromis knygomis) – vadinasi, jie kažkur

bos normas aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija“ (20 str.).

Vadinasi įstatymas reikalauja laikytis VLKK nutarimų, kurie neva ir nustato taisyklingą kalbą. Valstybės vardu.
O štai pavyzdys iš kalbos inspekcijos tinklalapio, kaip
kalbos reguliuotojai mąsto:
„2005 m. „Kalbos patarimų“ knygoje bintas vertintas kaip
vengtina vartoti svetimybė, teiktas atitikmuo tvarstis, 2013 m. leidime bintas vertinamas kaip lygiavertis normos variantas žodžiui
vyturas.“

Taigi reguliuotojai 2005 metais žodį bintas draudė, o
2013‑aisiais persigalvojo. Ar gydytojai turi sekti ir paklusti tokiems valstybės vardu skelbiamiems komisijos
nutarimams ir apsigalvojimams?
Toliau:
„Koreguotas žodžio kaladė vertinimas. Nors kaladė buvo
vertinta kaip vengtina, iš vartosenos nesitraukė, vaikų žaidimas
vadintas tik kaladėlėmis, ne trinkelėmis (trinkelės prigijo kaip
statybos terminas). Taigi kaladė, kaladėlė dabar vertinami kaip
šalutiniai normos variantai.“

Koks gi čia norminimo argumentas? Vartojimas. Bet
kaladė – nuo seno vartojamas žodis. Tai vartojimas privertė komisiją pakeisti nuomonę? Kam iš viso kovoti su
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„Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti
taip: atokùs, -ì 4, atókus, -i 1; keršas, -à 4, kéršas, -à 3; tolygùs, -ì
4, tolýgus, -i 3“.
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buvo vartojami, vadinasi, kažkokioje kalbinėje situacijoje jų reikėjo. Aktorius ar rašytojas, kuriam nenorima leisti vaizduoti „gatvės kalbos“, negali sukurti
įtaigios scenos ar novelės. Nusikaltėliai be keiksmažodžių ir su „taisyklingais“ kirčiais patys skambėtų (o
televizijos įgarsintuose filmuose ar teatruose ir skamba) kaip kokie kalbos komisijos nariai. Taip yra todėl,
kad VLKK įsivaizduoja, jog visoje plačiai suprantamoje viešumoje, visuose viešai tariamuose ir rašomuose tekstuose privalo skambėti jų, o ne kalbėtojų
kalbos norma. Ne bendruomenėje išsirutuliojusią, ne
žmonių pripažintą, bet savo sukurtą normą jie vadina
prestižiška, laiko aukščiausios kultūros standartu.
VLKK spaudimą ypač jaučia šviesuomenė – žmonės,
kurie daug dirba su lietuvių kalba: aktoriai, žurnalistai,
rašytojai, mokytojai, redaktoriai. Varginami ir verslininkai, negalintys pasirinkti sau tinkamos kalbinės komunikacijos rinkoje. Mokiniai verčiami kartoti ideologines
klišes. Autokratiniam mąstymui ir valdymui būdinga
riboti vienodumo nemėgstančias kūrybos galias, skatinti
paklusnių kalbos ir minties vidutinybių ugdymą. Grožinėje literatūroje sukursyvinama bet kokia nestandartinė
kalba (net tarmiški žodžiai), nes ji neatitinka VLKK nurodymų. Kursyvas kaip užkabintas gėdos ženklas, kaip
nykus XIX a. kalbinės prievartos priminimas, kai per
pertraukas prakalbę lietuviškai mokiniai turėdavo už
bausmę ant kaklo nešioti gėdinančią lentelę.
Viena iš VLKK norminimo šerdžių yra skolinių baimė, esą tie žodžiai teršia lietuvių kalbą. Čia svarbu suprasti, kad atsiradus naujam skoliniui, kalboje atsiranda
sinonimas. Spalvingiau kalbantiems ir rašantiems sinonimų ypač reikia. Naujas skolinys vieniems gali patikti,
kitiems – ne. Kuriems nepatinka – ieško pakaitų. Nutinka visaip: prigyja tik naujadaras (žiniasklaida, nebe
masinio informavimo priemonės), tik skolinys (troleibusas, ne vielabraukis), pritampa du sinonimai (printeris
ir spausdintuvas, biuras ir ofisas, burgeris ir mėsainis).
Visi variantai tinka. Jie gyvena vienoje kalboje, ir vartotojai gali kažkuriuos variantus ilgainiui primiršti arba
gali atsirasti ryškesni sinonimų reikšmės skirtumai. Tai
natūralus kalbos gyvavimo procesas. Jeigu žodžiai yra,
jų reikia, gali prireikti. Ir daugiau jokių „jeigu“. Ar tai
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skolinys, tarptautinis ar netarptautinis, naujas, senas,
išgalvotas, ilgas, trumpas, užgaulus, juokingas – visų jų
kam nors kada nors reikia: lekiu ar varau, imponderabilija ar futbolistas, dūzgės ar vaizduoklis, rėdytis ar daboti, biškį ar šiek tiek, aukšlys ar šiekštas, ūkė ar valstybė,
durnius, idiotas, debilas ar nevisprotis, ekskrementas ar
kaka, labai ačiū ar ačiū labai. Visi šie žodžiai ir pasakymai yra, o bandymas kai kurių neleisti yra sinonimikos
ribojimas, kalbos skurdinimas. Kalbėtojai nuvertinami,
jiems daromas didžiulis spaudimas atsisakyti vartosenai įprastų normų ir vartoti kalbą, konstruojamą kalbos
normintojo sąsiuvinuke.
Kadaise, dar sovietmečiu, legendinis kalbos reguliuotojas Aldonas Pupkis, grįžęs iš televizijos laidos, paatviravo: „Ech, brolau, padariau dvi kirčio klaidas“. O Kalbos kultūros žurnalo, spausdinančio norminamuosius
kalbininkų tekstus, redaktorė prasitarė: „Privalom redaguoti vienas kitą, nes mus stebi žurnalas Gimtoji kalba“. Dėl savo pačių normų stresuoja net normų kūrėjai!
Labiausiai bijoma anglų kalbos ir jos skolinių. Net turistams skirtas įrašas Airport VLKK regisi pavojingas.
Biurokratinėse VLKK veiklos gairėse lietuvių kalba dešimtmečius „nyksta“, gožiama anglų kalbos. Palyginkime beveik paraidžiui kopijuojamus dokumentus:
„Globalizacijos filosofijai ypač būdingas funkcionalumo kriterijus, todėl į kalbą imama žiūrėti tik kaip į bendravimo įrankį, kalba
atskiriama nuo kultūros. [...] stiprėja ne tik [anglų kalbos] mokymosi,
bet ir specialybės įgijimo, darbo, intelektinės kūrybos šia kalba motyvacija, o kartu menkėja lietuvių kalbos prestižas. Valstybinės kalbos
politika turi sudaryti atsvarą globalizacijos kuriamoms naujoms vertybinėms nuostatoms, antraip ateities žinių visuomenė gali būti praradusi savo kalbą ir apskritai tautinį tapatumą“ (Smetonienė 2004).
„Dėl ekonominio (ir pragmatiškojo) globalizacijos efekto kinta
skirtingų kalbų vartotojų vertybės, ima vyrauti funkcionalumo
kriterijus, todėl į kalbą imama žiūrėti tik kaip į komunikacijos
įrankį, o tai trukdo suvokti ją kaip esmingiausią kultūros ir tapatybės elementą, atskiria kalbą nuo kultūros ir ją kuriančių bei
vartojančių žmonių. Šie procesai skatina anglų kalbos įsigalėjimą
ir Lietuvoje: ji skverbiasi į visus kalbos vartojimo lygmenis (nuo
tarties iki sakinio sandaros), lietuvių kalba stumiama iš mokslo
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ir studijų, darbo santykių ir kitų sričių, kai kuriose visuomenės
grupėse menkėja jos prestižas, mažėja ir visuomenės pasitikėjimas savo kalbos galiomis. Tokiomis aplinkybėmis lietuvių kalbai

turėti įrašą, kad jis „atitinka kalbos taisyklingumo
reikalavimus“. VLKK Vadovėlių vertinimo pakomisės ekspertų nuomone:

darosi vis sunkiau išlaikyti savo pozicijas valstybės ir visuomenės
gyvenime.“ (VLKK nutarimas 2015).

„Per vadovėlius galima daryti poveikį visos visuomenės kalbai.
Todėl vadovėlių kalbos priežiūra turėtų būti vienas iš pačių svarbiau-

Kaip čia išeina? Ar visą dešimtmetį komisija prastai
saugojo mūsų kalbą, kad padėtis išliko tokia pat bloga?
O gal jos konstruojamos grėsmės visai ir nėra, biurokratų „saugojimo“ nė nereikia? Argi kalba neišsisaugo
kalbėtojų kalbama, rašoma, skaitoma, perduodama
vaikams? Kaip menkai tesisieja su realybe cituojamieji
teiginiai: kurgi keičiasi lietuvių kalbos sintaksė, argi
nesimokome lietuviškai, argi Lietuvai nenaudinga,
greta lietuvių, mokėti ir vartoti tarptautinių kalbų?
Galios ir daugiau galios. Įstatymai suteikė daug
galių komisijai, bet komisija nori dar daugiau: štai
komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir pavaduotoja
Jūratė Palionytė atkreipė dėmesį, kad Lietuvos švietimo įstatymo 49 straipsnyje įrašyta nuostata, jog mokytojas ar kitas švietimo teikėjas privalo „suprantamai
ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo
turinį“, tačiau esą trūksta šią nuostatą įtvirtinančių
įgyvendinamųjų dokumentų, reikalavimų vykdymo
priežiūros. Kitaip sakant, VLKK ir toliau, kaip nuo pat
perestroikos laikų, siekia legalizuoti kalbos kontrolės
sritis ir išgauti įgaliojimus kištis dabar ir į mokytojų ar
dėstytojų kalbą.
Tačiau švietimo sistema jau ir taip kontroliuojama.
Nacionaliniai lietuvių kalbos egzaminai verčia mokytojus ir mokinius studijuoti VLKK klaidų sąrašus – kirčiuoti, tarti, vartoti institucijos nurodomus žodžius – lyg
lietuvių kalba būtų kokia užsienio kalba. Joks vadovėlis neišleidžiamas be VLKK aprobatos. Nuo 2003
metų vadovėlių vertinimo tvarka numato, kad jų
autoriai privalo perimti visas VLKK normas, vartoti
tik tuos terminus, kurie pripažinti normintojų (net
cituojamus tekstus pataisyti!). Pagal VLKK 2000 metais patvirtintą „Svetimžodžių keitimo lietuviškais
atitikmenimis tvarką“ tikrinama, ar vadovėliuose ir
kitose „mokymosi priemonėse“ nevartojami draudžiami svetimžodžiai. Išspausdintas vadovėlis turi
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sių Kalbos komisijos veiklos barų. [...] Neginčytina, kad būtina vertinti ir aprobuoti ne tik bendrojo lavinimo, bet ir aukštesniųjų mokyklų, kolegijų, įvairių profesinio rengimo mokyklų ir centrų vadovėlių
kalbą“ (Kalbos kultūra švietimo įstaigose 2005).

Iš viešų VLKK tekstų matyti, kad institucija norėtų
plėsti įtaką universitetams: organizuojami projektai,
tikrinami vadovėliai, baigiamieji studentų darbai, disertacijos, pareiškiama, kad autoriai nesilaiko VLKK
normų ir siūloma reikalauti „vertinant baigiamuosius
darbus nustatyti kalbos taisyklingumo kriterijų“ (Akademinės kalbos tyrimas 2015). Ar netrukus turėsime
VLKK padalinius aukštosiose mokyklose?
VLKK ir likusi visuomenė kalba skirtingomis kalbomis. Ar ne todėl mokiniai ir studentai neretai prasitaria:
„Lietuvių kalba ne man, ji per sunki...“
Mokyklos indoktrinavimas. Gyvename laisvoje
valstybėje, kalbame, rašome, skaitome lietuviškai,
mokomės kitų kalbų ir turime kur jas panaudoti (ne
taip, kaip už uždarų sienų sovietmečiu). Lietuvių kalbai plėtotis niekada nebuvo geresnių sąlygų nei šiandien. Bet kalbos normintojai nuo pat Nepriklausomybės pradžios rūpinasi skleisti kitokį mūsų kalbos
vaizdinį – esą lietuvių kalba ne tik sunki, bet ir nelaiminga, darkoma, puolama, nykstanti. Labiausiai plėtojama grėsmių kalbai idėja: iš vidaus pavojus esą kyla dėl
pačių kalbos nemokančių vartotojų, o iš išorės kalbą esą
nuolat teršia kontaktai su kitomis kalbomis ir kitakalbiai vartotojai.
Grėsmės konstravimas gali būti susijęs su minėtu
kalbininkų galios troškimu. Dar prieš atkuriant Nepriklausomybę, ėmus laisvėti viešajai erdvei, pasipylė
normintojų priekaištai, kodėl „vakarėjame“ ir kalbame
be leidimo (Vakarų kultūra vadinta svetima, o demokratijos rodėsi per daug). Sovietmetis nejučia paliko
savo įspaudą: štai (kalbos) valdžia, kuri žino geriau,
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priima sprendimus ir savinasi viešąją erdvę, o štai pasyvūs, pilki, individualių poreikių nei teisės reikštis
viešai neturintys kontroliuojamieji (kalbėtojai). Žmonėms prikišinėjama už jų neva netinkamas vertybes, o
sau pasiimamas tautos saugotojo vaidmuo. Įrodinėjant,
kad kalbos būklė laisvomis sąlygomis prastėja, būtent ir
buvo sukurta oficiali kalbos „saugojimo“ sistema.
Po kalbos saugojimo priedanga vykdomas jaunų
žmonių indoktrinavimas. Nuo Nepriklausomybės pradžios ėmę gauti kritikos, kalbos normintojai sustiprino poveikį mokykloms, jų žodžiais, „grąžino gimtosios kalbos kultą“ (Pupkis 1990: 9). VLKK ir kitos
institucijos remia „Švarios kalbos – švarios galvos“
konkursus, „švarios kalbos jaunuolius“ kviečiasi į
Seimą susitikti su „kalbą puoselėjančių“ institucijų
atstovais. Mokiniams diegiama nuostata, kad kalbai
gresia nuolatinis pavojus, kad jaunimas yra neraštingas. Oficialiose švietimo programose nurodoma, kad
mokiniai turi išmokti paaiškinti Kalbos įstatymo ir
kalbos norminimo reikalingumą, nacionalinis egzaminų centras 2011 m. siūlė temą, prašančią pagrįsti
mintį, kad „lietuvių kalbai negresia rimtas pavojus,
kol ją gina Valstybinės kalbos įstatymas ir saugo
kalbininkai“. O štai pati vadovėlių patikromis užsiimanti VLKK nemato problemos, kad 4 klasės lietuvių
kalbos vadovėlyje vaikams sekama rasistinė pasaka
apie Gramatikos šalį, kurioje gerieji valdovės pagalbininkai pakliūva į „juočkių“ nelaisvę ir turi pažadėti
niekada nevartoti tų „žargongalvių“ kalbos (Banytė,
Kuzavienė, Vyšniauskienė 2009).
Ar reikia tokios kalbos komisijos? Ne, tokios kalbos komisijos nereikia. Ne todėl, kad taisyklinga kalba
nereikalinga, o todėl, kad nuo sovietų laikų Lietuvoje
įtvirtinta klaidinga taisyklingos kalbos samprata. Kritiška dabartinės lietuvių kalbos politikos ir jos genezės
analizė, 2016 m. publikuota knygoje „Lietuvių kalbos
ideologija“, baigiama tokiais žodžiais:
„Knygoje pateikti tyrimai leidžia padaryti ir vieną praktinę
išvadą: šiais laikais tokios kalbos priežiūros, kuri Lietuvoje kultivuojama nuo gūdaus sovietmečio ir kurios esmė yra leidimas arba
draudimas lietuviams vartoti gimtosios kalbos formas, nebereiK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

kia. Nereikia valstybiniu mastu praktikuoti institucinės, normas
kuriančios ir privalomas jų vartojimo erdves nurodančios kalbos
politikos“ (p. 311).

Lietuvos Konstitucijoje numatyta teisė ir pareiga
Lietuvoje viešai vartoti lietuvių kalbą Kalbos įstatyme buvo drastiškai susiaurinta, valstybinė kalba
paversta „taisyklinga“ kalba, kuriai taisykles parūpina viena kalbos institucija, o kita, viešai gėdindama
kalbėtojus, jas prižiūri. Draudžiama, grasinama ir
tai vadinama kalbos saugojimu. Kalbos „saugojimo
projektą“ pardavinėjančios institucijos, kuri iš tiesų
saugo savo nurodymus ir save pačią, – nereikėjo ir
nereikia. Lietuvos piliečiai neturi bylinėtis su savo
valstybe Europos žmogaus teisių teismuose.
Valstybės vardu propaguojama kalbos kaip šventovės idėja iš esmės žalinga. Susieta su sakraline sfera, kalba gąsdina kalbėtojus. Kalbininkas neturi būti
valstybės pateptas šventikas, jo aprobatos nereikia
vadovėliui spausdinti ar išsižioti televizijos studijoje, jis neturi nurodinėti, kur, kas ir kaip turi kalbėti bendrine kalba. Suinteresuotos institucijos neturi
teisinių dokumentų rengti sau pačioms. Apskritai
kalbos institucijos prie Seimo neturi būti. Ji neturi
būti finansų skirstytoja mokslo institucijoms – lėšas
skirsto Lietuvos mokslo taryba.
Paklaustas, ar jam reikia kalbos komisijos, vienas
daug lietuviškai rašantis bičiulis po reikšmingos pauzės
atsakė: „Dabar nereikia. Man dabar užtenka interneto.
Nosinių rašymą randu internete“.
Ko gi reikia? Ar nereikia aktualius, problemiškus
kalbos klausimus sprendžiančių ekspertų? Žinoma,
kad reikia.
Girdėdama viešą kritiką, kad tokios agresyvios kalbos kontrolės pavyzdžių pasaulyje būtų sunku rasti,
pati VLKK (jos administracija) ėmė įrodinėti, esą Lietuva šiuo atžvilgiu niekuo neišsiskiria – visur yra kalbos
institucijų. Tiesa čia tik tai, kad institucijų esama. Kai
kurios jų privačios (kaip garsiosios ispanų, prancūzų,
švedų akademijos) ir užsiima ribota veikla (rengia žodynus, kuria terminus), kitos leidžia rašybos žodynus ar
kaupia duomenis apie kalbos kitimą. Tačiau pagrindinė
57

kalbos institucijų užduotis – konsultuoti kalbos klausimais. Ne nurodinėti, ne reguliuoti, ne prievarta diegti, o
profesionaliai patarti, apšviesti.
Pavyzdžiui, Skandinavijoje valstybinės kalbos supratimas kardinaliai skiriasi nuo to, kurį skelbia Lietuvos
kalbos politikos dokumentai. Kalbos politika ten užsiima švietimo ir kultūros ministerijos. Šiaurės šalių kalbų
deklaracijoje ir nacionalinėse gairėse pabrėžiama, kaip
svarbu mokėti (suprasti, kalbėti) kuo daugiau kalbų, kokios reikalingos yra tarmės ir mažumų kalbos, primenama, kad viešumai reikia daugiau mokslinio požiūrio
į kalbą. O štai Vokietijos švietimo ministerija kviečiasi universitetų kalbininkus ir finansuoja mokykloms
skirtus projektus, kurių tikslas – padėti mokytojams
atsikratyti kalbos stereotipų, išmokti suprasti mokinių
kalbos įvairovę.
Lietuvos valstybės vykdomai lietuvių kalbos politikai reikia radikalių permainų. Kalbos institucijų galia
drausti ir bausti turi būti panaikinta. Kur tik Lietuvos
įstatymuose įrašytas, taisyklingos kalbos reikalavimas
turi būti išbrauktas.
Naujoji kalbos institucija turėtų ištaisyti senosios
klaidas – skatinti keisti lietuvių kalbos mokymo (ir
mokytojų rengimo) programas, išlaisvinti mokytojus,
redaktorius, žurnalistus, žodynų autorius, verslininkus
iš išgalvotų klaidų kalėjimo, naikinti kalbėtojams įkaltą
nevykėlio kompleksą. Įsivaizduokime, kad kalbos normintojai sutramdomi ir jiems leidžiama tik rekomenduoti, bet ne reglamentuoti kalbos formas. Nebėra klaidų sąrašų, verčiančių mokytojus rašyti mažesnį pažymį,
mokiniai mokosi svarbiausio dalyko – formuluoti savo
mintis aiškiai, sklandžiai, patraukliai. Televizijos ir radijo žurnalistai nestresuoja kirčiuodami, parinkdami ir
tardami žodžius pagal savo kalbos jausmą. Kalbėdami
pagal gyvą kalbos ritmą aktoriai lengviau įsijaučia į vaidmenį. Rašytojų atsiprašinėjimas už savo stilių lieka tik
keista istorijos detalė.
Vartotojai galėtų būti profesionaliai konsultuojami
apie skolinių atitikmenis ir naujus terminus. Jei kiltų
poreikis, galėtų būti siūlomos naujos rašybos ar skyrybos taisyklės. Ir, svarbiausia, reikėtų kantriai žmonėms
aiškinti, kad nesijaudintų ir nesinervuotų dėl atsiradu58

sių variantų, nepriekaištautų už kalbos skirtumus ar akcentus. Kad gera viešoji kalba būna rišli, gyva, pagauli.
Kad kalbų kontaktai yra normalus, visada egzistavęs
reiškinys, o mūsų kalba lengvai integruoja skolinius.
Kad kalbos taisyklės susiklosto iš pačių vartotojų kalbos. Kad pagrindinis dalykas, kurio reikia mokyti, yra
kalbos aiškumas. Galbūt praverstų, kaip kadaise Skandinavijoje, inicijuoti aiškios kalbos projektą, kad valstybės biurokratinio aparato tekstai taptų lengviau paskaitomi kiekvienam.
Kodėl negalėtume iškelti idėjos apie kaimynų kalbų
mokymą, pavyzdžiui, bent Lietuvos pasienio mokyklose? Subtitruoti TV laidas ir filmus vietoj autentišką tekstą užgožiančio įgarsinimo? Lietuvoje yra daugybė sričių, kurioms praverstų profesionalus kalbos švietimas ir
įvairios neprievartinės iniciatyvos.
Visiems mums rūpi lietuvių kalbos egzistavimas, norime, kad ji kuo ilgiau gyvuotų. Kad ilgai jaustume šviežią jos skonį burnoje. Kaip ir bet kuri kita, lietuvių kalba išliks tik būdama įvairi, – kalbų stiprybė vartosenos
įvairovėje. Šimtmečių šimtmečius lietuvių kalba kaip tik
ir gyvavo įvairiausiomis formomis. Kalba turi būti geras
įrankis kuo įvairiausiems žmonėms ir jų poreikiams, o
geras simbolis ji jau yra – turime savo valstybę ir kalba
joje mus vienija. Greta to, turėtų vienyti ir suvokimas,
kad Lietuvos tautinėms mažumoms jų kalbos taip pat
yra svarbūs simboliai.
Kokios visuomenės reakcijos tikisi pati kalbos komisija? Žinoma, pagyrų. Pasak pirmininkės Daivos Vaišnienės, dabar kalbos norminimas vyksta pagal variantus, suprask, naujoviškai. Bet kodėl kažkokia institucija
turi teisę mums primesti savo surikiuotus, perrikiuotus
variantus pagal „gerumą“? Tas VLKK noras norminti vis daugiau variantų patį norminimo principą daro
keistą. Tarsi norima pasirodyti demokratiškesniems,
bet savo rankose po kalbos „puoselėjimo“ priedanga būtinai išlaikyti galią. Ar galėtų VLKK suprasti, kad įstatymai neturi įteisinti kalbinės prievartos? Jokia kalba,
jokia kalbos forma nėra nusikaltimas. Visi nešiojamės
mintis apie gerą kalbą ir kiekvienas turime teisę į savo
geros kalbos vaizdinį, į savo lietuvių kalbą, tą mums garantuoja Konstitucija.
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

