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Almantas Samalavičius. Modernizmas, įtikėjęs tech-
nologine pažanga, daug žadėjo, bet mažai ką sugebė-

jo tesėti. Nepaisant su juo susijusių nusivylimų, šis menta-
linis ir fizinis paveldas vis tiek neužleidžia vietos naujam 
urbanistikos ir architektūros supratimui…

Leon Krier. Modernizmas ir įvairūs postmoder-
nistiniai jo vediniai, kaip antai high-tech, rekons-
trukcija, minimalizmas, „žvaigždžių“ architektūra 
(Starchitecture), modernistinis ir tradicionalistinis 
kičas, yra visiškai priklausomi nuo pigios iškasenų 
kuro energijos. Dominuojanti modernistinė staty-
bos tipologija su dangoraižiais ir žemėraižiais, su 
priemiesčiais, kurie masiškai dauginasi geografiškai 
atskirtose monofunkcinėse zonose, galės gyvuoti tik 
tol, kol jai tarnaus pigi iškasenų energetika. Susidū-

Atsilikimo bAimė 
apakina jos aukas
Su architektu, architektūros teoretiku ir urbanistu Leonu Krieru 
kalbasi Almantas SAmALAvičiuS

Leonas Krieras – belgų architektas, architektūros teoretikas ir urbanistas gimė 1946 m. Liuksem-
burge. Štutgarto universitete studijavo architektūrą, trejus metus dirbo architekto Jameso Stirlingo 
studijoje, vėliau kūrė Anglijoje, dėstė Architektūros asociacijoje ir Karališkojoje meno kolegijoje. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose vadovavo SOMAI – vienam stambiausių pasaulyje architektūros insti-
tutų, dėstė Prinstono, Jeilio, Virdžinijos universitetuose.

Urbanistinius projektus kūrė Romai, Liuksemburgui, Vakarų Berlynui, Brėmenui, Stokholmui, Miun-
chenui, Vašingtonui, kitiems miestams – tarp jų minėtini Kajalos (Gvatemala), Poundberio (D. Britanija) 
plėtros planai (šiam vadovavo ir jį rėmė Velso princas). Be kita ko, Krieras parengė Sysaido kurorto Floridoje 
bendrąjį planą, suprojektavo Sintros miesto (Portugalija) archeologijos muziejų, architektūros centrą Maja-
mio universiteto miestelyje, naują Aleksandrijos (Italija) kvartalą, Tor Bella Monaca Romoje (2010)…

Pasaulyje gerai žinomos jo knygos „Albertas Speeras, architektūra, 1932–1944“ (1985 ir 2013), „Architektūra: 
pasirinkimas ar likimas“ (1998), „Piešiniai architektūrai“, „Bendruomenės architektūra“ (abi 2009) ir kt.

Su Leonu Krieru, kuris laikomas vienu rimčiausių architektūrinio modernizmo (ypač funkcinio zo-
navimo ir priemiesčių plėtros) kritikų, aptarėme urbanizacijos ir statybų industrijos diktuojamas sąly-
gas, moderniosios urbanistikos ir architektūros ydas.

rusi su neišvengiamais naftos piko sukeltais padari-
niais, atsilaikys tik labai nedidelė šios ydingos kolek-
tyvinės praktikos dalis.

Modernizmo estetika reiškė pretenzijas, o galiausiai 
uzurpavo teisę į „naujumą“. Tačiau kai kurie įžvalgūs 
dominuojančių urbanistikos ir architektūros tendencijų 
kritikai teigia, kad primygtinis „naujumo“ vaikymasis jau 
virto nauja nuobodybės forma. Esate architektūros teo-
retikas ir praktikas, ginantis senesnę Vakarų civilizacijos 
tradiciją, tad ką manote apie urbanistikos perspektyvas? 
Ar šiame amžiuje irgi gyvensime įkalinti modernizmo es-
tetikos narve, ar galima tikėtis kokių nors proveržių?

Didžiąją to „naujumo“ dalį naujove laiko tik tie, kurie 
nieko neišmano. Architektūrinis modernizmas daugiau-
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sia imituoja formalius šaltinius, kurie yra kitapus archi-
tektūros lauko, nesvarbu, ar tai būtų mechanizmai, trans-
porto priemonės, ginklų ar įnagių dizainas, biologiniai ar 
cheminiai gamtos elementai. Anksčiau maniau, esą tada, 
kai žmonės pagaliau suvoks katastrofiškus moderniz-
mo padarinius, racionalus jų apsisprendimas paskatins 
pradėti radikalią architektūros ir urbanistikos reformą. 
Tačiau gebėjimas racionaliai mąstyti anaiptol nereiškia, 
kad individualius ar kolektyvinius sprendimus diktuoja 
protas. Mus, tiek individualiai, tiek ir kolektyviai, įkalino 
iškasenų kuras. Pasak Jameso Kunstlerio, esame smar-
kiai apgirtę (tiesiogine to žodžio prasme) nuo degalų. 
Tačiau priklausomybės esmė, žinoma, yra ne jie patys, o 
mūsų apkvaišimas nuo jų.

Pasaulyje gausu labai įvairaus architektūros paveldo, 
tačiau modernybės logika privertė daugelį kultūrų atsisa-
kyti savo tradicijų ir estetikos. Nepaisant to, kad Vakarų 
architektūros grandas Frankas Lloydas Wrightas reiškė 
gilią pagarbą Rytų tradicijoms, kad kūrėsi net Oriento są-
jūdžiai, vis tiek visame pasaulyje triumfavo modernybė. 
Kokią kultūrinę žalą padarė tokia dirbtinės aplinkos ho-
mogenizacija? Kaip vertinate įvairių kraštų vietines archi-
tektūros tradicijas ir estetiką?

Modernizmas uzurpavo ne tik „naujumo“ sampratą, 
bet ir visą „modernybę“. Nors jis primetamas iš išorės, 
tačiau yra trokštamas ir iš vidaus. Didelę šio geismo dalį 
motyvuoja jau ne fizinis apetitas ar poreikis, o tai, ką 
René Girard’as pavadino „metafiziniu geismu“. Kolek-
tyvinis susižavėjimas, skatinamas individualaus geis-
mo. Kaip dar galėtume paaiškinti „streso nekeliančių 
džinsų“ reiškinį? Jis nepatenkina jokio fizinio poreikio, 
išskyrus norą „daryti tai, ką daro kiti“. Geismas imituo-
ti geidžiamą modelį yra toks stiprus, kad nustelbia net 
savisaugos instinktą, kaip ir, pavyzdžiui, anoreksijos 
atveju. Be to, esama nemažai painiavos, susijusios su 
tradicinės ir moderniosios architektūros santykiu. Le 
Corbusier išdėstytus „penkis moderniosios architektū-
ros punktus“ galėtų įvykdyti ir tradicinė architektūra, 
nes jie nėra technologiniai, o tiesiog programiniai. Tie 
punktai neprieštarauja tradicinės konstrukcijos tiks-
lams, netrukdo naudoti natūralių statybos medžiagų. 

Akivaizdu, kad, brangstant iškastiniam kurui, sinteti-
nių statybos medžiagų paklausa mažės, reikės naudo-
ti natūralias vietines medžiagas. Tuo pat metu liausis 
dominavusi ir modernistinė tipologija, bus masiškai 
grįžtama prie tradicinio statinių tipo, kurį diktuoja kli-
matas, geografinė padėtis, dirvožemis.

Modernistinė architektūra – tai architektūros esperan-
to kalba, priklausoma nuo sintetinių statybos medžiagų 
ir klimato kontrolės mechanizmų. Problema yra ne tiek 
jos prigimtis, kiek pretenzijos būti vienintele legalia mo-
dernybės kalba, skelbiančia, esą tradicinė architektūra 
ir jos technikos yra „istorinės“, todėl „atgyvenusios ir 
anachronistinės“.

Praėjęs amžius garbino Universalaus architekto ar Di-
džiojo projektuotojo kultą, entuziastingai skelbiamą tokių 
skirtingų asmenybių kaip Wrightas, Buckminsteris Fulleris 
ir Le Corbusier. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais, sparčiai 
plėtojantis didmiesčiams ir augant nekilnojamojo turto rin-
kai, architektai jau nėra tokie savarankiški kaip anksčiau – 
tapę didelių kolektyvų dalimi, jie tarnauja statybų verslui. 
Pavienėms architektūros „žvaigždėms“ dar būdinga indivi-
duali estetika, tačiau dauguma šiuolaikinių architektų, regis, 
priversti susitaikyti su „paslaugų teikėjo“ vaidmeniu. Kaip šis 
statuso pokytis paveiks urbanistikos raidą?

