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Rūpesčiai ir lūkesčiai

Almantas SAMALAVIČIUS

APIE ŽODŽIO LAISVĘ
IR „NEAPYKANTOS KALBĄ“

Dar visai neseniai buvo neįmanoma net įsivaizduoti, kad taip sunkiai išsivadavę iš ilgalaikės priespaudos
ir tapę liberaliosios Vakarų demokratijos dalimi, po palyginti trumpo atokvėpio vėl susidursime su plataus masto ir vis labiau sutelktomis, gerai organizuotomis pastangomis užgniaužti kai kam nepageidaujamas žodžio laisvės apraiškas, nutildyti kitaminčius, esą savo nuomones jie reiškia pernelyg įžeidžiamai,
net agresyviai. Kartu, matyt, siekiama ir kitų tikslų – užčiaupti burnas ideologiniams oponentams ir
kritikams bei visiems tiems, kurių pasaulėžiūra nesutampa su dominuojančiu politiniu, socialiniu ar
ekonominiu šiuolaikinio globalaus kapitalizmo diskursu. Panašu, kad ateityje vis dažniau susidursime su
veiksmais, kuriais bandoma bet kokia kaina suvaldyti, apriboti ir kuo griežčiau kontroliuoti viešąją sferą.
Tai vyksta ne vien Lietuvoje, o globaliu mastu.
Nuo įvairovės prie ideologinės monokultūros

Stebėdamas paradoksalius tiek mūsų, tiek tarptautinės
viešosios erdvės pokyčius, vykstančius pastaruoju metu,
prisiminiau vieną nutikimą pasaulio rašytojų asociacijos (Tarptautinio PEN klubo) kongrese prieš beveik dvi
dešimtis metų. Mane užkalbinęs žinomas prancūzų rašytojas Sylvestre’as Clancier pasakė, kad rengia knygą
apie žodžio laisvės būklę įvairiose Europos ir pasaulio
šalyse. Pasiūlė parašyti straipsnį apie tai, su kokiais žodžio ir išraiškos laisvės sunkumais susiduriama Lietuvoje. Nejaukiai nustebau – anuo metu visai neatrodė,
kad nepriklausomybę neseniai atgavusi mūsų šalis patirtų kokių nors didesnių keblumų, susijusių su žodžio
ir išraiškos laisve. Priešingai, tais „interneto apyaušrio“ laikais buvo apstu periodinių leidinių, kuriuose
kiekvienas norintis (ir gebantis pasisakyti raštu) galėjo
drąsiai ir nevaržomai reikšti savo idėjas, poleminius
svarstymus, nė kiek nesibaimindamas, kad jo ar jos
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nuomonė bus kieno nors – skaitytojų, leidėjų, juo labiau valstybės – varžoma.
Apmąstęs, kokia yra nuomonių ir išraiškos laisvės situacija Lietuvoje, nusiunčiau prancūzų rašytojui trumpą laiškelį, kad negaliu priimti jo malonaus
pasiūlymo. Tiesą sakant, ne tik man, bet ir daugeliui
viešojoje erdvėje besireiškiančių autorių anuomet atrodė, kad didesnę grėsmę žodžio laisvės pusiausvyrai
kelia tie, kurie tiesiog nemoka ar paprasčiausiai nenori tinkamai ja naudotis. Internetas buvo dar vystykluose, ambivalentiška anoniminių komentarų erdvė
su patyčių, įžeidinėjimų, verbalinio smurto srautais
plačiai atsivėrė gerokai vėliau, tačiau drabstymosi
purvais entuziastų viešojoje erdvėje tikrai netrūko.
Jų gretose su dideliu ūpu reiškėsi įvairaus kalibro
politiniai veikėjai. Tai, kas vėliau gavo „neapykantos
kalbos“ etiketę, nepaliaujamai liejosi ir iš Seimo tribūnos. Kita vertus, atrodė, kad ilgainiui, kai pamažu išsikapstysime iš klampaus žemos politinės kulKultūros barai 2021 · 4

tūros liūno, viskas susitvarkys savaime. Teikė vilčių
ir tarptautinė intelektualinė patirtis. Antai viename
iš postkomunizmo problematikai skirtų įsimintinų
renginių, 2005 m. vykusių Pultusko humanitarinėje
akademijoje, sutikau iškilų politikos filosofą, Oksfordo profesorių Zbigniewą Pelczynskį. Beje, šalia daugelio kitų dalykų, jis buvo ir keleto labai skirtingų,
spalvingų, kontroversiškų asmenybių – Billo Clintono, Viktoro Orbano, Radeko Sikorskio akademinis
globėjas (tutorius), kai šie krimto politikos mokslus
seniausiame anglakalbio pasaulio universitete. Profesorius sugrįžo į Lenkiją, turėdamas nemenkų ambicijų – pakelti savo tėvynainių politinės kultūros
lygį. Šiam tikslui įgyvendinti įkūrė jaunųjų politikos
lyderių akademiją. Nežinau, kokią įtaką politikos filosofas, didžiąją gyvenimo dalį praleidęs Oksforde,
padarė Lenkijos politinei kultūrai, tačiau Lietuvoje
intelektualų, keliančių sau tokius ambicingus tikslus,
išvis neteko sutikti.
Gerai pamenu ir kitą su šiuo svarstymu susijusį
dalyką – Lietuvių PEN centras Romualdo Lankausko
iniciatyva 2000 m. paskelbė trumpą, dalykišką viešą
pareiškimą, kuriame akcentuota, kad, praėjus dešimtmečiui po nepriklausomybės atkūrimo, imama vis
dažniau piktnaudžiauti žodžio laisve, todėl rašytojai
ragino visuomenę ir žiniasklaidą atsakingiau ja naudotis. Tas pareiškimas – tai intelektualinė reakcija į
nerimą keliančius ano meto ekscesus viešojoje erdvėje. Tačiau vargu ar kas galėjo numanyti, kad prabėgus vos porai dešimtmečių teks susirūpinti ne dėl
žemo verbalinės išraiškos lygio, bet dėl to, kad pati
žodžio laisvės perspektyva darosi miglota, vis labiau
abejotina.
Kad ir kaip būtų apmaudu, šiandien Lietuvoje tenka kalbėti jau ne tiek apie piktnaudžiavimo laisve
atvejus (kurių, beje, tikrai netrūksta), kiek apie vis
dažnesnius ir sistemiškesnius būdus, kuriais labai
sąmoningai bandoma suvaržyti piliečių teisę naudotis tiek žodžio, tiek išraiškos laisve. Suprantama, tai
dažniausiai pridengiama itin „kilniais“ tikslais – esą
naudojantis šiomis laisvėmis, imama politiškai nekorektiškai įžeidinėti ir užsipuldinėti kitus, kurie ir taip
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yra pažeidžiami, todėl jiems daroma didžiulė, net neatitaisoma žala. Taigi žodžio ir išraiškos laisvę siūloma griežtai apriboti. Tiesa, kokie nors objektyvūs
„pažeidžiamumo“ ar tariamos „žalos“ įrodymai nepateikiami. Kai kurie autoriai ne be pagrindo teigia,
kad galimos žalos principas, apie kurį mėgsta kalbėti tokio pobūdžio suvaržymų iniciatoriai, yra grindžiamas teoriškai silpnais, pernelyg dviprasmiškais,
todėl abejotinais argumentais.1 Derėtų pridurti, kad
siūlant suvaržyti nepageidaujamų nuomonių sklaidą,
dažniausiai apdairiai vengiama vartoti sąvoką žodžio
laisvė, tarsi ji priklausytų visai kitai reiškinių kategorijai. Retesniais atvejais kam nors prabilus apie primetamą laisvės kontrolę, dažniausiai atkertama, esą
tie, kurie nerimauja dėl žodžio laisvės ateities, apeliacijomis į demokratijos vertybes iš tikrųjų dangsto
visai kitus, daug suktesnius kėslus...
Kad pastaruoju metu pagausėjo visai nebeslepiamų
išpuolių prieš žodžio laisvę, jau yra vieša paslaptis.
Įstatymų leidėjams palaiminus, veikia net policijos
padalinys, kontroliuojantis internete dėstomas mintis, galintis uždrausti nebūtinai pasibjaurėtinas, gal
kai kam tiesiog nemalonias nuomones. Teisę viešai
kalbėti vis dažniau uzurpuoja vienos krypties, kurią
palaiko dabartinė valstybės politika, atstovai. Visų
kitų požiūriai, bent kiek prieštaraujantys dominuojančiam naratyvui, be didesnių skrupulų priskiriami
„marginalams“. Antai vienas iš daugelio autorių, viešojoje erdvėje entuziastingai plėtojančių „pagrindinį“
diskursą, skelbia: „Pasaulio istorija parodė, kad šalia
mokslinio pasaulėvaizdžio visada koegzistuoja antimokslinis. Ir jis ne tik nesenka, bet net ir turtėja naujos argumentacijos, naujų sąmokslo teorijų ir naujų
priežasčių skeptiškumui atžvilgiu.
Visi moksliniai išradimai, procesai, reiškiniai, priežastys progresui sulaukia antimokslinės pasipriešinimo bangos. Paradoksalu tai, kad antimoksliškumas
yra persiėmęs moksliniais terminais ir šalia savo skeptiškų pažiūrų greitai prilipdo čipavimo, sąmonės valdymo, intelekto iškreipimo ar perkūrimo, paslaptingų
ligų, įtakų ir galių konceptus. Šis žaidimas neturi pabaigos, nes jame nėra aiškaus sprendinio.“2
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Nors šie teiginiai yra skirti tarsi pandemijos situacijai aptarti, juose galima įžvelgti ir gerokai platesnį
užmojį. Panašiai mąstančių viešosios erdvės dalyvių
choras tvirtina, kad egzistuoja tik „teisingas“ ir „neteisingas“ požiūris į problemą, kuri šiuo metu vargina
visuomenę. Tarsi atsikračius „nemoksliškos“ pasaulėžiūros, būtų visai lengva bendromis pastangomis
įveikti pandemiją, šiurpinančią šiuolaikinį pasaulį.
Aišku, patogiai pamirštama, kad moderniosios epochos žmonės, sekdami neva „moksliškais“ požiūriais, jau ne kartą yra skaudžiai nukentėję, netgi tapę
įvairių įtartinų ir žalingų „mokslinių“ eksperimentų
aukomis. Nesigilinsiu į propagandinius tekstus apie
dabartinės pandemijos įveiką (jų turinys bei retorika
veikiausiai kada nors taps atskiro svarstymo objektu), šiame straipsnyje man labiau rūpi aptarti, kodėl
pastaruoju metu taip sparčiai, beje, ne tik Lietuvoje
griežtėja žodžio ir išraiškos laisvės kontrolė.
Akademinė laisvė ir jos slenksčiai

Žurnale Nepriklausomybės sąsiuviniai neseniai paskelbtame straipsnyje aptariau akademinės laisvės
būklę Vakarų šalyse, atkreipdamas dėmesį, kad vis
labiau ryškėja keistos prieštaros.3 Nors žodžio ir išraiškos laisvė yra viena iš svarbiausių demokratijos
atramų, pastaruoju metu Vakarų šalyse, kurios laiko
save demokratiškomis, stiprėja tendencijos ją apriboti
ir suvaržyti, pasitelkiant pačius įvairiausius pretekstus. Vis dažniau bandoma užčiaupti burnas kitaip
manantiems asmenims, neleidžiant jiems pareikšti savo „atskirosios“ nuomonės. Anksčiau cenzūros
griebdavosi valdžia, pasitelkdama galios institucijas,
o dabar to imasi universitetų, kitų aukštųjų mokyklų
bendruomenės per savo atstovus, kurie bet kokia kaina stengiasi nutildyti jiems neparankius asmenis. Čia
vertėtų paminėti tokias vis plačiau taikomas taktikas
kaip vadinamoji no platforming politika – universitetuose skaityti paskaitas, dalyvauti diskusijose neleidžiama tiems asmenims, kurie atstovauja kokiai nors
kitai pasaulėžiūrai ar pagrindinės srovės (mainstream) neatitinkančiai ideologijai. Nerimą kelia tai,
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kad tokių draudimų skaičius nuolatos auga, klostosi
keista, naujo pobūdžio akademinė kultūra, kuriai įsigalint atskiros grupės, draugijos, asociacijos suteikia
sau išimtinę teisę varžyti kitaip mąstančių asmenų ar
bendruomenių galimybes viešai reikšti savo požiūrius ir nuomones. Tai daroma neva pačiais geriausiais
sumetimais.
Beje, Filadelfijoje nuo 1999 m. įsikūręs Asmens teisių edukacijos srityje fondas (Foundation for Individual Rights in Education) nuo 2000-ųjų užregistravo
jau 342 atvejus, kai kvietimai politikams, visuomenės
veikėjams, įvairių judėjimų aktyvistams JAV ir Jungtinės Karalystės universitetuose buvo atšaukti, atsižvelgiant į jų kritikų reikalavimus ar viešas peticijas.
Likimo ironija, bet varžomų ir cenzūruojamų asmenų sąrašuose atsiduria vis daugiau intelektualų, kurie
yra itin daug pasidarbavę, gindami žodžio ir išraiškos
laisvę, įvairių socialinių grupių teises. Pavyzdžiui,
persona non grata pastaruoju metu tapo garsi australų rašytoja, profesorė Germaine Greer, laikoma viena
ryškiausių Vakarų feminizmo antrosios bangos atstovių. Įvairūs oponentai kaltina ją „transfobiškomis“
pažiūromis ir daugybe dar keistesnių dalykų, todėl
neleidžia jai dėstyti Jungtinės Karalystės ir Australijos universitetuose, net dalyvauti knygų festivaliuose.
Čia derėtų pridurti, kad akademinės laisvės gynimas nėra ir neturėtų būti vien saujelės entuziastų ar
kitaminčių reikalas. Antai Jungtinėse Valstijose akademinės laisvės principų įgyvendinimu ir išsaugojimu
rūpinasi rimta, solidi organizacija – 1915 m. įsteigta
Amerikos universitetų profesorių asociacija (American
Association of University Professors arba AAUP), šiuo
metu turinti savo padalinius daugiau kaip 500 šios šalies universitetų 39 valstijose. Asociacija yra esmingai
prisidėjusi prie „Amerikos aukštojo mokslo raidos,
kurdama standartus ir siūlydama procedūras, kurias
pasitelkus šalies universitetuose ir kolegijose siekiama
užtikrinti edukacijos kokybę ir išsaugoti akademinę
laisvę.“4
Veikiausiai tiesa, kad Vakaruose pati akademinė bendruomenė pradėjo žodžio ir išraiškos laisvę
varžyti tada, kai galutinai įsigalėjo politinio korekKultūros barai 2021 · 4

tiškumo (political corectness) doktrina, pasiskolinta iš kinų kompartijos pirmininko Mao Tse Dungo
žodyno. Kadaise atrodęs egzotiškas, kairiųjų radikalų paskleistas terminas palaipsniui tapo kūnu. Vos
per keletą dešimtmečių sugebėjo įsišaknyti Vakarų
akademinėje dirvoje ir įgijo gausybę šalininkų. Patys akademikai neretai ėmė rūpintis ne tiek akademinės laisvės išsaugojimu, kiek slopinimu ir naujų
jos ribų nustatymu. Suprantama, iš pradžių visa tai
buvo grindžiama gerais norais. Deja, ilgainiui vadinamasis politinis korektiškumas tapo rafinuotu, bet
galingu žodžio ir mąstymo laisvės varžymo įrankiu.
Ėmęs sklandžiai veikti JAV akademinėje aplinkoje,
netruko persikelti ir į Senąjį kontinentą, kur ilgainiui
įgijo dar subtilesnį ir grėsmingesnį pavidalą – tai no
platforming reiškinys. Šią naują žodžio ir išraiškos
laisvės slopinimo ir užgniaužimo atmainą gaubia tariama demokratijos aureolė, nes asmenys, pakviesti į
universitetus skaityti paskaitų ar dalyvauti diskusijose, dažniausiai atšaukiami, prasidėjus organizuotam
spaudimui „iš apačios“. No platforming šalininkai paprastai teigia, kad būtent jie yra demokratijos sargai,
nes rūpinasi, kad nebūtų įžeidinėjamos, užgauliojamos mažumos.
Draudimų sąrašas, beje, palaipsniui ilgėja. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės studentų organizacijos
turi išskirtinę „demokratišką“ teisę spręsti, kam bus,
o kam nebus suteikiamas žodis viešosiose universitetinių miestelių erdvėse. Štai keletas gana charakteringų „naujojo mąstymo“ pavyzdžių. Anglų istorikas Evanas Smithas teigia: „Kalbos laisvę ginti verta.
Tačiau kam naudinga, jei šis reiškinys įgauna neproporcingą pobūdį? Kraštutinei dešinei žodžio laisvės
sąvoka itin naudinga. Tokie rasistai ir mizoginai kaip
Anglijos gynybos lygos įkūrėjas Tommy’s Robinsonas
ar kraštutinės dešinės veikėjas Milosas Yiannopoulosas su dideliu pasisekimu pateikė save kaip žodžio laisvės gynėjus, besigrumiančius su politiškai korektiškais
elitais. Kraštutinė dešinė pasinaudojo žiniasklaidos
tribūna, kad įteigtų, esą aukštajame moksle ir pilietinėje visuomenėje dominuoja kairieji ir tik dešinieji
gali įveikti šią disproporciją.“5 Istorikas cituoja poliKultūros barai 2021 · 4

tinės ekonomijos ir sociologijos specialistą Williamą
Daviesą, kuris, nevyniodamas žodžių į vatą, aiškina:
„Pati samprata žodžio laisvė tapo spąstais. Neofašistiniai ir kraštutinės dešinės sąjūdžiai dabar naudojasi
ja, puldinėdami politinį korektiškumą, išraiškos laisvę
pasitelkdami tam, kad prastumtų neapykantos kupinas žinutes, nukreiptas prieš mažumų grupes.“6
Taip teigiančių autorių nuomone, veikiausiai derėtų išvis atsisakyti žodžio laisvės, kad ja negalėtų
naudotis grupės, esančios jiems priešiškoje politinio
spektro pusėje. Suprantama, atsikračius būtinybės
puoselėti ir ginti žodžio laisvę, atsiveria platūs horizontai skelbti tik tas pažiūras ir idėjas, kurios priimtinos, pavyzdžiui, kairiesiems, kukliai nutylintiems,
kad šalia agresyvios kraštutinės dešinės egzistuoja
ir nė kiek ne mažiau agresyvi kraštutinė kairė, kaip
antai liūdnai pagarsėjusi Antifa. Taigi žodžio laisvės
principų atsisakymas yra glaudžiai susijęs su tam tikros politinio spektro dalies, šiuo atveju – kai kurių
kairiųjų ir liberalų, siekiais ir interesais. Ši politinio
spektro pusė pastaruoju metu itin stengiasi iš viešojo
diskurso kartą ir visiems laikams išguiti vadinamąją
„neapykantos kalbą“. Tokiai politikai pritaria ir lietuvių publicistas Paulius Gritėnas: „Akyliau sekant viešąją erdvę galima pastebėti vis ryškesnius neapykantos
ženklus. Nuo dažnėjančių protestų iki agresyvėjančios
kalbos, augančio pasipiktinimo ar suintensyvėjusių
marginalų, jaučiančių, kad ant pykčio galima pataikyti išsišokti su savo darbotvarke. [...] Ryškiausi pastarųjų dienų pavyzdžiai rodo, kad neapykantą ir jos
kurstymą bandoma paslėpti už visuomenei svarbių,
jautrių ir kompleksiškų klausimų. Tokia priedanga
tampa šeima ir deklaratyvus jos gynimas, banalaus
patriotizmo aktai ar bandymas perimti teisių ir laisvių diskursą.“7
Neapykantos kalba ir kas už jos?

Šio viešajame diskurse dažnai dalyvaujančio autoriaus pastabas patyrinėkime kiek atidžiau. Jis tvirtina
„akylai“ stebintis viešąją erdvę, kurioje įžvelgia „vis
ryškesnius“ neapykantos ženklus, tačiau nepateikia
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nei kokio nors šio reiškinio apibrėžimo, nei konkrečių tos neapykantos, kuri neva liejasi per kraštus, pavyzdžių. Nenuostabu, kad tokį neva akylą stebėjimą
vainikuoja platus žvilgsnis į neaprėpiamas dangaus
platybes, kur galima rasti viską arba nerasti nieko.
Nors jo straipsnyje „Neapykanta, prisidengianti šeima, Trispalve ir žodžio laisve“ tarpsta grynos abstrakcijos, verbaliniai fantomai, tačiau surandami
ir neapykantą skleidžiantys kaltininkai – kažkokie
marginalai, tiesa, iš migloto kalbėjimo sunku suprasti, ar čia turimi galvoje alkoholikai, ar kriminaliniai
nusikaltėliai, ar kuri nors kita negausi visuomenės
grupė. Dar keisčiau, kad Gritėnas užsipuola asmenis,
kurie bando „išsišokti su savo darbotvarke“ – juk bet
kuri viešojoje erdvėje besireiškianti grupė turi kokią
nors darbotvarkę, neišskiriant ir to ideologinio flango, su kuriuo tapatinasi pats komentaro autorius.
Tampa dar linksmiau (ar liūdniau), nelygu kas ir
kaip į visa tai žiūri, kai autorius išaiškina, kad pastaruoju metu Lietuvoje ir kitose Europos šalyse vykstantis šeimos institucijos gynimas, banalaus (nejaugi visiems?) patriotizmo aktai tėra tik priedanga...
paslėpti „neapykantą ir jos kurstymą“. Savo ruožtu
kalbėjimas apie teises ir laisves – tai tiesiog kažkieno
gudrus bandymas „perimti“ diskursą, tarsi diskursas turėtų šeimininkus, kurie teisėtai sprendžia, kas
gali viešai pasisakyti, o kam draudžiama pareikšti
nuomonę šiais klausimais. Nebejuokinga tampa, kai
supranti, kad Lietuvos viešojoje erdvėje vis drąsiau
ir garsiau reiškiasi asmenys, kurių retorika kaip du
vandens lašai panaši į komunistų oficiozo Tiesa vedamuosius, kur nepaisyta nei faktų, nei logikos. Žinoma, anuomet visi suprato, kad dienraštis byloja
visagalio LKP CK balsu, ir puikiai skyrė pelus nuo
grūdų. Dabar (bent kol kas) nebeaišku, kas yra tokių
tuščių, abstrakčių, galiausiai beprasmių, tačiau bendrąjį diskursą mėginančių kontroliuoti tekstų galimi
užsakovai.
Tačiau grįžkime prie neapykantos kalbos, kurios
aiškiau apibrėžti nesivargina ne tik minėtas autorius.
Turbūt didžiuma žmonių turi tam tikrą neapykantos supratimą, su ja susijusią patirtį. Tačiau suvokti,
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kas vadinama „neapykantos kalba“, kuri pastaruoju
metu itin plačiai aptarinėjama, yra gerokai sunkiau.
Nepaisant aiškumo stokos, kai kuriose Vakarų šalyse
paskubėta tą fantomą kriminalizuoti ir tai pavyko nė
kiek ne prasčiau, negu tą darė (ir tebedaro) totalitariniai ar autoritariniai režimai. Klausimas iš esmės
nėra labai sudėtingas, tačiau prieš skelbiant, kokios
bausmės laukia už nusikalstamą neapykantos kalbą,
iš pradžių derėtų išsiaiškinti, kaip abstraktus pasipiktinimas ar nepasitenkinimas tam tikromis grupėmis,
reiškiniais ar kitais dalykais virsta konkrečiu smurto
veiksmu. Ar tai būdinga visiems, vyksta visur ir bet
kokiomis aplinkybėmis? Kita vertus, patirtis rodo,
kad asmenys, piktai ar nepagarbiai atsiliepiantys apie
kitus žmones ar bendruomenes, nebūtinai ima smurtauti. Yra ir tokių, kurie visą gyvenimą ant ko nors
dėl ko nors pyksta, į visas puses lieja vadinamąją „neapykantos kalbą“, tačiau nėra nė musės nuskriaudę.
Būna ir atvirkščiai – asmuo, kurį visi apibūdina kaip
ramų tylenį, vieną dieną pratrūksta ir griebiasi šiurpą
keliančių veiksmų, kaip antai Draučių kaimo budelis,
išžudęs kaimynų šeimas...
Tokių slidžių ir neapčiuopiamų sąvokų kaip „neapykantos kalba“ instrumentalizavimas ir kriminalizavimas liudija itin siaurą, ribotą supratimą, kas iš
tikrųjų verčia žmones vienaip ar kitaip elgtis. Nejaugi
rimtai tikima, kad mėginimai kontroliuoti ir slopinti
išimtinai verbalinę raišką galėtų atgrasyti nuo smurtinių išpuolių bei kitų nusikaltimų, padaromų iš pykčio ir neapykantos?
Kita vertus, puikiai žinoma, kad net pažangiausiomis save laikančios visuomenės neįstengia suvaldyti tiek verbalinio, tiek realaus fizinio smurto, nuolat
susiduria su įvairiausiais neapykantos protrūkiais.
Vis dėlto apibrėžti neapykantą kaip atpažįstamą ir
abejonių nekeliantį verbalinį diskursą yra labai sunku. Antai Jungtinių Tautų strategijos ir veiksmų plane, nukreiptame prieš neapykantos kalbą, rašoma:
„Nėra jokio neapykantos kalbos apibrėžimo, teisėto
tarptautiniu mastu, o toks apibūdinimas, kad kažkas
yra „kupinas neapykantos“, laikytinas prieštaringu ir
diskutuotinu. [...] Užuot draudę neapykantos kalbą
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kaip tokią, tarptautiniai įstatymai draudžia diskriminacijos, priešiškumo ir smurto kurstymą. [...] Kurstymas yra labai pavojinga kalbos forma, nes aiškiai ir
sąmoningai siekiama ką nors diskriminuoti, bandoma
sukelti priešiškumą, raginama griebtis smurto. Visa
tai gali virsti žiauriais nusikaltimais, terorizmo aktais arba apima ir vienus, ir kitus. Neapykantos kalba,
jeigu ji neperžengia kurstymo slenksčio, nėra tai, ką
tarptautiniai įstatymai reikalauja drausti valstybės
lygmeniu. Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad neapykantos
kalba gali būti labai žalinga, net jeigu ji ir nėra draudžiama.“8
Įžvalgiame straipsnyje „Mirštant etiketui, gimsta
neapykantos kalba“ filosofas Krescencijus Stoškus
rašo, kad kai kuriose mūsų valstybės institucijose,
ypač Seime, vadinamoji neapykantos kalba suklestėjo gerokai anksčiau, negu ji ėmė plisti visuomenėje:
„Pats nemaloniausias, labiausiai nerimą keliantis ir
pavojingas dalykas yra tas, kad net dabar, kai visa
valstybė iki kraštutinumo yra pritvinkusi tarpusavio
neapykantos, Seimas nesiima svarstyti, nei kaip jam
pačiam keistis, nei kaip aprėpti visas įmanomas patyčių sritis ir formas, nei kaip esmingai pagerinti bendravimo kultūrą šalyje. Ir dar griebiasi iniciatyvos,
kaip radikaliau bei pragaištingiau supriešinti visą
šalį. Stambulo konvencijos ratifikavimo, pasirodo, neužtenka. Stipresnis smūgis Administracinių nusižengimų kodekso Pataisos, pavadintos „Tyčiojimasis ar
niekinimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos
ir kitos grupinės priklausomybės“. Intencija lyg ir gera:
užtikrinti, kad visos socialinės grupės būtų lygiai apsaugotos nuo patyčių. Bet jeigu to norima, taip turėtų
būti ir rašoma. Bet čia žmonės segreguojami (rūšiuojami). Į sąrašą patenka tik 5 grupės. Vadinasi, čia joms
yra suteikiamos išskirtinės teisės arba privilegijos. Kodėl jos, o ne kitos? Juk daugiau pažeminimų sulaukia
elgetos, psichiniai ligoniai, neįgalieji, neturtingieji, alkoholikai...“9
Didžiausio šalyje interneto portalo neseniai kalbintas kardinolas Sigitas Tamkevičius, iškilus sovietmečio disidentas, sako: „Dabar mes matome tam tikrą ideologiją, kuri tarsi išlaisvins žmogų, bet kuri iš
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karto grasina baudžiamąja atsakomybe. Pavyzdžiui,
pastangos kriminalizuoti neapykantos kalbą, – taip aš
esu prieš ją, negalima internete ar bet kur svaidytis ne
tik neapykantos, bet ir nepagarbiais žodžiais. Bet kai
kuriama virtuali policija, man tai primena G. Orwello
knygą „1984-ieji“. Šitie dalykai aiškiai kelia nerimą.
Aš bijau, kad po dešimties ar penkiolikos metų Bažnyčia liks vienintelė institucija, kuri gins demokratiją.“10
Tokios nerimą keliančios įžvalgos nėra nei kokių
nors marginalų balsas, nei bandymai prastumti kokią
nors įtartiną darbotvarkę, kaip įrodinėja anksčiau cituotas publicistas. Daugeliui žmonių didžiulį susirūpinimą kelia nežinomybė, kokia bus žodžio ir išraiškos laisvės ateitis. Ar tikrai Bažnyčia liks vienintelė
demokratijos gynėja, priklausys nuo pilietinės visuomenės. Ar ji taikstysis su primetamais suvaržymais,
ar sugebės pareikalauti politinės atsakomybės? Ne
mažiau svarbu, ar pavyks mūsų visuomenei pereiti nuo apsimestinės prie tikrosios polilogo kultūros,
kai visi iš tikrųjų siekia vieni kitus išgirsti ir suprasti,
nors nebūtinai viską pateisina.
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Problemos ir idėjos

Algis MICKŪNAS

DEMOKRATIJOS ETOSAS*

Juridinė valstybė ir laisvė

Periklis pabrėžė, kad laisvas gyvenimas reikalauja griežtai laikytis įstatymų, nes tik jie apsaugo žmogų nuo neteisybės. Tai išreiškia santykį tarp laisvės, teisingumo ir teisės. XVII ir XVIII a. tai buvo bene pagrindinė svarstymų
tema. Keltas esminis klausimas: kas leidžia teisėtai taikyti
valdžią, jei žmogus iš esmės yra laisvas? Iš šiuolaikinių
mąstytojų svarbių įžvalgų šiuo klausimu pateikė Kantas
straipsnyje „Apie posakį: teorija gal ir teisinga, bet praktikoje netinkama“ (Kant 1996, p. 58–110).
Kantas pirmiausia klausia, kokie žmonių santykiai
padeda suburti politinę bendruomenę? Kuo politinė
bendruomenė skiriasi nuo kitų socialinių darinių? Atsakydamas aptaria, kuo unikalus toks žmonių tarpusavio
santykis. Žmonės turi save suvokti ne tik kaip racionalias, bet ir kaip politines būtybes. Dažniausiai santykius
tarp žmonių lemia bendri tikslai, tad ir politinė bendruomenė, kaip manoma, gali turėti daug bendrų tikslų.
Vis dėlto, pasak Kanto, čia yra esminis skirtumas, kurį
svarbu pabrėžti. Politinė bendruomenė neabejotinai turi
daugybę tikslų, kurių sutartinai siekia visi jos nariai, tačiau pirmutinis tikslas yra ji pati – politinę bendruomenę
svarbu ne tik suburti, bet ir nuolatos palaikyti jos gyvybingumą. Pagrindinis politinės bendruomenės tikslas, kad ir
kaip atrodytų paradoksalu, yra patys santykiai, t. y. tos
bendruomenės egzistavimas. Kitaip tariant, bendruomenė nėra tik priemonė konkretiems tikslams pasiekti.
Politinės bendruomenės sukūrimas bei palaikymas ir yra
svarbiausia siekiamybė, pagrindžianti save pačią. Graikai
* Tęsinys iš KB nr. 3. Pabaiga
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šį fenomeną vadino ousia (οὐσία). Kanto požiūriu, politinė bendruomenė nelygintina su jokiais kitais tarpusavio
santykiais, nes jos esmę arba ousia sudaro žmonių bendravimas kaip tikslas savaime, o ne kitų tikslų siekimas.
Vadinasi, žmogaus kaip individo esmę gali pripažinti ir apsaugoti tik politinė bendruomenė, šiuo atžvilgiu
žmogus turi būti politinis asmuo, jei nori neprarasti savo
žmogiškumo. Tai reikėtų įvertinti atidžiau, atsižvelgiant
į visus žmogaus santykius su politine bendruomene.
Pasak Kanto, pagrindinis dalykas yra žmogaus racionalumas, t. y. gebėjimas veikti pasaulyje, įskaitant visą humanitarinį akiratį. Bet, kad atsirastų sąlygos pasireikšti
tokiam individo racionalumui, būtina politinė bendruomenė. O kaip ji suburiama? Racionalumas susijęs su tikslais, tarp kurių yra ir ateities įsivaizdavimas, ir savęs paties
suvokimas, – koks žmogus yra, ko jis nori pasiekti. Tačiau
viso to prasmę perpranta tik laisvas asmuo. Vis dėlto jis
negali išvengti ryšių su kitais, nes yra daug bendrų tikslų, todėl jo laisvė nuolat apribojama. Kitaip tariant, vieni
gali tapti „šeimininkais“, kitus paversdami „tarnais“. Tai
neišvengiamai demoralizuoja pačią visuomenę. Kaip išvengti tokios demoralizacijos? Kiekvieno asmens laisvė
garantuojama, jeigu įvairiausius laisvų narių tarpusavio
santykius apibrėžia visuotinai priimti įstatymai. Tokie
susitarimai apima ir viešąsias teises, visumą įstatymų,
nustatančių vienų laisvių santykį su kitomis.
Asmens laisvę garantuoja tik politinė bendruomenė,
priimanti įstatymus, kurių laikosi visi jos nariai. Savo
ruožtu laisvė yra būtina ir pačios politinės bendruomenės
egzistavimo sąlyga. Galima net sakyti, kad nedemokratinės valdymo formos apskritai nėra politinės, mat jomis
siekiama konkrečių savanaudiškų tikslų, ignoruojant vieKultūros barai 2021 · 4

šąjį interesą. Tokių tikslų kaip valdžia, ekonomikos augimas, psichologinis saugumas ir į juos panašūs galima
sėkmingai siekti ir be viešosios nuomonės pritarimo,
kuris yra politinės bendruomenės esmė. Visos kitos socialinės organizacijos formos yra privačios. Jei visuomenė gyvena vien privačiais interesais, jei netvarko viešųjų
reikalų, ji ir pati yra privatizuojama, o tada kiekvienas
asmuo atstovauja tik sau. Tokia visuomenė iš privataus
lygmens nepakyla į polio lygmenį. Viešosios erdvės politika panaikina hierarchiją, iškildama aukščiau už privačius interesus, kai nepaisoma nei socialinės padėties,
nei socialinių rangų... Kiekvienas polio narys yra politinis asmuo, kurio svarbiausias interesas yra išlaikyti tai,
ką jau turi, – laisvę. Polio viešoji erdvė skatina, kad laisvi
žmonės gerbtų savo pačių laisvai įtvirtintus įstatymus ir
jų laikytųsi. Tai sudaro pačią politinės bendruomenės
bei kiekvieno asmens esmę.
Ne visada ir ne visi laikosi įstatymų, užtikrinančių kiekvieno asmens laisvę. Ką reiškia nepagarba įstatymams?
Visų pirma, tai reiškia, kad atsisakoma laisvės, pasiduodama kažkieno diktuojamiems nurodymams ar savo pačių „neišvengiamiems“ impulsams. Antra, tai rodo, kad
tokia laisvė nėra natūralus savaiminis reiškinys, ją būtina
nuolatos palaikyti, o įstatymus tobulinti, atsižvelgiant į
viešąjį interesą, nes jie susiję ne tik su dabartine padėtimi,
bet ir su ateities lūkesčiais, t. y. ne tik su tuo, kaip yra, bet
ir kaip turėtų būti. Čia pabrėžiame ne tik tam tikrą moralinę vertę, bet ir viešąją politinę prasmę. Trečia, nuolatinis „primygtinis viešumo reikalavimas“ patvirtina, kad
laisvės samprata nėra išankstinė duotybė, apibrėžta kartą
ir visiems laikams. Ji dinamiškai kinta pagal kintantį visuomenės profilį ir tolydžio nusistovi nauju laikinu pavidalu, todėl ją reikia nuolatos palaikyti. Ketvirta, norint
viešąją erdvę išlaikyti kaip politinę laisvės sritį, reikia turėti teisėtą valdžią, nes tik ji galės asmenis, nenorinčius
pripažinti įstatymų, kurie užtikrina visų ir kiekvieno
laisvę, priversti, kad laikytųsi visuomenės nusistatytos
tvarkos. Kai privatūs asmenys atsisako būti politinės
bendruomenės nariais, griebiasi savavališkų veiksmų,
pažeisdami kitų teises, prieš juos galima panaudoti
teisėtą galią. Kitaip tariant, įstatymai, dėl kurių laisvai
sutariama, kiekvienam asmeniui suteikia laisvę, bet
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reikalauja, kad jų būtų griežtai laikomasi. Šiuo atžvilgiu kiekvienas polio narys gali pasitelkti teisėtą galią,
išvengdamas privačių išpuolių prieš kitus polio narius.
Vadinasi, polis, tiek apribodamas valdžią, tiek teisėtai
ja naudodamasis, gali užtikrinti kiekvieno laisvę viešojoje erdvėje, atgrasydamas nuo bet kokios savivalės.
Tačiau čia svarbu pabrėžti – moralę tapatinti su teise ir
teisėmis būtų neteisinga. Moraliniai įstatymai reikalauja asmens laisvės, bet jie nėra privalomi. O tiems įstatymams, kurie laisvai priimami kaip laisvės garantas, būtina paklusti, jų galiojimo sritis turi būti aiškiai apibrėžta,
kad nekiltų painiava, jeigu kas nors imtųsi juos kvestionuoti. Taigi pareigūnai, saugantys viešąją erdvę, yra ne
moralės, bet įstatymų saugotojai. Moralės tapatinimas
su teise paverstų polį fanatikų, kariaujančių tarpusavyje,
knibždėlynu, nes kiekviena grupuotė siūlytų savo „neginčytiną tiesą“. Jei teisminė valdžia prisiimtų moralės
saugotojos vaidmenį, ji turėtų taikyti inkvizicijos metodus, knaisiodamasi po kiekvieno piliečio sąžinę.
Be abejo, yra nusistovėjęs tam tikras etosas ir požiūris
į teisinę struktūrą – visų pirma, tai laisvas įstatymų, kurie kyla iš žmonių tarpusavio santykių ir aiškiai apibrėžia viską, kas „privaloma“, priėmimas. Antra, nuolatinis
asmenų įsitraukimas į viešąją erdvę, siekiant, kad įstatymai užtikrintų viešąsias teises ir laisves, reiškia, kad
įstatymai nėra amžini – juos reikia išmintingai modifikuoti, pritaikyti. Turi būti atsižvelgiama į visuomenės
pokyčius, aktualius reikalavimus.
Priešingai nei dažniausiai komentuojama, Kantas nepateikė jokių absoliučių normų, kurias laikytų įstatymais.
Kiekvienas įstatymas, kad galiotų visuotinai, turi būti
praktiškas, išbandytas viešojoje erdvėje. Kantas parodo,
kad įstatymas priimtinas, jeigu kiekvienam polio nariui
garantuoja vienodas viešąsias teises, t. y. jeigu bet kurio
nario laisvę suderina su visų narių laisvėmis. Tai, žinoma, leidžia keisti įstatymus, atsižvelgiant į besikeičiančius
žmonių santykius ir visuomenės poreikius. Svarbu prisiminti, kad Kantas teisinio polio nelaikė oficialiu įstatymų
ar imperatyvų rinkiniu. Kiekvienas individas, pasak mąstytojo, yra socialinė būtybė ir geba gyventi tik visuomenėje. Tačiau vien socialinio lygmens, kai pavieniai asmenys
ar jų grupės siekia individualių ar grupinių tikslų, nepa9

kanka. Šis lygmuo negali užtikrinti, kad egzistuotų laisvė
kaip viešosios erdvės sąlyga ir savo ruožtu egzistuotų viešoji erdvė kaip laisvės sąlyga. Polį įsteigia visuomenė savo
pačios labui, t. y. siekdama išreikšti pačią asmens esmę ir
garantuoti laisvus žmonių tarpusavio santykius. Tai reiškia, kad polis paverčia visuomenę politine, o tai nėra vien
asmenų grupė, siekianti bendrų tikslų. Svarbiausias politinės bendruomenės tikslas – palaikyti viešąją erdvę, nes
tik ji leidžia, kad priimami įstatymai užtikrintų lygias visų
asmenų teises. Tokia viešųjų teisių samprata kyla tiesiogiai
iš viešosios erdvės įkūrimo ir laisvės užtikrinimo, nes ji
yra pagrindinis racionalaus bendravimo būdas. Siekiama,
kad bendruomenė būtų politinė, nes nepolitinis socialinis
gyvenimas tampa privatus, o tai leidžia vieniems žmonėms neteisėtai valdyti kitus žmones. Teisėta valdžia kyla
iš laisvo viešosios erdvės įkūrimo ir įstatymų laikymosi.
Kartais tam tikra visuomenės dalis klaidina ir slopina
politinę sferą, paskubomis siekdama savanaudiškų tikslų
arba tenkindama privačius interesus. Ypač svarbu nepasiduoti tokiam spaudimui, nes jam paklususi visuomenė
negalės tikėtis teisingumo – bus nušalinta nuo dalyvavimo, kuriant įstatymus, užtikrinančius visų laisvę. Tokios
situacijos tik patvirtina, kad socialinis gyvenimas, nesant
politinio etoso, pradeda tarnauti privatiems arba grupiniams interesams. Net jei ir prisidengiama politika, tai iš
esmės yra despotiškas režimas.
Kai bandoma įkurti viešąją erdvę, dažniausiai nutylima, kad įstatymai kelia ir tam tikrų problemų. Akivaizdu, kad grynai socialiniam gyvenimui nereikia jokių
viešųjų įstatymų. Tad pirmiausia turi atsirasti politinė
bendruomenė, o svarbiausia – suvokimas, kad laisvė yra
būtina racionalaus bendrabūvio sąlyga. Kad suprastume politinės bendruomenės kilmę, nepakanka vien istorinio įvairių socialinių sistemų tyrimo. Apibrėžkime
esminius politinės bendruomenės principus.
1. Pirmoji demokratinė institucija – viešoji erdvė, prieinama visiems visuomenės nariams. Jos paskirtis – užtikrinti kiekvieno nario laisvę. Kiekvienas turi ne tik teisę,
bet ir pareigą dalyvauti, kuriant ir palaikant viešąją politinę erdvę. Savo ruožtu kiekvienas gali pasirinkti norimą
gyvenimo būdą su sąlyga, kad leis tą daryti ir kitiems. Politinei bendruomenei reikia nuolat priminti jos pareigą ga10

rantuoti laisvę visiems savo nariams. Kartais šis principas
suprantamas neteisingai, ypač daug ir didelių sunkumų
kyla, kai viešojoje erdvėje svarstant įvairias pretenzijas,
tarpusavyje susiduria diametraliai priešingi reikalavimai.
Todėl valstybės reikalai dažnai paliekami tvarkyti politinės bendruomenės „tėvams“, valdantiems „vaikus“. „Geranoriškas“ paternalizmas veda prie to, kad „vaikams“
nurodoma, ką jie turi daryti, be to, jiems ne viską galima
atskleisti. Tokia visuomenė ilgisi „naujo stabo“, tad valstybė visą galią ir žinojimą atiduoda „lyderiams“ į rankas.
Tai viena iš despotizmo formų, nes piliečiams primetamos pareigos, bet nesuteikiama jokių teisių. Tokia tendencija gali išklibinti net parlamentinės demokratijos
pamatus, pavyzdžiui, išrinktieji pradeda manyti, kad
politinius sprendimus geriausia palikti pačių atstovų ar
net kai kurių „iškilesnių“ lyderių kompetencijai. Teorija,
kad „pavaldinių supratimas yra ribotas“, gali slėptis net
po tokia iš pažiūros „nekalta“ iškaba, kaip antai „populiari lyderystė“. Tokiam užmaskuotam viešpatavimui, kai
apsimetama, neva lyderiai viską išmano „geriau“ negu visuomenė, svarbu užgniaužti bet kokią valdžios kritiką, bet
kokias abejones „išmintingais“ jos sprendimais, kad „nebylūs gyventojai“ būtų absoliučiai pavaldūs ir paklusnūs.
Šis „geranoriškas paternalizmas“ perima šeimos modelį, pagal kurį viskam vadovauja tėvas. Valstybę pradedama vadinti šeima. Problema ta, kad politinė bendruomenė ir šeima skiriasi iš esmės. Šeima nėra miniatiūrinė
valstybė, o valstybė nėra padidinta šeima. Politinės bendruomenės prilyginimas šeimai slepia socialinį despotizmą, nes politinė laisvė nebeatlieka savo vaidmens.
Toks despotizmas politinę bendruomenę paverčia tiesiog
sociumu, tylinčiųjų mase. Kitas pavojus viešajai sričiai
kyla, kai visuomenės dalyvavimas atmetamas tariamai
dėl „tautinės vienybės“ – esą visa valdžia turi atitekti
lyderiams, prisiimantiems atsakomybę, kad „apsaugos
piliečius“ nuo vidaus ir išorės priešų. Siekiama ne tik nuslopinti viešas diskusijas, sutriuškinti opoziciją, bet ir sužadinti klaidingą pasididžiavimą tautos vienybe, jos galia.
2. Visų politinės bendruomenės narių lygybę užtikrina autonominė laisvė, susijusi su viešąja erdve. Racionaliai pagrįsta teisė leidžia kiekvienam asmeniui reikalauti,
kad ir kiti laikytųsi įstatymų, jeigu jų laikosi jis pats. Taigi
Kultūros barai 2021 · 4

tarpusavio santykiai grindžiami tuo, kad visi vienodai
lygūs prieš įstatymą. Tačiau tos bendruomenės nariai netampa vieni kitiems pavaldūs. Žinoma, įstatymai teisėti
tik tuomet, jeigu jie kyla iš laisvės, o ne savavališkai yra
primetami valdžios, net jei tam tikrą galią įteisina jų ilgaamžiškumas. Pažymėtina, kad autonomine laisve, kaip
viešosios teisės šaltiniu, gali naudotis kiekvienas politinės
bendruomenės narys. Svarbu pabrėžti, kad samprata apie
„vienodą žmonių prigimtį“ niekuo nepagrįsta. Vadinasi,
politinė erdvė negali rastis iš „prigimtinių teisių“. Lieka
vienintelė galimybė – sukurti viešąją erdvę, kur kiekvienas politinės bendruomenės narys laikomas savarankišku ir lygiu teisės subjektu. Dabartiniais laikais sunkiausia
užtikrinti, kad įstatymais nebūtų visai bendruomenei
primetama tam tikros grupuotės galia. Viską apsunkina
pramoninė visuomenės struktūra, lemianti socialinius
santykius ir trukdanti išlaikyti politinę bendruomenę.
Valstybės valdymui vis dažniau taikomas socialinis, o ne
politinis modelis. Tokios tendencijos pastebimai stiprėja.
Lygybės principas nurodo, kad kiekvienas asmuo gali
laisvai išreikšti turimą talentą, įgyvendinti planus, pildyti
savo norus, jeigu nepažeidžia kitų laisvės ir paiso įstatymų. Viena grupė neturi jokių prigimtinių teisių prieš kitą,
nėra brėžiama privilegijuotos kilmės linija. Niekas negali
nei pretenduoti į aukštesnį statusą, nei apriboti kitų dalyvavimo viešojoje erdvėje. „Šeimininko ir tarno“ santykiai
atmetami. Jie, vis dar išlaikę „prigimtinių“ teisių likučius,
gali susiklostyti socialinėje srityje, tačiau yra visiškai nepriimtini kaip politinės bendruomenės pagrindas.
3. Iš viešosios erdvės, užtikrinančios kiekvieno politinės bendruomenės nario autonomiją ir lygybę, sampratos kyla ir kiekvieno socialinio nario nepriklausomumas.
Jei tas užmirštama, visuomenė susiduria su despotizmu.
Visiems galiojantis įstatymas, nurodantis, kas leidžiama,
o kas draudžiama, turi būti priimamas visuotiniu sprendimu. Toks įstatymas, kylantis iš kiekvieno sprendimo,
priimamo dėl kitų ir dėl savęs, garantuoja, kad su niekuo
nebus elgiamasi neteisingai, nes niekam nekyla mintis neteisingai elgtis savo paties atžvilgiu. Neteisingumas įsigali
arba yra įteisinamas, jeigu kas nors vengia arba kam nors
neleidžiama dalyvauti viešojoje erdvėje. Šiuo atžvilgiu nė
vieno žmogaus valia negali turėti pirmenybės, net jei tas
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asmuo manytų esąs pats „kvalifikuočiausias“ valdyti visų
reikalus arba norėtų būti laikomas išskirtinai profesionaliu įstatymų leidėju. Įstatymas yra policentriška sutartis,
priimama visuotiniu sutarimu. Tokio įstatymo pagrindas
yra trys komponentai: 1) kiekvieno teisė laisvai tvarkyti
savo paties gyvenimą, 2) lygybė tuo atžvilgiu, kad įstatymai taikomi visiems vienodai, 3) visuotinė sutartis, kai
kiekvienas individas priima sprendimą dėl kitų ir dėl
savęs. Šį pagrindinį įstatymą Kantas vadina originalia
sutartimi. Rousseau kalbėjo panašiai, bet savo teiginius
pagrindė kitaip. Pagal Kantą įstatymai kyla iš racionalios,
todėl laisvos žmogaus „prigimties“. Racionalūs asmenys,
kartu su kitais asmenimis priklausantys politinei bendruomenei, gali savo laisves užsitikrinti laisvu ir visuotiniu susitarimu – šis politinis veiksmas ir paverčia visuomenę poliu.
Tokį sutarties aiškinimą užsipuolė įvairiausi kritikai,
pradedant Hegeliu, baigiant Marxu. Net ir mūsų laikais
pagal įvairias socialinės istorijos bei evoliucijos teorijas
dabartiniai įstatymai yra atsiradę istoriškai, juos lemia
istorinių tradicijų įtvirtinti socialiniai interesai bei galios. Trumpai tariant, socialiniai dėsniai priklauso nuo
poreikių, nuo valdžios pozicijų ir grupių „dinamikos“,
esą būtent dėl to ir atsiranda „ideologijos“, kurios galiausiai atveda prie to, kad vienas žmogus gali valdyti kitą.
Tačiau tokie teiginiai verčia įstatymą laikyti priklausomu nuo konkrečių santykių, nuo iracionalios galios, nuo
„faktinės“ jo objektų, kurie vis dėlto negali keisti įstatymų
savo nuožiūra, pozicijos. „Politika“ tokiais atvejais tampa
įrankiu, padedančiu stiprinti socialines valdžios pozicijas,
leidžia pasisavinti svetimą nuosavybę, didinti ekspansiją.
Socialiniai, politiniai ir ekonominiai „mokslai“ išlieka
konservatyvūs ne tik dėl marksistinių aiškinimų, neva net
mokslas yra ideologija, palaikanti prievartą, valdžios primetamą visuomenei, bet ir dėl savo sandaros, verčiančios
vertinti polį socioistoriškai. Stumdami savo argumentus
toliau, „mokslininkai“ galiausiai prieina prie išvados, neva
nėra jokių „istorinių“ įrodymų, kad valstybė būtų įkurta,
remiantis kokia nors originalia sutartimi.
Tokio pobūdžio argumentai atmeta ir Apšvietos esmę,
ir Kanto mintį. Sutartis yra būtina, jei racionali ir laisva
visuomenė nori sukurti politinę valstybę, o ne socialinę
11

imperiją. Kantas buvo kaltinamas, kad politinę valstybę
kildina iš „idėjos“, o ne iš istorinės tikrovės. Tačiau būtent
idėjos atspindi tikrovę, o ne atvirkščiai. Išsiaiškinę, ką
Kantas vadina „sutarties idėja“, sužinotume, kad tai labai
konkrečių veiksnių visuma. Fenomenologiškai kalbant,
originalios sutarties idėja arba eidos yra grindžiama tuo,
kad kiekvienas individas kaip sąmoninga būtybė yra susijęs su kitais visuomenės nariais, tą lemia įvairios įtakos
ir tarpusavio priklausomybė. Ši sutartis yra socialinė, ji
tampa politine tik tada, kai asmenys įsipareigoja sukurti
viešąją erdvę, o sykiu užsitikrina ir autonomiją. Iš čia ir
kyla visiems vienodi įstatymai, nustatoma tvarka, kuriai
visi sutinka paklusti. Antra, eidos sistema užtikrina, kad
būtų priimami tik tie įstatymai, kuriems pritarta visuotiniu polio narių sutarimu, tada patvirtintam įstatymui visi
paklus. Trečia, eidos yra ne savavališkai primesta sąvoka,
o veikiau būtina įžvalga, jei žmogus nori išsaugoti savastį,
užuot tapęs iracionalių galių įkaitu. Taigi eidos siūlo laisvę ne kaip abstrakciją, o kaip konkrečius veiksmus. Nors
racionalus individas iš esmės yra laisvas, svarbu suprasti,
kaip jo laisvė yra susijusi su kitų laisvėmis socialiniame
kontekste. Taigi ši laisvė pirmiausia pasireiškia kaip originali sutartis, o ne socialinė tikrovė. Eidos yra tai, kas
pirmiausia lemia objektyvią politinę tikrovę ir praktinę
sąveiką viešojoje erdvėje, o ne privačią subjektyvią tikrovę
socialinėje erdvėje.
Nepaisant įvairių socialinių ir istorinių klystkelių, painios retorikos, vis dėlto būtent polio teorija geriausiai išryškina ir atskleidžia šį įvairialypį eidos. Galima tvirtinti,
kad žmogus iš tikrųjų yra laisvas, tik sudaręs originalią
sutartį.

ti, kad konkretus įstatymas įgyvendinamas, pažeidžiant
kieno nors teises, arba kad pats įstatymas sukelia žalingus
padarinius. Antra, jis gali klysti dėl būtinumo konkretų
įstatymą taikyti tam tikroje situacijoje.
Atsižvelgiant į šias ir panašias aplinkybes, nuolatinė
kiekvieno piliečio pareiga yra vykdyti dvejopą įstatymų
priežiūrą. Metaforiškai kalbant, tai sukuria „viešojo teisingumo podiumą“, apimantį kiekvieno nario teisę atvirai kritikuoti, nesibaiminant valdžios represijų ar bendruomenės spaudimo. Tie, kurie kaltina, esą tokia kritika
nukreipta prieš valstybę ar visuomenę, gina toli gražu ne
jas, o despotišką valdžios elgseną. Kai tvirtinama, esą kritika ir atviros diskusijos kelia pavojų valstybei, tai reiškia,
kad tiesiog bijoma prarasti įtaką, todėl pradedama nekęsti bet kokio atviro diskurso viešaisiais klausimais. Neretai iš tikrųjų tvirtinama, kad kritika kelia nereikalingą
erzelį, skatina neapykantą, drumsčia valstybės ramybę
ir tvarką, prieštarauja „laisvei“ ir „teisingumui“. Politikai, bijodami, kad bus išviešinti jų pačių nusižengimai,
smerkia visuomenės narius už drąsą kritikuoti. Tokie
visuomeninės kritikos slopintojai daro meškos paslaugą
valstybei. Įstatymai demokratinėje visuomenėje veiksmingi tik tiek, kiek jiems pritaria visuomenė. Jei demokratinės šalies visuomenė pati negali apsispręsti kokiu
nors klausimu, juo labiau to negalės padaryti jos išrinkti
atstovai. Polio esmė ir tikslas yra siekti, kad valdžia negalėtų varžyti visuomenės aktyvumo viešojoje erdvėje, apriboti egzistuojančios laisvės. Tokie veiksmai prieštarautų
pačiai polio sampratai. Politinė bendruomenė kyla ne iš
egzistencinės būtinybės, o atvirkščiai. Polį svarbu ne tik
sukurti, bet ir palaikyti, nes tik taip žmonės įstengs išsaugoti tiek bendruomenės, tiek savo pačių laisvę.