Liepos 14 dieną Prancūzija šventė savąją laisvės šventę – Bastilijos paėmimą. 1789 metais žmonės šturmavo
Bastiliją kaip despotizmo simbolį ir iki šiol jos užėmimas Prancūzijoje siejamas su naujos eros pradžia. Vėl
buvo prisimintas faktas, kad markizas Lafayettas Bastilijos raktą kaip simbolį tada išsiuntė dovanų kitos naujos laisvos respublikos, Jungtinių Amerikos Valstijų,
kūrėjui ir vadovui George’ui Washingtonui. Kelionėje
praleidęs apie tris mėnesius raktas sėkmingai pasiekė
tikslą, buvusiame Washingtono dvare Mount Vernon
tebesaugomas ir šiandien.
Kam turėtume mes išsiųsti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos raktą?
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o vakarykštės talkos miegu kaip užmuštas.
– Kiek galima trūnyti? Kelkis, – išgirstu motinos
balsą. O aš nepajėgiu net prasimerkti. Maudžia rankų ir
kojų raumenis, be reikalo taip plėšiausi pas krikštatėvį,
kai raugėme silosą. Guliu lyg prisvilęs blynas, nė krust.
– Joni, kas čia tau?.. Ramunė jau karves pamelžė,
svečių sulaukėm...
– Kokių svečių?
– Sužinosi. Kelkis, išginsi karves, sargyboj pabūsi.
– Sargyboj?
– Na, prašė pasidairyti, jei kas nors įtartina...
– Aišku. Jie dabar troboj?
– Ne, užkando duonos su pienu ir nuėjo į klojimą,
per naktį nemigę.
Ne pirmas kartas. O maniau pagrybausiu, vakar
taip šiltai palynojo. Nusiprausęs kramsnoju duoną su
sūriu, gurkšteliu kmynų arbatos. Mama neiškenčia:
– Galvojau, vaidenasi. Saulei tekant, žiūriu – trakuty
kažin kas juda. Vėjo nėra, karvės aptvare, o vienas beržiukas siūruoja, viršūnėlė virpa. Savo akimis netikiu –
medelis pajuda iš vietos ir slenka palaukėn! Paskui jį sukruta kitas, trečias, ir per vasarojų vorele miglų apsemti
tarsi laiveliai plaukia mūsų pusėn. Nusigandau – kojos
dreba. Rudis baugščiai viauksi. Kol apsivelku suknelę,
apsitvarkau, į virtuvės langelį jau barškina: „Kaziūne,
nutildyk šunį.“ Lyg ir pažįstamas balsas. Atsklendžiu
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duris – kieme trys vyrai plėšia nuo savęs berželių šakas
ir meta žemėn. Šlapi, pervargę, tik diržų sagtys žiba...
– Gerai, mama, aš jau einu.
Še tau, vietoj baravykavimo teks slankioti paskui karvių uodegas ir dar eiti sargybą. Visą dieną kaip ant adatų.
Karvės godžiai šlemščia tarpumiškio atolą, o aš dairausi
vieškelio pusėn pro gluosnių ir žilvičių tarpsnius – seku
kiekvieną judantį daiktą. Įtartina pasirodė net paštininkė, su dviračiu įsukusi senmergių Globikių kieman.
Pasilipęs ant ąžuolo kelmo, apžvelgiu girios pakraštį,
ar nepajudės krūmas su palapinsiaustėm.
Aplinkui vien nykios pelkių viksvos. Netoliese keletas sodybų, apaugusių klevais, gluosniais. Po velnių,
galėjo duoti žiūronus, įsilipus eglėn, apylinkė būtų kaip
ant delno. O dabar... Iš rytų nuo miesto pusės atburzgia sunkvežimis. Rusai? Ačiū Dievui, už borto tik alaus,
limonado dėžės ir maišai – kooperatyvas. Galėčiau pabėgėti į krautuvę šviežios duonos. Bet jie pasakė: „Nė
kojos iš namų.“ Ir posto palikti nevalia. Apžvelgiu komunistuojančio siuvėjo kiemą. Jo plikė blyksi virš serbentų krūmų. Matyt, pagirios – gaivinasi rūgščiomis
uogomis. Siuvėjo vartelius nuo vieškelio pusės praveria
dviračiu atriedėjęs vyriškis. Vyrai, skeryčiodami rankomis, kažką ilgai aiškinasi, pagaliau atsisveikina. Nudardės į valsčių ir praneš? Ne, eigulys – doras žmogus,
tikriausiai užsuko dėl pavogtų ąžuoliukų. Žinoma, čia
siuvėjo darbas – prireikė stulpų tvorai tverti. Kitoj vieškelio pusėj, Lukošių, kadaise pramintų kunigaikščiais
(dabar pravardžiuojamų šikaliais), sodyboj, virš statinių
tvoros kyščioja moteriškės kuodas – bene garbanė Birutė su kibiru terška šulinio link. Daili pana, kai nusišypso
papurtusiomis lūpomis, vyrai piestu stojasi. Ji visa kaip
kvepiantis darželis, putli, tarsi užraugtas pyragas. Anąsyk Marius gyrėsi – sužinojęs, kada jos mama išeis karšti vilnų, nutykino paryčiais, rado miegančią. Nusirengęs prigludo šalia ir ėmė glostyti kelius. Ji krūptelėjusi
pabudo, atpažino, ir nieko... Oi, žinotum, kaip smagu,
ji tokia karšta, minkštutė – žąsies pūkas. Kada nors pamokysiu, – pažadėjo. Dabar putnioji gražuolė semia iš
šulinio vandenį. Pavojaus iš tos pusės lyg ir nesijaučia.
Besižvalgant į šalis, apninka keistos mintys. Kodėl vyrai ėjo lietingą naktį, pervargę, šlapi, juk galėjo kur nors
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pakely apsistoti. Gal juos persekiojo. Vakar temstant Karališkosios pusėj girdėjosi smarkus susišaudymas. Gal
užtaikė ant pasalos? O paskui teko bėgti brūzgynais,
bristi per vandenį. Galėjo persekioti ir su šunimis. O
jeigu tebeseka iki šiol, ar nekyštels iš girios skeltanagiai?
Po perkūnais! Vyrai atidengtų ugnį, supleškėtų trobos, o
mes?.. Labai knieti pritykinus iki jaujos pasiklausyti, apie
ką jie pabudę šnekučiuojasi. Bet gali užuosti. Pagalvos,
šnipas. Spustels gaiduką ir... Verčiau nelįsiu.
Tuo metu iš drebulyno išnyra arklių galvos, saulėj
blyksteli metalinis strypas, tarsi šautuvas su atlaužtu
durtuvu. Ne, tai šienapjovės dantytas dalgis – senis
Marcinkus kraustosi į pievas.
O kur žalmargės? Pasklido po trakutį. Nė garso.
Velnias. Gerą valandą murdausi po kemsynus – margių nė kvapo. Tik saulei iš zenito pakrypus, Dobilę ir
Žilę aptinku atrajojančias alksnynėly, o vilko spalvos
Luinė puotauja siuvėjo runkeliuose. Nukentėję keletas
gumbų. Nieko baisaus, ataugs.
Suvarinėjęs gyvulius arčiau aptvaro, išvystu kieme
ant virvių išdžiaustytus rūbus. Prie šulinio prausiasi
vyras. Ačiū Dievui, diena, ilga kaip amžinybė, ko gero,
baigsis laimingai. Saulei smingant ant eglių viršūnių,
sugenu marges ir, tebesidairydamas į šalis, ar nepamatysiu ko įtartino, grįžtu namo.
Tarpdury pasitinka švariai nusiskutęs vyras su saulės išdžiovinta, mamos išlyginta uniforma. Prieangy
oras kvepia odekolonu. Atpažįstu – Steponas iš Naukaimio, bet nevalia išsiduoti, dabar jis – Aidas.
– Pavargai? – šypsodamasis ranka spusteli petį. – Ištikimas saugas, sočiai numigom. Eik pailsėk.
Jis įsmunka seklyčion, o aš pro kitas duris į kamarėlę. Už lentinės sienos girdėti šakučių ir peilių barškėjimas, mamos žingsniai. Pro įskilusios lentos plyšelį
matau, kaip vyrai šveičia garuojančius varškėčius. Ištuštinę dubenį, dairosi į šalis. Nedidukas, inteligentiškos išvaizdos, pliktelėjęs, su ūsiukais, vadinamas Skirmantu, paprašo butelaičio ir ko nors užkąsti. Mama
teisinasi mėsiško neturinti. Plikis nusileidžia – užteks
duonos, svogūno ir druskos.
Vyrams, matyt, viskas nusibodę, jie nori užsimiršti. O mama, likusi našle, nežinia iš kur gavuK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

si lenktą skardinį vamzdį, medinį kubilą, garintuvą, trakučio tankynėje įrengė velnio lašų viryklėlę.
Apdangsto godlapiais raugalo statinę krūmuose ir,
palaikiusi keletą dienų, užkuria ugnį. Kas mėnesį
prilašina po kibirą.
Kaimo moterys keikia mamą, vis liepia pasakyti, kad
liautųsi savo smarve viliojusi jų vyrus, o jeigu ne – įduos
milicijai. Bet mamai trūksta pinigų, reikia vaikus
mokslan leisti, argi ji kalta, kad vyrai kaip musės prie
medaus lenda – savaitgaliais atslenka pakrūmėmis su
tuščiais buteliais užanty: „Įpilk, Kazyte. O gal turi ko
ir užkąsti, mes galim čia pat...“ Skirmantas su blizgančiomis švarko sagomis, su gelsvais trikampiais apykaklėje žino, kad mama turi, todėl ir paprašo.
Atsiradus buteliui ir šiokiam tokiam užkandžiui,
garsiai suskamba stiklinės, vyrai, kuždėjęsi tylomis,
pagyvėja, atsiranda šnektos. Gerai, kad vakar atsiskyrę nuo būrio ir palapinę įsirengę nuošaliau. Jų bunkerį tikriausiai bus nurodęs mokesčių agentas Unikis.
Mat, jo giminaitė, atnešusi pusryčius, tikino, neva
visur tyku ramu. O sargyba tuoj davė ženklą, kad jau
supami.
– Ne kas kitas, o jis pernai įskundė ir laikrodžių
meistrą Girdžių Levuką. Prisimenat, jo namo rūsy
vyrai buvo susirinkę švęsti Kalėdų? – kramsnodamas
svogūno laišką sako Aidas.
– Žinoma, kad jis, – piktai pritaria aukštaūgis barzdočius Lapė, visąlaik tylėjęs kertėje. – Nuo žmonių nepasislėpsi, užmatė, kad tą Kūčių dieną kaime sukinėjosi
agentas Unikis. Jau pereitą rudenį Vaidoto būrys norėjo
jį nukept. Vyrai, sužinoję, kad tas nakvoja miestely pas
seserį, naktį atėjo, bet nerado. Spėjęs pasislėpti ant aukšto, išlindo pro langelį ir įsliuogė medin. Palūkėjo, kol
mūsiškiai išeis, tada, pasekęs iš paskos, nužiūrėjo.
– Dieve mano, koks mūšis užvirė. Šitokius namus
supleškino, tvartus ir trobą su įstiklinta veranda, su
žmonių atneštais taisyti laikrodžiais, akordeonais...
– Mūsų Stankus, girdėjau, buvo pasislėpęs po kubilu, bet čekistai suradę. Išsivedė į daržą, ten ir... – priduria Lapė.
– Tokį nagingą, auksinių rankų meistrą negyvai uždaužė kalėjime, – apgailestauja Aidas.
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– Tą kurmį Unikį, prisimenat, ir mes buvom sutikę,
naktį eidami vieškeliu per girią. Norėjau nudėt vietoj,
bet... – kertėje tūnojęs Lapė pakyla visu ūgiu ir, priėjęs
prie stalo, beda pirštu į plikį. – Štai kas už jį galvą guldė. Kodėl tą niekšą užstojai, vade? Kodėl neleidai tada
nupilt?
– Jis atsiklaupęs prisiekė Dievu, trimis vaikais, žmona ir pažadėjo teikti žinias, – teisinasi Skirmantas.
– Sulauksi, dingo kaip į vandenį. Va, kiek žinių, –
piktai kyšteli špygą kauštelėjęs Aidas.
– Be reikalo tada paleidom agentą Unikį, ne vyrai,
o minkštapaučiai, – neatlyžta Lapė, išlenkęs stiklinaitę ugninės. – Vakar jis irgi bastėsi pagiriais. Suuodęs
bunkerį, užtraukė azijatus. Ne aš būsiu, jeigu jo nesučiupsiu. Tada iškart...
– Iškart negalima. Pagal naują statutą be vadovybės
leidimo bus bauda, net sušaudyt gali. Visų pirma, reikia faktų, po to dviejų įspėjimų, kad turėtų laiko pasitaisyt, o tik tada... – aiškina vadas.
– Be vadovybės leidimo jau nė žingsnio? Naujas statutas?.. Šūdas! Į mus šaudyt galima be statutų, – trenkia kumščiu į stalą Lapė. – Aš jį šiąnakt surasiu. Nereikės nė šovinio, išromysiu, o paskui savo rankomis.
Negalima tokių gailėtis.
Šneka sukasi apie nakties žygį, kai jie, aptikti ruskių,
pasislėpė rugių lauke, o paskui, pritemus, šliauždami
pasiekę mišką, sėkmingai perėjo biržės liniją. Po to ilgai klampoję per pelkes, kemsynus, kažkuris iš baimės
nuolat pirsčiojęs. „Tai tu, Aidai. Cha, cha, išsigandai
azijatų“, – šaiposi vadas. „Oi ne, aš gi ėjau tamstai iš
paskos“, – ginasi tas. „Kitąsyk galima sudegti ir per
mergas, – įsiterpia Lapė, – anąsyk vos nesusitikom akis
į akį su šlimokais. Laimė, užtrukom...“ „Kaip neužtruksi – trys pusnuogės ant šieno, „morčinės“. Palionija, vyriausioji, man sako, negaliu, jeigu ženysies, tai...“ – giriasi Aidas. „Reikėjo prižadėt, na ir kvailys... Tokia įmitusi
kumelaitė, pats laikas...“ – čepsi lūpomis Skirmantas.
Saulė, nuspalvinusi dangų violetiniais, rausvais atšvaitais, metė liūdną žvilgsnį į klojimo galą. Įsliuogusi
pro kamaros langelį, švelniai glaustėsi prie sienos su
kabančiu kryžiuku. Vyrams paprašius dar vieno butelio, aš užmigau.
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Nežinau, kiek laiko kamavausi, apniktas slogaus sapno – po ganyklą persekioja tankas, vis suka vamzdį
ir taikosi į mane. Staiga apkurtino duslus trenksmas.
Tankas šovė?.. Ar aš tebesu, ar sapnuoju? O kodėl miegu
apsirengęs? Lauke sąmyšis, moteris klykia: „Jėzusmarija, ką padarėt? Ką padarėt, rupūžės!“ „Agentą Unikį
nupyliau... Nerėk, moč, seniai taip reikėjo“, – pusbalsiu
paliepia vyras. „Čia ne Unikis... Jis per vardines visada
ką nors Joniui...“ – atpažįstu mamą. „Nutilk, greičiau
kinkyk arklį į karučius... Būta ko sriūbauti. Kur tas
vaikis?“ – girdžiu Lapės balsą.
Kieme ir prieangy skubūs žingsniai, durų trankymas, keiksmai. Prasiveria kamarėlės durys, akinanti prožektoriaus šviesa spigina akis. „Kelkis, vaike,
nelaimė... Še, imk kibirą. Pastvėręs skudurą, išvalysi
prieangio aslą, kad neliktų nė ženklo...“ Tai Aidas.
Stvėręs mane už peties ir išgurinęs lauk, nuskuba prie
kinkinių. Negaliu atsikvošėti. Lauke kvapni birželio
prieblanda, pro tamsius medžių kamienus tvinsta
skaisčios žaros. Apspangęs grįžtu trobon su kibiru
vandens. Vyrai paskubomis tvarko ginklus. Įsmukęs
į prieangio tamsą, po kojomis pajuntu keistą žliugsėjimą. Praveriu duris į lauką – sode po obelim kupstas, uždengtas balta antklode. Iš tamsos išnyra sesuo
Ramunė, apsikabina mane ir pasikūkčiodama rauda.
„Vaike, imkis darbo – valyk. O tu, mergele, netrukdyk, bėk, padėsi mamai...“ – įsakmus Lapės balsas.
Lempos degti neleidžia. Pasišviečiu krikštatėvio dovanotu žibintuvėliu. Po kojom blyksi tamsaus skysčio
bala. Pykina. Sulaikęs vėmulį, susitvardęs, mirkau
didžiulį skudurą į tirštą buizą ir gręžiu kiaulvėdrin.
„Kai prisemsi, tempk už tvartų ir – į dilgėlyną. Be
pėdsakų“, – man virš galvos įsakinėja Lapė. Raibsta
akyse, be atokvėpio mirkau skurlį ir gręžiu, mirkau ir
gręžiu iki paskutinio lašo. Jaučiu, kad čiurkšlėm į kibirą srūva kažkas gyvastinga. Stengiuosi apie tai negalvoti. Be perstojo vykdau nurodymą. Gličiu skysčiu
apsivelia rankos, kojos. Niekaip nesuvokiu, kas galėjo
nutikti, man užmigus. Sode, toj pusėj, kur pūpsojo
balta kupeta, girdžiu balsus: „Paimk už kojų... Prilaikyk galvą... Važiuojam... Nuooo.“ Iš kiemo vienas po
kito dingsta žmonės. Aš, su tekančiu mėnuliu likęs
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vienui vienas, vis bėgu už tvartų, nešinas kiaulvėdriu,
grįžtu atgal, paskui vėl kaip užsuktas...
Neprisimenu, vidurnaktį, o gal paryčiais – birželio
naktys trumpos – iš girios išniro Darašė, važnyčiojama mamos. Šalia Ramunė karučiuose. Aptinka mane
apspangusį ant suoliuko po diemedžiu.
– Ką čia veiki? Kodėl ne lovoj? O Dieve, tu visas kruvinas. Mesk tuos drabužius ir eik praustis, – komanduoja mama.
– Kur taip užsibuvot? – stebiuosi, išvydęs jas ir kumelę, vasaros vidury pakinkytą į karučius.
– Eisiu ir pranešiu, eisiu ir pranešiu, – mama lyg
apdujusi kartoja tuos pačius žodžius. – O ką jie man
padarys? Aš nekalta. Eisiu ir pranešiu...
– Mes prisiekėme, mama. Bus blogai. Jie sužinos...
Niekas jo neras, tankumyne apdėliojom beržų šakom.
– Nėra tavo krikštatėvio, Joni. Nėra. Ir nebus. Atėjo padėkoti už talką, pasveikinti... Va, mėtosi puodynė su išsiliejusiu į žolę medum. O jie kaip pasiutę, užmatė pro langą
– Unikis! Unikis! Unikis!.. Nespėjau apsidairyt. Lapė su
pistoletu rankoj puolė tarpdurin ir tiesiai į krūtinę...
– Atrodė panašus… – nedrąsiai numykia Ramunė.
– Neatrodė! Eisiu ir pasakysiu, kaip buvo, negaliu
kitaip, kaimynas gi, – pakilusi nuo suolelio, sunkiai
vilkdama kojas suka trobon. Iškinkau Darašę. Mama
nusiprausia, apsivelka tamsią suknelę ir, atsisveikinusi
su mumis, išeina į kagėbyną.
Rudenį pasklido žinia, kad Lapei su dviem kitais
pavyko aptikti Unikį, besmaguriaujantį taurelę priemiesty pas draugus. „Nusivedžiau į tvartuką ir be jokio teismo... – ne vienam gyrėsi Lapė. – Atsiskaičiau už
Levuką ir visus kitus.“
Po keleto metų, kai žmonės jau buvo suvaryti į
kolchozą, o aš paskirtas sąskaitininku, nuvykau į banką
su finansų ataskaitom. Kaip kadaise mama, išvydusi per
lauką keliaujančius berželius, taip ir aš apstulbau, gavęs
ataskaitą, patvirtintą Unikio parašu. Įsišnekus su tarnautoja, paaiškėjo, kad parašas tikrai yra to paties mokesčių agento Unikio, pakelto į banko valdytojus. Miškiniai, aptikę jį Stonų gatvelėj besivaišinantį pas kaimyną,
nusivedė į tvartą ir nušovė. Tačiau kulka tik kliudžiusi
gerklę, jis apsimetęs negyvas, o paskui išsigydė.
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Regina KUZMAITĖ-NORKEVIČIENĖ

STASYS KUZMA
MANO ATSIMINIMUOSE

A

pie Stanislovą Kuzmą, skulptorių, menininką,
mąstytoją, ryškią asmenybę, daug rašyta, kalbėta menotyrininkų, rašytojų, žurnalistų. Kiekvienas,
prisilietęs prie Stasiuko, Stasio, Stanislovo gyvenimo ir
kūrybos išsaugojo savitą jo paveikslą – savaip bendravo, savaip saugo jo atminimą.
Pirmą kartą aš, gimnazistė, Stasiuką pamačiau Panevėžyje, atėjusi aplankyti brolienės Genutės į jos tėvų
Antano ir Veronikos Mamavičių namus Agronomijos (dabar Marijonų) gatvėje 1947 m. vėlyvą pavasarį.
Šviesiaplaukis, mėlynakis berniukas, dar visai mažytis, buvo labai ramus.
Vėliau mano keliai su brolio Algirdo šeima išsiskyrė
ilgam – tėviškės Rėklių kaime žlugimas, nepabaigiami
darbai, sunkūs paskutinieji metai gimnazijoje, vėliau
studijos nepaliko nei laiko, nei galimybių artimiau
pabendrauti. Tik praėjus keleriems metams, kai gyvenimas kiek stabilizavosi, kai sesuo Aldona, mokytoja,
su mūsų motina įsikūrė Klaipėdos krašte, Kebeliuose,
pradžios mokykloje – tipiškame vokiško stiliaus raudonų plytų pastate su dideliu sodu, čia vėl ieškojome
namų šilumos. Atvažiuodavo (jau iš Šiaulių) Algirdas
su šeima, jauna gydytoja sesuo Rėda, aš – studentė,
vėliau mokytoja. Vasaros čia būdavo gražios. Šalia sodybos miškas, netoliese teka Vievirža. Vaikai ištisas
dienas leisdavo miške, sode, prie upės. Stasiukas mėgo
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vienatvę, nors žmonių nesišalino – tylomis būdavo
šalia. Visus ir viską stebėdavo didelėmis mėlynomis
akimis. Tai nieko netrikdė, nevaržė, atrodė natūralu.
Tiesiog neprisimenu jo balso, jo kalbos.
Stasiukas dažnai uogaudavo miške – rinkdavo mėlynes, stebėdamas, kaip indas pilnėja. Tiek uogų užtekdavo mūsų mamos verdamai skaniai mėlynių sriubai. Brolis Algirdas, azartiškas žvejys, sūnų vesdavosi
kartu prie upės. Stasiukas eidavo, stebėdavo, tačiau
toks azartas jam buvo svetimas.
Vėliau nuolat prisimindavome Kebelių vasaras.
Stasiui įsirėžė į atmintį tos sodybos vaizdai, kvapai,
jaunos linksmos tetos, visada saulėtos dienos – tarsi
kitokių nė nebūta. Po daugelio metų sakė ieškojęs tos
sodybos, tačiau buvusios atmosferos neberado.
1959 m. kovo mėn. mirė Stasio močiutė, mūsų
mama. Teta Aldona išvažiavo iš Kebelių savais keliais. Su šiauliečiais kurį laiką irgi nebesimatėme.
Retkarčiais atvažiuodavau į Genės išpuoselėtus namus. Stasio motina turėjo meninių polinkių, labai
kruopščiai siuvinėdavo, rūpinosi gražia buitim, drabužiais. Tą grožio pomėgį diegė ir vaikams. Tiesa,
Algirdas buvo vienas iš Šiaulių prekybos vadovų,
tad ir galimybes tais visuotinio deficito laikais turėjo didesnes. Pasiturinčiuose namuose augo trys berniukai, atrodo, viskuo aprūpinti, iš pradžių globoja63