Herojiška kūrėjo figūra, sumodeliuota tokių genijų kaip 
Michelangelas, Palladio, Wagneris, Picasso, Le Corbusier, 
tapo mimetiniu modeliu kiekvienam atskirai paimtam 
architektūros profesionalui. Tai dar vienas pavyzdys, kaip 
metafizinis geismas išstumia individualų geismą, todėl 
apima masinė frustracija, kai susiduriama su konkrečiais 
individo gebėjimais. Architektūros „žvaigždės“ tenkina 
pramogų alkį, kurdamos efektingus fejerverkus, kurie vi-
same pasaulyje stulbina architektūros beraščius.

Daugeliui atrodo, kad ateitis susijusi su sparčiu di-
dmiesčių ar megalopolių augimu. Prieš keletą dešimtmečių 
Constantinos Doxiadis platino ekumenopolio – pasaulinio 
miesto – viziją, kurią griežtai kritikavo ir atmetė Lewisas 
Mumfordas, kiti humanistai. Kai kurie kritikai tvirtina, 
kad dėl ekonominių ir aplinkosauginių priežasčių tiek di-
dmiesčiai, tiek dangoraižių džiunglės juose nebeturi atei-
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ties, ilgainiui miestai pradės mažėti. Kaip Jūs įsivaizduo-
jate urbanizacijos ateitį?

Romos klubas ir leidinio „Apie plėtros ribas“ [The 
Limits of Growth] autoriai Donella H. Meadows, Den-
nisas L. Meadowsas, Jørgenas Randersas, Williamas W. 
Behrensas III jau prieš 40 metų pateikė daug labai tikslių 
įžvalgų. Šiandien reikia suvokti didžiausią intelektualinę 
koncepciją, kuri teigia, kad technologija yra technikų lo-
gosas. Technologijos nėra nei aukštosios, nei žemosios, ši 
diferenciacija turi mažai ką bendra su protu, išmintimi, 
pažanga, ekologija. Ta iš jų, kuri, žvelgiant paviršutiniš-
kai, atrodys aukštoji, gali būti labai žema, nes pražūtinga 
ekologijos požiūriu, ir atvirkščiai. Dabar gyvename tokiu 
esmingu tarpsniu, kai pradedame kolektyviai suvokti, 
kad nebegalima remtis nuolatinio ekonominio augimo 
idėja, kuria buvo grindžiamas modernizmas ir pažanga. 
Kaip padengsime susidariusią ir vis didėjančią skolą, jei 
neįmanoma numatyti ekonominio augimo, pasibaigus 
naftos pikui ar vergų darbui? Tie, kurie apsimeta ži-
nantys, esą žmogus toks išradingas, kad visada ras išeitį 
iš bet kokios situacijos, nebegalės ilgai meluoti. Kad ir 
kaip šauniai mokslas tyrinėtų mikro- ir makropasaulius, 
iš esmės nėra jokio mokslo apie ekologišką civilizaciją. 
Kaipgi tie, kurie mums atstovauja, galės daryti protin-
gus ilgalaikius sprendimus, jei nėra patikimų duomenų 
apie išteklius? Klausimai, į kuriuos mokslui reikėtų kuo 
skubiau atsakyti yra tokie: koks žmonių skaičius ir kaip 
ilgai galės gyventi šiandieninėse vietovėse, regionuo-
se, šalyse, kontinentuose, esant dabartinėms geokli-
matinėms sąlygoms, dabartiniu politinės ekonomijos 
režimu ir su turimu techniniu, biologiniu inventoriu-
mi? Kokia galėtų būti moralinė, estetinė, techninė ir 
technologinė vertybių sistema, esant ribotiems laisvos 
energijos ištekliams?

Politikai vis labiau spaudžiami kuo skubiau daryti 
aplinkosauginius sprendimus. Nors visi viliamės, kad tie 
sprendimai grindžiami solidžia informacija, dažniausiai 
jie tėra rezultatas hipotezių, turinčių labai menką moks-
linį ir filosofinį pagrindą, be to, juos kur kas labiau moty-
vuoja industriniai negu ekologiniai interesai.

Intelektualinis skurdas lemia ir sprendimus, susijusius 
su urbanistine plėtra, statybos technologijomis ir trans-

portu. Visko, kas naudinga, kas teikia pasitenkinimą ir 
ko geidžiama, dydis, forma ir svoris būna riboti. Branda 
yra galutinis bet kokio sveiko augimo tikslas. Priemiesčių 
daugėjimas kaip priešprieša pernelyg didelei ekspansijai 
anaiptol nereiškia, kad miestai galės augti netapdami pa-
razitais, pražūtingais gamtai ir žmonėms. Pernelyg mažai 
žinome apie ilgalaikio planetos tvarumo galimybes ar net 
paskirų vietų gebėjimą ištverti. Urbanistikos ir architek-
tūros požiūriu gigantomanija, pasireiškianti kaip meilė 
dangoraižiams ir žemėraižiams, turi būti įveikta, nes tai 
pasibaigusios ikiekologinės eros ãtgyvena – juk industri-
nių kolosų gyvybę palaiko išimtinai iškasenų kuras.

Man nesuvokiama, kaip protingiems individams gali 
kelti susižavėjimą dangoraižių miestas ir jo padarinys – 
priemiesčiai. Dangoraižis (vertikalumo siekis) ir priemies-
tis (horizontalumo siekis) gali būti sėkmingi pavieniai 
objektai, tačiau tapę pagrindiniu planetos apgyvendinimo 
modeliu, jie yra aplinkos košmaras visais – ekologijos, po-
litikos, ekonomikos, sociumo ar kultūros – atžvilgiais.

Kaip vertinate naujus sąjūdžius, pavyzdžiui, ar Naujoji 
urbanistika padės įveikti avangardinį modernizmą, plačiai 
išsikerojusį visame pasaulyje? Ar mažesnio masto urbanis-
tiniai projektai ir socialiniai eksperimentai dabarties mies-
tuose parodys kelius, kaip išbristi iš krizės, į kurią įklampino 
neribota plėtra per pastaruosius du šimtmečius?

„Darnus miestas“ yra metafizinis idealas, utopinė 
pasakėčia. Realybėje egzistuoja neapibendrinami, pra-
gmatiški tokio miesto modeliai. Tai tik dalinės vizijos. 
Tradiciniai planavimo ir statybos būdai, kuriais remiasi 
Naujosios urbanistikos chartija, yra šis tas daugiau negu 
vizija, nes jie pagrįsti tvirta sąveika tarp urbanistinės for-
mos ir kraštovaizdžio, tarp konstrukcijos ir architektūri-
nio pavidalo, taigi remiasi ne paprasčiausia istorija, bet 
amžių patvirtinta patirtimi. Be objektyvių geometrinių 
ir fizinių savo charakteristikų, šie modeliai apibendrin-
tai reprezentuoja patraukliausias formas, kokias žmonija 
gebėjo sukurti iki šiol. Dabar jau akivaizdu – tai padėtų 
atremti iššūkius, su kuriais susiduriame, siekdami, kad 
miestai būtų tvaresni ir tinkamesni gyventi.

Nors aplinkosaugos situacija katastrofiška, tiek na-
cionalinės vyriausybės, tiek mokslų akademijos ir kiti 
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oficialūs tyrimų institutai jaučiasi bejėgiai 
ir beginkliai, todėl iki šiol nė neprasižio-
jo, kad pateiktų kokį nors raidos modelį, 
tinkamą ilgalaikei perspektyvai. Naujosios 
urbanistikos chartija, kuriai pritarė JAV 
Kongresas, kol kas yra vienintelė nuosekli, 
logiška, globali ekologiškos plėtros projek-
to formuluotė, ją inicijavo ir pateikė nepri-
klausomi profesionalai, paisydami visuoti-
nių interesų.

Naujosios urbanistikos teoriją reikėtų 
vertinti atskirai nuo praktinio jos taikymo, 
nes praktika kiaurai priklausoma nuo pri-
vataus sektoriaus užgaidų. Vietoves, aukštį, 
tankį ir įgyvendinimo būdą apibrėžia kli-
entų verslo planai ir egzistuojantys zona-
vimo reikalavimai. Dar pridurkime ir tą 
kompromitacijos vajų, kurio griebėsi po-
kyčiams nepasirengusi, priešiška profesinė 
aplinka drauge su įstatymų leidėjais ir biurokratais. 

Naujosios urbanistikos sąjūdžio vertę lemia ne dau-
gybė fragmentiškai įgyvendintų projektų, bet plati aplin-
kosauginė vizija ir ambicijos. Naujoji urbanistika nėra 
kokia nors nepajudinama doktrina. Kaip mokslinė teo-
rija, ji remiasi bandymais ir atsižvelgia į klaidas, eksperi-
mentai klasifikuojami, nustatant ilgalaikį jų vertingumą. 
Naujosios urbanistikos žinija tikrai nėra nei teologija, 
nei transcendentinė teorija, – tai technologija, skirta 
tam, kad gyvenimas planetoje būtų tvarkomas ekologiš-
kai, estetiškai ir etiškai.