Išvados

Nors išdėstyti principai atveria polio pagrindus, konkretūs dėsniai tiesiogiai iš jų neatsiranda. Individualūs įstatymai priklauso nuo besikeičiančios aplinkos ir nuo to,
kaip keičiasi žmonių tarpusavio santykiai. Šiuo atžvilgiu
bet koks įstatymas turi būti suderinamas su eidos, o tai
apima ir teises, įtvirtintas, apibrėžiant jų taikymo ribas.
Asmuo, kuriam patikėta priimti įstatymą arba kuris paskirtas jį vykdyti, gali ir klysti. Pirma, jis gali nepastebė12
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Nuomonės apie nuomones

DĖL PAMINKLO PREZIDENTUI
ANTANUI SMETONAI VIETOS IR TURINIO
Architektas Augis Gučas atvirą laišką dėl paminklo Prezidentui Antanui
Smetonai Vilniuje adresavo LR kultūros ministrui Simonui Kairiui, Vilniaus
miesto merui Remigijui Šimašiui, Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Vytautui
Juozapaičiui, Vilniaus miesto vyriausiajam architektui Mindaugui Pakalniui

Paminklo Antanui Smetonai vizualizacija

P

astaruoju metu vyksta diskusijos, nes visuomenei sukėlė nemažai abejonių paminklo Prezidentui Antanui Smetonai Vilniuje projektas, laimėjęs konkursą. Daugiausia šnekama apie skulptūros
plastinį sprendimą, tačiau pagrindinė nesėkmės
priežastis – parinktoji vieta. Tai net nėra visavertė
viešoji erdvė, o tik gatvės, praplatėjusios ties sankryža, šaligatvis. Ši vieta tiktų kokio garbaus miestiečio ar kabareto artisto atminimui, gal šiaip dekoratyvinei skulptūrai, vasaromis neišvengiamai
atsiduriančiai tarp lauko kavinių skėčių, bet ne pirmojo (1919–1920) Lietuvos Respublikos Prezidento
paminklui. Smetona buvo ne tik 1918 m. Vasario
16-osios Akto signataras, bet ir daug prisidėjo prie
šio dokumento kūrimo. Aktyvios visuomeninės ir
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politinės jo veiklos 15 metų prabėgo Vilniuje (tai
aktualu būtent sostinei). O per antrą Prezidento
kadenciją (1926–1940), nepriklausomai nuo aplinkybių, Lietuvos valstybė padarė milžinišką šuolį
visose gyvenimo srityse. Ne veltui būdavo sakoma:
„Pagaminta smetoniškai“, didžiuotasi: „Gyvenau
Smetonos laikais“... Įsibėgėjus XXI šimtmečiui,
turime pagaliau pripažinti, kad Antanas Smetona
buvo iškiliausias XX a. Lietuvos politikas. Taip ir
privalėtų būti traktuojamas paminklas, parenkant
jam tinkamą, o ne atsitiktinę vietą.
Toli ieškoti jos nereikia – tiesiog sunku suprasti, kodėl ankstesnė vyriausybė atsisakė vadinamojo Odminių g. skvero erdvės. Čia paminklas turėtų
simboliškai tinkamą vizualinį ryšį su pagrindine
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Česlovas SKARŽINSKAS

TARSI USNIS TARP
PIRŠTŲ

L
Indrė JURČENKAITĖ, Roberta TRACEVIČIŪTĖ
Paminklas Antanui Smetonai

valstybės vėliava – Trispalve, suplevėsavusia Gedimino bokšte būtent 1919 m. Tačiau, stovėdamas jau už
T. Vrublevskio gatvės, paminklas nesibrautų į Vilniaus
pilių teritoriją – Katedros aikštę ir sodus su senosios
Lietuvos karalių ir kunigaikščių atminimo ženklais.
Smetona Vilniuje ir gyveno netoliese, Tilto g. 1, o čia
prasidedantis Gedimino prospektas yra XIX, ypač
XX a. pradžios urbanistikos ir architektūros darinys, daug pastatų susiję su visuomenės gyvenimo ir
valstybės kūrimo 1917–1919 m. įvykiais.
Todėl siūlyčiau rimtai visiems iš naujo persvarstyti būsimojo paminklo Prezidentui Antanui Smetonai vietą ir turinį (bet ne pačias meninės išraiškos
priemones) ir skelbti naują jo projekto konkursą.

Pagarbiai – Augis GUČAS
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abai įdomi situacija yra susiklosčiusi mūsų poezijos
lauke. Modernistai iš viešosios literatūros erdvės baigia išstumti rašančiuosius klasikinėmis formomis, vadinasi, ginančius senas ar dar ir nelabai senas literatūros
tradicijas. Atrodo, iš esmės pakito požiūris į gyvenimą,
krikščioniškas ir apskritai žmogiškąsias vertybes. Poezijoje ryški modernistinių krypčių stilistika, polifoninis
daugiareikšmis kalbėjimas, bet ypač gausu dvasinės tuštybės. Modernistai tikrovę suvokia kaip chaosą ir egzistencinį absurdą. Neigia, kas iki jų sukurta. Tarsi tikroji
poezija būtų išimtinai modernistinė. Suprask, Maironio,
Paulius Širvio, Jono Strielkūno, Salomėjos Nėries, daugelio kitų klasikų kūryba jau tarsi ir nelaikytina poezija...
Tačiau faktai sako ką kita – skaitytojai kažkodėl iki šiol
labiausiai perka, manding, ir vertina Justino Marcinkevičiaus, Vytauto Mačernio, Strielkūno, Širvio, Nėries,
Maironio, kitų tradicinių poetų knygas. Kad šis teiginys
ne iš piršto laužtas, kiekvienas abejojantis galėtų įsitikinti, pažvelgęs į interneto knygynų nuolat skelbiamus
populiariausių knygų ir jų autorių sąrašus. Arba paprasčiausiai nukulniavęs, pavyzdžiui, į kurį nors sostinės
knygyną. Nebus sunku įsitikinti, kas perkama.
Panaši padėtis ir antikvariatuose. Minėtų klasikų
poezijos sunku aptikti, o kai kurių modernistų knygos
laužo lentynas. Nesu linkęs iš to daryti kokias nors apibendrinamąsias išvadas, tačiau pamąstyti yra apie ką.
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Ar skaitytojai vis dar nepribrendo modernistinei poezijai? Modernizmas senokai klibina tradicinės lietuvių
poezijos pamatus. Jau sovietmečiu Sigito Gedos, Marcelijaus Martinaičio, kitų poetų kūryboje jis buvo ryškus, nors viešai ir nepropaguojamas, ypač kad poezijos
lauką akylai stebėjo cenzoriai. Modernistų anuomet
labai vengta. Gal todėl negalėjo išleisti knygos talentingas poetas nuo Nedzingės (Varėnos r.) Antanas Kalanavičius. Tik Atgimimo pradžioje jo poezija prisiminta,
įvertinta, vienas po kito išleisti pomirtiniai rinkiniai.
Dabar modernistai triumfuoja. Jeigu nerašysi šiuolaikišku stiliumi, nereikši modernistinių pažiūrų, neturėsi jokių galimybių išplaukti į platesnius vandenis.
Tačiau visavertei literatūrai būtinos įvairiausios kryptys, srovės. Gal nereikėtų tikėtis jų dermės, vis dėlto
turėtų egzistuoti kažkokia tyli pusiausvyra be susipriešinimo, išlaikant tam tikras tradicijas. Dar viliuosi,
kad taip ir bus, tačiau kol kas tarp poetų verda aršios
aistros. Kas šiuolaikiškesnis, tas geresnis, pirmesnis,
nors gal ir negabus, bet rašo moderniai, sudėtingai...
Netrukus ir panegirikos sulaukia, atsiduria dėmesio
centre. Daug triukšmo būna metus, kitus. Bet staiga
išliaupsintas autorius neretai akimirksniu ir pamirštamas... O kodėl? Nesprendžiu. Gal laikas įvertina? Ne
tik poeziją, daug ką pamatuoja, nustato gylį ir svorį.
Beje, įvertina ir kitas literatūros lauko keistenybes.
Poezijos kritikai, manding, irgi laikosi naujų manierų. Yra daug tuščio kalbėjimo, kas be ko, ir nusikalbėjimo, aišku, modernaus, nes poezijos vertinimams irgi
būdingas chaosas, egzistencinis absurdas. Dabar literatūros kritikų netrūksta. Atrodytų, džiugu – kai tiek
daug poetų, nestebina ir poezijos vertintojų gausa. Įdomiau, kad recenzento plunksnos imasi kone kas antras
ar trečias poetas. Anksčiau, sovietmečiu, savo kolegų
išleistas knygas dažniausiai vertindavo vos keletas rašytojų – Marcelijus Martinaitis, Algimantas Baltakis, Valdas Kukulas, na, kartais dar Sigitas Geda... Aišku, kai
kuriais atvejais irgi būdavo priskaldoma malkų, pavyzdžiui, Martinaitis ar Kukulas taip sudirbdavo kai kurių
autorių knygas, kad vėliau patys jausdavosi nejaukiai...
Tačiau šalia jų buvo profesionalūs (tikiu, neutralūs)
kritikai: Valentinas Sventickas, Viktorija DaujotytėKultūros barai 2021 · 4

Pakerienė, Rytis Trimonis, Vitas Areška, Vanda
Zaborskaitė, Vytautas Kubilius, Kęstutis Nastopka,
Ričardas Pakalniškis ir
kiti. Poezijos kritika buvo
pasiekusi, sakyčiau, labai
aukštą kultūros lygį.
Dabar sunku net išvardyti visus poezijos recenzentus – vieni gabūs, kiti
negabūs, vieni radikalūs,
kiti kuklūs, bet daugiausia esama garbėtroškų.
Keisčiausia, kad vis gausėja tiek draugiškų, tiek tendencingų recenzijų. Kitaip tariant, nūnai daug poetų
entuziastingai vertina savo draugų ir aistringai peikia
„pašalinių“ kūrybą, o „priešus“ apskritai suplėšo į skutus. Svarstau, ar išvis etiška vienam poetui recenzuoti
kito poeto knygą? Juk abu lyg ir konkurentai.
Modernizmas – iš tikrųjų galinga laiko mašina. Jo
bruožų yra kone kiekvieno žymesnio lietuvių poeto kūryboje, nelygu kaip pažvelgsi... Čia tik asmeniniai pamąstymai, pasvarstymai. Diskusinio pobūdžio mintys
tarytum usnis tarp pirštų – duria, neleidžia nurimti...
***

...Anądien gerokai sujaudino viena literatūrinė televizijos laida apie poetą Antaną Kalanavičių (1945–1992).
Buvome pažįstami, gyvenome netoli vienas kito, kartu
važiuodavome į literatūros vakarus, kuriuos rengdavo
Varėnos rajono laikraščio Raudonoji vėliava Kultūros
skyriaus vedėjas, dabartinis leidinio Merkio kraštas
savininkas, rašytojas Aloyzas Tendzegolskis, į literatūrinį puslapį „Saulės takas“ įdėdavęs ir Kalanavičiaus eilėraščių. Kiti leidiniai kažkodėl ėmė vengti
poeto kūrybos. Būdamas gyvas, Kalanavičius neišvydo savo knygos. Iki šiol spėliojama, kodėl taip atsitiko. Asmeniškai pažinojęs Antaną, noriu akcentuoti,
kad jis šalinosi politikos, negriovė sovietų valdžios,
buvo labai kuklus žmogus, gyveno vien poezija, o
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kad pramistų, triūsė kalviu, žemės ūkio darbininku.
Mano bene įsimintiniausias susitikimas su Antanu
melioratoriumi. Vieną rytą žiūriu, eina per mūsų kiemą. Smagiai žingsniuoja šulinio link. Pamatęs, kad
stoviu ant laiptų, klausia:
– Ar galiu atsigerti vandens?
– Gerk į sveikatą!
Jis žvelgia kažkaip nedrąsiai, atrodo, neatpažįsta, nors
prieš pusmetį buvome susitikę literatų susirinkime Varėnoje. Gal sutrikdė barzda, kurią užsiauginau per porą
mėnesių, žinoma, ne tokia didelė ir vešli, kokia didžiavosi skulptorius Vytautas Šibaila iš Gudakiemio kaimo.
– Antanai, negi nepažįsti? Aš Česlovas...
– Nakvojai čia?
– Gyvenu šičia. Su tėvais...
– Štai kaip...
– Kur keliauji, Antanai, gal pas gimines?
– Dirbu Gudakiemyje melioratorium, vamzdžius
kloju...
Pasirodo, antrąkart po dešimties metų pertraukos,
1982-aisiais, melioratoriai vėl iš naujo rausė, lygino
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Gudakiemio slėnį, suneštą ledynų. XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžioje ten dar plytėjo įstabūs vienkiemiai su
didžiuliais sodais...
Įsirėžė į atmintį to ryto susitikimas su poetu melioratorium... Vėliau kitas dzūkų poetas Stasys Stacevičius
ir aš aplankėme Antaną jo vienkiemyje prie Nedzingės.
Visą vakarą bendravome, pro atdarą langą garsiai sklido linksmi, gaivūs balsai.
Dažnai, kai vasaroju kaime, prisimenu Kalanavičių.
Atrodo, vieną rytą vėl pamatysiu jį prie šulinio. Būtų
mistiška. Šulinys dar neišgertas...
Šis tylus, talentingas poetas iš savojo Sapiegiškės
vienkiemio bandė prabilti į visą Lietuvą. Deja, jam
neleista. „Vietiniam“ dzūkų rašytojui sovietmečiu, o
ir nepriklausomybės metais ilgokai buvo uždaryti keliai į plačiąją spaudą – jo rankraščiai gulė į stalčius...
Tik 1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido
pomirtinę Kalanavičiaus eilėraščių knygą „Ne akmenys guli“. Sakyčiau, vėlokai. Kodėl ne Atgimimo metais, Sąjūdžio pradžioje? Ar ne tuomečių įtakingųjų,
kai kurie ir šiandien gyvi (bet gal jau nelabai įtakingi) pastangomis? Visokių klausimų kyla – gal sovietų
valdžios pripažinti klasikai baiminosi, kad Kalanavičius talentingesnis už juos? Išsigando gaivaus naujo
balso? Pavydėjo? Šiandien reikėtų paviešinti, kas neleido spausdinti Kalanavičiaus knygų. Būtų pravartu
sužinoti, ko taip bijota. Tiesiog dėl „profilaktikos“, kad
visa tai nesikartotų... Juk kai kurios ano meto tradicijos, manyčiau, gyvuoja ir šiandien. Nesiimu ko nors
kaltinti, tačiau literatūra (ir ne tik ji), atrodo, vėl grįžta
į uždarą, slaptą erdvę. Kažkas, dažniausiai pasitaręs
tik su artimais bičiuliais, nusprendžia, kokios knygos
geriausios, ką reikia premijuoti ir t. t. Linksma?.. Žinoma, šypsomės pro sukąstus dantis...
Džiaugiuosi, kad vieno talentingiausių lietuvių poetų
Antano Kalanavičiaus poezija sklinda vis plačiau, bet į
klausimą, kodėl toks sunkus buvo jo kelias į viešumą,
iki šiol nėra atsakyta. Anot televizijos laidos apie jį vedėjo, poetas žemiškoje kelionėje nerado vietos po saule.
Kodėl? Išsamaus paaiškinimo neišgirdau. Tikriausiai
niekada neišgirsiu. Mirusieji neprabils, o gyvieji atkakliai tyli...
Kultūros barai 2021 · 4

Regimantas PILKAUSKAS

NUO BETONO PLYNIŲ
IKI FONTANŲ ŠVENTORIUJE

K

as yra šventorius? Aptverta bažnyčios ar koplyčios
teritorija, skirta išimtinai kulto reikmėms. Šventoriuje statomi kryžiai ir koplytstulpiai svarbiems įvykiams atminti, dažnai laidojami dvasininkai. Per atlaidus ir kitas iškilmes rengiamos procesijos. Per dideles
šventes, kai dėl tikinčiųjų gausos ne visi gali patekti
į bažnyčią, pamaldose dalyvaujama ir stoviniuojant
šventoriuje (Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2013).
Reikėtų „padėkoti“ architektui Gintarui Prikockiui,
pagal kurio projektą prie senosios Zapyškio Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios išbetonuota Nemuno pakrantės
pieva. Audrys Karalius pareiškė, kad po tokių avantiūrų
„darosi gėda būti architektu“, o Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis tokius „patobulinimus“ pavadino
„idiotizmo įsikūnijimu“. Dėl to, kaip sutvarkyta Zapyškio bažnyčios aplinka, pareikšta ir kitokių nuomonių –
betono plynę pagyrė Vilkaviškio vyskupas, o Kultūros
paveldo departamentas, įsteigtas Kultūros ministerijos,
išaiškino, kad betonavimo darbai atlikti pagal taisykles.
Taigi įsiplieskęs aistrų laužas „oficialiai“ užgesintas.
Stropiai gesinamas ir susirūpinimas, kad naikinamos Lietuvos miestų ir miestelių aikštės. Paminėsiu
kelis Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių straipsnius – Liucijus Dringelis 2011 m. žurnale
Urbanistika ir architektūra apžvelgė ir kritiškai įvertino miestų aikščių pertvarkymo metodus, šia tema
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paskelbė ir straipsnių portale 15min.lt. Alvydas Žickis minėtame žurnale 2013 m. išspausdino straipsnį
„Akmuo ir žolė Lietuvos miestų aikštėse“ – aptardamas
pertvarkymus, pabrėžė želdinių reikšmę. Šių eilučių
autorius žurnale Miškai (2017) kritikavo, kad Kupiškio
L. Gucevičiaus aikštė ištisai išgrįsta trinkelėmis, pastatytas pompastiškas fontanas, o Kultūros baruose (2017)
aptarė Raguvos aikštės išgrindimą ir Vadoklių aikštės
arką, primenančią Paryžiaus Didžiąją arką Defans rajone. Problema ta, kad jau antrą dešimtmetį per galvą verčiamasi, kad Lietuvos miestų ir miestelių aikštės virstų
betono plynėmis, bet jokia ministerija, jokie specialistai
nestabdo šios destruktyvios ir išlaidžios veiklos.
Lazda turi du galus, nuo betono plynių galima pereiti prie neskoningo ir brangaus skverų pertvarkymo.
Didelę naujieną išvydau internete – tai Šv. Juozapo
bažnyčios Pilaitėje šventoriaus projektas. Tokio linksmo šventoriaus Lietuvoje dar nebuvo, taigi bręsta didelės permainos, pertvarkant maldos namų aplinką.
Nors tasai sklypas įsiterpęs tarp bažnyčios ir koplyčios, projekto autoriai šventoriumi jo nevadina, objektas įvardijamas kaip „prieigų ir viešosios erdvės-skvero
projektas“. Takai išdėstyti kaip renesanso laikų soduose,
vietoj vazų ar skulptūrų centre – trys vandens fontanai.
Kad architektai, atstovaujantys UAB „Lagos projektai“,
taip sumanė, nieko nauja, bet nejaugi užsakovai, klebonas ir pastoracinė parapijos taryba mano, kad smagus
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ką bažnyčios aplinkos tvarkymą.
Mąstau tradiciškai. Man atrodo, tobulas šventorius yra toks,
kai bažnyčią supa veja, po kurią
galima vaikščioti, išgrįsti yra tik
takai iki bažnyčios durų. Šventoriaus pakraščiuose augantys
medžiai teikia šešėlį per vasaros
karščius, o ir šiaip jaukumo. Ištisai visą šventoriaus perimetrą
apsodinti medžiais nėra gerai,
nes paslepiamas pagrindinis bažnyčios fasadas ir kitkas, ką verta
matyti. Šventoriaus paribiuose
statomi kryžiai ir kiti paminklai,
Šv. Juozapo bažnyčios Pilaitėje šventoriaus projektas. 2020. Nuotrauka iš: https://citify.eu/svlaidojami bažnyčiai tarnavę kujuozapo-baznycios-skveras/
nigai, įžymūs parapijiečiai. Per
laisvalaikis vasarą prie fontanų yra svarbi šventoriaus šv. Velykas tikintieji netelpa bažnyčioje, pasklinda po
šventorių. Aplink bažnyčią eina procesijos, todėl nedepaskirtis, netrukdanti bažnyčios apeigoms?
Kraštovaizdžio architektams didelį įspūdį padarė rėtų užspausti erdvės ties apside, įtaisant automobilių
Šiluvos naujoji aikštė tarp bažnyčios ir koplyčios, ar- stovėjimo aikštelę. Parapijiečiai į bažnyčią renkasi ne
chitekto Gintauto Natkevičiaus suprojektuota 2009 m., vien švenčių švęsti, bet ir išlydėdami savo artimuosius
beje, pagal jo projektą dabar ant Nemuno kranto Že- amžinojo poilsio ar po daugelio metų juos paminėdamuosiuose Šančiuose Kaune statomi trys gyvenamieji mi. Vargu ar šventorius, paverstas miesto skveru, derės
16 aukštų namai. Šiluva – mažas jaukus miestelis, iš- su jų rimties ir susikaupimo nuotaika.
Spauda rašo, kad ateina į madą topiarinis menas –
grįsta aikštė pagal jo mastelius yra aiškiai per didelė.
Motyvas, esą kieta danga būtinai reikalinga, nes kartą medžių ir krūmų formavimas, suteikiant jiems geper metus į Didžiuosius Šilinių atlaidus susirenka labai ometrinius arba figūrinius pavidalus. Madai sunku
daug maldininkų, visiškai nepagrįstas. Veja ir didelį pasipriešinti, ji labai galinga. Įmantrūs genėtų augalų
žmonių skaičių atlaikytų, kaip Vilniaus Vingio parko pavidalai, kaip ir beskonybė, stačiai kvailystė, plinta ne
centrinė aikštė atlaiko žiūrovų minias per dainų šven- tik suburžuazėjusių turtuolių sodybose, bet ir želdytes ir mitingus. Tai, kas tinka Vatikano Šv. Petro aikš- nuose (parkuose, skveruose), išlaikomuose iš valstybės
tei arba Vilniaus Katedros aikštei – abi jos iš esmės yra biudžeto, ir Pilaitėje, kur bažnyčios šventorius, matyt, bus tvarkomas iš parapijiečių suaukotų lėšų. Kiek
šventoriai, – visiškai netinka Šiluvai.
Kristaus Prisikėlimo bazilikos Kaune šventorius metrų gyvatvorių teks nugenėti keliskart per metus ir
užklotas akmenimis, nepaliekant nė plyšelio žemei kiek tai kainuos? Pavyzdys – Lukiškių aikštė. Špalerių
kvėpuoti, drėgmei susigerti, augalams augti (architek- lankas genimas, naudojant specialią techniką, bet netas Vytautas Miliūnas). Šventorius tapo didele auto- pavyko sužinoti, kiek miestui tas kainuoja. Viskas kaip
mobilių stovėjimo aikštele. Kūrybiškiau tvarkant pa- Prancūzijos karalių baroko epochos dvaruose. Miestų
laidojimų juostą ir patvorius, buvo galima rasti vietos galvoms visiškai nerūpi, kur išmetami pasiskolinti ar
želdiniams. Pakabinti gėlių krepšeliai, gėlių vazos, pa- iš ES gauti pinigai, nes iš valdininkų nereikalaujama
statytos ant laiptų, tik dar labiau išryškina nekūrybiš- asmeniškai atsakyti už valdišką turtą.
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Pilaitės šventoriuje nei meškų, nei dramblių
išgenėti nenumatyta, bet visi vejų ploteliai įrėminti genėtomis gyvatvorėmis. Architektams
nerūpi, kad augalai yra gyvos būtybės. Europoje prieš 500 metų architektai projektuodavo ne tik didikų rūmus, bet ir juos supančius
sodus, parkus. Įvaldę geometrines akmens ir
plytų mūro formas, pritaikė jas ir želdiniams.
Nugenėdavo medžius ir krūmus, kad suteiktų jiems dirbtinį pavidalą. Lietuvoje ir XXI a.
sodus, parkus vis dar projektuoja architektai,
nors Europoje, JAV ir kitur projektuoti parkus, sodybas patikima specialistams – kraštovaizdžio architektams.
Dažna problema – prastai suformuluota Paminklas „Linkuviams, kentėjusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“. Linkuvos
projektavimo užduotis, kurioje turėtų atsi- Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios šventoriuje. Skulptorius Gintautas
spindėti tiek užsakovo poreikiai, tiek tvarka, Jonkus, architektas Liucijus Dringelis. 1998
Regimanto Pilkausko nuotrauka
numatyta valstybės teisiniais aktais.
Priminsiu vieną epizodą. 2018 m. dalyvavau, pro- Tokie apribojimai laikytini lazdos perlenkimu. Dažnai
jektuojant Eibariškių parką Radviliškyje. Daugumai į projekto užduotį įtraukiamas reikalavimas nurodyti,
mūsų pasiūlymų užsakovai pritarė, tačiau nesutarė- kokie žolynai auga, kokie paukščiai gyvena parke. Arme dėl pageidavimo suprojektuoti labirintą, žinoma, chitektai į talką kviečiasi botanikus, ornitologus, kurie
iš genėtų gyvatvorių. Labirintas (gr. labyrinthos) yra atveria akis tiek projektuotojams, tiek užsakovams, tiek
nuo gilios senovės įprastas parkų elementas. Aukšto- visuomenei. Tokie Aplinkos ministerijos reikalavimai
mis genėtomis gyvatvorėmis apsodinti painūs takai išplečia parko, augalų ir gyvūnų buveinės, sampratą,
veda į aikštę, kur yra vandens baseinas su fontanu arba yra pažangūs.
Gerai, kad 2004 m. ir 2016 m. Aplinkos ministeriskulptūra su suolais. Mums, turintiems tvirtą neigiamą požiūrį į formalųjį augalų genėjimą, tokia užduotis ja išleido reikalavimus ir informaciją apie invazinius
buvo nepriimtina. Nutariau ieškoti paramos Aplinkos augalus ir gyvūnus. Kraštovaizdžio architektai, renministerijos Kraštovaizdžio skyriuje, tačiau jo vadovas giant šiuos nuostatus, nedalyvavo. Pareiškėme pastapaaiškino, kad labirintai parkuose yra jų vykdomos bų dėl perlenkimų, kai nuostatai buvo jau priimti. Bet
politikos dalis, todėl projektuotojai privalo ją vykdy- čia atskira tema.
Visuomenė vis dažniau reiškia nuomonę, kartais
ti. Po šio pokalbio supratau, kad Aplinkos ministerijai
nepakeitus požiūrio į kraštovaizdžio tvarkymą, nieko net apsaugo viešąsias erdves nuo nepriimtinų pertvarkymų. Specialistams reikėtų atsižvelgti į gyventojų papasiekti nepavyks.
Nereikėtų manyti, kad Aplinkos ministerijos speci- geidavimus, dar prieš priimant sprendimus, o ne tada,
alistai visada viską daro blogai. Esama ir gerų reikala- kai šaukštai jau po pietų... Laukiame šalies valdžios
vimų. Projektuotojai dažnai gauna uždavinį formuoti lyderystės ir profesionalumo, nes praėjusios kadencijos
kraštovaizdį, gerinant ekologinę būklę. Tokio pobūdžio Vyriausybė į jokias pastabas nereaguodavo.
Pabaigai pareikšiu viltį, kad ir į Pilaitės bažnyčios
projektuose labai mažai skiriama arba visiškai neskiriama lėšų tiesti betono trinkelių takams, nors projektuoto- šventoriaus projekto kritiką bus atsižvelgta, atsakyta,
jai mano, kad kai kur taip išgrįsti takai labai reikalingi. paaiškinta, kas lėmė tokius keistus sprendimus...
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Kūryba ir kūrėjai

Rasa MURAUSKAITĖ

NEAPTARTA KITOKIOS
REALYBĖS MUZIKA

K

aip apie dabarties laikus kalbėsime po kelerių
metų? Gal nekalbėsime išvis? Stengsimės pamiršti šią būklę, kai kultūra, ilgam įkalinta, iš paskutiniųjų stengėsi palaikyti savo pačios gyvastį,
kad ir kūrėjai neprarastų vilties, ir būtų bent kiek
numalšintas žmonių nerimas dėl vis labiau slegiančios realybės?
Nors jau įsibėgėjo 2021-ieji, tačiau atrodo, kad vis dar
tęsiasi nesibaigiantys „pandeminiai metai“, važinėjamės nelyg linksmaisiais (šiuo atveju labiau tiktų sakyti
„liūdnaisiais“) kalneliais, nenutuokdami, kada pagaliau
ta kelionė baigsis. Besivažinėdama ir stebėdama ne tik
muzikinės kultūros lauką, pasigendu tekstų, plačiau
reflektuojančių dramatiškai susiklosčiusios situacijos
nulemtus pokyčius. Ne vien paskirus ryškiausius ar
blankiausius praėjusių metų įvykius, ne finansavimo
problemas, bet patį turinį, bandymus prisitaikyti, sėkmes ir nesėkmes, atsiradusias naujas formas ar dar neužgesusias tendencijas. Daugelis kitų meno šakų į tokias
paieškas nėrė stačia galva. Juk ne veltui sakoma, kad
menas atspindi visuomenės pojūčius, kartais net prognozuoja galimus poslinkius, tad kritikai, akademikai,
apžvalgininkai turėtų visa tai stebėti, fiksuoti, o idealiu
atveju – plačiai apie viską diskutuoti.
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Nuo pat pandemijos pradžios ypač aktyvūs atrodė
teatralai ir šokėjai, entuziastingai ėmę svarstyti, ar
esamos aplinkybės paskatins rastis naujas raiškos formas. Tokie svarstymai materializavosi įvairiais eksperimentais – ZOOM teatro spektakliais, šokio filmais ir
pan. Svarbiausia, kad į diskusijas įsitraukė ir kritika,
svarstydama, ar toks teatras vertas, ar nevertas dėmesio. Gal čia tik pusfabrikatis, kuriuo galima numalšinti
alkį, bet nepavyks maitintis ilgesnį laiką? Kalbant apie
muziką, užsienio spauda mirga marga tekstais, ieškančiais bendro pandeminių metų vardiklio, analizuojančiais išpopuliarėjusias naujas muzikos formas, kūrėjų vaizduotę užvaldžiusias temas, esminius kūrybos
pokyčius. Virtualūs koncertai tapo norma – jau net
man būtų keistoka savo rengiamose apžvalgose kviesti klausytojus ne į virtualią, bet į tikrą koncertų salę.
Susibūrė dvi stovyklos. Vieni, net ir ištikimi meno mylėtojai, prisipažįsta – ekranų keliamas nuovargis toks
didelis, kad po dienos, pilnos darbinių ZOOM susirinkimų, retai kas susivilios dar ir virtualiu koncertu.
Kiti teigia priešingai – tik kultūros vartojimas padeda ištverti vienatvę, atskirtį nuo socialinio gyvenimo.
Panašiai elgiasi ir menininkai – dalis beatodairiškai
puolė „bent kažką veikti“, o kiti nutarė laukti geresnių
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laikų, leisdami publikai „iš tikrųjų pasiilgti kultūros“.
Vis dėlto muzikams prisitaikyti,
manyčiau, prireikė šiek tiek daugiau
laiko. Smogus pirmajam karantinui,
ne vieną ištiko šokas – ką ir kaip
veikti, kai negalima ne tik žiūrovų
kviesti, bet neįmanoma ir kartu repetuoti? Vasaros sezonas tiesiog sprogo
koncertų gausa, kad būtų suspėta „ištransliuoti“ visą suplanuotą ir atidėtą turinį. Šiandien tai atrodo saldus,
bet seniai pamirštas sapnas. Tiesa,
aprimus pradiniam išgąsčiui, nusistovėjo tam tikra logika, tiesioginius
virtualius koncertus ar iš archyvų
kapstomų įrašų transliacijas pavertusi kasdienybe. Turinio ir jo pateikimo kokybės atžvilgiu, tikra virtualių
koncertų lydere tapo Lietuvos nacionalinė filharmonija, kurią karantinas paskatino išties produktyviai
panaudoti savo skaitmeninės salės
galimybes. Tačiau muzikams, skir- Liudas MOCKŪNAS
Tomo Tereko nuotrauka
tingai nuo teatralų, apie įdomesnes,
Jei kalbėsime apie kritiką, juntama keista tyla.
„pandemijai atsparias formas“ (perfrazuojant šiemet atsiradusią Auksinių scenos kryžių nominaciją) Suvešėjo interviu, prisiminimų, apžvalgų žanrai,
turbūt neišeitų kalbėti. Jeigu bandytume kam nors o gyva kultūros, vykstančios čia ir dabar, refleksiiš muzikų įteikti prizą už tokią išmonę, tektų gerokai ja galutinai užsnūdo letargo miegu. Ta kritikos tyla
pasukti galvą, nes įvairovės čia nedaug. Vis dėlto ri- pradėjo kelti net nesmagumo jausmą. Jeigu beveik
zikuodama sukelti interesų konfliktą, norėčiau pami- neaptariami šiandien vykstantys virtualūs koncernėti LRT Klasikos ciklą „Koncertas vienam“, visiškai tai, gausiai besirandantys nauji albumai, natų rinkipaklūstantį pandeminėms sąlygoms – gyvai klausytis niai, tai gal iš tikrųjų viskas sustojo?.. Iš tos nejaumuzikos į salę įleidžiamas tik vienas asmuo, visiems kios tylos kilo ir pradinis teksto klausimas – kaip
kitiems koncertas transliuojamas per radiją ar inter- kalbėsime apie šį laiką po kelerių metų, jeigu muzinetu. 2020 m. pabaigoje daugelį maloniai nustebino kinės kultūros dabartį lyg ir ignoruojame, laikome
naujosios muzikos ciklas „Kontaktas“, irgi atspindė- nevisaverte, todėl nesiimame jos reflektuoti? Gal
jęs priverstinį šio laiko intymumą ir kameriškumą. tiesiog dar nežinome, kaip kalbėti apie tokią kultūSolistas, atliekantis naujosios muzikos premjeras, rą, nuo kurios mus skiria ne kelios kėdžių eilės ir
bando padaryti tai, ko iš esmės šiuo metu siekia ne scena koncertų salėje, o plačiaekranis televizorius ar
tik menininkai, meno gerbėjai, bet visi be išimties – kompiuterio ekranas? Kad ir su kokia viltimi lauktume grįžimo į koncertų sales, turbūt teks susitaiužmegzti ir išlaikyti emocinį ryšį per ekraną.
Kultūros barai 2021 · 4
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„Saudade“

„Tarp muzikos ir ritualo“

kyti, kad virtualių formų ateityje daugės, nesvarbu,
kokia būtų koronaviruso dinamika. Netrūksta žmonių, kurie įžvelgia tokio formato praktiškumą, nors
puikiai suvokia, kad gyvo garso kol kas negali pakeisti jokia technologija.
Taigi kalbėti yra apie ką. Kad kūrybinė dvasia
nepalaužta, parodė ir LKS surengti Geriausių praėjusių metų kūrinių rinkimai – premjerų skaičius
beveik nesumažėjo, nesvarbu, kad daugeliu atvejų
jos buvo priverstinai virtualios. Ypač suaktyvėjo leidybinė veikla – tai visiškai natūralus dabartinės situacijos rezultatas. Negalima koncertuoti? Raskime
laiko įrašinėti. Ne vieną puikų albumą išleido tiek
klasikinės, tiek šiuolaikinės akademinės muzikos
kūrėjai.
Turbūt vienas įspūdingiausių ir plačiausio atgarsio tarptautinėje erdvėje sulaukusių leidinių buvo
Ondine išleistas Žibuoklės Martinaitytės albumas
„Saudade“, kurį puikiai įvertino prestižiškiausių
leidinių The Gramophone, The New York Times kritikai, daugelis kitų platformų. Tačiau glumina faktas, kad Lietuvos kritika neparašė... nė vienos (!) šio
albumo recenzijos. Jei kur nors tokia recenzija yra,
tai neblogai paslėpta (jei rasit, atsiųskite ją ir man
paskaityti). Albumas įrašytas per „vasarinį atokvėpį“, prie jo sėkmės savo talentu prisidėjo pianistas
Gabrielius Alekna, LNSO, LKO ir dirigentė Giedrė
Šlekytė. Pasirodė ir labai įdomi lietuvių muzikos
rinktinė „Tarp muzikos ir ritualo“, kurią sudaryti
22

Twenty Fingers Duo. „Performa“

Lietuvos muzikos informacijos centras vėl paprašė
„žmogaus iš šalies“ – čekų muzikologas Vítězslavas
Mikešas labai įdomiai apžvelgė lietuvių muzikos
rituališkumą. Puikus ir dueto Twenty Fingers Duo
debiutinis albumas „Performa“, kurį puikiai vertina labai skirtingos melomanų bendruomenės. Šio eksperimentiškai nusiteikusio dueto potencialas atsiskleidžia
vis ryškiau. Na, o vienas puikiausių pastaraisiais metais albumų pasirodė šių metų pradžioje – tai Liudo
Mockūno dvigubas CD „Polilogai“, apžvelgiantis
šio avangardinio džiazo ir improvizacinės muzikos atlikėjo, kompozitoriaus ir prodiuserio 15 metų
triūsą šiuolaikinės akademinės muzikos srityje. Savaip laisvas, išmoningas, kitaip žvelgiantis į pačią
akademinės muzikos praktiką, bet kartu gilus, konceptualus ir apmąstytas muzikavimas – šį rinkinį
tiesiog būtina perklausyti. Čia tik nedidelė dalis to,
ką vertėtų giliau aptarti.
Žodžius „pandemija“, „virusas“ šiandien jau privengiame vartoti – atrodo, viešojoje erdvėje jų ir
taip pernelyg daug. Vis dėlto apžvelgti pandemijos
sukeltus akademinės muzikos pokyčius, įsitvirtinusias tendencijas ir galimą poveikį ateičiai ne tik
vertėtų, bet ir būtinai reikia. Menininkai neleidžia
muzikai nutilti, o kritikai turėtų prisidėti prie šio
intelektualinio šurmulio, kuris būtinas kaip oras.
Tik tada galėsime atskirti pelus nuo grūdų, tai, kas
laikina, nuo to, kam lemta tapti neatsiejama mūsų
kultūrinės kasdienybės dalimi.
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Remigijus VILKAITIS

QUO VADIS, LIETUVOS TEATRE?
Gedimino metinėms, Kristinos gimtadieniui

P

andemija. Sulėtėjimas. Atsirado laiko prisiminimams... 2021-ųjų birželio antrąją bus lygiai metai be
Gedimino Girdvainio. Nedaug laiko praėjo, dar niekas
neužmiršta, atrodo pasiekiama... Girdva! – šaukdavom
pamatę gatvėje, žaisdami futbolą, repetuodami, nežinia
kur labai skubėdami. Gal pavardė atrodydavo per ilga?
Galėdavom normaliai kreiptis vardu, bet vis tiek trumpindavom – Gedai. Ak, tas skubėjimas...
Užsimirš... Išeis to meto liudytojai, bendraamžiai, kolegos... Viskas užsiglaistys, nutols, bus paaukštinta-nužeminta „pagal konjunktūrą“... Ilga eilė prie išėjimo vartų.
Tolsta Eimuntas Nekrošius, Rimgaudas Karvelis, Antanas Šurna... Rolandas Butkevičius, miręs per spektaklį
Jaunimo teatro scenoje... Aurelija Ragauskaitė, Dalia Tamulevičiūtė, Vytautas Čibiras... Kęstutis Genys, Gražina
Balandytė... Ir „Šapras“... Stasys Petronaitis, Juozas Miltinis... Kiti jau neįžiūrimi... Vytautas Maknys, Antanas
Vengris, Arnas Juras Šaltenis, Andrius Oleka-Žilinskas...
Likimų upė. Kitame krante rikiuojasi eilėn ateinantys –
užsimezgę, pradėti, tuoj gimsiantys. Dievo konvejeris...
Artėjant nelinksmoms metinėms, nutariau užsukti
pas Kristiną Girdvainienę – kas galėtų geriau prisiminti,
jeigu ne ji? Užbėgu pakeliui prekybos centran... Šviežios,
gaivios raudonos tulpės labai dera pavasariui... Skambinu į duris, atidaro... Vakar, kovo 13 d., buvo Kristinos
gimtadienis! Na, argi sunku, einant į susitikimą su žmogum, pasitikrinti, kada jis gimė?! Vėl prašoviau! Tokia jau
tavo dalia, juokiasi Kristina… (Mergautinė jos pavardė
Andrejauskaitė, gimė Kaune 1947 m., profesija – teatro,
televizijos ir kino aktorė... O Gediminas Girdvainis, žemaičių aktorius, gimė Kretingoje 1944 m. sausio 19-ąją.)
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Sėdime Kristinos virtuvėje, gurkšnojame kavą su Gedimino „lietuvišku konjaku“ – tai žemaitiška „samanė“,
užpilta ant vyšnių kauliukų. Stiprus, bet švelnus gėrimas
su ąžuolo ataskoniu – iš esmės viskis ir tikrai neprastas.
Kaip seniai nesimatėme! Ištisus dešimtmečius. O juk esame čia pat, šalia... Miestas nedidelis! Gal tikrai jame „nėra
vietos senukams“? O juk būdavo... Menininkų rūmuose,
kur dabar Prezidentūra, Teatro sąjungoje, Sporto rūmuose švenčiant Teatro dieną... Baltijos teatro festivaliuose...
Nėra ko niurzgėti... Iš tikrųjų – kur gi čia tie senukai? Pati
jaunystė dar! Juokiamės, prisimindami jau priblėsusius
teatrinius nuotykius, keliones Jugoslavijon, į Paryžių...
Vis užsuka Kristinos katinas, tikrindamas, ar viskas gerai… Kalbam, kalbam... Apie knygas – abu mėgstame
Kingą, – apie kiną, televizijas, kurių nežiūrime, bet kažkaip vis tiek viską žinome... Niekaip nepradedame kalbos
apie išėjusius... Apie Gediminą... Dar negalima, jaučiu,
dar nereikia... Vartome nuotraukas: Kristinos mama Sibire, brolis, tėvas, senelis bajoras, antroji mama...
– Nepripratau dar, – staiga sako Kristina, – nemoku
gyvent be jo, nesuvokiu...
Vakarop paskleidžiu ant stalo savo paskubom prikeverzotus lapus. Nuo ko pradėti? Vis dėlto reikia nuo
teatro. Nuo darbų. Pasikloju Gedimino ir Kristinos
vaidmenų sąrašus – teatre, kine, televizijoje... Vien tik
pavadinimai užima aštuonis puslapius. Visokius šmėstelėjimus kine, televizijoje Kristina atsisakė skaičiuoti,
o teatre jos vaidmenų sąrašas net ilgesnis negu Gedimino. Smulkiu šriftu gal sutilps į penkis. Koks periodinis kultūros leidinys dabar galėtų šitai sau leisti? Gal
tikrai sąrašas nelabai ir svarbus?..
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Bet spektaklis repetuojamas ne mažiau kaip du mėnesius… Kartais metus ir net pusantrų!.. Dauginam iš šešiasdešimties – maždaug po tiek jiedu turėjo premjerų...
Valandos, mėnesiai, metai vaidinant scenoje. Valandos,
mėnesiai, metai – iš teatro į Karoliniškes, iš Vilniaus į
Klaipėdą, Panevėžį, Peterburgą, Paryžių, į Šiaurės ir
Pietų Ameriką... Izraelis, Kolumbija, Ryga ir Belgradas,
Priština ir Buenos Airės... Pumpėnai, Marijampolė, Karmėlava, Maskva, Biškekas, Minskas... Mechikas... Ten ir
atgal. Gedimino Girdvainio, Kristinos Andrejauskaitės
laiko smiltys… Bet jas galima suskaičiuoti! Įžvelgti tendencijas… Objektyviai… Kilometrus „ten ir atgal“. Dar
neskaičiuojami?! Kokie veiklos horizontai galutinai suskaitmeninto ateities meno vertintojams, kūrėjų veiklos
ekspertams! Šitiek kriterijų dar „neįsisavinta“! Lėšos įsisavinamos, o kriterijai vis pasenę!? Kiek naujų darbo vietų progresyviam, perspektyviam jaunimui! Gal pagaliau
laikas vaidmenis vertinti pagal žodžių kiekį?! Kiek sakinių pasakyta? Koks vidutinis kalbėjimo greitis?! Pritaikius algoritmus, dabar pagaliau įmanoma suskaitmeninti
šokį – alkūnių kilnojimas, sukiniai, trepsiniai, guliniai,
vartiniai… Dramaturgus galima vertinti pagal šiuolaikiškumą – angliškų žodžių skaičių, keiksmažodžių svorį,
nereglamentuotą leksiką, translytiškumą… Kodėl niekas vis dar nematuoja decibelų, kai artistas rėkia, kalba,
šnabžda? Dūmų tankis scenoje irgi svarbus! Pikselių kiekis vaizdo projekcijoje! Juk tai objektyvu!!! Quo vadis?!..
...Kol kas kalbėkim apie tai, kas neobjektyvu. Kristinos virtuvėje vyksta ne šiuolaikinė „komunikacija“, o
tiesiog ramus pokalbis apie tai, kaip viskas buvo...
– Su Gediminu, girdėjau, susitikote kūrybinio jaunimo stovykloje?
– Taip. Kūrybinio jaunimo stovykloje prie Dusios
ežero. Tokias tada rengdavo Kultūros ministerija... Su
drauge ieškojome vietos prisėsti – pietų metas, visi stalai užimti, o pakrašty kažkas sėdi prie stalo vienas…
Priėjome, paklausėme, ar galime prisijungti. Pakėlė
akis… Mėlynos, mėlynos! Nuskendau…
Vaikščiojom, bučiavomės, šokome… Aprišau sužeistą
jo kojos pirštą. Nieko daugiau nedarėme (juokiasi). Taip
ir išsiskyrėme, neįsipareigoję, nieko nepasižadėję. Prasi24

dėjo sezonas ir po pantomimos premjeros Kaune staiga
atsiranda Gediminas… Stovi, šypsosi… Kartu šventėme… Lankėme vienas kitą – aš jį Vilniuje, jis mane Kaune, mačiau jo diplominius vaidmenis Akademiniame
dramos teatre. Geri buvo spektakliai, geri artistai…
***