mi samdomų tarnaičių, vėliau močiutės Veronikos
Mamavičienės, kuri atvyko iš Panevėžio su neįgaliu
sūnumi.
Pamenu, Genė pasakojo, kad šeima, 1950 m. persikėlusi į Šiaulius, gyveno kukliame butuke prie geležinkelio stoties. Netoliese stribai numesdavo išniekintus
partizanų lavonus. Motina rankomis dengdavusi berniukams akis, kad šie nematytų baisaus vaizdo.
1960 m. įstojau į Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros aspirantūrą, apsigyvenau Tauro
bendrabutyje. Viskas nauja, reikėjo susiorientuoti,
prisitaikyti. Sužinojau, kad Vilniuje, Čiurlionio meno
mokykloje, mokosi Algirdo sūnus Stasiukas. Kartais
sekmadieniais jis apsilankydavo pas mane. Bendrabučio bufete nupirkusi studentiško maisto, vaišindavau svečią ir stebėdavausi, kad jam viskas tinka. Gerai išauklėtas berniukas mandagiai prisitaikė ir prie
kuklių sąlygų.
Kartą pakviečiau Stasiuką į kažkokį vaikišką spektaklį Operos ir baleto teatre. Žiūrėjo, lyg ir nenuobodžiavo, tačiau pajutau, kad neįvertinau jo galimybių,
suklaidinta dar tokios vaikiškos trylikamečio išorės.
Būta ir anekdotiškų situacijų. 1961 m. vasarą į Vilnių persikėlė mano buvęs bendradarbis Julius Norkevičius. Vakarais užsukdavo į bendrabutį, eidavome
pasivaikščioti. Tą rudenį dalyvavau universiteto neakivaizdininkų stojamuosiuose egzaminuose. Staiga
pavakary atsiunčia man į bendrabutį pluoštą rašinių –
privalau iki ryto ištaisyti, įvertinti, savo vertinimą suderinti su kitu aspirantu, komisijos nariu. O aš paskyrusi pasimatymą – su Stasiuku eisime į kiną Jaunimo
(dabar Bernardinų) sode. Išgelbėjo Julius. Sutarėme,
kad į pasimatymą nueis jis, pagal mano pasakojimą
susiras berniuką, pažiūrės filmą. Viskas gerai, jau eitų
į salę, bet Stasiukas primena – teta Regina prieš seansą
paprastai nuperka ledų. Vyrai sutaria ir tuo klausimu.
Vėliau paaiškėja – Stasiukas buvo alkanas, gal net kuklios vakarienės negavęs. Meno mokyklos internate
maistas buvęs skurdus, paaugliai gyveno pusbadžiu.
Stasiukas dėl to niekada nesiskundė. Nesiguodė ir dėl
suplyšusių batų, nuolat šlapių kojų. O aš, deja, buvau
labai neįžvalgi. Kai susirgo reumatu, graužiausi, juk
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galėjau gerokai daugiau padėti, bet nieko nepastebėjau, o iš dalies buvau supainiota – berniukas atvažiavęs iš pasiturinčių namų, visada tvarkingas, elegantiškai atrodantis, niekuo nesiskundžiantis...
Mudviejų pokalbiai būdavo paprasti, kasdieniški.
Pasaulėžiūros klausimais – apie tautą, religiją, kultūrą – specialiai tarsi ir nekalbėdavome, tačiau kilus
kokiai gilesnei, sudėtingesnei problemai, savo požiūrio neslėpiau, o ir jam būdavo aišku savaime – viską
suvokė, vertindavo taip, kaip mano seserys, draugai,
bendraminčiai... Kad tokias vertybines nuostatas,
nonkonformistinį nusiteikimą labai anksti formavo
būtent Čiurlionio meno mokyklos dėstytojai, Stasys
papasakojo gerokai vėliau.
Galbūt paaugliui nebuvo itin įdomi mano draugija,
bet jam norėdavosi laisvalaikiu ištrūkti iš internato.
Auklėtojams aiškino – turiu tetą, einu pas ją.
Vilniuje iš pradžių gyvenau gana sunkiomis darbo ir buities sąlygomis, todėl 1963–1967 m. bendravome mažiau. Prasidėjus ligai, Stasiuku rūpinosi, jį
globojo teta Rėda. Mudu atnaujinome bendravimą
jo studijų metais. Visai arti Dailės instituto, J. Biliūno gatvėje, buvo ir mano darbovietė – Pedagogikos
institutas, ir mano vyro Juliaus laikraščio mokytojams redakcija. Patogu užsukti, pasibaigus stipendijai, pritrūkus kelių rublių pietums. Tiesa, tokiais
reikalais Stasys labiau mėgdavo užeiti į redakciją pas
Julių – vyrams paprasčiau.
Kai susirgo, sūnėnas turėjo išvažiuoti iš Vilniaus.
XI klasę baigė Šiauliuose, vakarinėje mokykloje. Kartą
brolienė Genė parodė man marmuro skulptūrėlę, mergaitės veidą, ir „išdavė paslaptį“ – tai Stasiuko mylimoji. Nelabai tuo tikėjau, jis atrodė dar toks vaikiškas,
kokia čia gali būti meilė. Pasirodo, klydau.
Kiek nustebino gana ankstyvos Stasio ir Lidos (Maksimovaitės-Kuzmienės) vedybos, neturint elementaraus
materialinio pagrindo. Jaunavedžiai prisiglaudė Jeruzalėje, Marijos ir Vlado Vildžiūnų namo palėpėje. Ten
buvo atskiras įdomus pasaulis, savotiškas kultūrinis
traukos centras, į kurį žengti, deja, nesiryžau – pernelyg komplikuota buvo tarnybinė mano padėtis. Žinojau, kad lituanistų veikla kontroliuojama itin atidžiai,
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o į kultūros žmonių susibūrimo centrus infiltruojami
atitinkamų žinybų agentai. Tad į menininkų pasaulį
žvelgiu, remdamasi jaunesnės kartos giminaičių suteikta informacija. Pačiai teko susilaikyti, net kai Marija
Vildžiūnienė pakvietė pasižiūrėti oficialiai nerodomų
filmų. Tiesa, Stasio ir Lidos palėpėje lankiausi ne kartą.
Mūsų bendravimas su Stasiu, vėliau ir su Lida,
tapo intensyvesnis po 1967-ųjų, kai persikėlėme į
butą Žirmūnuose. Stabilesnė tapo ir tarnybinė mano
padėtis, o jiems atsirado paprasčiausių buitinių reikalų – Jeruzalėje, palėpės butuke, nebuvo vandentiekio, tekdavo vandenį nešioti kibirais. Naujuose,
nors ir blokiniuose, namuose yra vonia. Po maudynių ilgai šnekėdavomės, daugiausia, žinoma, apie
meną, kuriuo gyveno jie abu. Vėliau Stasys su Lida
atskleidė ir tragikomiškąją kartais keistokai padažnėdavusio noro išsimaudyti pusę – mūsų namuose
visada atsirasdavo ko nors valgomo, o jų stipendijos
greitai baigdavosi...
Paskutiniais studijų metais Stasys gyveno savo diplominiu darbu „Vartų sargybinis“ – pasakodavo apie
projektą, darbo etapus, aptarinėjo istorijos dalykus,
paminklo vietos reikšmę... Baigiant darbą, iškilo, atrodytų, nesudėtinga problema – reikėjo apskardinti
stogelį, bet skardininko darbas kainuoja, o institutas
lėšų tam neskiria...
Vadinamajame dailininkų name Krivių gatvėje Stasio šeimai butas buvo skirtas labai negreitai ir daug
mažesnis negu priklausė – vos dviejų kambarių, nors
jau augo vaikai, gimę gyvenant palėpėje, o Kuzma buvo
pripažintas menininkas, dalyvavęs daugelyje parodų,
gavęs apdovanojimų, Dailės instituto dėstytojas, Dailininkų sąjungos Jaunimo sekcijos pirmininkas. Padėties nedramatizavo, vietą užleido kažkam kitam, pasitraukė – kovoti už savo teises nemokėjo ir nenorėjo.
Dar studijuodamas pradėjo dėstyti – iš pradžių
M. K. Čiurlionio meno mokykloje, vėliau Dailės institute. Mums atrodė, kad tai geras jauno menininko
įvertinimas, stabili tarnyba, prasminga veikla. Tačiau
iš Stasio pasakojimų ėmiau suvokti, kad instituto
atmosfera jam gana tvanki, varžanti, atimanti laiką,
kurį norėtų skirti kūrybai. Kai nusprendė atsisakyti
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dėstytojo darbo, išdėsčiau abejones, argi šeima išsivers be stabilių pajamų. Gyventi vien iš užsakymų rizikinga. Vis dėlto Stasys ryžosi. Tačiau greitai viskas
pakrypo visai kita linkme.
Prisimenu saulėtą dieną, atrodo, tai buvo 1976 m.
pavasaris. Negalavau, gulėjau lovoje. Atėjo Stasys.
Kaip visada ramiai kalbėjo apie įvykius ir sprendimus, kurie man kėlė didžiausią nerimą. Papasakojo
šiurpų atsitikimą. Vėlokai vakare, padėjęs žmonos
broliui kraustytis į kitą butą, Stasys susiruošė namo.
Ties Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryža susistabdė atsitiktinę mašiną, atrodo, lyg sekusią iš paskos.
Paprašęs parvežti namo. Nustebo, kad mašina suka
visai kitomis gatvėmis. Nuvežė į kažkokį namą, tarsi
bendrabutį Švitrigailos gatvėje. Nepažįstami vyrai,
nuvedę į viršutinio aukšto kambarį, profesionaliai
mušė, taikydami į inkstus. Išeidami paliko atvirą
langą, tarsi norėtų, kad auka per jį iššoktų. Kiek atsipeikėjęs, Stasys išėjo į koridorių. Pamatė sėdinčią
kažkokią moteriškę, gal to bendrabučio budėtoją. Ši
parodžiusi išėjimą į užpakalinį kiemą ir pasakiusi:
„Сынок, беги туда.“ Stasys išbėgęs ir skersgatviais
grįžęs namo. Visa tai įvyko po ilgų persekiojimų,
saugumo agentas dažnai kvietė pasikalbėti, siūlė bendradarbiauti. Stasys tai suvokė kaip kerštą,
siekimą susidoroti su santvarkai nepageidaujamu
žmogumi, nepaklūstančiu režimo reikalavimams.
Tai buvo laikotarpis jau po Romo Kalantos susideginimo, pasitaikydavo neaiškių mirčių (prof. Jono
Kazlausko), įtartinų autokatastrofų (kun. Juozo
Zdebskio žūtis) ir kt. Įtampa nežmoniška, išeities
nėra. Stasys atsidūrė ties riba.
Dabar man sunku chronologiškai atsekti įvykius.
Greitai po baisaus incidento su saugumu, po didžiulės
įtampos pašlijo sūnėno sveikata, prasidėjo sepsis. Stasį
gelbėjo, slaugė Rėda. Jis gydėsi ir Kauno klinikose, ir
apsistojęs tetos bute. Saugumo agentai nedavė ramybės
ir ten.
1977 m. vasarą Stasys su šeima ilsėjosi Daukniškiuose pas dėdę Kęstutį – pasiliko kaime po Kuzmų
giminės „suvažiavimo“. Svečio sveikata rūpinosi Kęstučio šeimos draugė gydytoja Regina Gucevičiūtė.
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Stengėsi operatyviai atlikti būtinus tyrimus, sudaryti
kuo palankesnes sąlygas, nevarginti ligonio. Daukniškiečiai gyveno ūkiškai, dėdienė Rūta, jos sesuo
Adelytė buvo dar pajėgios. Visi džiaugėsi, kad Lida
gražiai pritapo prie namų šeimininkių, kartu tvarkydama buitinius reikalus, kad vaikai turi plačią, žalią
sodybą, Lėvenį, lanko įdomesnes apylinkes, kad Stasys rado ramybę, poilsį. Su dėde Kęstučiu kalbėdavosi
apie kūrybinius planus, apie pokarį Lietuvos kaime,
apie partizanų veiklą, tragiškas apylinkės istorijas,
tremtį, apie sudėtingą mūsų šeimos gyvenimą. Šeimoje, pasak Stasio, „augintas steriliai“, tėvams vengiant neoficialios ideologinės informacijos, jis labai
domėjosi tikrąja krašto, tautos istorija. Negalėjęs priimti ateizmo – bręsdamas skaitė Šv. Raštą, nes norėjo
pats viską suvokti, savarankiškai mąstyti pasaulėžiūros klausimais.
Ta vasara ir Stasiui, ir Kęstučiui paliko šviesius prisiminimus. Tačiau atėjo ruduo, žiema – sveikatos būklė darėsi kritiška.
Buvo ankstyvas 1978-ųjų pavasaris. Su bendradarbe planavome komandiruotę į Klaipėdą ir Nidą.
Kelionės teko atsisakyti – Stasiui paskirta širdies
vožtuvų persodinimo operacija. Baisus nerimas, nežinomybė. Nors suburta geriausių chirurgų komanda, Vlado Vildžiūno rūpesčiu iš JAV atvežti modernūs vožtuvai, tačiau operacija itin sudėtinga, o
Stasio organizmas labai nusilpęs – ar atlaikys? Prasidėjo ilgos, neramios pooperacinio laukimo dienos.
Šalia Stasio nuolat budėjo Lida ir jų šeimos bičiulė
gydytoja Irena Žukauskienė. Stebuklas įvyko – Stasys grąžintas į gyvenimą dar daugeliui nelengvų, bet
labai kūrybingų metų. O prof. Vytautas Sirvydis –
širdies chirurgas, gydytojas, patarėjas, šeimos bičiulis, gelbėtojas – įėjo į Stasio gyvenimą visam laikui,
iki paskutinių akimirkų.
Jau 1976 m. Stasys svarstė pasiūlymą išvykti į Juknaičius. Man buvo neramu – viską metus, leistis į nežinomybę. Stasys apsisprendė važiuoti. Išvyko visa šeima.
Juknaičiai – reikšmingas ir gyvenimo, ir kūrybos
etapas, ne susiaurinęs, o praplėtęs galimybes. Tokių
ryžtingų posūkių, besiribojančių net su avantiūra, Sta66

sio, išoriškai ramaus charakterio žmogaus, gyvenime
būta ir daugiau.
Vasarą, keliaudama iš Nidos, užsukau į Juknaičius.
Planai grandioziniai, darbai didžiuliai. Stasys kaip visada entuziastingai pasakoja, planuoja. O buityje jaučiamas laikinumas, netgi chaosas, bet nei Stasio, nei jo
šeimos tas netrikdo. Svarbiausias darbas – kūryba.
Devynerius metus (1976–1985 m.) Stasys su šeima
gyvendavo ir Juknaičiuose, ir Vilniuje. Iš to laikotarpio man įspūdingiausios medinės jo skulptūros –
„Žirgas ir sakalas“, „Eglės virsmas į medį“ ir kt. Jos
artimiausios, šilčiausios. O ypač ąžuolo stogastulpis
Liolių kapinėse Vladui Krivickui atminti. Tas stogastulpis su skausmo palaužta madona atliepia skaudžią netektį – motinos akyse žuvo vienintelis sūnus.
Liolių kapinaitėse yra tik vienas toks meniškas, originalus paminklas.
Stasys dažnai pasikviesdavo parodyti, ką kuria. Antai Dramos teatro skulptūros (1977–1984 m.) – tarsi
ištisa epocha. Prisimenu, temstant karstėmės rekonstruojamo teatro užkaboriais, o jis rodė mums montuojamas mūzas. Buvo dar sunku ką nors suprasti, įsivaizduoti. Tik vėliau jos įaugo į mano sąmonę, išryškėjo
ir meninė teatro mūzų prasmė, ir pažįstamų moterų
veido bruožai.
Kurdamas skulptūrą „Šaulys“, ant aukšto postamento pastatytą Šiaulių saulės laikrodžio aikštėje
1986 m., Stasys tarsi grįžo į savo jaunystės miestą.
Meninis sprendimas bent man pasirodė labai naujas,
netikėtas. Netrukus po skulptūros atidengimo dalyvavau mokslinėje konferencijoje Šiaulių institute (dabar universitetas). Maloniai nustebino didžiulis šio
kūrinio rezonansas – konferencijos bukletus puošė
„Šaulys“ tarsi miesto herbas, konferencijos dalyviams
organizuota speciali ekskursija į Saulės laikrodžio
aikštę. Džiaugiausi, kaip greitai „Šaulys“ įaugo į šiauliečių sąmonę, tapo jų miesto kultūriniu ženklu, jų
pasididžiavimu. Praėjo dešimtmečiai. Atnaujinti
„Šaulį“ teko jau po autoriaus mirties. To ėmėsi sūnus
Algirdas, talkinamas motinos Lidos Kuzmienės. Šeima restauravo ir medines skulptūras Juknaičiuose.
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gota, viskas savo vietoje, tarsi Stasys iš šios erdvės nė
nebūtų išėjęs.
Išskirtinį įspūdį darė Kazimiero Jelskio skulptūrų
ant Vilniaus arkikatedros frontono atstatymas. Stasys
daug pasakojo apie sudėtingas menines ir technines
problemas. Buvome pakviesti į Užupio bažnytėlę, kur
jis dirbo drauge su meistru Vytautu Navicku. Apstulbino skulptūrų dydžiai... Darbai vyko keletą metų. Pagaliau saulėtą 1996 m. rudens pavakarę skulptūros iš
Užupio specialiu transportu atsargiai, lėtai nuvežtos
į Katedros aikštę. Susirinko didžiulė vilniečių minia.
Stebėjome, džiaugėmės. Stasys, stovėdamas šalia monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, atrodė laimingas.
Visada, kai einu pro arkikatedrą, užplūsta tie įspūdžiai, ypač kad išlikę prisiminimai tos 1950 m. pavasario nakties, kai mus, studentes, pažadino iš miego
baisūs trenksmai, o kitą dieną, užgniaužusios nuoskaudą, žiūrėjome į sužalotą katedrą ir mažas buvusių
skulptūrų skeveldras, paliktas ant grindinio. Stasiukui tada buvo vos treji. Kas galėjo tikėtis, kad smulkutis mėlynakis berniukas tą skriaudą atitaisys...
Pažiūrėti baigiamų skulptūrų, ypač skirtų bažnyčioms, Stasys kviesdavo į dirbtuvę – kol dar neišgabentos, nepastatytos. Kartais Lida nuveždavo į
naujas ar atstatytas bažnyčias. Prisimenu įspūdingą
kelionę po Žemaitiją, į tolimą Kiaunorių bažnytėlę.
Kita kelionė – į Elektrėnus. Stasys aiškino, pasakojo
ir apie savo skulptūras, ir apie įdomias Nijolės Vilutytės freskas, ir apie architektų sėkmes bei nesėkmes.
Labai giliai ir skaudžiai Stasys įsijautė, kurdamas
laisvės gynėjų memorialą Vilniaus Antakalnio kapinėse (1992–1995 m.). „Pieta“ – tai ir anksčiau jo sukurtų madonų, Kristaus skulptūrų bažnyčiose atgarsiai.
Tvirtos religinės, tautinės, filosofinės nuostatos, jautriai išgyvenama Sausio 13-ąją žuvusiųjų ir jų artimųjų tragedija, paties autoriaus nuolatinis balansavimas
tarp gyvenimo ir mirties, vis sunkiau išplėšiant kalendoriuje kūrybai tinkamas valandas, – visa tai susikoncentravo memoriale, reikšmingame visai tautai.
Panevėžyje, Stanislovo Kuzmos gimtajame mieste, pastatytas paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui yra visai kitos paskirties ir
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kitokios nuotaikos. Realizuojant sumanymą, didelė
darbų dalis teko sūnui Algirdui, paveldėjusiam senelio – tikro panevėžiečio – vardą ir pasirinkusiam
tėvo – skulptoriaus – profesiją. Skulptūra, skirta miesto
500 metų jubiliejui, iškilmingai atidengta 2003 m. rugsėjo pradžioje, sukėlė karštas diskusijas. Po dešimtmečio, aistroms aprimus, dailėtyrininkas Kęstutis Šapoka
priskyrė ją prie „...figūrinių paminklų, kupinų visuomeninio skambesio“.1 Šios skulptūros kūrimo metai tarsi
grąžino Stasį į vaikystę – gal todėl tiek daug apie ją kalbėta, pasakota. Stasys džiaugėsi „...per kūrybą grįžęs į
vaikystės miestą, kur mažo bėgiota po Skaistakalnį.“2
Su Panevėžiu Stasį siejo motinos ir tėvo giminės. Vienas iš jų – dėdė Kęstutis. 2008 m. gruodžio 12 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje buvo atidaryta Onos Rūtos
Kuzmienės ir Kęstučio Vlado Kuzmos medžio drožinių,
skulptūrų paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės
devyniasdešimtmečiui. Stasį, profesionalų skulptorių, ir
jo dėdę, vadinusį save dievdirbiu, siejo kūrybiniai interesai. Medinių skulptūrėlių drožyba Kęstučiui Kuzmai
tapo savotiška kompensacija, kai neteko didžiosios dalies regėjimo ir teko anksti išeiti į pensiją. Sovietmečiu
jo medžio drožiniai parodoms netiko – pernelyg ryški
pokario partizanų, patriotinė, religinė tematika.
Gruodžio pavakarę ramiai važiavome iš Vilniaus
į Panevėžį, į parodos atidarymą. Jau sutemus centre
radome nurodytą miesto muziejų. Mane sukrėtė pažįstamas pastato prieangis – juk būtent čia, žiaurumu
pagarsėjusiame KGB pastate, 1948 m. rudenį kalėjo
Kęstutis, būtent į tą prieangį atvedė jį sargybinis, kai
atėjau aplankyti brolio ir atnešiau kuklų lauknešėlį. Ir
štai po pusės amžiaus čia surengta Kęstučio ir jo žmonos Rūtos kūrinių paroda... Susirinko daugybė žmonių, skambėjo nuoširdūs sveikinimai, dainos, deklamacijos, dukters Laisvidos mokiniai nešiojo skoningas
vaišes. Daug dėmesio skirta ir Stanislovui.
Graži šventė baigėsi. Jau vėloka. Laukia ilgas kelias
į Vilnių. Tačiau Stasys ir Lida viską daro nuo širdies,
iki galo ir plačiu mostu. Nors vėlu, lydime šventės kaltininkus į jų namus Daukniškiuose prie Lėvens. Dar
smagiai pabūnam „pakermošėje“, pasėdim už stalo,
pasidžiaugiam švente. Stasys, atvažiavęs į giminaičių
67

šventę, pamirš ir vėlų laiką, ir prastą savijautą, ir tolimą kelią. Tokie jau tie Kuzmos – ir Stanislovas, ir jo
tėvas Algirdas, ir senelis Jonas, miręs dešimčia metų
anksčiau, negu gimė anūkas. Visi trys plačių užmojų,
dosnios širdies, visi nelabai praktiški romantikai, visi
išėję į Amžinybę dėl širdies ligų.
Tas kuzmiškas charakteris, draugiškumas kartais
įsukdavo ir į bohemiškus meno žmonių susibūrimus.
Kai kam turbūt atrodė, kad garsus skulptorius yra
tikrai pasiturintis, todėl sąskaitas – stambesnes ir
smulkesnes – apmokėdavo Stasys. Aristokratiškomis
jo manieromis, patiklumu, nepraktiškumu neretai
būdavo piktnaudžiaujama – tą patvirtina ir peripetijos dėl buto, ir namo Salotėje, kuris taip ir liko
nebaigtas, statyba, ir atsiskaitymai už kūrinius. Šeimos praktinėmis problemomis daugiau teko rūpintis
žmonai, ypač Stasio ligai progresuojant. Kūrybiniai
užmojai dideli, o jėgų jiems realizuoti vis mažiau, vis
didesnę darbo dalį tenka patikėti meistrams, taigi
honorarai tirpsta, nepasiekę autoriaus. Laimei, šalia
stojo sūnus – skulptorius Algirdas, gerai perpratęs
tėvo darbo stilių. Ta pagalba buvo ženkli ir statant
paminklą Panevėžyje, ir atliekant vėlesnius darbus,
o ypač realizuojant tėvo nespėtą įvykdyti projektą „Lozoriau, kelkis!“ (2016) Santariškių klinikose.
Algirdas, padedamas meistro, vėlyvą rudenį, žiemą
lauko sąlygomis galynėjosi su granito luitais, juos
šlifavo, dulkėms maišantis su lietumi, su šlapdriba...
Stasio sveikatai silpstant, jam tekdavo vis ilgiau gulėti ligoninėse, ypač 2011–2012 m. Grįžęs namo, jau
nebegalėdavo dirbti. Būdamas vienas namuose, mėgdavo kalbėti telefonu. Tie pokalbiai – dažniausiai ilgi
Stasio monologai jam svarbiomis kūrybos, gyvenimo,
filosofijos temomis. Jų įsiminti neįstengiau, pakartoti,
deja, negalėčiau. Liko tik įspūdis – stulbinanti įžvalgų
gelmė, menininko, filosofo erudicija. Turėjau patirties žymių žmonių pasakojimus užrašyti diktofonu, tačiau šiuo
atveju taip elgtis nedrįsau – įrašinėti, kalbėtojui nežinant,
neetiška, o žinant neliktų minties laisvumo, nuoširdumo.
Stasiui reikėjo išsikalbėti, išsilieti, o net menkiausia įtampa sunkiam ligoniui kenksminga. Bet gal apsirikau? Gal
būtų sutikęs? Kokias įdomias mintis, kokią ryškią as68

menybės raišką būčiau išsaugojusi! Deja...
Labai jaudinantis vakaras buvo Taikomosios dailės
muziejuje 2011 m. žiemą, kai R. Paknio leidykla pristatė albumą „Stanislovas Kuzma“. Sirgau, bet praleisti
tokio įvykio nenorėjau. Brolis Kęstutis atvažiavo net iš
Daukniškių. Pilna salė žmonių, pažįstamų ir nepažįstamų. Stasys atvežtas tiesiai iš ligoninės – pasikeitusiu
balsu, papurtusiu veidu, tačiau nuoširdžiai besidžiaugiantis ir kokybiškai parengtu, gražiai išleistu albumu,
ir iškilmingu vakaru. Sveikina draugai, artimieji. Ypač
įspūdingas Santariškių širdies chirurgų sveikinimas.
Baigiantis oficialiajai daliai, gydytoja Nina Paliuščinskaja, daug metų globojusi ligonį, griežtai pareiškė:
„Кузму надо изъять“ (t. y. išvežti namo ilsėtis). Svečiai
liko furšete, kurį surengė mecenatai Birutė ir Virginijus
Kantauskai. Susibūrę į grupeles, užkandžiavome, džiaugėmės albumu, pavykusiu renginiu ir tuo, kad Stasys galėjo pabūti kartu. Glėbiais pirkome albumus kaip labai
vertingą dovaną draugams, bičiuliams. Greitai knygynuose tų albumų pristigo – teko ieškoti likučių, dalytis
su Lida, sprendžiant, kam dovana reikalingiausia.
Kai po renginio grįžau, nustebino vėlyvas Stasio
skambutis. Sakė jau pailsėjęs, apimtas labai geros
nuotaikos. Domėjosi, kaip patiko pristatymas, tarsi
atsiprašinėjo, kad artimiausiems giminaičiams – iš
kaimo atvažiavusiam dėdei Kęstučiui ir man – būta
per mažai dėmesio, nesuteiktas žodis. Aiškinau, kad
prastai matantis Kęstutis tokioje didžiulėje salėje
būtų pernelyg sutrikęs, o man dėl ligos kalbėti ir visai
neįmanoma. Pasidžiaugėm gražia švente, giminaičių
susibūrimu. Namiškiams Stasys prasitarė: „Jaučiuosi
dalyvavęs savo laidotuvėse...“
Kaip išgyveno netektį artimiausi Stasiui žmonės, žino
tik jie patys. Didelę pagarbą kelia žmonos Lidos, vaikų
Algirdo ir Gabijos nuostata daryti viską, stengtis, kad
būtų įgyvendinti kūrybiniai Stanislovo Kuzmos planai,
kad būtų deramai saugomas jo atminimas.

1

Kęstutis Šapoka. Stanislovas Kuzma: tarp socialinio ir vidinio erdvėlaikių.
Kn. Stanislovas Kuzma. Vilnius: R. Paknio leidykla. 2012, p. 13.

2

Panevėžio balsas. 2003-09-09.
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Pažinti naujaip

Vitalijus DENIUŠAS

KODĖL SŪDUVIAI
IR DAINAVIAI NĖRA JOTVINGIAI

Š

iuo metu sūduvių, dainavių ir jotvingių bendras
tapatumas niekam nekelia net menkiausios abejonės. Bet kuris su savo krašto istorija susipažinęs
Suvalkijos ar Dzūkijos gyventojas viduramžišką šių
Lietuvos regionų kilmę sieja su karingųjų jotvingių
genties palikimu, tiksliau tariant, su jų likučiais, nusėdusiais pietinėje Lietuvos valstybės dalyje. Net garbingoji Wikipedia, įvedus žodį sūduviai, akimirksniu
nukreips į straipsnį su išdidžiu pavadinimu Jotvingiai. Seseriškoji mūsų kaimynė Baltarusija, kurios
valstybingumo šaknys yra bendros su Lietuva, Gardino srities Polesės Jotvą (Ятвязь) irgi mielai tapatina su Sūduva ir Dainava. Kitaip tariant, yra bendras
tarptautinis sutarimas (pradedant vokiečiais, lenkais,
lietuviais, baigiant baltarusiais, latviais, rusais) dėl
istorinio sūduvių, dainavių ir jotvingių tapatumo. Atrodytų, tai gali būti puikus atspirties taškas, nagrinėjant, aiškinantis kitus istorinius nesklandumus.
Antra vertus, gal pasirodys šiek tiek keista, bet, kai
kalbame kad ir apie išsamiai išstudijuotą 1410 m. Žalgirio mūšį, kurio 600 metų sukaktį neseniai minėjome, vis dar kyla nesutarimų, yra aiški takoskyra.
Kiekviena šalis tempia apklotą į savąją pusę. Kodėl
gi kovų už Lietuvos valstybę vieni iš aktyviausių dalyvių sūduviai, dainaviai, jotvingiai be išlygų ir abejonių sutapatinami? Sūduvius (dainavius) laikome
jotvingiais, ir taškas...
Akivaizdu, kad esama nemažai klaustukų, bet
prieš juos tradiciškai užmerkiamos akys. Vienas iš
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tokių – išskirtinai ankstyvas sūduvių vardo paminėjimas. Klaudijus Ptolomėjus, II a. rašydamas apie
Germaniją („Geografija“), prie rytinės Baltijos pakrantės mini venedus, šalia gyvenančius galindus ir
sūduvius. Beje, Publijus Kornelijus Tacitas dar I a.
visus šio krašto žmones apibendrintai vadino aisčiais.
Neseniai pasirodė Eugenijaus Jovaišos trilogija
„Aisčiai“. Šis veikalas – neabejotinas reiškinys šiuolaikiniame istorijos ir archeologijos moksle. Jovaiša, pasitelkdamas turimą archeologinę medžiagą, atvaizduoja
aisčių plataus laikotarpio (nuo I a. iki VIII a.) judėjimą
(migraciją, reemigraciją) baltiškos toponimikos areale, jau anksčiau apibrėžtame kalbininkų. Veikalo
autorius, remdamasis tuo, kaip I–VIII a. keitėsi pilkapiai, patikslina ne tik tokių kultūrų kaip Moščinas
susidarymą, bet ir pateikia konkrečias baltų genčių
gyvenimo vietas, nurodo laikmečius.
Toliau tikslinant sūduvių, dainavių ir jotvingių
tapatumą, manau, tikslinga atsižvelgti į Jovaišos nustatytus faktus. Trilogijoje pateiktas galindų ir sūduvių laidosenos II a. išskirtinumas, palyginti su Tacito minimais pajūrio ir pamario aisčiais. Priminsiu,
kad galindai ir sūduviai, kaip ir kiti aisčiai, mirusiuosius laidojo pilkapiuose. Tačiau, skirtingai nuo
aisčių, tuos pilkapius apjuosdavo dvigubu akmenų
ratu, kapo duobę iš dalies uždengdavo akmenimis.
Be to, jų įkapės turtingesnės.
Jovaiša aiškiai parodo, kaip vėlesniais laikotarpiais plito ir kito pilkapinė aisčių laidosena (aptaria
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pilkapių formos keitimosi tendencijas ir priežastis).
Visą aisčių plitimo procesą suskirsto į keturias pagrindines migracijos bangas: „Pirmoji migracijos
banga sukūrė šiaurinius aisčius ir jų pirmąją pilkapių kultūrą. ...Antroji banga sukūrė Nemuno žemupio plokštinių kapinynų kultūrą, kurios išskirtinis
bruožas – akmenys itin retai naudojami kapo dugne
„aprėminant“ kapo erdvę. ...Trečioji banga sukūrė Centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūrą, kurios išskirtiniu bruožu reikia laikyti akmenų konstrukcijas
kapo dugne, kuri, kaip rodo pirmajame skyriuje pateikti argumentai, buvo ankstyviausia – I a. pirmosios pusės. ...Ketvirtoji banga, palyginti su pirmosiomis, buvo
didžiulė. Ji suformavo rytinius ir vakarinius aisčius“
(Eugenijus Jovaiša. „Aisčai. Raida“, p. 74, 75, 77, 78).
Nuodugniame darbe regime, kaip galindai ir sūduviai I–II a. judėjo Brūkšniuotosios keramikos teritorijų link. Kitaip tariant, dalis galindų ir sūduvių
iš dabartinio Mozūrijos ežerų rajono tada persikėlė į
Panemunius, iš dalies pasklido ir po dešinįjį Nemuno krantą (tarp dabartinių Kauno ir Druskininkų),
kur, tikėtina, susimaišė su ten gyvenusiais Brūkšniuotosios keramikos kultūros žmonėmis. Jovaiša
rašo: „B1 periodo antroji pusė (40–70 metai) – galindų kultūros sklaidos pradžia Lietuvos Užnemunėje.
Apie 150–200 metus ji pasiekė ankstyvuosius Užnemunės paminklus iki pat Nemuno ir Užnemunėje susiformuoja galindų [dainavių protėvių – V. D.] įtakos
kultūra“ („Aisčiai. Raida“, p. 79).
Kalbant apie sūduvių, dainavių ir jotvingių tapatumą, jau galima konstatuoti, kad yra dvi susigiminiavusios teritorijos – tai istorinės Galinda, Sūduva
(materialinis jų paveldas skiriasi nuo kitų aisčių,
tačiau yra identiškas tarpusavyje) ir naujai apgyventa Panemunė, galimai iš dalies susimaišiusi su
Brūkšniuotosios keramikos kultūra (iš dalies, nes
Brūkšniuotosios keramikos kultūros žmonės mirusiuosius greičiausiai degino, tad įtaką pilkapinei
laidosenai kol kas sunku įrodyti). Įdomu ir tai, kad
vėlesniais migracijos etapais aisčiai šias teritorijas
tarsi aplenkė, bent jau nepadarė ženklesnės įtakos
laidojimo papročiams.
70