Kadaise Mumfordas išpopuliarino sampratą „nau-
dinga praeitis“. Kokia estetinio ir kultūrinio paveldo dalis 
tebėra reikšminga, nepaisant ideologinio siautulio, kuris 
jau beveik ištisą šimtmetį apėmęs meną, architektūrą ir 
urbanistiką?

Tradicinė architektūra visais savo pavidalais yra neat-
siejama statybos technologijų dalis. Pasmerkti ją kaip is-
torines mirusias kalbas tolygu imtis ideologinio smegenų 
plovimo. Atsisakyti tūkstantmečiais gludintos techninės 
patirties reiškia pasmerkti save technologiniam neraštin-
gumui. Per pastaruosius šimtą metų daug sužinota apie 

sintetines statybos medžiagas, tačiau natūralių statybos 
medžiagų naudojimas ir net nusimanymas apie jas katas-
trofiškai sumenko. Patirtis pagal apibrėžimą yra praeities 
dalykas. „Atsilikimo baimė“ visame pasaulyje kontroliuoja 
didžiulę broliją, tikinčią, kad modernizmas yra šventas ir 
išskirtinai teisėtas. Teorija, kurios smegenys mirė jau prieš 
pusę šimto metų, vis tiek užima dominuojančią poziciją 
akademijoje ir diktuoja kultūros industrijai, nes ši priklau-
soma nuo akademikų. Ydingos teorijos, kurią rastis paska-
tino iškasenų kuro energija ir atavistinis tikėjimas bega-
linės pažangos mitu, gyvybė dabar dirbtinai palaikoma 
dėl regreso baimės. Atsilikimo baimė apakina jos aukas ir 
neleidžia naudotis technologiniu tradicinės architektūros 
ir urbanistikos lobynu. Užsitęsusi technologinė ir kūrybi-
nė amnezija lėmė, kad dirbtinė aplinka katastrofiškai de-
gradavo pasauliniu mastu. Prie tradicinės architektūros ir 
apgyvendinimo modelių sugrįšime – priešingai, negu esu 
tvirtinęs anksčiau, – ne dėl demokratiškos pasirinkimo 
galimybės, tą padaryti privers grėsminga lemtis ir žiauri 
būtinybė. Tų modelių skaičių, jų dydį ir mastą, formas ir 
medžiagas apibrėš geografija, klimatas ir ekologija.

Dėkoju už pokalbį.

Leono KRIERo piešinys, paskatintas 2001 m. rugsėjo 11-osios įvykių, akcentuojantis 

dangoraižių pažeidžiamumą
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Almantas Samalavičius. XX a. antrosios pusės ur-
banistikos kryptims, šalia kitų dalykų, didelę įtaką 

padarė Atėnų Chartija, kurią 1933 m. parengė Le Cor-
busier ir jo bendraminčiai, daug kur pasaulyje, taip pat 
ir Rytų Europoje, užbūrusi bent kelias urbanistų ir archi-
tektų kartas. Nors naujoji (2003) Atėnų Chartija mėgina 
pakeisti urbanistikos kursą, vis dėlto senų doktrinų naš-
tos, regis, nelengva atsikratyti. Kokios naujos premisos, 
Jūsų nuomone, galėtų atverti rimtesnes teorines ir prak-
tines urbanistikos perspektyvas? 

Nikos Salingaros. Kol dabartinė ideologinė, pseudo-
religinė sistema išlaikys galios hegemoniją ir kontroliuos 
tiek miestų planavimą, tiek architektūros akademiją, 
bijau, apskritai nevertėtų puoselėti kokių nors vilčių. 

Korbiuzjerizmas yra religinis sąjūdis, todėl, kaip ir visi 
fanatiški kultai, jis nepasikeis vien todėl, kad yra nepa-
grįstas. Kultai neklauso proto balso, jie aklai remiasi ne-
pajudinamomis dogmomis (ignoruodami realybę, kuri 
atskleidžia, kokie žalingi jų įsitikinimai), todėl padarys 
viską, kad išlaikytų savo galią. Turime gausybę duome-
nų, rodančių, kad gyvas urbanistinės struktūros tipas už-
tikrina geresnę gyvenimo kokybę, ir tas tipas yra visiškai 
priešingas Le Corbusier įdiegtam modeliui. Modernistų 
visa tai nedomina, nors, tiesą pasakius, stebėtis čia nėra 
ko. Aukštųjų mokyklų studentams dėstomos tos pačios 
tipologijos, kurios be gailesčio naikina miestą. Man teko 
laimė prisidėti rengiant naująją Atėnų Chartiją, tačiau 
per 10 metų nepastebėjau, kad ji būtų kur nors taikoma 

pinigai byloja garsiau 
už demokrAtiją
Su matematiku, fiziku, urbanistu Nikosu SALiNgAroSu 
kalbasi Almantas SAmALAvičiuS

Nikosas Salingarosas, tarptautiniu mastu pripažintas matematikas, fizikas ir urbanistas gimė 
1952 m. Perte (Australija), garsių graikų muzikų šeimoje. Baigęs fizikos studijas Majamio univer-
sitete Floridoje, doktoratą apgynė Niujorko Stony Brook universitete. Nuo praėjusio amžiaus 9-ojo 
dešimtmečio pradžios glaudžiai bendradarbiauja su fiziku, urbanistu, architektūros teoretiku Chris-
topheriu Alexanderiu, redagavo keleto tomų fundamentalų jo veikalą „Tvarkos prigimtis“. 1983 m. 
Salingarosas tapo Teksaso universiteto San Antonijuje (JAV) matematikos profesoriumi, šioje aukš-
tojoje mokykloje dėsto iki šiol, yra Amsterdamo Delftų Technologijos, Romos III ir Meksiko univer-
sitetų urbanistikos katedrų profesorius. 

Esmingai prisidėjo rengiant naująją (2003) Atėnų Chartiją, paskelbė fizikos, kompiuterių mokslo 
srities tyrimų, pripažintų pasauliniu mastu. Didelį poveikį urbanistikos ir architektūros teorijų raidai 
padarė jo veikalai „Antiarchitektūra ir dekonstrukcija“ (2004), „Urbanistinės struktūros principai“ 
(2005), „Architektūros teorija“ (2006), „Miestų ateitis“ rengiama spaudai). Salingarosas yra pirmasis 
autorius, kurio projektą, skirtą architektūrai, parėmė Alfredo P. Sloano mokslo fondas, remiantis 
išskirtinai fundamentalius tiksliųjų ir gamtos mokslų tyrimus. 

Su Nikosu Salingarosu kalbėjomės apie Naująją urbanistiką ir paralelines visuomenes.
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arba pakeistų 1933 m. Atėnų Chartiją, nors šio doku-
mento žala akivaizdi. Architektūros akademijos nedaro 
jokių nuorodų į 2003-iųjų chartiją – regis, ji nuskendo, 
nepalikusi nė menkiausio pėdsako. Le Corbusier teigi-
niai iki šiol yra laikomi Evangelija, kurią besąlygiškai 
išpažinti prisiekė bent kelios praktikų kartos. Tad į jūsų 
klausimą atsakau pesimistiškai: nėra jokios naujos teo-
rinės premisos, kuri pakeistų susiklosčiusią padėtį, nes 
čia turime reikalą ne su logika ar mokslu, bet su dogma, 
fanatizmu ir įsitvirtinusia galia. 

Daugeliui praėjusio amžiaus sampratų apie miestą 
metė iššūkį Naujoji urbanistika. Kokiu mastu ją galima 
laikyti atsvara ankstesnei (neva moderniai) ideologijai?

Naujosios urbanistikos amerikietiška versija, o bū-
tent ją turi galvoje daugelis žmonių, kurie apie tai kalba, 
yra didžiulė, tačiau dalinė sėkmė. Ji kilo iš ekonomikos 
ir verslo kaip alternatyvus būdas „apgyventi“ naująją 
Grynfildo žemę, naudojantis tradiciniais urbanistikos 
kodais, mišria panauda, remiantis labiau tradicinėmis 
architektūros formomis. Žiniasklaidos menkiau nu-
šviestas, tačiau, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, 
gerokai svarbesnis yra Braunfildo pertvarkymas Nau-
josios urbanistikos metodais. Šis projektas buvo labai 
sėkmingas, nes sukūrė tokius urbanistinius regionus, 
kurie užtikrina gerokai aukštesnę gyvenimo kokybę 
negu besiplečiantys priemiesčiai. Tai, kad Naujosios 
urbanistikos projektai įgyvendinami dabartinės politi-
nės ir reguliacinės sistemos sąlygomis, yra jų stiprybė, 
bet kartu ir silpnybė. Sėkmė akivaizdi: tuos projektus 
įgyvendinus, kainos tenykštėse vietovėse sparčiai kyla, 
vadinasi, rinka jaučia atsinaujinimo poveikį. Tačiau net 
ekonominė sėkmė neįtikina moderniojo urbanizmo 
adeptų, kontroliuojančių vyriausybinius planavimo de-
partamentus, kad reikia keisti požiūrį arba kad akade-
mijos pakoreguotų savo programas. Abi šias instituci-
jas (ir akademijas, ir planavimo departamentus) valdo 
žmonės, padarysiantys viską, kad ir toliau būtų diegia-
ma nežmoniška modernistinė urbanistika, nužudžiusi 
mūsų miestus. Blizgieji architektūros žurnalai prigrūsti 
tekstų, kuriuos rašo kerštingi ir pavydūs akademikai, 
kovojantys su priešais – naujaisiais urbanistais.