Neketinau klausti, bet paklausiau, kada jam labiausiai reikėjo paramos, kada buvo sunkiausia? „Neseniai, – atsakė
Kristina. – Jau buvo užslinkusi pandemija ir jis dažnai nutoldavo, kažin kur mintimis nukeliaudamas. Veržėsi į sodybos vienatvę, kur nuolat kažką tvarkė, krapštėsi, galvojo,
retsykiais balsu klausdamas, kas čia dabar bus?..“
Prisiminiau kitokį jo žvilgsnį – akys staiga žybteldavo ir po akimirksnio Gedas „sprogdavo“ netikėtu
kalambūru, taikliu komentaru (kartais beveik patyčia)
ar šelmiška improvizacija „pagal Leniną“, „pagal karalių Lyrą“, pagal Gogolio „Nosį“ Nekrošiaus spektaklyje
apie... Velniai žino, apie ką... Juk žino velniai, sutikite...
Trakų viešbutyje du pasiutusiai talentingi vyrai – Bronius Babkauskas su Gediminu Girdvainiu, spragsėdami juostinio magnetofono klavišais, visa gerkle plėšia
„Velnio nuotakos“ arijas. Repetuoja, kad per kitos dienos filmavimą tobulai suvaidintų, neva jie patys dainuoja, ir „išdurtų“ milijonus gerbėjų visoje Sovietų
Sąjungoje. Viskas gerai, tik kodėl jų muzikinę klausą
Dievas padovanojo kažkam kitam... Argi ne velniava?!
Kristina pasakoja:
– Atsisveikinimo vaidmuo Mažajame teatre „nesusidėliojo“. Keista Arthuro Millerio pjesė „Aš nieko
neatsimenu“ be fizinio veiksmo, reikalaujanti galingo
chirurgiškai tikslaus sprendimo... Tas spektaklis tikrai nebuvo prastas, sakyčiau, normalus, bet ne pagal
Gedimino patirtį, išmintį ir gebėjimus. Jis visuomet
prašydavo, kad įvertinčiau jo vaidmenis. Patyrusi partnerė „nusiplovė“... Ne taip jis norėjo atsisveikinti su
teatru... Atslinko nuovargis, nelaikinas, nepraeinantis.
Geriausiai jausdavosi sodyboje. Susitarėm, kad kasdien susiskambinsim, „labryt ir labanakt“ pasakysime.
Laikysimės Gedimino įvestos taisyklės – nakčiai guldami ištrauksime raktą iš durų spynos...
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Sekmadienį Gediminas skubėjo – rinkosi debesys,
oras prastėjo. Dažnai skambino – nupjoviau žolę, surinkau lapus, susitvarkiau, pavalgiau... Žadėjo laiku
išgerti „širdies piliules“ ir vitaminus... „Tai jau tikrai aš
tau svarbi, kad nuolat skambini,“ – pajuokavau. Palinkėjom vienas kitam labos nakties.
Pirmadienį telefonas tylėjo. Pamaniau, gal Gediminas vėl „numaigė“ naująjį aparatą. Technologijos!
Lietus pylė be sustojimo. Trečiadienį nebeištvėriau,
dukters vyras nuvežė sodybon. Lyja, vartai užrakinti...
Žentas lipa per tvorą, išskleidžia lietsargį, eina namo
link, atidaro duris – neužrakinta... Pagaliau išeina.
Gediminas sukniubo viduje. Ant stalo buvo tvarkingai surikiuotos piliulės, vitaminai, tabletės „nuo
širdies“, ,,nuo spaudimo“, „dėl atminties“...
...Saulė trumpam nušvito po keleto dienų. Sekmadienį Menininkų kalnelyje vėjas galingais gūsiais
blaškė kalbėtojų žodžius. Vos buvo sutvarkytas mažas
kauburėlis, vėl užslinko debesys.
– O kada Tau labiausiai reikėjo jo paramos?
– Kai Šiauliuose, ligoninėje, gimdžiau Jurgą. Gediminui tądien Vilniuje buvo premjera. Kamavausi dvi
paras, maniau, mirsime abi, o jis visą laiką skambino,
nervinosi. Atvažiavo mūsų iš ligoninės paimti. Pabuvęs
ir vėl išvažiavo. Nežinau, kaip viena viską spėjau – kūdikis ant rankų, pjesių tekstus reikia mokytis, repeticijos
laukia… Mokydavausi parke, stumdydama vežimėlį.
Trijų mėnesių Jurga susirgo kokliušu. Duso, mėlynavo
nuo kosulio, kvėpuoti negalėdama. Savaitę abi nemiegojome. Laimei, kaimynas chirurgas išvertė visą Šiaulių
ligoninės vaistų sandėlį, kol rado reikiamą ampulę, kad
nosytė atsikimštų ir kūdikis galėtų atsikvėpti. Per stebuklą tada ištraukėme Jurgą. Praėjus kokiems trims ar
keturiems mėnesiams grįžau repetuoti Euridikės. Figūra tikrai buvo tokia pati kaip iki nėštumo – išsaugojom
(juokiasi). Viena Jurgą auginau pusantrų metų…
– Gediminas minėjo, kad teatru „susirgo“ tikriausiai
vaikystėje, kai su broliu bažnyčioje patarnaudavo kunigui. Namuose likęs vienas, apsigobdavo šaliku ir „laikyKultūros barai 2021 · 4

davo mišias“, sakydavo pamokslus katėms. Tačiau galutinai apsisprendė, kai Klaipėdos dramos teatre, kartu su
kitais vaikais rymodamas ant scenos krašto, per spektaklį
„Vėlyvoji meilė“ pamatė aktoriaus veidu riedančią ašarą.
Kada įvyko Tavo lemtingas pasirinkimas?
– Aš tiesiog žinojau. Mano mama dirbo Muzikiniame teatre. Tikroji mama, tremtinė, mirė, kai buvau trejų
metų. Sibire susirgo plaučių tuberkulioze. Jai nebuvo galima gimdyti, bet pagimdė mane ir netrukus mirė. Brolis
laikė mane jos mirties kaltininke, už tai bausdavo. Skaudžiai ir labai teatrališkai – pastatydavo prie garažo vartų
ir „sušaudydavo“ sniego gniūžtėmis, kartais net su ledais... Meluodavau pamotei, kad griuvau, susižeidžiau...
Taigi abu turėjome savo vaidmenis... Visąlaik buvau
teatre. Po pamokų Senamiestyje, antrojoje vidurinėje,
dažnai eidavau į Dramos teatrą, žiūrėdavau spektaklius
ir žinojau, kad privalau būti ten, scenoje. Kai baigiau mokyklą, nuvažiavau į Konservatoriją, bet pas Čibirą neįstojau. Stojamuosius stebėjo Modris Tenisonas. „Važiuoju
dirbti į Kauną. Ateik pas mane į trupę“, – pakvietė.
– Gedimino irgi nepriėmė. Jis norėjo mokytis pas Vytautą Žalakevičių, kuris 1961 m. rinko kino aktorių kursą.
– Taip, Gediminas irgi liko už borto. Tada Vilniaus
prekybos mokykloje baigė kelių mėnesių kursus ir
ėmė dirbti padavėju Vilniaus oro uosto restorane. Į
Konservatoriją įstojo kitais metais, mokėsi profesorės
Irenos Vaišytės kurse, bet po keleto semestrų buvo
išmestas. Degtuką kyštelėjo po kažkokiu plakatėliu,
kabėjusiu ant bendrabučio durų, tas užsiliepsnojo,
aprūko durys... „Nusikaltėlis“ vėl grįžo į restoraną.
Tenai reikėjo sparčiai suktis! Nuolat turistų grupės
iš „plačiosios tėvynės“, po trisdešimt, keturiasdešimt
žmonių – visas lėktuvas, ir visi vienu metu turi pakilti nuo stalo. Apskritai Vilniuje nelabai kur galėjai
papietauti – visos kavinės (o jų buvo nedaug) maitindavo turistus, atvažiavusius pasidairyti po „naš
Vylnius“. Vakarais oro uosto restoraną užplūsdavo
sovietų kariškiai, aukšti pareigūnai, lėktuvų pilotai,
žinoma, ir spekuliantai, visokie banditai – to meto
„aukštuomenė“... Gediminą restorane mėgo, vadindavo
„naša belka“, mat labai greitas – tikra voverė. Atvykė25

ka“ – ta voverė. Ką tinkama rasdavo kasdieniniam
gyvenime, visada perkeldavo į sceną.

Enn Vetemaa. ,,Vakarienė penkiems”. Režisierė Dalia
TAMULEVIČIŪTĖ. Ilmaras – Gediminas GIRDVAINIS, Kadrė – Nijolė
GELŽINYTĖ. Jaunimo teatras 1972 m.

liams viskas atrodė „naše“, net voverės... Vilniaus oro
uostas buvo tarptautinis – paprasti piliečiai negalėdavo
ten išdykauti.
– Tai Gediminas nebadaudavo?
– Kur jau ten! (Juokiasi.) Kartą atėjo Rolandas Butkevičius, aktorius, buvęs Gedimino dėstytojas antrame kurse. Pakvietė į Jaunimo teatrą.
– Kiek pamenu, Butkevičius buvo teatro partijos komiteto sekretorius?
– Oi! Visko buvo! Ko tik ten nebuvo! (Juokiasi.) Jau
kitą dieną Gedas parašė pareiškimą, kad išeina iš restorano ir atsidūrė teatre.
– Tai buvo 1966-aisiais?
– Turbūt. Atsidarė Jaunimo teatras. Spektaklyje
„Romeo ir Džuljeta“ Girdvainis irgi buvo „naša bel26

– Konservatoriją baigė, dirbdamas Jaunimo teatre. Į
trečią kursą jį priėmė Leonidas Lurje ir Galina Jackevičiūtė. Šiuos dėstytojus Gediminas vadino savo kūrybiniais tėvais, laikė juos didžiule sėkme, gyvenimo dovana. O kaip klostėsi Tavo gyvenimas? Buvai Kaune, kai
atsidarė Jaunimo teatras?
– Kaune. Žinojau, kad vis tiek atsidursiu scenoje. Keista, bet niekada neklejojau dėl jokių artistų, paauglystėje
nė vieno nebuvau įsimylėjusi. Nuo vaikystės labai aktyviai sportavau, lankiau meninę gimnastiką ir lengvąją atletiką. Mane atrinko mokytis baleto, bet peršalau
inkstus, tad baletas baigėsi. 1967-aisiais į Kauno dramą
iš Jaunimo teatro buvo perkelta Modrio Tenisono judesio grupė. Jo vardas Muodris, bet mes „sulietuvinom“.
Kauno teatre rengė pratybas, atsirinkinėdamas tinkamus žmones, nes jo grupė buvo dar nedidelė. Žinoma,
aš ten kaipmat atsidūriau. Iki nukritimo dirbdavom,
vykdėm tokias užduotis, kokių moterims išvis negalima
imtis… Kasdien kas nors nubyrėdavo, Modris bent keliems padėkodavo už „sugaištą laiką“. Jau nedaug mūsų
liko, o aš vis dar lankau, neatsisveikina su manim… Kiti
šaiposi, klausia, ko gi tu lauki? Kol padėkos už sugaištą
laiką? Modris gyveno teatro kieme, ten susirinkdavom,
ir per vieną vakarėlį užkniso tos pašaipos, nutariau –
nelauksiu daugiau, pakilau eiti… Modris iš paskos, – aš
tave palydėsiu… Gatvėje atsiprašė, sako: Tu seniai priimta, tyčia laukėm, kiek ištversi… O tam pašaipūnui
padėkojo už „sugaištą laiką“.
Važinėdavom daug. Visur žmonės labai domėjosi.
Pirma tokia grupė Sovietų Sąjungoje. Bet aš jau žinojau – dabar tikrai stosiu į Konservatoriją. Kursą rinko
Henrikas Vancevičius. Nuvažiavau į Vilnių, įveikiau
visus tris turus. Vancevičius mane išsikvietė, sako, – susitvarkyk reikalus teatre, tavęs neišleidžia, buvo atvažiavęs Tenisonas, įsiveržė pas mane per gimtadienį…
Man atrodo, „sužaidė“ Modrio ambicijos, juk jis lyderis, „mačo“! Susitarė su teatro direktorium, nes pantomima buvo Kauno dramos padalinys. Aš, žinoma,
išsikovojau – direktorius Tumpa pasirašė, kad atleidžia
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iš pantomimos, bet Aktoriaus meistriškumo katedra onidu Lurje, tai dar nieko, nors ten irgi visko būdavo,
per tą laiką patvirtino priimtųjų sąrašą be manęs. Vy- bet Šiauliuose su Mamertu Karkleliu, vyr. režisieriumi,
tautas Sauleika, egzaminų komisijos narys, sakė, esą nerado jokios kalbos… Žodžiu „trenkė durimis“. Dėl to
visi buvo už, bet Vaišytė perskaitė Modrio laišką, kad turėjo aiškintis kultūros ministrui… Filmavosi. Į ŠiauAndrejauskaitė griauna Pantomimos trupę. Katedros lius atvažiuodavo kartą per mėnesį, net rečiau...
O man Šiauliuose pradėjo sektis, skubėdavau į repevedėja juk nesipyks dėl vienos mergiotės su teatrais,
ticijas, vaidinau spektakliuose... Atvažiavo iš Maskvos
įdarbinančiais absolventus…
Kauno dramos meno vadovas Jonas Jurašas 1968 m. Nataša Ogaj statyti Samuilo Maršako „Katės namų“,
pastatė spektaklį „Mamutų medžioklė“ su pantomimos pamatė mane, sako: „Katė, katė eina!“ Ir buvau katė.
inkliuzais. Tas spektaklis buvo labai lankomas, ypač jį Paskui su Pranu Piauloku vaidinom Anouilh’o „Eumėgo jaunimas. Dar vaidinom Modrio grynai pantomi- ridikę“. Nepamiršiu, kaip žmonės tą spektaklį sutiko
mos spektaklius „Sapnų sapnai“, „Saugokit peteliškę“… – šūksniai, aplodismentai, gėlės… Pjesė, atrodo, buvo
Kartą ėmiau ir pasiguodžiau Jurašui. Jam labai nepatiko uždrausta. Sako, Ogaj per savo kanalus Maskvoje pramano nuotykiai, sako, ateik į dramą, tiek to tą Konser- mušė leidimą statyti ją Šiaulių dramos teatre. Režisievatoriją, teatre vis tiek visą gyvenimą mokaisi… Ir Ge- rės paklausė, ar turi pagrindinio vaidmens atlikėją.
diminą pažadėjo priimti, nes Lurje kursas kaip tik baigė „Turiu“, – užtikrino, ir įkūnyti Euridikę išrinko mane.
Konservatoriją. Staiga viskas apsivertė – Gediminas išėjo Vos ėmusi repetuoti, pajutau, kad laukiuosi. Iš pradžių
iš Jaunimo teatro, kad persikeltų į Kauną, bet kitą dieną nieko, bet paskui jau negalėdavau užmigti. Supratau,
ministerija visą jo kursą išsiuntė į Šiaulius (tada neleisda- kad per repeticijas įsiaudrinu, užsimezgęs vaisius irgi
vo laisvai įsidarbinti – už nemokamą mokslą reikėdavo jaučia visą tą nerimą. Repeticijos nutrūko, visas kolekkeletą metų dirbti ten, kur paskirs)… Aš išvažiavau pas- tyvas laukė, kol pagimdysiu.
Šiauliuose man sekėsi, o Gediminą vėl pakvietė Jaukui jį. 1969-ųjų lapkričio 15-ąją susituokėme. Be svečių,
be iškilmingos puotos, be vestuvinės suknios… Prieš nimo teatras. Nenorėjau į Vilnių, nenorėjau palikti
kelias dienas buvom palaidoję Gedimino tėvą… Dviese Šiaulių... Į Kauną norėjau...
nuėjome ir „susirašėme“.
Pirmiausia reikia normaliai pagyventi
su žmogumi, kad suprastum, ar nori būti
su juo, ar ne, bet Gediminas neištvėrė Šiauliuose nė vieno sezono… Karštas buvo labai,
kad užsiplieks! Kaip degtukas... Įžeisti galėjo, pats to nesuprasdamas. Ne iš pykčio, iš
azarto kažkokio, turbūt net neatsimindavo,
nes po sekundės vėl viskas gerai. Kai Šiauliuose repetavom Volodino „Penkis vakarus“, kad šoks rėkti ant manęs: „Ką tu čia
darai!? Jei nemoki, eik lauk iš teatro!..“ Ir tikrai nemoku, „žalia“ dar, man pajusti reikia,
suvokti... Konkurentės salėje sėdi, kikena…
Artistės! Viskas, galvoju, gana! Užteks!
Režisierė Lidija Kutuzova greit nuramino Aleksandr Volodin. „Penki vakarai“. Režisierė Lidija KUTUZOVA. Slava – Gediminas
visus, labai suprantamai paaiškino… Kol GIRDVAINIS, Katia – Kristina ANDREJAUSKAITĖ
Gediminas repetavo su savo dėstytoju LeLietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvas
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Ir su Gediminu santykiai atšalo, atrodė, jau tik Jurga
mudu sieja. Pasitariau su mama – taip vadinau antrąją tėvo žmoną, ji man tokia ir buvo. Jaučiausi sutrikusi,
nežinojau, ar verta važiuoti į Vilnių pas Gediminą. Nelabai veržiausi dirbti Jaunimo teatre… Bet, augusi be
mamos, tikrai nenorėjau, kad Jurga augtų be tėvo. Galų
gale ir meilė svarbi… Per tuos penkis kartu nugyventus
dešimtmečius buvo daug galimybių išeiti – ir man, ir
jam, bet buvome turbūt reikalingi vienas kitam. Svarbūs.
Paklausiau mamos patarimo, išvažiavau paskui Gediminą... Niekad nepamiršiu, kaip jis vėliau ant rankų nešiojo
mano mamą. Pusę metų kasdien nunešdavo į mašiną,
nuveždavo pas gydytoją, paskui vėl ant rankų atgal... Pats
ją ir išgydė kažkokiu specialiu tepalu. Koją baisiai susižeidusi buvo. Jis taip išauklėtas, jei ką darydavo, tai iki galo...

Jean Anouilh. „Euridikė“. Režisierė Nataša OGAJ. Orfėjas – Pranas
PIAULOKAS, Euridikė – Kristina ANDREJAUSKAITĖ. Šiaulių dramos
reatras 1972 m.

– Na, Jaunimo teatre jis dar studijuodamas buvo
suvaidinęs devynis vaidmenis, o Šiauliuose vos keturis. Bet argi dabar tai bent kiek svarbu...
– Visai nesvarbu. Ir tada neatrodė svarbu. Kur
kas svarbiau, kaip mes gyvensim. Progų išsiskirti tikrai turėjom daug. Jam pasipylė vaidmenys, gastrolės, filmavimai... Aš laukiausi Jurgos. Sunku buvo
vienai. Apgyvendino kelių kambarių bute su kolega
aktoriumi Pranu Piauloku – labai gražiai sutarėme,
jis man buvo kaip brolis. Kai gimė Jurga, kartais pasėdėdavo su ja, išleisdavo mane į repeticijas. Bet...
visokių negražių apkalbų pasklido – jos labai skaudino.
28

– Pagaliau abu atsidūrėte Jaunimo teatre. Ar manėte,
kad taip ilgai ten užsibūsite? Atrodo, pataikėte į patį sėkmės zenitą! Pats populiariausias teatras! Pameni, į Rolando Rastausko „Lenktynių aitvarą“ (režisierius Gintas
Žilys) būdavo neįmanoma patekti! Bilietus stvarstė jau
nuo tuometinės Lenino aikštės, visi laiptai į Profsąjungų kultūros rūmus nusėti laukiančiais atliekamo bilieto!
„Vieni be angelų“ (režisierė Dalia Tamulevičiūtė), „Žana“
(režisierius Igoris Ivanovas), „Drakonas“, „Skapeno klastos“, „Atsigręžk rūstybėje“ (visus tris režisavo Vytautas
Čibiras), Ginto Žilio „Stiklinis žvėrynas“… Naujas šuolis
įvyko, kai atėjo Nekrošius…
– Puikiai pamenu… O mes Vilniuje pagaliau tapome
šeima. Gediminui dukra buvo viskas, Jurgai – tėvas. Jam
net nereikėdavo bartis – pakelia akis, pasižiūri ir to gana.
Gediminas daug su ja žaisdavo, vaidinimus kurdavo. Jurga muzikali, baigė fortepijono klasę Balio Dvariono muzikos mokykloje, mokytojai jau rengė ją stoti į Konservatoriją. Atsimenu, Gediminas buvo išvažiavęs į gastroles,
o mes su Jurga sėdėjome virtuvėje, vakarieniavome. Ji atrodė kažkokia įsitempusi, iškaitusiais skruostais: „Mama,
pasakysiu tau vieną dalyką. Aš nenoriu groti.“ Ir kad prapliups verkti. Bijojo, ką tėtis pasakys. „Viskas gerai, – raminau. – Niekas tau profesijos nerinks.“ Pasirodo, ji jau
buvo nuvažiavusi į Medicinos mokyklą, pasirengė stojamiesiems! Man akys ant kaktos iššoko – medikės mūsų
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šeimoje tikrai nesitikėjau. Grįžo iš gastrolių Gediminas.
Sužinojęs pasakė: „Ir ačiū Dievui!“ Mes tik nenorėjome,
kad Jurga taptų aktore. Sunki profesija, ypač moteriai. Aktorius amžinai priklausomas nuo kitų – nuo režisieriaus,
nuo teatro direktoriaus, nuo kolegų. Būna, tikiesi kokio
nors vaidmens, tikrai gerai suvaidintum, bet režisierius
tavęs nemato, gal jaučia antipatiją tau arba simpatiją kam
nors kitam… O lipti per kitų galvas ne kiekvienas sugeba.
Mudviem su Gediminu tokių prastovų per karjerą pasitaikė ne kartą, ilgai negaudavom vaidmenų – eini į darbą,
bet vaidini keliuose senuose spektakliuose, ir viskas.
– Teatrai pilni šeimų. Šeima teatre. Pagvildenkim
šitą paradoksą.
– Negvildenkim…
– Ar nori pasakyti, kad „nėra šeimos be dūmų“?
– Yra be dūmų. (Juokiasi.) Teatrų be dūmų nebūna …
– Kuo Jaunimo teatras skiriasi nuo kitų – Šiaulių,
Kauno, Pantomimos. Matei, kaip keičiasi kartos teatre…
– Nežinau, kuo teatrai skiriasi. Čia kaip ir vedybos –
reikia su tuo žmogumi pagyventi, kad suprastum, ar
nori su juo būti… Man patinka Jaunimo teatras. Patinka jaunimas Jaunimo teatre, esu dėkinga už rodomą
pagarbą, dėmesį, malonų elgesį. Su jais smagu. Kiek žinau, ne visur taip… Jaunimiečiai labai kūrybingi, gabūs – jų dėstytojai gali didžiuotis mokiniais.
Šiauliai man irgi labai brangūs… O Kaune užaugau,
futbolą žaidžiau su kiemo vaikiščiais – stovėdavau vartuose. Nebijojau po brolio „sušaudymų“… Pešdavausi,
jei reikėdavo… Pantomima irgi reikalauja išlieti daug
prakaito… Negaliu to pamiršti, ir dabar mane „veža“…
– Kritika… Koks jos vaidmuo?
– Gerai, kad paklausei, pati norėjau pasakyti. Tie senieji, baisieji sovietiniai kritikai nepatingėdavo apsilankyti ne
tik premjerose, bet ir kasdieniniuose spektakliuose, stengdavosi pateikti išsamius ne tik režisūros, dramaturgijos ar
scenografijos aprašymus, bet būtinai pamatydavo ir visas
aktorių sudėtis, pakeitimus, dublerius. Kiekvienas aktorius rasdavo savo vaidmens (kad ir mažiausio) analizę,
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įvertinimą. Tie vertinimai būdavo bent kiek motyvuoti,
pagrindžiami, surandant konkrečius, neįžeidžiančius argumentus, netgi patariama, kokia kryptimi artistas arba
režisierius galėtų tobulėti… Ne apie privalomus komunistinius spektaklius dabar kalbu – už tuos byrėjo „nusipelniusių“ vardai ir valdiškos premijos.
Dabar kitaip… Net nežinau… Aprašinėjami įspūdžiai:
„patiko“, „nepatiko“, „neištvėriau iki galo“, „pasenęs“,
„neaktualus“, „metaforų rūkas“. Išvardijami fiziologiniai
veiksmai: „cypsi“, „rėkia“, „kosti“, „muša uodus“, „staugia
į dangų“… O kur argumentai, profesionalūs vertinimo
kriterijai? Yra ir „neliečiamųjų“ kasta, kad ir ką darytų,
bus „genialu“. Gal hierarchija nusižiūrėta nuo sovietmečio? Atsirado net ir temų, kurias palietus jau „genialu“ – iškart skamba ditirambai, kabinami Auksiniai scenos kryžiai. O juk tai ideologija. Ar į bolševizmą grįžtame,
jei rūšiuojame – savas / nesavas, mūsiškis / svetimas? Na,
buvome tenai, atpažįstame „organizacines priemones“…
Žodžiu, lenkiuosi savo jaunystės teatro kritikams.
– Pamenu labai šaunią puotą Jaunimo teatre. Anų laikų
puotos ir šiandien neatrodytų labai prastos, juk teatrus šefuodavo gamyklos, kolūkiai… Gedimino penkiadešimtmetis. Buvote ta proga patys pastatę spektaklį – Juozo Marcinkevičiaus „Vegetarą“. Vaidinote judu su Girdva, Saulius
Bareikis ir šuo… Gastroliavote. Viskas šaunu, bet… Tai
buvo Gedimino atsisveikinimas su Jaunimo teatru?
– Taip. Atsirado „mačo“. Dar vienas. Visuomet jie
ganosi kažkur netoliese… Prižiūri. Gediminas su tuo
nesitaikstė, išėjo.
– Ar tau neatrodo, kad ir pats Gediminas turėjo
„mačo“ bruožų?
– Žinoma! (Juokiasi.) Koks vyras jų neturi? Ir tu
turi… (Juokiasi.) Esmė, kaip susitvarkoma su savo
ego, kur jis nukreipiamas – darbui, kūrybai, meilei, ar
pasidaro „viską griaunantis“, kad pavaldiniai drebėtų, pamatę „generolą“. Tokius, kuriems didybė neleidžia pakelti unitazo dangčio, kai šlapinasi, laikyčiau
zoologijos sode. Žinoma, kalbu perkeltine prasme…
– Na ir feministė tu!
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– Eik jau… Gedas tą teatro vadovą paklausė, gal
duos kokį kampą repeticijoms, kai scena būna laisva.
Sakė, norėtų pastatyti spektaklį savo jubiliejui. Pats žinai, visuomet galima rasti valandą kitą, o pirmadieniai
išvis laisvi… Po ilgos pauzės „šefas“ pareiškė: jei nori,
repetuok naktį! Scenoje repetuodavom naktimis, net
šuo nemiegojo. (Juokiasi.) Atšventėm jubiliejų ir Gediminas išėjo iš Jaunimo teatro…
– Tada…
– Palauk, čia dar ne viskas. Važinėjom po Lietuvą su
tuo spektakliu. Klaipėdoje, jau nepamenu, koks spaudos
organas, mūsų vaidinimą „sumaišė“ su žemėm! Vakare
išeinam iš teatro, prie durų stoviniuoja vyriškis, sako,
mačiau „Vegetarą“, noriu, kad žinotumėt – tą kritinį
straipsnį užsakė jūsų teatro vadovas…
– Gediminas išėjo, Tu vis dėlto likai...
– Nebuvau išmesta, leido dirbti „puse etato“, „pagailėjo“ geraširdis… Svarbiausia, viską darė tylomis,
nerado reikalo kalbėtis… Buvo teatre ir daugiau tokių
kaip mes, „pastatytų į vietą“. Nuėjom aiškintis į ministeriją, tas „mačo“ daugiau nepanoro vadovauti…
– Ar manai, kad kituose teatruose kitaip?
– Žinau, kad ne, gal dar baisiau, bet teatre būna fantastiškų akimirkų! Norėčiau, kad taip būtų visada.
– Pavyzdžiui?
– Pavyzdžiui, repeticijos su Romanu Viktiuku. Su
Nataša Ogaj. Tiesiog normalus kolegiškas santykis, o
tai nuostabu…
– Tau teko dirbti su Viktiuku?
– Teko. Ir dar vienas svarbus dalykas – visi žinojom,
kokia jo lytinė orientacija, kaip tada sakydavo. Jis nieko
neslėpė, bet nebuvo jokios atskirties, jokių pašaipų, tik
pagarba. Todėl, kad aukštos prabos žmogus, gilus menininkas. Kaip ir Boria Moisejevas – juokingas, kitoks, bet
savas, kūryboj paskendęs, visų mylimas, Jaunimo teatre
Natašos Ogaj spektakliui „Šokių mokytojas“ pagal Lope
de Vegą šokius statė. Ir kiti, nevardysiu dabar pavardžių.
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Visas Vilnius žinojo, juk jie nesislapstė, nebent nuo saugumo. Beje, ir saugumiečių tokių buvo. Tie, žinoma, apsimetinėjo, nes sovietmečiu už tai jiems būtų buvusios
„šakės“. Bet ir ekshibicionizmu niekas neužsiimdavo.
Juos gerbė kaip žmones, kaip menininkus, gydytojus,
mokslininkus, o visa kita – asmeninis reikalas. Niekada
nemačiau, kad kas iš jų tyčiotųsi. Todėl, kad ne pižonai
buvo, bet asmenybės. Užtat dabar atsirado „profesionalūs
gėjai“. Negi čia profesija?! Vau! O ką jie dar moka? Ką dar
sugeba be šito savo „profesionalumo“?..
– Ko Tau teatre labiausiai gaila?
– Visada gaila to, kas galėjo būti, bet neįvyko, nesusiklostė... Gaila nebaigtų spektaklių, pavyzdžiui, Nekrošiaus „Karmen“. Kaip nuostabiai repetavom, koks
puikus buvo šokis su šovinių gilzėmis vietoj kastanječių arba scenos su lėkštėmis… Karmen pasirodymas,
„nemirtingas“ muzikantų ansamblis… Absoliučiai beprotiškas Gerardo Žalėno „bravo!“… Manau, Nekrošiui reikėjo tiesiog toliau repetuoti ir neklausyti visokių
„ekspertų“, patarėjų ar „gero linkėtojų“, nes dažniausiai
jie linki gero asmeniškai sau, o juk teatre daugybė žmonių turi dirbti viena kryptimi. Nė karto negirdėjau, kad
apraudant nebaigtą šedevrą, kas nors prisimintų aktorius, apšvietėjus, scenos darbininkus… Net nežinau, kas
blogiau – ideologinė cenzūra, kuri, be abejonės, buvo
(bet ir dabar yra, tiesiog kitaip pasireiškia), ar egoistiškas „patarėjų“, „vertintojų“, „ekspertų“ konformizmas.
– „Karmen“, „Blinkuva“, „Karalius Lyras“, „Lituanica“…
– Taip. Ir kiti. Man labai gaila visų tų nebaigtų spektaklių, gal ir ne šedevrų. Aš pripažįstu režisieriaus teisę
abejoti, trauktis, nebaigti spektaklio, bet ir ta krizė išsprendžiama bendromis jėgomis. Tačiau argi iš prisiplakėlių atimsi įžūlumą spręsti viską už visus? Svetimi
asmenys repeticijose labai pavojingi, ne veltui Miltinis
per savo repeticijas rakindavo salės duris…
***

Teatro pėdsakai. Istorija… Kilo ir kyla naujų klausimų… Kas lieka, o kas išnyksta? Kokia teatro etika?
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Ką reiškia visokiausi komentarai? Kodėl koks nors
girtuoklis, kai tik numiršta, staiga tampa nuostabus,
genialus, tobulas?.. O apkalbų meistrai, intrigantai pasidaro iškiliais žurnalistais, komentatoriais, šmaikščiais literatais, kone ezopais?..
Kalbėjomės ir apie tai, kas kadaise atrodė visiškai
nesvarbu, „savaime suprantama“, nes „tiesiog taip
yra“… Kilo iš užmaršties spalvingi praeities vaizdai,
žadindami prisiminimus… Ir taip skaudžiai trūko
Gedo, kuris stulbinamai gebėjo vienu vieninteliu žemaitišku žodžiu problemą, kuri atrodė neišsprendžiama, lengvai paversti nesulaikomo juoko pliūpsniu…
Nutarėm baigti pokalbį… Nieko nebesugrąžinsi, o
ir „ne knygą rašyti čia susitikome“…
…Bet vis dėlto! Mūsų pašnekesį apie teatrą tegul
baigia Gediminas. Teisybė, tada jis kalbėjo liūdnai:
– Repeticija yra savotiškas savęs kankinimas. Niekada nežinai, ko norės režisierius, ko jam iš tavęs reikės.
Visada kamuoja abejonės, atrodo, dar ne taip padarei,
nematai savęs iš šalies. Niekada nežinai, ar viskas jau
gerai, gal reikėtų trupučiuką kitaip. Bet netikėtai suvoki – štai kaip reikia! Todėl tas savęs kankinimas yra
keistai malonus dalykas. Ieškojimų dopingas…
…Jeigu ateidavo režisierius iš kito teatro, jis žinodavo visus artistus, būdavo matęs spektaklius, jam
visai nereikėdavo to, kas dabar vadinama „kastingu“.
Jau ateiti režisierius privalo, turėdamas pjesę, žinodamas, ką ir kaip statys, kodėl jam reikalingas tas ar
kitas artistas. Bet dabar atsinešamos tik ambicijos
„pritrenkti pasaulį“. Ir pradedama nuo „kastingo“.
Bet nelabai sekasi „pritrenkt“…
Kai Viktiukas atėjo į Vilniaus Rusų dramą, teatras
iškart atsigavo, pasidarė nebeįmanoma gaut bilietą… Paskui išvažiavo į Maskvą ir sėkmingai dirba,
važinėja po visą pasaulį, stato spektaklius Niujorke,
Italijoj… Vi sur. [Romanas Viktiukas mirė 2020 m.
lapkričio 17 d. Maskvoje.] Jis ateidavo į repeticiją, žinodamas, ko nori, ką reikia daryti… Nusimesdavo
švarką, pasiraitodavo rankoves ir dirbdavo visas šlapias nuo prakaito, pats dalyvaudamas veiksme kartu
su artistais… Mes per vieną repeticiją padarydavome
tiek, kiek su kitu režisieriumi nepavykdavo per savaiKultūros barai 2021 · 4

tę… Tai neužmirštama, kaip rašo Anatolijus Efrosas
knygoje „Repeticija – mano meilė“…
…Patyriau labai daug neteisybės, bet nekovojau, nes
beprasmiška, beprasmiška… Tai žinoti, ypač kai esi
jaunas, labai skaudu, tie randai lieka. Tas jausmas persekiojo ne tik jaunystėje, tęsėsi visą gyvenimą…
Prieš filmavimą būna kino bandymai, jiems pasibaigus, jei asistentės padorios, visada paskambins ir pasakys:
Gediminai, tavęs nepatvirtino. Arba pasveikins ir pradės
derinti filmavimo grafikus. O teatre nesupranti, kas atsitiko ir kodėl. Ir nepasigirsi niekam, ir nepasiskųsi…
Ką dabar gali aktorius? Nieko! Už durų stovinčių labai
daug… Pasiima bet kokį, kad ir prastesnį, bet klusnesnį.
…Mums teatras buvo namai, o dabar nežinau, ar
bent vienas aktorius galėtų sakyti, kad teatras jam yra
namai. Jeigu mus išleisdavo į filmavimus, koncertuoti, į susitikimą ar kokį renginį, žinodavom, kad turim laiku grįžti „namo“, nes jeigu laiku negrįšim, tai
baigsis visi šokiai, baliai ir „tanculkos“. Svarbiausias
buvo teatras, visa kita „laisvu nuo darbo metu“. O
dabar kas? Važiuoju, kur noriu, filmuojuosi, kiek noriu ir kur noriu, repetuokit be manęs… Iš pradžių tai
stebina, paskui erzina… Kaip dabar sakoma? „Nieko
nepakeisi – toks gyvenimas“? Manau, nieko ir nereikia keisti, jeigu toks gyvenimas patinka… Bet viskas,
ką artistas tuose koncertuose, filmuose, televizijose
rodo, yra įgyjama, „užmaišoma“ teatre…
***

Mūsų pasikalbėjimo kontekstas – didžiulis spektaklių, vaidmenų sąrašas. Kiekviena eilutė – Gedimino
ir Kristinos laiko upė… Nerimo, abejonių, laukimo,
nusivylimų, išsipildymų tėkmė.
…Lyg ir viskas. Garantuotai kažką praleidome. Apsikabiname… Uždarau duris. „Tenai už durų“ (buvo
Panevėžy toks spektaklis) lieka Kristina – pašėlusi
mergiotė iš Kauno, nebijodavusi stovėti vartuose ir
duodavusi grąžos „pasikėlusiems kiemo gaidžiukams“.
Gatvėje telkšo balos, tirpsta sniegas, vėjas gainioja
greitus pavasario debesis.
Quo vadis, Lietuvos teatre?
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Raminta JURĖNAITĖ

VIKTORO PAUKŠTELIO MIRAŽAI,
SAPNAI IR DIALOGAS SU TRADICIJA

Ž

inomas pianistas Viktoras Paukštelis (g. 1983),
virtuoziškai interpretuojantis klasikos kūrinius, taip pat natūraliai užmezgė dialogą ir su tapybos tradicija. Iš jos „skolinasi“ ikonografinius
paveikslų simbolius, alegorijas, kitus motyvus. Inspiracijų suteikia ir moksliniai, biografiniai tekstai,
literatūros kūriniai. Menininkas eruditas, atsirinkdamas paveikslus iš meno istorijos, apeliuoja į kolektyvinę atmintį. Pirmiausia jam svarbus universalumas, būdingas senųjų meistrų vaizdiniams. Ištisus
šimtmečius karta iš kartos susiduria su panašiomis
tragedijomis, nusivylimais, puoselėja panašias viltis. Todėl praeitį Paukštelis komentuoja iš šiuolaikinių pozicijų, susieja su šių dienų įvykiais.
Tapytojas pasitelkia ne tiek pačius istorinius paveikslus, kiek jų pėdsakus, įsirėžusius į kultūrinę
atmintį. Iš Michelangelo, Caravaggio, Carlo Dolci’o,
Jeano-Baptisto Siméono Chardino, Édouard’o Manet ar Paulio Gauguino šedevrų jis perima tik tam
tikrus kompozicinius motyvus, kuriuos perkelia į
tuščią erdvę arba susieja su fiktyviais vaizdiniais.
Cituojami fragmentai „išblukinami“ ar kaip nors
kitaip modifikuojami. Kai kada inspiracijų šaltiniu
tampa ne konkretus kūrinys, bet ypatybės, kurios
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buvo konkrečiam žanrui būdingos tam tikru istorijos tarpsniu. Apimtas déjà vu jausmo, žiūrovas
įtraukiamas į žaidimą, kad atpažintų autoriaus interpretuotus kūrinius. Tai ne visada lengva. Spėlionės verčia atidžiai gilintis į detales, niuansus, nuteikia mėgautis vizualiniais rebusais. Tiesa, kartais
nuoroda į šaltinį pateikiama paveikslo pavadinime.
Paukštelis remiasi ne vien klasikais, bet ir šių laikų garsiais tapytojais – Lucu Tuymansu, Janu Vanrietu, Michaëlu Borremansu, Marlene Dumas, Cecilia Edefalk, Rudolfu Stingeliu... Visų jų pagrindinė
tema – būties ir nebūties, atminties ir užmaršties
santykis. Jie tapo ne iš natūros, bet žvelgdami į senųjų meistrų paveikslus, pasitelkdami reprodukcijas
ar fotografijas. Prigesina ryškias spalvas, tapo blyškiomis, redukuoja koloritą iki tamsiai pilkos grisaille,
sukurdami įspūdį, kad paveikslų vaizdai nyksta, dematerializuojasi. Tokius tapybos principus Paukštelis taiko daugiausia portretams.
Didelės drobės su vieniša medžiotojo arba raitelio figūra kalnų papėdėje, pamiškėje primena reprezentacinius XVII–XIX a. portretus. Tačiau siluetai
beveik susilieja su aplinka, skendinčia rūke, primindami miražą.
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Viktoras PAUKŠTELIS. Nakties sargyba, 2019. Drobė, Aliejus; 165 x 135

Viktoras PAUKŠTELIS. Kiautas II, 2020. Drobė, aliejus; 176 x 147

Motyvų pasirinkimas susijęs ir su biografija –
nuo vaikystės gyvendamas klasikinės muzikos apsuptyje, Paukštelis ypač dažnai interpretuoja Manet
nutapytus berniukų su muzikos instrumentais portretus.
Dauguma kitų paveikslų dualistiškai narplioja
šlovingos praeities garbinimą ir išnykimą užmarštyje. Intymius garsių istorinių karvedžių, filosofų, menininkų ar šventųjų arba nežinomų asmenų
atvaizdus vadinti portretais galima tik sąlygiškai.
Tiek jie, tiek žirgų ar ėriukų galvos – tai fragmentai
iš senųjų meistrų drobių. Motyvai interpretuojami
subjektyviai – sumažinami, priartinami, polichromiją keičia grisaille koloritas. Pilka spalva sustiprina reginio nerealistiškumą. Kai kurių personažų
veidus nusėjusios balzganos arba tamsios dėmės,
primenančios nudegimų žaizdas. Praradę gyvybingumą, šie atvaizdai yra tarsi blankus atspindys sename veidrodyje, aptrauktame laiko patina. Veidus
sunku atpažinti, prisiminimai apie tuos asmenis
blėsta.
Dar visai neseniai tapybos žanrai buvo laikomi
anachronizmu. Tačiau šiandien skirtingose šalyse
tapytojai, dažniausiai priklausantys Paukštelio kartai, drąsiai žengia į žanrinės tapybos teritoriją, kuri
labiau asocijuojasi su istoriniu negu su šiuolaikiniu
menu. Lietuvio kūryboje dominuoja natiurmortai
ir portretai, glaudžiai susiję su vanitas simbolika
ir atminimo įamžinimu. Peizažų esama gerokai
mažiau, bet ir čia dailininkui svarbus santykis su
istorine tradicija. Romantizmo dvasia dvelkia snieguotos Alpių viršukalnės, laukymės pamiškėse ar
kalnų papėdėse. Iš paveikslų sklinda egzistencialistinė vienatvė.
Riba tarp šių žanrų ir figūrinių kompozicijų išnyksta. Viskas apgalvota, nėra vietos atsitiktinumams. Laukymių, pamiškių panoramos, tuščia
jūros platybė čia tampa teatro kulisais. Žmonės,
gyvūnai, nesvarbu, grupėmis ar pavieniui atsiduria pirmam plane tarsi scenoje, paklusdami paslaptingai choreografijai. Kiekvienas veiksmas, gestas,
objektas sklidinas ceremonialaus iškilmingumo,
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kurį dar labiau pabrėžia istoriniai personažų kostiumai ir aksesuarai.
Naujausiuose paveiksluose tapytojas atsisako statikos, dominuoja dinamiškos, asimetriškos kompozicijos ir gili erdvė. Monumentaliame diptike
šoniniu rakursu vaizduojami miegantys matadorai,
kitoje drobėje padangę įstrižai užtemdo veržliai kylančio naikintuvo siluetas. Peizažai ir natiurmortai
dabar komponuojami, pasitelkiant keletą erdvinių
planų. Emocinę įtampą sustiprina efektinga šviesos
ir tamsos dramaturgija. Nakties vaizdai kaitaliojami su scenomis, panardintomis į švelnią prieblandą ar akinančią šviesą. Gilius juodus šešėlius perskrodžia baltos spalvos blyksniai. Achromatiniai
deriniai papildomi švytinčiais geltonos ir violetinės
spalvų kontrastais.
Kruopščiai ištapyti plotai derinami su eskiziškais,
tiršti dažai – su persišviečiančiomis akvarelėmis. Išgaunama pusiausvyra tarp struktūros griežtumo ir
emocionalaus improvizavimo.
Dailininkas ypač mėgsta tapyti paukščius. Paukštelis, pasitelkdamas šį žodžių žaismą, ironizuoja
autoportreto ir savirefleksijos temomis. Pabrėžia:
„Paukščių jėga – grakštumas ir lengvumas. O skrydis
daro juos neprilygstamus.“
Anksčiau ekspresyviai tapydavo paukščius tą
akimirką, kai jie trumpam nutupia tarp skrydžių.
Sparnuočiai šiuose paveiksluose įkūnija didingą,
grėsmių ir paslapčių kupiną gamtą. Pastaruoju metu
veržlius, gyvus paukščius pakeitė jų iškamšos. Tapydamas sparnuočius be gyvybės ženklų, menininkas
tiek čia, tiek daugybėje kitų kūrinių nagrinėja mirties temą.
Medžioklės trofėjus – paukštis – tapo pirmojo
meno istorijoje natiurmorto motyvu, kai 1504 m.
Jacopas de Barbari’s nutapė negyvą putpelę šalia
geležinių pirštinių. Monumentalius sumedžiotų
paukščių natiurmortus išpuoselėjo Peteris Paulius
Rubensas ir Fransas Snydersas. Vanitas simbolika jų
paveiksluose susipindavo su prašmatnios puotos pažadu. Paukštelio medžioklės trofėjų natiurmortai ne
mažiau monumentalūs, bet, priešingai negu ištai33

gingos flamandų drobės, yra pabrėžtinai asketiški.
Prie stovų pritvirtintos paukščių iškamšos tuščiame neutraliame fone primena muziejaus eksponatus, bet savo dydžiu atvaizdas prilygsta reprezentaciniam portretui. Izoliuoti nuo natūralios aplinkos
paukščiai paklūsta atidžiam tyrinėtojo žvilgsniui.
Detaliai perteikiama fizinė – griaučių, raumenų –
sandara, kruopščiai ištapomos akys, snapai, skiauterės, nagai, plunksnos ir plunksnelės. Dėmesio centre – erelis, vanagas, gervė, kovas, varnas, žvirblis.
Šalia didžiulių natiurmortų dailininkas tapo ir miniatiūras, kurios reikalauja dar preciziškesnio detalizavimo.
Visi paukščiai, dideli ir maži, nutapyti redukuotomis, prislopintomis, rudos ir pilkai žalios gamos
spalvomis.
Į sparnuočius žvelgiama iš skirtingų – ornitologo, medžiotojo, kolekcininko, menininko – pozicijų. Moksliškai tikslus atvaizdų natūralizmas čia
apgaulingas. Visi jie sukurti, pasitelkus stebėjimą
pramaišiui su vaizduote. Tokį derinį taikliai apibūdina vieno iš paveikslų pavadinimas „Ornitologo sapnas“. Užmezgamas dialogas ne tik su senųjų
meistrų natiurmortais, įsižiūrima ir į Georgo Baselitzo ar Michaëlio Borremanso paveikslus paukščių
motyvais.
Paukštelio tapyboje galima įžvelgti paralelių ir
su jo kartos Krokuvos tapytojais, naujaisiais siurrealistais – Jakubu Julianu Ziołkowskiu, Dawidu
Czyczu, Łukaszu Stokłosa, Kamiliu Kukla – motyvų ieškančiais labiau vaizduotėje negu tikrovėje.
Kaip ir pastarieji, jis koliažo principu derina motyvus ir išraiškos priemones iš skirtingų šaltinių,
hiperrealistiškai perteikdamas perdirbtą tikrovę.
Andrzejus Szczerskis pabrėžia: „Siurrealistinė vaizduotė puikiai tinka pasaulio aprašymui po virsmų.
Kai situacija keičiasi radikaliai ir nesinori ar neįmanoma su ja suspėti, geriausia išeitis – pasinerti į
alternatyvų pasaulį.“
Paveiksluose, nutapytuose per priverstinę izoliaciją, užsitęsusią dėl karantino, atsiskleidžia prieštaringos nuotaikos. Viena vertus, dailininkas įtaigiai
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grįžta prie pamėgtos „tapybos apie tapybą“. Manet
paveikslo koridos tema motyvą interpretuojantis
diptikas „Miegantys matadorai“ skausmo išraiškos
įtaiga pralenkia visus ankstesnius Paukštelio kūrinius, atskleidžiančius būties trapumą. Antra vertus,
netikėtai atsiskleidė melancholiškas humoro jausmas, net dygi ironija – paveikslai apima, regis, visiškai nesuderinamus siužetus, įterpiami kompozicijos
ir spalvų disonansai. Pavyzdžiui, „Fluorescencinis
peizažas“ – tai amalgama iš trivialaus kičo su šiuolaikinio meno ikonų motyvais.
Piešinių motyvai panašūs, tik visai kitaip perteikiami. Vietoj ilgo stebėjimo, atsargiai artėjant prie
temos, čia siekiama skubiai keliomis linijomis perteikti veido bruožus, charakteringą siluetą. Aštrius
tamsos ir šviesos susidūrimus su švelniais perėjimais keičia vienintelė išraiškos priemonė – taikli,
ryžtinga kontūrinė linija.
Skirtingai nuo daugumos menininkų, jaučiančių
aistrą tiek muzikai, tiek dailei, Paukštelis neieško
jų sintezės, netyrinėja garsinės spalvų prigimties.
Tapyba jam suteikia tiesiog kitokią saviraiškos galimybę negu muzika, neatsitiktinai jis pasirinko ne
abstrakcionizmą, o vaizduojamąją dailę. Vis dėlto
ryšys su muzika irgi apčiuopiamas, nors nėra tiesioginis. Visų pirma, jį atspindi polinkis improvizuoti,
subtiliai varijuojant kartotėmis. Paukštelis nuolatos
grįžta prie tų pačių motyvų, ieškodamas vis kitų
prasmių, šalutinių konotacijų.
Skirtingo – nuo monumentalaus iki miniatiūrinio – dydžio drobės parodose suskirstomos į rišlias
grupes. Paveikslai ant sienų kabinami taip, kad liktų
daug tuščios erdvės, atsirastų natūralios pauzės. Į
mažą paveikslėlį reikia įsižiūrėti taip atidžiai kaip į
didelę drobę. Ekspozicija – apmąstymų ir intuicijos
rezultatas tarsi šachmatų partija. Naujausia Paukštelio paroda „Gambitas“ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose irgi nėra
linijinis pasakojimas su užuomazga, kulminacija ir
atomazga. Eidami iš salės į salę žiūrovai atsiduria
įspūdingame, bet klaidžiame labirinte, supami pasikartojančio tos pačios istorijos aido.
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Stasys EIDRIGEVIČIUS