Nepaprastai svarbūs yra Jovaišos pateikti Vielbarko kultūros žmonių (gotų) ir galindų migraciniai maršrutai. Jie driekėsi žemiau Užnemunės ir
skilo į dvi pagrindines kryptis – pirmoji pro Neries
aukštupį nusitęsė į rytus ir baigėsi dabartinės Okos
ir Maskvos upių apylinkėse, antroji nukrypo į Nemuno aukštupį ir suskilo į dar tris kryptis – per Nemuno aukštupį į rytus, pro Pripetę pietryčių link ir
pietų kryptimi per Bugo upę („Aisčiai. Raida“, p. 74,
75). Trilogijos autorius aprašė, kaip keitėsi laidojimo
įpročiai, aisčiams susimaišius su Brūkšniuotosios
keramikos kultūrai priklausančiais žmonėmis ir su
Rytų baltais. Pilkapių kitimo duomenys atskleidžia,
kaip dabartinėse Rusijos ir Ukrainos teritorijose susiformavo rytiniai aisčiai (aisčių asimiliuoti rytiniai
baltai). Jovaiša aptaria reemigravusių aisčių įtaką
baltų kultūros žmonėms, VI–VIII a. gyvenusiems
tarp Neries ir Nemuno bei tarp Nemuno aukštupio
ir Narevo. Taigi iš grįžtančių emigrantų ir jau anksčiau šioje vietoje susimaišiusiųjų pradeda formuotis būsimieji lietuviai. „Manant, kad pirmoji rytų
galindų-lietuvių banga Nemuno ir Neries tarpupyje
įsikūrė VI a. antroje pusėje ir VII amžiuje, įtikinama,
kad VIII a. migracinis srautas gali būti atpažįstamas
visuotiniu lietuvių pilkapių laidosenos perėjimu nuo
akmenų vainiko sampilo pagrinde prie sakraliosios
erdvės apibrėžimo grioviu“ („Aisčiai. Raida“, p. 81).
„Permainos atėjo ir į vakarinį ir pietvakarinį [buvusioji Brūkšniuotosios keramikos kultūros teritorija –
V. D.] pakraštį (Polesė, Pabugė, Nemuno aukštupys),
kur jau Vielbarko kultūra formavo savo gyvenviečių
tinklą“ („Aisčiai. Raida“, p. 83).
Prieš tai aptartas tris atskiras II–IV a. Vakarų
baltų teritorijas – rytinę Baltijos pakrantę (aisčiai),
Mozūrijos paežeres (galindai ir sūduviai) bei žemes,
apimančias dabartinę Suvalkiją su Dzūkija, – papildė dvi naujos teritorijos su etnosais, pradėjusiais
formuotis ne anksčiau VI a., – tai pilkapių kultūros lietuviai ir jotvingiai / poleksėnai, apsistoję tarp
Narevo ir Nemuno aukštupių. Šios dvi gentys be
galindiškosios aprėpė daugybę kitų kultūrų. Lietuviai išsirutuliojo iš Vakarų aisčių, Vielbarko (gotų),
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Brūkšniuotosios keramikos ir Moščino kultūrų susiliejimo. Jotvingiai tapo galindų, Vielbarko (gotų) ir
Tušemlios kultūros žmonių ainiais: „...vėlesnė Vielbarko žmonių migracija atvėrė naują etapą / kryptį
į Polesę Pripeties baseinu. Pripeties aukštupyje yra
gausios etnonimo *galind- sankaupos, ir tai leidžia
manyti, kad Vielbarko žmonių migracijoje dalyvavo
galindai“ („Aisčiai. Raida“, p. 79).
Jovaiša kritiškai įvertino populiariausias teorijas,
susijusias su migracija Vidurio ir Rytų Europoje. Atsižvelgdamas į mokslui žinomus faktus (archeologinius duomenis, rašytinius šaltinius apie viduramžių
tautų kraustymąsi ir prekybos kelius), archeologas
aptarė šių procesų visumą, įrodydamas, kad rytinius baltus „užklojo“ ne slavai, o Vakarų baltai, ir
tik po to šios teritorijos patyrė slavų poveikį.
Taigi Jovaišos pateikta medžiaga aiškiai rodo, kad
sūduviai, dainaviai ir jotvingiai yra trys atskiros
gentys, susiformavusios skirtingu laiku ir kitokiu
kultūriniu pagrindu.
Istorijos mokslo įrodomoji bazė remiasi archeologiniais radiniais bei rašytiniais šaltiniais. Natūraliai kyla klausimas, kas lėmė, kad istorikai daro
klaidingą išvadą apie besąlygišką šių genčių tapatumą? Klaidos reikėtų ieškoti rašytiniuose šaltiniuose
ir galimose jų vertimo interpretacijose.
XII a. lenkų metraštininkas Vincentas Kadlubekas
(Wincenty Kadłubek), aprašydamas Lenkijos valdovo Kazimiero II žygį 1194 m. į jotvingių – Drohičino
kunigaikščio sąjungininkų – žemes, pačius jotvingius
(poleksėnus / polesėnus) apibūdino taip: „...šie polesėnai – prūsų arba getų tauta...“ (Vinc. Kadl. 1872, p.
407–423; Vinc. Kadl. 1994, p. 156–169). Taigi XII a.
metraštininkas jotvingiuose atpažino ir prūsus, ir
getus (gotus). Lenkas, būdamas prūsų kaimynas,
tikrai skyrė jų kalbą ir išvaizdą, todėl atpažino prūsišką poleksėnų kalbėjimo manierą. Tačiau savo išvaizda jotvingiai jam prūsų nepriminė, užtat priminė gotus. Tai nė kiek nestebina, nes ir Jovaiša teigia,
kad Polesėje ir Nemuno aukštupyje gotai (Vielbarko kultūra) formavo savo gyvenviečių tinklą. Kažin
ar Vincentas Kadlubekas galėjo neskirti prūsų nuo
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prūsiškųjų sūduvių. Apskritai nėra nė vieno rašytinio šaltinio, kuriame būtų bent užsiminta, kad sūduviai XI–XIII a. savo išvaizda skyrėsi nuo kitų prūsų.
Lenkų karai su prūsais tęsėsi kelis šimtmečius, todėl
lenkas galėjo suklysti, kalbėdamas apie kuršius, žemaičius, lietuvius, bet ne apie tiesioginius savo priešus – sūduvius. Palyginkime – negi XIII a. žemaitis
arba lietuvis galėjo neskirti kryžiuočio nuo rusėno?
Kaip sakoma, draugą laikyk arti, o priešą dar arčiau...
Visai kas kita, jei kalbama apie naują, iki tol lenkams
mažai pažįstamą ekspansijos kryptį – Rytus. Pats
Drohičinas, kurį Kazimieras per karinę intervenciją
paėmė apgultin, keršydamas už sąjungą su jotvingiais / poleksėnais, iki tol buvo rusų, o ne lenkų įtakos zonoje. XII a. metraštininkas žinojo, kaip atrodo ir getai (gotai), nes metraštyje jis rašo: „Po to, kai
visi jie [Mazovijos kunigaikščio Maislovo pulkai –
V. D.] Kazimiero buvo sutriuškinti, tas vėl išstato nepamatuojamas pajėgas: keturis būrius pamarėnų, tiek
pat getų (Geticus), prijungęs taip pat skaitlingą dakų
pagalbą ir rusios...“ (Vinc. Kadl. 1872, 286–287; Vinc.
Kadl. 1994, p. 44–47). Taigi sakydamas, kad „...šie poleksėnai – prūsų arba getų tauta...“ metraštininkas
suabejojo tik dėl to, kad jotvingiai atrodė kaip getai
(gotai), tačiau kalbėjo panašiai kaip prūsai. Esu tikras, kad panašios dvejonės nebūtų kilusios, kalbant
apie prūsiškuosius kaimynus sūduvius, nes sūduviai
ribojosi su lenkų Mazovija, be paliovos kariavusia
su galindais, sūduviais ir kitais prūsais.
Kadlubekas tęsia: „...šie žmonės negailestingi, žiauresni už visus laukinius žvėris, neprieinami per juos
saugančias neperžengiamas girias, tankius miškus ir
klampias pelkes“ (Vinc. Kadl. 1872, p. 407–423; Vinc.
Kadl. 1994, p. 156–169). Neperžengiamos girios, tankumynai ir klampios pelkės – visa tai gamtinių sąlygų
į rytus nuo Drohičino aprašymas (Polesės sritis), nes
į šiaurę (Augustavas, Suvalkai, Varėnos link, t. y. sūduvių ir dainavių žemėse) driekiasi žemyninės kopos
aukštuma su savo šviesiaisiais pušynais, o XII a. pabaigoje keliaudami į rytus (Gardino sritin), patektume
į Juodąją Rusią, t. y. Naugarduko žemes, kur gyveno
rusėnai, o ne jotvingiai / poleksėnai.
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Čia labai svarbu neskubėti ir papildomai pasigilinti į genties pavadinimus. Abu jotvingių arba poleksėnų vardai yra sudurtiniai: joti ir vingis (jojantys vingiais) arba pulti (puolė) ir liuoksėti (puolantys
liuoksa). Šių pavadinimų kiltį sieju su išskirtiniu
jotvingių karybos būdu – tik raitomis. Manau, šį
kariavimo būdą poleksėnai-gotai perėmė iš pirmųjų savo protėvių priešų – tai raitieji stepių klajokliai
sarmatai (iranėnų gentys) – ir pirmųjų tiurkų. Prieš
tai kariavę išskirtinai šiaurinėse Juodosios jūros stepėse, o VII a. staigiai atkirsti rytinės slavų valstybės
(Kijevo žemių), jotvingiai elgėsi kitaip negu vietiniai slavai ir baltai, tačiau labai panašiai kaip stepių
kariūnai. Būtent stepių klajokliai laikėsi principo
„apiplėšiau ir pasprukau“. Už tai jotvingius iki pat jų
išnykimo keikė visi priešai. Amžininkai ar vėlesni
metraštininkai pateikė išskirtinį jotvingių apibūdinimą – tai visą gyvenimą medžioklėje, žūklėje,
klajonėse ar kare praleidžiantys žmonės, kuriems
mirus niekas jų nelaidoja, palieka mirties vietoje.
Kiek tame yra tiesos, sunku pasverti, tačiau dūmų
be ugnies nebūna. Žinoma, tam aptarti reikėtų atskiro straipsnio.
Taigi sūduviai paminėti II a. ir šį paminėjimą patvirtina archeologiniai paminklai, o jotvingiai minimi tik nuo X a. Ką jau kalbėti apie Dainavą, kurios
pavadinimas „atsiranda“ XIII a. – tik šio amžiaus
rašytiniuose šaltiniuose aptinkami visi trys vardai.
Svarbu pabrėžti, kad apie sūduvius ir Dainavą
XIII a. dažniausiai rašė su jais kariavę vokiečiai, o
apie jotvingius / poleksėnus – slavai. Nekyla abejonių, kad nuo XIII a. pirmosios pusės visos šios gentys juto tiesioginę Lietuvos įtaką. Būtent ši įtaka ir
tradicija, gyvavusi dar visai neseniai, Lietuvą nuo
pat XIII a. pradžios laikyti vienareikšmiškai vienalyte, galutinai susiformavusia valstybe, lėmė požiūrį, esą visos aplinkinės baltų gentys, išskyrus prūsus,
buvo neginčytina Lietuvos dalis. Šią nuostatą ypač
sustiprino Mindaugo 1253, 1255 ir 1259 m. „dovanos“ Kryžiuočių ordinui. Tačiau 1219 m. pasirašant
taikos sutartį su Galičio-Volyne, šiai slavų valstybei
atstovavo mirusio tų žemių valdovo Romano Mstis72

lavičiaus žmona Romanova su sūnumis Danielium
ir Vasilka, o Lietuvai – net 21 kunigaikštis. Šis bei
keletas vėlesnių faktų liudija, kad baltų gentys jungėsi (liejosi) į laikinus konglomeratus, visų pirma
siekdamos asmeninės naudos. Manau, 1219 m. sutartis iliustruoja Lietuvos valstybės kristalizacijos
keleto genčių pagrindu procesą. Tik nustūmus Tautvilą (galimą konkurentą dėl sosto), Mindaugui pavyko sukurti tai, ką apibrėžia žodis valstybė.
Kai Mazovijos kunigaikštis Konradas 1230 m. pakvietė Kryžiuočių ordiną nukariauti buvusius aisčius – Prūsiją, pirmosios baltų valstybės kūrimosi
procesas paspartėjo. Kryžiuočiai skverbėsi ganėtinai greitai, o tai skatino dalies baltų genčių natūralų
suartėjimą ir susiliejimą. Po to, kai buvo nukariauta
seseriška Galinda ir didelė Sūduvos (apie 1243 m.)
dalis, sūduvių likučiai įsiliejo į Dainavą, kuri buvo
jau vienareikšmiškai lietuviška. Manau, likus dešimčiai metų iki pirmosios Mindaugo dovanos Ordinui 1253-aisiais, sūduviai jau buvo traktuojami
kaip Dainavos dalis, o kryžiuočiai prašė dovanų būtent tos dalies. Dainaviškoji Sūduva 1253 m. užėmė
teritoriją nuo Augustavo ir Suvalkų sričių pietuose
iki Nemuno vingio (nuo Jurbarko iki Kauno) šiaurėje. Šią Dainavos dalį ir pasiūlyta Ordinui pačiam
atsikariauti. Kitaip tariant, visos Mindaugo dovanos buvo tik oficialus jo pažadas nesikišti į broliškų
genčių nukariavimą. Lygiai tas pats fiksuota 1219 m.
Galičio-Volynės ir Lietuvos sutartyje, kai lietuvių
nuožiūrai buvo palikta Naugarduko Juodoji Rusia,
t. y. Romano Mstislavičiaus įpėdiniai pažadėjo nesikišti į jos nukariavimą.
Kurdamas pirmąją valstybę, Mindaugas puikiai
pateisino savo vardą, nes stengėsi paminti daugumą. Turėdamas ryškiausią galią, pirmasis Lietuvos
valstybės kūrėjas privalėjo laviruoti tarp vidinių politinių įtampų. Tačiau svarbiausia buvo išlikti tarp
dviejų pagrindinių galingiausių jėgų, XIII a. viduryje spaudusių Lietuvą iš skirtingų pusių, – tai Ordinas, vieningai palaikomas Vakarų krikščioniškojo
pasaulio, ir Aukso orda, savo įtakon įtraukusi Rytų
slavus. Čia išryškėja ir Mindaugo dovanų Ordinui
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„keistumas“ – už realias dovanas (palaikymą prieš
sukilusį Tautvilą, 1252 m. krikštą ir karaliaus karūną 1253 m.) jis dovanojo tai, ką vėliau Ordinui teks
pačiam nukariauti, – Nadruvą, Skalvą, Žemaitiją,
Sėlą ir Dainavą. Taigi šias dovanas reikėtų suprasti
tiktai kaip galingos Lietuvos pasižadėjimą nesikišti,
kai bus nukariaujamos jai giminiškos gentys.
Grįžtant prie klausimo apie sūduvių, dainavių ir jotvingių tapatumą, svarbus Volynės metraščio („ГалицкоВолынская летопись“) įrašas, kad 1257 m. jotvingiai,
galutinai nualinti lenkų ir rusėnų įsiveržimų, ėmė mokėti duoklę Galičio-Volynei: „...яко дань платили суть
ятвязи же королеви Данилу, сынови великого князя
Романа. /...šią duoklę mokėti paskyrė jotvingiams gi karalaičiui Danieliui, didžiojo kunigaikščio Romano sūnui. [vertimas mano, – V. D.]“ (Галицко-Волынская
летопись. П. (подг. О. П. Лихачевой) / ПЛДР:
XIII век. М., 1981, c. 236–425). Panašu, kad šis pasižadėjimas nebuvo tesėtas, nes jau 1258 m. ir 1259 m.
Volynės metraštininkas aprašė Aukso ordos vado
Burundajaus ir Galičio-Volynės karalaičio Danieliaus baudžiamuosius žygius į Jotvą ir Lietuvą, tiksliau jos dalį (Naugarduko žemes ir Nadruvą), potencialiai galėjusią užsistoti jotvingius. Po tokių sunkiai
pakeliamų smūgių Mindaugas dar bandė išsilaikyti,
pakartotinai teikdamas dovanas Ordinui, tačiau jotvingių likučiams, iš trijų pusių apsuptiems slaviškų
žemių, liko tik vienas kelias – prisijungti prie šiauriau apsistojusių Dainavos sūduvių.
Kryžiuočiai praleisti tokios progos, be abejo, negalėjo ir dar tais pačiais 1259 m. iš nusilpusio Mindaugo pareikalavo naujos dovanos – Skalvos, Žemaitijos
ir visos Dainavos. Turėdamas gerai išplėtotą šnipų ir
pasiuntinių tinklą, Ordinas kuo puikiausiai žinojo,
kad kartu su sūduviais prisijungė prie Dainavos ir
teritorija nuo Balstogės iki Augustavo, t. y. Jotvos likutis. Kad išvengtų galimo nesusipratimo, kryžiuočiai reikalavo iš Mindaugo ne šiaip visos Dainavos,
bet ir tos dalies jotvingių, kurie jau vadinami Dainava. Štai kaip tiksliai skamba ta frazė ir štai kur
padaryta vertimo klaida: „Denowe tota, quam eciam
quidam Jetwesen uocant.“ Šis sakinys kažkodėl išK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

verstas taip: „Dainava vadinamas Jotvingių kraštas“,
tačiau verčiant pažodžiui, būtų: Denowe (Dainava)
tota (visi / visa), quam (ir) eciam (taip pat) quidam
(keletas) Jetwesen (Jotvingių) uocant (vardijimas).
Čia svarbiausi žodžiai yra „quidam Jetwesen“ – „keletas jotvingių“, t. y. dalis, o ne visi jotvingiai! Mano
galva, turėtų būti verčiama taip: „Visa Dainava, taip
pat ir dalis (ten gyvenančių) jotvingių, kurie jau taip
pat (Dainava) vadinami.“
Ši vertėjo klaida patvirtina, kad 1257, 1258 ir 1259 m.,
kai kraštą niokojo lenkai, Galičio-Volynė ir Aukso
orda, jotvingiai išsiblaškė po suslavėjusią Polesę, o
baltiškasis jų branduolys 1259 m. prisijungė prie
Dainavos sūduvių. Atsirado nauja, vėliau Palenkės
pavadinimą gavusi sritis. Žemės tarp Augustavo ir
Suvalkų priklausė sūduvių likučiams, o pietinė dalis
iki Balstogės srities – jotvingiams. Vėliau prie Palenkės buvo priskirta ir buvusios istorinės poleksėnų
sostinės – Drohičino – sritis.
Taigi dviem dešimtmečiams prie dainavių ir sūduvių 1259 m. prisijungę jotvingių / poleksėnų likučiai buvo priversti savo kovų kryptį nuo pietų ir
pietryčių pasukti vakarų link, nes tapo dalimi Dainavos, kurios karinių konfliktų orientyras XIII a.
buvo nukreiptas išskirtinai vakarinių prūsų pusėn.
Istorikai ignoruoja faktą, kad žemaičiai, kuriuos
nusilpęs Mindaugas padovanojo Ordinui, 1260 m.
prašėsi į Lietuvą, vadinasi, buvo pasirengę atsisakyti
savarankiškumo, kad tik jų nenukariautų vokiečiai.
Tačiau prašymas buvo atmestas, todėl 1260 m. žemaičiams patiems teko įvykdyti karybos stebuklą,
po kurio detonavo Didysis prūsų sukilimas. Šiame
sukilime savarankiškai dalyvavo Mindaugo padovanotoji Dainava, ir tai natūralu, nes sūduviai buvo
prūsai.
Tai, kad jotvingiai, kitų jau vadinami dainaviais,
ir sūduviai „nesudainavėjo“ (nesiasimiliavo), įrodo
aktyvus trijų Dainavos vadų – Komanto, Gedotės ir
Kontgirdo – įsitraukimas į prūsų sukilimą.
Keista, bet niekam neužkliuvo neeilinis faktas,
kad vienos srities (Dainavos) kariaunai kažkodėl
vadovavo trys karvedžiai. Tai neįprasta net prūsų
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sukilėliams. Nė vienam dideliam ar mažam baltų
žygiui, ką jau kalbėti apie 23 metus trukusį nepertraukiamą karą, nevadovavo daugiau kaip du
vadai. Unikalus trijų vadų atvejis nekelia didesnių
klausimų tik tuomet, jei atsižvelgiama į faktą, kad
nuo XIII a. antrosios pusės Dainava trumpam buvo
tapusi trijų skirtingų tautinių kilčių junginiu. Jis
turėjo savo unikalią hierarchiją, paremtą vienos
kilties viršenybe prieš kitą. Kalbu apie tai, kad bendriems kariniams Dainavos padaliniams nebūtinai
vadovavo dainavis.
Kadangi Kongirdą metraštininkai rašo po Komanto ir Gedotės, galima daryti prielaidą, kad jis nusileido pirmiesiems dviem. Būtent todėl jį laikyčiau
jotvingių vadu, nes jotvingiai ką tik prisijungė, be
to, prašydami pagalbos. Kadangi Komantas 1283 m.
asmeniškai nutraukė pasipriešinimą, galima teigti,
kad bendroms Dainavos pajėgoms vadovavo jis. O
tai, kad pasitraukė į jau nukariautas Sūduvos žemes,
liudija Komantą buvus sūduvių vadu. Siekiant ateityje išvengti galimo separatizmo, iš Augustavo apylinkių buvo iškeldinta apie 1600 sūduvių.
Pagal analogiją su Daumantu, kuris, nužudęs
Mindaugą ir skubiai sprukęs į Naugardo žemes, spėjo surinkti tiktai giminę ir artimiausią palydą (vos
300 žmonių), iškeldintus sūduvius siečiau tik su valdovo Komanto gimine ir tarnais. Vokiečių kronikininkai mini, kad XIII a. sūduviai galėjo sutelkti net
6 tūkstančius raitelių ir trigubai tiek pėstininkų, tad
skaičius 1600 (o juk tai buvo ir vyrai, ir moterys, ir
vaikai) yra palyginti kuklus, neleidžiantis teigti, kad
vyko masinė viso krašto deportacija.
Iš pateiktų išvadų aiškėja, kad likęs nežinomasis
Gedotė buvo dainavis. Pralaimėję Gedotės dainaviai kartu su Kongirdo jotvingiais (kalbu išskirtinai
apie karius ir jų šeimas) pasidavė Lietuvos malonei.
Svarbu pabrėžti, kad Lietuva pasielgė analogiškai
kaip Ordinas ir šiems valdovams skyrė žemes ne
Dainavoje, o etninėse lietuvių žemėse – Lydos apylinkėse. Valdovų palyda kūrėsi kartu tuose pačiuose
kaimuose. Kadangi dainavių giminė kilmingesnė,
kai kurie kaimai vadinosi Dainavos vardu, tačiau
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kaimyninės Gardino srities žmonės atpažindavo
tarp jų jotvingius, todėl tuos kaimus vadino Jotva
(Ятвязь). Būtent šį Lydos srities kaimų antrąjį vardą istorikai painioja su išskirtinai vien jotvingių
kaimais, keletu dešimtmečių anksčiau įkurdintais
Pripetės šiaurės vakaruose ir vietos gyventojų pavadintais Ятвязь.
Kalbai pakrypus į toponimiką, vertėtų užsiminti
ir apie išlikusius vėlesnių amžių žemėlapius. XVI a.
Prūsijos istorikas ir kartografas Kasparas Hennebergas savo garsiajame žemėlapyje „Prūsija“, rytinėje
šalies dalyje, žymi sūduvių sritį (Sudavia). Manau,
šis faktas patvirtina mano anksčiau iškeltą prielaidą, kad kryžiuočiai, 1253 m. prašydami iš Mindaugo
Dainavos dalies, turėjo omenyje būtent Sūduvos likučius, prisiglaudusius lietuviškoje Dainavoje.
Atslūgus XIII a. kovų įkarščiui, nežinomas XVI a.
autorius vokiečių kalba parašė garsiąją „Sūduvių
knygelę“. Tai įrodymas, kad sūduviai buvo prūsų tauta (pateiktas tapatus tikėjimas ir papročiai).
Praėjus keliems amžiams po nukariavimo, Prūsijos sūduviai niekaip savęs nesiejo su lietuviškąja
Dainava, juo labiau su tolimu ir jiems nepažįstamu
Jotvos kraštu. O šiaurės vakarų Polesės folkloras
(ypač dainos) pasakoja apie jotvingių karius, Pripetės upę. Gardino apskrityje žmonės sieja save su
Jotva, tačiau apie sūduvius ir dainavius šį tą žino tik
iš vadovėlių.
Vos dvidešimt metų gyvavusi jotvingių ir sūduvių sąjunga taip ir liko vadinama Palenke – sritimi prie Lenkijos. XVI–XVIII a. Palenkė nebeturėjo
jokios geopolitinės svarbos, tačiau tradiciškai vis
dar buvo vaizduojama žemėlapiuose kaip išskirtinė
sritis tarp Lenkijos ir Lietuvos. Šiuolaikinėje Lenkijoje Palenkės vaivadijos dalis nuo Augustavo iki
Suvalkų vis dar vadinama Litva (Lietuva). Ten vis
dar gyvi nesuslavėjusių sūduvių (suvalkų) kalbos
židiniai.
Manau, šiandienos suvalkiečiai yra tiesioginiai
sūduvių, dzūkai – dainavių palikuonys. O jotvingių
kraujas buvo per daug neramus, kad jiems pavyktų
sėsliai įsikurti vienoje vietoje.
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Laikai ir žmonės