Viename iš straipsnių, kurį parašėte su Jamesu Ho-
vardu Kunstleriu (interviu su juo paskelbtas KB nr. 4), 
aukštybinius pastatus vadinate pasenusiais ir susikom-
promitavusiais. Tačiau didysis verslas visame pasauly-
je nesiliauja investavęs į dangoraižių klasterius, esą tai 
„būtinas“ šiuolaikinės urbanizacijos atributas. Jūsų po-
žiūris sukėlė įvairių, net priešiškų, reakcijų. Tai rodo, 
kad didžiuma architektūros profesionalų yra pasidavę, o 
verslininkai ir nemenka visuomenės dalis pritaria toms 
ideologinėms nuostatoms, kurios įsivyravo praėjusiame 
amžiuje. Kokie veiksniai galėtų sustabdyti dangoraižių 
bumą, apėmusį šiuolaikinius didmiesčius?

Aukštybiniai pastatai naikina miestą. Didysis verslas 
juos mėgsta, nes dangoraižiai keletą kartų padidina in-
vesticinę grąžą. Tarptautinė statybos industrija pavertė 
architektus ištikimais savo sąjungininkais, pasirengu-
siais padaryti viską, ko ji geidžia, todėl negarbingai pa-
laikančiais net „darniuosius“ ir „žaliuosius“ dangorai-
žius, kurie yra tikras nesusipratimas. Juos pastatyti ir 
išlaikyti yra pernelyg brangu. Tai absurdiškas praban-
gos produktas, kuris, net jei viskas klostosi gerai, tve-
ria stulbinamai trumpą laiką dėl high tech medžiagų ir 
sudėtingų sistemų, būtinų jo funkcionavimui palaikyti. 
Tačiau iki šiol nematau jėgų, kurios įstengtų pasiprie-
šinti galingoms multinacionalinėms statybos ir inžine-
rijos kompanijoms, statančioms dangoraižius visame 
pasaulyje. Apmaudu tai sakyti, tačiau tik ekonomikos 
griūtis (ne vien aplinkosauginis paralyžius) privers at-
sisakyti drastiškos tokių statybų praktikos. Šie procesai 
jau prasidėjo Azijos miestuose, kur tapo nebeįmanoma 
kvėpuoti dėl oro taršos, bet ją toliau be paliovos didina 
gamyklos, deginančios anglis. Kodėl reikėjo jas pastaty-
ti? Vien tam, kad dangoraižių klasteriai būtų aprūpinti 
elektros energija ir gautų prabangos paslaugas. Tačiau 
net beprecendentė tarša nepriverčia keisti požiūrio į 
dangoraižius. Viskas turės pablogėti keleriopai, kad ša-
lių vyriausybės atkreiptų į tai dėmesį. 

Kai kuriais atžvilgiais Naujoji urbanistika susijusi su 
Naujosios ekonomikos sąjūdžiu, kurio šalininkai meta 
iššūkį ekonominei globalizacijai, pasitelkdami teologi-
nius, filosofinius, aplinkosauginius motyvus, galiausiai 
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tiesiog sveiką nuovoką. Gal tai paskatins keisti dabarti-
nes urbanistikos nuostatas?

Nesu pakankamai kvalifikuotas, kad galėčiau nu-
spėti Naujosios ekonomikos sąjūdžio ateitį. Galiu 
pasakyti tik tiek, kad urbanistikoje klostosi lygių su 
lygiais (peer-to-peer) sąjūdis (jam priklausau) ir jis 
natūraliai apima valdymą, politiką, socialinius ry-
šius. Dabar vyraujantys požiūriai į urbanistiką vei-
kiausiai nesikeis tol, kol neįvyks griūtis su masiniais 
padariniais. Vis dėlto neaišku, ar „lygiųjų“ siūloma 
alternatyva net ir tada gebės pakeisti dabartinę cen-
tralizuotą sistemą. Istorijos pamokos rodo: įvykus 
krizei, naujoji galia paprasčiausiai perima senąją 
valdymo sistemą ir greitai centralizuojasi. Dabartinė 
sistema pati save maitina ir atgamina, todėl tie, kurie 
ją pakeis, vargu ar atsispirs pagundai tęsti ankstesnę 
praktiką. „Minkščiausia“ revoliucija įvyksta tada, kai 
valdžioje išlieka tie patys asmenys, padarę paviršu-
tiniškus pokyčius, bet gebantys pasitelkti propagan-
dos mechanizmą, kad įtikintų žmones, esą viskas yra 
visai priešingai.

Tad realistiška tikrų pokyčių galimybe laikau „ly-
giųjų“ sistemos, kuri lieka išorėje, tačiau į ją įsitrau-
kia vis daugiau žmonių, koegzistavimą su dabartine 
galios sistema. Alternatyvų požiūrį galima taikyti 
ten, kur centrinė valdžia paprasčiausiai nepasiekia, 
pavyzdžiui, vietovėse, kur ji beveik neturi ekonomi-
nių interesų, arba tose pasaulio dalyse, kur centrinė 
valdžia nėra tokia galinga, kad įsikištų, drausdama 
statyti žmogiško mastelio miestus. Tai būdinga ša-
lims, kurios savo nekilnojamojo turto rinkos plėtrą 
perleidžia multinacionalinėms kompanijoms, o at-
silikusiais savo kraštų regionais paprasčiausiai nesi-
domi. Paralelinės visuomenės kūrimas, suprantama, 
nėra naujas reiškinys. Ten, kur centrinė valdžia ne-
sugeba pasirūpinti savo piliečiais, išlikimo dėlei atsi-
randa alternatyvi tarpusavio pagalbos sistema, tokių 
pasitaiko net ir totalitarinėse valstybėse.

Kritikuodamas urbanistikos ir architektūros teorijas, 
iškėlėte, be kitų dalykų, ir alternatyvią teorinę para-
digmą, pagrįstą „įtinklinimu“. Ar turite vilčių, kad ji 

padės įveikti bent didžiausias įtakingų XX a. teorijų 
klaidas? Juk profesionalų palaikoma mitologija yra la-
bai atspari kritikai dėl įvairiausių, ne tik psichologinių, 
priežasčių…

Vilčių, kad prasidės pozityvūs pokyčiai, turiu nedaug. 
Nors universitetų programos, atrodytų, keičiamos gana 
radikaliai, tačiau tą daro madingiausi praktikai, sie-
kiantys gauti dar daugiau užsakymų. Šie architektūros 
„žvaigždūnai“ sumaniai kuria savęs rėmimo ir viešųjų 
ryšių projektus, o statyti žmogiško mastelio miestus 
jiems visiškai neapsimoka. Sistema tiesiog prisitaiko, 
reaguodama į išorinius pavojus (juos keliu ir aš su savo 
bendraminčiais!), todėl ciniškai pasisavina dalį mūsų 
idėjų, kurias ima klaidingai taikyti. Tad naujųjų urba-
nistų siūlomais žmogiško mastelio miestų vaizdiniais 
ir net žodynu manipuliuoja tie, kurie diegia į praktiką 
visiškai priešingus dalykus.

 Akademija nemąstydama, tarsi papūga kartoja tai, 
ką daro madingiausi praktikai, nesvarbu, kokia būtų 
tikroji jų projektų vertė. Užuot analizavę dirbtinę 
aplinką – regis, tai turėtų būti svarbiausia universite-
tinės institucijos priedermė, – architektūros akademi-
kai elgiasi tarsi „žvaigždžių“ gerbėjų klubas. Visiškai 
korumpuota maniera jiems pritaria žiniasklaida, gir-
dama architektus už „inovatyvumą“, nors originalias 
Naujosios urbanistikos idėjas jie klaidingai taiko iš 
tikrųjų siaubingame kontekste. Tad Naujoji urbanis-
tika, siūlanti tikras inovacijas, marginalizuojama ir 
ignoruojama. Leidžiama diegti tik apsimestines ino-
vacijas, kurias palaimina hegemoniška sistema. Uni-
versitetų programų „revizijos“ tikslas – skiepijant tą 
pačią ideologiją, išsaugoti tų pačių žaidėjų galią, kad 
būtų užkirstas kelias rimtesniems pokyčiams. Mitai, 
kuriais grindžiamas modernizmas, yra gana keisti, 
tačiau nedrįstama jų atsisakyti, nes jie reprezentuoja 
religinę dogmą. O juos lėtai keičiantys nauji mitai nė 
kiek ne geresni, nes toliau didina modernistų įdiegtą 
projektavimo atotrūkį nuo žmogaus biologijos.