VIENO EKSLIBRISO ISTORIJA,
arba KRYŽIAUS KELIAS PANEVĖŽIO LINK

M

enų centro „Stasys“, oficialiai
SEMC, kūrimo tema įvairiais
būdais mane persekioja jau penkerius
metus. Beveik kasdien į kompiuterį
veržiasi laiškai – tai nuo idėjos rėmėjų, tai nuo griaunamo kino teatro
gynėjų, o dabar jau ir nuo „opozicijos“, kur tarp parašų
matau pažįstamą pavardę – Maurytis Grėbliūnas.
Mano parodos Japonijoje katalogo 357 puslapyje
įdėtas „Exlibris Sigita-Ieva-Tomas-Maurytis-Rimas
Grėbliūnai“. 1976. Tada dirbau Vilniaus filharmonijoje dailininku, ten turėjau dirbtuvę ir visus metus
kūriau grafiką, daugiausia ekslibrisus savo buvusiems dėstytojams, draugams, pažįstamiems, žmonėms, mylintiems meną. Tarp jų ir Grėbliūnų šeimai.
Istorija tokia.
Vaikystėje, kai su tėvais ir sesėm gyvenau Lepšių
kaime, kartą smarkiai suskaudo šoną. Mama, įtarusi
apendicitą, nuvedė į Panevėžio polikliniką. Mus priėmė mielas šnekus gydytojas Rimas Grėbliūnas, apžiūrėjęs, apspaudinėjęs nuramino, esą nieko baisaus.
Paklausė, kuo užsiimu, atsakiau, kad piešiu. Tada
kalboms nebuvo galo, lyg būčiau atėjęs ne dėl ligos.
Taip prasidėjo mūsų draugystė. Rimas Grėbliūnas
su sūnumis Tomu ir Mauryčiu dažnai svečiuodavosi
pas mus Lepšių kaime, aš aplankydavau juos bute
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Basanavičiaus gatvėje. Ten buvo
daugybė istorinių, dailės ir literatūros knygų, liaudiškų medžio
skulptūrėlių, kryželių. Ant sienų –
tapybos portretai, peizažai.
Bėgant metams, mūsų ryšys nenutrūko, visąlaik siejo laiškai, atvirukai iš Kauno, Vilniaus, iš Varšuvos… Kai 1993 m. Krokuvos televizijos
komanda, filmavusi pasakojimą apie mane „Žmogus su lagaminu“, atvyko į Lietuvą, užsukom ir pas
Grėbliūnus. Laukė didžiulis vaišių stalas, Rimas ilgai
šnekučiavosi su režisierium Waldemaru Janda.
Po tėvų mirties mano vaikystės sodyba Lepšių kaime ilgai stovėjo tuščia, vėliau sesės ją pardavė. Tai sužinojęs, Rimas Grėbliūnas nusiminė, sakė – juk buvo
galima ten įkurti tavo, Stasy, muziejų… Paskutinįkart
Rimą sutikau Dubų kaime. Buvo taip.
Prezidentas Valdas Adamkus savo rūmuose rengdavo puikius priėmimus, į kuriuos kviesdavo įvairių sričių menininkus. Kartą tokiam priėmime prieina prie
manęs architektas, muzikos grupės „Antis“ vadovas
Algirdas Kaušpėdas. Pasisveikinęs paklausė, gal sukurčiau jo koncertui scenografiją ir kostiumus? Po to pridūrė: „Būtų gerai tavo muziejų kur nors įkurti.“ Tuoj
prie mūsų prisijungė architektas Gintaras Balčytis, pernai gavęs nacionalinę premiją, menotyrininkė Ramutė
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Rachlevičiūtė. Entuziazmui nebuvo galo, pašnekesį pratęsėm kavinėje netoliese. Sutarėm nieko nelaukti ir jau
kitą dieną važiuoti į Dubų kaimą, mamos gimtinę, kurią
aprašiau poemoje „Giedanti gaidžio galva“.
Žodis tapo kūnu. Kaušpėdas su Balčyčiu, neslėpdami susižavėjimo, apžiūrėjo kiemą, daržus, medžius ir
krūmus, garsiai svarstydami, kiek milijonų reikės, kad
čia atsirastų Stasio muziejus… Man pasiūlius, Rachlevičiūtė surašė „ketinimų protokolą“, kurį visi pasirašė,
nuotaika gera – darbingai turistinė.
Telefonu paskambino Rimas, pasakiau, kad su svečiais esu Dubų kaime, pakviečiau prisijungti prie puotos. Grėbliūnai mielai atvyko, aš lyg rimtai, lyg juokais
atskleidžiau linksmybių priežastį:
– Matot, planuojam čia statyti fantastišką muziejų.
Vakarop svečiai išsiskirstė – vieni į Panevėžį, kiti
į Kauną, aš su Kaušpėdu ir jo sužadėtine parvykau į
Vilnių.
Bėgo dienos, savaitės, metai. Muziejaus idėja užgeso, nespėjusi įsiliepsnoti.
Kartais atvykstu į Dubų kaimą dienai ar dviem.
Aplankau kapinaitėse tetą Adelę, irgi aprašytą mano
poemoje „Giedanti gaidžio galva“, dėdę Antaną, kitus
artimuosius.
Grįžtant prie ekslibriso, ką ten pavaizdavau? Viršuje –
akis, sunkiasi didžiulė ašara, antra, trečia krinta į milžinišką piltuvėlį, iš jo ašarų srautas teka į jūrą, kurioje
maudosi visa Grėbliūnų šeima. Išvardysiu paeiliui:
Rimo žmona Sigita sovietmečiu vadovavo prekybos
bazei, ten pagal pažintį buvo galima gauti deficitinių prekių. Kartą pakvietė ir mane, pasiūlė užsienietiškus batus
su paaukštintu kulnu, odinį švarką. Jutau, kad čia ne kasdieniniam dėvėjimui, o kažkokiam teatro spektakliui…
Ieva – tada dar maža, dabar Panevėžio ligoninės gydytoja, ne kartą tikrinusi mano sveikatą, gal net išgelbėjusi gyvybę, kai po vieno iš daugybės susitikimų su
Panevėžio kostiumuotaisiais kraujo spaudimas šoktelėjo iki padebesių…
Tomas, tada irgi dar mažas, dabar suaugęs vyras,
keliautojas, turintis gražią šeimą, perėmęs tėvo polinkį
kolekcionuoti meną. Panevėžyje turėjo kavinę, kur ne
kartą skanią kavą gėriau. Tomo svajonė – Lepšių kai36

me tą jau deformuotą sodybą kaip nors atgauti ir ten
įkurti viešą Stasio metaforų saugyklą.
Maurytis, tada dar mažas, bet dabar „didelis“ visais
atžvilgiais. Kartą atvykęs į Panevėžį, pamačiau didžiulį
fotoportretą per visą daugiaaukščio namo sieną. Pirmas
įspūdis – kas tai? Gal atvyksta kokia „superžvaigždė“?
Apsilankys „šventasis“? Po to atpažįstu – čia juk Maurytis! Tai rinkiminis jo plakatas. Rinkimus pralaimėjęs,
nuėjo į opoziciją, kuriai, atrodo, svarbiausia „oponuoti“,
net jei dėl to miestas ne šviesėtų, o tamsėtų…
Gaunu Tomo žinutę, rašo, kad brolio vardas opozicijos laiške įrašytas be Mauryčio žinios. Nežinau, ar
taip būna, bet ką gi, gal čia naujo detektyvo užuomazga… O man galvoje sukasi mintys apie ašarų jūrą:
Verkia apgailestaujantys, kad griaunamas kino teatras.
Verkia atsisveikinantys su Corona viruso
įveiktaisiais.
Verkia vienišiai, tapę dar vienišesni, nes tūno
užsidarę duris ir langus.
Verkia nesuvokiantys, kam apskritai reikalingas
menas.
Verkia mergaitė, neišvydusi mieste nė vieno
laimingo veido.
Panevėžio kapinėse tegul nukris ašara ant
Rimo Grėbliūno kapo.
Dar viena ašara – Juozui Miltiniui atminti.
Po ašarą mano mamai ir tėvui…
Tokie laikai, iš akių viena po kitos sunkiasi karčios
ašaros, kurių jūra užlieja labai konkrečią vietą – tai
Lietuva. Maža šalis, susiskaldžiusi, pikta, nes vieni kitiems amžinai kaišioja koją. Nėra ko stebėtis, kad per
šitiek nepriklausomybės metų net Panevėžio vartai netapo svetingi – nušiurusi autobusų stotis toliau šiurpina tiek atvykstančius, tiek išvykstančius svečius.
Tegu viena ašara nuriedės ir čia. Yra dėl ko apsiverkti…
Redakcijos prierašas: Kad ašaros išdžiūtų, Vyriausybė
numatė Stasio Eidrigevičiaus menų centrui Panevėžyje
skirti beveik 5 milijonus eurų.
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Dalia STAPONKUTĖ

TRANSNACIONALINĖ MOTINYSTĖ:
TIKROVĖ AR ILIUZIJA?

Moterys semiasi drąsos iš tų moterų, kurių gyvenimą pažįsta iš jų parašytų knygų, – toks drąsos įsikūnijimas įkvepia.1
Carolyn Heilbrun. „Paskutinė laiko dovana“

M

otina migrantė, dirbanti savo profesijos srityje,
nedažna nei literatūros, nei šiuolaikinių akademinių ar sociokultūrinių tyrinėjimų herojė. Dar
rečiau rašytoją ar tyrėją suvilioja tokia tema kaip motinos „balsas“ ar motinos / gimtosios kalbos likimas.
Kalba kaip tarpininkė nuolat sukelia pasaulinius virsmus, daro poveikį žmogaus gebėjimui įsiklausyti, kad
jaustų kitus, o motinos kalba pirmiausia suartina su
žmogiškąja esme, jos mikropasauliu. To nesuvokus,
nelengva „rasti“ ir gyvenimo prasmę, be kurios viską dar labiau užgožia „pandeminis“ Charono šešėlis.
Motinos balsas tarsi atstoja šviesą, sklindančią pro
žalsvai melsvą vandenį, kurio švytėjimas, iškreipdamas formas ir atspindėdamas jų paviršius, sukuria
šviesos mirgėjimą. Tai „regimybių bangavimas“, pasak poetiško Karen Swann, tyrinėjančios tapatumo
problemą anglų literatūroje, apibūdinimo.
Šios esė tikslas – remiantis italų fotografės Marinos Cavazzos ir literatūrologės Eglės Kačkutės knyga „Dirbančios motinos portretas“, apmąstyti motinos balsą kaip savirefleksiją, pasakojimą apie save,
įsiklausyti, ką, kodėl ir kaip apie savo patirtį kalba dirbančios migrantės, įvairių profesijų atstovės.
Kitaip tariant, įsiklausyti į jų „balso“ intonacijas.
Kačkutės knyga „Dirbančios motinos portretas“ 2
(Portrait of a (Working) Mother. 2019), prancūzų ir
anglų kalbomis išleista Ženevoje, pristato šiame paKultūros barai 2021 · 4

saulinių organizacijų centre dirbančias arba paskui
savo vyrus iš pačių įvairiausių pasaulio kampelių į
Šveicariją atvykusias moteris, auginančias vaikus.
Kačkutė – viena iš jų, ilgai gyvenusi šioje šalyje su
užsieniečiu vyru ir mažamečiu sūnumi.
Kokį pasakojimą apie save gali sukurti išsilavinusi, profesionali, aukštas ir atsakingas pareigas
užimanti motina, kuri vaikus augina geografinės ir
profesinės migracijos sąlygomis? Ar ji gali kalbėti
apie save atvirai, o jei taip, tai kokį visuomeninio
gyvenimo aspektą iškeltų kaip svarbiausią, darantį didžiausią įtaką motinystei ir santykiams su vaikais? Kas padėtų sukurti geresnes sąlygas dirbančiai
motinai migrantei ir jos šeimos nariams? Aukštas
gyvenimo lygis kaip Šveicarijoje, tolerantiška kitoniškumui kultūra kaip Švedijoje? Socialistiniai visuomenės valdymo elementai kaip Baltijos šalyse? Individuali patirtis? Į šiuos ir panašius klausimus iš dalies ir
bando atsakyti knyga „Dirbančios motinos portretas“, tapusi vizualiniu projektu. Po tiriamojo darbo
Airijos Meinuto universitete Kačkutė įsiliejo į Lietuvos akademinį gyvenimą, dirba Vilniaus universiteto
Prancūzų filologijos katedroje. Išleisti antrąją knygą
jai talkino fotografė italė Marina Cavazza, knygos herojų šiokiadienius iliustravusi nuotraukomis.
Vilnius–Ženeva–Meinutas–Vilnius. Tokiu „profesijos“ maršrutu tikslingai keliavo lietuvių mokslininkė,
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pasitelkusi akademinius Vilniaus, Sorbonos, Kembridžo metodus. Kačkutės tyrinėjimų tema reta ir originali – migruojančios moters profesionalės motinystė.
Tiesa, motinystę ir migraciją kaip du atskirus fenomenus mokslas nagrinėja jau senokai, nuo neatmenamų
laikų jie sudaro ir grožinės literatūros ašį, tačiau retai
kada atsiduria šalia vienas kito. O čia abu susilieja, kad
visapusiškiau atsiskleistų komplikuotas profesionalios,
dirbančios migrantės motinos paveikslas.
Pradėjusi tyrinėti motinos migrantės įvaizdį
prancūzų ir anglų literatūroje, Kačkutė netrukus
įsitikino, kad geriausiai viską atskleidžia pats gyvenimas, itin svarbu, kad autentiškos istorijos neliktų
tūnoti pogrindyje, reikia iškelti jas į dienos šviesą.
Knygos turinį sudaro migrančių motinų savirefleksijos, pokalbiai, trumpi biografijos aprašymai,
iliustruoti nuotraukomis. Skirtingi balsai liudija
nuolat besikeičiantį migranto statusą, unikalią patirtį. Nepanašios viena į kitą, nevientisos ir nestabilios
istorijos susilieja į polifonišką motinystės paveikslą.
Atsiveria kiekvienos motinos individualumas. Iš asmeninių patirčių audžiamas pasakojimas, primenantis tai, ką kultūros antropologas Cliffordas Geertsas
vadina „tirštu aprašymu“ (thick descriptions), aprėpiančiu platų kontekstą ir gana didelę socialinių
vyksmų įvairovę, o kartu demistifikuojančiu globalios kultūros pažadus užtikrinti kuo palankesnes
sąlygas motinystei. Veikiau yra atvirkščiai – šiuolaikinė globalizacija kelia vis naujus, kaskart sunkiau
įveikiamus iššūkius, o dirbančios motinos migrantės „balsas“ neretai visiškai niveliuojamas, jai pačiai
net nespėjus šito suvokti.
„Etnografinis“ žvilgsnis, kurį savo tyrinėjimuose,
regis, ir pritaikė Kačkutė (ne todėl, kad pasitelkia
etnografiją, o dėl to, kad pirmenybę teikia individualumui ir išryškina skirtumus), neįspraudžia motinų
patirties į statistikos rėmus, netaiko joms nuasmeninančio sociologinio modelio. Būtent tokį tyrimo
būdą Geertsas ir vadina etnografiniu, leidžiančiu
iškelti į dienos šviesą tikrus vardus ir tapatybes.
Aišku, rizikuojama, kad jų pasakojimai ir asmeniniai duomenys taps vieši, o viešumas jau pats savai38

me nuasmenina (kartais ne mažiau negu statistikos
lentelė). Vis dėlto įdomu, kad būtent „etnografinis
metodas“, t. y. asmeninis žvilgsnis tam tikros kultūros rakursu, juolab meniškai iliustruotas asmeninėmis nuotraukomis, padėjo šioms dirbančioms
motinoms migrantėms atsiverti. Žinoma, viską apimantis motinos „balso“ proveržis net ir neįmanomas, dalytis savąja motinystės patirtimi nėra lengva
net ir toms, kurios, regis, „turi viską“. Šio vizualaus
projekto ribose pavyko tik trumpai pristatyti vieną
ar kitą motinystės aspektą.
Vertėtų prisiminti „Undinėlės“ pasaką – undinei vietoj peleko aukščiausiosios jėgos dovanojo
greitas kojas, bet atėmė iš jos balsą, pavertė nebyle
mainais už galimybę „emigruoti“ į platųjį pasaulį.
Nors Kačkutė neapsiriboja dirbančios migrantės
motinos „balsu“ (sykiu ir gimtąja kalba), kaip archajiška / pirmaprade žmogaus esmės išraiška, kurią smarkiai keičia kintanti globalizacijos tėkmė lyg
„undinių emigracija“, įvade vis dėlto pabrėžia, kaip
svarbu „turėti viską, kad ir kur būtum“. Ji rašo: „Taigi, „Dirbančios motinos portretas“ bando atskleisti
prieštaravimą arba pusiausvyrą (nelygu kaip žiūrėsime) tarp šeimos ir profesinio gyvenimo globalios migracijos kontekste. Knygoje gvildenama, kaip aukštą
išsimokslinimo lygį turinčios migrantės motinos [...]
suvokia keturias savo tapatumo puses: profesinę, motinišką, asmeninę ir migrantinę. Tai padeda suprasti, ar profesionalios migrantės motinos, gyvenančios
Ženevoje, gali „turėti viską“, be to, ar pati samprata
„turėti viską“ išvis artima tiesai“ (25).
Perskaičius knygos herojų motinystės liudijimus,
kurie gana šykštūs, telpa į pusę puslapio, aiškėja (daugiausia) gana sėkmingas profesinis kelias – Jungtinėse Tautose dirbusi ukrainietė, filmus dubliuojanti
amerikietė, advokatė, rašytoja iš Zimbabvės, auditorė suomė, gydytoja prancūzė ir pan. Dingteli net
mintis, ar tai nėra „elitinis“ projektas ir kokia jo
prasmė? Iškelti į dienos šviesą tai, kas ir taip akivaizdu? Ar tokia tyrėjo misija? Tačiau Dalia Leinartė,
pirmininkaujanti Visų moters diskriminacijos formų
likvidavimo konvencijai (CEDAW) prie Jungtinių
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Tautų, tvirtina, kad ši knyga „puikiai
atskleidžia ribotas migruojančios motinos galimybes derinti šeimos ir profesinį gyvenimą tokioje aplinkoje, kuri
joms nėra gerai pažįstama“ (14). Kitaip
tariant, visoms vienodai skaudi dislokacijos trauma ir žmogaus galimybių,
regis, institucinis išnaudojimas (apie
tai šios knygos kontekste irgi vertėtų
pagalvoti).
Globali, nuolat save atkurianti ir
įamžinanti kapitalistinė sistema, nenuilstamai sukanti socialinės nelygybės ratą, didindama skirtumus tarp
„privilegijuotos“ ir „paprastos“ darbo
jėgos, – tai fonas, kuriame skleidžiasi Marina CAVAZZA. Kelionė į mokyklą. Ciurichas. 2020
Kačkutės knygos herojų gyvenimas.
Šito fono neįmanoma ignoruoti, kartais jis tampa geriau įsižiūrėjus, gana trapi, nesvarbu, kad „tironas“
sunkinančia aplinkybe, nes, nuolatos keisdamasis, iš pradžių gali atrodyti „gelbėtojas“. Kelerius metus
sodrėja, tankėja, komplikuojasi institucinių arba trunkanti darbo sutartis, o kas toliau? Toliau, kaip
valstybės santykių lygmeniu (kur prieštaravimai la- pripažįsta dauguma knygos herojų, – nežinomybė.
biausiai matomi). Michelis Foucault, kadaise tyręs Kol vaikai maži, problemos irgi mažos, bet vėliau jie
valstybės, karo ir politikos sąsajas, pradėdamas nuo suvokia augantys be namų svetimoje šalyje arba jauXVII a., teigė, kad valstybė šalia kitų funkcijų at- čiasi nepriklausantys tai šaliai, kurios piliečiais tamlieka ir „žudiko funkciją“ (the murderous function pa. Gyvenimas (zoe) tarsi susikeičia vietomis su darof the state): „Žinoma, turiu omenyje ne tik žmog- bine veikla (bios), o namai (oikos) – su viešuma (polis).
Vokiečių gydytojos, trijų vaikų motinos, liudižudystę, bet ir visas netiesiogines jos formas: tam tikroms žmonių grupėms sudaromos mirtiną pavojų jimas apie savo bios Ženevoje tilpo į vieną sakinį:
arba mirties riziką keliančios sąlygos, jie pasmerkia- „Būti užsieniete ir motina, leisti savo vaikus į mokymi tremčiai arba paprasčiausiai politinei „mirčiai“, klą užsienyje – didžiulė įtampa, kartais tai prieštarauja net mano norams ir vertybėms“ (133). Vaikas
siaurinant jų galimybes ir taip toliau“ (256).
Remdamasi Foucault teorija, kanadiečių antropo- paverčia motinos kūną materialiu ir išmoko fiziškai
logė Geraldine Pratt vienoje iš aktualių savo studijų kentėti, o viena iš dvasinės kančios formų yra nosapie transnacionalines šeimas „Šeimos ne kartu“ tvir- talgija namams. Namai ten, kur prasideda kiekvieno
tina, kad „ilgalaikius kviestinius darbuotojus“ visad žemiškasis kelias, be namų nėra ir pradžios (nes neįefektyviai užvaldo „vietinių tironų ranka“ (23). Tiesa, manoma pradėti kelio nuo „niekur“). Be konkrečios,
knygos „Dirbančios motinos portretas“ herojų tai, apčiuopiamai tikros gyvenimo vietos niekas negali
regis, neliečia, juk jos, galima sakyti, priklauso „pri- iš tikrųjų jaustis savimi. Reikia vietos, kurioje visvilegijuotai“ darbuotojų grupei, o asmeninė laisvė ir kas prasideda, o vėliau galima eksperimentuoti, rinepriklausomybė (bent jau jos regimybė) Šveicarijo- zikuoti, kurti, siekti, kol pagaliau sugrįžtama į vije daug platesnė negu šalyse, iš kurių tos moterys at- dinius savo namus. Tai užima labai daug laiko. Iš
vyko. Tačiau riba tarp fizinio ir institucinio „tirono“, pradžių kiekvienas priklausome nuo savo motinos,
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garantuojančios saugumą. Jos meilė gali kompensuoti bet kokį praradimą ar stygių. Motina asocijuojasi su gimtine, todėl tų, kurios augina vaikus
svečioje šalyje, atsakomybė neišmatuojamai didelė.
Kyla klausimas, kodėl Kačkutė pasirinko tirti ne „žemiausius“ motinų migrančių sluoksnius, kad atsivertų
gerokai platesnis šiuolaikinės globalizacijos paveikslas,
patvirtinantis ir Foucault įžvalgą apie sisteminius padarinius motinystei, bet atvirkščiai – jos akiratyje atsidūrė
tos, kurios „turi viską“? Bet ar ilgam? Laiko dimensija
migruojančioms motinoms profesionalėms yra svarbiausia. Neįmanoma jo rinktis, pavyksta sugauti nebent
lemiamą akimirksnį. Kačkutė ir pati liudija: „Šiuo laiko
tarpsniu suprantu – jei noriu išlaikyti savo santuoką, turiu atsisakyti karjeros ir vykti paskui vyrą į Ženevą“ (65).
Motinos migrantės gyvenimą tam tikroje šalyje įvairiausiais atspalviais nudažo, iš esmės jį lemia tiek išvykimo,
tiek ir atvykimo sociokultūrinės, istorinės, politinės ir
ekonominės sąlygos... Įstatymai retai kada pasiveja „migruojančius paukščius“, tad reikia iš įvairių pusių tyrinėti šį fenomeną. Pasak amerikiečių antropologės Nicole’s
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Constable, pirmiausia būtina aptarti
„atitikimą tarp juridinio motinos
statuso ir sociokultūrinių, politinių,
ekonominių sąlygų, į kurias ji pateko“
(71). Daugiabalsiai liudijimai patvirtina tą tiesą, nors ji nuolatos kinta. Išankstinės nuostatos, ką „leidžiama“
rodyti / matyti, kas „gali būti“ atskleista, yra jaučiamos ir „Dirbančios
motinos portrete“ – kai kurių motinų
liudijimai labai atviri, kai kurių santūresni, aptakesni, oficialesni, išlaikomas atstumas, tačiau kiekvienas
perteikia konkrečią patirtį.
Grįžkime prie išsilavinusiai
profesionalei, motinai migrantei
itin svarbios laiko dimensijos...
Daug žmonių šiandien gyvena
transnacionalinėmis sąlygomis,
nors nėra emigravę. Jie užima
aukštus postus tarptautinėse
institucijose, priklauso vadinamajam transnacionaliniam elitui, kuris laikytinas veikiau „mobiliu“
negu migruojančiu. Tokie žmonės keliauja, nes
patys renkasi keliavimą, kad turėtų geresnes sąlygas derėtis dėl socialinės, ekonominės ar kitokios
padėties visuomenėje. Tokių žmonių šeimos irgi
gyvena išsiskyrimų bei susitikimų ritmu. Tik suvokiant globalizaciją kasdienybės lygmeniu, galima
perprasti ir tokių šeimų gyvenseną. Jos – ne dauguma, tačiau dauguma iš jų yra ne tiek šeimos, kiek
individualūs „dariniai“. Šiuolaikinės globalizacijos
pagrindus padėjo dar visai neseniai egzistavusi kolonijinė sistema – tai jos politika, pagrįsta „kviestiniais darbuotojais“ ir „profesiniu lavinimu“, padarė
didžiausią įtaką, kad atsirastų šiuolaikinė šeima ir
socialiniai sluoksniai. Vakarykštė diena tapo šiandiena, tačiau priklausomybė nuo praeities ir nuo
ateities yra du skirtingi priklausomybės lygmenys.
Turint visa tai omenyje, svarstytina, kur atsiduria
valstybė, sukurta nacionaliniu pagrindu? Atrodo,
transnacionalinės tendencijos prieštarauja jai net
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motinystės lygmeniu. Viena vertus, transnacionalinė šeima kelia grėsmę nacionalinei valstybei, antra
vertus, šeimos migruoja dėl tarptautinių politinių
konfliktų, dėl nestabilios darbo rinkos, kitų globalių reiškinių, kai likti kartu nebesaugu. Tai irgi
ardo tradicinę šeimą.
Antropologai šeimą ir nacionalinę valstybę ilgai traktavo kaip tolygias paraleles, viena kitą papildančias struktūras, o socialinį gyvenimą laikė šeimos santykių atspindžiu.
Kad pagrindinis vaidmuo tenka vyrui, irgi suvokiama
kaip glaudaus šeimos ir nacionalinės valstybės santykio
įrodymas. Europietiškas (patriarchalinis) mąstymas turi
senas ir gilias tradicijas – šeimos šimtmečius puoselėjo
patriarchalinę dvasią, motina su vaikais atsidurdavo tėvo
valioje ir prieglobstyje. Kiekvienas iš vaikų irgi kurdavo
šeimą pagal ankstesnį „modelį“ – tas pats „medis“, bendra
prigimtis. Taigi šeima – ne biologinis fenomenas, o socialinis konstruktas. Šeimos, tautos ir valstybės yra sukurtos,
išgalvotos. Žmogus gali būti gimęs vienoje šeimoje ar valstybėje, tačiau gyvena ir dirba visai kitoje. Kiekvienas gali
pakeisti ir savo pilietybę, ir šeimą. Šeima yra įsivaizduojama bendruomenė, o jeigu ji – valstybės paralelė, tai lygiai
taip pat yra įsivaizduojama ir valstybė pagal kiekvieno jos
nario supratimą, nors tai gali ir neatitikti nacionalinės valstybės normų. Ir valstybė, ir individas yra išrankūs, vienas
kitam reiklūs – valstybė gali atmesti pilietybę, o individas
gali atsisakyti pilietybės. Šitaip kuriasi diasporos erdvės,
transnacionalinės bendruomenės, vyksta transmigracija,
plinta transnacionalinis gyvenimo būdas.
„Išsilavinę migrantai“ istoriškai siejami su „naujos
kultūros“ nešėjais. Lotyniškas žodis frons simbolizuoja romėnų civilizacijos plitimą į šiaurines „barbarų žemes“, reiškia ir sienų kirtimą (frontier – siena).
Tokie politiniai teritoriniai dariniai kaip „sąjunga“,
„konfederacija“ ar panašūs susitaiko su kitų buvimu
šalia – įvairių kultūrų ribos susilieja, tačiau vertybės
kartais susikerta. Tai neretai kelia konfliktus tarp
kartų, lyčių, net šeimos narių, „kultūrinis eksperimentas“ įgauna niūroką pavidalą, o vidinės dramos
gali atkurti patriarchalinius galios santykius. Tad kodėl dauguma transnacionalinių šeimų vis dėlto rizikuoja ir eina šiuo „destabilizacijos“ keliu? Gal todėl,
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kad šeimos saugumas, ekonominė gerovė, jos narių
socialinės galimybės ir politinė laisvė yra visais laikais svarbiausios, siekiant „turėti viską ten, kur esi“?
Eglės Kačkutės ir Marinos Cavazzos knyga primena
megztą spalvingą šaliką. Nors dažnai moterų migracija siejama su labiausiai išnaudojama socialine grupe
ir ištikimų tarnautojų / darbuotojų „kvietimu“, tačiau
„Dirbančios motinos portretas“ atskleidžia ne vien tai.
Moterys migrantės susikuria turiningus ir turtingus
paralelinius alternatyvius pasaulius, kurie apima ne
tik aktyvų empatišką dalyvavimą visuomenėje, bet ir
malonumus, linksmybes ir pan. Migrantams tradiciškai būdinga labai kūrybiškai prisitaikyti prie aplinkos,
kurioje jie dirba ir gyvena.
Atrodo, šis tyrimas darytas be didelių pastangų
ir tapęs kasdieniniu bendravimu, teikiančiu malonumą, – jis tarsi be siūlių. Jaunų profesionalių motinų, dirbančių „ne savo šalyje“, savirefleksijos padeda geriau suprasti migrančių savijautą platesniame
kontekste – kosmopolitinės „salos“, angliškos mokyklos, laikinos sutartys, judrumo melodrama, kai
sugrįžti namo darosi neįmanoma... Tai knyga apie
„beširdę“ politiką ir nuoširdų gyvenimą.

1

Čia ir toliau vertimas iš anglų k. mano.

2

Šios knygos pagrindu Vilniuje, Adomo Mickevičiaus bibliotekoje, atidaryta fotografijų paroda.
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Svarbią Algimanto Jono Švėgždos (1941–1996) rašytinio palikimo dalį sudaro eseistika – svarstymai apie
įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, politines aktualijas, Europos socialinio gyvenimo pokyčius, įspūdžiai iš
kelionių į Lietuvą, Italiją, Paryžių, matytų parodų vertinimai, gamtos, tėviškės aprašymai ir kt. Eseistika buvo jo dienoraščio ir laiškų tąsa, pokalbiai su savimi, atsitraukiant nuo sveikatos ir kasdienybės
problemų. Rašė skubriai, nesuspėdamas paskui bėgančią mintį, todėl daug kur pamiršdavo skirtukus,
praleisdavo raides... Tai gyvas, tikras minčių srautas! Rašyta pieštuku, kietesniu ar minkštesniu. Algiui
būdingas „mokytojo“ ar „pastoriaus“ kalbėjimo tonas, vis ką nors patardavo, paaiškindavo. Idealizmas,
tikėjimas Lietuvos ateitimi pinasi su skeptišku požiūriu į „bedvasę, pragmatišką Europą“. Nusivylęs tvirtino, kad Vakarai – jau tik „aptriušusi spalvota pilis“. Laisvojo pasaulio ne tik gėrybės, bet ir blogybės
nevaldomai plūsta į Lietuvą. Kokia išeitis? „Tik būdami savimi, galime išlikti, tik būdami savimi, galime
atskleisti savo grožį, savąją didybę“, – rašė Švėgžda 1991 m. kovą.
Šioje publikacijoje tekstai pateikiami pagal jų parašymo chronologiją. Esė datuotos jų autoriaus,
jeigu data nenurodyta, laužtiniuose skliaustuose pateikiamas numanomas parašymo laikas. Minimaliai
tvarkyta skyryba, neįskaitomos, nutrūkusios vietos pažymėtos laužtiniais skliaustais. Tekstai paimti iš
Algimanto Švėgždos fondo, saugomo Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.
Visą rašytinį dailininko palikimą – dienoraštį, laiškus, eseistiką, eilėraščius, dokumentus,
komandiruotės į Londoną ataskaitą – sudėjome į spaudai rengiamą knygą „Palinkęs prieš vėją“.
Parengė Viktoras LIUTKUS

Algimantas ŠVĖGŽDA

VILNIAUS KRYŽKELĖ
NIEKUOMET NEBUS TUŠČIA

1.

[1989

kovas]1

Nėra žadėto kalnų ir upių raizginio. Debesys, tokie
pat balti ir pūkanoti, vilnija pro lėktuvo langą kaip ir
anais laikais. Gal jau skrendame virš Vilniaus. Gal42

būt jau nepasuks atgal, o kai nusileisim, neateis pasienietis, žiūrėdamas į sąrašą nesakys „čvėkšta“?
Ne, to nebus. Kvailystė, sovietinis kompleksas.
Pagaliau, jei taip ir atsitiktų, gyvenimas yra tavo,
kol tu esi jo. Raminta 2 sėdi kažkaip šventiškai pasiruošus. Ji jau mato žavingąją Romą, moka visuomet
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sušukti: „Kaip gražu, nuostabu!“ Ar tikrai man ten
bus nuostabu?
Lėktuvas išnyra iš debesų, jau leidžiamės žemyn.
Rusvi ir žalsvi laukai, violetiniais rėžiais sudalyti. Kur
gi žalia? O, juk čia dar ne pavasaris! Aš bandau sakyti
„puiku“, bet susirūpinęs ieškau Italijos žalios primaveros.3 Deja. Gelsvai nudegusios kalvos, pilki medžiai,
gal alyvmedžiai, ir tamsūs kupolėliai – tai pinijos, žinomos iš paveikslų, o žodžiai iš knygų. Žmonės sodina
daržus, geltonos, oranžinės mašinos laukuose, plastmasinės dėžės – gal bulvės jose sukrautos... Mus pasitinka
žalia aerodromo pieva su geltonom gėlytėm, o kai kur
su baltais šimtažiedžių kuokštais. Ką tik nulijo, tamsus
asfaltas rodo visą savo šaunumą, geltonomis juostomis
pasidabinęs. Zuja mėlynos mašinos po aerodromą. Nėra
jokio aiškumo, ar tai privatūs asmenys, ar policija. Autobusas atplaukia platus kaip katamaranas, kai sulipo
visi keleiviai, dar buvo vietos bent šimtui žmonių.
Dabar jau matau mėlynus emaliuotus vamzdžius,
tamsiai pilkai, juodai dažytus turėklus – rašau penketą
italų dizainui. Save raminu, stengiuosi prisiminti keletą itališkų žodžių muitininkui.
Nepanašu nei į Londono, nei į Amsterdamo aerouostus. Kažkaip tylu, ramu, vėsu, erdvu, kažkokia netvarkinga ir lengvabūdiška erdvė. Žmonės susispietė į
tris storas eiles. Bėginėja vieni prie kitų, užlaikė afrikiečių būrį vienoje vietoje, tai pakvietė amerikiečius į
kitą eilę. Aš truputį jaudinuosi, galbūt galėsiu klausti čia dėl vizos pratęsimo, Raminta padėtų išversti, ji
moka itališkai. Mes irgi einame į kitą eilę pas amerikiečius, juos praleidžia kaipmat, Ramintą irgi, jos pasas amerikoniškas. Paima mano raudoną, didelį pasą.
Iškart suklūsta, žiūri į mane, varto puslapius, knisasi
kažkokiose knygose, klausia kaimyno policininko, dar
knisasi, kažką replikuoja, paskui, tarsi nusivylęs, kad
viskas tvarkinga, aukštai pakelia ranką ir deda kažkur štampą, o tada, pasukęs galvą į šoną, teškia kaip
gerą blyną mano pasą ant aukšto prielangio. Aš jau
pamirštu vizos pratęsimą, pradedu niršti. Paskutinis
jo judesys išskelia garsią mano padėką: „Gracia, sinjore.“ Raminta žiūri suklusus. Pamačiusi, kad turiu pasą
rankoje ir einu prie jos, nušvinta. Viskas „va bene“.
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Deja, ne viskas. Mano geltona odinė tašė neatvyksta.
Sukasi vis mažiau lagaminų ant konvejerio, o jos nėra.
Vaistai ten! Kur ji? Negi Berlyne liko, juk viską išžiūrėjo, apčiupinėjo mane visai maloniai, nieko nerado,
nekamantinėjo, malonūs buvo, negi vaidino? Kur gi
tašė? Ten mano grafikos ir piešimo priemonės, pastelė.
Raminta surašo protokolą, tikrina simpatiška italė
prie elektroninių monitorių. Tašė, sako, likusi Berlyne.
Rytoj bus. Pristatys į Vila Lituania, kur mes apsistosime.
Matysiu bagažą kaip savo ausis. Kad juos velniai.
Blogiausia, kad turiu tik savaitei vaistų kitoje tašėje,
per petį pakabintoje. O busulfano4 visai nėra, poryt jau
turėsiu imti, gal gausiu čia bent keturias tabletes nusipirkti. Raminta mane ramina. Viskas bus gerai. Gal
važiuokime taksi, 40 000 lirų. Tegu bus taksi, noriu
greičiau iš čia, gal ten, lietuvių namuose, ištiesiu kojas
ir pasijusiu geriau. Taksistas veža pro autostrados raizgalynę, pro statybas, šiukšles ir krūmus žalius. Viskas
dulkėta lyg išdžiūvusią vasarą, tik tie šimtažiedžiai ir
žalios žolytės labiausiai viską maišo. Mašinų gausybė, sankryžoje ropščiasi viena per kitą, šokinėja jauni
italai su geltonų gėlių ar žydinčių krūmų puokštėm.
Karšta, tvanku, o taksistas su odine kailine striuke!
Namai ryškiai rudi, raudoni, tamsūs medžių kupolai, pilkas dangus. Labai ryškios spalvos! Pradedu pamiršti tašę. Kaip tapybiška! Kad ir marga gatvė, kad
ir spėrus mūsų tempas, kažkur viduje jaučiu to krašto harmoniją. Jis kvepia tūkstantmečių vynu, krauju
ir pienu. Taip, čia dar gyvos etruskų sėklos. Neseniai
matyti etruskų antkapiai, tingiai gulinčios figūros su
išvirtusiais pilvais ir smalsiom akim terakotos spalvos
veiduose vėl išnyra prieš mane pro limuzino langą.
Koks lengvabūdiškas optimizmas toje makalynėje.
Romoje važiuojame gatvėmis, kokių nesu matęs nė
vienoje knygoje. Kurortas ne kurortas, supermarketo
gatvės ne gatvės. Aukštai nugenėti medžiai. Tik viršuj
išdidžiai kypso [vainikas] lyg gruziniška kepurė.
Aje, štai jau mūrai seni, žinau, tai miesto siena,
gal akvedukas. Važiuojame san Džiovani,5 šmėkšteli
nuostabaus grožio romaninės koplyčios, siauri vartai.
Chaosas sankryžoje, dar po minutės sustojame prie
rudai oranžinio, gal violetinio pastato gatvelės kampe.
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Čia ir yra Vila Lituania. Keista, užrašėlis mažas, o tikėjausi visos tablyčios. Džrrrr. Atsidaro didelės durys,
įeiname į vėsų, tamsų vestibiulį kaip virtuvės sandėlį.
Gėlės, paveikslai, foteliai, užrašėliai kabo be tvarkos,
nesvietiško grožio kičas. „Buon džiorno. Guten tag“.
Labos dienos nėra [tekstas nutrūksta].
2.

1989 metai. Velykų rytas Elboje6
Kaip gerai, kad žmonės miega ilgai, ypač jeigu gyveni
su jais kartu. Rytas yra tavo! O jei tai Velykų rytas?!
Saulė ropštėsi į kalvą ir padėjo smakrą ant katedros.
Žiūri į mažą mūsų kaimelį ant jūros kranto ir stebisi,
kaip tylu. Atsikėliau, apsirengiau drobiniais drabužiais
ir sustojau tarpduryje. Didelė šviesi anga vertė kažką
atlikti, prieš išeinant į kiemą. Užmerkiau akis, pakėliau galvą į saulę ir, sudėjęs maldai rankas, sukalbėjau
„Tėve mūsų“. Prie sienos pastačiau mažą stalelį, atsinešiau sūrio, sviesto, baltos duonos, ąsotį arbatos ir kondensuoto pieno.
Pirmoji pasveikinti atskrido zylutė, ji nutūpė mažam medelyje prie pat stalo ir pagiedojo. Tapau pasveikintas ir palaimintas. Saulė kepino, nebuvo jokio vėjelio. Antroji pasveikino skruzdėlytė – ramiai ėjo pro
šalį akmeniniu slenksčiu, kantriai įveikdama didžiulį
nuotolį, tarsi sakydama – sek paskui mane ir nueisi,
kur tik panorėsi.
Zylutės skraidė ant vynuogėms įsmeigtų stagarų,
retkarčiais pasigirsdavo mašinų urzgimas tolumoje.
Trečiasis pasveikino namelio šeimininkas, gyvenantis netoliese. „Buon džiorno, buon džiorno“, – sakėme.
„Buona Paskva“, 7 – pridūriau.Jis, pasilenkęs prie vandens baseinėlio, uždengto metaliniu dangčiu, sako kažką, rodo į priekį sugrubusia ranka ir staiga supranta,
kad neatsakė į mano pasveikinimą. „Gracia“, – trumpai
ištaria, uždengdamas dangtį.
Kai braškindamas celofanus baigiau nuryti savo
vaistų galybę, staiga iš kažkur išdygo driežiukas, keturkojis namo karalius. Atbėgo prie manęs ir žvelgė
protingu žvilgsniu. Ilgai ilgai žiūrėjome vienas į kitą.
Tada kreipiausi į jį: „Buona Paskva, mano giminaiti,
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juk tu irgi gyvatėlė su rankom ir kojom. Ką gi tu nori
pasakyti, mano mielas? Nebijok, nieko tau nedarysiu,
tik būk atsargus – esu labai didelis ir nevikrus kaip
dramblys, galiu tave užgauti ar sutraiškyti. Visi mes tokie, žmonės. Todėl saugokis mūsų ne tik šį šventą rytą.“
Kalva pamėlo, įstrižai pasidalijo pusiau. Tolumoje
viskas susiliejo į tylų, pilką, sunkų violetą, o priekyje
subyrėjo į gobeleną, žalsvai rausvą, tamsiai mėlyną.
Didelis geltonas bambukų kuokštas stypso apačioje,
kažkaip agresyviai netilpdamas peizaže. Jau du kartus piešiau šį motyvą, vis stengdamasis nuo jo pabėgti.
Bambukus tik vienu, kitu brūkšniu pažymėjau. Dabar, šį
ankstyvą rytą, visi kartu tyliai pasitinka saulę. Jiems dar
ilga ilga diena priešakyje. Galbūt ir man, bet šią minutę, kai rašau, kai kaimynas, atsistojęs už kampo, tylomis
žiūri į tą pačią pusę, kur rodė pirštu, kai zylutės jau kažkur nustrikseno, kai nebematau driežiuko nei skruzdėlytės, kai už namo durų palaimingai miega trys žmonės,
aš sveikinu saulę ir sakau Dievui: „Buona Paskva.“
3.