Regina LAUKAITYTĖ

„DUMKIT Į LIETUVĄ,
KOL DAR NIEKAS NEGAUDO!“
Nelegalus tremtinių grįžimas pokariu

8

000 kilometrų – Altajaus krašto atstumas nuo
„ Kauno – per 13 dienų atliko kelionę neturėdama
jokio bilieto, jokio pažymėjimo. Jaučiasi, pamačiusi
Lietuvą, kaip sapne. Ima baimė, kad už pabėgimą nepakliūtų“,1 – rašyta viename dienoraštyje apie tremtinės sugrįžimą 1948 m. gegužę (tiesa, atstumas iki
Altajaus krašto gerokai trumpesnis). Panašių žinių
apie pabėgimus iš tremties gana daug publikuotuose
dienoraščiuose ir atsiminimuose. Žmonės grįždavo
pakeleivingais krovininiais sąstatais, dalį kelio įveikdavo pėsčiomis, turintys pinigų parvykdavo keleiviniais traukiniais, parskrisdavo lėktuvais. Pastarieji
atvejai ypač glumino sovietinius pareigūnus, nes galiojo labai griežta bilietų įsigijimo tvarka. Bėgliai, ne
tik lietuviai, bet ir Lietuvos žydai, lenkai, rusai, grįždavo ir su šeimomis, ir pavieniui.
Pirmieji nelegaliai grįžti ryžosi 1941-ųjų tremtiniai, vėliau į gimtinę bėgo ir pokarinių trėmimų
aukos, kol sovietų režimas dar nebuvo smarkiai
sugriežtinęs pabėgimų prevencijos. Šio straipsnio
tikslas – pasitelkus tremtinių dienoraščius ir atsiminimus, Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) fondus,
ištirti, kokios buvo tremtinių bėgimo į Lietuvą paskatos ir mastas, kaip jie mėgino slapstytis Tėvynėje, ko
griebėsi sovietų valdžia, siekdama nutverti bėglius,
kad vėl juos represuotų. Ši tema iš esmės nauja lietuvių istoriografijai, kurioje vyrauja trėmimų masto
ir organizavimo, trauminės patirties tyrimai. Bene
pirmasis apie bėglius prabilo Rimvydas Racėnas, pats
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pabėgęs iš tremties, surinkęs ir paskelbęs panašaus
likimo žmonių atsiminimus.2 Tremtinių nelegalaus
grįžimo atvejai, kai kurie statistiniai duomenys minimi leidiniuose apie trėmimus ir našlaičių parvežimą
į Lietuvą.3
Tremtinių bėgimo į Lietuvą paskatos ir mastas

Po visą plačią Sovietų Sąjungą 1944 m. vasarą iš
garsiakalbių ėmė sklisti radijo pranešimai apie Raudonosios armijos užimamus Lietuvos miestus. Nepaprastai sunkius karo metus išgyvenę tremtiniai jų
klausėsi, apimti prieštaringų jausmų, nedrąsiai vildamiesi pagaliau grįžti į gimtinę. „Karui pasibaigus,
Lietuva priartėjo“,4 – rašė viena 1941-ųjų tremtinė.
Visoje SSRS tikėtasi, kad režimas taps švelnesnis.
Žmonės ėmė susirašinėti, kai kurie ryžosi aplankyti ištremtus saviškius. Nors Lietuva buvo nualinta
karo, tremtinius pasiekdavo artimųjų siunčiamos
maisto produktų, drabužių, vaistų siuntos, piniginės
perlaidos. Daugeliui tai padėjo įveikti badą ir baisius
nepriteklius, net susitaupyti pinigų kelionei atgal.
Bene pirmasis realus laisvės dvelktelėjimas buvo
žinia apie atvykėlius iš Lietuvos, jie 1945 m. pabaigoje–1947 m. tremties vietose ieškojo našlaičių, kuriuos
turėjo parvežti į gimtinę. Nors Lietuvos SSR AT Prezidiumo buvo įpareigoti pasirūpinti tik tais, kurie
atsidūrę vaikų namuose, parvežė ir pilnamečių, ir
tėvus turinčių vaikų, kuriuos motinos išsiuntė gimi75

nėms.5 Neretai artimieji patys važiuodavo į tremties
vietas, kad parsivežtų savo šeimos narius, bent jau
vaikus.
Žinia apie našlaičių grąžinimą paskatino tremtines siųsti prašymus SSRS valdžios institucijoms,
Lietuvos SSR AT prezidiumui, jos pirmininkui Justui
Paleckiui. Motinos maldavo leidimo sugrįžti, kad galėtų auginti Lietuvoje svetimiems paliktus, našlaičiais
tapusius savo vaikus, arba prašė leisti grįžti iš tremties
su vaikais, kad šie galėtų mokytis gimtąja kalba.6 Gavusios neigiamą atsakymą, jos stengėsi išsiųsti į Lietuvą bent nepilnamečius vaikus, nes tremtyje jų laukė
vien skurdas ir nutautėjimas, arba visa šeima bandydavo grįžti nelegaliai.
Kita paskata ryžtis kelionei namo buvo žinia, kad
lageriuose kalintiems vyrams jau leidžiama grįžti į
Lietuvą. 1941 m. birželį į SSRS gilumą tremiamus „socialiai pavojingus elementus“ – suaugusius vyrus ir šeimų galvas – pakeliui atskirdavo ir įkalindavo pataisos
darbų lageriuose. 1946 m. amnestuoti vyrai ėmė grįžti
į Lietuvą, o apie tai sužinoję šeimų nariai ryždavosi
bėgti iš tremties vietų.7 Represiniams organams trūko
nurodymų, kaip elgtis su tokiais bėgliais. Juridiniu požiūriu situacija buvo miglota ir tada, kai ėmė nelegaliai
grįžti po karo ištremtos partizanų ir jų rėmėjų šeimos.
Antai Švenčionių apskr. milicija 1948 m. pranešė vidaus reikalų ministrui, kad bent 25 iš 48 šeimų nariai
nelegaliai grįžo pas vyrus ar tėvus, dėl kurių dalyvavimo ginkluotame pasipriešinime artimieji buvo ištremti, bet dabar partizanai jau išėję iš pogrindžio, legalizavęsi, „dirba visuomenei naudingą darbą“.8 SSRS vidaus
reikalų ministro pavaduotojas Ivanas Serovas 1949 m.
liepos 14 d. išleido potvarkį nr. 1/8599, nurodydamas,
kad legalizuotų partizanų (režimo pareigūnų terminais – „banditų“) šeimų nariai paleidžiami iš tremties
tiktai gavus Ypatingojo pasitarimo prie SSRS VRM
leidimą.9 Greičiausiai šis nurodymas taikytas, tiriant
sulaikytų asmenų bylas, o tremtiniams apie jį nebuvo
pranešta.
Tremtiniai bėgo į Lietuvą ir dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų – šeimos, dažniausiai vien moterys
su vaikais, badavo ir šalo atšiauriame Sibiro klimate.
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Sistema buvo žiauri – ištremta tūkstančiai kūdikių ir
vaikų, šeimos gyveno sugrūstos po kelias į ankštus
palaikius būstus. Moterys ir paaugliai buvo priversti
už skurdų davinį ir išperkamas duonos korteles dirbti
nepaprastai sunkius fizinius darbus (kirsti medžius,
klampoti į darbą už daugybės kilometrų). Iš Lietuvos
atsivežtus drabužius, patalynę, įrankius mainydavo
į maistą, kad prasimaitintų. Sunkiausia lemtis teko
1941 m. tremtiniams, nes karo sąlygomis visa Sovietų Sąjunga gyveno pusbadžiu. Tačiau ir ištremtieji
po karo daugelyje vietų pateko į gyvenimui menkai
pritaikytas sąlygas, badavo. „Nebuvo ko valgyti, mitom vien žole, nes Parčios gyvenvietėje [Sverdlovsko
sr. – R. L.] išlaikytiniams ir vaikams duonos kortelių
nedavė“,10 – taip 1945-ųjų tremtinė atsakė į tardytojo
klausimą, kodėl pabėgo. Iš 1249 lietuvių (356 šeimos),
1945 m. ištremtų už poliarinio rato, į Komijos ASSR,
1946–1948 m. pabėgo 244, buvo paleisti 92 (iš jų 67
vaikai atiduoti giminių globai į Lietuvą).11
Ryžtą bėgti skatino Tėvynės ilgesys ir nuogirdos,
pasiekiančios tremtinius: „1946 m. vasarą pasklido
gandas, kad esą NKVD dar neturinti įsakymo tremtinių gaudyti, jei jie kartais pradėtų bėgti į savo gimtines“,12 – rašė atsiminimuose viena tremtinė. Atsirado
sėkmingai pabėgusiųjų, kurių patirtis drąsino kitus:
„Jau ir iš mūsų pajudėjo Tėvynėn. Aiškaus nieko. Išvyksta slaptai, nesisako. Kaip su dokumentais irgi nežinau. Vienas tik aišku – išvyksta su daug pinigų. Jau
ir iš vietos esą parašę. Vyksta pavieniui vienas, kitas.“13
„Taip ir pradėjo dumti tremtiniai namo. Ne dešimtimis,
šimtais, o po vieną ar po du tris susitarę.“14 Kai kuriose
tremties vietose net atsirado grįžimo organizatorių –
pavyzdžiui, Syktyvkare (Jakutijos ASSR) motinas su
vaikais ragino bėgti lietuvis tremtinys M., palydėdavęs
jas iki pat Vilniaus.15
Bene pirmasis iš represuotųjų 1941-aisiais grįžo panevėžietis Polonskis. Iš Kansko lagerio (Krasnojarsko
kr.) patekęs į Maskvą kaip specialistas elektrotechnikas, jis sugebėjo pabėgti ir per 3 mėnesius 1943 m. žiemą grįžo į Lietuvą. „Motina jo neatpažino – taip buvo
sublogęs“,16 – rašė dienoraštyje kanauninkas Povilas
Dogelis. 1944 m. viena pirmųjų nelegaliai grįžo MagK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

dė Adomauskienė, 1941-aisiais ištremta iš Kretingos
apsk. Jai pavyko iki 1949 m. rudens išsislapstyti Mosėdyje.17
Sunku pasakyti, kiek pabėgimų buvo sėkmingi. Į
Krasnojarsko kr., Buriatijos-Mongolijos ASSR, Irkutsko, Tomsko, Molotovo ir kt. sritis 1945 ir 1948 m. buvo
ištremta 14 048 lietuvių šeimos, 47 534 asmenys. Iki
1948 m. lapkričio pabėgo 1659 tremtiniai, iš jų 975
buvo sulaikyti, 684 – ieškomi.18 Rusų istoriko Viktoro
Zemskovo duomenimis, SSRS mastu iš 85 985 žmonių, kurie 1941–1949 m. pabėgo iš tremties vietų, iki
1950 m. sausio 1 d. buvo sugauta net 78 620.19 Dažniausiai bėgdavo „ukrainiečių nacionalistai“ (tarpukariu veikusios organizacijos OUN nariai) – 4,39 proc.
ištremtųjų; SSRS kilmės vokiečių pabėgo 2,63 proc.;
vadinamųjų „vlasovininkų“, kurie kariavo vokiečių pusėje, – 2,07 proc.; ištremtųjų iš Krymo – 1,73 proc.; asmenų, o 1945–1948 m. ištremtų iš Lietuvos, – 1,23
proc.20 Šie skaičiai greičiausiai apytiksliai, nes ieškomųjų sąrašuose paprastai atsidurdavo tik šeimos galva, nepilnamečių apskaita nebuvo tokia griežta. Be
to, į šią statistiką įtraukus 1941-ųjų tremtinius, bėglių
procentas būtų gerokai didesnis. Kai kurie ne kartą
mėgino laimę grįžti namo.
Bėglių gyvenimas sovietinėje Lietuvoje

Iki 1948 m. Lietuvos SSR valdžia į nelegaliai grįžusius tremtinius žiūrėjo gana atlaidžiai. Režimas dar
nebuvo nusistovėjęs, be to, dalis 1941 m. deportuotųjų grįžo legaliai po amnestijos arba pripažinus,
kad į tremtinių sąrašus jie pateko atsitiktinai.
Bėgliai elgdavosi įvairiai. Absoliuti dauguma gyveno be dokumentų, slapstydamiesi pas artimuosius, matyt, vildamiesi greitų politinių permainų.
Antri stengėsi gauti fiktyvius dokumentus ir legalizuotis. Treti siekė įsidarbinti arba stojo mokytis
į įvairias mokyklas, labai neviešindami, bet ir neslėpdami fakto, kad grįžo iš tremties. Dar kiti autobiografijose rašydavo, kad prieš pat nacių okupaciją
1941 m. pasitraukė į SSRS gilumą, todėl turi ten išduotus dokumentus.
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Sunkiausia buvo vadinamųjų nelegalų padėtis.
„1949 m. vasario mėnesį lėktuvu pabėgome iš Jakutijos ir laimingai pasiekėme Lietuvą. Netrukus pradėjo
mūsų ieškoti. Dokumentų jokių neturėjome. Slapstėmės pas gimines ir pažįstamus. Ne kartą teko su
sergančia Motina skubiai keisti pastogę, kai kildavo
įtarimas, kad mūsų buvimas jau pastebėtas“, 21 – atsiminimuose rašė Dalia Grinkevičiūtė, kurią 14-metę
1941 m. ištrėmė su motina ir broliu. Daug bėglių
buvo kilę iš kaimo, tad grįžę apsigyvendavo artimųjų namuose ir padėdavo jiems ūkyje. Neturintys tokių galimybių eidavo per kaimus, apsistodami „kur
dienai, kur dviem“, „po parą, po savaitę, kas kiek laikė“.
Žmonėms, įveikusiems tūkstančius kilometrų
iki Lietuvos, pritrūkdavo ryžto palikti gimtąsias
vietas – daugumą suėmė toje pačioje apskrityje, iš
kurios buvo ištremti. Tik vienas kitas grįždavo su galiojančiais dokumentais (nuslėptu lietuvišku pasu, už
kyšį gavę pažymą, kad yra išleisti į laisvę). Nelegalai
gyveno nuolatinėje baimėje, mirę neturėdavo net savo
kapo. „Nežinomi kapai... Kiek jų buvo ir dabar tebėra
Lietuvoj...“22 – rašė Dalia Grinkevičiūtė, kuriai teko
savo motiną palaidoti namo rūsyje, karstą padarius iš
spintos... Palaidojimai kapinėse būdavo įslaptinami.
Dukart iš Syktyvkaro bėgusios Otilijos Butkevičiūtės
amžino poilsio vietą Tytuvėnuose 1967 m. aplankiusi
likimo draugė, išsislapsčiusi Ukrainoje, liūdnai konstatavo: „Jokio paminklo ant jos kapo nepastatė. Net užrašo nėra.“23
Lietuvos SSR milicija ir saugumas iki 1948 m. nebuvo gavę aiškaus nurodymo gaudyti bėglius, įvairiose
nusikaltėlių paieškos suvestinėse dar nebuvo grafos
„pabėgusieji iš tremties vietų“. Į sugrįžėlius pakančiai
žiūrėjo ir valdžios atstovai. Antai su motina ir seserimi iš Altajaus krašto nelegaliai grįžusi Vanda Jazdauskaitė-Jakštienė rašė: „1947 m. atvykome į Telšius pas
mamos seserį, ten nuėjome į pasų skyrių, pasakėme,
iš kur atvykome, liepė atnešti metrikus, ir taip gavome
pasus.“24 1947-ųjų sausį nelegaliai iš Altajaus kr. grįžęs Antanas Jasinevičius, kai po 3 metų buvo suimtas,
tvirtino, kad Rokiškio milicijai iškart pasisakė, iš kur
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atvykęs, ir gavo pasą.25 Nelegaliai iš tremties su keturiais vaikais grįžusi Anelė Katilienė gana drąsiai ieškojo darbo Utenos apskr. kadrų skyriuje ir Švietimo
ministerijoje, vėliau įsidarbino mokytoja Tauragnų
vidurinėje mokykloje.26 Kai kam pavyko įsidarbinti
vykdomuosiuose komitetuose, net ministerijose. Jauni
tremtiniai siekė tęsti mokslą gimnazijose, stojo į aukštąsias mokyklas. Vis dėlto taip „įžūliai“ elgtis ryždavosi ne daug kas.
Moterų padėtis buvo lengvesnė – jos be didesnių
kliūčių gaudavo naujus dokumentus, pasinaudodamos
gimimo metrikais arba civilinės metrikacijos biurų
išduotais jų išrašais, žinoma, mergautinėmis pavardėmis. Netekėjusios stengdavosi ištekėti, kad pasikeistų
pavardes, pasitaikydavo ir fiktyvių santuokų. Nepilnamečiai gaudavo pasus pagal gimimo metrikus, o jų
neturintys bandydavo legalizuotis nustatyta tvarka.
„Įsisuko karuselė: gimimo metrikų, kurių, žinoma,
nerasta, paieškos, kelios medikų komisijos gimimo
metams patvirtinti ir visa kita biurokratija“,27 – atsiminimuose rašė Napalys Augulis, su draugu pabėgęs iš
tremties Komijos ASSR, kur su motina, senele ir broliu
buvo ištremtas 1945-aisiais. Grįžęs 1947 m. ir apsigyvenęs pas dėdę, po biurokratinės procedūros gavo paskendusio berniuko metrikus, jo vardu ir vadinosi visą
gyvenimą.
Nemažai bėglių patys grįždavo į tremties vietas,
ypač po 1948–1949 m. kolektyvizacijos ir naujos trėmimų bangos. Įsikurti Lietuvoje tuomet buvo nepaprastai sunku, o tremtyje jau turėjo nuolatinį darbą,
užgyventą šiokį tokį turtą... Išvengti lagerio ir grąžinimo į tremties vietą buvo galima nebent užsitikrinus
įtakingų asmenų užtarimą arba sutikus bendradarbiauti su saugumu. Kai kurie, vengdami įkalinimo,
atsidūrę padėtyje be išeities (tarkime, moterys, grįžusios su 3 ar 4 vaikais), priimdavo enkavėdistų keliamas sąlygas.
Sulaikyti bėgliai išbandė ir kitą būdą, kaip likti
gimtinėje, – patys arba per giminaičius, įtakingus
pažįstamus siųsdavo prašymus Lietuvos SSR AT
Prezidiumui, MT, vidaus reikalų ministrui, kitiems
aukštiems pareigūnams, prašydami leidimo gyven78

ti Lietuvoje. Nežinia, kiek tokių prašymų buvo patenkinta, nes pabėgimo aplinkybių bylas siųsdavo
Ypatingajam pasitarimui prie SSRS VRM, galutinį
nuosprendį priimdavo jis. Vis dėlto ryšiai su veikėjais, padariusiais karjerą sovietinėse institucijose,
ne vienam padėjo išvengti pakartotinių represijų.
Pavyzdžiui, Tiesos žurnalistui Jonui Dovydaičiui pavyko užtarti savo seserį Laimą, pabėgusią iš tremties
1947 m., nors paaiškėjo, kad ir jis pats, 1944 m. atlikęs
bausmę lageryje ir išsiųstas gyventi į Totorijos ASSR,
grįžo į Vilnių, pažeisdamas pasų režimą. (Vasario
16-osios Akto signataro Prano Dovydaičio šeima
buvo ištremta 1941 m.)28 Iš tremties 1947 m. pabėgusi
Šapokienė (dvi dukras jau anksčiau nelegaliai parsivežė jos vyras) išsaugojo laisvę, užtarus rašytojui
Teofiliui Tilvyčiui.29 Ketinantys bėgti ar vykstantys
išpirkti savo artimųjų neretai pasirūpindavo gauti
valsčių, miestų vykdomųjų komitetų raštus, kad vietos valdžia neprieštarauja dėl tremtinio grįžimo į buvusią gyvenamąją vietą.
Režimo represijos

Tremtinių galimybes pabėgti varžė SSRS VRM spec.
komendantūros, kurių žinioje jie buvo. Suaugusieji privalėjo jose registruotis kas mėnesį ar kas tris
mėnesius. Vis dėlto nuošaliose gyvenvietėse, ypač
atšiauriame klimate, šios tvarkos laikytasi, matyt,
nelabai griežtai. Karo metais kai kur jos net atsisakyta. Tai drąsino tremtinius bėgti. Tremties vietų
spec. komendantūros ieškodavo bėglių, pasitelkdamos agentus, perimdamos laiškus, neapdairiai siunčiamus tremtyje likusiems artimiesiems. Nustatę
bėglių adresus, komendantai Lietuvos SSR apskričių, iš kurių tie asmenys buvo ištremti, VRM skyriams siųsdavo vadinamąsias „paieškos užduotis“
(орентировки). Taigi bėglių paiešką vykdė tų vietovių, iš kurių jie buvo ištremti arba kuriose gimė ir
galėjo turėti giminių, milicija.
1948 m. požiūris į nelegaliai grįžtančius tremtinius
kardinaliai pasikeitė – organizuojant naujus plataus
masto trėmimus, represinėms struktūroms nurodyK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

ta užtikrinti pabėgimų
prevenciją. Siekta sustiprinti bėglių paiešką,
įbauginti
tremtinius
itin griežtomis bausmėmis. Antra vertus,
Sovietų Sąjungos mastu dešimtis tūkstančių
pabėgusių ir nelegaliai
iš nežinia kokių pajamų gyvenančių žmonių represinis režimas
priskyrė nusikalstamam pasauliui. Dar
1945 m. sausio 8 d. SSRS Liaudies komisarų taryba
priėmė nutarimą, pagal kurį pabėgusieji iš lagerių ir
tremties vietų prilyginti banditams ir kontrrevoliucionieriams, o jų bylas Ypatingasis pasitarimas prie
SSRS VRM svarstydavo neteismine tvarka. Kasmet
rengtos specialios bėglių gaudymo operacijos, buvo
stiprinamos užkardos, griežtinama baudžiamoji atsakomybė. Dirbta ir kabinetuose, ir su agentūra. Be
to, imta rengti plataus masto paieškos reidus.
Bene pirmąją bėglių gaudymo akciją Lietuvoje
sovietų valdžia suderino su 1948 m. gegužę vykdyta didele trėmimo operacija. Gegužės 20 d. milicijos
skyriai gavo VRM telegramas su nurodymu, kad per
24 val. suimtų visus asmenis, pabėgusius iš tremties30 (jų sąrašai jau buvo pasiekę milicijos skyrius
kaip „paieškos užduotys“). Nežinia, ar buvo organizuota speciali paieška – greičiausiai suėmė tuos, kurie slapstėsi pas tremiamus artimuosius. 21 suimtąjį
išvežė kartu su tremtiniais gegužės 22-ąją, dar 64 –
kitą dieną.31
Netrukus, 1948 m. birželio 16 d., Lietuvos SSR
VRM gavo dar vieną griežtą direktyvą – SSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas, apkaltinęs, kad
bėglių gaudymui neskiriama reikiamo dėmesio, nesiimama ryžtingų paieškos priemonių, nurodė, kad
respublikoje nebaudžiamas slapstosi 721 tremtinys,
1945 m. pabėgęs iš Kazachijos SSR, Komijos ASSR,
Altajaus krašto, Molotovo ir Sverdlovsko sričių. Juos
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sulaikyti įsakyta per 15 dienų. 32 Vykdydama šią direktyvą, VRM surengė plataus masto operaciją, kurios terminas pratęstas iki liepos 15 d. Sulaikytus
bėglius planuota suvežti į Šiaulius, o iš ten deportuoti traukiniais. Suimta 120 žmonių – 32 vyrai, 63
moterys, 25 vaikai. Lydimus konvojaus, liepos 29 d.
juos išvežė į Rusijos gilumą. 33 Sulaikyti suaugusieji
už pabėgimą būdavo baudžiami 3 metais pataisos
darbų lageryje, vėliau grąžinami į ankstesnę tremties vietą (radau bylą moters, kuri pati grįžo į Sibirą,
bet apsigyveno ne ten, iš kur pabėgo, todėl buvo vėl
represuota). Nepilnamečius (iki 16 metų amžiaus)
iškart grąžindavo į tremties vietas, net jei ten nebūdavo jų šeimos narių. Lietuvoje leisdavo likti vien
mažamečiams – juos perduodavo giminėms arba
apgyvendindavo vaikų namuose.
Griežtinant baudžiamąją atsakomybę, 1948 m.
lapkričio 26 d. SSRS AT prezidiumas priėmė nutarimą „Dėl asmenų, iškeldintų į nutolusius Sovietų
Sąjungos rajonus Tėvynės karo metu, baudžiamosios atsakomybės už pabėgimus iš privalomo ir nuolatinio apgyvendinimo vietų“. Jame nurodyta, kad
tie žmonės yra iškelti „amžinai“, o už pabėgimą
numatyta bausmė – 20 metų katorgos. Asmenims,
slepiantiems bėglius arba padedantiems pabėgti
ir įsikurti, grėsė 5 metai nelaisvės. 34 Tokių griežtų
bausmių baimė smarkiai sumažino pabėgimų skaičių – 1948 m. iš spec. gyvenviečių pabėgo 6863, o
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1949 m. net 4 kartus mažiau – tik 1723 žmonės. 35
1948–1949 m. sandūroje visoje Sovietų Sąjungoje
ieškota maždaug 19 550 asmenų, pabėgusių iš tremties. Jų paieška sustiprinta ir Lietuvos SSR – milicijos
skyriai turėjo sudaryti bėglių kartotekas, parengti
individualios paieškos planus ir dukart per mėnesį
pranešti vadovybei rezultatus. Rengtos akcijos. Antai
1949 m. sausio 17–vasario 9 d. milicijos skyriai tikrino
abėcėlinį 827 asmenų sąrašą – buvo peržiūrimos pasų
ir karinės įskaitos stalų, civilinės metrikacijos aktų
registracijos ir adresų biurų, kalėjimų kartotekos. Per
šią „kabinetinę“ akciją milicija rado 307 bėglius, 142
suėmė.36
Lietuvos SSR VRM, kaltinama neveiklumu, stengėsi pademonstruoti kuo geresnius paieškos rezultatus, todėl suimdavo net ir tuos asmenis, kurie, atrodytų, neblogai pritapo prie sovietinės sistemos. Antai
1941-ųjų tremtinys, 1947 m. gruodį nelegaliai grįžęs
iš Altajaus kr., komjaunuolis, nors tapo Tauragės
VRM skyriaus stribu, bet 1949 m. vis tiek buvo suimtas. 1941-aisiais ištremtą mokytojų Jasinevičių keturių asmenų šeimą 1946 m. į Lietuvą atšaukė LSSR
Švietimo ministerija, įdarbino kaimo mokykloje, bet
1949 m. jie visi buvo suimti ir vėl išvežti į tremties
vietą Altajaus kr.37
Bene didžiausia 1949 m. bėglių gaudymo operacija
vyko nuo lapkričio 26 iki gruodžio 26 dienos. Į 12 Lietuvos apskričių buvo pasiųstos VRM sudarytos operatyvinių darbuotojų grupės (60 žmonių) su 90 VRM
Vilniaus karo ir seržantų mokyklų kursantų, mobilizuotas visas LSSR VRM „periferinių organų apara80