Ankstesniais laikais, iš dalies ir praėjusiame amžiuje, 
urbanistikos perspektyvas numatydavo architektai ir in-
žinieriai. Dabar architektai, užuot kūrę vizijas, atlieka 
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gerokai kuklesnius vaidmenis, nes priklauso ir paklūsta 
stambioms daugiadisciplininės plėtros, projektavimo ir 
statybos agentūroms. Ar apskritai įmanoma atsispirti di-
džiojo verslo spaudimui ir diktatui urbanistikos srityje?

Kai rengiami didelio masto projektai, architekto 
vaidmuo niekada nebūna pagrindinis. Juos įsuka po-
litinės, o finansuoja ekonominės jėgos, kurios lengvai 
įtikina valdžią, kad šiems projektams reikia pritarti. 
Architektas yra viso labo šuns „uodega“, regima viešu-
moje, o „kūnas“ dažniausiai stengiasi nekristi visuome-
nei į akis. Suprantama, išstumti architektus į rampos 
šviesą yra labai patogu, tačiau tai tik rinkodaros dalis, 
realios padėties ji neatspindi. Statybos kompanija ir 
plėtros rangovas (developer), nusprendę imtis kokio 
nors gigantiško projekto, pasirenka architektą, mėgsta-
mą žiniasklaidos, kad būtų lengviau objektą „parduo-
ti“. Apdairiai sudaryta žiuri, kurios nariai priklauso ar-
chitektūros elitui, žinoma, pasiūlys vieną iš plačiausiai 
žinomų šios srities „žvaigždūnų“ (ne tiek svarbu, kurį, 
nes rezultatas vis tiek bus panašus). Gerokai svarbiau 
yra parinkti inžinerijos kompaniją, nes ji pasipelnys iš 
projekto kelissyk daugiau negu architektas. Žiniasklai-
da daug kalba apie „architektūros žvaigždę“, kuri vyk-
do stambų projektą, tačiau niekada neužsimena apie 
inžinierių komandą, dažniausiai priklausančią vienai iš 
keleto firmų, susijusių su multinacionalinėmis kompa-
nijomis, nemini kitų pagrindinių žaidėjų. Vietos ben-
druomenė, kuri idealiu atveju turėtų ginti gyventojų 
interesus, dažniausiai pasiduoda spaudimui tų, kurie 
valdo didelius pinigus, todėl leidžia statyti bet ką. Pini-
gai byloja garsiau už demokratiją.

Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje atsirado nema-
žai sąjūdžių, populiarinančių miesto be automobilių idė-
ją. Ar aplinkosaugos motyvai, didėjantis ekologinis są-
moningumas daro kokią nors įtaką miestų planavimui ir 
projektavimui? Kaip vertinate nuolat atgyjančią miesto/
sodo idėją? Kokia darnaus miesto kūrimo perspektyva?

Totalus pėsčiųjų dominavimas miestą uždusina. Gy-
vam miestui būtinas tankus transporto tinklas, kurio 
gijos papildo ir maitina viena kitą. Net „pėsčiųjų“ Vene-
ciją maitina jos kanalų tinklas. Tačiau nevykusi praktika 

„projektuoti miestą, pasitelkiant vaizdinius“, visame pa-
saulyje diegiama toliau, nes ją remia gera linkinti valdžia 
ir įvairios organizacijos. Tie patys žmonės, kurie įdiegė 
totalitarinį modernistinio miesto modelį su automa-
gistralėmis, kertančiomis miestų centrus, dabar siūlo 
išardyti centrines gatves ir pakeisti jas parkais, atvirais 
baseinais, pėsčiųjų aikštėmis. Visa tai labai gražiai atro-
do formaliuose planuose, kurie ignoruoja srautus, jung-
tis ir netausoja gyventojų laiko. Jei šie dailūs vaizdiniai 
kada nors bus įgyvendinti, jie numarins miesto centrą, 
nes izoliuos jį nuo transporto tinklo. Miesto aikštės gerai 
veikia mišrioje, tačiau tankiai apgyventoje aplinkoje, tie 
miestų centrai, kuriuose daugiausia komercinės paskir-
ties statinių, negali užtikrinti atvirų urbanistinių erdvių 
gyvybės. Tai pagrindinė taisyklė, kurią ignoruoja tokie 
projektai, nes jų idėjos kyla iš modernistinio paveldo, kai 
projektuojama, remiantis vaizdiniais, o ne žmonių elgse-
na ir konkretaus miesto istorija.

 Sąjūdis, propagavęs miestus/sodus, nebuvo toks 
jau nekaltas dalykas, nes modeliai, pasiūlyti tuo metu 
(prieš šimtmetį), plano požiūriu buvo formalūs (la-
bai blogas precedentas) ir visiškai priklausomi nuo 
gremėzdiškos transporto sistemos. Trumpai tariant, 
miestas/sodas netapo kompaktišku mišrios paskirties 
miesto modeliu, tausojančiu transporto energiją. Da-
bartiniai priemiesčiai daugumą savo defektų yra pa-
veldėję iš miesto/sodo. 

Darnaus miesto perspektyvų esama, tačiau jos kyla 
iš visai kitokio požiūrio į urbanistinę struktūrą. Gyve-
nimo kompleksiškumą atliepiantis, darnus urbanistinis 
audinys radikaliai skiriasi nuo to, ką matome miestuo-
se/soduose, kur viskas supaprastinta, nors gerasis jų 
aspektas yra tai, kad leidžia išsaugoti žaliąsias zonas. 
Miesto gyvybę lemia aukštas geometrinio ir tinklinio 
kompleksiškumo lygis. 

Akivaizdu, kad tol, kol bus užtektinai pigių dega-
lų, niekas savo noru nesiims statyti mažesnio maste-
lio miestų. Tačiau prasidėjus globaliam naftos stygiui, 
žmonės supras, kad būtina persikelti į kompaktiškes-
nius miestus. Ir nenusivils.

Dėkoju už pokalbį.
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Tiesą sakant, pati nebūčiau sugalvojusi įsigyti Kul-
tūros barų, tačiau beveik prieš metus, per savo 

gimtadienį, buvau apdovanota šio žurnalo prenume-
rata. Nustebau du kartus: kai man buvo parinkta tokia 
dovana (kaip galėjo mano draugei ateiti į galvą tokia 
mintis?!) ir kai gavau pirmąjį numerį – pasirodo, čia 
rašo autoriai, kuriuos skaitau, o rašoma apie autorius, 
kurių kūryba domiuosi, apie spektaklius, kuriuos vis 
prisimenu, apie lankytas vietas, net apie ekonominius 
procesus ir bandymus juos suvokti, įvertinti kitaip 
(neįprastai). Tapau šio žurnalo gerbėja, nors skaitau 
jį gana neseniai. Net spėjau padaryti tam tikras išva-
das apie turinį: redakcija supranta kultūrą plačiausia, 
kokia tik įmanoma, prasme – tai viskas, ką žmogus 
sukūrė. Tačiau viena akivaizdu – teisė, kuri yra ryškus 
ir reikšmingas žmonijos kūrinys, Kultūros barams, ko 
gero, neatrodo esanti verta, kad būtų aprašoma, ana-
lizuojama, nors kai kurie žurnalo autoriai dažnai reiš-
kia savo nuomonę viešojoje erdvėje įvairiais teisiniais, 
ypač rezonansiniais, klausimais. 