[1991 m. kovo 3 d.], Berlynas
Apie gerus, net geriausius dailininkus ir truputį apie
blogus.
Apie tai, kas kam svarbiausia mene.
Nėra svarbu atrinkti geriausius grūdus. Javai auga,
stiebai vienas kitą palaiko. Rugys su mažute varpa turi
daugiau jėgos atsilaikyti prieš vėją ir lietų, brolį didžiavarpį prilaiko. Taip ir mene. „Mažieji“ menininkai yra
ištikimi, darbštūs, nelaimingi užsispyrėliai. Kasdieninis fanatiškas jų triūsas išpurena, išakėja dirvą, kurioje
kartais geriausia sėkla išdygsta, toj užuovėjoj gali augti, bręsti ir didį derlių duoti.
Bet žmonijos istorija rašoma taip nevykusiai! Ieškoma didžių, garsių ir iškilių vardų, žygių, garbinami
net beprotiški veikėjai (Napoleonas, Hitleris, Stalinas).
Nors jie nieko, bent jau iš tikrųjų mažai ką davė civilizacijai ir kultūrai.
Istoriją reiktų rašyti iš to, ką kilnaus žmonės padarė, paminėti tuos, kurie bent trupinėlį tiesos atrado. O
šalia jų visi didžiavardžiai „veikėjai“.
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Tai viena. Antra, meno istorija turėtų būti ne vien
pagal metus, stilius, grupes ir t. t., o pagal dailininkų
bendrumą. Pagal sielų draugystę. Taigi ir Beato Angeliko brolius šiandien reikia užstot. Susiskirsto į tam tikras grupes žmonės. Visokias. Štai dvi grupės – saulės
ir mėnulio menininkai. Van Gogas ir Gogenas. Pirmasis sprogdina energiją iš savęs, pats save apakindamas,
antrasis, pasiimdamas pirmojo energiją, apšviečia pasaulį, interpretuoja jau esamą kultūrą, atspindi tarsi
žemčiūgą [perlą] nepaprasto grožio šviesoje. Tarp jų
yra mišiniai. Vykę, nevykę, prieštaringi ir harmoningi. Todėl […] visai skirtingai pasaulį mato, visai kitus
dalykus paliečia. Argi galima sakyt, kuris geresnis?
Kuris didesnis? Abu dideli.
Vėl kitaip grupuokime. Vieni su nepaprasto stiprumo regimąja ir vaizduotės atmintimi, kiti be tos atminties, bet [apdovanoti] gebėjimu ilgai žiūrėti į vieną
tašką. Pirmiesiems visai nesinori ilgai prie vieno motyvo sėdėti, nemoka ilgai tapyt iš natūros, kuri juos
varžo, tarsi bado akis. Tie dailininkai kartojasi, įkyriai
plepa, ką tą akimirką giliau ar plačiau pamatė. Dažnai
nusisuka nuo gamtos, padarę keletą štrichų bloknotėlyje, bet grįžę namo gali atkurti vaizdo stiprumą ir
tiesą iš to, ką atmena. Jei bando toliau iš gamtos tapyt
(arba verčiami nuolatos tai daryt), tada pavaizduoja
sausą negyvą materiją be jėgos, be idėjos, tik apvalkalą, nuobodžiai, dalykiškai, kuo toliau dirbdami, tuo labiau bodėdamiesi ir gadindami. Antrieji kaip vanduo,
susigeriantis į smėlį – iš pradžių bala paviršiuj, po to
palengva persisunkia giliai. Ilgai prie vieno dirba ir labai panašų antrą paveikslą bando daryt. Jie gali iš savo
kambario ir kiemo niekur neišėję visą gilybę pasaulio
paliest, parinkdami labai paprastus motyvus, smulkias detales.
Taigi pirmieji turi šansų tapti gerais abstrakcionistais. Išorinę ir vidinę gyvenimo esmę jie gali, ilgai dirbdami, išlaikyt ir tikrai atskleist. Vargas antriesiems. Jie
tampa savo paveikslo vergais. Praranda impulsą perteikti tiesą, tą pirminį aiškumą, tapydami mato vien
savo teptuko paliktą pėdsaką, bet nė kiek ne daugiau.
Dar kitaip grupuojame. Žmonės yra skirtingi pagal
savo psichiką ir nevienodai įstengia psichinę įtampą
Kultūros barai 2021 · 4

atlaikyti. Vieni, energijos kupini, ja ir kitus valdo,
antri yra pasyvūs, šalia stiprių vis besišlaistantys.
Taip susikuria meno salonai, taip diktuojamos naujos kryptys. Dažnai tie stiprią psichinę, net hipnotinę jėgą turintys dailininkai visai nėra aukštų dalykų
pasiekę.
Yra dar dvi žmonių grupės. Vieni, vedami didelių
ambicijų, didelių aistrų ar didelio nepilnavertiškumo
komplekso (dažnai būna mažo ūgio), o kiti, tarkim, iš
išorės kerėplos, drambloti, bet jų sielos naivios ir švelnios. Pirmieji puola visom jėgom tapyti didelius, komplikuotus paveikslus, norėdami daugiau išreikšt, įteigt
save, nors niekam to nereikia, netgi trukdo. Dažnai
ima labai sudėtingas temas, painius siužetus, kurdami
visokių atspalvių figūratyvus, linkdami į siurrealizmą,
į ekspresyvų potėpį. Aistrų valdomi, jie dažnai daug
blogo padaro ne tik menui, bet ir aplink gyvenantiems
žmonėms. Būtent jie diegia ordinų, premijų, titulų sistemas, kurios visai nerodo nei tikro meno, nei tikrų
menininkų.
Dar dvi grupės. Trumpai tariant, gražuolių, savimi
besidžiaugiančių, ir tų, kurie dėl savo išorės kremtasi,
jaučiasi nelaimingi dėl fizinių trūkumų.
Tiek pirmi, tiek antri dažniausiai neturi dvasinės
pusiausvyros, mėtosi į kraštutinumus, vis keičia stilių,
temas, vis neužtikrinti, labai ambicingi ir negalintys
pakęst kritikos. Pirmieji jaučiasi nepakankamai įvertinti, o antrieji įžeisti, užgauti, pažeminti. Pirmieji
linkę į pompastiką, į baroką, labai lengvai viską daro,
yra produktyvūs, antrieji linkę slėptis, kankinasi, yra
nihilistiškai išdidūs. Labai dažnai šitie menininkai
artimi ir kitoms meno sritims, gali net patys rašyti,
vaidinti ar dainuoti, dažnai būna kavinių liūtai arba
atvirkščiai – kavinių pašaipos [objektai].
Galima dar tiksliau ir visai kitaip grupuoti, galima
ir negrupuoti, tik išvardyti, nesupriešinant, gal taip ir
padoriau. Bet viena yra svarbu – esame labai skirtingi, o menas irgi kaip žmonės. Jeigu menininkai galėtų būti laisvi vienas nuo kito ir nuo visuomenės, nuo
išorės poveikių, atsirastų daug įvairesnis menas, būtų
daugiau individualybių ir asmenybių. Nes ir „gerasis“,
ir „piktasis“, ir „mažasis“, ir „didysis“ maestro gali būti
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genijus, jeigu yra apdovanotas dideliais gabumais ir
TIESOS pajutimu, aiškiaregyste. Vidutinybių ir menas vidutiniškas. Bet visais atvejais tyko viena didelė
bėda, kuri net didelio talento žmogų paverčia niekuo.
Tai įsitikinimai – pats baisiausias meno priešas! Visi
įsitikinimai yra nelaimė, kaukė, agresyvi, stabdanti,
konservatyvi jėga. Toks įsitikinimų vergas gali pražudyti visą savo kartą. Lenino ir Stalino įsitikinimai
kainavo milijonus gyvybių. Hitlerio įsitikinimai dar
tiek pridėjo. Bet ne tik tokio pobūdžio ir masto įsitikinimai baisūs. Krikščioniškoji Europa, įsitikinusi savo
teisumu, sukūrė siaubingą kolonijinę sistemą, pražudė
ne tik milijonus žmonių, bet ir sutrypė unikalias tautų
kultūras, suniokojo gamtą ir net aukštesnes negu pačių
europiečių civilizacijas.
Barbarai (deja) yra ir meno procesų varikliai.
Primityvus akademikų diktatas verčia priešintis.
Taip ir atsiranda opozicija, sukalamas sostas naujumui. Ir ne žmogus, o naujumas tampa karaliumi, ne
meno esmė, o kitoniškumas yra vertingas. Bet vidutinybių rankose tasai naujumas tampa seniena, nes verčia visus paklusti, tapyti vienodai. Taigi įsitikinimai
dažniausiai nužudo individualybes. Laisvę būti arti
Tiesos, pasiekti pačią Tiesą pavyksta gal tik vienam kitam, išsprūdusiam iš „visažinių“ glėbio.
Ar galima išvengti tos [tarnystės įsitikinimams]?
Reikia keisti meno vertinimo kriterijus. Išmesti sąvoką „geriausias dailininkas“. Atsisakyti hierarchijos.
Tai karalių karvedžiams būdinga istorijos interpretacija, perlipusi per bortą ir į meno laivą.
Rembrantas atskleidė nepaprastą dvasios gilumą
žmogaus ir Dievo dialoge. Pieteris de Hoochas išreiškė
žmogaus buities, mažyčių laimės rūmų didelę išmintį ir harmoniją. Rubensas sukėlė nepaprastą formų ir
spalvų audrą, poetizuodamas kūno grožį, o mažieji
olandai su lygiai tokiu pačiu įkvėpimu dainavo užstalės dainas karčemoje... Ko atsisakytumėt, jei reikėtų
rinktis? Kas būtų, jei viso pasaulio muziejai rodytų
vien Rembranto ir Rubenso meną? […] Vakarų kritika, meno sponsoriai kai kuriais atvejais laisvesni, todėl
nebijo šalia „didelio“ pakabint „mažą“, tik tie nemokšos meno pirkėjai-milijonieriai perka aukcione vardą
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(kaip Van Gogo saulėgrąžų istoriją). Jie yra meno parazitai. Minta vertybėmis, investuoja kapitalą ir uždaro meną į seifus, nes jiems tai tik brangus daiktas.
Sovietų kritikai nenuėjo toliau romantinio mąstymo, tiesiog pridūrė savus idealus. Todėl jiems aukščiausias meno idealas buvo pompastiški, herojiški
paveikslai. Visos muzikos karaliumi tapo romantiškasis Bethovenas. Su tokia pasaulėžiūra, tokia estetikos
samprata užaugo visa pokario karta.
Ir lietuviai čia ne išimtis. Ieškome rubensų, rembrantų, mikelandželų, taigi vis didesnių, didžiausių,
dideliausių menininkų. Mūsų tautos patirta priespauda vertė idealizuoti net vidutinybes, jeigu jos gyveno,
kūrė laisvės laikais. Todėl net išties didelė individualybė iki šiol negali nusileisti nuo jai padaryto aukšto sosto ir liūdnai žiūri žemyn, išsiilgusi intymumo, paprastos žmogiškos šilumos, dūmais kvepiančios gryčios.
Taigi mokame puikiai, kaip ir visas „svietas“, mistifikuoti. Dabar, atrodo, jau prasideda demistifikacijos
laikotarpis. Aštrialiežuviai jaunieji kritikai kimba visiems į kulnus. Gal taip ir turi būt, bet yra pavojus, kad
į kitą kraštutinumą bus smengama. Visus aploti. O tai,
ko gero, dar didesnė bėda. Nes individualybei reikia
laiko, rimties ir bent minimalių darbo sąlygų. Ji negali
per pusę metų apsivalyti, save pamatyti, jai trukdo tas
šurmulys. Tokia kritika erzina, neleidžia susikaupti. O
tapti savimi yra sunkiausia. Asmenybės nepadaromos
(iš lepšio tikrinio baravyko neišpuoselėsi). Asmenybės
gimsta, tik arba pasiseka joms gimt tinkamoje terpėje, arba ne. Arba gyvena laisvai ir duoda nepaprastą
derlių, arba yra sulaužomos, apkarpomos, paverčiamos nelaimingos visuomenės dulkėmis. Taigi kritika,
o visų pirma pedagogika yra nepaprastai svarbi. Ne tik
ką pasėsi, tą ir pjausi, bet ir kaip puoselėsi, tą ir pjausi,
kaip nupjausi, tą ir turėsi, kaip sumalsi, kaip iškepsi, tą
ir valgysi.
Ar žmonija, jos menas, civilizacija, kultūra, pats
homo sapiens tobulėja? […] Ar žmogus dabar arčiau
Dievo, o po poros tūkstančių metų bus dar arčiau, dar
aukščiau?
Tai klausimai, į kuriuos atsakyti kiekvienas turėtų
pats. Juo labiau meno žmogus. Ir iš karto galima žiKultūros barai 2021 · 4

not. Mūsų atsakymai bus tik dar viena teisybė, dar viena
nuomonė šalia didžiosios TIESOS. Šalia? Tik šalia? Toks
baisus nuvylimas, kai sužinome, kad toji didelė TIESA –
tik dar viena mūsų klaida, dar vienas žiaurus arba šventas melas. Galbūt yra, ne, tikrai būna akimirkų, kai akyse
švysteli TIESOS atspindys. Švysteli ir vėl dingsta. Gerai,
jei dvasia spėjo tai suvokt, užregistruot, užrašyt ir jei galės
pakartot, tą kasetę pagrot... Tačiau tai tik įrašas. Tiesos
reprodukcija. Vis dėlto TIESOS blykstelėjimai būtinai
reikalingi kultūrai, civilizacijai, religijai.
Štai šią žiemą karštoj Australijoj susirinko viso
„svieto“ bažnyčių atstovai į ekumenišką pasitarimą.
Trečiasis pasaulis aiškiai kaip niekad parodė savo nusivylimą „didžiavyriais“ – Europos civilizacija, religine jos bendruomene ir kultūra. Kai norėta priimti
nutarimą, kad nebūna nei šventų, nei teisingų karų, vėl
šoko Europos pusdieviai vokiečiai protestuoti. Neleido
priimti nutarimo. Visas didžiulis pasaulis su liūdesiu
ir ironija akyse žiūrėjo į […] pralaimėjimą ir kartėlis,
pagieža, protestas išaugo dvigubai.
Toksai pasipriešinimas rodo konservatyvią nesveikatą. Prasideda savigyna. Dabar Europa kaltų ieškos kitur.
Prasidės visoks europietiškos kultūros, civilizacijos garbinimas, aukštinimas. O karas prieš Iraką išduoda JAV
nevisavertiškumą. Norą įrodyti, kad Jungtinės Valstijos
yra stiprios. Tą toliau darys ir Europa, todėl didės Rytų–
Vakarų, Šiaurės–Pietų prieštaravimai.
Taigi jau dabar aišku – prasidėjo eilinis žlugimas. Šį
kartą žlunga Europos imperija. Pora tūkstančių metų!
Daug. O ką ji nuveikė? Nepriartėjo prie Dievo, nutolo nuo motulės gamtos. Paviršutiniška, apsikarsčiusi
plastmasiniais ženkliukais šoka barbarišką rokenrolą.
Kas bus su muziejais ir menais? Ar neateis naujoji revizijos banga? Kas išliks, kas bus išteisintas, paliktas
žmonijos [lobyne]? Ar nepasakys arabai, indai, kinai,
kad visa tai ne menas, o paviršutiniški […] žaidimai?
O gal Europa išvengs to, ką ji pati darė, diktuodama
visam pasauliui, naikindama daugelio tautų meno vertybes, jų tradicijas, aukščiausius idealus?
Gal viską paliks, gal negriaus, kaip sugriautos
baltų ramovės, inkų šventyklos, mečetės arabų dykumose?
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Galbūt? Man sunku tikėt. Jei taip bus, tai tada
galėsiu sakyt, kad civilizacija tobulėja. Trumpai tariant, žmogus protingėja.
Lietuviai vėl kryžkelėje. Kai Vytauto laikais reikėjo
būt Europoj, kai reikėjo kurti universitetus, savo kalbą,
mokslą puoselėti, tada teko kariaut su Rytais. Kai dabar
prie Vakarų norime šlietis, jie jau aptriušusi spalvota pilis, negalinti nei savęs apsaugot, nei mums pagelbėt. Be
idealų, be tikėjimo, be sąžinės, be aukštos moralės. Tai
kur, Padre? Ogi niekur. Likti savimi. Gyventi laisvai. Tai
ir yra tasai individualybės kelias, apie kurį rašiau. Kuo
toliau nuo įsitikinimų, nuo srovių, nuo „teisiųjų“, nuo
„aukštųjų“, nuo „didžiausių–geriausių“.
Taip, tik būdami savimi galime išlikti, tik būdami
savimi galime atskleisti savo grožį, savąją didybę. Tik
taip galime tapti gerbiama tauta, kuri nėra nei Europos
centras, nei provincija, o viso pasaulio dalis. Ir tiek.
Didelis ir gražus TIEK. Bet vargšė mano tėvynė neturi jėgų įkvėpti tyro oro, jai dabar reikėtų tik tylos,
tik ramybės bent 20 metų, kad galėtų atsigaut, atsistot
ant kojų, tada, tik tada, apsidairiusi, kur kokie medžiai
auga, galės apsispręsti, kaip toliau gyvens.
Tačiau taip nebus. Europos egoizmas čiups ją į savo
glėbį, siūlys apipuvusius, jau nebevalgomus vaisius.
Stengsis, kad prasiskolintų, kad taptų paklusni, kad
nerodytų daugiau tokios drąsos, kokią dabar ji rodo,
kad nekovotų taip narsiai prieš Boną, Paryžių, Londoną, kaip dabar prieš Maskvą. Todėl ir nėra pagalbos, tikros pagalbos iš Vakarų, kuriems drąsių tautų
nereikia, reikia paklusnių, skolingų, malonės vis prašančių.
Taigi, ar liks Lietuva išdidi ir didi valstybė? Ar giedos savo giesmelę kaip unikali raiba paukštelė? Padėti
jai gali tik žmonių sąmoningumas, tiktai tikroji kultūra.
4.

[apie 1991]
Ką sakyti žmogui, kuris, paklaustas, „ar žinote Van
Gogą“, atsako „Jo, jo, tai tas pamišęs dailininkas, kuris
ausį sau nusipjovė, o dabar jo paveikslą už milijonus
perka, šakės, a!“
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Ar verta kovoti su rinkos kultūros išauklėtais žmonėmis? Kokią vietą čia gali užimti menas? O gal nereikia kovoti? Juk viskas savaime, o gal iš aukščiau,
tvarkoma. Štai Irako–Kuveito karas padės išspręsti
automobilių invazijos problemas. Teks skubiai ieškoti
naftos pakaitalo, naujų energijos šaltinių. O ir dar –
Europa, gal net ir Amerika su Rusija kaipmat susivienys prieš galimą naftos karą.
Pagaliau naftos karas pakeis tą socializmo-kapitalizmo pliurpališką konfliktą ir teks rimtai imtis tikrų – ekologijos – problemų, rūpintis gyvybės mūsų planetoje
išsaugojimu.
Taigi nėra to blogo, kad į gerą neišeitų. Gal ir tas
turgaus spekuliantas rodo mums kelią į naują meno
atgimimą, į naują kultūros vertinimą ir kitokį jos puoselėjimą.
Ne kairėn-dešinėn, o aukštyn-žemyn.
Aukštõs ir žemõs dvasios – aristokratų ir barbarų –
kova. Valstiečiams ir aristokratams (kilmingiesiems)
daugiausia būdinga aukštosios dvasios jėga. O turgausrinkos buržuazija ir darbininkija labiau pasikliauja žemąja. Perku-parduodu. Viskas perkama, viskas parduodama. Gaminama ne sau, o pardavimui. Valstietis
gamina visų pirma sau. Aristokratas visai negamina,
jis ne gamybininkas, ne pardavėjas. Gali gyventi menu,
kultūra, filosofija. Kultūra neturi teisės maišytis su politika, privalo atskirai, virš jos stovėti. Galima politiką
interpretuoti, netgi ja naudotis, jeigu to reikia, bet ne
jai tarnauti. Nacionalinė kultūra nepriklausoma nuo
kairės ar dešinės, nuo politinės sferos. Tik barbariški
politikai naudoja nacionalinius jausmus savo politiniams tikslams, pavagia, pagrobia kaip ginklą iš aukštosios dvasios sferos.
Gamta gali būti interpretuojama tik per meilę, per
individualų kontaktą, o ne abstrakčiai. Jautri gamtai
nacionalinė aukštoji kultūra išlaiko deramą civilizacijos lygį. O primityvi politika, rinkos padedama, naudos spiriama, pasigrobusi nacionalinius jausmus, suprimityvindama juos, tempia civilizaciją žemyn. Tokia
yra Europos ir JAV dabartinė kultūra. Nacionaliniai
barbarai, primityvūs internacionaliniai kapitalistai
žemuosius visuomenės sluoksnius kaip liūnas traukia
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vis gilyn. Reikia inteligentiško proto ir galios, kad iš jo
išsikapstytume.
5.

[apie 1991]
Europa – Lietuvai, Lietuva – pasauliui

Šiandien, gegužės 8-ąją, žaviai purškiant lietučiui, išgirdau per radiją, kad Estija, Latvija ir Lietuva yra priimtos į Europos kultūros, mokslo ir technikos pasiekimų ratą [UNESCO]. Nežinau, kaip teisingai skamba
pavadinimas, bet gerai žinau, kokią didelę reikšmę
mūsų gyvenimui šis nutarimas turi.
Ir, žinoma, tuoj sušoko mano fantazija kadrilį. Pradėjau svajoti ir planuoti, ką gi dabar, nedelsiant Lietuvai reikėtų daryti. Neabejoju, kad daugeliui lietuvių
inteligentų panašiai kaip man atsitiko. Yra galbūt tik
vienas skirtumas – aš gyvenu maždaug 1000 kilometrų arčiau Strasbūro, ir viena ausimi daugiau girdžiu,
ką toj pusėj varpai skambina. Be to, jau seniai seniai,
valdant Brežnevui, kai jam dar nebuvo suparalyžiuotas apatinis žandikaulis, o komunistų partijos veteranai dar atšlepsėdavo į tribūnas, kūriau fantastiškus
planus, kaip Lietuvai ištrūkti į Europą. Ko gero, ne aš
vienas, tik nesisakėme tų slaptų vilčių. Vieną ankstų rytą Muziejaus gatvės tarpuvartėje su Jonu Švažu8
tarėmės, kaip kalbėt su Pranu Gudynu,9 kaip diplomatiškai pavadinti tapybos trienalę. Nes iš Maskvos
jau buvo pabaladota: „kakaja tam vystavka Pribaltiki
našlas... aaa?“ Švažui buvo labai negera ant dūšios. Jis
gi svajojo viso Pabaltijo tapybos trienalę Vilniuje surengti, Skandinavijos šalis vieną gražią dieną vėl regėti
Lietuvėlėj. Aš jį raminau: „Bus, bus, dabar neerzinkime, tik nevadinkime Estijos, Latvijos ir Lietuvos tapybos paroda, ne, neatsisakykime trienalės termino jokiu
būdu. Vadinkime Vilniaus tapybos trienale, tebūnie
Vilnius Pabaltijo tapybos centras...“ Su Gudynu kalbėtis buvo sunkiau negu mums tarpuvartėje. Bet ir čia
jutau, kad mielai, oi mielai Gudynas kviestų visą svietą
į Vilnių, bet va... Kaip baisiai buvome „išgvoltavoti“,
kaip dažnai turėjome kalbėt ne tai, kas dūšioj, ir net
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nuolankiu tonu dėkavot už tai, kad turim teisę meluoti. Taip, Lietuva per tą okupacinį laikotarpį išsikovojo
teisę meluot Maskvai. Maskva gerai žinojo, ką galvoja
Lietuva – nuo kalėjime sėdinčio kunigo iki paskutinio
CK funkcionieriaus. Bet leido sau patikėt, kad tas melas yra tiktai žodžiai. Pagaliau juk TSRS ir buvo melo
karalystė.
O mes mokėmės diplomatijos. Visi kolūkių pirmininkai, kurie nenorėjo ubagais savo žemdirbių paleisti,
turėjo būti aukštos klasės diplomatai be diplomo. Bet
dabar, jo, jo, būtų gerai turėti diplomatų su diplomais.
Ypač tokiu metu, kai atsiveria naujos galimybės veikti
ir būtina laimėti.
Ką mes galime laimėti iš šio Europos rato? Pradėsiu
nuo labai iškalbingos ir pasakiškai taiklios šioje situacijoje senos lietuvių patarlės: „Paskutiniam paršeliui
papas po uodega!“ Taigi […] būsiu kiek grubokas, tačiau nepykite.
Turiu jau šiokį tokį tarptautinį bendravimo su diplomatais patyrimą. Kai buvau stažuotėje Anglijoje,
man pavyko akis į akį pasikalbėti su Britų Tarybos
Rytų Europos skyriaus vedėju. Į mano klausimą, kodėl nebendradarbiauja su Pabaltiju, jis atsakė, kad
Anglija nepripažįsta Pabaltijo kaip TSRS dalies, todėl
neturi teisės jokių didelių ryšių su Pabaltiju turėti.
Čia aš ir užsidegiau: „Kol jūs žaisite tą keistą žaidimą, mus rusai visai surusins. Ar žinote, kiek daug
mūsų žmonių moka anglų kalbą, kaip laukia žinių iš
Vakarų, kaip domisi, kas naujo Europoje dedasi. Bet
mums net radijo anglų kalba sunku klausyti per visokį trukdymą. Mums reikia knygų anglų kalba, o ne tų
persenusių rusiška ranka parašytų anglų kalbos vadovėlių... Jei jūs darote parodą Maskvoje, Leningrade ar
Minske, tai žinokite, kad pusė lankytojų ten yra vien
iš Pabaltijo. Kaip jūs nesuprantate, kad mes priklausome Europai, kad mūsų kultūra nuo senų laikų su
Europa surišta.“
Sutriko ponas, matyt, netikėdamas, kad sovietinis
storžievis drįsta taip atvirai kalbėti, ir tyliai pratarė:
„O taip, galėtume žinynų parodą į Vilnių atvežti.“ Ir aš
tada, turbūt aistringiau nei sako žodžiai, sušukau: Jes,
jes, jes...
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Kai Vilniuje atėjęs į Respublikinę biblioteką pamačiau didžiulį būrį žmonių, stovinčių prie užsakymų
stalo, kai šurmuliavo toks gražus jaunimėlis, aš stovėjau prie atsiųstųjų knygų ir valdžiaus, kad nepravirkčiau iš susigraudenimo. Kaip padėkot? Nupaišiau vėžliuką ir pasirašiau. Kaip tada vėl suspindo mano viltis
ir fantazija!
Tai va, apturėjo Barbė laimę! Šis mano diplomatinis laimėjimas siekė daug daugiau – užmegzti ryšius
su Škotijos dailės mokyklomis ir muziejais, bet... Sėkmingai tylint Kultūros ministerijai ir partiniams ministrams, o dar sėkmingiau veikiant kontrrazvedčikui
[kontržvalgybininkui] Ūsovui, buvau labai gražiai priplaktas prie žemės.
Žiūrėjau į Gečą10 ir jo mokslų tarybą, kai ši pritariamai kinkavo galva: „Tuuurim visokių ten pasisakymų, žiiinom, jie tik informacijos nori...“ Ir su ironija, su
užuojauta galvojau: ,,Vargšai papuasai. Rišk rišk, Algeli, ir tu raudoną škurlelį ant galvos, o tai... iškeps tave
ant spalio švenčių laužo.“
Nepykite, kad nukrypau į praeitį, nėra lengva nei
užmiršt, nei nepykt, nei atleist, lengviau numot ranka
ir pasakyt: „Velniai jų nematė.“
Taigi, ką dabar ne tik velniai, bet ir dievai mato, ką
jie mums siūlo?
Trumpai patarsiu: „Vyrai, laužkim Europą.“ Nebe
ta, žinoma, ji, paseno plačiašlaunė merga ant jaučio nugaros, bet dar turi parako. Tik dabar reiks ne muskulus
rodyt, o veikti gudriai, delikačiai ir negaišt laiko.
Vėl grįžtu atgal ir vėl prie knygų.
1. Įvairiausio pobūdžio knygos mums dabar aukso vertės. Labai reikia kalbų mokymosi vadovėlių,
plokštelių ir kitokios technikos, bet labiausiai paprastų paprasčiausio kalbų pradžiamokslio visoms
mokykloms, kaimo bendruomenėms. Nebūtinai su
dvigubu kalbų aiškinimu, t. y. lietuvių-anglų, lietuvių-vokiečių ir t. t. Yra puikių vadovėlių, parengtų
su piešiniais ir kitaip, iš jų galima gerai mokytis. Yra
27 šalys tame Europos rate. Reikia vadovėlių iš visų
šalių! Mums, lietuviams, būtina kiekvienam mokėti
mažiausiai 5 užsienio kalbas: anglų, rusų, vokiečių,
prancūzų, ispanų. Jas mokant, bus lengviau mokytis
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italų, rumunų, olandų, portugalų. Reikia rengti specialius kursus skandinavų kalboms mokytis. Žinokite, jei po 5 metų turėsime žmonių, galinčių priimti
visokeriopą informaciją iš Europos, mums nebereiks
kaip ubagams maldauti pagalbos valstybės valdymo, demokratijos, ūkio, mokslo ir, žinoma, meno
pažinimo srityse. Juk dabar jau visiems aišku, kad
didžiausias turtas – ne pinigai, o išmintis, žinojimas,
gera orientacija. Nieko nepasakiau naujo, tą patį apie
mokslą sakė ir mūsų senoliai: „Mokykis, vaikeli, baltą duoną valgysi, prakaito neliesi.“ Jau, broleliai, šakėmis neišmėšime mėšlo. Kiti laikai. Pažįstu savus.
Protaukim kaip nors patys. Po visam su Donelaičio
būrais. Dabar labiausiai reikia mums mokytis, o tam
užtenka ir balanos ar mėnulio šviesos...
Strasbūre reikia aistringai tą aiškinti, prašyti, maldauti. Be to, Vokietijoje kilo didelė kritika, kad vyriausybė visai nesirūpina knygų prekyba buvusioje Sovietų
Sąjungoje. Taigi, jei dabar šoksime su gerais pasiūlymais, kad, pavyzdžiui, suteikiamos patalpos valstybės
bibliotekėlėms, knygynėliams, tai tikrai gausime didelę siuntą knygų dovanai. Bet reikia tiesiai su Vokietijos
valdžia, o ne su firmomis tartis. Firmos bandys pigią
žemarūšę lektūrą pirmiausia išparduot. Čia turi būti
mūsų aiškus nusistatymas. Saugokitės ir visokių mistinių filosofinių knygelių, jų yra prigaminta gausybė,
„garsių“ profesorių prirašyta. Rytų kultūros studijas
reikia imti iš Rytų, o ne saldžiai pačirškintas Vakaruose. Ir vertimus [pasirenkant] reikia gerai pasitarti, o ne
vien komercijos žiūrėti.
2. Mokyklos. Vakarų Europoje skamba šūkis:
„Įvairiapusiška visuomenė.“ Vakarai žvelgia su dėmesiu ne tik į Rytus, ne tik į Vidurio Europą, bet ir į
Vakarų Europą, taigi į save. Rengiamasi per 10 metų
tapti viena valstybe. Tačiau kaip? Pinigus lengva visiems daryti, ekonomiką sunkiau, nors jau daug nuveikta, karinė sąjunga seniai yra, bet va, kaip elgtis su
kultūra, su etninėmis tautų savybėmis? Kokia kalba
kalbėsimės? Taigi: „I chočietsia, i kolietsia“. Bus sunku. Aš pats netikiu, kad tas susijungimas atneš daug
laimės ar bent smagumo. Atvirkščiai, iškils greit gausybė kaltinimų. Tai tie kalti, tai anie kalti, kad mums
50

einasi blogiau. O kad bus blogiau, man irgi aišku.
Nes nebūna taip, kad amžinai aitvarai aukso kiaušinius dėtų. Vieną dieną ir nuskriaustasis pasaulis,
kurį Europa arogantiškai vadina trečiuoju, arba bus
visai nušienavotas, arba uždarys savo lobių skrynias.
Ir prisieis tada iš savęs gyvent! O šito Vakarų Europa
jau seniai nemoka. Taigi laikas mokytis. Ir mums jau
laikas mokytis ne tik iš Vakarų Europos pasiekimų,
bet ir iš jos negalių.
Reikia žinoti šią situaciją ir, imant iš Europos, būti
atidiems, ką imame. Ką išvis atmesti, mano galva, tai
Vakarų Europos nevykusį bendravimą su Artimaisiais ir Tolimaisiais Rytais. Nesileiskite į jokias pinkles, kurios nuolat rezgamos arabų kraštams. Būkite
atidūs ir dėmesingi, bet be savimyliško europocentrizmo. Vieną gražią dieną teks mums su arabų kraštais taikiai sugyvent arba visai negyvensime. Teks ir
žydams ne vien kitus kaltais matyt, bet ir savikritiškai labai daug ką pergalvot. Ir ne konfrontuoti su arabų tautomis, o tapti tarpininkais ir sutaikytojais tarp
krikščioniškos Vakarų civilizacijos ir islamo. Nes,
kad ir kaip ieškotume priešybių, šios trys religijos: judaizmas, islamas ir krikščionybė yra tas pats medis
su trimis šakomis. Jei šakos sulaužys viena kitą, nuvys ir medis, supus šaknys. Taigi teks mums iš naujo
sužinot, kas yra toji didelė planeta, nusimesti ne tik
SU, bet ir US akinius.
Apie tai galvojant, siūlyčiau visais būdais prisivilioti į Lietuvą olandus, jie daug giliau ir subtiliau pažįsta pasaulį, jų humaniškoji mokykla turi didžiulę
patirtį! Manau, olandai mus taip pat greičiau nei kiti
supras ir pamils. Čia reiktų ir Katalikų bažnyčiai pasakyti – jei eisime į Europą (o kur gi kitur mums eit),
teks išmokti labai tolerantiškai ne vien su protestantais, bet ir su daugeliu kitų religijų bendrauti. Be to,
jau mezgasi naujas, vadinamasis tarpreliginis judėjimas. Žmonės aktyviai ieško būdo, kaip sujungti visas
religijas į vieną, juk šiais laikais manyti, kad kuri nors
religija aukštesnė už kitas, yra tikras absurdas. Todėl, jei laikysimės tik Vatikano doktrinos, vėl liksim
paskutiniai kaip pagoniškoji [Lietuvos kunigaikščių
valstybė].
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Bažnyčiai čia turi padėti visi Lietuvos gyventojai,
nelaukdami, kol ji pati ims kaip nors keistis, prie Europos ir viso pasaulio pratintis. Jau seniai laikas Vatikanui nustoti laviruoti pasaulyje aukštu sostu, o padėjus
į muziejų savo paauksuotas togas, eiti į žmones, ypač
kai jie beginkliai stovi prieš tankus, nesvarbu, kur tai
būtų, Lietuvoje ar Kurdistane, užuot laukus, kol ant
nekaltųjų kapų pražys rožės.
Studentai. Kokie jie dabar Lietuvoje? Kaip pasirengusi ši galingiausia Lietuvos nepriklausomybės armija? Ar supranta, kad taiką ir laisvę ateityje užtikrins ne
kulkosvaidžiai, o intelektas ir dvasia?
Lietuvos aide nerandu nieko apie studentų gyvenimą.
Gal kitur rašoma? O kas, jeigu jie išvis nedalyvauja Lietuvos valstybės atkūrime? Jau atgimimo laikais stebėjausi – tylu studentų kiemelyje. Ir dabar tą patį matau
čia, Vokietijoje. Ne jie pradėjo perversmą, ne jie ir dabar
vadeles laiko rankose. Visai kitaip Čekoslovakijoj – studentai davė pradžią, Havelui himną giedojo. Tai rodo
tautos dvasinę potenciją, jos intelekto lygį.
Lietuvoje reikia visom jėgom žadinti jaunimą. Dabar tai lengva, nes gali padėti Europos studentai. Reikia kurti tarptautinius centrus. Gerai parengti įstatus
ar nuostatus, [apibrėžti] teises ir pareigas. Ieškoti lėšų,
kad studentai galėtų pasidairyti, ypač mokytis užsienyje. Kadangi kol kas neturime batų, su kuriais nueitume iki kalno, tegu kalnas ateina pas mus. […]
Mes turime ne vaidinti Europą ir pliurzintis pajuokai, o atvirkščiai – pasirodyti paprasti ir mokantys
save gerbti. […]
Menas. Po teisybei, neturiu daug ką čia pasakyti.
Nes Lietuvos menas jau seniai yra Europos meno dalis
ir, nors nemėgstu to termino, bet jis tikrai yra europinio lygio. Tasai lygis nėra nei kaži kur ant debesų,
nei kaži kas labai kitaip. Visas XX a. pasaulis daug ką
iš Europos nudžiovė, vieni pakramtę išspjovė, kiti priprato ir toliau kaip savo virškina.
Kolumbo karinės ekspedicijos metinės atvėrė dar
vieną gėdingą Europos civilizacijos puslapį. Lotynų
Amerika nevadina tos akcijos atradimu, laiko nelaime ir paniekinimu. Europocentristų išdidumas iki šiol
yra labai pavojingas pasauliui, bijau, oi, bijau, kad vieKultūros barai 2021 · 4

ną dieną, kai Europa taps tik „Graikijos ar Bizantijos
griuvėsiais“, nuskriaustuosius apims ūpas atsiteist. Tačiau turiu viltį, kad jie bus dvasingesni ir tolerantiškesni, negu Europa ar Šiaurės Amerika yra dabar, buvo
vakar ir senovėje.
Taigi ir mes, lietuviai, nors vėl esame kalti be kaltės,
dabar žengdami su Europa, turime galvoti apie visą
pasaulį. Turime Strasbūre garsiai kalbėti apie Rytų
Europą, apie Sibiro tautas, turime reikalauti, kad į Europos ratą būtų kviečiamos islamo tautos iš buvusios
TSRS. Jos dabar sprendžia, su kuo eis, taigi nepražiopsokime tinkamo momento. Laikas jau dabar Vilniuje
tų tautų meno parodą surengti.
Metas Lietuvai suprasti, kad ji turi būti tiltas tarp
Rytų ir Vakarų, tarp Šiaurės ir Pietų. Jeigu mes Strasbūre pasisiūlysime būti tuo tiltu, esu absoliučiai tikras,
sulauksime didelio pritarimo ir finansinės paramos.
Turime jau šiais metais surengti kultūros konferenciją
Vilniuje tema „Kryžkelė: Rytai–Vakarai, Šiaurė–Pietūs“.
Šis taurus reikalas gula ant pečių susikrimtusiems arba
sutrikusiems mūsų inteligentams. Būtent tokia jų misija
vėl. Tikiu, surasite ne tik bendrą kalbą, bet ir vėl patikėsite patys savimi. O jeigu tai padarysite, Vilniaus kryžkelė niekuomet nebus tuščia. Dedu savo galvą ir dūšią.
Čia kryžiuosis didelio ir mažo meno karavanai. Reikės
tik žiūrėti, kad niekuomet neišsektų nuoširdumo, tolerancijos, atvirumo ir kilnumo šulinys.

1

1989 m. kovo mėn. Švėgždos kelionės į Italiją aprašymas.

2

Raminta Lampsatis (Lampsatytė), lietuvių kilmės pianistė.

3

Primavera – itališkai pavasaris. Galbūt turėtas galvoje ir Sandro Botticelli’o
paveikslas „La Primavera“ (ca. 1482–1483).

4

Vaistas, naudojamas po transplantacijos operacijų.

5

San Giovanni in Laterano.

6

Elbos saloje Švėgžda su Lampsatyte lankėsi 1989 m. pavasarį, keliaudami
po Italiją. Tais metais šv. Velykos buvo kovo 26 dieną.

7

Buona Pasqua – linksmų. Velykų (it.).

8

Jonas Švažas (1925–1976), tapytojas, pedagogas

9

Pranas Gudynas (1919–1979), muziejininkas, dailėtyrininkas, tapytojas.

10

Vincentas Gečas (1931–2020), tapytojas, 1974–1988 m. LTSR dailės instituto rektorius.
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IŠAUŠO ESĖ METAS
Su Phillipu LOPATE’U kalbasi Naiefas YEHYA

Phillipas Lopate’as pakvietė mane užeiti į jaukų Bruklino brownstone, kurio trečiame aukšte, studijoje,
prie lango stovi jo rašomasis stalas. Su Phillipu Lopate’u, Carmen Boullosa ir Juanu Manueliu Prieto jau
esame bendravę prieš kelerius metus, kai filmavome vaizdo tinklaraštį. Tąkart kalbėjomės apie romaną
„Kilimų prekeivis“ (1987). Lopate’as 2013 m. parašė dvi puikias knygas apie esė: „Parodyti ir pasakyti: negrožinės literatūros amatas“, „Portretas mano galvoje“. Šie kūriniai tapo dingstimi aptarti eseistiką, kiną
ir gyvenimą. Lopate’as yra nuostabus poetas, pasakotojas ir eseistas, kurio išmintis išties neišsenkama.
Naief Yehya. Kaip manote, kuo eseistas skiriasi nuo romanų rašytojo?
Phillip Lopate. Eseistui svarbiausia originaliai mąstyti ir, žinoma, įtaigiai, patraukliai perteikti savo mintis. Esė
ypač puikiai tinka tada, kai viskas keičiasi, atrodo gąsdinamai nenuspėjama. Vienas iš pirmųjų garsių eseistų Montaigne’is rašė, kad žmonių veiksmai nenuoseklūs, o pasaulis nepastovus. Tas nuolatinis chaosas skatina iškelti esė
vėliavą, o eseistai, atmetę aiškias žaidimo taisykles, tampa
tyrinėtojais. Meniniu požiūriu esė labai sudėtinga, nes estetiškai perteikti visas užplūdusias mintis nėra lengva.
Kai ypač intensyviai mąstoma ir generuojamos idėjos,
darosi sunku sustoti.
Montaigne’is sakė, kad viskas tarpusavyje susiję, todėl
be vargo peršokdavo nuo vienos temos prie kitos. Knygos „Parodyti ir pasakyti“ skirsnyje „Esė: argumentas
ar sprogimas“ ir aš esu minėjęs, kad eseistas privalo būti
laisvas, nagrinėdamas net menkai jam žinomus klausimus. Laisvę suprantu kaip atvirumą, bet ir tam tikrų taisyklių laikymąsi, nors tai skamba keistokai. Rašydamas ir
tyrinėdamas įsitikinau, kad tokia laisvė neužgožia esmės,
kurią reikia iškelti į dienos šviesą. Esė veržiasi su galinga
minties jėga ir veda skaitytojus problemų vingiais, o ne
skandina interpretacijų gelmėse.
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Kaip vertinate hibridines esė formas, kurios vis labiau
plinta? Kuo virsta autorinė esė šiais visuotinio sutrikimo
laikais?
Esė turi daug grožinės literatūros bruožų, abiejose dominuoja pirmasis asmuo, t. y. išreiškiamas savasis „aš“.
Rašydamas įsijauti, pradedi fantazuoti, išryškini tam tikrus savo paties bruožus, o kitus palieki šešėlyje. Galima
tai vadinti meniniu susitapatinimu. Be to, tiek esė, tiek
grožinė literatūra stengiasi atskleisti personažą. Pasirinktos temos vingiais jis vedamas iš taško A į tašką B – kad
ir ką rašytų eseistas, jo mintys turi kur nors kryptingai
vesti. Literatūra ir esė glaudžiai susijusios, jų prigimtis
giminiška. Abu žanrai tarsi žaidžia faktais. Esė – puiki
erdvė spekuliacijoms, kurias galima laikyti vienu iš grožinės literatūros bruožų. Pavyzdžiui, puikiai pažinodami
savo tėvus, galime numanyti ir įsivaizduoti, kaip jie elgėsi per pirmąjį pasimatymą. Spekuliuojant ir žaidžiant
faktais, net nereikia apsimetinėti, kad išties buvai aprašomoje vietoje, kad žinai, kas ten iš tikrųjų nutiko. Vietoj dokumentalaus tikslumo galima pasikliauti visiška
fantazijos laisve. Eseistams fantazija ir vaizduotė visada
buvo svarbios. Suprantama, fantazavimo būdų yra daug,
bet plačiau aptarkime du. Vienas – visiška spekuliacija,
o kitas – laisva keleto faktų, išskirtų iš dokumentinio
srauto, interpretacija. Norint atkurti įvykį, reikia ne tik
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susikoncentruoti, bet ir pasikliauti vaizduote, nes be jos
neįmanoma kurti meno. Tai pasakytina ir apie literatūrą.
Nemanau, kad žurnalistas, aprašydamas įvykius, tampa
eseistu. Siekiant išgryninti pasakojimą, paremtą daugybe
faktų, būtina pasitelkti vaizduotę.
Luigi’s Amaro žurnale Letras Libres paskelbė straipsnį
„Esė, esė“, ragindamas autorinę esę priskirti prie grožinės
literatūros. Ir išprovokavo išties įdomią diskusiją.
Visa tai sietina su tam tikros pusiausvyros siekimu.
Prieš kurį laiką viešėdamas Meksikoje bendravau su
įvairiais eseistais, tarp jų buvo ir Amaro. Susidariau
įspūdį, kad jie it apsėsti nusistatę prieš akademinę esę,
nes mano, kad ji ir politinė polemika jau apskritai užgožė esė žanrą. Aš visa tai suprantu kur kas plačiau.
Kartais mano studentai, norėdami išreikšti kritiką,
vartoja žodį „akademiškas“, tačiau, mano manymu, jie
turi omenyje žodį „intelektualus“. Tai mane stebina, nes
visą gyvenimą žavėjausi intelektualumu ir priešinausi tam, kas ne itin intelektualu. Žinoma, rašant galima
remtis abiem požiūriais, tačiau svarbiausia – nevaržyti
savo minčių ir idėjų. Intelektualios kūrybos pavyzdys –
mokslininkas Lorenas Eiseley’s, savo esė demonstravęs
neaprėpiamą žinių kiekį. Taigi nematau nieko blogo, jei
eseistas rodo erudiciją, svarbiausia, kad būtų originalus
ir empatiškas aplinkai. Kartais puikūs eseistai juokais
prisiima neišmanėlių vaidmenį. Eseistu galima tapti ir
turint visai kitą, pavyzdžiui, gydytojo, fiziko profesiją,
netgi esant politiku.
Manau, Amaro labiau susirūpinęs tuo, kad eseistai nepakankamai gerbiami. Man šiek tiek pataikaudamas jis
pabrėžė, neva esė pranoksta negrožinę literatūrą ir prilygsta grožinei, taigi aš, būdamas eseistas, esu grožinės
literatūros kūrėjas. Atsakiau, kad nepritariu tokiam teiginiui. Esu rašęs romanus, todėl puikiai žinau, kuo skiriasi šie žanrai. Rašydamas esė, renkuosi grožinei literatūrai būdingą rašymo techniką, pavyzdžiui, įtraukiu
personažus, parenku pasakojimui būdingą struktūrą,
dialogus, net scenas, tačiau nieko neišgalvoju, tik persakau nutikusius įvykius. Nesuprantu, kodėl turėtume
atsisakyti negrožinės literatūros termino, apsimesdami,
neva viskas yra grožinė literatūra. Juk žinome, kad atKultūros barai 2021 · 4

mintis iškraipo istoriją, todėl bet koks realaus įvykio
atpasakojimas yra subjektyvus. Tai savaime aišku. Pasikliauju man priimtina akademikų nuomone, kad „tai
ne realizmas, o konstruktas“. Žinoma, esama ir to konstrukto deformacijų. Manyčiau, tiek rašytojas, tiek eseistas siekia sukurti ne vien fikciją, bet ir priartėti prie globalios, universalios tiesos. Gal atrodys keistoka, tačiau
nemažai gražių gyvenimo dalykų atspindi jų forma.
Kuo daugiau mąstome apie kasdieninę patirtį, tuo dažniau prisiminimuose ji atgyja, įgavusi tam tikrą pavidalą. Ar grožinę literatūrą galima įsprausti į apibrėžtas formas? Nemanau. Vis labiau populiarėja mišrios formos,
nors pasitaiko kūrinių, priskirtinų tiktai grožinei arba
tiktai negrožinei literatūrai. Žinoma, jos daro poveikį
viena kitai. Dauguma grožinės literatūros kūrinių semiasi įkvėpimo iš autobiografinių faktų, iš asmeninės ar
kitų žmonių patirties, todėl svarbu viską dokumentuoti.
Jeanas-Lucas Godard’as yra sakęs, kad visi vaidybiniai
filmai gali būti laikomi dokumentiniais, pasakojančiais
apie juose vaidinančius žmones.
Luigi’s dirba leidykloje Tumbona, kuri neseniai išleido
jūsų knygą „Prieš gyvenimo džiaugsmą“.
Taip, ši leidykla leidžia seriją knygų, kurias vienija žodis „prieš“. Viena iš maloniausių autorinės esė tradicijų
yra kurti antitezę, kitaip tariant, tekstą, nukreiptą prieš
ką nors. Pavyzdžiui, rašytoja Sontag prieštarauja interpretacijoms, Laura Kipnis abejoja meile, Gombrowizcius
pasisako prieš poetus, o aš – prieš gyvenimo džiaugsmą.
Tokia priešprieša, apverčianti aukštyn kojom visuotinai
nusistovėjusį požiūrį, dažnai išlaisvina, bet ne tik praplečia horizontus – autorius tarsi tampa velnio advokatu.
Džiaugiuosi, kad leidykla Tumbona nuosekliai palaiko
esė žanrą. Nenoriu labai priešgyniauti Luigi’ui Amaro,
vis dėlto nesutinku, kad akademinė esė ar politinė polemika kelia grėsmę eseistikos žanrui. Juk politinės polemikos esama jau išties nedaug net ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
Teigiate, kad vienas iš jūsų kūrybos metodų yra mąstyti
priešingai negu esate įpratęs. Kaip tas praktiškai pasireiškia?
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Rašant tenka gvildenti įvairias idėjas, retkarčiais pravartu jas kvestionuoti. Mano manymu, panašiai mąstė ir
Hemingway’us, iškėlęs nesąmonių (bullshit) detektoriaus
idėją. Kai giname tam tikrą poziciją, naudinga pasitelkti
priešininkų argumentus. Todėl visada ieškau, kaip galėčiau sau paprieštarauti. Niekada nebūnu absoliučiai patenkintas. Darau daugybę klaidų net santykiuose su kitais – toli gražu nesu tobulas vyras ir tėvas. Tačiau būtent
ši savybė atspindi žmogiškumą. Klystame visi, todėl abejoti ir pažvelgti iš visai kitos perspektyvos – prasminga.
Kuo, jūsų manymu, esė skiriasi nuo spaudos straipsnio
arba kronika nuo atsiminimų?
Esė turi meninio stiliaus bruožų, jos struktūra dažniausiai aiški, bet leksika gana sudėtinga. Dėl žanrui
būdingo subjektyvumo eseistas yra laisvesnis negu žurnalistas, gali remtis žurnalistikai nebūdingais, net nepriimtinais dalykais. Pavyzdžiui, pasitelkdamas pirmąjį
asmenį, išdėsto, kas jam patinka ar nepatinka. Aišku,
žurnalistika irgi keičiasi, ji tapo paveikesnė, išryškėjo
nauji stiliaus ypatumai, žurnalistas jau nevengia susitapatinti su personažu. Kita vertus, autorinė esė stengiasi
išlaikyti savo tradicijas, tarkime, ypač dažnai kartojasi
ryšio su gimtosiomis vietomis tema. Dauguma puikių
eseistų įamžina nuolatinį tarpusavio dialogą – Montaigne’is citavo Seneką, Ciceroną, Plutarchą, Hazlittas citavo Montaigne’į, Emersonas daug rašė apie šį garsųjį
prancūzą... Toks dialogas atskleidžia eseistų veiklos
išskirtinumą, kurį neabejotinai suprato ir mūsų pirmtakai. Laikytis šios tradicijos yra eseisto pareiga ir teisė
tuo didžiuotis. Meno kūrėjas turi būti ambicingas ir
atkaklus. Jeigu Duchampas, pristatydamas pisuarą su
užrašu „R. Mutt“, sakys, kad tai meno kūrinys, tikėtina,
kad visi tuo patikės. Taigi, jeigu aš sakau, kad vienas ar
kitas kūrinys laikytinas esė, manimi derėtų tikėti, nes aš
tęsiu eseistikos tradiciją.
Esė nėra komercinės raiškos forma. Nemažai žurnalistų laikomi gerais rašytojais ir eseistais a posteriori.
Prisiminkime rašytojus Josephą Mitchellą arba Abbottą
Josephą Lieblingą, kurie, ėmęsi žurnalistikos, tapo eseistais. Aišku, daug kas priklauso nuo rašymo kokybės.
Pavyzdžiui, Carlosas Monsiváis buvo grynų gryniausias
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eseistas, nors turėjo imtis žurnalistikos, kad užsidirbtų juodai dienai. Tvirtas jo balsas ir saviti literatūriniai
žaidimai priskirtini klasikinei eseistikai. Skirtingai nuo
žurnalistų, eseistai kartais atbaido, o vėliau lyg magnetas ima traukti skaitytojus. Išskirtiniu laikau eseistą
Emilį Cioraną, kuris nepaisydavo skaitytojų lūkesčių,
nieko neužjausdavo, tiesiai sakydavo karčią tiesą, bet
visi jį mėgo. Šiuo atžvilgiu sekėsi ir įžūliajam, karingajam Hazlittui. Žurnalistams veltis į konfliktą su skaitytojais neleidžiama. Esė gali būti maištinga ir daug kam
nemaloni, tačiau skaitytojai labiausiai žavisi jos keliama
įtampa.
Ar manote, kad Cioranas labiau eseistas negu filosofas?
Taip. Viena iš pagrindinių eseistikos rūšių yra filosofinė esė, pavyzdžiui, Roland’o Barthes’o, Simone’os Weil,
Theodoro Adorno, Albert’o Camus, Jeano-Paulio Sartre’o... Yra puikių, klasika tapusių Walterio Benjamino
esė, pavyzdžiui, „Bibliotekos išpakavimas“ (1931) arba
„Hašišas Marselyje“ (1932). Europoje tai sena tradicija.
Tiesa, XX a. pradėta nebepasitikėti didžiosiomis filosofinėmis sistemomis. Iki jų susilpnėjimo paskutiniai didieji filosofai buvo Hegelis ir Marxas. Vėliau filosofija nuo
mokslo nukrypo belles-lettres link. Tai akivaizdu didžiųjų sistemų vengusio Nietzsche’s, rašiusio trumpąsias esė,
kūryboje. Jį galima vadinti Ciorano protėviu. Taigi, nors
ir vieni, ir kiti turi bendrų bruožų, europiečiai kur kas
filosofiškesni, o angloamerikiečių eseistai labiau linkę į
asmeniškumus, yra draugiškesni skaitytojams.
Esate sakęs, kad eseistai yra tarsi sukčiai. Dažnai į tam
tikrą temą jie gilinasi tik tiek, kad galėtų apie ją parašyti.
Kaip elgiatės, kai specialistai, ekspertai pradeda abejoti
jūsų teiginiais?
Ši problema iškilo, kai rašiau knygą „Krantinė“ (2005)
ir susidūriau su skirtingų profesijų, pavyzdžiui, inžinerijos, urbanistikos, jūrų biologijos ir politikos argumentais.
Ėmęsis tirti, kiekviename skyriuje įterpdavau tikslias
ekspertų citatas, tačiau redaktorius patarė jas perfrazuoti.
Juk skaityti žodis žodin nurašytas, tarkime, inžinieriaus
mintis labai nuobodu. Teko kiek pasiginčyti, nes man
atrodė, kad specialistas tomis temomis žino viską, o aš
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neišmanau nieko. Tačiau privalėjau prisitaikyti, prisiimti
amateur (pranc. mėgėjo) vaidmenį, kad informaciją apie
rimtus dalykus patraukliai perteikčiau skaitytojams. Tai
dariau, išradingai manevruodamas, pasitelkdamas įvairius triukus, parodijuodamas ekspertus, o pats vaidinau
detektyvą, sprendžiantį iškilusias rebusus. Ši pozicija
leido gvildenti sudėtingus klausimus, neapsimetinėjant
visų sričių specialistu.
Esu rašęs apie Abraomą ir Sarą, apie psichoanalitikus Freudą ir Karen Horney, apie save ir pirmąją savo
žmoną... Nė vienu atveju nesielgiau kaip ekspertas, tiesiog rėmiausi turima medžiaga. Tačiau rašant apie vaikystę, galima pasitelkti antropologines, sociologines
ar psichoanalitines įžvalgas, padedančias plačiau pažvelgti į asmeninę istoriją ir atsakyti į klausimą, kodėl
kam nors turėtų rūpėti mano gyvenimas ar aš pats? Šis
„aš“ yra lyg tam tikras kartos ar visuomenės atspindys.
Panašiai mąstant, lengviau priimti ekspertų kritiką ir
susitaikyti su jos pasekmėmis. Man labai patinka žodis amateur, tarsi referuojantis, kad esu mėgėjas, neapsimetinėju esąs ekspertas. Eseistai dažnai prisiima
amateur vaidmenį. Antai Geoffas Deyeris kūrė tarpusavyje nesusijusiomis temomis, pavyzdžiui, parašė kūrinį „Iš begalinio įsiūčio“ (1997) apie Davido Herberto
Lawrence’o kūrybą ir su tuo visiškai nesusijusias knygas apie džiazą, fotografiją, Tarkovskį ir lėktuvnešius.
Užuot užėmęs eksperto poziciją, Deyeris kiekvienoje
knygoje tapdavo amateur. Rašytojai dažnai renkasi šį
abstraktų rašymo būdą, nes tariamų savo srities specialistų yra tiek daug, o argumentai tokie prieštaringi,
kad beveik neįmanoma visų jų perteikti, tenka rašyti
kaip amateur. Žinoma, svarbus ir gebėjimas analizuoti
eseistui nežinomos srities informaciją.
Savo studentams dažnai patariate gilintis į kokią nors
konkrečią sritį, kad išmanytų jos specifiką.
Manau, bent vieną sritį reikia išmanyti konkrečiau.
Pasikliaujant vien savo pojūčiais, greitai pasidaro aišku,
kad jų yra viso labo penki.
Pasak jūsų, esė – tai pamokslas. Galbūt ji prilygsta savipagalbos vadovėliams?
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Apie pamokslą galiu pasakyti daugiau negu apie savipagalbai skirtus leidinius. Dažniausiai pamokslas yra
susijęs su tikėjimu. Biblijos tekstą skaitantis kunigas, pastorius, rabinas stengiasi jį suprasti ir paaiškinti žmonėms.
Geriausi pamokslai atspindi tam tikrą problemą, kurią
reikia išspręsti. Šiuo atžvilgiu pamokslas ir esė atitinka
vienas kitą. Juk esė formos labai įvairios – laiškai, užrašai, taigi ir pamokslai. Tokie rašytojai kaip Laurence’as
Sterne’as kūrė pamokslų pobūdžio esė. Mano pirmasis
esė rinkinys „Viengungystė“ (1981) atsidūrė savipagalbos
knygų lentynoje, nors net nenumanau, kuo galėčiau pagelbėti žmonėms. Savipagalbos knygos pateikia aiškius
atsakymus, o perskaitęs esę supranti, kad kitus žmones
irgi slegia įvairiausi sunkumai, kamuoja dvilypumas ir
panašios abejonės. Taigi esė tik dar labiau priartina prie
neurozės. Kita vertus, padeda susitaikyti su savo dvejonėmis, nes patvirtina, kad jos vis tiek persekios visą gyvenimą.
Savo akademinę karjerą pradėjote, skaitydamas paskaitas apie poeziją. Visada maniau, kad esė labai artima
poezijai. Ar vis dar ją rašote?
Neberašau. 2010 m. buvo paskelbta mano poemų,
parašytų nuo 1965 iki 1985 m., antologija „Dienos pabaigoje“. Be kitų veiklų, poeziją kūriau beveik 20 metų.
Susidomėjęs esė, supratau, kad ji apima viską, ko ieškojau.
Abu žanrai iš tikrųjų panašūs. Poezija man padėjo
išlaisvinti vaizduotę, perteikti savo mintis, arba, kaip
yra sakęs Robertas Bly’us, „šokinėti“ tarp įvairių temų
ir idėjų. Juk kiekvieno posmelio pabaiga skatina eiti tolyn. Be to, eilėraštis kuria aiškią atmosferą. Lyriška esė
gali net ir skambėti kaip gryna poezija. Taigi esė turi
daug panašumų su poezija ir grožine proza, tačiau tai
jokiu būdu nereiškia, kad eseistikai nebūdinga niekas
autentiška.
Dažnai sakote, kad realybės įvykius paversti literatūra
padeda trys kertiniai dėmenys – vienatvė, meditacija ir
apmąstymas.
Dar pridurčiau, kad labai svarbus gebėjimas atsiriboti.
Reikia stengtis būti su pačiu savimi, neieškant prasiblaš55