tas“ – milicininkai.
Sulaikyta 117 bėglių,
dar 91 išaiškintas
(beje, 18 iš jų pasirodė esantys VRM
agentai ir informatoriai su 24 savo šeimų
nariais).38 1949 m.
Lietuvos SSR iš viso
rasta 1870 bėglių,
iš jų 1135 buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o nepilnamečius
grąžino į tremties vietas. Tų metų gruodžio mėn. ieškota dar 1416 bėglių.39
Vidaus reikalų ministras Sergejus Kruglovas 1950 m.
sausio 16 d. įsakė, kad SSRS VRM padaliniai iki gegužės 1 d. visiškai užkirstų kelią tremtiniams pabėgti
ir visomis priemonėmis aktyvintų bėglių paiešką –
tai vienas pagrindinių VRM uždavinių.40 Gavusi šią
direktyvą, Lietuvos SSR VRM vasario 20–kovo 5 d.
surengė dar vieną akciją – šįkart į apskritis išsiųstos
operatyvinės grupės turėjo surasti bent po vieną ar
du konkrečius bėglius. Pagrindine paieškos priemone darėsi agentūrinis darbas su bėglių giminėmis ir
pažįstamais. Kalėjimų viršininkams duotas nurodymas: „Visi sulaikyti bėgliai kalėjimuose turi būti apstatyti agentūra.“ 41
Individualizuota pabėgusių tremtinių paieška buvo
efektyviausia. Represinės struktūros, išsiaiškinusios
galimus adresus, organizuodavo sekimą, verbuodavo agentūrą. Pavyzdžiui, Šiaulių apskr. VRM skyrius
1950 m. pavasarį sulaikė Uršulę Ručienę, kuri 1948 m.
gegužę buvo ištremta į Irkutsko sr., o lapkritį grįžo į
Lietuvą. Jos paieškai buvo užverbuoti 6 slapti informatoriai iš kaimynų, pažįstamų, bendravusių su jos
šeimos nariais, broliais ir seserimis. Dukrai prasitarus,
kad motina slapstosi Kužiuose, į miestelį ir jo apylinkes buvo pasiųsta informatorė, apsimetusi elgeta, tačiau bėglės neaptiko. Suėmimo operaciją imta organizuoti, dukros kaimynui – informatoriui „Simonui“
sužinojus, kada ši ketina vežti motinai nupirktus batus. Kai sėdusi ant dviračio išvažiavo į Kužius, įkandin
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pajudėjo automobilis ir motociklas. Jodvi susitiko per
pamaldas bažnyčioje. Išėjusi dukra „apgobė motiną
skara, perdavė krepšį su batais ir tuoj pat dviračiu išvažiavo atgal į Šiaulius“, nepamačiusi, kaip trys milicininkai sulaiko bėglę. Patenkintas sėkminga operacija,
Šiaulių milicijos vadas liepė paskatinti jos vykdytojus
ir – simboliška – sumokėti 300 rublių informatoriui
„Simonui“.42
Bėglių paieškos metodai darėsi vis rafinuotesni.
Iš tremties vietų imta siųsti užverbuotus agentus,
kurie, apsimetę bėgliais, ieškančiais prieglobsčio,
turėjo demaskuoti besislapstančius tremtinius. Į
Lietuvą 1950 m. buvo atsiųsta keletas tokių agentų.
Tiesa, komandiruotus iš Sverdlovsko ir Irkutsko sričių netrukus grąžino atgal, nes šie nerodė iniciatyvos įdavinėti bėglių, viena tremtinė net prisipažino,
kokiu tikslu grįžusi.43 Bet iš Gurjevo sr. komandiruota „Fania“, atsivežusi tremtinių laiškų, greitai
užmezgė ryšius su besislapstančiais asmenimis. Pasinaudojus agentės informacija, per du mėnesius suimta 12 bėglių.44 Jų paiešką ėmus laikyti vienu svarbiausių VRM uždavinių, dauguma buvo sulaikyti
ir pakartotinai represuoti. 1951–1953 m. surastųjų
sąrašuose jau ėmė vyrauti pavardės asmenų, kurių
paieška paskelbta per klaidą. Režimas netgi galėjo
šiek tiek atleisti varžtus. Spec. gyvenviečių kontrolė
po 1953-iųjų sušvelnėjo – tremtiniai privalėjo registruotis kartą per metus, galėjo keisti gyvenamąją
vietą respublikos, krašto ar srities ribose. 1954 m.
liepos 13 d. buvo panaikintas itin griežtas SSRS AT
Prezidiumo 1948 m. lapkričio 26 d. nutarimas, pagal
kurį bausmė už pabėgimą buvo 20 metų katorgos. Ji
sumažinta iki 3 metų laisvės atėmimo.45
Lietuvos SSR milicija 1955 m. sausio 1 d. ieškojo
338 asmenų, pabėgusių iš tremties (spec. gyvenvietėse
tuo metu vis dar gyveno 73 795 lietuviai iš 1 690 049
tremtinių46). Vis dėlto šioks toks režimo „atšilimas“
buvo juntamas. Antai paskelbus Elenos Staniškienės,
1941-ųjų tremtinės, 1948 m. sausį pabėgusios iš Jakutsko, sąjunginę paiešką, 1955 m. ji rasta Kaune, kur
gyveno mergautine pavarde. Konstatavus, kad bėglė
„dirba visuomenei naudingą darbą, socialiai nėra paK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

vojinga“, o kartu su ja nelegaliai grįžęs sūnus mokosi
Žemės ūkio akademijoje, nutarta, kad „netikslinga“
jų grąžinti į tremties vietą, byla nutraukta.47 Represijų tais metais išvengė ir visoje SSRS ieškota Emilija
Lukoševičienė, 1941-ųjų tremtinė, 1947 m. nelegaliai
grįžusi į Lietuvą (sūnus mirė Sibire). Ji buvo rasta Joniškio raj. – kartu su vyru, atlikusiu bausmę lageryje,
mokytojavo kaimo pradinėje mokykloje. Jos byla irgi
nutraukta.48 Tačiau spec. gyvenviečių sistemos Sovietų Sąjunga atsisakė tik 1965 m.
* * *

Keli tūkstančiai pabėgusių tremtinių papildė Lietuvoje pokariu susidariusį pasyvųjį (neginkluotą) pogrindį, kuris niekam nesipriešino, tik laukė geresnių laikų. Nelegaliai arba su fiktyviais dokumentais
gyveno asmenys, besislapstantys nuo mobilizacijos,
nuo lagerio ar tremties, sugrįžę „be teisės gyventi
Lietuvos SSR“ ir pan. Šis pogrindis neįtikėtinai ilgai
puoselėjo viltį, kad sovietų valdžia Lietuvoje netrukus žlugs. Tačiau jokių politinių pokyčių nebuvo, o
pogrindis kasmet nyko dėl išdavysčių, režimo represijų. Sąlyginė pabėgusių tremtinių sėkmė buvo
vien mažamečių vaikų pargabenimas į Lietuvą,
nes absoliučią daugumą suaugusiųjų 1948–1953 m.
valdžios organai surado ir pakartotinai represavo.
Sėkmingi ir nesėkmingi pabėgimai – tai dar viena
nepaklusimo režimui istorijos dalis, kurią derėtų
pažinti geriau.
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Vidmantas VALIUŠAITIS

TRYS NEBAIGTI DARBAI
Juozo Kojelio 100-ųjų gimimo metinių paraštėje

P

ernai gruodžio 2 d. sukako 100 metų, kai gimė Juozas Kojelis (1916–1910), Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, publicistas, pedagogas, antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvis.
Sukaktis praėjo tyliai, mažai pastebėta – praėjusių
metų gruodžio 2 d. surengtas kuklus paminėjimas Menininkų namuose Kaune, o šiemet vasario 16 d. – Vinco
Krėvės muziejuje Vilniuje.
O šią asmenybę vis dėlto verta paminėti plačiau. Ne
vien todėl, kad tai buvo ištikimas Lietuvos sūnus, šviesus Tėvynės patriotas. Ne mažiau svarbu tai, kad mūsų
žemei nusipelniusių žmonių prisiminimas įprasmina ir
mūsų pačių, gyvųjų, būtį, motyvuoja ir įpareigoja naujiems darbams.

Jautė skolą tėvams ir artimiesiems

Apie Juozo Kojelio darbus, nuveiktus Lietuvos labui,
čia nekalbėsiu, juos primena jo paties raštai – knygos,
straipsniai, atsiminimai, kitų autorių tekstai. Norėčiau
prisiminti senas skolas, kurios tebėra jam neatlygintos.
Su Juozu Kojeliu susipažinau prieš 26-erius metus,
1991-aisiais lankydamasis Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pažintis, vėliau peraugusi į nuoširdžią draugystę,
truko iki pat jo paskutinio atodūsio. Parengiau spaudai
dvi jo publicistikos knygas – „Iš nakties į rytą“ (1996),
„Tarp rūpesčių ir vilties“ (2001), buvau įtrauktas į kai
kuriuos kitus projektus, sustojusius pusiaukelėje. Juos
ir norėčiau aptarti.
„Matau, kad esi labai užsiėmęs ir vargu mano planas
galėtų realizuotis, – rašė man Juozas 2007 m. spalio 13 d.
laiške. – Kad kiek suprastum, kai ką pasakysiu. Aš savo
pinigėlius kaišau šen ir ten, labiau bendriesiems reikaK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 7 · 10

lams, bet lieku skolingas savo tėvams ir likusiems Lietuvoje šeimos nariams, kuriems teko valgyti partizanų, kalėjimų, Sibiro lagerių duonos, prarasti gyvybę ir sveikatą.
Lietuviškais reikalais padirbėta ir išeivijoje. Galvoju apie
temą (maždaug): „Jokūbo ir Marcijonos Kojelių PALIKUONYS Lietuvoje-Sibire-išeivijoje“. Turiu daug įvairios
medžiagos, daugybę dokumentų, nuotraukų.“
Po dviejų dienų (2007-10-15) pridūrė: „Nėra reikalo
skubėti. Tu mūsų šeimą ganėtinai pažįsti. O medžiagos
labai daug. Paimtum pas save. Nuvogdamas laiko nuo
tiesioginių darbų. Esu realistas. Gali įvykti, kad to Tavo
paruošto darbo ir nebesulaukčiau. Bet čia kiti dalykai. Jie
ilgiau išsilaiko negu pats žmogus.“
Ketinome susitikti, kad viską aptartume detaliau, bet
gavau liūdną laiškelį: „Žmona ligoninėje. Aš irgi labai išvargęs.“
Gruodžio 10 d. Elena Kojelienė mirė. Laidotuvių nebuvo. Velionė kremuota, o jos urną su pelenais Juozas
pagarbiai pasidėjo miegamajame, greta nuotraukos ir
gėlių puokštės.
„Čia mudu su Elenute pasikalbam“, – sakė, kai aplankiau jį Kaune po žmonos mirties.
Laiškų knyga

Vėliau iškėlė naują idėją. Didelį asmeninį jo archyvą tada
tvarkė Maironio muziejaus archyvarė. Paaiškėjo, kad
Juozas susirašinėjo su maždaug 700 asmenų. Vien iš filosofo Juozo Girniaus gavęs apie 80 laiškų. Jie tvarkingai
sudėti į vokus, vokai – į dėžes. Išsaugojęs nemažai savo
paties laiškų nuorašų.
Sumanė išleisti susirašinėjimo su žymesniais žmonėmis rinktinę. Žurnalas Metai jau buvo paskelbęs vertin83

gos, įdomios Juozo Kojelio korespondencijos su Antanu
Maceina pluoštą.
Mudviejų susirašinėjimas atsinaujino 2008 m. sausį.
„Mielas Juozai, galvojau apie tą laiškų knygą. Aišku,
nežinau visos Jūsų susirašinėjimo apimties. Ji, be abejo,
labai didelė, į vieną knygą nesutalpintum. Ir nėra reikalo.
Bet iš to, ką žinau, siūlyčiau koncentruotis į tą idealistinį
LF [Lietuvių fronto] branduolį, kuris leistų geriau atskleisti sąjūdžio, kuriame Jums teko asmeniškai veikti, vertybes
ir kilnius, principingus žmones. Todėl į knygą siūlyčiau
dėti laiškus ne pagal formalų autoriaus priklausymo LF
kriterijų, bet gal pagal labiau subjektyvų, žmogiškąjį.
Nežinau, ar turite, tarkim, Žymanto laiškų, kai kuriais
atžvilgiais jie gal būtų net įdomesni negu kai kurių frontininkų (taip spėju, nežinau, neskaičiau). Taigi kalbant
konkrečiai, iš to, ką mačiau pats ir spaudoje, siūlyčiau
dėti J. Brazaičio, A. Maceinos, A. Damušio, V. Vardžio, J.
Girniaus, B. Brazdžionio, V. Dambravos laiškus. [...] Čia
galėtų būti branduolys. Apie jį galima lipdyti kitus. Nežinau, ką daugiau turite: gal jau minėtąjį Žymantą, gal
Raštikį, gal Biržišką... Moterų visai nepaminėjau, gal kokios nors „gražios ponios“ turite laiškų? [...] Tai maždaug
tokios mintys. Kaip jums atrodo?“
Juozas atsiliepė iškart: „Vidmantai, pilnai pritariu. Ne
frontininkų laiškai gali būti taip pat labai įdomūs. Galvoje turiu Žymantą (Žakevičių), kuris gyvenimo pabaigoje
pasidarė beveik frontininkas, „Į Laisvę“ bendradarbis.
[...], taip pat St[asį] Lozoraitį, R[imvydą] Šilbajorį, N[ijolę]
Gaškaitę, B[irutę] Pūkelevičiūtę, [Vincę Jonuškaitę] Zaunienę, [Juozą Kęstutį] Valiūną, mano švogerėlį V[incą]
Trumpą. Jei užsuktum, pakalbėtume.“
2008 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos žinios paskelbė Audriaus Musteikio straipsnį „Kas bijo Juozo Kojelio?“ Kitą
dieną Juozas parašė: „Jei gali kur gauti tą numerį, man
būtų įdomus Tavo komentaras.“
Atsiliepiau: „Mielas Juozai, su malonumu perskaičiau.
Mano nuomone, tai vienas iš geriausių Jūsų biografinių
aprašymų. Vietomis aštrus, tiesus, kietas, žinoma, ne
visiems patiks. Kai kam gal ir labai nepatiks. Bet Kojelis
nebūtų Kojelis, jeigu nesakytų, ką galvoja. Kas nors gi turi
susisukęs brūzgulį pavaryti pirklius iš Viešpaties šventyklos. Įdomu, kad žurnalistas gana gerai suprato Jūsų
84

mintis ir, sakyčiau, sąžiningai perteikė. Yra pora smulkių
netikslumų, bet tai mažmožis. Tas straipsnis galėtų būti
įvadinis trečiajam publicistikos tomui. Ką manytumėte?
Žodžiu, publikacija, mano nuomone, gera ir graži. [...]
Džiaugiuosi, kad taip kūrybiškai reiškiatės. Tai leidžia tikėtis, kad sveikata dar pakenčiamai tarnauja.“
„Vidmantai, ačiū už atsiliepimą. Pritariu, kad dėtinas
į 3-jį raštų tomą. Aš pats pastebėjau porą netikslumų. Nedideli. Jei pasiseks, maždaug tokiu stiliumi norėčiau parašyti savo gyvenimo „išpažintį“ (2008-08-06).
Pridūrė, kad rugpjūčio 23 d. turės grįžti į ligoninę, kurioje neseniai gydėsi: „Nieko rimto. Manau, kad operuos
tulžį. Šiaip, Vidmantai, nebesu iš stipriųjų. Bet... pakankamai ilgą laiką toks buvau.“
2008 m. gruodžio 21 d. laiške Jonui Jasaičiui, buvusiam savaitraščio Dirva redaktoriui, irgi nusiskundė:
„Artėjant prie apskritos šimtinės, atsiranda visokių sveikatos bėdelių. Visiems sakau, kad esu tik stebėtojas, jau
nebe veikėjas.“
Lankiau Juozą ne kartą. Susipažinau su archyvu. Atrinkau publikuotiną korespondenciją. Pradėjau suvedinėti laiškus į kompiuterį.
„Vidmantai, kaip esi numatęs pavadinti laiškų studiją? – teiravosi 2009 m. vasario 13 d. – Aš manau, kad
pavadinime Kojelio pavardė nenaudotina. Toks pageidavimas TIK dėl pavadinimo. Visa kita daryk, kaip esi
suplanavęs. Viskas gerai, jei bus sakoma, kad tai Kojelio
susirašinėjimas. Gal pridėsi savo ar kieno kito laiškučių.“
Koks bus fondo ir archyvo likimas?

2009 m. kovo 9 d. Juozas pasidalijo savo rūpesčiu:
„Jau kelios dienos, kai ramybės neduoda pora klausimų, į kuriuos ieškau atsakymų. Nežinau, ką tai reiškia: ar momento nuotaikos, ar kažkas daugiau. 1. Kojelių šeimos fondas (KŠF) [...] yra lyg tai amžinas (kol
gyvuos JAV), kadangi galima naudoti tik nuošimčius,
o pagrindinė suma neliečiama.“ Bet čia pat ironiškai
priduria, kad jis žinąs tik du „amžinus dalykus“: „senais laikais buvo „amžina plunksna“, kuria galėjai rašyti nepamirkęs į rašalą, o visi labai gerai žinome apie
„amžiną meilę“.
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Toliau rašo jau be juokų: „Kas bus, kai manęs nebebus? Ir kartos po manęs? Kas darys sprendimus? Gal ir
išeiviškų temų pritrūks? Gal sprendimus daryti pavesti ne
asmeniui, o kokiai institucijai? Gal palikti instrukcijas,
kad tos institucijos įgalioti atstovai galėtų skirti metines
premijas. Už ką? Ar nemanai, kad verta būtų pasitarti?“
Kitas jo rūpestis buvo archyvas: „Į „Išeivijos“ institutą
parvežiau Leonardo Valiuko archyvus. Valiukas – daug
Lietuvos laisvinimo darbuose nusipelnęs veikėjas (turėjęs
tam tikrų silpnybių kaip ir mes visi). Archyvas užšaldytas, nenaudojamas. Buvau užsikepęs čia parvežti ir Bern.
Brazdžionio archyvą. Ačiū Dievui, nuo tos klaidos išgelbėjo p. Ruseckaitė. O kur galėtų prisiglausti Juozo Kojelio archyvas? Labai norėčiau, kad mano alma mater – Vytauto
Didžiojo u-te. Bet kol „išeivijos“ [tą žodį visada rašė kabutėse – V. V.] institute nėra išeivių, padėti tas dėžes kur
nors pasuolėje [...] kategoriškai nenoriu.“
Juozui Kojeliui atrodė, kad Išeivijos institutas neišlaiko deramo balanso, vertindamas lietuvių emigracijos paveldą, aiškų prioritetą teikia su mėnraščiais
Metmenys, Akiračiai ir su Šviesos-Santaros sąjūdžiu
susijusiai minčiai, mažai dėmesio kreipia į krikščioniškojo sparno intelektualinį palikimą, nors išeivijoje
būtent ši kryptis buvusi gerokai platesnė, svarbesnė ir
įtakingesnė. Juozas manė, kad archyvą patikėjus Išeivijos institutui, jį ištiktų Adolfo Damušio archyvo likimas – liktų be tinkamo tyrinėtojų dėmesio.
2009 m. birželio 18 d. laiške dėl trečiojo savo publicistikos tomo rašė: „Vidmantai, mano knygoje, manau, bus
daug poleminių straipsnių. Gal įrašyti titulinę dedikaciją
(maždaug kaip antroje knygoje Brazaičiui): „Kas išduoda nekaltą žmogų, kurį turi pareigos ginti, tas nusilaužia
moralinį nugarkaulį. Prof. Antanas Maceina.“
„Gera mintis, Juozai, – tuojau pat jam atsakiau, – į
„mostį“ Jūsų knygai ir visai laikysenai apskritai. Tinka.
Būtinai įdėsiu.“
Po poros savaičių (2009-06-29) rašė: „Vidmantai,
aš jau gerokai senstelėjęs. Maniau, kad su Natkevičiumi man neteko bendrauti. Patikrinęs sąrašą asmenų, su
kuriais esu pasikeitęs laiškais, užtikau ir Vinco. Ir dar
daugiau: Į „Laisvę“ 1973 m. nr. 50 paskelbiau jo puikią
virš 13 puslapių Lietuvių Fronto 30 metų veiklos apžvalgą.
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Juozas Kojelis su poetu Bernardu Brazdžioniu knygos „Iš nakties į rytą“ pristatyme Los Andžele 1996 m. Iš Juozo Kojelio asmeninio archyvo

Labai vertingas straipsnis, sąžiningai parašytas.“
Susirašinėjimas su Natkevičium man labai patiko –
laiškų nedaug, bet informacija nauja, įdomi, kitur nepasikartojanti.
„Jeigu rastumėte susirašinėjimą su [Kajetonu] Čeginsku – irgi praverstų. Šiandien paskambinau jam į Upsalą,
perskaitęs, kad jis irgi [Lietuvos prezidento] apdovanotas.
Labai nudžiugo […]. Bet požiūris į tuos apdovanojimus
panašus kaip jūsiškis, – ne laiku, ne vietoje, per vėlai rodomi pagarbos ženklai džiaugsmo neteikia. Jaučiuosi,
sako, nejaukiai, kad esu gerbiamas tuo pačiu dekretu kaip
ir Brazaitis – nė iš tolo negaliu su juo lygintis. Iš balso jutau, kad yra silpnas ir didelis ligonis.
Sakėsi jau seniai nevaldąs vienos rankos, o susijaudinęs
negali aiškiai reikšti minčių. Jį apėmusi Parkinsono liga.
2007 m. gegužę, kai vykau automobiliu į Švediją, nusikėlęs
į Stokholmą, jam paskambinau. Sakiau, esu netoli, atvažiuočiau tuos porą šimtų kilometrų, jei turėtų valandėlę
laiko pasimatyti. Atsakė: nenoriu, kad mane tokį pamatytum, koks dabar esu...“ – rašiau Juozui liepos 9 d. laiške.
2009 m. liepos viduryje paštu gavau vieną iš paskutinių Kojelio publicistikos tekstų – apie skandalingai
vykstantį liustracijos procesą. Tai nedidelė knygelė, aptarianti konkretų atvejį – kolaboravimu su sovietų KGB
buvo apkaltintas operos solistas, buvęs tremtinys Vincentas Kuprys.
„Liustracijos procesas – tarp skandalo ir skandalissimo“, – rašė tada ELTA. Juozas Kojelis, būdamas 93 metų
amžiaus, savo tiriamosios žurnalistikos darbu patvirti85

no, kad iki pat gyvenimo pabaigos, nepaisydamas sveikatos svyravimų, išliko darbingas, kūrybingas, intelektualiai pajėgus.
„Gavau epopėją apie Kuprį, – rašiau jam, susipažinęs su
brošiūra (2009-07-24). – Ačiū. Perskaičiau. Įdomus, rimtas, informatyvus, naudingas darbas. Jau daviau skaityti ir
kai kuriems kitiems žmonėms. Klausinėja, kur įsigyti. Atsiliepimai apskritai geri. Aišku, skaitys ir nedraugai, ieškos
prie ko prikibti. Nebūčiau vadinęs skyrelio „Sąžiningi liudijimai“. Kiekvienas nešališkas skaitytojas atskirs, kur liudijimai sąžiningi, kur ne. Verčiau „Kitokie liudijimai“ ar pan.
Nereikia duoti priežasties kritikams kibti prie smulkmenų,
nukreipiant dėmesį nuo esminių dalykų. Bet tai, žinoma,
mažmožis, nekeičiantis reikalo esmės. Šiaip visa byla išguldyta santūriu tonu, išsamiai, argumentuotai. [...]
Dar kartą spaudžiu dešinę, sąžiningai atlikus darbą
ir nusimetus nuo savo pečių dar vieną darbų nešulį. Šita
palaima vis dar negaliu džiaugtis aš pats. Keliu ir gulu
su mintimis apie savo įsipareigojimus, kiek galėdamas
judu priekin. Bet žingsnis nėra spartus, nes kasdien po 10
valandų atiduodu tarnybai (valanda į darbą, valanda atgal). Taigi lieka tik savaitgaliai. Na, bet neįveikia kelio tik
tas, kuris neina...“
Juozo atoliepis (2009-07-24): „Vidmantai, dėl „sąžiningų liudijimų“ visiškai pritariu. Jei dabar rašyčiau, kiek
kitaip formuluočiau išvadines mintis. Kažkaip skubėjau
baigti. Tačiau visumoje esu gan patenkintas. Turiu bėdų
su akimis. O jos labiausiai dar reikalingos.“
Publicistika. Laiškai. Atsiminimai