Kaip tik šioje vietoje dera pasisakyti – esu teisi-
ninkė ir džiaugiuosi, kad pasirinkau šią profesiją, 
nors tam tikri su ja susiję nusivylimai neišvengiami 
tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Su-
prantu, kad smarkiai rizikuoju, rašydama Kultūros 
barų skaitytojams. Būdama teisininkė, matyt, nesu-
gebėsiu dėlioti minčių taip sklandžiai, kaip tą daro 

Rūpesčiai ir lūkesčiai

Giedrė LAStAUSKIENĖ 

melAs APie teisĘ: 
NeklYskime ir NeklAidiNkime

čia rašantieji. Rizikuoju dar ir todėl, kad bandysiu 
atkreipti dėmesį į absoliutų teisės nuvertinimą, kurį 
savo veiksmais ir žodžiais diegte diegia kai kurie 
kultūros sferos intelektualai, ypač pastaruoju metu. 
Būtent jie, nežinau, sąmoningai ar ne, tapo teisinio 
nihilizmo šaukliais ir propaguotojais. Tokią laikyse-
ną iš dalies galėjo išprovokuoti teisininkų bendruo-
menės užsidarymas savo kiaute. Tačiau pagrindinė 
keistai nenormalios reakcijos priežastis, manyčiau, 
yra neteisingas suvokimas, ką gali (ir ko negali) teisi-
nė normatyvinė sistema. Apie tai derėtų pasikalbėti 
atvirai. Be užuolankų ir be pykčio.

Prisipažinsiu, nėra lengva klausytis dalies visuome-
nininkų, intelektualų ar šiaip kūrybiškai nusiteikusių 
žmonių pasisakymų apie rezonansines bylas. Bet ne 
todėl, esą jaučiuosi tokia išmintinga teisės profesiona-
lė, kad argumentai kitų, neva mažiau šią sritį išmanan-
čių, man visiškai nepriimtini. Sudėtingais teisiniais 
klausimais vieningos nuomonės iš tikrųjų nebūna net-
gi tarp teisininkų, o ginčai kartais įsiplieskia gerokai 
karštesni. Klausytis „intelektualinių verdiktų“ sunku 
dėl visai kitos priežasties – teisei pradedama reikšti 
tokius reikalavimus, kurių ji nepajėgi įgyvendinti. Vi-
suomenė, keldama neįmanomus, nes nerealius, užda-
vinius, ima nepasitikėti teise ir teisėsauga, įsivyrauja 
teisinis nihilizmas, apima visuotinis nusivylimas, net 
nesusimąstant, kad tik dėl teisės egzistavimo, kai teis-



11K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 3  ·  5

mų sprendimai privalomi, nesame priversti kiekvienas 
atskirai nuo ryto iki vakaro ir naktimis patys ginti 
savo kūno, turto, kitų vertybių. Viešose diskusijose 
apie teisę pastaruoju metu itin aktyviai dalyvaujantys 
intelektualai visuomenininkai sugeba savo nuomonę 
išreikšti ypač įtaigiai, nes emocionaliai ir vaizdingai, 
tačiau dažnai ignoruoja realias teisės galimybes ir tei-
sinės tvarkos ribas. Pasak žinomo ekonomisto Josepho 
Aloiso Schumpeterio (tiesa, jis kalbėjo apie ekonomi-
nes problemas), viešoji diskusija vyksta, atmetant net 
pačius banaliausius sveiko proto reikalavimus, „į juos 
nekreipiama dėmesio taip atkakliai, kad kartais kyla 
abejonių, ar tie žmonės tikrai nuoširdūs“. 

Ar teisė gali priversti elgtis tinkamai?

Nuo pat gimimo žmogus gyvena tam tikroje 
aplinkoje, kuri modeliuoja jo elgesį pagal iš anksto 
nustatytus standartus. Kiekvienas individas visą lai-
ką yra varžomas įvairiausių taisyklių ir dažnai (tiks-
liau – beveik visada) jam tenka iš dviejų blogybių 
rinktis mažesnę (kaip pasakytų mano kolega teisės 
filosofas, tai pasirinkimas tarp neskanaus ir neval-
gomo): arba apriboti savo laisvę ir elgtis ne taip, kaip 
galbūt norėtųsi, arba elgtis pagal savo norus (tiks-
lus), rizikuojant užsitraukti nepalankią aplinkinių 
reakciją, kurią teisė vadina teisinėmis sankcijomis, 
o išreiškia baudomis, kokios nors teisės atėmimu ar 
net pamatinės vertybės – laisvės – apribojimu. Įvairių 
patarimų, koks elgesys yra tinkamiausias, mažiausiai 
rizikingas (dėl galimų nepalankių pasekmių), visi 
gauname nuolatos – jų dosniai pažeria pasakos, se-
nolių išmintis, mitai ir padavimai, tėvų pamokymai ir 
kitokios „laikmenos“. Sektino elgesio standartus, išsi-
skiriančius ypatinga įtaiga ir diegiančius aiškiai api-
brėžtą elgesio tipą, socialiniai mokslai vadina normo-
mis, jos būdingos ir kasdieniniam bendravimui. Nors 
socialinės normos skiriasi nuo gamtinių (gamtos dės-
nių), visais atvejais norma reiškia tam tikrą standartą, 
etaloną, sektiną pavyzdį. Socialinio reguliavimo plo-
tmėje faktinis žmonių elgesys yra lyginamas su nor-
mos įtvirtintu idealiu pavyzdžiu, o tada pripažįstamas 

normaliu (atitinkančiu normos reikalavimus) arba 
nenormaliu (nederamu, nes pažeidžiančiu normą). 
Šiuo požiūriu elgesys panašiai vertinimas pagal įvai-
rias – moralės, teisės, politikos, religijos – normas. 

Nepaisant akivaizdaus panašumo, teisės normos 
turi nemažai išskirtinių bruožų. Kalbėdami apie tei-
sę, pabrėžiame, kad jos normos išsiskiria ypač griež-
tomis formuluotėmis, yra paskelbiamos iš anksto, 
todėl galima numatyti jų nesilaikymo pasekmes. Tei-
sė išsiskiria dar ir tuo, kad ji turi savyje potencijos 
įveikti kitų socialinių reguliatorių (pvz., moralės) 
nepakankamumą ir silpnumą. Teisinius reikalavimus 
įtvirtina iš tikrųjų didžiulė jėga – už jų stovi teismai, 
prokuratūra, policija, kitos teisinės institucijos, ku-
rių sprendimai privalomi, o kad jie būtų vykdomi, 
pasitelkiama organizuota (valstybinė) prievarta. Pa-
žeidęs teisę, asmuo rizikuoja prarasti svarbiausias 
vertybes: laisvę, garbę, turtą. Tačiau teisė nėra visa-
galė. Ji negali atlikti kitų socialinių normatyvinių sis-
temų vaidmens ir neturėtų to daryti. Teisė reguliuoja 
pačius svarbiausius visuomeninius santykius, tiesa, 
tik tokius, kuriuos įmanoma standartizuoti formalia 
teisine kalba, o kontroliuoti išorinėmis priemonė-
mis. Teisė nepajėgi reguliuoti žmonių santykių itin 
privačiose žmonių bendravimo srityse (pvz., šeimo-
je), o jeigu reguliuoja, daro tai specifiškai. 

Teisė nustato leidimus, liepimus ir jų realizavimo 
procedūras, taip pat sankcijas už teisinių liepimų ne-
silaikymą arba teisinių leidimų procedūros pažeidi-
mus (pvz., testamentas, sudarytas nesilaikant įstaty-
mų, bus negaliojantis). Teisė apskritai labai retai gali 
priversti, kad asmuo atliktų teisines savo pareigas: 
tarkime, operos solistas sudarė sutartį ir įsipareigojo 
sudainuoti teatro scenoje savo mėgstamas operų ari-
jas, bet jeigu jis to nedarys, nes neturi įkvėpimo, prie-
varta į sceną niekas jo neišstums. Žinoma, persigalvo-
jusiam solistui neabejotinai grės sankcijos, galbūt teks 
atlyginti koncerto organizatoriaus patirtus nuostolius. 
Kitas pavyzdys: Civiliniame kodekse įtvirtinta nuos-
tata, kad sutuoktiniai turi būti vienas kitam lojalūs, 
gerbti vienas kitą. Ar teisė įpareigoja sutuoktinius, 
kad vienas kitam jie būtų ištikimi? Jeigu taip, tai kokiu 
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būdu valstybė turėtų priversti, kad šio įsipareigojimo 
būtų laikomasi? Išvada – to padaryti per prievartą neį-
manoma, todėl teisės poveikis apsiriboja tuo, kad vieno 
iš sutuoktinių neištikimybė yra įtvirtinta kaip teisiškai 
reikšminga aplinkybė, – jei santuoka iširo būtent dėl 
neištikimo sutuoktinio kaltės, tai gali sukurti teisines 
pasekmes ir skyrybų atveju nukrypstama nuo principo, 
nurodančio turtą dalyti po lygiai. 

Taigi teisė negali uždrausti santuokinės neištiki-
mybės, negali teisiškai įpareigoti žmonių, kad jie būtų 
tolerantiški, pakantūs vieni kitiems, negali įpareigoti 
tėvų mylėti savo vaikus, o vaikų – gerbti tėvus. Teisė 
nustato tik procedūras, kaip turime elgtis, siekdami 
teisiškai reikšmingo rezultato, apibrėžia ir aprašo 
tam tikrus teisinius draudimus ir įpareigojimus, iš 
anksto informuoja, kas gresia, jeigu tų reikalavimų 
ir procedūrų nesilaikysime. Žmogus gali sąmoningai 
nesilaikyti teisės, tačiau jam teks susidurti su teisi-
niais tokio pasirinkimo padariniais – bus pritaikytos 
teisinės sankcijos. 