kymo ar pasilinksminimo. Tačiau tai, kaip ir vienatvė,
daugelį gąsdina. Norėčiau savo dukrai perduoti gebėjimą
suvokti vienatvės privalumus.
Ar didelę įtaką dabar rašomoms esė daro tinklaraščių,
socialinių tinklų gausa, informacijos perteklius?
Nemanau, kad labai didelę. Jungtinėse Amerikos
Valstijose leidžiama daug esė knygų, kurių autoriai pasirinktas temas nagrinėja labai giliai. Panašu, kad eseistai
tiesiog mėgaujasi išsamios analizės galimybe. Todėl nesusiduria su problema, kaip patraukti skaitytojų dėmesį.
Išaušo esė metas. Vis daugiau rašytojų kuria „eseistinius romanus“, kaip juos vadina Milanas Kundera. Šiai
literatūros tradicijai priklauso Robertas Musilis, Marcelis Proustas, Hermannas Brochas. Iš vėlyvesnių rašytojų
jai priskiriami Winfriedas Georgas Sebaldas, Robertas
Bolaño, Javieras Maríasas, Thomas Bernhardas, Davidas
Fosteris Wallace’as, Nicholsonas Bakeris. Tai rašytojai,
tolstantys nuo tradicinių scenų ir dialogų, daugiau dėmesio skiriantys ilgoms meditacijoms. Panašu, kad eseistika vis labiau skverbiasi į grožinę literatūrą. Šis žanras
domina autorius, kurie tam tikrai temai nori paskirti dvidešimt ar trisdešimt puslapių, bet ne visą knygą. Aš irgi
mieliau skaitau prasmingą ir glaustą nedidelės apimties
tekstą negu trijų šimtų puslapių romaną.
O ką manote apie mokslinę eseistiką?
Mokslinė eseistika labai reikalinga. Dabar puikia
kūrybos sritimi galėtų tapti klimato krizė, pašliję žmonių santykiai su gamta. Pravartu prisiminti, kad eseistai
kartais sutrikdo ir nustebina net specialistus, pateikdami
jiems nežinomų faktų.
Jūs laikomas ir sinefilu. Kaip manote, ar kino menas iš
tikrųjų patiria nuosmukį?
Kiekvienais metais susidarau geriausiųjų sąrašą, jame
visada būna bent dvidešimt gerų filmų. Todėl skelbti, kad
kino menas miršta, dar per anksti. Galbūt gyvename ne
didžiųjų šios srities meistrų laikais, bet vis tiek yra puikių
autorių. Pavyzdžiui, mane visada intriguoja ir prajuokina
korėjiečių režisieriaus Hong Sangsoo kūryba. Įdomūs iraniečio Abbaso Kiarostamio kino sprendimai, Olivier As56

sayas „Zils Marijos debesys“ (2014). Kuriama puiki kino
eseistika, įdomūs dokumentiniai filmai.
Verta paminėti neseniai mirusį režisierių Chrisą Markerį, vieną iš geriausių kino eseistų. Į esė panašius filmus
kuria ir Godard’as.
Taip, praradome Markerį. Beje, Godard’as ir pats save
laiko eseistu. Juk sunku pasakyti, ar jo filmas „Sudie,
kalba“ (2014) yra esė, ar lyrinė poema. Autorinei esė galima priskirti ir labai įdomų Rithy’o Panho filmą „Dingęs paveikslas“ (2013), kuriame vietoj aktorių režisierius
pasitelkia molio figūrėles. Labai gerą kino eseistiką kuria
Werneris Herzogas. Įdėmiai žiūrėjau Davido Fincherio
įdomiai sumanytą filmą „Dingusi“ (2014), nors galiausiai jis manęs vis tiek neįtikino. Užtat be išlygų sužavėjo
Gonzálezo Iñárritu „Žmogus-paukštis“ (2014).
Esate rašęs apie nuolatinį išminties siekimą. O kaip apibrėžtumėte, kas yra išmintis?
Reikėtų ją ne apibrėžti, o jos trokšti. Mylėti, kaip tikintieji myli Dievą. Kartais, kai skaitau jaunų rašytojų kūrinius, trikdo jų narcisizmas, arogancija, kylanti iš tam
tikro sutrikimo, nerimo. Jis aprašomas išsamiai, tvirtinama, kad visi esame sutrikę, tačiau tuo ir apsiribojama, nededant pastangų įžvelgti ką nors pozityvaus arba geriau
perprasti aplinką. Vien konstatuoti, kad vis agresyviau
mus atakuoja informacijos srautas, kad jaučiamės išmušti
iš vėžių ir nežinome, ką darome, yra savotiška savigaila.
Juk vidinis balsas turėtų vesti išminties link. Išmintinga
yra atjausti kitus, pripažinti savo trūkumus, suvokti, kad
visi esame susiję, nebūti atlaidiems savo egoizmui. Šios
idėjos labai paprastos, tačiau padeda siekti išminties. Žinoma, jos trokšta tikrai ne visi. Nors tikrai norėčiau būti
išmintingas, bet progresuoju gana lėtai, o laiko lieka vis
mažiau. Gerai nors tiek, kad visa tai žinau. Žinoti, ko nežinai, siekiant tą sužinoti, ir yra išmintis.
Iš ispanų kalbos vertė Gabija LEONAVIČIŪTĖ
© Phillip Lopate / Naief Yehya
© Letras Libres
© Eurozine
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Herkus KUNČIUS

TRAUKINIO APIPLĖŠIMAS BEZDONYSE
Vesterniška operetė

VEIKĖJAI: Józefas Piłsudskis – Lenkijos socialistų partijos narys, kovinės socialistų partijos
grupės vadovas, būsimasis Lenkijos viršininkas, maršalas bei premjeras. Aleksandra Szczerbińska – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narė, būsima antroji Józefo Piłsudskio žmona.
Walery Sławekas – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys, būsimasis Lenkijos premjeras bei Seimo pirmininkas. Aleksandras Prystoras – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės
narys, būsimasis Lenkijos premjeras, būsimasis Józefo Piłsudskio testamento vykdytojas. Tomaszas Arciszewskis – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys, būsimasis Lenkijos premjeras. Janina Prystorowa – Lenkijos socialistų partijos narė, Aleksandro Prystoro žmona. Czesławas Świrskis – Lietuvos kunigaikštis, Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys, akcijos
prie Bezdonių instruktorius, nuteistas mirties bausme, kuri vėliau pakeista katorga, būsimasis
Józefo Piłsudskio testamento vykdytojas. Janas Fijałkowskis – teroristinės akcijos prie Bezdonių
narys, nuteistas mirties bausme, kuri pakeista katorga iki gyvos galvos. Włodzimierzas Hellmannas – Lenkijos socialistų partijos (revoliucinės frakcijos) kovinės grupės narys, daugkartinis
teroristinių akcijų dalyvis. Aleksandra Hellmannn – Włodzimierzo Hellmanno žmona. Cezaryna Kozakiewiczówna – dailininkė, teroristinės akcijos prie Bezdonių pasirengimo dalyvė, vėliau
nuteista sunkiesiems katorgos darbams. Žozefina Gaidis – „Versalio“ viešbučio tarnautoja, ochrankos agentė. Rašidas Šachnazarovas – caro ochrankos pareigūnas. Włodzimierzas Momentowiczius – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys. Janas Balaga – Lenkijos socialistų
partijos kovinės grupės narys, daugkartinis teroristinių akcijų dalyvis. Józefas Kobiałko – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys, būsimasis Lenkijos kariuomenės diversinių operacijų
specialistas. Jerzys Sawa-Sawickis – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys, būsimasis
Lenkijos kariuomenės papulkininkis. Bronisłavas Gorgolis – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys. Aleksandras Lutze-Birkas – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys,
vėliau masonas. Edwardas Gibalskis – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys. Aleksandras Damasty – Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys. Kazimierzas Młynarskis –
Lenkijos socialistų partijos kovinės grupės narys. Bertoldas Brajtenbachas – Lenkijos socialistų
partijos kovinės grupės narys. Edmundas Taranowiczius – Lenkijos socialistų partijos kovinės
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grupės išdaviko šešėlis. Aušros Vartų Dievo Motina – stebuklingo paveikslo personažas. Ignatijus Balašovas – traukinio Varšuva–Sankt Peterburgas mašinistas. Semionas Nikitinas – traukinio Varšuva–Sankt Peterburgas konduktorius. Vasilijus Romanovas – traukinio Varšuva–Sankt
Peterburgas sargybinis. Sergejus Michailovičius Zaicevas – Vilniaus apygardos teismo teisėjas.
Traukinio Varšuva–Sankt Peterburgas sargybiniai. Traukinio Varšuva–Sankt Peterburgas keleiviai. Bezdonių gyventojai.

PROLOGAS

1908 metų pavasaris. Vilnius. Pilies gatvė. Skamba
bažnyčių varpai. „Versalio“ (vėliau pervadinto „Naručiu“) viešbutyje į konspiratyvius pusryčius salėje,
primenančioje salūną, pamažu renkasi apsimiegoję
viešbučio svečiai.
WALERY SŁAWEKAS.
Kur stalo įrankiai?
Kur sidabriniai peiliai?
Šakučių šįryt nematau...
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Aš riebų tarakoną
Ant stalo vakar aptikau...
TOMASZAS ARCISZEWSKIS.
Švaros čia trūksta.
„Versalio“ pusryčių meniu skurdus.
WALERY SŁAWEKAS.
Seni kiaušiniai ir pridegintas omletas.
Kur dingo kepenų paštetas?
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Zacirkos čia su žiburiu nerasi.
TOMASZAS ARCISZEWSKIS.
Kaip jums atrodo,
Atlanto silkė pataluos šviežia?
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ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Išduosiu paslaptį –
Mus pasiekė iš viešbučio gandai,
Kad vakar apsinuodijo keli svečiai.
WALERY SŁAWEKAS.
Pasibaisėtinos perlinės kruopos,
Pernykščiai grikiai,
Supeliję avižiniai dribsniai...
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Kur zrazai?
Fliakai?
Kur virtiniai?
Varškės naliesnikai?
Mėsos suktiniai?
TOMASZAS ARCISZEWSKIS.
Pašvinkęs vakarykštis maistas.
Kompoto nebėra,
Tiktai prarūgusi gira...
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Kur chrustai?
Kur čiak-čiak?
Velykiniai margučiai?
Raudoni ir balti krienai?
Aštriosios garstyčios?
Reklamose žadėtos magaryčios?
VIEŠBUČIO SVEČIAI.
Vilniuje nelikę nieko –
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Tradicijų, garbės, didžios šlovės, vilties,
Kur bepažvelgsi,
Istorinės nėra nė ženklo atminties.
Caro valdžia nususino visus,
Padarė iš orių žmonių basus.
Vien turtų ir valdžios didžiūnai vaikos...
Imperijoj sukelt skandalą sirpsta laikas.
Iš pamatų privalome supurtyt patvaldystę,
Išverst iš koto carą Nikolajų drįstam.
„Versalio“ viešbučio salūne pasirodo į kaubojų panašus Józefas Piłsudskis, kuris pusryčiauti ateina su būsima
antrąja žmona Aleksandra Szczerbińska. Juos lydi būsimojo išdaviko Edmundo Taranowicziaus šešėlis.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Nešūkaukit, draugai, jūs ne miške,
Juk Vilniun suvažiavome slapčia.
Ar man vaidenas –
Koldūnų puode nebėra?!
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Rytais mielai išgerčiau šilto pieno
Su plėvele ir bandele.
Tada prigulčiau patale,
Ten trokšdama tik vieno –
Tau nekaltybę dovanot sava valia...
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS (piktinasi).
Seniai svajoju apie kumpį,
Ragu iš karvės tešmenų,
Bet pavėlavęs ateinu...
CEZARYNA KOZAKIEWICZÓWNA (guodžiasi).
Miegojau šiąnakt aš silpnai –
Išvargino blogi sapnai.
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Viešbučio salūne, nusileidusi nuo laiptų, pasirodo
gerokai įpykusi Janina Prystorowa – Aleksandro Prystoro žmona.
JANINA PRYSTOROWA.
Tu nepažadinai manęs laiku!
Tik pažiūrėk –
Vien kalnas atliekų!
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Nebūk pikta kaip ragana,
Neišsiduok,
Kad man esi žmona.
JANINA PRYSTOROWA.
Na-na-na.
Na-na-na.
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Ša-ša-ša!
Ša-ša-ša!
BALSAI IŠ PAKAMPIŲ (suklusę).
Ką-ką-ką?
Ką-ką-ką?
JANINA PRYSTOROWA.
Cha-cha-cha!
Cha-cha-cha!
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Maldauju, apsimesk,
Kad tu man svetima!
Viešbučio salūne, oriai nusileidę nuo laiptų, pasirodo
Włodzimierzas Hellmannas su žmona Aleksandra.
WŁODZIMIERZAS HELLMANNAS.
Laikykimės saugaus atstumo,
Instruktaže šeimoms sakyta buvo,
Kad pusryčiautų atokiau nuo kito.
Taip dar smagiau.
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ALEKSANDRA HELLMANN.
Sakiau, kad pamiršai spynoj raktus!
Neišnešei prie durų,
Kad išvalytų man batus!
Tekėti dušo čiaupą palikai,
Manęs vos nepaskandinai!
Į kylantį šeimos konfliktą įsiterpia geranoriškai
nusiteikęs taikdarys Józefas Piłsudskis.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Kovos draugai, skaudu,
Kad neišvengiame klaidų.
Tačiau neklysta vien bailys,
Kuris į kautynes nelįs!
Pikta viešbučio tarnautoja Žozefina Gaidis demonstratyviai ima nurinkinėti nuo stalų indus bei šlavinėtis.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Čia jums ne gelžkelio stotis!
Čia prašmatniausias viešbutis!
Pavalgėt pusryčius, ir ką?
Prasta „Versalyje“ tvarka?
Nesugalvokit vogt nuo stalo, nes
Visiems išversiu kišenes.
Nieks iš „Versalio“ restorano
Nesipelnys, tegu nemano!
Čia ne Paryžius, Vilnius čia,
Nesiautėjam diena nakčia.
Laukiniai Šiaurės Vakarai.
Nepusryčiausit amžinai.
Mes užsidarome!
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI.
Paklūstam restorano tvarkai,
Užtrukom atsitiktinai,
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Slaptų nerezgę pažinčių.
Į savo kambarius sugrįžtam
Be nusikalstamų minčių.
Lenkijos socialistų partijos Kovinės grupės nariai išsiskirsto į skirtingas puses.

I SCENA

Ant Trijų kryžių kalno Vilniuje vyksta itin slaptas Lenkijos socialistų partijos Kovinės grupės susirinkimas.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Jau dešimt metų soste išsidrėbęs
Tas caras Nikolajus sėdi...
Neslėpsiu, partijos skola
Mus slegia nepakeliama.
Kasa tuščia. Japonai
nebeduoda lenkų socialistams pinigų,
Kitų šaltinių ieškom, bet vargu,
Ar jų pavyks surast. Meldžiu,
Gal turite šuo klausimu minčių?
Sprendimų? Išeičių?
WALERY SŁAWEKAS.
Eksproprijuokim buržujus!
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Paimkim banko kasą. Bus
Iš ten ką nešti!
TOMASZAS ARCISZEWSKIS.
Užpulkime centrinį paštą!
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Geniali mintis!
Iš Varšuvos į Peterburgą vyksta
Pašto traukinys.
Jo seifuos rublių per akis.
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KOVINĖS GRUPĖS NARIAI (drąsinasi, bet abejoja).
Užpulkim traukinį,
Išplėškime seifus!
Bet ten raitų žandarų
Juk visas pulkas bus...
WŁODZIMIERZAS HELLMANNAS.
Iš patirties žinau, bėda,
Jei nėr atsakymo į klausimus:
Kur? Kaip? Kada?
Į operaciją einu
Su konkrečiu veiksmų planu.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Gimiau tėvų dvare Zulave,
Pakrikštytas Pavoverėje.
Pabradė, Žeimena, Švenčionys
Prie geležinkelio – Bezdonys.
Pažįstu puikiai šias vietas –
Žandarai mūsų nesuras.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Apsiginkluosiu aš koltu,
Revolveriu, pistoletu!
Parūpinkite sprogmenų –
Priglausiu bombą prie krūtų!
Įrodysiu, kad laisvę myliu
Kaip ir tave, mano didvyri!
Net pažadėtam socializmo rojuj
Man be tavęs nebus rytojaus.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Nemėgstu, Šura, meilės pažadų,
Tačiau prisiekiu, kad kartu
Įvykdysim beprotišką idėją!
CZESŁAWAS ŚWIRSKIS.
Įspėju –
Bus sunku!
Koordinuot apiplėšimą sutinku,
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Bet verkiant reikia ginklų, sprogmenų,
Pašalėje patikimų žmonių.
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI (drąsinasi).
Užpulsim pašto traukinį,
Išplėšime seifus,
Paslėpsime Bezdonyse
Tuos pinigų maišus.
Lenkijos socialistų partijos Kovinės grupės nariai,
laikydamiesi konspiracijos, pamažu išsiskirsto.

II SCENA

„Versalio“ viešbučio pakampėje slapčiomis susitinka šerifą primenantis ochrankos pareigūnas Rašidas
Šachnazarovas ir slapta agentė Žozefina Gaidis.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Ar turit man kokių žinių?
ŽOZEFINA GAIDIS.
Smagaus pranešti nieko negaliu.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Per tiek dienų
Nejau nematėte įtartinų
Ar bent keistokų asmenų?
ŽOZEFINA GAIDIS.
Nieko keisto, pareigūne,
Negirdėjau, nemačiau,
Bet per pusryčius Velykų
Kiaulėms perlų pribarsčiau.
Piktinos rėksniai atvykę,
Kad „Versaly“ negardu...
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Ar nepamenat vardų?
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ŽOZEFINA GAIDIS.
Hellmannas, Prystoras
Piłsudskis, Świrskis, Szczerbińska
Janina, Cezaryna, Aleksandros dvi
Bei Walery...
Kiti ištirpo atminty.
Atsiprašau,
Leiskit pagalvoti...
Prisiminiau!
Lutze-Birkas, Bolaga,
Fijałkowskis ir Kobiałko,
Gorgolis, Gibalskis.
Dar Sawa-Sawickis.
Jau, atrodo, viskas.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Atsivertęs svečių knygą,
Jeigu sakote teisybę,
Skirsiu jums apvalią sumą.
Ochrankos pareigūnas Rašidas Šachnazarovas ima
sklaidyti „Versalio“ viešbučio svečių registracijos knygą.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Aš tarnauju iš idėjos,
Man nereikia pinigų.
Tačiau esama, girdėjau,
Ypatingų pramogų...
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Pramogaut yra blogai.
Kuo jums kliūva pinigai?
ŽOZEFINA GAIDIS.
Trūksta iššūkių, aistros,
To joks rublis neatstos.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Ieškote grėsmių? Pavojų?
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ŽOZEFINA GAIDIS.
Su netikėliais kovoju!
Tarnaut „Versaly“ man gana,
Esu prisirpus mergina.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS (pačiam sau).
Žozefinai trūksta varžto,
Nežinau, kas jį priveržtų...
ŽOZEFINA GAIDIS.
Pavasarį gamta atgimsta,
Danguj – mėnulio pilnatis.
Meldžiu, kad įsižiebtų
Gyvenimo prasmės viltis.
Suteikit galimybę –
Aš džiūstu be veiklos!
Todėl ir pasiryžau
Pasauliui duot naudos.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Bendradarbiaut man pavojinga,
Ochrankai ji prišauks bėdų.
Apsaugok, Viešpatie galingas,
Nuo panašių klaidų.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Bė-bė-du bė-bė-du,
Bė-bė-du bė-bė-du.
Bė-du-du bė-du-du,
Bė-du-du bė-du-du.
„Versaly“ laimės nerandu,
Atgal gimtinėn sugrįžtu.
Ochrankos pareigūnas Rašidas Šachnazarovas užverčia „Versalio“ viešbučio svečių registracijos knygą.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Merginai susukta galva –
Minėtų jos vardų nėra!
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ŽOZEFINA GAIDIS.
„Versaly“ laimės nerandu,
Vėl į Bezdonis sugrįžtu!
Žozefina Gaidis ima isteriškai raudoti. Šerifą primenantis ochrankos pareigūnas Rašidas Šachnazarovas
nepastebimai pasišalina.

III SCENA

Ankštame kambaryje, kurį Aleksandra Szczerbińska
Vilniuje nuomoja ochrankos pareigūno Rašido Šachnazarovo bute, slapta atėjęs Józefas Piłsudskis žvelgia pro
langą Gedimino pilies griuvėsių pusėn, mąstydamas
apie praeitį, dabartį bei ateitį.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Dviejų Tautų Respublikos šlovinga praeitis,
Karūnos-Vyčio amžina jungtis.
Neliko nieko. Tik menka viltis.

ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Aklai tikiu strateginiu planu,
Tačiau mums trūksta sprogmenų.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Pasaulyje apstu visokio gero,
Mes turime draugų, kurie mums gera daro.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Žaviuosi jūsų pavydėtina valia,
Ryžtu ir būdo tiesumu.
Todėl nebegaliu
Paslėpt karštų jausmų.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Jausmai palauks.
Ne metas meilei, ne.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Nejaugi atstumiat mane?

Daugiau kaip šimtą metų tėvynė pavergta,
Po auliniu batu carizmo paminta.

Ak, įsileiskite į savo širdį.
Geidžiu jums būti artima.
Prisiekiu niekad nenuvilti...

Kiek ašarų išlieta,
Kiek žlugusių planų!
Kiek kartų jau norėta
Respubliką prikelt iš pelenų.

JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Kol kas ne laikas,
Ne vieta kalbėtis Vilniuj
Intymia tema.

Kovinė grupė suburta,
Ryžtinga ir tvirta.
Visi už vieną, vienas už visus,
Mes įgyvendinsim šventus tikslus!

ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Esu nemylima?
Tik duokit užduotį,
Įrodysiu, kad jos esu verta.

Sprogdinsim sostą iš vidaus!
Tėvynė laisvę vėl atgaus,
Ateis lygybė, laisvė ir brolybė.
Atgims dviejų tautų didybė.

JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Iš Varšuvos atrieda pašto traukinys.
Daug caro rublių gabena jis.
Apšvarinti ne kiekvienas išdrįs,
Bet pavojai mūs neatbaidys.
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Sukaupę milžinišką drąsą,
Papildysim partijos kasą.
Padengsime senas skolas.
Tauta mūs pastangas supras...
Prie Józefo Piłsudskio ir Aleksandros Szczerbińskos
patyliukais prisijungia būsimieji Lenkijos Respublikos
premjerai Walery Sławekas, Aleksandras Prystoras bei
Tomaszas Arciszewskis. Šalia jų slankioja būsimo išdaviko Edmundo Taranowicziaus šešėlis.
BŪ SIMIEJI PREMJERAI.
Į Peterburgą rieda pašto traukinys.
Daug caro rublių gabena jis.
Apšvarint bus nelengva,
Bet pavojai mūs neatbaidys.
Sukaupę milžinišką drąsą,
Papildysim partijos kasą.
Padengsime senas skolas.
Tauta pritars tam ir supras...
Pasigirsta beldimas į duris. Lenkijos socialistų partijos Kovinės grupės nariai krūpteli, suklūsta. Būsimieji
premjerai iš dėklų išsitraukia šaunamuosius ginklus.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS (tyliai).
Po velnių! Kas ten?
Ar dingti man?
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Tyliau, tai buto šeimininkas,
Ochrankos karininkas.
Sugrįžo po darbų,
Kviečia mane pietų.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Alyte, čia aš, Rašidas,
Sukilo apetitas.
Svetainėje garuoja kumpis,
Džiovintom slyvom įdarytas.
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JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Po lova slėptis būtų ne fasonas...
Bajorams spinta per ankšta...
Bičiuliai, norim ar nenorim,
Reikės per langą šokt...
BŪ SIMIEJI PREMJERAI.
Nebijom aukščio!
Išskrisime laisvi kaip paukščiai,
Plasnodami sparnais,
Nutūpsime ant žemės,
Nežvanginę ginklais.
Mes – paukščių karaliai,
Kilmingieji ereliai!
Mes vikrūs, greiti,
Bebaimiai tvirti!
Būsimieji premjerai vienas po kito iššoka pro langą.
Rašidas Šachnazarovas vis nuožmiau beldžia.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Pietūs išvirti! Kyla garai...
Negaišk jau, gerai,
Gražioji Alyte.
Rašidas Šachnazarovas bando laužtis pro užrakintas
duris.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Lekiu ant sparnų. Nespėjau dorai
Pasipudruot nosytės...

IV SCENA

Vilniuje, susirinkę ant Bekešo kalno, Lenkijos socialistų
partijos Kovinės grupės nariai rengiasi apiplėšti traukinį Varšuva–Sankt Peterburgas.

Kultūros barai 2021 · 4

JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Į Vilnių urmu tiekiami ginklai
Ir dinamito ryšuliai.
Jei viskas klosis kaip nūnai,
Išdegs strateginiai planai.
CZESŁAWAS ŚWIRSKIS.
Drįstu pranešt: Bezdonių
Jau išžvalgyti pakraščiai.
Atsitraukimui ir kelių, ir klonių
Surasta apsčiai.
Jau išsiaiškinau, kaip juda pinigų srautai,
Ištyriau, kada kursuoja pašto traukiniai.
JANAS FIAŁKOWSKIS.
Bezdonyse merginą dailią sutikau,
Ją pirmąkart „Versaly“ pamačiau.
Atrodo, kad patikima.
Prisipažino mylinti mane.
Ji kilusi iš tų kraštų.
Man suteikė žinių karštų.
Dabar į jos tėvų namus
Net užsimerkęs nueinu
Tuo keliu.
Liu-liu-liu,
Liu-liu-liu.
Pas Žozefiną prisiglaust saugu.
Jos pataluos Bezdonyse smagu.
CEZARYNA KOZAKIEWICZÓWNA.
Su Lutze-Birku įsikūrėme prie upės.
Apsimetėm, kad esame šeima.
Žeimenoje žvejojam.
Pasiirstom abudu valtele.
Galiu patvirtinti –
Aplinkui ramuma,
Žandarų įtarių nėra.
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ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Jau kuris laikas gyvenu Eglinėj,
Namelis kaime nuošalus.
Iškilus rimtai būtinybei,
Galėsim ten paslėpt visus galus.
ALEKSANDRA HELLMANN.
Anytos Aleksandros butas
Labai saugi vieta.
Prireikus gali būti
Vilniškė saugykla.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Pasidalykime į tris grupes –
Jos užduotis skirtingas spręs.
CZESŁAWAS ŚWIRSKIS.
Vieni į traukinį mes bombą,
Vėliau antrieji įsitrauks –
Atjungs palydą.
Treti, įšokę į vagoną,
Seifus su pinigais išlauš.
Reikės užimt Bezdonių stotį,
Nutraukt visus ryšius,
Veiksmus paralyžiuoti.
Pagąsdint smalsius bezdoniškius.
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI.
Vesk, Józefai, mus į Bezdonis,
Jei partijos kasa tuščia.
Pristigę kasdieninės duonos,
Šturmuosim traukinį nakčia.

V SCENA

Józefas Piłsudskis ir Lenkijos socialistų partijos Kovinės
grupės nariai, suklaupę ant grindinio Vilniuje prie Aušros vartų, karštai meldžiasi, prašydami Dievo Motinos
užtarimo.
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JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Sutvėrei mane, Viešpatie.
Apdovanojai siela nemirtinga.
O kaip elgiuos? Koks nedėkingas
Už dovanas begalines!
Koks tau esu negeras aš!
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI.
Panele švenčiausia,
Neleisk mums prašauti,
Padėk rublių gauti.
Mus partija šaukia!
Atsiųsim tau auką!
AUŠROS VARTŲ DIEVO MOTINA.
Mano neklaužados vaikai,
Tikėkit, viskas bus okey!

VI SCENA

1908 metų rugsėjo 26 diena. Iš Varšuvos į Sankt Peterburgą rieda traukinys, kurį veda smagiai nusiteikęs garvežio
mašinistas Ignatijus Balašovas. Savo gerą nuotaiką jis,
traukiniui dumiant iš stotelių, nuolat patvirtina garvežio
sirena bei rusų kompozitoriaus Michailo Glinkos dainos
„Попутная песня“ pirmuoju posmu (žodžiai Nestoro Kukolniko).
MAŠINISTAS.
Дым столбом – кипит, дымится пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
Sušvilpia garvežio sirena.
Дым столбом – кипит, дымится пароход...
Пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье...
66

Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
Sušvilpia garvežio sirena.
Дым столбом – кипит, дымится пароход...
Пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
Garvežiui švilpaujant, prie Bezdonių stotelės staiga
pasigirsta kurtinantis sprogimas. Nutrūksta mašinisto
Ignatijaus Balašovo daina. Traukinys sustoja. Nebegali
pajudėti. Puškuodamas leidžia garus. Į garvežio mašinisto kabiną įbėga susijaudinęs konduktorius Semionas
Nikitinas.
KONDUKTORIUS.
Kas gi čia dabar įvyko?
Gal Tadas Blinda pasitiko?
MAŠINISTAS.
Nieko nežinau.
Pagal instrukciją
Sėdėt kabinoj privalau.
KONDUKTORIUS.
Ar man vaidenasi?
Šūvius girdžiu.
Verčiau
Pro langą pažiūrėsiu.
MAŠINISTAS.
Nekišk savo kvailos galvos,
Nes dar užtvos...
KONDUKTORIUS.
Man baisiai neramu,
Nes Gardine į traukinį
Įsėdo keistokų asmenų...
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MAŠINISTAS.
Tupėk kabinoj, nespurdėk.
Pakraut į krosnį anglių man padėk.
KONDUKTORIUS.
Nors juodo darbo nebijau,
Bet reikia išsiaiškint tučtuojau,
Kas vyksta perone...
MAŠINISTAS.
Kaipgi ne!
Tai spąstai teroristų!
KONDUKTORIUS.
Kas šitaip elgtis drįstų?
Eserai?
Bolševikai?
Menševikai?
MAŠINISTAS.
Gal „Bundas“ čia,
Gal užmačios marksistų,
Gal pinklės komunistų,
Socdemų, socialistų, anarchistų?
Imperijoj tokių apstu.
Net pagalvoti nedrąsu.
KONDUKTORIUS.
Apsaugok, imperatoriau, nuo jų!
Mašinistas Ignatijus Balašovas ir traukinio konduktorius Semionas Nikitinas žegnojasi ir meldžiasi prie
caro Nikolajaus II atvaizdo.
MAŠINISTAS ir KONDUKTORIUS.
Apsaugok, Nikolajau, nuo marksistų,
Nuo „Bundo“, socialistų, komunistų,
Mes trokštame gyvent ramiai,
Mums svetimi jų plepalai.
Prie mašinisto Ignatijaus Balašovo ir konduktoriaus
Semiono Nikitino prisijungia traukinio keleivių choras.
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TRAUKINIO KELEIVIAI.
Apsaugok, Nikolajau, nuo eserų
Apsaugok nuo autonomistų,
Darbiečių, nacionalistų.
Apsaugot, Nikolajau, dera carui
Tarnus, kad jie namo sugrįžtų...
Apgink mus, meldžiame tave,
Neleisk pražūt Bezdonių stotyje.
Vis garsiau aidi šūviai. Traukinį Varšuva–Sankt Peterburgas prie Bezdonių nuožmiai puola Lenkijos socialistų partijos Kovinė grupė. Traukinio sargyba priešinasi, bando atsišaudyti.
SARGYBINIS VASILIJUS ROMANOVAS.
Man užsikirto šautuvo spyna!
TRAUKINIO SARGYBINIAI.
Užmauk ant vamzdžio durklą
Ir juo plėšiką durki!
SARGYBINIS VASILIJUS ROMANOVAS.
Lyg būtų dar mažai bėdų...
To durklo niekur nerandu!
TRAUKINIO SARGYBA.
Ei, tu! Jie puola!
Priremk duris basliu!
SARGYBINIS VASILIJUS ROMANOVAS.
Esu šauktinis,
Niekuo dėtas,
Kontūzytas Japonijos kare.
Nors šautuvas
Man patikėtas,
Į taikinį pataikau vien tire...
Narsa man svetima,
Ambicijų tokių net neturiu.
Sakydavo mama,
Kaip nors išlikt gyvam – oru.
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TRAUKINIO SARGYBA.
Apginkim traukinį,
Seifus su pinigais.
Neleisime plėšikams
Pasipelnyt lengvai.
SARGYBINIS VASILIJUS ROMANOVAS.
Norėčiau parūkyti,
Gaut gurkšnį virinto vandens.
Gynyba mūs pakriko,
Jaučiu, ilgai netvers.
TRAUKINIO SARGYBA.
Vasilijau, nemyžk į batą, ne,
Į kelnes prieš plėšikų gaują nepridėk.
Ginklo draugais pasitikėk,
Dvasia jų kovine.
SARGYBINIS VASILIJUS ROMANOVAS.
Jau sužeidė mane!
Nejau čia kraujas? Ką?
Krūtinę pervėrė kulka.
TRAUKINIO SARGYBA.
Ramiau, Vasilijau,
Kvėpuok giliai.
Tu sužeistas
Nemirtinai.
SARGYBINIS VASILIJUS ROMANOVAS.
Už ką? Kodėl?
Kuo aš nusikaltau?
Ką tiems plėšikams blogo padariau?
TRAUKINIO SARGYBA.
Ramiau, Vasilijau,
Kvėpuok giliai.
Tu sužeistas
Nemirtinai.

SARGYBINIS VASILIJUS ROMANOVAS.
Praneškit mamai būtinai,
Kad aš didvyriškai žuvau,
Kai gyniau traukinį.
Pakirstas kulkos, sargybinis Vasilijus Romanovas
miršta.
TRAUKINIO SARGYBA.
Vieni neatlaikysim,
Reikia sudėt ginklus,
Antraip visi čia krisim
Už carinius rublius.
Nešaudykit!
Mes pasiduodam!
Į traukinio Varšuva–Sankt Peterburgas pašto vagoną įsiveržia Lenkijos socialistų partijos Kovinės
grupės būrys. Nuginkluoja sargybą. Ilgai nedelsę,
laužtuvais ir kūjais ima doroti seifus su pinigais.
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI.
Juodas dar laukia darbas –
Reikės išlaužt seifus.
Matysim, kiek ten bus.
WALERY SŁAWEKAS.
Imu aš pirmą seifą.
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Galiu antram nusukti sprandą.
TOMASZAS ARCISZEWSKIS.
Bandom! Tada man trečias klius.
BŪ SIMIEJI LENKIJOS PREMJERAI.
Mes laužiam carinius seifus!
Išgirsk, pasauli, mus!
Lenkijos socialistų partijos Kovinės grupės nariai susidoroja su seifais.
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KOVINĖS GRUPĖS NARIAI.
Vaje, kiek pinigų!
Panešti juos reikės jėgų!
Auksiniai,
Sidabriniai,
Popieriniai rubliai cariniai...
Lyja pinigų lietus,
Semkim partijai turtus!
Pašto vagone pasirodo Józefas Piłsudskis.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Matau, carinių rublių gausiai.
Nuo šiol jie mums visi priklauso.
Červoncų malkos ir šimtinės,
Auksinės Nikolajaus dešimtinės,
Sidabro spindintys kalnai...
Nežlugs jau partijos planai!
Priminsiu jums, kovos draugai,
Kad čia tik priemonė, ne tikslas,
Todėl stebėsiu, kaip kas vyksta...
Kovinės grupės nariams kemšant pinigus į maišus,
prie traukinio Varšuva–Sankt Peterburgas renkasi Bezdonių smalsuoliai, girdėję sprogimą ir šūvius. Minioje
sukinėjasi ir Žozefina Gaidis, kuri pamato prie pašto
vagono Kovinės grupės narį Janą Fijałkowskį, atsakingą
už komunikaciją su vietos gyventojais. Tarp žioplių šmėžuoja ir būsimojo išdaviko Edmundo Taranowicziaus
šešėlis.
BEZDONIŲ GYVENTOJAI.
Kas vyksta?
Kas čia atsitiko,
Kad eismas traukinių sutriko?
Girdėjome sprogimą ir šūvius,
Išgąsdino jie mus...
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JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Bezdonių čiabuviams taikiems
Pavojus joks negrės,
Jei mikliai dings iš čia.
BEZDONIŲ GYVENTOJAI.
Kodėl stotis tuščia?
Kur dingo apsauga?
Gal traukinį staiga
Apiplėšė kažkas?
Janas Fijałkowskis į orą paleidžia kelis įspėjamuosius
šūvius.
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Aukštyn rankas!
Nekelkit panikos!
Laikykitės ramiai.
Pamiršę klausimus kvailus,
Nedelsę droškit į namus.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Ką, mano meile, čia darai?
Nustebinai mane.
Nejau elgiesi negerai,
Kaip ši baisi gauja?
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Brangioji, tau čia ne vieta.
Matau, esi girta?
ŽOZEFINA GAIDIS.
Ir pagirta!
Norėčiau būt plėšikė,
Kaip tie vyriškiai.
Nugvelbčiau rublių biškį...
Maldauju, duok man koltą!
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Visi čia rėkia gvoltu!
Net neprašyk, anksti tau,
Dar per jauna.
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ŽOZEFINA GAIDIS.
Gana! Visi vienodi jūs!
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Mauk, Žozefina, į namus.
Matyt traumuojančius vaizdus
Neleisiu tau.

Ką matėm ir girdėjom,
Visiems laikams pražuvo.
Janas Fijałkowskis, pritariant Kovinės grupės draugams, šaudydamas į orą, išvaiko bezdoniškius.

VII SCENA

ŽOZEFINA GAIDIS.
Nors apgirtau,
Nevyk manęs, stipri esu.
Lyg deguonies geidžiu
Aš nuotykių drąsių.
BEZDONIŲ GYVENTOJAI.
Greičiau špagatą padarys undinė,
Nei Žozefinai ims rūpėt tėvynė.
Dar per jauna!
Jai gaujoj ne vieta.
Kitiems darbams mergaitė sutverta.
Ta-ta-ta,
Ta-ta-ta!
Teks Žozefinai nesidėt drąsia,
Ji pasiliks Bezdonyse.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Ne, taip nebus!
Negrįšiu niekad į namus!
Esu graži, tvirta, jauna –
Man teks likimo dovana!
JANAS FIJAŁKOWSKIS (kreipiasi į minią).
Gana vėpsot, prikąskit liežuvius.
Vyniokitės iš čia!
Antraip nelinksma bus...
BEZDONIŲ GYVENTOJAI.
Gerai, jau dingstam,
Mūsų čia nebuvo,
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Eglinės (Marijampolio) kaimo pirkioje, žvilgčiodama
pro langą, Aleksandra Szczerbińska nekantriai laukia
žinių apie Bezdonyse įvykdytą akciją.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Patamsių nerimas,
Iš proto varantis laukimas...
Kodėl nėra žinių?
Eglinėje apninka sunkios mintys.
Man ima stigti dvasinių jėgų!
Nejaugi Józefas mane pamiršo?
Visi gal sunkiai sužeisti?
Nejau didvyriai krito
Bezdonių geležinkelio stoty?
Vienui viena...
Lyg prakeikta,
Eglinės kaime
Likimo valiai palikta.
Į pirkios duris kažkas pasibeldžia. Ant slenksčio pasirodo Józefas Piłsudskis ir jį lydintis Włodzimierzas
Momentowiczius, nešini didžiuliais maišais.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Užtrukome.
Nenumatytos kliūtys.
Klaidžiam miške
Nusiplūkėm juodai.
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ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Kokie gandai?
Kokios naujienos?
Blogos? Geros?
Nebegaliu ištverti nežinios.
Sakykit, ar žandarai
Į kaimą neatjos?
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Viskas pasisekė idealiai –
Nebuvome bailiai.
Vieną sargybinį nukovėm
Ir sužeidėm penkis.
Visi mūsiškiai saugūs.
Jie sveiki.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Viešpats išklausė mūs maldų.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Beribis jo gerumas. Suprantu,
Kad kovą tęsti tenka...
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Leisk pabučiuosiu ranką,
Toks man esi brangus.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Nereikia. Aš ne kunigas,
Tik paprastas žmogus.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Esi perdėm kuklus.
Ne paslaptis – narsus, veiklus,
O talentas unikalus.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Verčiau paslėpkime galus,
Pasidairykim, kur dėsime maišus.
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ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Saugiausia jiems trobos gale,
Pakiškim grobį po egle.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Ar lietui lyjant nesušlaps?
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Iškasus duobę, ne,
Ir niekas jo neras.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Nakties glėby
Tamsa apsaugos.
Žandarai taps akli,
Nesužinos, kur lobiai paslėpti.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Girdi, Eglinėje ramu,
Nebesigirdi lojančių šunų.
Visi sumigo pataluos.
Eime, nelaukime aušros...
Aleksandra Szczerbińska ir Józefas Piłsudskis, lydimi
kastuvu nešino Włodzimierzo Momentowicziaus, patraukia į eglyną slėpti maišų su pinigais. Suradęs tinkamą eglę, Momentowiczius ima kasti duobę. Aleksandra
Szczerbińska ir Józefas Piłsudskis negaili kovos draugui
patarimų.
ALEKSANDRA ir JÓZEFAS.
Kask, Momentovičiau, sparčiau,
Triūsk nuoširdžiau, uoliau, greičiau.
Vis aktyviau Momentowicziui darbuojantis kastuvu,
eglės paunksmėje išsilieja Aleksandros Szczerbinskos
ir Józefo Piłsudskio meilės jausmai. Nebelikus intymių
paslapčių, dabar jie vienas kitam turi labai daug ką pasakyti.
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ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Tavęs prisibijojau,
Atrodei man lyg demonas rūstus.
Prisipažįstu – klydau,
Tu mielas ir jautrus.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Man patikai iš pirmo žvilgsnio.
Bijojau prie tavęs prieit arčiau.
Jausmams neleidau išsilieti,
Ar man esi skirta svarsčiau...
ALEKSANDRA ir JÓZEFAS.
Kask, Momentovičiau, greičiau,
Darbuokis kastuvu sparčiau!
Nesidairyk! Mums netrukdyk!
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Kai pirmąkart apkabinai mane,
Jaučiaus it žaibo nutrenkta sapne...
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Tave sutikus, svaigdavo dūšia.
Prisiekiau – tapsi meiluže,
Paskui ištikimai meilia žmona...
ALEKSANDRA ir JÓZEFAS.
Kask, Momentovičiau, greičiau,
Darbuokis kastuvu sparčiau!
Nesidairyk!
Mums netrukdyk!
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Tu, Józefai, esi tiesiog puikus –
Aš pasiryžus tau gimdyt vaikus.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Jie – džiaugsmas, laimė, Dievo dovana.
Mes tapsime kieta it titnagas šeima.
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ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Ei, liurbi tu, gana!
Neprisikask prie Žiemos rūmų pamatų!
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Vladzimiežai, ar pasiutai,
Nereikia kasti taip karštai!
ALEKSANDRA ir JÓZEFAS.
Du šimtai tūkstančių – graži suma.
Ji žemėje gulės neliečiama.
Duobėn nuleisime maišus,
Nė vienas grašis nepražus.
Užkask juos, Momentovičiau,
Darbuokis kastuvu sparčiau!

VIII SCENA

Ochrankos būstinėje Vilniuje, panašioje į šerifo biurą,
už grotų sėdi sulaikytieji. Rašidas Šachnazarovas, užsikėlęs ant stalo kojas, rūko cigarą ir žvilgsniu tyrinėja
Edmundo Taranawicziaus šešėlį. Žozefina Gaidis skuba
pasidalyti savo žiniomis apie akciją Bezdonyse.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Pas jus su reikalu einu,
Galiu suteikt svarbių žinių.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Nepyk, bet, Žozefina, užknisai,
Ochrankai neįdomūs tavo kliedesiai.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Jūs išklausyt privalote mane!
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
O ne! Aš nieko tau neprivalau.
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ŽOZEFINA GAIDIS.
Vaikiną dailų pamilau...
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Šilti jausmai nedomina manęs,
Kitur liek ašarų upes.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Jūs nieko nesuprantate.
Ochrankai nusispjauti,
Kaip jaučias žmonės.
Ten sprogus bomba
Mirtinai išgąsdino Bezdonis.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Tu man trukdai –
Darbų kalnai.
Keliauk atgal,
Meluok tenai.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Prie traukinio aš iš arčiau
Tuos plėšikus mačiau.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Bezdalai ir melai!
ŽOZEFINA GAIDIS.
Ten siautė raitelis nuožmus.
Jis šaudė. Gaudė.
Į tankmę vilko pinigų maišus.
Aš sustabdyt jį ketinau,
Deja, pristigusi jėgų,
Miške, nors ten gūdu,
Ant samanų nakvot likau.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Bezdalai!
Laisvi galai.
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ŽOZEFINA GAIDIS.
Daugybę metų laukus meilės,
Bezdonyse ją sutikau.
Pamačiusi, alpau iš laimės,
Aptemus protui, apakau.
Žavus vaikinas meiliai man žadėjo
Verst aukso kalnus, puoselėt jausmus.
Jo žodžiais naiviai patikėjau,
Nepagalvojusi, kas bus...
Slapyvardis jo Pokštas.
Išdaiga. Juokas,
Kitaip dar Figielis.
Toj gaujoj ne naujokas.
Sučiupti jį turi!
Atstūmė Figielis mane.
Pažeminta Bezdonių stotyje
Nebegaliu ilgiau tylėti.
Geidžiu tulžies nuodus išlieti.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Nuo šitos vietos
Man daros įdomiau,
Tad paprašysiu konkrečiau.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Mačiau su ūsais,
Turi dvi rankas.
Gerai patriūsus,
Ochranka
Jį Lentvary suras.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Portretas abstraktus...
Į Lentvarį teks siųsti
Geriausius agentus slaptus.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Meldžiu, suraskit jį, Rašidai!
Sukaustytą grandinėm
73

Atvežkite į Vilnių pas mane.
Lai Figielis sužino –
Į širdį spjaudyt Žozefinai
Nevalia.
Ne pokštas čia ir ne žaidimas.
Už skriaudą jį ištiks sunki dalia.

IX SCENA

Vilniuje, Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje, Lenkijos socialistų partijos
Kovinės grupės nariai kabina auksinius votus ir dėkoja
Dievo Motinai už globą bei paramą.
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI.
Švenčiausioji panele, leisk
Tau padėkot už globą ir gėrybes.
Priimki mūsų dovanas kuklias,
Atleisk už nuodėmes beribes,
Kai mums pritrūksta pastangų,
Išvęngti kūno geidulių.
Suteik nežemiškų kovos jėgų,
Nepagailėki meilės spindulių.
Švenčiausioji panele, ypač
Apsaugok mus nuo išdavysčių,
Išgelbėk nuo pagundos klysti,
Sustiprink valią ir draugystę.
Švenčiausioji panele, teisk,
Priėmus mūsų dovanas kuklias.
Už būsimas kaltes atleisk.

patyręs pareigūnas Rašidas Šachnazarovas, kuris nevengia į savo darbą žiūrėti labai kūrybiškai.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Na, ar smagu
Kabėti ant kablių?
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Man nesmagu.
Labai kenčiu.
Paleiskite, meldžiu.
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Tad paprašyčiau pavardžių.
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Paleiskite, nebeištversiu!
Nebeturiu jėgų.
Nepamenu to farso
Bezdonyse. Baugu...
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Draugų išduot nenori?
Turiu receptų gatavų –
Lituokliu ar lygintuvu
Pakalbinsiu, kol prisiminsi
Vardus plėšikų tų.
ŽOZEFINA GAIDIS.
Paleiskit vandenį ant Figielio galvos,
Duše lai viską apgalvos,
Gal sužibės atmintyje,
Kas plėšė traukinį Bezdonių stotyje.

X SCENA

RAŠIDAS ir ŽOZEFINA.
Išduok ochrankai,
Išduok visus,
Ir gal išneši sveikus ūsus!..