Kai prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Juozą Brazaitį aukščiausiu valstybės apdovanojimu – Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi – ir iškart pasigirdo
keletas, švelniai tariant, „nustebusių balsų“, Juozas Kojelis man parašė (2010-05-28): „Vidmantai, kai žmonės
su akademiniais laipsniais Brazaitį vadina nacių talkininku, tai prisipažįsta, kad jie tokių laipsnių neverti. [...]
Gi Adamkus, prieš nužengdamas nuo sosto, spėjo tikrai
vertingą sprendimą padaryti.“
Čia tiktų pridurti Juozo testamentinį liudijimą Karininkų ramovėje Kaune 2006 m. gruodžio 9 d. iškilmin86

goje kalboje, pasakytoje savo 90-mečio proga: „Liudiju,
kad 1941 metų sukilėliai ir Laikinoji Lietuvos vyriausybė
buvo laisvės kovotojai ir nacių priešai, o ne nacių talkininkai, kaip kad Lietuvos nedraugai bando įtikinėti. Pripažįstu, kad tuo metu įvyko daug šiurpių nusikaltimų, bet
jie buvo už Laikinosios vyriausybės ir organizuotų sukilėlių kontrolės ribų. Jau daug pasako faktai, kad vokiečių
okupacijos metu Lietuvoje veikė vienas geriausiai organizuotų antinacinės rezistencijos pogrindžių Europoje ir
kad didelis skaičius lietuvių, ypač inteligentų, atsidūrė
vokiečių kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose.
Dideliais nusikaltimais kaltinami vadinamieji „baltaraiščiai“. Turiu savo patirtį, nes trumpą laiką pats buvau
„baltaraištis“. Esu pasiruošęs stoti prieš bet kokį tarptautinį ar Lietuvos teismą, išskyrus korumpuotą... „liustracijos
komisarą“. Manau, kad buvo ir nusikaltėlių „baltaraiščių“,
bet už nusikaltimus jie turi atsakyti tik individualiai.“
Paskutinį laišką man Juozas Kojelis parašė 2010 m.
rugsėjo 2 d.: „Manau, kad aš turiu Tau tikrai rimtą pasiūlymą. Tu tą pasiūlymą žinai, bet be detalių, kurias aš
turiu galvoje. Užvakar iškilo bėdos su mano širdimi. Į namus atvyko mano geroji gydytoja, patikrino ir apsisprendė
siųsti į Raudonojo kryžiaus ligoninę Kaune. Rytoj nuo ryto
išvykstu. Į namus pareisiu kitos savaites gale. Labai norėčiau, kad tada pas mane užsuktum. Viską aptartume.“
Grįžusį iš ligoninės aplankiau. Jis perdavė man elektroninę versiją savo atsiminimų knygos, kurią rašė iki
pastarojo meto. Tiesa, ne visiškai baigtą. Ir paprašė parengti spaudai.
Tačiau kitą laišką gavau jau iš Juozo sūnaus Lino
(2010-10-29):
„Sveikas Vidmantai, visados malonu tave išgirsti. Teisingai spėliojai – tėvelio padėtis labai prasta. Šiek tiek
atsigavo po operacijos, bet greit sveikata pradėjo blogėti.
Šiandien išskrendu iš Richmondo per Varšuvą ir atvyksiu
į Vilnių rytoj. Būtų labai gerai mudviem susieiti. Tau paskambinsiu atvykęs.“
Lapkričio 11 d. jau rašiau nekrologą.
Tebėra trys pradėti ir nepabaigti darbai, kurių Juozas labai laukė, vylėsi, kad jie „išsilaiko ilgiau negu pats žmogus“.
Tai publicistikos tomas. Laiškų tomas. Atsiminimų tomas.
Nelikus Juozo, tuo pasirūpinti derėtų gyviesiems.
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Mahir Gamzajev*

KONSULO KRĖVĖS
VIZOS Į GYVENIMĄ

Prieš 135 metus spalio 19 dieną gimė Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), lietuvių literatūros
klasikas, mokslininkas, diplomatas, visuomenės ir politikos veikėjas. Straipsnyje pateikiami nauji
unikalūs jo veiklos Baku faktai.
Rašytojas, pedagogas, politikas ir konsulas

Kijevo šv. Vladimiro imperatoriškojo universiteto absolventas Krėvė atvyko į Azerbaidžaną 1909 m. rugpjūtį ir
nuo naujų mokslo metų pradėjo dėstyti rusų kalbą ir literatūrą Baku 1-ojoje realinėje gimnazijoje. Azerbaidžaniečiai jį pažinojo kaip Vikentijų Josifovičių Mickevičių.
Vienas ryškiausių rusų poezijos Sidabro amžiaus
atstovų Konstantinas Balmontas (1867–1942) laiškuose Krėvei rašė: „Jūs labiau negu kuris kitas lietuvių rašytojas leidote man pajusti lietuvių kalbos jėgą,
švelnumą, grožį ir užburiančią skambesio įvairovę...“
Šiandien ne vienam, mažiau pažįstančiam Krėvę,
jis iš tikrųjų tėra garbingas praeities reliktas – literatūros klasikas, kontroversiškas politikas. Bet arčiau
prisilietus prie šios didžios ir dramatiškos asmenybės, vaizdas pasikeičia. Vienas žymiausių XX a. lietuvių išeivijos poetų, Krėvės studentas, bet anaiptol
ne profesoriaus apologetas Alfonsas Nyka-Niliūnas
* Autorius yra lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinių bei kultūrinių ryšių
tyrinėtojas, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas.
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(1919–2015), išgirdęs apie Krėvės mirtį, 1954 m. liepos 9 d. dienoraštyje rašė:
„...Pirmas žinios įspūdis – lyg būtų miręs Nemunas, Vilniaus katedra arba Šatrijos kalnas: taip giliai
jis buvo įsišaknijęs mano sąmonėje. Nuo pat vaikystės, nuo pirmųjų žodžių ir knygų, namuose ir mokykloje, – visur buvo Krėvė...“
Matyt, tą patį apie Krėvę ne vienas lietuvis galėtų pasakyti ir šiandien. Kas nepamena jo „Dainavos
šalies senų žmonių padavimų“, „Šarūno“, „Skirgailos“, „Milžinkapio“ ar „Dainos apie arą“? Kas nesisėmė įkvėpimo iš romantiškų jo istorijų apie tautos ir
šalies praeitį? Krėvės kūryba primena galingą vėją,
skatinantį svajoti, nerimti, siekti...
Šis vėjas visuomet pūtė ir į paties rašytojo bures.
Kitas dalykas, kad jis nunešdavo Krėvę prie pavojingų krantų, užplukdydavo ant rifų. Tai ypač pasakytina apie prieštaringą ir nenumaldomą polinkį
veltis į politiką, kuri, švelniai tariant, nebuvo jo pašaukimas. Kaip tik tokiomis akimirkomis rašytojas,
neturėdamas patikimo kompaso, susipainiodavo,
išklysdavo iš kelio. Yra priėmęs sprendimų, kurie
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galėjo pražudyti ne tik jo reputaciją, bet ir gyvybę.
Reikia pažymėti, kad į politinę veiklą Krėvė aktyviai
įsitraukė būtent gyvendamas Baku, kai po 1917 m. vasario revoliucijos Rusijoje suartėjo su vietos eserais. Tų
metų spalį pagal šios partijos sąrašą buvo išrinktas Baku
miesto Dūmos deputatu ir iki 1918 m. balandžio 25 d.
priklausė miesto Tarybos ir Dūmos eserų frakcijai.
Krėvės politinė veikla Baku tik fragmentiškai tyrinėta, tačiau šįkart pasigilinsime į beveik nežinomą,
pusantrų metų trukusią diplomatinę rašytojo tarnybą
Azerbaidžane (1919–1920). Lietuvos valstybės konsulu nepriklausomoje Azerbaidžano Respublikoje Krėvė
buvo paskirtas 1919 m. kovo mėnesį. Iki šiol neskelbti
Azerbaidžano ir Lietuvos archyvų dokumentai rodo,
kad šią jo gyvenimo dalį gaubia daug paslapčių.
Teisuolis ir humanistas

1921 m. Kaune išleistame „Lietuvos albume“ rašytojas Liudas Gira (1884–1946) užsimena, kad gyvendamas Azerbaidžane Krėvė „nemažai čia padėjo atklydusiems į tą tolimą šalį mūsų tautiečiams, teikdamas
jiems Lietuvos pasus, kurie Azerbaidžano Respublikoj
davė vis dėlto kai kurių garantijų, vadavo pakliuvusius į kalėjimus ir t. t.“
Tai kone vienintelis viešas liudijimas apie mažai žinomą konsulinę Krėvės veiklą. Kai ką apie tai galima rasti tarpukario Lietuvos teisininko ir kultūros
istoriko Zigmo Toliušio (1889–1971) veikalo „Vincas
Krėvė: Medžiaga biografijai“, parengto 1958 m., rankraštyje. Čia cituojami žinomo Baku politikos veikėjo Mykolo Banevičiaus (1884–1963) žodžiai:
„Krėvė buvęs savotiškas žmogus: jis nesivaržęs
priemonių, kai reikėję padaryti gerą darbą. Jis buvęs
drąsus ir sumanus, kad išgelbėtų žmones, kuriems
grėsė suėmimo ar sušaudymo pavojus, Krėvė išdavinėjęs fiktyvinius Lietuvos pilietybės pažymėjimus, su
kuriais tie žmonės galėję vykti į saugesnes vietas.“
Beje, ir pats Banevičius, anuomet turėjęs Michailo
Podšibiakino pavardę, bolševikams užgrobus Azerbaidžaną, vos spėjo pasprukti į Kauną su Krėvės išduotu Lietuvos pasu.
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Liudijimai gana šykštūs, nepatvirtinti dokumentais, bet ir iš jų galima susidaryti įspūdį, kad Lietuvos konsulas Baku gelbėjo žmones nuo raudonojo
teroro, smarkiai rizikuodamas savo paties likimu.
Žmonėms neretai tenka susidurti su drąsos ir padorumo išbandymais, tačiau tik nedaugeliui pavyksta juos išlaikyti. Pasaulio diplomatijos istorijoje tokio
pasiaukojimo pavyzdžių nemažai būta Antrojo pasaulinio karo metais. Japonijos konsulas Kaune Chiune
Sugihara (1900–1986), Švedijos diplomatas Budapešte
Raoulis Gustavas Wallenbergas (1912–1947), Turkijos diplomatas Rodo saloje Selahattinas Ülkümenas (1914–2003), Portugalijos konsulas Bordo
Aristides,as de Sousa Mendesas (1885–1954), Ispanijos generalinis konsulas Vengrijoje Giorgio Perlasca
(1910–1992) ir daugelis kitų, rizikuodami gyvybe,
išgelbėjo tūkstančius žydų nuo sušaudymo ir konclagerių (fatališkas pavyzdys, kad Wallenbergas, išvengęs nacių susidorojimo, Raudonajai armijai užėmus
Vengriją, buvo suimtas ir nukankintas Lubiankoje).
Kaip Krėvė bolševikų užgrobtame Baku gelbėjo
žmones nuo raudonojo teroro, pasaulinės diplomatijos istorijoje duomenų nerasime. Tačiau rašytojas, paklusdamas sąžinės balsui, neliko abejingas – aplink
siautėjant smurtui, pagal išgales padėjo įvairių tautybių ir politinių pažiūrų žmonėms, net savo oponentams. Tai irgi buvo sunkus žmogiškumo išbandymas.
Nepriklausomame Azerbaidžane 1918–1920 m.
veikė šešiolikos užsienio valstybių atstovybės, išduodavo savo piliečiams pasus, legalizuodavo įvairius
dokumentus. Tą darė net kai kurios Baku veikusios
tautinės bendrijos. Pavyzdžiui, Estija ir Latvija savo
diplomatinių atstovybių Azerbaidžane neturėjo, pasus estams ir latviams išduodavo, jų dokumentus
legalizuodavo latvių ir estų nacionalinės tarybos.
Atlikti tokį darbą buvo ir Lietuvos konsulo Krėvės
pareiga, tačiau jis vienintelis iš užsienio valstybių
pareigūnų, pažeisdamas oficialias instrukcijas, išduodavo fiktyvius kilmės dokumentus žmonėms,
kuriems grėsė mirtis arba kankinimai. O bolševikai
represijų žiaurumu nė kiek nenusileido naciams.
Krėvė tuomet pasiaukojamai gelbėjo žmones, nes
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fiktyvūs Lietuvos pilietybės pažymėjimai, kuriuos
konsulas išdavė įvairių tautybių asmenims, tapo jų
vizomis į gyvenimą...
Taigi, nepaisant savo politinių simpatijų ar viešai reikšto nepalankaus požiūrio į kai kurias tautas,
Krėvė ir gyvenime elgėsi taip, kaip kūryboje – buvo
didis humanistas...
Tiltai per karo liepsnas

Lietuvos konsulatas Baku buvo įsteigtas 1919 m.
pradžioje, suvokiant būtinybę palaikyti artimesnius santykius su nepriklausomu Azerbaidžanu ir
Paryžiaus taikos konferencijoje veikti kartu su kitais
nepriklausomybę paskelbusiais buvusios Rusijos imperijos pakraščiais, siekiant tarptautinio pripažinimo. Ne mažiau svarbu buvo ginti Lietuvos piliečių
interesus. Sprendžiant iš įvairių archyvinių dokumentų, tuo metu Azerbaidžane galėjo gyventi keletas
tūkstančių išeivių iš Lietuvos, nemažą jų dalį sudarė
Pirmojo pasaulinio karo pabėgėliai. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, daugelis norėjo grįžti į Tėvynę.
Padėti jiems buvo vienas svarbiausių konsulo Krėvės
uždavinių. Įgyvendinti tai buvo nelengva, nes dvi nepriklausomas valstybes 1918–1920 m. skyrė Rusijos pilietinio karo liepsnos. Lietuvos konsului teko sunkus
darbas ir didžiulė atsakomybė už tautiečius, norinčius
grįžti namo. Tai liudija ir raštas Nr. 372 Lietuvos užsienio reikalų ministrui Augustinui Voldemarui (1883–
1942), Krėvės rašytas 1919 m. gruodžio mėnesį:
„Svetimųjų dalykų ministrui. Pranešame šiuo, kad
Užkaukazy atsiliko daugel Lietuvos piliečių, jų tarpe
nemaža inteligentijos; viename Baku gyvena keli aficierai lietuviai, vienas pulkininkas, keturi kariški gydytojai ir t. t. Dėlei brangumo kelio Tėvynėn jie negali
šiandien nei svajoti, kad galėtų greitu laiku be pašalpos
iš šalies grįžti tėvynėn. Daugumas iš jų pasiliko čionai
baigus demobilizacijai turkų fronto. Visi jie nusiminę
be galo, kad negali gauti jokių žinių iš Tėvynės. Prašytume šiuo, kad Gerbiamasai Tamysta prisidėtute prie
to, kad per inteikėją šio visi tie Lietuvos piliečiai, kurie
norėtų persiųsti žinias Užkaukazin, galėtų tai atlikti.“
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Azerbaidžane gyvenusiems lietuviams buvo sunku
ne tik grįžti į Tėvynę, bet ir perduoti apie save kokią
nors žinią gimtinėje likusiems artimiesiems – tiesioginio pašto ryšio tarp Azerbaidžano ir Lietuvos nebuvo. Konsulas apsiėmė spręsti ir šią problemą. 1919 m.
lapkričio 13 d. Baku eserų laikraštyje Znamia truda
paskelbė kreipimąsi į vietos lietuvius, kad norėdami
susisiekti su Tėvyne atneštų laiškus į konsulatą, iš
ten specialus pasiuntinys per Prancūziją nugabens
juos į Lietuvą.
To paties mėnesio 18 d. pasirodė žinutė, kad Azerbaidžano teritorijoje gyvenantys asmenys Lietuvos
piliečių teisėmis galės pasinaudoti tik tuo atveju, jei
turi galiojantį Lietuvos Respublikos užsienio pasą.
Tuomet dar niekas nenujautė, kad po gero pusmečio
lietuviški pasai ar kilmės dokumentai taps bilietais į
gyvenimą šimtams žmonių. Ir ne vien lietuvių.
Saugiai grįžti namo buvo galima nebent aplinkiniais
keliais – per Gruziją iki Batumio, iš ten – laivu į Konstantinopolį, toliau per Vakarų Europą. Sprendžiant iš
to meto dokumentų, Lietuvos konsulas tikėjosi, kad
padės Azerbaidžane veikusi britų misija. Valstybinio
laikraščio Azerbaidžan 1919 m. kovo 27 d. numeryje
greta pranešimo apie Lietuvos konsulato įsteigimą
rašoma, kad Lietuvos piliečius, norinčius grįžti į Tėvynę, bus pradėta siųsti namo gegužės pabaigoje ar
birželio pradžioje:
„...Išvykimą tikimasi organizuoti padedant Anglijos valdžiai. Jei iki to laiko neįsivyraus ramybė
Ukrainoje, Lietuvos diplomatinė atstovybė tikisi, kad
pavyks organizuoti kelionę į Lietuvą aplink Europą ir
išsilaipinti Libavoje“ [Liepojoje – M. G.].
Deja, sumanymas žlugo. Laiške bičiuliui Liudui
Girai 1919 m. pabaigoje Krėvė skundėsi: „...Rengėmes dar pavasarį grįžti Lietuvon, anglai žadėjo
vežti, bet lig šiol neišvežė, vien tik, kaip jie visur ir
visados daro, tik apgavo. Dabar laukiame, kada atsidarys kelias per Gudiją. Aplinkui per Europą važiuoti negalime, nes per brangu, kelias atsieina 1000
frankų, o čia vienas frankas kainuoja 20 rs“ [manau,
autorius turėjo omenyje carinės Rusijos sidabrinius
rublius – M. G.].
89

Bolševikų invazija

Nepriklausoma Azerbaidžano valstybė išgyveno tik
23 mėnesius. 1920 m. balandžio 28-osios naktį XI
Raudonosios armijos daliniai, įsiveržę į Baku, padėjo bolševikams nuversti šalies Parlamentą ir Vyriausybę. Bolševikai ant durtuvų atnešė aukščiausią
valdžią – Karinį revoliucinį komitetą.
Šias tragiškas Azerbaidžanui dienas Krėvė politinėje dokumentinėje apybraižoje „Bolševikai“, paskelbtoje kultūros ir politikos laikraštyje Tauta 1920 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais, prisiminė taip:
„Pirmi žingsniai naujai susiorganizavusio revkomo, į kurį įėjo vien vietiniai didžiumiečiai [taip V.
Krėvė vadino bolševikus – M. G.] – totoriai, buvo
pasiųsta Maskvon Leninui telegrama, kuria jie melagingai paskelbė, kad tos vietos liaudis paėmusi Baku
be kovos savo rankosna valdžią, sveikina jį ir Trockį,
kaipo savo vadus. Kadangi yra pavojaus, kad raudoname Azerbaidžane gali nubusti kontrrevoliucija, jie
šaukia brolišką rusų Raudonąją armiją, kuri ligi šiol
kovojo už visų besidarbuojančių laisvę ir laimę, atvykti Azerbaidžanan ir padėti jiems nulaužti kontrrevoliucijos hidrai galvą.
Telegrama buvo duota tuo laiku, kai rusų kariuomenė sugriovė vietinę valdžią, bet ana buvo reikalinga iš diplomatinio žvilgsnio Maskvai, kad parodytų
pasauliui, jog ne patys didžiumiečiai rusai atvyko į
Baku, bet šaukiami vietinės liaudies ir darbininkų.
Tą pačią dieną buvo suimtos lenkų, anglų, prancūzų, gruzinų ir italų misijos, kurios nesitikėjo tokių iš
šalies bolševikų žingsnių ir nebuvo suspėję pabėgti iš
Baku. Norėjo dar areštuoti latvių įgaliotinį, bet anas
pasislėpė; jo taip ir nesurado.
Tą pačią dieną suimti buvo žymiausieji rusų, žydų
ir armėnų veikėjai, suimti visi nariai ir pirmasėdžiai
visokių tautinių komitetų. Net suimtas buvo komitetas socialistų-revoliucininkų ir visa redakcija jų
dienraščio „Znamia truda“, nežiūrint to, kad jau seniai ji pripažinusi tarybų tvarką ir nesislėpusi, kad
tokios tvarkos geidžia Azerbaidžanui. Suimti buvo ir
visi žymūs socialdemokratai.
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Susidariusi iš vietinių vaikėzų 18–20 metų, o tai dar
ir jaunesnių „črezvyčaika“ stvarstė, ką tik nustverti galėjo, ir visus kimšo kalėjiman. Jokiu kitu būdu revoliucinė valdžia tą dieną nebuvo apsireiškusi.“
Kaip matome iš apybraižos, diplomatinė neliečiamybė bolševikams nieko nereiškė. Tačiau Lietuvos
konsulatas, kitaip nei Anglijos, Prancūzijos, Lenkijos, Ukrainos, Gruzijos ar kai kurių kitų valstybių
diplomatinės atstovybės, nebuvo uždarytas, perversmininkai nelietė ir paties Krėvės. Tai dar keisčiau,
žinant, kad po perversmo buvo suimtas visas Baku
miesto eserų partijos komitetas. Maža to, bėgti ar
slėptis, kaip tą darė kitų šalių diplomatai, Krėvė neketino. Kodėl taip nutiko, papasakosime kitą kartą...
Smurto akivaizdoje

O dabar grįžkime prie nelengvų Lietuvos konsulo
dienų. Bolševikai veikė klasikiniais revoliuciniais
metodais, todėl pirmiausia užgrobė geležinkelio
stotį, paštą, telegrafą. Jau pirmomis perversmo dienomis Baku buvo izoliuotas nuo išorinio pasaulio.
Ne išimtis ir diplomatinės atstovybės.
Krėvė tuo metu pradėjo veikti ir gintis įprastu diplomato ginklu – notomis. Viena svarbiausių normalios konsulato veiklos sąlygų yra ryšys su pasauliu.
1920 m. gegužės 3 d. notoje Nr. 361 ką tik įsteigtam
Azerbaidžano SSR Užsienio reikalų liaudies komisariatui konsulas prašo „duoti nurodymą įjungti konsulato telefono numerį 4-37 į miesto tinklą“.
Gegužės 13 d. notoje Nr. 398 prašo liaudies komisarą „sudaryti galimybę informuoti Lietuvos diplomatinę misiją Tiflise apie Lietuvos Respublikos
piliečių padėtį Azerbaidžano Sovietų Respublikoje“.
Kad lietuvių ir kitų išeivių iš Lietuvos padėtis Baku
buvo nepavydėtina, rodo gegužės ir birželio mėnesiais komisariatui adresuotos notos su įvairiais prašymais, protestais, reikalavimais padėti Lietuvos piliečiams, patekusiems į represijų mėsmalę.
Konsulas prašo nerekvizuoti Lietuvos piliečiams
priklausančių butų, įmonių, prekių, vertingų daiktų,
kito turto. Pavyzdžiui, gegužės 8 d. notoje Nr. 367
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Krėvė prašo, kad liaudies komisaras duotų „nurodymus panaikinti neteisėtą Lietuvos piliečio Dembo
buto rekviziciją“. Notoje Nr. 400, datuotoje gegužės
14 d., kreipiasi į komisariatą „dėl Lietuvos piliečio
Jakovo Šterlingo arešto be konsulato žinios“ ir prašo pateikti duomenis apie Šterlingo nusikaltimą, dėl
„kurio jis buvo suimtas, ir jam pateiktus kaltinimus“.
Analogiškas Lietuvos konsulo prašymas gegužės 20 d.
notoje Nr. 499 išdėstytas „dėl Lietuvos piliečio Abramo Mikolajevsko arešto priežasčių“.
Tomis neramiomis dienomis piliečių teisės buvo
trypiamos kasdien. Krėvė birželio 5 d. įteikė notą
Nr. 710, griežtai protestuodamas dėl Azerbaidžano
SSR Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD)
neteisėtų veiksmų, nes nepagrįstai neišduodami leidimai Lietuvos piliečiams išvykti iš šalies.
Ištrūkti pavyko ne visiems