Žmogaus laisvė baigiasi ten, kur prasideda prie-
vartinis teismo sprendimu ar kitokia forma paskirtų 
teisinių sankcijų vykdymas, – būtent šioje plotmėje 
visa apimtimi yra realizuojamos teisės galimybės.

Ar teisė turi derėti su morale?

Nėra reikalo ginčytis – beveik visais teisiniais atve-
jais (galime vadinti juos bylomis) iškyla ir konkretūs 
moralės klausimai. Kad teisė privalo derėti su morale, 
kad neturėtų būti priimami įstatymai, prieštaraujantys 
moralei, – tai ypač dažnai girdimi ir gražiai skamban-
tys teiginiai. Tačiau apgailestaudama turiu pasakyti: 
moralė nėra panacėja, kuri išgelbėtų teisę nuo taria-
mo ar tikro nuosmukio (šiuo atveju nebūtina aiškintis 
skirtumų tarp moralės ir dorovės, nes nagrinėjamu 
klausimu jie nėra svarbūs).

Pirmiausia būtina pabrėžti, kad moralės kategorija 
esmingai skiriasi nuo teisės kategorijos. Moralė – tai 
žmonių elgesio standartai, susiklostę, vertinant įvai-
rius dvasinės prigimties fenomenus: gėrį, grožį, garbę, 
padorumą. Moralė, skirtingai negu teisė, reguliuoja ne 

tik išorinį elgesį, bet ir požiūrius, pažiūras, vertinimus, 
net mintis. Moralės normų niekas nekuria ir niekas 
nenaikina – jos egzistuoja tol, kol žmonės pripažįsta 
tam tikrus reikalavimus ir jų laikosi. Elgtis moraliai 
verčia kiekvieno iš mūsų viduje tūnantis balsas, vadi-
namas sąžine (apie ją kalbėjęs Sokratas buvo apkaltin-
tas ir nuteistas myriop, o tas teisminis procesas iki šiol 
prisimenamas, analizuojamas). Daug lemia ir baimė 
būti nesuprastiems, išjuoktiems, pasmerktiems. 

Nors ir kalbame apie bendražmogišką ar univer-
salią moralę, vis dėlto jai būdingas individualumas – 
kiekvieno iš mūsų moralė yra unikali (o vidinis balsas 
kiekvienam šnibžda skirtingus patarimus). Neegzis-
tuoja tokia universali moralės normų sistema, kuria 
galėtume remtis kaip argumentu, įrodančiu, esą kokia 
nors teisinė taisyklė neturėtų būti taikoma, nes prieš-
tarauja moralei. Todėl visiškai neaišku, kokiomis mo-
ralės normomis turėtų pasikliauti teisėjas, spręsdamas 
bylą, – greičiausiai tomis, kurios priimtinos jam pa-
čiam. Bet kuo čia dėtas subjektyvus jo požiūris? Dar 
įdomiau – teisinė kalba išskiria geros moralės sąvoką: 
Civiliniame kodekse atsirado nuostata, kad negalio-
jančiais gali būti pripažinti tik tie sandoriai, kurie 
prieštarauja gerai moralei. Taigi teisėjui teks nustatyti 
dar ir tai, ar teisei reikšminga moralinė nuostata yra 
gera. Jau net šis atsitiktinai parinktas pavyzdys rodo, 
kad moralinis vertinimas visada individualus, vadina-
si, kuo daugiau moralinių vertinimų, tuo didesnis su-
bjektyvizmo pavojus. Teisės veikimo srityje tai nebūtų 
tinkama tendencija, kaip tik todėl moralinės prigim-
ties argumentus teisininkai vertina labai atsargiai.

Šiandien remtis moralinės prigimties argumentais 
sudėtinga ir dėl pokyčių, įvykusių žmogaus ir visuo-
menės sąmonėje. Vakarų visuomenė išsiskiria tuo, 
kad ji primena veikiau individų sankaupą negu ko-
lektyvą. Nuo gimimo vaikui skiepijama mintis, kad 
jis unikalus, todėl gali turėti savo požiūrį į viską, kas 
jį supa, su kuo jis susiduria, yra laisvas pasirinkti… 
Socialinės grupės ir visuomeninės struktūros yra 
tokios įvairios, tokios susipynusios ir prieštaringos, 
kad apskritai nebeįmanoma kalbėti apie kokius nors 
unifikuotus moralinius standartus. 
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Jei auditorijai, kurią sudaro panašaus amžiaus, 
išsilavinimo, socialinės padėties asmenys, užduosi-
me klausimus, susijusius su vertybiniu pasirinkimu, 
ji bematant suskils (esu ne kartą su tuo susidūrusi, 
apklausdama studentus). Pavyzdžiui: Ar turėtų būti 
įteisinta eutanazija? Ar reikėtų uždrausti abortus? Ar 
tėvai turi teisę atsisakyti skiepyti savo vaikus? Ar būtų 
moralu legalizuoti prostituciją? 

Tikėtina, skaitytojams atrodys, kad čia pateikti 
klausimai pernelyg kontroversiški, todėl ir negalima 
į juos atsakyti vienareikšmiškai. Tačiau ką išgirsime 
uždavę kasdieniškus klausimus: Ar padoru provokuo-
ti žmogų nusikalsti, ilgą laiką sistemingai siūlant jam 
kyšį? Ar moralu bausti troleibusu be bilieto važiuojan-
tį studenčioką arba senuką? Ar reikėtų pranešti apie 
bendramokslį, kuris nusirašinėja per egzaminą, jeigu 
žinome, kad už tai jis bus pašalintas iš universiteto? 
Ar normalu, jeigu vaikinas iš sunkiai besiverčiančios 
šeimos, pagavęs uždraustu laiku 4 lydekas, baudžia-
mas 2000 Lt bauda? 

Akivaizdu, kad į daugumą klausimų, turinčių mo-
ralinę dimensiją, atsakymai bus skirtingi. Kyla didelių 
abejonių, ar iš to darytina išvada, esą galima vienos 
ar kitos teisinės taisyklės nesilaikyti, nes ta taisyklė 
nemorali. Be to, neaišku, kas galėtų būti toks autorite-
tas, kuris nustatytų vertybinę hierarchiją, nurodančią, 
kaip turėtume suprasti moralės reikalavimus. (Tiesa, 
tokia problema nekyla sektoms, kurios šioje srityje 
pasiekia maksimalaus įmanomo aiškumo, bet mes juk 
kalbame apie kitokią, mąstančių ir sprendimus laisvai 
priimančių žmonių visuomenę.) Tad ko verti kaltini-
mai teisei, esą ši praradusi moralumą, jeigu pats šitos 
kategorijos turinys yra toks neaiškus? 

Be jokios abejonės, teisė yra saistoma moralės – abi 
normatyvinės sistemos glaudžiai susijusios ir niekas 
nedrįstų prieštarauti, kad teisė privalo remtis tam ti-
kru moralumo minimumu. Moralumas daro poveikį 
teisei per teisės principus, kurie ne veltui vadinami 
teisės sąžine. Teisės principai – tai pamatinės teisinės 
nuostatos, kurios klostosi kartu su žmonijos ir civili-
zacijos raida. Teisės principai nubrėžia ribas įstatymų 
leidėjams, sukuria teisės karkasą (sujungia visus struk-

tūrinius jos elementus), leidžia patikrinti, ar konkreti 
teisinė taisyklė dera su teisės esme ir pamatais. Tei-
sės principai dažnai tiesiogiai įtvirtinami teisiniuose 
tekstuose, tačiau tai neturi jokios įtakos tų principų 
veikimui. Principas veikia kaip mąstymo ir samprota-
vimo būdas, tačiau turinio interpretacija gali keistis, 
ir tai priklauso nuo situacijos, kuriai jis taikomas. Štai 
čia ir yra sudėtingoji teisės principų taikymo pusė, 
nes principai – tai išskirtinai abstrakčios kategorijos, 
kurių interpretavimo ir taikymo neįmanoma formali-
zuoti (nepaisant teisininkų ir teisės filosofų pastangų, 
tokių taisyklių vis dar nėra ir, matyt, niekada nebus). 