Vilniuje, ochrankos būstinėje ant kablių pakabintas aimanuoja Lentvaryje sučiuptas Janas Fijałkowskis, slapyvardžiu Figielis. Jį tardo caro Nikolajaus II ochrankos

ŽOZEFINA GAIDIS.
Tas niekšas tyli kaip žuvis!
Gal neprisimena išvis
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Ką aš Bezdonyse patyriau,
Kai mano meilę tyrą
Jis iškeitė į partiją.
Bet atpildas jau artinas...
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Apklausime poligrafu.
Melo detektorius visus išlydo.
Paduok reples,
Lituoklį, lygintuvą,
Žarsteklis dykas guli...
Iš jų man bus naudos.
Tuj savo sėbrus Figielis visus draugus išduos.
Rašidas Šachnazarovas, stebimas išdaviko Edmundo Taranowicziaus šešėlio, su pavydėtina aistra imasi
kvosti Janą Fijałkowskį.
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Aš nieko nežinau!
Dėl prakeiktos sklerozės
Jau viską pamiršau!
RAŠIDAS ir ŽOZEFINA.
Išduok ochrankai,
Išduok visus
Ir gal išneši sveikus ūsus!
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Aš reikalauju advokato!
ŽOZEFINA GAIDIS.
Vargšelis greitą galą mato...
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Vanduo jį atgaivins,
Atvėsęs viską prisimins.
Janas Fijałkowskis apliejamas vandeniu.
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JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Nesu kiečiausias iš partiečių,
Kad atlaikyčiau dūrius iečių.
Jei dovanosite gyvybę,
Išduosiu svarbią asmenybę...
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Mums Taranovičius jau daug pasakė,
Bet dar ir tu gali įkišt dvylekį...
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Jei nesušaudysit ar nepakarsit
Svarbiausią pavardę, prisiekiu, gausit.
RAŠIDAS ir ŽOZEFINA.
Išduok ochrankai,
Išduok visus
Ir gal išneši sveikus ūsus!
RAŠIDAS ŠACHNAZAROVAS.
Ne katorgoj, o kilpoj tau vieta,
Nes išdavystė nieko neverta.

XI SCENA

1909 metų rugsėjo 9 diena. Ochrankos suimti, grandinėmis sukaustyti Lenkijos socialistų partijos Kovinės grupės nariai bei jų rėmėjai – Czesławas Świrskis,
Ignacas Grabowskis, Czesławas Zakrzewskis, Cezaryna
Kazakiewiczówna ir Janas Fijałkowskis – Vilniaus apygardos teisme laukia nuosprendžio. Po teismo salę vos
pastebimas slankioja Edmundo Taranowicziaus šešėlis.
TEISĖJAS ZAICEVAS.
Išklausėm nukentėjusių skundus.
Nešališkai išnagrinėjome faktus.
Atėjo metas skelbti verdiktus.
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI.
Kodėl apleidai, Dieve, mus?
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TEISĖJAS ZAICEVAS.
Pasigailėjimo gaujos nariams nebus.
Mirties bausmė pelnyta, nors griežta.
Kitų žiauri lauks katorga,
Iki gyvos galvos skirta.
Ta-ta-ta,
Ta-ta-ta!
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Esu ramus.
Maldauju paskutinio žodžio.
Gyvybė man ochrankos pažadėta,
Net siūlė rast šiltesnę vietą...
Su nuosprendžiu nesutinku,
Jį skųsiu aukštesniu lygiu.
CZESŁAWAS ŚWIRSKIS.
Sukaustytas grandinėm,
Akistaton prieš mirtį stoju.
Užuojautos nepriimu,
Malonės neprašau,
Pasirinktu keliu neabejoju.
Mirtie, tu per silpna
Ir neįveiksi mūsų valios.
Nukertama viena,
Bet dešimtys kitų jau galvas kelia.
Užgrius audra,
Trankys perkūnas,
Žaibai išlydys
Patvaldystės rūmus.
CEZARYNA KAZAKIEWICZÓWNA.
Pasigailėjimo neketinu prašyti,
Jūs nesulauksit mano atgailos.
Į katorgą vykstu garbingai,
Lyg atsiimti Dievo dovanos.

76

NUTEISTI LENKIJOS SOCIALISTŲ PARTIJOS
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI BEI RĖMĖJAI.
Išauš diena, kai viskas pasikeis,
Tamsa šviesos galybei nusileis.
Visi bus lygūs ir laisvi,
Vien meilės Dievui kupini.
Kančia praturtina.
Mirties nėra.
Pasauly viešpataus darna,
Nes prievarta neamžina.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Saldu klausyt ištikimų draugų,
Iš jų semiuosi aš jėgų,
Jų įkvėptas kovot degu
Dėl idealų mums brangių.
NUTEISTI LENKIJOS SOCIALISTŲ PARTIJOS
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI BEI RĖMĖJAI.
Nenusidėję partijai,
Švarūs prieš tėvynę,
Mes žmonės geležiniai
Šviesią ateitį ginam...
TEISĖJAS ZAICEVAS.
Gana tos propagandos!
Ne mitinge, išties.
Užčiaupkit burnas nuteistiems,
Kol nedaviau naujos bausmės.
CZESŁAWAS ŚWIRSKIS.
Teisėjau, gal pakarsit,
O tada sušaudysit?
NUTEISTI LENKIJOS SOCIALISTŲ PARTIJOS
KOVINĖS GRUPĖS NARIAI BEI RĖMĖJAI.
Laikai netrukus pasikeis
Nakties tamsa išsisklaidys,
Diena išauš, tiesa pražys.
Pasiųst myriop mūs niekas neišdrįs.
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TEISĖJAS ZAICEVAS.
Galiu prisiekt –
Malonės jums nebus.
Išveskit lauk
Tuos plėšikus.

EPILOGAS

1928 metų ruduo. Vilnius. „Naručio“ (anksčiau „Versalio“) viešbutyje vyksta iškilmingas banketas, skirtas
akcijai prie Bezdonių paminėti. Į šventę renkasi visi įsimintino įvykio dalyviai.
JÓZEFAS PIŁSUDSKIS.
Ponai ir ponios, pašvęst
„Naruty“ dviguba proga –
Jau dešimt metų Lenkija laisva!
Va-va-va,
Va-va-va!
Prieš du dešimtmečius prie Bezdonių
Visi sušokome būriu darniu
Ir prasimanėm pinigų grynų.
WALERY SŁAWEKAS.
„Naruty“ šiandien prašmatnu,
Netrūksta žvakių, net gyvų gėlių.
ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Koks nuostabus meniu!
TOMASZAS ARCISZEWSKIS.
Seniai nematėm tiek patiekalų!
WALERY SŁAWEKAS.
Krevetės,
Austrės,
Krabai ir moliuskai.
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ALEKSANDRAS PRYSTORAS.
Citrinos,
Apelsinai,
Ananasai,
Mandarinai.
TOMASZAS ARCISZEWSKIS.
Upėtakiai,
Lašišos,
Unguriai.
WALERY SŁAWEKAS.
Migdolai,
Lazdynų,
Kedrų,
Žemės riešutai...
VIEŠBUČIO SVEČIAI.
Briediena ir šerniena,
Elniena ir triušiena...
Degtinė, likeriai, stumbrinė,
Šampanas, vynas ir trauktinė,
Kava, kakavos daug, arbatos,
Žuvis gardi marinate,
Šerbetas, bebro uodega.
Žąsis su obuoliais kepta,
Kurapkos, povai ir fazanai,
Kuskusas, slyvos ir bananai.
Desertai, paukščių pienas ir ledai,
Visų spalvų puikiausi padažai.
Meniu „Naruty“ prašmatnus,
Banketas žada būt puikus.
ALEKSANDRA SZCZERBIŃSKA.
Aš paragausiu vieversių pašteto.
JANINA PRYSTOROWA.
Gražiai atrodo šviežios trešnės.
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ALEKSANDRA HELLMANN.
Tiršta sriuba iš ryklio klešnės...
Prie banketinio stalo jau kuris laikas sukinėjasi visų
ignoruojamas Janas Fijałkowskis, kurį lydi Edmundo
Taranowicziaus šešėlis.
CEZARYNA KOZAKIEWICZÓWNA.
Patrauk rankas nuo nektarino!
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Nepagailėkit man šlakelio vyno...
CZESŁAWAS ŚWIRSKIS.
Prie vaišių stalo išdavikams ne vieta!
Su jais kalba išvis visai kita.
JANAS FIJAŁKOWSKIS.
Bezdonių akcijoj ir aš dalyvavau,
Tiktai kankinamas suskydau, suklupau...
WŁODZIMIERZAS HELLMANNAS.
Jo atgaila nė grašio neverta,
Už durų Figielio vieta.
Prie Jano Fijałkowskio prisistato buvęs ochrankos
pareigūnas Rašidas Šachnazarovas, tarnaujantis „Naručio“ viešbutyje durininku.
VIEŠBUČIO SVEČIAI.
Su Taranovičiumi išdavei draugus,
Bankete vietos tau nebus.
Gali paimti persiką, dar apelsiną,
Tačiau padėk ant stalo brangų vyną!
Su Taranovičiumi išdavei draugus
Bankete vietos Figieliui nebus.
Varyk į visas keturias puses,
Tavęs čia nieks nepasiges.
Banketinėje salėje, reaguodama į šurmulį, pasirodo
Žozefina Gaidis, tarnaujanti „Narutyje“ administratore.
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ŽOZEFINA GAIDIS.
Tu mano sutepei aistras,
Širdis jau niekad vietos tau neras.
Čia rimtas viešbutis,
O ne susmirdus tupykla,
Čia išdavikams prieglobsčio nėra.
Keliauk į visas keturias puses,
Nieks, Figieli, tavęs nepasiges.
Išdavikas Janas Fijałkowskis drauge su Edmundo
Taranowicziaus šešėliu, padedant durininkui Rašidui
Šachnazarovui ir administratorei Žozefinai Gaidis, išstumiami iš „Naručio“ viešbučio.
VIEŠBUČIO SVEČIAI.
Iškart kvėpuot lengviau,
Vėl nuotaika gera.
Šalis atgimusi, laisva,
Nebeslegia jos priespaudos našta.
Jauku „Naruty“, gera, prabangu.
O žvelgiant praeitin, smagu,
Kad prie Bezdonių tinkamu laiku
Mes prasimanėm pinigų.
Pakelkime taures,
Išgerkime, draugai, su viltimi,
Kad žygdarbius pratęs
Tvirti, jauni, ištikimi.
Išgerkim iki dugno.
Ištuštinkim taures,
Juk šiandien visko turim
Į valias.
Ne tik Bezdonių –
Vilniaus krašto laikom vadeles!

PABAIGA
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Laikai ir žmonės

Vytautas LANDSBERGIS

IŠ MAMUTĖS ATMINTIES POKŠTŲ
arba PERLŲ

K

adaise mano mama, Ona Jablonskytė-Landsbergienė, linksmai pacitavo posakį apie vieną
iš senųjų veikėjų, net savo tėvo bendradarbį, kuris
domėjosi kalbos dalykais, o paskui buvo ir jos vadovas, kaip gydyti akių ligas, medicinos mentorius:
„Ir bedievis Avižonis,
iš beždžionės išvestžmonis.“
Pastarasis žodis itin keistas, todėl įstrigo man,
berniokui, į atmintį. Vis grįžtu prie jo reikšmės ir
kilmės. Deja, nebėra ko pasiklausti.
Petras Avižonis tikriausiai ir pats, bičiulio Jono
Jablonskio pavyzdžiu, kurdavo naujus reikalingus
žodžius – lietuviškus naujadarus, o apie jį, darvinistą ir ateistą, tikrai galėjo būti sudėta tokia jaunimėlio pašaipa. Jokiu būdu ne patyčia. Regis, tai
dvieilis iš kokio ilgesnio studentiško eiliavimo.
Žinome, kad medikas Petras Avižonis buvo materialistas, Darwino evoliucijos teorijos šalininkas
ir gynėjas. Smarkiai palinkęs į kairę. O kairysis

inteligentijos sparnas diskutuodavo su dešiniuoju,
tebesilaikančiu biblinio pasaulio kilmės naratyvo. Liaudis socialistus pravardžiuodavo cicilikais,
o masonus (frank-masonus) – parmazonais. Jaunesniems tai buvo jau tik humoras. Mano mama
tą posmelį irgi buvo įsiminusi kaip smagų pokštą,
juokdamasi pacitavo.
Būtent drąsuolius lietuvių darvinistus kas nors
galėjo pašiepti „išvestžmoniais“ iš beždžionės, lyg
jie (ir tik jie asmeniškai!) tokie būtų. Motyvas, liaudiškai supaprastinęs Charleso Darwino teoriją,
buvo plačiai paplitęs kaip jos aiškinimas. Net filosofas Friedrichas Nietzsche sąmojingai peikė savo
laikų miesčionis, sakydamas, kad beždžioniškų
bruožų jie turi daugiau negu pačios beždžionės!
Štai intelektualaus lietuviško gyvenimo fragmentėlis iš senovės laikų. Ir dar apie garsų žmogų, to meto Lietuvoje žymiausią akių gydytoją, akių
klinikos įsteigėją. Vargu bau šios eilutės kur nors
užfiksuotos, tad ėmiau dabar ir užrašiau.
Kodėl turėčiau išsinešti?

tik 1,45 Eur.

kainuos
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Kęstutis SKRUPSKELIS

ANTANAS SMETONA
IR LIETUVA ČIKAGOS SPAUDOJE

C

hicago Tribune, daugiausia skaitytojų turintis to
regiono dienraštis, įsteigtas 1847 m., ilgus metus
laikėsi griežtai antikomunistinės linijos. Pavyzdžiui,
1939–1941 m. argumentuodamas, kodėl Amerika neturėtų kištis į Europos karą, klausė, ar verta aukoti
amerikiečių gyvybes vien tam, kad vieną tironą pakeistų kitas? Šis vedamasis pasirodė 1941 m. birželio
26 d. (p. 10), vokiečiams okupuojant Lietuvą.
Apie tai, kas dedasi Baltijos šalyse, dažnai rašė
spalvingos biografijos Donaldas S. Day’us (1895–
1966). Korespondentas 1921 m. atsidūrė Rygoje, gavęs užduotį rašyti apie Šiaurės Europą ir Sovietų Sąjungą. Netrukus Maskva iš jo, atsisakiusio liaupsinti
sovietus, atėmė vizą. 1939–1940 m. įvykiai užklupo jį
dar Rygoje. Per Šiaurės karą mėgino stoti į Suomijos
kariuomenę, bet nesėkmingai. Po kiek laiko atsidūrė
Berlyne, per radiją kalbėjo apie komunizmo keliamą
pavojų, pabrėždamas Vokietijos vaidmenį, užkertant
kelią grėsmingai komunizmo plėtrai. Po karo JAV apkaltino jį išdavyste, bet kaltinimai buvo atšaukti, nes
Donaldas sutiko talkinti Amerikos saugumui, padėjo
išsiaiškinti sovietų agentus. Beje, 1939 m. jis suerzino Lenkiją, pareiškęs, kad lenkai skriaudžia vietinius
vokiečius.
Surinkus Day’aus pavardę ir žodį „Lithuania“, atsiranda 3039 nuorodos, su „Latvia“ – 1716 nuorodų, su
„Estonia“ – 580. Žurnalisto ir paties laikraščio nuotaikos aiškiai atsispindi 1941 m. rugsėjo 17 d. (p. 14)
straipsnelyje „Keturios laisvės Estijoje“. Straipsnis ne
80

jo, bet apie jį ir paremtas jo pranešimu. Kartojama
mintis, kad Amerikai neverta veltis į Europos karą.
Vokiečiams išvarius sovietus iš Talino, Donaldas apsilankė šiame mieste – jo pasakojimai apie raudonąjį
terorą yra pakankamas atsakas tiems, kurie „kruvinąjį Josifą“ vaizduoja kaip prezidento Roosevelto
skelbiamų keturių laisvių gynėją. Trečdalis Estijos
vyrų arba paimti į kariuomenę, arba išvežti į vergiją.
Išvada tokia: nacių ir komunistų karas tęsis tol, kol
abu nukraujuos ir pakratys kojas. Tuometiniu šio laikraščio supratimu, skirtumų tarp Hitlerio ir Stalino
nebuvo.
1923 m. sausio 26 d. (p. 2) Day’us aprašė Klaipėdos
sukilimą, remdamasis „Anthony“ Smetonos, buvusio
Lietuvos prezidento, suteikta informacija. Smetona
vadovaus Lietuvos delegacijai, kuri Paryžiuje derėsis su ambasadorių tarybos atstovais. Kiek šiame ir
kituose aprašymuose fantazijos, o kiek tiesos, nesiaiškinau, palieku tą kitiems. Nežinia, ar žurnalistas
lankėsi Lietuvoje, ar informacija pasiekdavo jį kitais
kanalais. Įdomiausias yra Smetonos tvirtinimas, kad
sukilimą organizavo ne Lietuvos vyriausybė, bet
Amerikos lietuviai, neva jį rengė ir finansavo brūkšniuotosios bendruomenės (hyphenated societies) –
asmenys, kurių vardai rašomi su brūkšneliu, pavyzdžiui, Lithuanian-American. (Anot 1978 m. Vilniuje
išleisto anglų-lietuvių žodyno, šnekamojoje kalboje
hyphenate reiškia „svetimos kilmės amerikietį“.) Mažosios Lietuvos (Little Lithuania), pasak Smetonos,
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Lietuva negalinti atsisakyti, nes tokiu atveju grėstų
revoliucija, prasidėtų naujas karas Rytų Europoje.
Pasirodo, aistros sukilo, kai komisaras prancūzas
liepė Klaipėdos krašte nutraukti traukinių eismą.
Lietuva įteikė Vokietijai ultimatumą, kad per dvidešimt keturias valandas būtų atnaujintas susisiekimas
traukiniais. Vokiečiai jį ignoravo. Pirmasis traukinys
iš Kauno (Kovno) atvažiavo „šiandien“. Šis faktas šokiravo sąjungininkus: ar naujoji Mažosios Lietuvos
vyriausybė neperžengė nustatytų tarptautinių greičio ribų (speed limits)? Taigi žurnalistas nerašė sausai,
mėgo literatūrinius vaizdinius.
Prie Klaipėdos temos jis grįžo 1923 m. vasario 5 d.
(p. 3). Iš teksto „Klaipėdos sukilėliai neleidžia prancūzų kariams įsigyti maisto; Lietuva nepaklusni,
kreipiasi į Rusiją“ sužinome, kad būrelis prancūzų
kareivių lankėsi turguje. Jiems grįžtant atgal į laivus,
lietuvių „darbininkai“ pirkinius atėmė, kareiviai grįžo tuščiomis rankomis. O Klaipėdos laikraštis tą rytą
pasirodė su dideliu tuščiu plotu pirmame puslapyje –
cenzūra neleido spausdinti proklamacijos, kad kraštą
vis dar valdo sąjungininkai. Lietuviai iš tos proklamacijos juokėsi. Smetona Chicago Tribune pranešė,
kad dabartinė sąjungininkų politika verčia Kauną
kreiptis į Rusiją, o dėl ultimatumo atsakyta, kad
Lietuva Klaipėdos krašto nevaldanti, todėl negalinti
atgaivinti žlugusio sąjungininkų prestižo. Smetona,
grįžęs į sostinę, rekomenduos remti Mažosios Lietuvos vyriausybę, nepaisant sąjungininkų grasinimų.
Mažosios Lietuvos ministras Erdmonas Simonaitis
(Ordman Simonaetis) pasiuntęs į Paryžių telegramą,
prašydamas, kad sąjungininkai nekurstytų gyventojų prieš steigiamą vyriausybę. O Mažosios Lietuvos
kariuomenės vadas Jonas Budrys (Janua Budris) pasakęs, kad sąjungininkams reikėtų 15 000 karių, nebent tada jie savo tvarką įvestų.
Vasario 13 d. (p. 2) vėl rašyta apie Klaipėdą – Lietuva laimėjo didelį diplomatinį mūšį. Taip laikraštį,
pasak Donaldo, informavo tas pats Anthony. Per derybas lietuviai diktavo sąlygas, kadangi sąjungininkai, bijodami karo, vis nusileisdavo. Pasak oficialių
šaltinių, lietuviai sukilo ne prieš sąjungininkus, bet
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prieš prancūzų generolą, valdantį Klaipėdos kraštą.
Lietuva delsia pasirašyti naują sutartį, nes nenori, kad
parašą padėtų šis generolas. Galų gale nusileido, nes
prancūzas pažadėjo išvykti, kai tik pasirašys susitarimą. Sąjungininkai baiminasi, kad Lietuva – Baltijos
„Angora“ (gal Andora?) – gali pradėti pasaulinį karą,
nes lietuviai, laimėję Klaipėdą, užsimena žygiuosią į
Vilnių. Susirūpinimą kelia nežinia, ką jie darys, kai
savąją neutralios zonos dalį užims lenkai. Varšuva
divizijas jau nukreipė Kauno link.
Apie konfliktą dėl Vilniaus žurnalistas buvo informuotas, bet nesuprato nei toli siekiančių Varšuvos
ambicijų, nei lietuvių nerimo, kad Klaipėdoje įsitvirtinę lenkai bandys Lietuvą visiškai pasmaugti. Savo
reportažuose neminėjo lietuvių nuogąstavimo, kad
prancūzų valdomoje Klaipėdoje įsigalės lenkai. Apie
Klaipėdos kraštą Day’us rašė dažnai, o jo simpatijos
vis labiau krypo vokiečių pusėn.
Chicago Tribune skaitmeninimas apima 1849–
2010 m. Surinkus raktažodį „Lithuania“, išmetama 15 721 nuoroda. Pirmą kartą Lietuva paminėta 1861 m. spalio 10 d. (p. 2), aprašant, kaip 1706 m.
„maskoliai“, pamatę švedų karius, numetė muškietas
ir pabėgo. Progą prisiminti senus laikus davė vienas
Amerikos pilietinio karo mūšis. Čikagoje lietuvių
gausu, o, pavyzdžiui, Atlantoje mažai, nekeista, kad
dienraštis Atlanta Constitution Smetoną paminėjo
tik 23 kartus, o Lietuvą iki 1945 m. – 881 kartą.
Jeigu surenkama tik pavardė „Smetona“, atsiranda
154, jeigu „Smetona, A“ – 144, jeigu „Smetona, Antanas“ – 58 nuorodos. Pasirodo, būta ir daugiau Smetonų, tarp jų ne lietuvių. Aišku, viską aprėpti reikalautų
per daug darbo ir vietos. Mėginsiu atrinkti vien dėmesio vertesnius, bet ir tokių tekstų daug.
Day’us 1926 m. gruodžio 18 d. (p. 3) iš Kauno aprašė pučą. Pabrėžiama, kad socialistų vyriausybė,
įvesdama civilinę metrikaciją ir įteisindama skyrybas, supykdė Bažnyčią. Todėl „katalikai ir politinės partijos“ (Catholic and political parties) sukilo,
įkalino socialistinės vyriausybės narius ir socialistą
prezidentą Grinių. Prisidėjo ir spalio 1 d. sutartis su
sovietais. Kaip tik pučo dieną, gruodžio 17-ąją, kraš81

tas planavo švęsti Griniaus šešiasdešimtmetį. Kitoje
vietoje pagrindinėmis pučo rengėjomis vadinamos
katalikiškos ir fašistinės grupės. Kauno gatvėse išklijuotos proklamacijos, kaltinančios vyriausybę,
kad atidavė šalį „bolševikams ir žydams“. Bijodami „antisemitinių riaušių“, Kauno krautuvininkai
gruodžio 18 d. krautuvių neatidarė. Tačiau visuomenė laikėsi ramiai, parduotuvės atidarytos, paliepus policijai. Sukilimui vadovavo populiariausias
Lietuvoje karininkas – majoras Povilas Plechavičius
(1890–1973), pasiskelbęs diktatoriumi ir kariuomenės štabo viršininku. Jis yra Smetonos giminaitis,
todėl sudarydamas naują vyriausybę, pasikvietė talkon „Anthony“. Minimi dar Voldemaras (Waldemaras), generolas Grigaliūnas-Glovackis (Glowatski)
ir keletas kitų. Glovackis pristatomas kaip fašistų
vadas. Beje, visuose šio žurnalisto pranešimuose
pabrėžiama, esą sukilo fašistai. Prisiminkime, kad
1922 m. spalio 31 d. Mussolinis ir jo fašistai perėmė
valdžią Italijoje.
Kitos dienos laidoje (p. 6) nežinomas žurnalistas
informavo apie Varšuvos reakciją – Lenkija žada nesikišti. Pasirodo, lenkai labai susijaudinę, susirūpinę,
pasklidus kalboms, kad „vakarinėje“ Lietuvos dalyje
lietuviai užpuldinėja lenkų mažumą. Kad apramintų
visuomenę, valdžia pažadėjo tik stebėti, kas vyksta.
Nepaisant to, Vilniaus „rajone“ atšauktos kareivių
atostogos ir mobilizuotas rezervas. Lenkijos generalinio štabo žiniomis, netoli Kauno vyksta aršus mūšis.
Sukilėliams priešinasi keli pulkai. Senosios vyriausybės rėmėjai geležinkelininkai ketina streikuoti. Greta
paskelbta žinutė iš Rygos, kad Kaune atšaukta karo
padėtis. Sukilimui vadovavo buvęs prezidentas Smetona. Naujosios vyriausybės vadovas Voldemaras pasakęs, kad senoji per daug pataikavo rusams, jai valdant artinosi katastrofa.
Gruodžio 20 d. (p. 3) pasirodė Day’aus straipsnis
„Fašistai sukilėliai skelbia Smetoną Lietuvos vadu;
Po perversmo Kaune linksma, naują vyriausybę kuriant: Kaunas šventiškai pasipuošęs, naujam prezidentui Smetonai prisiekiant“. Sostinėje sušvelninta
nepaprastoji padėtis – vaikščioti gatvėmis leista iki
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23 valandos. Atsidaro vis daugiau krautuvių. Tankai
gatvių nebepatruliuoja, tiesa, vaikšto ginkluotų kareivių būriai. Buvęs prezidentas Grinius vis dar kalėjime, neaišku, ką su juo darys. Kaune areštuota 300
socialistų ir įtariamų komunistų. Naujosios vyriausybės nariai laikraščiui aiškinę, kad pagal jų planą perversmas turėjęs įvykti kiek vėliau. Tačiau, sužinojus,
kad komunistai irgi rengia perversmą, planuodami
Lietuvą paskelbti sovietine respublika, nutarta paskubėti. Komunistų pučas buvo numatytas gruodžio
19 d. Prisidėjo ir sutartis su Maskva, kuri nepadarė
žadėtų ekonominių nuolaidų. Be to, dešinieji išsiaiškino sovietų planus pasinaudoti Lietuva, kad išprovokuotų karą su Lenkija. Deja, nesužinome, ar taip
tvirtino pats Smetona.
Šis pranešimas įdomesnis, nes šalies įvykius bandoma pateikti tarptautiniame kontekste. Atsiranda
intriguojančių detalių. Pavyzdžiui, kol kas neįkalinti
kairieji aiškina, esą visi naujosios vyriausybės nariai
įtariami kyšininkavimu. Tvirtina, kad dešiniesiems
daro įtaką Anglija, kuriai svarbu Baltijos valstybes
įvelti į federaciją, nukreiptą prieš Rusiją.
Baigdamas žurnalistas kauniečius įžeidžia – nors
per pastaruosius penketą metų pastatyta daug naujų
pastatų, „Kovno“ vis dar yra mažas Rusijos pasienio
garnizono miestelis, turintis šešis arkliais tempiamus
keleivinius vagonus ir didelį getą be kanalizacijos.
Miesto moderninimui lietuviai bando iš Amerikos
pasiskolinti $3.000.000.
Iš pranešimų neaišku, ar Donaldas Day’us lankėsi
Lietuvoje, ar žinias rinko tik Rygoje. Gruodžio 21 d.
(p. 11) jis cituoja Smetoną: komunistinio perversmo
pavojus likviduotas. Pasak prezidento, Lietuva turėtų
glaudžiai bendradarbiauti su Vokietija, su Rusija, nes
Lenkijos laikysena vis dar priešiška. Tačiau jis negalintis leisti, kad sovietai sukeltų revoliuciją, nes, jai
pavykus, prasidėtų egzekucijos, o Maskva provokuotų naują karą su Lenkija. Apie naujos vyriausybės politiką Smetona „šiandien po pietų“ atsisakęs kalbėti.
Naujieji ministrai aiškinę, kad taikos su Lenkija sutarties, kuri atkurtų pašto, telegrafo ir komercinius
ryšius, nebus. Greta įdėtas mažas žemėlapis su paKultūros barai 2021 · 4

rašu: „Ant lenkų urzgia.“ Pagal tą žemėlapį Minskas
kažkodėl atsidūręs Rusijoje.
Gruodžio 22 d. (p. 14) pasirodė straipsnis „Naujiems Lietuvos pagrindiniams įstatymams pavyzdys
bus JAV; Prancūziška rinkiminė tvarka pavadinta nesėkme“, paremtas gruodžio 20 d. pranešimu iš
Kauno. Diktatorius-prezidentas Smetona „šiandien“
pasakęs, kad Lietuvai nepriimtina prancūziška parlamentinė tvarka, leidžianti neribotą partijų skaičių.
Jis sudarysiąs komisiją parengti naujai konstitucijai,
kuri prezidentui suteiks daugiau įgaliojimų. Nauja
tvarka būsianti demokratiškesnė, tiksliau atspindės
krašto nuotaikas. Bet pagrindinis žurnalisto dėmesys krypsta į profesorių Voldemarą, kuris pagal populiarumą antras Lietuvoje. Pasak jo, pučas buvęs tik
dalis Lietuvos amerikonėjimo, milijonas lietuvių, gyvenančių Amerikoje, turi didelę įtaką. Nepatenkinti
parlamentarizmo chaosu, jie norėtų veiksmingesnės
valdymo formos. Pabaigoje Voldemaras pasakė: nors
Lietuva nori gerų santykių su Rusija, visi pastebėti
komunistai bus kalinami.
Trumpa, bet įdomesnė nežinomo žurnalisto žinutė
pasirodė 1927 m. sausio 2 d. (p. 13). Smetona oficialiai
paneigė kalbas, kad mirties bausmė keturiems komunistams jau įvykdyta. Prezidentas bausmę sušvelninęs – jie bus kalinami iki gyvos galvos. Minima, kad
Voldemaras lankėsi Klaipėdoje. Pasirodo, dėl komentarų apie pučą buvo išvaryti keturi vokiškų laikraščių redaktoriai. Dabar jie kviečiami grįžti, nes Kaunas siekia geresnių santykių su Berlynu. Voldemaro
vizito tikslas – paskatinti vokiečius, kad mokytųsi
lietuviškai. Šią kalbą išmokti labai sunku, – priduria
žurnalistas.
1927 m. rugsėjo 21 d. (p. 5) trumpai paminėtas
Tauragės pučas. Diktatorius Smetona suteikė malonę
septyniems Tauragės sukilėliams, nuteistiems mirties
bausme. Aštuntas tokios dovanos atsisakė, nes jam
geriau būti sušaudytam, negu atsidurti lietuviškame
kalėjime.
Į pirmą puslapį, skirtą svarbiems įvykiams, Lietuva
patekdavo tik išimtiniais atvejais. 1927 m. spalio 9 d.
skiltyje „Europos vargai“ pasirodė antraštė „LietuKultūros barai 2021 · 4

viai apšaudo lenkų kareivius“. Tą esą daro fašistai,
pasienio sargybiniai, kuriems lenkai atsako kulkosvaidžių ugnimi. Lenkijos kalėjimuose pilna lietuvių,
o Lietuva įkalinusi daug lenkų. Konfliktą įskėlė Vilniaus atplėšimo nuo Lietuvos sukaktis. Vilniuje lankėsi Pi łsudskis, Żeligowskis, parodydami lietuviams,
kad būtent lenkai yra miesto šeimininkai. Nežinomo
žurnalisto simpatijos Lietuvos pusėje – Żeligowskis
Vilnių užgrobė ir, nepaisydamas tarptautinio spaudimo, pasitraukti atsisakė. Tame pačiame puslapyje
pasirodė keli Day’aus pranešimai: diktatorius Smetona paskelbė gedulo dieną dėl lenkų užimto Vilniaus.
Kuriant naują konstituciją, dalyvauja daug sugrįžusių
Amerikos lietuvių. Žlugus prancūziškam parlamentarizmui, kuriamos amerikietiško tipo institucijos.
Lietuvos prezidentui bus suteikiama beveik tiek pat
galių, kiek turi Jungtinių Valstijų prezidentas.
Spalio 13 d. (p. 3) pasirodė žinutė apie numatomą
Lenkijos ultimatumą. Varšuvą pasiekusios žinios,
kad Lietuvoje areštuojami lenkai, kaltinami sąmokslu
nužudyti prezidentą Smetoną. Lietuvai bus duota savaitė laiko savo politikai pakoreguoti. Greta įdėtas ilgesnis reportažas iš Londono. Sužinome, kad Britanijos atstovą Varšuvoje Lenkijos vyriausybė informavo
apie pavojus, kuriuos kelia Kauno politika. Lietuviai
nacionalizuoja lenkų dvarus, uždarinėja lenkiškas
mokyklas. Planuoja pakeisti konstituciją, Lietuvos
sostine paskelbs Vilnių. Žurnalistas cituoja Lietuvos
atstovo Povilo Žadeikio (1887–1957) laiško redakcijai
ištraukas. Keista, kad jis nebuvo išspausdintas ištisai.
Pasak Žadeikio, lenkų mažumos mokyklos nėra uždarinėjamos, atleidžiami tik nekvalifikuoti mokytojai. Tuo pagrindu 1927 m. atleista 220 lietuviškų ir
68 lenkiškų mokyklų mokytojai. O štai okupuotame
Vilniaus krašte iš tikrųjų yra uždarinėjamos lietuvių
mokyklos ir švietimo draugijos. Žadeikis tvirtina,
kad spalio 9 d., per Vilniaus okupacijos sukaktį, prie
demarkacijos linijos Lietuvos pusėje nevyko jokia karinė veikla, nes nenorima provokuoti Lenkijos. Taikiai išspręsti Vilniaus klausimą galėtų patys lenkai,
jeigu atitrauktų savo kariuomenę, panaikindami vieną iš naujų karo židinių. Spalio 30 d. sekmadieninia83

me priede (p. 7) įdėta Smetonos nuotrauka su užrašu:
„Vidurio Europos audrų centras.“
Lapkričio 28 d. pirmame puslapyje pasirodė reportažas apie konfliktus Europoje. Sužinome, kad lenkai
nori okupuoti Lietuvą, nes Baltijos jūroje jiems reikia
Klaipėdos uosto. Lenkijos siekiams užkerta kelią Vokietija ir Rusija.
Gerai, kad ne pirmame puslapyje pasirodė Day’aus
pranešimas iš Rygos lapkričio 29 d. (p. 2). Antraštė
traukia akį – „Lakant degtinę, baigėsi sukilimo Lietuvoje komiška opera“, pasak žurnalisto, tik viena iš
daugybės tokių. Reikalauta, kad atsistatydintų Smetona ir Voldemaras, bet šis pasielgė klastingai – sukilėlius nugirdė. Kilo triukšminga puota. Po jos Voldemaras susodino pučistus į automobilį ir nuvežė į
kalėjimą.
1928 m. gegužės 27 d. (p. 22) pranešta, kad Lietuvos
sostine pagal naują konstituciją paskelbtas Vilnius.
Lenkai supykę, nes yra įsitikinę, kad šis miestas priklauso jiems. Jau septyniolika mėnesių šalį valdo diktatoriškas Smetonos ir Voldemaro režimas. Smetona
pasiskelbęs prezidentu (self-appointed President). O iš
Berlyno pranešama, kad pasirašytas dvišalis susitarimas, reguliuojantis susisiekimą per demarkacijos liniją. Tai išsprendžia vieną iš trijų didžiųjų problemų.
Birželio 3 d. (p. 5) žurnalistas Johnas Steele’as aprašė savo pokalbį Kaune su Voldemaru, „mažiausiu
ir kiečiausiai išvirtu Europos diktatoriumi“, apie lietuvių ir lenkų santykius. Pagrindinė mintis – karo
padėtis bus atšaukta tik tada, kai lenkai grąžins istorinę Lietuvos sostinę. Kaune žurnalistas sužinojo,
kad pagal naują konstituciją prezidentą rinks ne parlamentarai, o balsuotojai. Amerikoje prezidentą irgi
renka ne kongresas, bet specialiai tam reikalui išrinkti rinkikai.
Kaune pabuvęs ilgiau, Steele’as birželio 25 d. (p. 18)
plačiau aprašė Laikinąją sostinę: medinės lūšnelės,
vieno arklio tempiamas vagonas, pagrindinė gatvė
pompastiškai pavadinta Liberty Boulevard. Kad galėtų priimti užsienio svečius, vyriausybė pastatė viešbutį. Dabar Johnas sako suprantantis, kodėl lietuviai
trokšta atgauti Vilnių – tai tikra sostinė su puikiais
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pastatais, parkais, gerai išgrįstomis gatvėmis. Kauno
grindinys akmeninis, išsinarinsi koją, jei nemoki atsargiai vaikščioti. Parduotuvės tarytum lietuviškos,
bet iš tikrųjų žydiškos. Žydų savininkų pavardės rašomos su lietuviškomis galūnėmis. Šeštadieniais ir
sekmadieniais krautuvės uždarytos. Kaunas atrodo
ne kaip katalikiškos Lietuvos, o kaip Siono sostinė.
Bet gerai, kad mieste mielai priimami doleriai. Pusė
šalies gyventojų, skaičiuojant lietuvius ir žydus, gyvena Amerikoje. Jie atsiunčia solidžią 6.000.000 dolerių sumą kasmet. Paminima, kad Smetona neseniai
paskelbė amerikietiško tipo konstituciją.
1929 m. rugsėjo 29 d. (p. 24) rašoma, kad Lietuvos
vyriausybės užnugaryje stovi geltonplaukė, mėlynakė
moteris – Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė (1891–
1988): „Ponia Tubelis yra ne tik energinga, bet kartu
ir nuotaikinga, turi nemažai žavesio.“ Kaip tik ji prieš
Voldemarą nuteikė aukštesnio rango karininkus, kalbama, suorganizavo pučą, jam net vadovavo. Voldemarui atsistatydinus, premjeru tapo jos vyras Juozas
Tūbelis (1882–1938), reportaže vadinamas Jonu, o
Jadvyga pristatoma kaip Smetonos sesuo, nors iš tikrųjų buvo jo svainė. Voldemarą remiantis Geležinis
vilkas, vadovaujamas jaunesnių karininkų, prilyginamas Italijos juodmarškiniams, Austrijos fašistams.
Smetonai nepavykus Geležinio vilko patraukti savo
pusėn, Tūbelienė nuvertusi premjerą...
1931 m. sausio 5 d. (p. 21) paskelbtas turiningas
Day’aus reportažas jau ne iš Kovno, bet iš Kauno, nors
Tūbelis dar vis Jonas, o Kaišiadorys vadinami Koschedary. Pranešta, kad Lietuva įteikė Vatikanui protesto notą, prašydama popiežiaus sudrausminti Lietuvos kunigus, nes šie kišasi į politiką. Minimi trys
suvaržyti kunigai, tarp jų ir Krikščionių demokratų
partijos vadas Mykolas Krupavičius, kuriam neleista
palikti savo parapijos Garliavoje, o policijai pavesta
jį stebėti. Pasak žurnalisto, tikroji priežastis susijusi
su lietuvių ir lenkų santykiais – Vatikanas spaudžia
Lietuvą sudaryti taikos sutartį su Lenkija. Anksčiau
kunigai agituodavo prieš Lenkiją, per pamaldas melsdavosi, kad Vilnius būtų grąžintas. Dabar Vatikanas
siekia „išspręsti“ Vilniaus klausimą, kad užgesintų
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vieną iš didžiųjų konflikto židinių Europoje. Be to,
artimi Kauno ryšiai su Berlynu ir Maskva trukdo sudaryti gynybinį aljansą, nukreiptą prieš bolševikus.
Vatikanas nėra neutralus, nes pripažino Vilnių lenkiška vyskupyste. Pasak žurnalisto, nei Latvija, nei
Estija nepalaiko Lietuvos pretenzijų atgauti Vilnių.
Katalikų bažnyčia Lietuvoje turi daugiau privilegijų
negu bet kurioje kitoje Europos šalyje. Kitų stebėtojų
manymu, Bažnyčia prisidėjo prie Voldemaro pašalinimo, nes šis atsisakė užmegzti santykius su Lenkija,
kol nebus grąžintas Vilnius.
Kad Lietuva seka Amerikos pavyzdžiu, Day’us
pabrėžė 1931 m. lapkričio 30 d. (p. 18): „Lietuva baigia visuotinę diktatūrą; skelbia rinkimus.“ Sužinome,
kad po penkerių diktatorinio valdymo metų Smetona,
jau ne Anthony, bet Antanas, paskelbė prezidento rinkikų rinkimus, įvyksiančius gruodžio 2 d. Beveik neabejojama, kad rinkikai, kurių bus 118, išrinks Smetoną. Per penkerius jo valdymo metus pasaulinis
sunkmetis Lietuvos nepaveikė. Laikosi ekonominė
gerovė. Smetonos vyriausybė yra pirmoji veiksminga nuo nepriklausomybės paskelbimo. Rinkimų įstatymas seka Amerikos pavyzdžiu. Vykdomoji valdžia
atskirta nuo įstatymų leidybos, kaip yra Amerikoje.
Gruodžio 12 d. (p. 17) pranešama, kad išrinktas Smetona, iš 118 balsų surinkęs 116 – Klaipėdos delegacijai neatvykus, du rinkikai nebalsavo. Jam 57 metai,
ūkininko sūnus studijavo teisę senajame Petrograde.
Įdėtas išrinktojo prezidento portretas.
Day’us vertino Smetoną teigiamai: prieš penkerius
metus Lietuva atsisakė demokratijos, bet dabar yra
valdoma sąžiningai, taupiai, veiksmingai. O Latvijai
ir Estijai, rašė jis 1931 m. gruodžio 28 d. (p. 10), gresia
ekonominė krizė. Jose klesti korupcija. Nors skelbiant
nepriklausomybę, Lietuvos perspektyvos buvusios
prasčiausios, bet dabar finansinė šios šalies padėtis geriausia, nors Europos depresija pradeda daryti
įtaką ir jai. Žurnalistas detaliai aprašo korumpuotus
Rygos ir Talino pareigūnus. Antai Estijos vyriausybės nariai verčiasi degtinės kontrabanda į Suomiją,
teisindamiesi, kad reikia parduoti ūkininkų užaugintas bulves. Lietuvoje padėtis geresnė, nes valstybiKultūros barai 2021 · 4

nės pajamos yra sąžiningai ir efektyviai naudojamos
tiesti keliams ir geležinkeliams, statyti mokykloms
ir pan. Užsimenama, esą Lietuvą valdo dvi seserys,
nors oficialūs pareigūnai tą energingai neigia. Pasirodo, Voldemaras areštuotas už tai, kad jo žmona,
viduriniosios klasės prancūzė, skleidusi gandus apie
Smetonienę. Ši atsikeršijo, pasitelkusi savo seserį, Tūbelio žmoną. Seserų diktatūra, jų vyrams talkinant,
išskirtinis reiškinys Šiaurės Rytų Europoje.
1932 m. balandžio 19 d. (p. 23) trumpa žinutė skirta konfliktui tarp Bažnyčios ir valstybės. Trys kunigai
areštuoti, nes organizavo perversmą, kurį finansavo,
policijos teigimu, Katalikų veikimo centras. O Latvijos
lietuviai, nepatenkinti Smetonos režimu, leidžia nelegalų laikraštį. Lietuva kreipėsi į Latvijos vyriausybę,
kad juos sudrausmintų. Gegužės 20 d. (p. 15) pranešama, kad Lietuva, nepatenkinta glaudžiais Klaipėdos
krašto ryšiais su Vokietija, atleido gubernatorių vokietį ir paskyrė lietuvį.
1933 m. liepos 19 d. (p. 8) aprašyta Dariaus ir Girėno žūtis, o liepos 20 d. (p. 1) pranešta apie laidotuves.
Vėliavos nuleistos iki trečdalio stiebo. Spėjama, kad atsisveikinime Kaune dalyvaus šimto tūkstančių minia,
atvyks Amerikos ir kitų kraštų diplomatai. Atsisveikinimo kalbą sakys Smetona. Įdomiausia detalė – lakūnų palaikus išlydėjo iš Vokietijos nacionalsocialistų
smogikų garbės sargyba.
Lietuvių savimeilę glosto ilgokas Steele’o reportažas,
paskelbtas 1933 m. rugpjūčio 29 d. (p. 12). Apsilankęs
Kaune, žurnalistas įsitikino, kad, siaučiant pasaulinei
depresijai, Lietuva klesti. Kodėl? Nes ją valdo aplink
Smetoną susispietę asmenys, atsisakę parlamentarizmo ir chaoso. Naujai pastatyti puikūs Seimo rūmai
stovi tušti. Valstybė gyvena taupiai. Kilus depresijai,
sumažintos valdininkų algos. Nėra kyšininkavimo.
Ūkininkų vaikai skatinami stoti į universitetą, tuo
tikslu jie remiami, šelpiami. Lietuva – mažų ūkių
kraštas. Ūkininkai daug ko mokosi iš Danijos. Jeigu atsivertų platesnė užsienio rinka, lietuviai galėtų
užauginti visko keliskart daugiau. Didžioji eksporto
dalis tenka Britanijai, nors ten susiduriama su įvairiais apribojimais.
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Lietuvos ekonomika sudomino ir Day’ų. Jo straipsnis, paskelbtas 1934 m. vasario 26 d., gana painus.
Informuojama, kad lietuviai perka iš sovietų pigias
amerikietiškų gaminių kopijas, kurios labai prastos,
todėl atsirado detalių, reikalingų remontui, paklausa, daugiausia jų nuperkama Amerikoje. Žurnalisto
nuomone, sovietai daug ką parduoda nuostolingai,
neatgaudami gamybos išlaidų.
Pradėdamas šį apžvalgos projektą, nesitikėjau rasti ką nors vertinga istorikams. Juk rašo apie Lietuvą
mažai žinantys, menko išsilavinimo žurnalistai, dažnai darantys daug net pačių elementariausių klaidų.
Ilgainiui mano nuomonė pasikeitė – darėsi įdomu į
žinomus įvykius pažvelgti iš kito kampo.
Ilgokam reportaže, paskelbtame 1934 m. balandžio 29 d. (p. 16), Day’us rašė: Smetona aiškinęs, kad
„Kauno vyriausybė“ nenorinti siaurinti Klaipėdos
krašto autonomijos, tik siekia, kad lietuviai ten gautų
lygias teises, ypač mokyklose. Kraštas Lietuvai ypač
svarbus – tai langas į jūrą. Lietuvių gentys čia gyveno
per amžius, o vokiečiai yra imigrantai. Tačiau Smetona, pasak laikraščio, klysta – kraštas jau seniai suvokietintas ir būtent lietuviai ten dabar yra imigrantai. Kaunas nenori, kad jie taptų vokiečiais, bando
lietuvinti jau suvokietėjusius lietuvius. Todėl kraštui
primestas Klaipėdos vardas. Pastangos sulietuvinti
kraštą yra pagrindinė įtampos priežastis, – skundžiasi vokiečių vadai, net ir tie, kurių pavardės lietuviškos. Lietuvius remia žydai, kurių skaičius per dvejus
metus išaugo nuo 2000 iki 6000. Bet antisemitizmo
ženklų Klaipėdos krašte nematyti – nacių ideologija nėra paplitusi. Priešingai – juntamos antivokiškos
žydų nuotaikos.
Spėju, tokios žurnalisto pastabos remiasi ne tikrovės stebėjimu, bet ideologija. Šiaip ar taip, jis tvirtina, kad būtent vokiečiai yra diskriminuojami. Pavyzdžiui, lietuviški laikraščiai yra laisvi, o vokiškus
slegia cenzūra. Rusijos imperija tautines mažumas
slopindavo „aziatiškais metodais“, dabar lietuviai
tokius taiko Klaipėdoje. Visa tai tik dar labiau skatina nacių aktyvumą. Šimtmečiais vokiečių valdomo
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krašto kultūra brandesnė, gyvenimo lygis aukštesnis.
Atsiskirti nuo Lietuvos vokiečiai nenori, supranta,
kad ilgainiui kraštas sulietuvės. Bet lietuvinimas neturėtų smukdyti krašto kultūros ir ekonomikos. Esą
vokiečiai tikėjosi, kad lietuviai sieks laimėti jų pagarbą, draugystę, lojalumą. Bet brutali Kauno politika
suveikė priešingai – kraštas dabar vokiškesnis negu
buvo 1923 m.
Kiek čia teisybės, nebandau spręsti. Tačiau šis reportažas vertas dėmesio, nes palyginti dalykiškai
pateikiami kaltinimai, esą lietuviai savo kolonijine
politika skriaudžia tautines mažumas. Esame pratę
skaityti, kad Vilniaus krašte mus smaugė lenkai, Prūsijoje – vokiečiai. Ar tikrai ir mes buvome vietinius
skriaudžiantys kolonistai?
1934 m. birželio 8 d. (p. 5) paskelbtos kelios žinutės apie Voldemaro areštą, įdėtas jo portretas. Tų pat
metų rugsėjo 6 d. (p. 13) Day’us vėl kritiškai pasisakė apie diktatorių Smetoną, šiuokart piktinosi spaudos priežiūra. Pasirodo, prezidentas netesės pažado
suteikti spaudai laisvę, nes vis neatšaukia nepaprastosios padėties. Kauno karo komendantas uždraudė
tendencingai rašyti apie vyriausybę, kariuomenę,
skelbti nusikaltėlių nuotraukas. Lietuva esą jau mėgdžioja nacių Vokietiją – privaloma spausdinti oficialias vyriausybės narių kalbas. Uždarytiems laikraščiams draudžiama pasirodyti kitais pavadinimais.
Didesnį tiražą turintys leidiniai gauna valstybės subsidijas. Kitų tiražai menki. Juos remia buvusių politinių partijų likučiai.
1935 m. sausio 13 d. (p. 14) Day’us rašo, kad diktatorius Pi łsudskis sveikatos sumetimais šią žiemą
pasiliko Varšuvoje, nesikėlė į Pietus, kur būtų galėjęs derėtis su Smetona. O šis diktatorius dabar suinteresuotas tartis su lenkais, nes reikia jų paramos
dėl Klaipėdos. Ieškoma formulės, kuri leistų Lietuvai normalizuoti santykius su Lenkija, neatsisakant
pretenzijų į Vilniaus kraštą. Vokietija piktinasi, kad
slopinamas nacių judėjimas Klaipėdoje, todėl įvedė
ekonominį boikotą, kuris Lietuvą stipriai paveikė –
nuo 1930 m. eksportas sumažėjo perpus. Kauną nuvylusi ir Baltijos sąjunga, nes nei Estija, nei Latvija
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nenori kištis į Lietuvos ir Lenkijos ginčą.
Kovo 27 d. (p. 8) plačiai aprašytas sukilimo Klaipėdoje nuslopinimas – keturi naciai nuteisti myriop,
77 įkalinti. Vardų ir detalių netrūksta. Įdomiausios
yra spėlionės apie sovietų vaidmenį. Maskvos įtaka
Kaune ryški – Lietuva sulaukė garantijų ir ekonominės paramos. Diplomatai kalba, kad norima Vokietiją
išprovokuoti imtis veiksmų, nors tai kelia pavojų Europos taikai. (Iš straipsnio neaišku, kas ir ko nori.)
Pasak Day’aus, už neramumus Rytų Europoje atsakinga Lietuva.
Man rašant šį tekstą, žiniasklaida vis dar aptarinėjo 2021 m. sausio 6 d. įvykius Vašingtone, kai įtūžusi
minia daužė langus, vogė kongreso narių dokumentus, šlapinosi Baltuosiuose rūmuose. Pasirodo, 1935
m. panašiai atsitiko Berlyne prie Lietuvos ambasados.
Minia, saugoma aviacijos ministro Goeringo specialiosios policijos, rėkdama „Vožkim jiems per sprandą“,
„Memelį grąžinkime į namus“, „Duokit mums tuos
žmogžudžius“, veržėsi pro barikadą, sustatytą iš sunkvežimių. Taip rašoma kovo 28 d. (p. 1) pranešime
iš Londono. Pakeliui į ambasadą rėksniai stabtelėjo
prie valstybės kanceliarijos – lange pasirodęs Hitleris jiems pamojavo. Aršios demonstracijos vyko daug
kur. Protestuotojai susirinko ir prie Lietuvos konsulato Karaliaučiuje. Protestuodamas Lietuvos generalinis konsulas Miunchene pasitraukė ir nukėlė Vytį.
Protestus organizavo užsienyje gyvenančių vokiečių
bendrija. Pranešime iš Kauno, irgi įdėtame į pirmą
puslapį, Day’us rašo, kad Lietuva neketina vokiečiams pataikauti. Visi Klaipėdos krašto policininkai
turėjo prisiekti ištikimybę Lietuvos konstitucijai.
Keturi nuteistieji atsisakė prašyti malonės. Gegužės
19 d. (p. 15) pranešta, kad įtampa atslūgo, nes prezidentas Smetona mirties bausmę naciams atšaukė. Vis
dėlto daug vokiečių liko nepatenkinti, esą kalėjimas
iki gyvos galvos nėra malonė.
Klaipėdos nacių teismą laikiau Lietuvos vidaus reikalu, bet dabar į jį pažvelgiau platesniame tarptautinių santykių kontekste. 1935 m. birželio 16 d. (p. 12)
Day’us atpasakojo Smetonos kalbą. Priminęs Žalgirio
pergalę, prezidentas pabrėžė, kad Vokietijos agresyKultūros barai 2021 · 4