Azerbaidžane dėl įvairių priežasčių buvo įsikūrę nemažai lietuvių. Nepriklausomybės metais Baku jūreivystės mokyklos inspektoriumi tarnavo Vincas
Karalius, Finansų ministerijos Baku miesto Akcizo
valdybos vyriausiasis kontrolierius buvo Dominikas
Konstantinas Mackevičius, Susisiekimo ministerijos Geležinkelių valdybos viršininku dirbo Alfonsas Veisys. Taip pat reikia paminėti šios ministerijos
geležinkelio vežimo reguliavimo biuro vedėjo pavaduotoją Paulių Vaškį, naftotiekio Baku-Batumis
buhalterinės apskaitos tarnybos įgaliotąjį pareigūną Steponą Augulį, Teisingumo ministerijos Baku
apygardos teismo narį Vladislovą Vitartą, Giandžos
apygardos teismo prokuroro pavaduotoją Joną Valtį, Lenkorano apygardos tardytoją Juozą Krukauską,
Baku miesto ligoninės gydytoją epidemiologą Jurgį
Venckūną ir kitus.
1919 m. kovo pabaigoje įsteigus Lietuvos konsulatą Baku, daugeliui buvo išduoti Lietuvos piliečio
kilmės dokumentai. Archyvai liudija, kad Konsulato veiklos pradžioje per mėnesį buvo išduodama
10–15 lietuviškų pasų. Pavyzdžiui, 1919 m. rugpjūčio 25 d. išduotas pasas Nr. 43 Kauno gubernijoje
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1871 metais gimusiam Sigizmundui Antanavičiui,
kuris Baku dirbo dailide. Vėliau, iki 1920 m. birželio, konsulas per mėnesį išduodavo vidutiniškai
40–50 lietuviškų pasų.
Tačiau ne visi lietuviai, net ir gavę dokumentus, galėjo išvažiuoti į Tėvynę. Kelias per Sovietų Rusiją buvo
uždarytas dėl pilietinio karo, o plaukti aplink Europą
daugeliui buvo nepakeliamai brangu. Antono Denikino (1872–1947) kariuomenei pasitraukus iš Kaukazo,
į Baku įsiveržus XI Raudonosios armijos daliniams,
Azerbaidžane įsitvirtino bolševikų režimas. Šiek tiek
vėliau tapo įmanoma nusigauti į Lietuvą Rusijos sausumos ir vandens keliais. Į Tėvynę ėmė veržtis įvairių
šalių piliečiai – estai, latviai, suomiai ir kiti. Susidarius dideliems reemigrantų srautams, ėmė trūkti geležinkelio vagonų, vietų laivuose. Nemažai lietuvių
buvo priversti laikinai pasilikti bolševikų užgrobtame
Azerbaidžane. Pasitaikydavo, kad lietuvių teisininkai,
medikai, pašto tarnautojai, mokytojai, geležinkelininkai įsidarbindavo įstaigose, kurios, karo padėties
sąlygomis, buvo laikomos sukarintomis struktūromis. Pavyzdžiui, Lietuvos piliečiai Antanas Kaupelis,
Ona Kaupelytė, broliai Alfonsas ir Vladislovas Priliai,
Vladislovas Vitartas, Liudvika Daugėlienė, Kazimira
Petrauskienė ir kiti Baku miesto liaudies teismuose
dirbo teisėjais, sekretoriais, raštininkais, kurjeriais,
net sargais. 1870 m. Vilniuje gimęs medikas Julijonas
Blaževičius buvo priimtas dirbti vyresniuoju gydytoju
į Karinės sanitarijos valdybą.
Tokiose valdžios struktūrose tarnavusiems Lietuvos piliečiams vėliau buvo sunku išeiti iš darbo.
Štai 1921 m. Lietuvos konsulatas Baku rūpinosi Stanislovo Krištopaičio likimu, nes šis, nepriklausomo
Azerbaidžano kariuomenėje įsidarbinęs batsiuviu,
vėliau kategoriškai atsisakė tapti raudonarmiečiu.
Kai bolševikų valdžia rekvizavo Lietuvos piliečio
Bero Berkmano vaistinę su vaistais ir jo butą, Lietuvos konsulas gegužės 21 d. notoje Nr. 504 pareiškė
protestą dėl šių veiksmų, reikalaudamas, kad „būtų
panaikinti šio turto areštus žymintys antspaudai“.
Gegužės 25 d. notoje Nr. 598 konsulas reikalavo „sustabdyti Lietuvos piliečių turto rekvizicijas ir
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garantuoti Lietuvos piliečių teisių neliečiamybę“. Tą
pačią dieną konsulas notoje Nr. 599 prašė „atšaukti
Lietuvos piliečio Mendelio Veinblato vaistinės ir prekių rekviziciją“.
Provizorius Mendelis Veinblatas 1869 m. gimė
Kaune, ilgą laiką gyvendamas Azerbaidžane nepamiršo lietuvių kalbos, laikė save tikru litvaku, LDK
palikuoniu. Tas pats pasakytina apie daugelį Baku
gyvenusių Lietuvos žydų – 1886 m. Kauno gubernijoje gimusį chemijos inžinierių Jefimą Abramsoną, 1893 m. Radviliškyje gimusį gydytoją Markusą Ginzburgą, 1862 m. Vilniuje gimusį provizorių
Berą Berkmaną, 1874 m. Šiauliuose gimusį gydytoją
Gavrilą Segalį, šimtus kitų litvakų.
Tačiau vien griežtomis notomis Krėvė neapsiribojo. Iš Azerbaidžane užvirusio bolševikinio pragaro
veržėsi daugybė žmonių, tarp kurių buvo ne vien
Lietuvos piliečiai. Konsulas negalėjo likti kurčias
jų pagalbos prašymams – lietuviškos kilmės dokumentus išduodavo net žmonėms, neturėjusiems nieko bendra su Lietuva, kad šie galėtų pasitraukti iš
Azerbaidžano į saugesnes vietas. Toli gražu ne visada tai buvo draugai ar bendraminčiai.
Išduodamas lietuviškos kilmės dokumentus,
Krėvė nesigilino nei į tautybę, nei į politines pažiūras, nei į socialinę padėtį. Stengėsi padėti visiems,
ar tai būtų šaukimo į bolševikų kariuomenę vengęs jo kolega, Baku realinės mokyklos matematikos
mokytojas iš Estijos Alfredas Sipolis, ar advokatas
Jakobas Beras Šnitkė, kilęs iš Kurliandijos gubernijos, ar valstybės tarnautojas Vladimiras Peneženikovas, gimęs Gardino srities Smurgainių miestelyje, ar aukštos kvalifikacijos teisininkas iš Lenkijos
Česlovas Klosovskis, ar aukštas pareigūnas Borisas
Serebriakovas, gimęs rusų bajorų šeimoje...
Padėjo iš Vilniaus krašto kilusiems Lietuvos totoriams – aukštiems valstybės pareigūnams broliams Olgierdui ir Arslanui Kričinskiams, Ismailui
Churаmovičiui, Sarai Churamovič, Džeiranai Suleimanovič, Julijai Fatimai Kijasbekovai, Ali Alibekovui, Aleksandrui Poltoržickiui, Salechui Tochtamyšui, Leilai Sulkevič, Konstantinui Sulkevičiui,
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Marijamai Bairaševskajai ir daugeliui kitų totorių,
1918–1920 m. dirbusių ar tarnavusių nepriklausomo Azerbaidžano Vyriausybės kanceliarijoje, šalies
Užsienio reikalų, Teisingumo, Gynybos ministerijų
struktūrose, kariuomenės padaliniuose, prokuratūrose ir teismuose, kitose valstybės institucijose ar
įstaigose.
Nors daugelis iš jų dėl tuometinių geopolitinių
priežasčių iki tol bendravo ne su Lietuvos konsulu Krėve, bet su Lenkijos konsulu Stefanu Rylskiu,
dažnai dalyvaudavo oficialiuose Lenkijos atstovybės renginiuose, šventiniuose priėmimuose, po bolševikų invazijos atėjus sunkiai valandai, jie kreipėsi
į Lietuvos konsulatą, prašydami pagalbos.
Beje, Krėvės reakcija į tuo metu Vilnijoje vykdomą lenkinimo politiką buvo labai griežta, dažnai
išliedavo širdį, nepaisydamas diplomatinio leksikono. Štai 1920 m. balandžio mėnesį iš Baku rašė
bičiuliui Liudui Girai:
„...Šiais metais neatbūtiniai parvažiuosiu, iš čia išvažiuosiu viduryje gegužės mėn. ...Tik kur man dabar
važiuoti, aš nežinau. Dėl manęs nėra Lietuvos be Vilniaus, ten mano tėviškė, ten mane širdis traukia. Kaunas mano jausmų nežadina, mano širdžiai nieko nesako. Už tokį šunišką pasielgimą prisiekiau širdy savo
neapkęsti lenkų iki paskutinio akimirksnio, ir pikta
jiems daryti visur ir visuomet, kur tik galiu...“
Nors neslėpė savo požiūrio į Lenkiją, okupavusią
Vilniaus kraštą, Lietuvos konsulas ne tik neatstūmė lenkomanų totorių, bet ir ištiesė jiems pagalbos
ranką. Jei ne šis kilnus Krėvės poelgis, daugelis Lietuvos totorių, kūrusių nepriklausomą Azerbaidžaną, būtų sulaukę panašaus likimo, koks ištiko jų
tautietį generolą, Azerbaidžano kariuomenės štabo
vadą Maciejų Sulkevičių, 1920 m. liepos 15 d. bolševikų sušaudytą Baku. O, pavyzdžiui, nepriklausomo Azerbaidžano teismo rūmų prokuroras, vėliau
AR teisingumo viceministras Olgierdas Kričinskis
(1884–1942) su Krėvės išduotu lietuvišku pasu per
Europą sėkmingai pasiekė Lietuvą. Deja, 1941 m.
vasario 15 d. NKVD sučiupo Kričinskį Vilniuje ir
po metų – 1942-ųjų birželio 2 d. – sušaudė Gorkio
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kalėjime už politinę jo veiklą Azerbaidžane.
Krėvė išgelbėjo ir jaunesnįjį Olgierdo brolį – nepriklausomo Azerbaidžano Vyriausybės kanceliarijos direktorių, Vyriausybės reikalų valdybos
Ypatingojo skyriaus viršininką, Vyriausybės žinių
redaktorių Arslaną Leoną Kričinskį (1887–1939).
Išdavė lietuviškos kilmės dokumentus Oleškevičiaus-Kričinskio pavarde, įtraukė į Lietuvos konsulato darbuotojų sąrašą ir 1920 m. birželio 25 d.
jis, kartu su kitais bolševikų režimui pavojingais
veikėjais, prisidengdamas diplomatiniu imunitetu, ištrūko iš smurte skendinčio Baku. Apie 15
asmenų grupę sudarė žinomi asmenys su šeimos
nariais. Tarp jų buvo ir dar vienas Lietuvos totorius Azerbaidžano URM kanceliarijos vicedirektorius Konstantinas Sulkevičius (jam Krėvė išdavė dokumentus Guzmano-Sulkevičiaus pavarde),
taip pat lietuvis karo medikas Jurgis Venckūnas
(1891–1970), jau minėtas Mykolas PodšibiakinasBanevičius su žmona Apolinarija Isajevna (jos vardas ir tėvavardis lietuviškuose dokumentuose irgi
buvo pakeisti), A. Mažonas, I. Mauragas, F. Opulskis, kiti išgelbėtieji. Beje, šioje grupėje buvo ir pats
Krėvė su šeimos nariais.
Tūkstančiai išgelbėtų likimų

Po bolševikų perversmo Azerbaidžane, įvykdyto balandžio 28 d., Krėvė dar beveik du mėnesius toliau
vykdė konsulines pareigas raudonojo teroro sąlygomis. Azerbaidžano ir Lietuvos archyvuose saugomi
dokumentai, susiję su Lietuvos atstovybės veikla, visų
pirma siunčiamų raštų registracijos knyga, byloja, kad
per tą laikotarpį Krėvė daugiau kaip 400 kartų oficialiai kreipėsi į pačias įvairiausias institucijas ir instancijas. Nemaža dalis šių kreipimųsi buvo Azerbaidžano
SSR Užsienio reikalų liaudies komisariatui adresuotos
diplomatinės notos – jų radome apie 30 ir beveik visos
susijusios su Lietuvos piliečių teisių apsauga Azerbaidžane. Kai kurios parašytos, protestuojant prieš bolševikų valdžios vykdomą prievartą ir brutalius veiksmus
Lietuvos piliečių atžvilgiu.
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Įsitikinęs, kad notų karas su bolševikine Azerbaidžano valdžia darosi pavojingas, Krėvė su šeima 1920 m. birželio pabaigoje iš Baku per Maskvą,
Rygą išvyko į Lietuvą, konsulo pareigas perleidęs
savo svainiui, žinomam visuomenės veikėjui, Baku
Odontologijos draugijos sekretoriui, gydytojui Michailui Markovskiui.
Archyviniai dokumentai rodo, kad Krėvės vadovaujama Lietuvos piliečių grupė Maskvą pasiekė liepos
2-ąją. Liepos 14 d. telegramų agentūra ELTA paskelbė:
„Vincas Krėvė-Mickevičius, žinomas lietuvių rašytojas,
buvęs mūsų konsulas Baku mieste, Užkaukazy, šiandien iš Rygos atvyksta į Kauną, drauge su juo atvyksta
traukiniu ir keli jo konsulato personalo nariai.“
Lietuvos konsulatas Baku, įkurtas Krėvės pastangomis, 1922 m. rugpjūčio 28 d. sovietinio Azerbaidžano kompartijos ir ČK pastangomis, dalyvaujant
Sergejui Kirovui, Lavrentijui Berijai ir jo parankiniui Vladimirui Dekanozovui, buvo negailestingai
sunaikintas. Krėvei, tada jau gyvenusiam Kaune,
tai buvo skaudus smūgis. Tačiau jis galėjo guostis
tuo, kad per trumpą diplomatinės atstovybės veiklos laiką nuo 1919-ųjų kovo iki 1922-ųjų rugpjūčio
Lietuvos konsulatas Azerbaidžane rūpinosi Lietuvos piliečių teisių apsauga ir jų grįžimu į Tėvynę.
Vien tik nuo 1920-ųjų gegužės iki 1921-ųjų birželio „Lietuvos konsulatas Baku išdavė 687 Lietuvos
pasus ar lietuviškus kilmės dokumentus. Per tą laiką
į Lietuvą išvyko apie 400 žmonių. Tuo metu Azerbaidžano TSR teritorijoje dar buvo likę 607 Lietuvos
piliečiai, iš kurių 200 tuomet ruošėsi kelionei į Lietuvą.“ Tokie skaičiai pateikiami Lietuvos konsulato
1921 m. birželio 24 d. notoje Nr. 297.
Apibendrinant reikia pažymėti, kad Lietuvos
konsulatų Azerbaidžane ir Gruzijoje pastangomis,
Vinco Krėvės pasiaukojamo darbo ir neordinarių
veiksmų dėka 1918–1922 m. į Lietuvą grįžo daugiau
kaip 10 tūkstančių po įvairius Kaukazo kraštus išblaškytų tremtinių, karo pabėgėlių, demobilizuotų
karių, ekonominių migrantų, taip pat žydų, 1915 m.
caro valdžios priverstinai iškeldintų į Rusijos gilumą, ir kitų tautybių išeivių.
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Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai CLIII

SU KUO net PATAMSYJE NEPAVOJINGA

Į

mano būrimo saloną Dura necéssitas tabūnais plūsta
susierzinę piliečiai, nuogąstaujantys, kad artėja galo
pabaiga! Vienas laikė rankose net plakatą su pranašiškais,
niūriai sparnuotais Rolando giesmės žodžiais: „Išmetė iš Rusijos, dabar stumia iš Europos Sąjungos.“ Kitas
dūsavo: „Negausime Vakarų rinkos pyrago!“ Visi sutarė, kad prasčiau niekur nėra ir niekada nebūna – vėl
nusirito keturios liberalų galvos, suskilo net geležinis
socialdemokratų monolitas, o premjeras pripažino, kad
biurokratinio monolito iki šiol nesiseka pramušti: „Betonas, pasak svajonių Skvernelio, sutvirtintas aukštos kokybės armatūra, tai pajuto keturiolika ministrų.“
Kaip sugyventi su valdžios žmonėmis, kurie nesugyvenami?! – kibo į atlapus, reikalavo nedelsiant patarti atvykėliai, verždamiesi per duris ir per langus.
Karštligiškai varčiau horoskopų šūsnis, ieškodama
patarimų Avinams. Vieną radau: ŠIANDIEN jiems nederėtų leistis į lengvabūdiškus seksualinius nuotykius kaip
kokiems Holivudo prodiuseriams ir švaistyti pinigų kaip
rusų oligarchams. Klientai tuo laikinu suvaržymu smarkiai pasipiktino, vienas net pagrasino padarysiąs kaip
Volgograde – ten buklus vyriškis 20 metų naudojosi ezoterinėmis būrėjos paslaugomis, bet pastaruoju metu ėmė
kaltinti ją dėl visų savo bėdų ir pakišo po velėna...
Kad išvengčiau liūdno galo, griebiausi istorinių pavyzdžių, nes istorija moko, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera, arba atvirkščiai, ypač jei kalbėsime apie
dabar svarstomą perteklinį kitų metų biudžetą...
...Karaliaus, žinoma, ne mūsiškio plačiai pagarsėjusio Lino, bet anglų Henriko II ir karalienės Eleonoros
Akvitanietės sūnus Jonas vienintelis iš brolių negavo
valdų Prancūzijoje, todėl gavo Bežemio pravardę, o
dėl nesėkmingų karo žygių buvo pravardžiuojamas
Minkštuoju Kalaviju. Maža to, karalių Joną Bežemį
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popiežius Inocentas III ekskomunikavo. Bet ir čia dar
ne galo pabaiga. Minkštasis Kalavijas per karo žygį
1216 m. krito ne nuo priešų iečių, strėlių ar alebardų,
bet nuo dizenterijos... Tačiau, – žvilgsniu prikaliau prie
sienos kiekvieną klientą skyrium ir visus kolektyviai, –
būtent Jonas Bežemis jau šimtus metų yra šlovinamas
kitų karalių, net karalienės Elžbietos II, nes 1215 m.
pasirašė Didžiąją laisvių chartiją, kuri iki šiol yra vienas svarbiausių Jungtinės Karalystės dokumentų!
Nudžiugo atvykėliai, supratę, kad net po vargo vakarienės patiekiamas desertas! Suskubo ieškoti plunksnakočių, o radę pasirašinėjo ant sienų, ant palangių, kitų
plokštumų. Dalijosi tarpusavyje šiuolaikiniais optimizmą keliančiais pavyzdžiais. Antai el. laiške pačiam
Romui Valentukevičiui, kai šis dar buvo Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos pirmininkas, jo pavaldinys,
VTEK Prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Siaurys,
plačiai išdėstęs savo nepriklausomą nuomonę tiek apie
bendradarbius, kuriuos vadino „teliukais“, „unguriais“,
tiek apie Seimo narius, tarp kurių išskyrė „jaunų panų
mėgėją“, „fiziką“ ir dailiosios lyties atstovę „šlapiaklynę“,
iškart gavo 40 proc. pareiginės algos dydžio priemoką!
Mat prevencinės minties gelmė pranoko patį Williamą
Shakespeare’ą, kuris ne be pagrindo jau suspenduotas
pačiame Kembridže – universiteto studentai perspėjami,
kad rašytojo pjesėse esama smurto ir seksualinės prievartos scenų… O su tokiais liežuvnešiais kaip Siaurys
net patamsyje nepavojinga (Dignus est, quicum in ténebris mices, pasak Cicerono), nes jie padoriai sutvirtinti
aukštos kokybės biurokratine armatūra.

Tiesiai iš patamsių
Krescencija ŠURKUTĖ
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summaries
Claus LEGGEWIE. Struggle for Europe‘s Memory from a New – Vilnius‘ Perspective. The article is based on a lecture of renowned German scholar and researcher into European memory given in Vilnius and discussion that followed.
His visit was supported by Goethe Institut (page 2).
Almantas SAMALAVIČIUS. The Rat Race. There are more and more examples
that Lithuanian higher education has entered a rat race: universities and other
institutions of higher education are pressed to become competitive, to gain
international reputation, to get higher positions in global ratings of universities and colleges. These kind of games are a direct result of neoliberalisation of
higher education politics all over the globe. Few attempts, are made to understand more essential things – what higher education is all about, what goals do
we pursue in the sphere of higher education and thus, calls of politcians urging
that that Lithuania should seek to have world-class universities are destined to
remain futile and devoid of purpose (page 11).
The Paradoxes of ‘World-Class Universities‘. Sajay Samuel in conversation with
Almantas Samalavičius. Dr. Sajay Samuel, professor at PennState discusses the
limitations of neoliberal university model that is now being copied and applied
worldwide. Taking a look at the critique of Michel Foucault thatw as offered
four decades ago, Sajay Samuel notes that there is a move from liberal laissez
faire to absolutely different idea of a corporate, profit-seeking institution that is
being replicated all over the globe but is destined to meet its own limits and
even suggestions of Philip Altbach and the like can hardly help to built such
universal institutions (page 15).
About Catalonia‘s Freedom under the Conditions of Spanish “Democracy“. It is
a conversation-interview with Catalonia‘s PEN centre President, Carme Arenas,
and representative of Public Diplomacy Council of Catalonia, Jordi Arrufat. The
conversation is conducted by Tomas Kavaliauskas. The text discusses Catalonian aspirations for independence in 2017 (page 20).
Giedrius SUBAČIUS. A Bridle for the Spoken Language. Written language influences the spoken one to a significant degree. Prescriptivists, however, often
overestimate their chances to regulate the spoken language the way they control the written one (page 25).
Gintaras KAROSAS. The Magic of Two Colours. Lithuanian scene is dominated
by two colours – black and white. This applies to politics especially. Though human relations are based on multi-colorful experience, political attitude toward
Lithuania and Poland is most often based on primitive scheme that includes
just two colours (page 28).
Paulius KUKIS. Demonstrative Things as Social Plague. Demonstrative actions of
the state officials and institutions usually provoke anger of citizens. Attempts to
show that state institutions and their representatives work for the people and
work very well are also accompanied by massive corpus of data. One can speak
of simulation and dissimulation in such cases as there are attempt to hide or
silence obvious things (page 30).

This was the seventh play directed and staged in Norwegian National Dramatic
Theater and the ninth staged by Koršunovas in Norway (two plays were staged in
Stavanger and Bergen). Stavanger was Europe‘s cultural capital in 2008 and September 1 was a festival of Norwegian National dramatic Theater because the first play
there was staged on this date back in 1899. The fact that a Lithuanian director was
offered to open his play on such an occassion is a great honor, writes the theater
critic (page 35).
Aušra KAMINSKAITĖ. It is Impossible to Compare, but Let us Make Comparisons:
Circus Before and After the New Circus Weekend 2017. The author of a critical
article offers a discussion whether contemporary circus should cross its boundaries or this has perhaps happened already (page 39).
Why Should We Care about Canadian Cultural Policy? The report of UNESCO
expert on Canadian cultural policy gave an impetus to ask such kind of questions. Charles Wallerand is interviewed by Eglė Deltuvaitė (page 42).
Let Us not Scare each Other. A conversation with glass artist Indrė StulgaitėKriukienė. The audience prize of Fair ArtVilnius 2017 went to Dusetai Gallery
that showed the works of glass artists Remigijus Kriukas and Indrė StulgaitėKriukienė. A huge exhibition of these artists was opened in the Vilnius Museum
of Applied Arts and this show exhibits an attempt to free glass from the label
of ‘glass art‘. This provoked a discussion about the differences between the
‘applied‘ and ‘fine‘ arts (page 46).
Stasys EIDRIGEVIČIUS. Moulin Rouge/Red Mill/in Athens. Benaki Museum shows the
works of some 100 poster artists and Stasys works are included. The artist‘s comment on the exhibition dedicated to Toulouse - Lautrec (page 51).
Giedrius SUBAČIUS, Loreta VAICEKAUSKIENĖ. Do We Need the State Bastille of the
Lithuanian Language. The State Commission of the Lithuanian Language threatens and punishes those that do not comply with its regulations in public spaces
(in mass media, etc.). The commission overstates imminent threats to Lithuanian to
exert its power under the guise of a language protector. We need to alter the State
Language Law to make it work for the benefit of the society and positive collaboration with the language speakers (page 53).
Eugenijus IGNATAVIČIUS. To Kill Unikis. Short Story (page 59).
Regina KUZMAITĖ-NORKEVIČIENĖ. Stasys Kuzma in My Own Memories. Renowned sculptor through the eyes of his relatives (page 63).
Vitalijus DENIUŠAS. Why Sūduviai and Dainaviai are not Jotvingiai? Though
common identity of sūduviai, dainaviai and jotvingiai is universally acknowledged, however the author introduces a new version: contemporary suvalkiečiai are descendents of sūduviai and dzūkai – descendents of dainaviai. Jotvingiai were, however, nomadic tribe (page 69).
Regina LAUKAITYTĖ. Go to Lithuania Fast When Nobody Chases You. Illegal
come back of deportees to Lithuania. The first ones who came back to Lithuania were deportees of 1941. During this period the regime was slow to impose
preventive policies. The author bases her reflections on archival sources to find
out how these people who came back to Lithuania were persecuted after WW
II (page 75).
Vidmantas VALIUŠAITIS. Three Projects That Remain Unfinished. The centenery of
Lithuanian American public activist, journalist, educator and anti-Soviet and antiNazi resistance member Juozas Kojelis (1916–2010) was a modest event, however,
his activities deserve more than a passing mention (page 83).

Kęstutis ŠAPOKA. Absolute “Hearing“ in the Drawings of a Painter. A review of
an exhibition of Arvydas Šaltenis at Kairė-Dešinė Gallery (page 33).

Mahir GAMZAYEV. “Visas to Life“ Issued by Vincas Krėvė. The article provides new
material about renowned writer, scholar, diplomat and public figure Vincas Krėvė
(1882–1954). His activities during years spent in Baku, Azerbaijan are discussed
bringing new light on this important personality (page 87).

Daiva ŠABASEVIČIENĖ. Why Norwegians Love Oskaras Koršunovas. The new ‘school
year‘ in Oslo started with Sarah Kane‘s play Blasted directed by Oskaras Koršunovas.

Krescencija ŠURKUTĖ. Dignus est, quicum in ténebris mices. Ironical essay
on Lithuania’s cultural and political life (page 94).
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Some Kultūros barai articles
and translations in eurozine
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SRTR fondas remia rubrikas: Rūpesčiai ir lūkesčiai (iš
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Adam ZAGAJEWSKI
A defence of ardour (De) (En) (No) (Lt)
In honour of Adam Zagajewski receiving the Jean Améry Prize for European
essay writing, we publish Zagajewski’s defence of ardour. That is, true ardour, which doesn’t divide but unifies; and leads neither to fanaticism nor
to fundamentalism.
Ana HOFMAN, Almantas SAMALAVIČIUS
Neoliberalism and higher education in Central Europe (En) (Lt)
A conversation with ethnomusicologist Ana Hofman
Recent cuts in higher education spending fuels the commodification of
knowledge, the precarization of academic work, and de-solidarization
within the scienitific community. Slovenian ethnomusicologist Ana Hofman in conversation with the Lithuanian journal Kulturos barai.
Henry GIROUX, Almantas SAMALAVIČIUS
Higher education and neoliberal temptation (En) (Lt)
A conversation with Henry Giroux
If the university is to survive, faculty are going to have to rethink their roles
as public intellectuals, connect their scholarship to broader social issues
and learn how to write for and speak to a broader public. Of this much, the
cultural critic Henry Giroux is convinced.
Tomas Kavaliauskas, Ullrich Kockel
An enlightened localism (En) (Lt)
In a wide-ranging discussion of European identity and regional separatisms, scholar of European ethnology Ullrich Kockel considers how competing memories need not lead to conflict but can be turned into a creative
force through cultural engagement based on mutual respect.

BĮ Lietuvos kultūros taryba projektui
„Nepriklausomybė postatminties veidrodyje“
skyrė 5000 eurų finansinę paramą.

www.eurozine.com
Svarbiausi straipsniai apie Europos kultūrą ir politiką
Eurozine yra internetinis žurnalas, skelbiantis esė, straipsnius ir
interviu svarbiausiomis mūsų laikų temomis.
Europos kultūros žurnalai pasiekiami pirštų galiukais

Sofi Oksanen
A lion in a cage (En) (Lt)
On the Finlandization of Europe
In the aftermath of World War II, Finland pursued a policy of remaining
on good terms with the Soviet Union with a view to safeguarding Finnish
sovereignty. This strategy became known as „Finlandization“. A strategy
that now haunts Europe, writes Sofi Oksanen, as Russia continues to focus
on expanding its sphere of influence.

Eurozine yra svarbiausių Europos kultūros žurnalų tinklas. Jis

Bronislovas Kuzmickas
From a distance (En) (Lt)
Postmodern identity in an increasingly postmodern reality
Why is it that, 25 years after independence, the attachment that Lithuanian citizens once felt to their country has weakened considerably?
Because postmodernist self-consciousness prefers regional identity to
state identity? Bronislovas Kuzmickas reports.

Skelbdamas geriausius žurnalų – partnerių straipsnius įvairiomis

jungia ir remia daugiau nei 100 žurnalų – savo partnerių bei
asocijuotų leidinių ir institucijų iš visos Europos.
Nauja transnacionalinė viešoji erdvė
kalbomis, Eurozine atveria naują viešąją erdvę transnacionaliniam bendravimui ir diskusijoms.

Geriausi straipsniai iš visos Europos

Antanas Šileika
Long ago and far away: Big stories from small countries (En) (Lt)
Baltic stories in a global context
What’s different about a place is what’s interesting, writes Canadian
novelist Antanas Sileika. A proposition that raises all manner of difficulties,
as well as presenting unique opportunities, when writing fiction based on
Baltic history aimed at a North American audience.

Giedrius Subacius
The death of a language (En) (Lt)
It is often said that every two weeks a language dies. But the statement
belies a complex reality, in which languages are transformed, replaced or
simply vanish along with their users. Giedrius Subacius on the fate of the
Lithuanian language, among others.
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