vumas auga, todėl lietuviams reikia bendradarbiauti
su lenkais. Smetona džiaugiasi, kad Vilniuje palaidota Pi łsudskio širdis. Viliasi, gal Varšuva vis dėlto
grąžins Vilnių. Greta įdėtas pranešimas, kad Lenkija
pasiryžusi ginti Pi łsudskio nustatytas sienas.
Rugpjūčio 12 d. (p. 10) paskelbtas Day’aus reportažas apie pirmąjį Pasaulio lietuvių kongresą Kaune – surengtas gausiausias kareivių ir šaulių (home guards) paradas Lietuvos istorijoje. Dalyvius pasveikino Anthony
Smetona. Kaunas pasipuošęs, viešbučiai perpildyti.
Labai šiltai priimti keli šimtai lietuvių iš Čikagos ir
kitų miestų. Vyriausybė nepamiršo padėkoti už tuos
$30.000.000, kuriuos per penkiolika metų Lietuva
gavo iš JAV. Kongresą organizavo Rapolas Skipitis
(1887–1976), kovo mėnesį tais reikalais lankęsis Amerikoje.
Rugsėjo 16 d. (p. 11) iš Palangos plačiai aprašytas pirmasis per šešerius metus Smetonos interviu.
Pagrindinė mintis – Klaipėdos kraštas Lietuvai būtinas ekonomiškai, todėl bus ginamas visomis priemonėmis, net ir jėga. Artėjant rinkimams, gyventojus demoralizuoja galingos kaimynės propaganda.
Kenkia boikotas, nes Vokietija beveik nieko iš Lietuvos neperka. Smetonos pažadai surengti laisvus
rinkimus vietinių vokiečių neįtikino. Rugsėjo 24 d.
(p. 8) Day’us iš „Memelio“ (Klaipėda) smulkiai aprašė Kauno sukurtą balsavimo procedūrą. Jeigu ji iš
tikrųjų buvo tokia sudėtinga, vadinasi, išradingumo anuomet netrūko... Atseit balsuotojai gaus 187
lapų bloknotą su kandidatų pavardėmis ir turės išplėšti 29 lapus... Vokiečiai skundžiasi, kad nebuvo
priimti į rinkimų komisijas. Jie ir toliau ginsią savo
autonomiją, kurią lietuviai varžo. Žurnalistas pabrėžia, kad vietiniai yra atsidūrę tarp dviejų diktatorių – Smetonos ir Hitlerio. Sovietų spauda skelbia,
esą Stalinas remia Lietuvą. Latvija pamažu atsisako
neutraliteto, darosi Kaunui draugiškesnė. Siūlo gerinti santykius su Lenkija, jeigu Vilniaus klausimą
ji sutiks palikti atvirą. Rugsėjo 27 d. (p. 4) žurnalistas pranešė: Kaune baiminamasi, kad kariuomenėje
įtakingas Voldemaras, nors vis dar kalinamas, surengs pučą, siekdamas derėtis su vokiečiais. Be to,
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nerimaujama, kad vokiečiai atplėš Klaipėdos kraštą.
Vokietijos spauda rašo apie kariuomenėje kylančius
maištus, o Prancūzija praneša apie vokiečių laivyną, manevruojantį ties Klaipėda. Tilžėje laukiama
Hitlerio. Manoma, kad šiame pasienio mieste jis
pasakys kalbą, aiškindamas, kaip reikia balsuoti. Į
rinkimus atvyks užsienio stebėtojai. Rugsėjo 29 d.
(p. 15) pasirodė trumpa žinutė: „Klaipėdiečiai turi
pasirinkti vieną iš dviejų diktatorių.“ Spalio 16 d.
(p. 22) pranešta: jau paskelbti rinkimų į Klaipėdos
„landtag“ rezultatai – suvienyta vokiečių partija
gavo 24 vietas, lietuviai – 5. Priduriama, kad Voldemaras pateikė prašymą paleisti jį iš kalėjimo.
Lapkričio 7 d. (p. 14) Day’us pakartojo, ką rašė
anksčiau – esą šalį valdo ne diktatorius Smetona, bet
jo žmona. Pirmoji ponia sužlugdė Voldemarą, sužinojusi, kad premjero žmona skleidžia piktus gandus
apie ją. Kariuomenėje Voldemaras vis dar populiarus.
1934 m. birželio 7 d. karininkų delegacija pareikalavusi, kad Smetona atsistatydintų. Šis atsisakęs, bet
pažadėjęs daug ką pakeisti. O dabar karininkai kaltina, kad Prezidentas netesėjo pažadų.
1936 m. kovo 31 d. (p. 6) pranešama, kad Smetona yra pasirengęs derėtis su Lenkija bent jau tautinių mažumų klausimu, primindamas, kad lenkų
Lietuvoje mažiau negu lietuvių Vilniaus krašte, kur
jiems primetama lenkiška kultūra, uždaromos lietuvių mokyklos, kurių anksčiau buvo apie 200, o
dabar likę vos 14. Lietuva niekada neatsisakys Vilniaus, bet lenkai galėtų siūlyti kokį nors šios problemos sprendimą. Greta įdėta žinutė, kad Latvijos
diplomatas, puikus derybininkas, atvyko į Varšuvą
ir buvo šiltai priimtas. Todėl taikos tarp Lietuvos ir
Lenkijos perspektyva geresnė. Ši tema plėtojama ir
balandžio 5 d. (p. B8): latvių diplomato pastangomis
taikos sutartis jau rengiama. Vokietija remia vieną
pusę, Rusija – kitą. Į Varšuvą atvyko sovietų užsienio reikalų ministras Litvinovas.
Chicago Tribune nepamiršo ir vidaus įvykių. 1936 m.
birželio 10 d. (p. 15) pranešta apie Seimo rinkimus.
Opozicinėms partijoms dalyvauti neleista, todėl jos
rinkimus boikotuoja. Kauno žydai tikisi gauti bent
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dvi vietas, tuo tikslu iš aplinkinių miestelių važiuojama balsuoti į sostinę. Smetona sesiją sušauks veikiausiai liepos mėnesį. Manoma, bus svarstoma amnestija
politiniams kaliniams ir parama Pietų Lietuvos ūkininkams.
Žurnalistas Steele’as liepos 19 d. (p. D9) paskelbė
visą puslapį užimančią apžvalgą iš Kauno, pavadintą
„Verdanti Baltija. Lietuvos vaidmuo politinėje dramoje. Naujas pavojus Europai“. Pasak jo, trys mažos
Baltijos valstybės yra naujieji Balkanai, nes čia susikerta Vokietijos, Rusijos ir Lenkijos interesai. Autorius mini Lenkijos koridorių, Varšuvos valdomą
vokišką Sileziją, Dancigo klausimą. Įdėta nemažai
iliustracijų: žemėlapis, Smetona, tradicinis Kauno
vaizdas nuo Aleksoto, „keistai išdrožtas“ kryžius prie
valstiečių sodybos, teisiami Klaipėdos naciai, kuriuos
saugo kareiviai su „plieniniais šalmais“. Lietuva vertinama teigiamai: buvusi skurdi šalis eksportuoja
aukštos kokybės žemės ūkio produktus. Jos sviestas
žinomas visoje Europoje, kumpiai, šoninė ir šiaip
kiauliena yra aukščiausios kokybės. Valstybės skola
nedidelė, bet kraštas kenčia, nes eksportas sumažėjo,
kai Vokietija griebėsi boikoto. Lietuva laikosi geriau
už Airiją, su kuria turi nemažai panašumų. Tikėtina,
kad lietuviai ir airiai yra net giminės pagal rasę. Daug
antropologų mano, kad lietuviai – keltų atšaka, pasilikusi Baltijos pakrantėse per didžiąją keltų migraciją. Jie yra vieninteliai druidai ir medžių garbintojai
Rytų Europoje.
1936 m. rugsėjo 2 d. (p. 20) kreipiamas dėmesys į
vidaus politiką: „Lietuvoje fašizmas miršta. Renkasi
naujas Seimas“. Baimintasi, kad šis posūkis konstitucinės valstybės link išjudins neramumus, tačiau
taip neatsitiko. Visuotinis streikas neįvyko. Autorius
primena sukilimus po to, kai Smetona įvedė fašistinį
režimą. Daug kalbama Klaipėdos klausimu, aptariamos konflikto su Vokietija ekonominės pasekmės.
Minimi nesutarimai su Lenkija.
Beveik po metų, 1937 m. birželio 27 d. (p. 15), pasirodė trumpa žinutė, kad Pietų Lietuvai smogė tornadas. Antanas Smetona sudarė specialią komisiją, kad
nustatytų nuostolius ir suteiktų pagalbą.
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1938 m. vasario 15 d. (p. 6) Day’us iš Kauno paminėjo Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį,
pabrėždamas, kad Smetona ta proga amnestavo Voldemarą ir Klaipėdos nacius, nuteistus prieš keletą
metų. Kaunas apšviestas, iškeltos vėliavos, vyksta
kariuomenės paradai. Bet žurnalisto dėmesys nukreiptas į Vilnių – lietuviai piktinasi, kad lenkai
verčia juos asimiliuotis. Lenkų spauda skelbia, kad
Vilniaus gubernatorius uždarė kelias lietuvių draugijas, neva jos varė antilenkišką propagandą. Uždaryta dvylika bibliotekų, kurias rėmė Lietuvos ir
Amerikos lietuvių organizacijos.
Kaunas pasidavė ultimatyviam Varšuvos reikalavimui užmegzti tarpusavio santykius, tai daug ką
papiktino. 1938 m. kovo 22 d. (p. 4) Day’us pranešė: kalbama, kad vyriausybė atsistatydina. Didžiųjų
valstybių vadovai patenkinti, nes, Lietuvai priėmus
ultimatumą, didesnė tikimybė, kad tarp Vokietijos ir
Rusijos bus sukurtas neutralių valstybių blokas. Pagrindinis rūpestis, kaip išvengti Vokietijos karo su
Rusija. Lietuva dabar jau suprantanti, kad negalima
pasitikėti Rusija, todėl Kauno politika pasikeis. Įdomi
detalė: į Baltarusiją pasiųstas stebėtojas išsiaiškinti,
ar Lietuvos pusėje nesirengia įsikišti Rusija, pranešė,
kad koks nors ypatingesnis kariuomenės judėjimas
nevyksta. Kitą dieną (p. 6) pasirodė trumpa žinutė iš
Varšuvos – naujai paskirtas Lenkijos atstovas netrukus
išskris į Kauną. Sklinda gandai, kad prezidentas Smetona serga ir planuoja atsistatydinti. Balandžio 1 d.
(p. 31) pranešama, kad Lenkijos prezidentui prisistatys Lietuvos atstovas „Kazsis Skirpa“.
Gegužės 7 d. (p. 8) pranešta, kad Smetona apdovanojo Čikagos burmistrą Ldk Gedimino ordinu už tai,
kad didžiausiai pasaulyje lietuvių kolonijai suteiktos
„didelės privilegijos“.
Baigiantis 1938 m., Day’us lankėsi Klaipėdos krašte – jo reportažas paskelbtas gruodžio 11 d. (p. 1).
Nukeliavęs 80 mylių, nematė nė vienos lietuviškos
vėliavos, nė vieno lietuviško skelbimo. Lietuvos suverenitetas vien žodinis. Artėjančius rinkimus, be
abejo, laimės naciai. Klaipėdos vokiečiai reikalauja
visiškos kultūrinės ir ekonominės autonomijos, tik
Kultūros barai 2021 · 4

tada jie nekels klausimo, kad kraštas būtų grąžintas
Vokietijai. Padėtis įtempta, ji pasikeistų, jei žlugtų
Smetonos režimas ir į valdžią sugrįžtų Voldemaras.
Vokiečių vaikai vilki vokiškomis uniformomis, lietuvių – lietuviškomis, vieni su kitais dažnai susimuša gatvėse. Per rinkimų kampaniją užmušti du lietuviai, vienas vokietis sunkiai sužeistas. Greta įdėta
žinutė, kad masiškai bėga žydai. Iš krašto atsiimta
$5 000 000 kapitalo. Kitą dieną vėl pirmame puslapyje neabejojama, kad rinkimus Klaipėdos krašte
laimės naciai, nors balsai dar skaičiuojami. Balsavo
apie 95 proc. Rinkimai vyko tvarkingai. Tiesa, keli
uniformuoti naciai sumušė amerikiečių žurnalistą,
atsisakiusį atsiliepti Hitlerio saliutu. Bendrą padėtį
komplikuoja pačioje Lietuvoje keliami reikalavimai,
kad vyriausybė atsistatydintų. Vyksta studentų demonstracijos. Cenzūra neleido rašyti, kad jos nukreiptos prieš Smetoną. Esą studentai reikalauja, kad
nebūtų priimama daugiau žydų pabėgėlių iš Vokietijos. Lietuva jau priėmė jų apie 4 500.
Gruodžio 13 d. (p. 1) pranešta: Prancūzija ir Britanija labai susirūpinusios, kad Klaipėdos kraštą prisijungs Vokietija. Ilgoko teksto autorius vėl primena
Lietuvos bėdas – siekiama Smetonos atsistatydinimo,
naują vyriausybę turėtų sudaryti Voldemaras. Smetona sako, kad norėtų su Vokietija palaikyti gerus santykius, o Klaipėdos kraštui suteiks plačią autonomiją.
Klaipėdos vokiečiai, net nelaukdami, kol bus suskaičiuoti balsai, reikalauja, kad iš krašto pasišalintų Lietuvos policija. Gruodžio 14 d. (p. 6) įdėtas Smetonos
portretas. Pranešama, kad Kaunas nurodęs Klaipėdos policijai areštuoti šešis lietuvius, kaltinamus
sąmokslu prieš Lietuvos vyriausybę. Klaipėdiškiai
juos areštavo, bet lietuvių pareigūnams neperdavė.
Kaune irgi vyksta areštai. Minimi Leonas Bistras ir
Pranas Dielininkaitis, netiksliai apibūdintas kaip XX
amžiaus redaktorius. Neteisinga pastaba, kad šis laikraštis oficialus, priešingai – tai opozicijos dienraštis.
Aptariama sudėtinga tarptautinė padėtis. Klaipėdos
vokiečiai baiminasi lenkų sąmokslo nuversti Lietuvos
vyriausybę. O lietuvių pareigūnai kalba apie vokiečių
agitaciją tarp Galicijos ukrainiečių, nukreiptą prieš
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lenkus. 1939 m. kovo 28 d. (p. 2) pranešama apie Lietuvos politinę krizę ir sudarytą naują vyriausybę. Visuomenės nepasitenkinimą sukėlė tai, kad Klaipėdos
kraštas atiduotas vokiečiams.
...Sovietų ultimatumai ir okupacijos buvo jau čia
pat. Chicago Tribune dažnai minėjo Smetonos pabėgimą, atvykimą į Ameriką, jo veiklą ten, mirtį Klivlande. Pasitaiko korektūros klaidų, rašoma
Smetona, nors turimas omenyje čekų kompozitorius
Smetana. 1939 m. spalio 29 d. (p. D4) įdėtas įdomus
skelbimas: Lietuvai priėmus sovietų ultimatumą
dėl karinių įgulų ir atgavus Wilno, atsiradusi didelė
Baltijos valstybių pašto ženklų paklausa. Todėl perkantys Europos pašto 133 ženklus, kaip dovaną gaus
pilną ir gražų pašto ženklų rinkinį, kuriuo pagerbtas
Antanzas Smetona...
Retas Čikagos lietuvis, net ir mėgstantis atostogauti
Michigan City, žino, kad 1941 m. spalio 12 d. Antanas
Smetona Tarptautiniam draugystės sodui padovanojo
medį. Chicago Tribune 1965 m. birželio 20 d. (p. IND3)
paskelbė nuotrauką – dvi mergaitės, ne lietuvaitės, vandens pistoletu laisto kuklią Lietuvos prezidento dovaną.
Beje, Olandijos karalienė šiam sodui padovanojo 200
000 tulpių, o Persijos karalius – rožių. Smetonos pasodintas medis – tai lietuviško darželio pradžia. Margučio
1941 m. nr. 20 viršelis papuoštas renginio nuotraukomis. Draugas 1941 m. spalio 14 d. (p. 8) šiam įvykiui
skyrė vos keliolika eilučių.
Ar medis išlikęs iki šiol, nežinau. Dabar tame parke, pervadintame Draugystės botanikos sodu, dažnai
rengiamos vestuvės.
Ką Chicago Tribune rašė apie Smetoną iki 1939 m.
imtinai, jau aptariau, čia apžvelgsiu jo atvykimą į
Jungtines Valstijas, 1940-uosius palikdamas kitai
progai.
Nuorodų į Smetoną nemažai. Deja, kompiuteris
dažnai nesugeba atskirti Smetonos nuo Smetanos,
tad surinkę Lietuvos prezidento pavardę, keliolika
kartų sužinome, kad Čikagos radijas pristatė čekų
kompozitoriaus Bed řicho Smetanos kūrinius. Pasitaiko ir kitų Smetonų. Štai 1950 m. gegužės 24 d. Chi90

cago Daily Tribune paskutiniame puslapyje paskelbė
akrobatės, moters be kaulų, nuotrauką. Jos galva tarp
kojų, smakras atremtas į grindis, prie lūpų – šampano taurė. Tuo metu Alois Smetona vaikščiojo ore ant
ištemptos virvės ir valgė kalakuto kulšį.
Lietuvos prezidentas, pabėgęs sovietams okupuojant Lietuvą, pasiekė Niujorką 1941 m. kovo 10 d. laivu Argentina, – paskelbė Chicago Tribune. Iš pradžių
Smetonai buvo suteikusi prieglobstį Vokietija, po to
jis išvyko į Portugaliją, iš ten – į Pietų Ameriką. Savotiška detalė – atsisakęs karūnuotis karaliumi, nors
tokių pasiūlymų buvo. Įdėta egzilianto nuotrauka. Ir
kitas žinias apie jį dažnai papildo atvaizdas.
Balandžio 30 d. (p. 6) rašoma, kad penktadienį,
gegužės 2 d., Smetona atvyks į Čikagą ir dalyvaus savaitgalio renginiuose, kuriuos organizuoja šio miesto
lietuvių komitetas. Ta proga dvi lietuvaitės pasiuvo
Amerikos vėliavą, kurią padovanos Lietuvos prezidentui. Abi siuvėjos nufotografuotos. Beje, tvirtinama, kad Smetona su savimi atsivežęs pirmąją Trispalvę, pasiūtą, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę.
Deja, spalvos išvardytos atvirkščiai – pradedama nuo
raudonos. Šią istorinę vėliavą Smetona išsivežė slaptai, traukdamasis iš Lietuvos. Nežinau, kiek čia tiesos, o jei taip, tada įdomu, ar vėliava išsaugota.
Čikagoje prezidento laukė iškilmių kalendorius ir
valstybės pareigūnai, Bažnyčios atstovai, vieni aukštesnio, kiti žemesnio rango. Miestą Smetona pasiekė
traukiniu 8:40 ryto. Po keleto valandų jį su žmona
priėmė Čikagos meras. Priešpiečius valgė istoriniame, puošniame Palmer House viešbutyje. Vėliau susitiko su Čikagos arkivyskupu, būsimuoju kardinolu,
padėjo vainiką prie Dariaus ir Girėno paminklo. Kitą
dieną prezidentas ir jį lydintys asmenys (Presidential
party) vyks į Springfieldą, Ilinojaus valstijos sostinę,
kur juos priims vicegubernatorius. Po priešpiečių
Smetona padės vainiką ant Abrahamo Lincolno kapo.
Sekmadienį, gegužės 4 d., dalyvaus mišiose Šv. Jurgio
bažnyčioje,1 valgys priešpiečius su klebonu. Vakare
Palmer House įvyks banketas. Dalyvaus koks 1000
svečių. Kalbės Čikagos burmistras ir lietuvių veikėjai.2 Smetonos kalba per radiją bus transliuojama viKultūros barai 2021 · 4

sai Amerikai. Bus iškelta pirmoji Lietuvos trispalvė ir
specialiai prezidentui pasiūta JAV vėliava, – pranešta
gegužės 2 d. (p. 27).
Smetonos susitikimo su prezidentu Rooseveltu,
trukusio visą valandą, kaip rašė Draugas balandžio
19 d. pirmame puslapyje, Chicago Tribune išvis nepaminėjo.
Ką prezidentas pasakė per priešpiečius su Čikagos
meru, Chicago Tribune perteikė gegužės 3 d. (p. 6),
įdėjo nuotraukas iš Smetonos susitikimo su arkivyskupu, o Smetonienės su keliomis poniomis. Šios kalbos
turinys keistokas, dėmesį patraukia antraštė „Naciai
absorbuoja Rusiją, – sako Lietuvos prezidentas“. Nieko panašaus nesu girdėjęs. Toks teiginys netikėtas, juo
labiau kad iki naujo karo Rytuose pradžios buvo likę
visai nedaug laiko. Gal čia žurnalisto klaida? Norėjau
pasitikrinti, bet viso teksto niekur neradau. Šiaip ar
taip, pasak laikraščio, Smetona tvirtino, kad Stalinas
bijo ką nors daryti, nes jo kariuomenė silpna, o Hitlerio
agentai į savo rankas perima Rusijos pramonę, lygiai
kaip pasielgė Italijoje. Paminėti Kaukazo naftos telkiniai ir plieno gamyklos. Netrukus Rusijoje naciai įsigalės lygiai kaip Italijoje. Smetona nemano, kad Amerika
velsis į karą, bet jos vaidmuo bus labai reikšmingas per
taikos derybas ir pokariu, atstatant Europą. Kas laimės
karą, sakė negalintis nuspėti.
Antroji kalba, pasakyta per iškilmingą banketą,
buvo transliuojama visai Amerikai. Chicago Tribune
gegužės 5 d. (p. 8) žurnalistas cituoja: „Koks baisus
dabartinės Europos vaizdas. Žmonės yra pavergiami,
deportuojami iš savo namų, marinami badu, žudomi.
Labiausiai kenčia mažos tautos, neįstengiančios pasipriešinti brutaliai agresijai. Joms gresia sunaikinimas,
nors jų indėlis į žmonijos kultūrą didžiulis. [...] Religija, vietiniai papročiai, viskas, ką brangina tauta ir
kultūra, yra naikinama. Todėl žmonės stengiasi iš sovietinio rojaus pabėgti, nepaisydami, kad spygliuotų
vielų tvoras saugo bolševikų kareiviai ir pikti šunys.
Žmonės verčiau rizikuoja gyvybe, negu lieka gyventi
bolševikų žadėtame rojuje, kuris iš tikrųjų yra pragaras.“ Pasak Smetonos, visos mažos tautos tiki, kad
Amerika yra taikos garantas, skriaudžiamųjų užtarėKultūros barai 2021 · 4

ja. „Lietuvių tauta vis dar gyva. Ji nepasiduos brutaliam bolševizmui. Ji išliks gyva ir vėl bus laisva.“
Kitą kartą Čikagoje Smetona kalbėjo sekmadienį, rugpjūčio 24 d. Pasak Chicago Tribune rugpjūčio 25 d. (p. 11) publikacijos, tautinių šokių festivalis pritraukė 15 000 lietuvių kilmės žiūrovų. Kalbėjo
„buvęs“ Lietuvos prezidentas. Dabar sakytume, gal
žurnalistas ne visai teisingai suprato jo žodžius, o gal
kai ką pats perdėjo. Kita vertus, anuomet patikrinti ir
patikslinti žinias nebuvo galimybės. Pasak Smetonos,
iki pat karo pradžios raudonieji grobė taikius gyventojus: „Neleisdami pasiimti nei maisto, nei drabužių,
tarsi gyvulius grūdo į prekinius vagonus, plombavo ir
vežė į Rusijos gilumą.“ Jeigu nesulauks pagalbos, dauguma iš jų mirs. Prasidėjus karui su sovietais, lietuviai sukilo. Traukdamasi Raudonoji armija žudė politinius kalinius, viską degino. Daug miestų, miestelių,
kaimų, gyvenviečių sulyginta su žeme. „Apie 150 000
gyventojų liko be namų, pinigų, maisto, be jokio turto.
Jų namai sudeginti, šeimos išardytos, vaikai neranda
savo tėvų. Ligoniai liko be priežiūros, nes besitraukdami raudonieji gaudė gydytojus ir juos išsivežė, o dabartiniai okupantai vokiečiai užėmė visas ligonines.“
Smetonos žodžius Chicago Tribune pakartojo vedamajame „Laisvės Lietuvoje“ rugpjūčio 28 d. (p. 14.), jais
paremdamas savo nusistatymą, kad Amerikai nereikėtų veltis į karą: „Ar verta sutelkti mūsų kariuomenę tam, kad į Lietuvą sugrąžintume raudonuosius?“
Sužinojęs, kad JAV suteiks paskolą Rusijai, laikraštis
klausia: „Ar bent už dalį tų pinigų lietuviai politiniai
kaliniai bus aprūpinti maistu ir medicinine priežiūra?
Ir ką reiškia įvairios laisvės, ar jų būtų keturios, aštuonios, ar dešimt, mažoms tautoms, tapusioms dviejų besivaržančių brutalumų aukomis?“
Paskutinis sakinys – tai sarkastiška apeliacija į garsiąją prezidento Roosevelto kalbą „Keturios laisvės“,
pasakytą 1941 m. Joje išreiškiamas troškimas, kad
viso pasaulio žmonės džiaugtųsi žodžio ir tikėjimo
laisve, gyventų laisvi nuo skurdo ir baimės. Laikraščio klausimas aktualus ir dabar – ar Amerika, karo
metais besąlygiškai remdama Sovietų Sąjungą, liko
ištikima Roosevelto skelbiamiems idealams? JAV
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lietuvių 1942 m. pateiktas prašymas, kad Jungtinės
Valstijos tarpininkautų, padėdamos Tarptautinio
Raudonojo Kryžiaus atstovams gauti leidimą aplankyti Sibiro tremtinius, liko be atgarsio.3
Spalio 13 d. Palmer House įvyko Lithuanian National Relief Fund banketas. Gal čia turimas omenyje Lietuvai gelbėti fondas ar Lietuvai vaduoti sąjunga.
Tačiau įdomu, kad, pasak Chicago Tribune informacijos, paskelbtos 1941 m. spalio 14 d. (p. 3), fondo garbės
komitetui priklausė Wendellis Wilkie’s (1892–1944),
kandidatavęs į Amerikos prezidentus 1940 m., o Lietuvai vaduoti sąjungos pirmininkas buvo lietuvių išeivijos veikėjas Antanas Olis (1898–1958), turėjęs ryšių
su JAV politikais. Smetona, sakydamas kalbą, daug
dėmesio skyrė Roosevelto ir Churchillio deklaracijai,
parėmusiai mažųjų tautų troškimus. Manau, apeliuota į Atlanto chartiją, paskelbtą 1941 m. rugpjūčio
14 d., bet panašių deklaracijų buvo ir daugiau. Pasak
Smetonos, tai leidžia tikėtis, kad po karo susikurs
tarptautinė organizacija, kuri puoselės taiką, derins
santykius tarp mažų ir didelių tautų. Visi nori, kad
karas kuo greičiau baigtųsi, bet nežinia, ar taip bus.
Kaip įmanydami prisidėkime, kad pasaulyje būtų atkurta tvarka, – ragino prezidentas.
Minint Lietuvos nepriklausomybės 25-metį, Smetona vėl lankėsi Čikagoje, meras vėl surengė priešpiečius.
Kalbėdamasis su žurnalistais, prezidentas pabrėžęs, kad
tiek Rusija, tiek Vokietija, nors grumiasi tarpusavyje,
abi yra priešiškos Lietuvai, trokštančiai nepriklausomybės. Beje, Amerikoje ir tada, ir dabar Rusija dažnai
painiojama su Sovietų Sąjunga. 1943 m. vasario 17 d.
(p. 3) Chicago Tribune rašė, kad vasario 16 d. viename
Čikagos viešbutyje susirinko apie 500 lietuvių kilmės
amerikiečių, paminėta ne tik nepriklausomybės sukaktis, bet ir lėšų rinkimo vajaus pabaiga. Siekta parduoti karo obligacijų už 1.000.000 dolerių ir nupirkti
keturių motorų lėktuvą, kuris bus pavadintas Lituanica.4 Pasak Smetonos, jeigu didžiosios valstybės, karui
pasibaigus, prarytų mažąsias, įsiviešpatautų chaosas.
„Dr. Smetona“ tvirtai tiki, kad jo tėvynė bus laisva. Jis
remiasi Atlanto chartija ir tuo, kad Amerikos ir jos sąjungininkių pergalė esanti užtikrinta.
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Beje, laikraštis 1943 m. vasario 16 d. (p. 7) paminėjo prezidento sūnų Julių Rimgaudą Smetoną (1913–
1974), kuris, Lietuvoje buvęs universiteto profesorius,
dabar dirba fabrike. Nežinia, ar tėvas perdėjo, ar žurnalistas nesuprato – sūnus keletą metų dirbo universitete asistentu, bet profesorius nebuvo.
Smetonos žūtis Klivlande aprašyta 1944 m. sausio
10 d. pirmame puslapyje. Įdėtas Smetonos portretas ir
triaukščio namo, kuriame prezidentas žuvo per gaisrą
sausio 9 d., nuotrauka. Matyti trečią aukštą siekiančios
kopėčios. Atvykęs į Ameriką 1941 m. kovo pradžioje,
Smetona kelis mėnesius gyveno Čikagoje, po to persikėlė pas sūnų į Klivlandą. Žūtis sužlugdė viltį, kad po karo
prezidentas sugrįš į atkuriamą Lietuvą ir baigs savo septynerių metų kadenciją. Jis vadinamas Lietuvos nepriklausomybės architektu. Klivlande gyvenęs ramiai. Egzilinės
vyriausybės nesubūrė, nors buvo Jungtinių Valstijų pripažintos šalies vadovas. Lietuvių valstiečio sūnus Smetona – politinis Sovietų Sąjungos priešas. 1926 m. pamatęs,
kad socialistių vyriausybė flirtuoja su Maskva, surengė
pučą ir keletą metų valdė be parlamento, kaip diktatorius.
Nesama užuominų, kad gaisras tyčinis. Dūmus užuodusi žmona ragino vyrą kuo greičiau lipti laiptais žemyn.
Jis apsisuko atgal pasiimti palto, nes lauke šalta. Gaisrininkai rado jį gulintį ant grindų, dar gyvą, alsuojantį,
galvą apsidengusį kailiniais. Po keleto valandų ligoninėje
prezidentas mirė. Sausio 11 d. (p. 12) pranešta, kad laidotuvės įvyks Klivlando katedroje sausio 13 d., dalyvaujant vyskupui. Atvyks „šios mažos Baltijos valstybės“
pareigūnai, tarp jų konsulas „P. Canzeardis“ (Petras
Daužvardis). Neminima, kad laidotuvėse dalyvaus
kitų valstybių vadovai. 1944 m. vasario 13 d. (p. 18)
pranešta, kad Čikagoje vasario 12 d. vyskupas laikė
gedulingas mišias...

1

Bažnyčioje klūpančio Smetonos nuotrauką Draugas įdėjo 1941 m. gegužės 6 d. (p. 1).

2

Mero kalbą angliškai Draugas paskelbė 1941 m. gegužės 9 d. (p. 5).

3

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas, 656/2/1175, lapas 129.

4

Draugas 1943 m. liepos 7 d. (p. 1) paskelbė sunkiojo bombonešio Lituanica nuotrauką. Bombonešį šventina lietuvis kunigas.
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Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai CXC

POLITINĖ LEVITACIJA

P

avasaris mano būrimo salone Dura necéssitas išsiliejo
visomis vaivorykštės spalvomis, kokiomis pražysta
pamušti paakiai, ne vien žibutės, purienos ir lgbt vėliavos.
„Laisvę papūgoms ir basta!“ – karingai pareikalavo visuomenės dalis, atkišusi špygą pandemijai, o Šimonytė su
tuo reikalavimu sutiko, nepaisydama vis didėjančio karūnuotų papūgų skaičiaus ir ekspertų gąsdinimų, kad dėl
to prasidės tikra Sodoma ir Gomora. Garsus politologas
Rimvydas Va-ir-va-kaip niūriai pranašavo: „Laužas po
trimis valdžios moterimis (raganomis, kaip jas vaizduoja Karbauskis) bet kuriuo atveju (net jei paskraidžiusios,
prisilesusios ir prisig ėrusios papūgos vėl taikiai nutūps į
narvelius) nebeužges, nes jau liepsnoja mėlyna mūsų isterijų ir vaikiško pykčio ugnim.“
„Pats esi suvaikėjęs, – politologui į dantis vožė anoniminis interneto mizoginas, – užteks šitą šutvę vadinti Vyriausybe. Vyrų ten nėra. Tai bobinčius pačia blogiausia prasme! Didelės ambicijos, mažai amunicijos.“
„Gal tavo Skvernelis su Veryga labai daug nuveikė?“
– kibo tam į abu skvernus anoniminė feministė, tvirtindama, kad procesas visiškai natūralus – kuo didesni
lūkesčiai, tuo kartesnis nusivylimas. Be to, politika –
apskritai keblus reikalas, nes labai primena vedybas: iš
pradžių siekiama susijungimo, paskui kovojama už lygias teises, galiausiai reikalaujama nepriklausomybės.
„Ar žinote, koks esminis skirtumas tarp Dievo ir
politiko? Dievas nesideda esąs politikas“, – filosofavo
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keletas vyresnės kartos mąstytojų, tarp jų ir manasis
bendravardis Krescencijus.
„Tai persifliažas! – karštai pasipiktino buvęs VU
rektorius Artūras Ž., – Tariamu mandagumu užmaskuotos patyčios!“
Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui keliais niuksais buvo priminta, kad jis pats yra persifliažo
meistras, dalį visuomenės išvadinęs kiaulėmis, kai viešai pareiškė: „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia,
kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos.“
„Oponentų neleidžiame vadinti ne vien kiaulėmis,
bet ir pederastais, – priminė Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkas Audrys A., išaiškinęs, kad tas
graikiškos kilmės žodis turi menkinamąją reikšmę ir
padorioje draugijoje viešai nebevartotinas. Analfabetas
Laisvo laikraščio vedlys Aurimas Drž. iškart užprotestavo ir darbais įrodė, kad į VLKK jam nusispjaut ir net
nusišnypšt – nosines savo leidinyje specialiai deda ten,
kur nereikia, bet nededa ten, kur jų reikia. „Tai normali
normalaus protesto forma“, – kolegą pateisino kitas mažaraštis, esą šį darbštų žurnalistą, prirašantį pusę savo
laikraščio, kamuoja piknolepsija – tai dažni, bet trumpalaikiai sąmonės užtemimai. Taip yra todėl, kad minėtą Aurimą Drž. persekioja Prezidentūros patarėjai, visos
šalies prokurorai, teisėjai ir kiti piktadariai.
„Man labiau rūpi ne pavienio asmens kančios, bet
visos tautos skurdinimas, nes valstybinės institucijos
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niekaip neišsigydo jas apėmusios oniomanijos – tai liguistas, beveik nekontroliuojamas įprotis pirkti daug
ir dažnai, be to, visiškai nereikalingus daiktus už biudžeto pinigus“, – krimtosi paranojikas, pasidėjęs didžiulį tokių pirkinių sąrašą.
„Ilgainiui viskas be jokios pateisinamos priežasties
yra šlykščiai iškraipoma. Pamenate, senovės Graikijoje
nereidės buvo mitinės būtybės, Nerėjo, jūrų grožio bei
ramybės dievo dukterys. O dabar? Dabar tai žieduotosios
kirmėlės, įsiraususios į narvelius netoli jūros kranto.“
„Iš užjūrio plūsta visos blogybės! – suspigo užkietėjęs antizapadnikas, matyt, Kremliaus šnipas. – Amerikoje, vadinamojoje svajonių šalyje, verčiami nuo
postamentų neva rasistiniai Kolumbo monumentai,
bet statomi aiškiai seksistiniai paminklai Marilynos
Monroe apatinėms kelnaitėms! O dar vargšą Donaldą
vis bando užtrumpinti, kitaip tariant, nuteisti...“
„Čia visiškai nieko baisaus, – oriai suniekino rėksnį
pats signataras politologas Audrius B., – Dar Trockis
sakė, kad teismas, per kurį vyksta politinis susidorojimas, yra tikra to politiko „žvaigždžių valanda“. Taigi
demokratams čia jokia pergale net nekvepia. Beje, Kinijoje toji Marilyn jau parversta ant žemės.“
„Pačiam kapitalizmui kaput! – pranešė įžvalgus romantikas ir ciniškai išgvildeno susiklosčiusią situaciją,
pradėdamas nuo XVII a. pradžios. Pasirodo, 1602 m.
Amsterdame, jaukioje siauroje alėjoje, tupėdamas namuose, vienas prekybininkas pradėjo pardavinėti savo
ką tik įkurtos bendrovės „Olandijos Rytų Indija“ akcijas. Tai buvo pirmoji vertybinių popierių birža, atvėrusi kelią pasaulinei kapitalistinei rinkai. Dabar to paties
Amsterdamo gyventojai vieni pirmųjų ėmė keikti šią sistemą ir žada, kad pasibaigus krizei, vietoj rinkos ims plėtoti
„spurgų“ ekonomiką. Šią teoriją dar 2017 m. (argi ne džiugus sutapimas su Žiemos rūmų šturmu prieš 100 metų!)
pagrindė britų ekonomistė Kate Rawort, pareiškusi, kad
ligšiolinis ekonominis mąstymas visiškai netinka XXI a.,
kai planeta pakibusi ant plauko dėl klimato kaitos.
„Šią mintį, girdėjau, plėtoja ir lietuvių rašytojas, svajonių desantininkas Sigitas P. naujame romane „Laiko nusikaltimai“, – įsiterpė kuklus literatūrologas, bet buvo iškart
užčiauptas, nes visi nekantriai laukė kapitalizmo pabaigos.
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„Trumpai tariant, toji Rawort siūlo sukurti vadinamąją „saldžią vietą“ – šiame rojuje visi gautų, ko
nusipelnė, tačiau būtų nustatytos tam tikros „aplinkos lubos“, kurias turtingų kraštų kapitalistai jau
seniai yra pramušę. Amsterdamas siekia, kad visas
beveik milijoninis miestas patektų į tos „saldžios
vietos“ arba „spurgos“ vidų. Susibūrė net „Amsterdamo spurgų koalicija“. Spurgos teorijai kaip naujam mąstymui jau pritarė popiežius Pranciškus,
o britų gamtosaugininkas seras Davidas Attenborough „spurgą“ vadina kompasu, rodančiu kelią tvaraus pasaulio link...“
„Ar mes protu suvokiame, kur važiuoja mūsų likimo autobusas?! – isteriškai suklykė svajonių tinklaraštininkė Jurga Lago. – Dėl tų saldžių spurgų mūsų
gyvenimas visiškai apkars, nes nekilnojamojo turto
mokestis šaus į atvirą kosmosą!“
Persigando visi, staiga pasijutę benamiais ir maldaudami neužmėtyti jų spurgomis. Tada vėl grįžo prie
kasdieninių problemų. Olava S. iš respublikoninių
Tomkaus žinių aiškino, kad politikoje lygių galimybių
nėra, turima jų tiek, kiek išsikovojama. Kiti svarstė,
ar tikrai Ramūnas K. prarado savo šešėlį – Saulių S.,
vietoj bendrystės užsimaniusį lyderystės. Tretiems rūpėjo, ar dar ilgai Angela Merkel trypčios lendlerį, vidutinio tempo vokiečių liaudies antros bangos šokį su
Putinu Raudonuoju.
Pagaliau visi sutarė, kad žmonės nebūtinai turi kartoti kitų klaidas, kartais kūrybiškai susigalvoja savų.
„Viskas kaip gamtoje, – lingavo galvą svajonių gamtininkas Selemonas. – Štai žalieji baziliskai minta augalais, vabzdžiais, kitais bestuburiais, o patys yra įtraukti
į tokių grobuonių kaip gyvatės ir plėšrieji paukščiai valgiaraštį... Visai kaip opozicija su pozicija.“
Klientai, pasiguodę, kad šalyje tebetvyro politinė
levitacija – okultinis reiškinys, kai materialūs kūnai,
t. y. sprendimai, pakimba ore, nepaisydami visuotinio
traukos dėsnio, t. y. politologų nuomonės, išsiskirstė
kas žibuokliauti, kas girtuokliauti.
Tiesiai iš spurginės
Krescencija ŠURKUTĖ
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SUMMARIES
Almantas SAMALAVIČIUS. About the Freedom of Speech and “Hate Speech”.
The author of the article – former president of Lithuanian PEN argues that
recently freedom of speech and expression has been strangely marginalized and overshadowed by an ideological discourse of hate speech. He
overviews developments in academic culture that brought political correctness – a concept borrowed from chairman Mao’s vocabulary that perhaps was introduced with good intentions but finally brought confusion
and culture of double speech in western academic culture. It is noted that
hate speech is ill defined, yet nevertheless it is used to further marginalize
the freedom of speech and criminalize certain forms of self-expression.
Shall we lose more important things while criminalizing some verbal discourses that most or some of us don’t like? (page 2)
Algis MICKŪNAS. The Ethos of Democracy. In the industrial era, lawmaking is often associated with power structures and in this sense,
governing of modern democracies is exceptionally linked to the legal
basis. This creates specific strife between the social statuses, political
rights, freedoms, and responsibilities of citizens. Thus, there is a strong
tendency to incorporate social powers into the public sphere, along
with irrationalities such as interests or “necessities.” Nevertheless, we
must not forget that every citizen who raises questions about public
affairs is already in politics. Even talking on the street about science reform, pollution, and health care means participating in politics without
fear of anyone hearing or diminishing such a talk (page 8).
Augis GUČAS. About the Place and Content of Monument to president Antanas Smetona. An open letter to parliamentary culture committee, the
minister of culture, Vilnius mayor and city’s architect in chief (page 13).
Česlovas SKARŽINSKAS. Something Between the Fingers. We encounter
an interesting situation in the field of Lithuanian poetry. Modernists
are ousting all those who still use classical forms who also defend older
literary traditions (page 14).
Regimantas PILKAUSKAS. From Concrete Wastelands to Water Fountains near Churches. People provide their opinions on issues regarding
heritage and insufficient care of squares. Polemical notes by a wellknown landscape architect (page 17).
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Rasa MURAUSKAITĖ. Music of Another Reality. In what terms we will
talk about the present time? Shall we talk about it after a few years?
Perhaps we will try to forget this time and its experience? Notes on
musical culture of pandemic period (page 20).
Remigijus VILKAITIS. Quo vadis, Lithuanian Theatre? Period of pandemic gave an urge to write. Two years have passed since we lost
an excellent actor Gediminas Girdvainis. Remigijus Vilkaitis talks to the
actor’s widow Kristina Andrejauskaitė about then and now in Lithuanian theatre (page 23).
Raminta JURĖNAITĖ. Mirages and Dreams of Viktoras Paukštelis and His
Dialogue with Tradition. A well known piano player Viktoras Paukštelis
(born in 1983) interprets Classical works masterfully and has established a dialogue with tradition of painting. About his exhibition in
Klaipėda) (page 32).
Stasys EIDRIGEVIČIUS. A History of One Exlibris or a Long Way To
Panevėžys. An artist‘s essay (page 35).
Dalia STAPONKUTĖ. Transnational Motherhood: Reality of Illusion? The
essay based on a book by Italian photographer Marina Cavazza and
literary critic Eglė Kačkutė Portrait of a (Working) Mother, to Rethink the
voice of a mother as a kind of self-reflection and to deal with experiences of immigrant women. This exhibition was held in Vilnius library
of Adomas Mickevičius (page 37).
Algimantas ŠVĖGŽDA. Vilnius‘ Crossroad Will Never Be Empty. Essays
make and important legacy of painter Algimantas Jonas Švėgžda
(1941–1996). Five of his essays are being published (page 42).
Time for an Essay Has Come. Phillip LOPATE is interviewed by Naief YEHYA.
Phillip Lopate wrote two excellent collections of essays in 2013: To
Show and To Tell: The Craft of Literary Nonfiction and Portrait inside my
head. These books provide an opportunity to talk about literature and
film (page 52).
Herkus KUNČIUS. The Attack on the Train in Bezdonys. Short Opera of a
Western kind (page 57).
Vytautas LANDSBERGIS. From My Mother‘s Memory Tricks or Pearls. An
intellectual fragment of old times (page 79).
Kęstutis SKRUPSKELIS. Antanas Smetona and Lithuania in Chicago‘s
Press. Historical overview of how American printed media interpreted
the events of pre-war Lithuania and developments after former president Smetona died in sudden and suspicious fire in America after he
emigrated to US after Soviet occupation (page 80).
Krescencija ŠURKUTĖ. Political Levitation. Ironical essay on Lithuania’s
cultural and political life (page 93).
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Some Kultūros barai articles
and translations in eurozine
(www.eurozine.com):
Skaidra TRILUPAITYTĖ
Can we track what makes humans happy? (En) (Lt)
Lithuanian scientists are working on a formula for happiness. Their biometric
measurements of feelings and emotional states propose to improve lives. But
smart governance linking efficiency with happiness might have repercussions,
says Skaidra Trilupaitytė. In a pandemic-tainted world, tracking and advanced
lie detector tests could have questionable political uses.
Karl SCHLÖGEL
This mess of troubled times (En) (Lt)
The processes set in motion by the disintegration of the socialist economy in
eastern Europe eluded all analytical frameworks. It was a time of ‘wild thinking’, in
which received ideas were reconsidered and values re-assessed. We are still living
through this troubled era, writes the historian of the Soviet Union Karl Schlögel.
Joshua FARLEY, Almantas SAMALAVIČIUS
Where now for economics? A conversation with ecological economist
Professor Joshua Farley (En) (Lt)
Maths-based economics seems to be stuck in something of a rut. Almantas
Samalavičius, editor of Eurozine partner journal ‘Kulturos barai’, spoke to
Professor Joshua Farley, an ecological economist at the University of Vermont (UVM), about the failure of mainstream economic thinking to explain
economic reality, and why the dominant discourse nevertheless remains so
powerful in academia.
Diana GEORGESCU
The Romanians are coming’. Emerging divisions and enduring misperceptions in contemporary Europe (En) (Lt)
Following changes to UK immigration law in 2014, the documentary ‘The Romanians are Coming’ promised the truth behind the headlines. Diana Georgescu
finds a more troubling picture of Romanians, tied up with longstanding prejudices applied to eastern Europeans generally and Romani people in particular.
Aleida ASSMANN
Go East! (En) (Lt)
Stephen Holmes and Ivan Krastev argue that illiberal politics in central and eastern
Europe should be understood primarily as a reaction to the ‘imperative to imitate’
the West after 1989. But to downplay the ideological substance of the new authoritarianism is reckless in the current situation, responds Aleida Assmann. Recalling the contribution of eastern European dissidents to Europe’s culture of human
rights offers a corrective to the damaging myth of the ‘victorious West’.

SRTR fondas 2021 m. Kultūros barų
projektui „Kultūros akistata su
force majeure“ skyrė 31000 eurų, o projektui „Telkiamasis
kultūros vaidmuo“ – 34500 eurų

SRTR fondas remia rubrikas: Rūpesčiai ir lūkesčiai,
Nuomonės apie nuomones, Kūryba ir kūrėjai

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
Eurozine yra svarbiausių Europos kultūros žurnalų tinklas. Jis
jungia ir remia daugiau nei 100 žurnalų – savo partnerių bei
asocijuotų leidinių ir institucijų iš visos Europos.
Nauja transnacionalinė viešoji erdvė
Skelbdamas geriausius žurnalų – partnerių straipsnius įvairiomis
kalbomis, Eurozine atveria naują viešąją erdvę transnacionaliniam bendravimui ir diskusijoms.

Håkan FORSELL
Cracks in the future. On 1989 and historical time (En) (Lt)
The anachronistic appearance of the post-communist world fascinated
westerners visiting eastern Europe after ’89. As Håkan Forsell puts it, the East
offered the image of a ‘future that would never happen’. Four decades of
totalitarianism were rapidly forgotten by the seekers of ‘true Europe’.

Geriausi straipsniai iš visos Europos

Samuel ABRAHÁM
Intellectual paths in central Europe. An idealistic Havel, a cynical Orbán, and a compassionate Walter (En) (Lt) (Cy)
How can intellectuals of central Europe maintain their moral principles and
independence, yet support democracy, in an age when the region is again
traversing a rocky road paved with nationalism and populism?
Richard SAKWA
Back to Cold War and beyond (En) (Lt)
Instead of overcoming the division of East and West after 1989, the West embarked on a programme of expansion and Russia began to create an alternative world order. Yet as economic power shifts from the Atlantic to the Pacific
basin, this is just one aspect of the current clash of world orders.
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