Niekas negali būti teisėjas savo paties byloje. To, kuris 
vykdys teisingumą, rankos turi būti švarios. Vienodus 
atvejus spręsk vienodai, skirtingus – skirtingai. Tokie 
teisės principai atrodo visiškai aiškūs iki to momento, 
kai reikia juos pritaikyti konkrečiai situacijai. Neseniai 
Lenkijoje, remiantis vaiko interesų pirmumo principu, 
iš jaunos, sunkiai besiverčiančios, bet padorios šeimos 
buvo skubiai atimtas ir į globos namus atiduotas vaikas, 
nes gydytojas sužinojo, kad tėvai neturi pinigų antibio-
tikams, kurie buvo paskirti vaikui gydyti. Vaiko atėmi-
mas ne tik sukėlė šoką tėvams, visuomenė irgi reagavo 
labai audringai. Kitas pavyzdys – teisme reiškiamas nu-
šalinimas teisėjui, remiantis tuo, kad jis yra vieno iš by-
los dalyvių kaimynas, o Lietuvoje vis dar gajus paprotys 
kaimynams padėti (tokiu būdu interpretuotas principo 
Niekas negali būti teisėjas savo paties byloje turinys). 

Teisėjai yra raginami netaikyti teisinių taisyklių, 
jeigu jos prieštarauja teisės principams. Tačiau remtis 
šia „teisine medžiaga“ yra taip sudėtinga, kad kartais 
galima sukelti daug didesnį pavojų, negu mechaniškai 
taikant vienas ar kitas teisines taisykles. Taigi visi, ku-
rie kviečia teisininkus vadovautis išimtinai teisės prin-
cipais ir moralės nuostatomis, turėtų suvokti, kad taip 
neišvengiamai skatinamas teisės subjektyvizmas, – ar 
Lietuvos visuomenė yra tam pasirengusi? 

Ar teisiniuose ginčuose randama tiesa?

Žodžio teisė sąsaja su žodžiais tiesa, teisingumas, 
tiesus lyg ir neturėtų kelti abejonių. Todėl savaime 
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suprantama, kad vertindami teisės kokybę ir teisinę 
tvarką šias sąvokas gretiname. Nesunku pastebėti: 
kuo mažiau žmogus susijęs su teisine praktika, tuo 
dažniau jis vartoja šiuos žodžius. 

Vertindami vieną teisinį atvejį, sukėlusį itin dide-
lį rezonansą, žinomi kultūros žmonės, visų mylimi 
kūrėjai dėjo savo parašus po peticijomis, reikalaujan-
čiomis TIESOS. (Šiuo metu tie šūkiai šiek tiek pritilę, 
matyt, tą lėmė keistokas vadinamosios violetinės isto-
rijos posūkis, bet nejaugi tai reiškia, kad tiesos jau ne-
benorima sužinoti?) Beje, į google.maps įdėtoje nuo-
traukoje Lietuvos Respublikos prezidentūros aikštė 
paženklinta šiuo žodžiu, užrašytu tų, kurie reikalavo, 
kad tiesa būtų atskleista… 

Čia tiktų papasakoti seną anekdotą, priskiriamą 
žydų tautosakai: du susiginčiję vyrai atėjo pas rabiną 
išsiaiškinti, kuris iš jų teisus. Išklausęs vieną, rabinas 
supratingai patvirtino, kad tiesa jo pusėje. Išklausęs 
kitą, teigusį priešingai, pripažino ir jo tiesą. Kai rabino 
žmona nustėrusi šūktelėjo, esą abu negali būti teisūs, 
rabinas sutiko ir su ja. Ko gero, teisininkams yra ypač 
gerai suprantama šio pasakojimo esmė. Nei teoriniu 
(abstrakčiuoju), nei praktiniu lygmeniu vienos tiesos 
monopolis neegzistuoja. Tačiau teisinį ginčą vis tiek 
turi kas nors laimėti. Todėl sąvokos tiesa, teisus irgi 
tampa teisinės diskusijos dalimi.

Dažniausiai tiesiogiai rungiasi dvi šalys: kaltintojas 
su kaltinamuoju baudžiamojoje byloje, ieškovas su at-
sakovu civilinėje, asmuo, traukiamas administracinėn 
atsakomybėn, su nuobaudą jam skyrusiu pareigūnu 
administracinėje byloje ir pan. Kiekviena pusė savaip 
vertina faktus, kurie yra reikšmingi tai bylai, ir savo 
požiūrį išdėsto. Dažnai tie požiūriai skiriasi kardina-
liai – viena pusė neigia buvus tam tikras aplinkybes, 
kita įrodinėja priešingai. Kartais meluojama sąmo-
ningai ir tikslingai, o kartais asmuo yra nuoširdžiai 
įsitikinęs, kad sako tiesą, nors kiti bylos dalyviai tą 
situaciją nupasakoja visai kitaip. Čia tiktų prisiminti 
istoriją apie akluosius ir dramblį: vienas neregys ap-
čiupinėjo straublį, kitas – koją, trečias – uodegą, bet 
visi trys buvo įsitikinę, kad gali pasakyti visą tiesą, 
kaip dramblys atrodo. 

Teismas apskritai nežino ir negali žinoti, kaip viskas 
vyko, aplinkybes jis nustato tik pagal bylos medžiagą 
ir pagal tai, kaip viską aiškina proceso dalyviai. Tai-
gi teisėjas, išklausęs skirtingus „aklųjų“ pasakojimus, 
turi nustatyti, kaip atrodė dramblys, nors pats irgi 
nėra jo matęs. Dar daugiau – teisme ginčo dalyviams 
atstovaujantys advokatai apie to dramblio išvaizdą 
sprendžia išimtinai pagal savo kliento pasakojimą. 
Sutikime, užduotis nustatyti, kaip iš tikrųjų atrodė 
dramblys, ne iš lengvųjų. Ji tampa dar sudėtingesnė 
todėl, kad teisė įrodinėja tiesą tik tam tikromis prie-
monėmis ir laikydamasi tam tikrų sąlygų. 

Visi žinome biblinę istoriją, kaip žydų išminčius Sa-
liamonas išsprendė dviejų moterų ginčą. Jos abi gimdė 
panašiu metu tame pačiame name, bet vienas iš nauja-
gimių mirė, o tada savojo netekusi motina pasisavino 
kitos kūdikį. Išklausęs argumentus, Saliamonas liepė 
atnešti kardą, kad galėtų padalyti kūdikį abiem preten-
dentėms po lygiai. Tikroji motina savo vaiko iškart atsi-
žadėjo, maldaudama atiduoti kūdikį tai kitai moteriai, 
kad tik jis liktų gyvas. Taip Saliamonas išsiaiškino tiesą. 
Nors ir sakoma, kad teismai turėtų priimti saliamoniš-
kus, t. y. išmintingus, sprendimus, tačiau tokiais dras-
tiškais būdais tiesos jau nebandoma nustatyti. 

Teisinė sistema remiasi labai tiksliomis ir aiškiomis 
faktų įrodinėjimo taisyklėmis, kurias apibrėžia teis-
mo procesą reguliuojantys teisės aktai. Teisė draudžia 
remtis tam tikrais informacijos šaltiniais (kunigas turi 
teisę neatskleisti to, ką išgirdo per išpažintį, žurnalis-
tas – nenurodyti savo informatoriaus, advokatas – ne-
išduoti paslapčių, kurias jam konfidencialiai patikėjo 
klientas). Ribojamas įrodymų pateikimo laikas – jei 
pavėlavai pateikti įrodymus per bylos nagrinėjimą, 
vėliau teismas jų jau nebepriims. Kaip tik todėl spren-
džiant teisinius ginčus laikomasi tikėtinumo principo 
– vieną ar kitą aplinkybę teismas laiko įrodyta, jeigu 
labiau tikėtinas jos buvimas negu nebuvimas, be to, 
teismas nėra įpareigotas siekti, kad būtų pašalintas bet 
koks įrodymų prieštaringumas. Jeigu vienintelis teis-
mo tikslas būtų nustatyti tiesą, tokių aukščiau nuro-
dytų įrodinėjimo apribojimų nereikėtų. O dauguma 
bylų niekada nebūtų baigtos nagrinėti, nes vis paaiš-
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kėtų (dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių) naujos 
aplinkybės, reikšmingos, siekiant nustatyti, kaip vis-
kas vyko iš tikrųjų.

Čia derėtų padaryti itin svarbią išvadą, kuri iš pirmo 
žvilgsnio atrodys šokiruojanti, – sprendžiant teisinį gin-
čą, nėra keliamas tikslas nustatyti tiesą. Tiems, kuriems 
šis teiginys atrodo protu nesuvokiamas, suformuluosiu 
jį švelniau – tiesos nustatymas nėra pagrindinis teis-
minio proceso tikslas. Pagrindinis teisės tikslas – iš-
spręsti konfliktą, laikantis ginčo sprendimo taisyklių, 
ir paaiškinti, kodėl pasirinktas būtent toks sprendimas. 
Valstybės pareiga – užtikrinti, kad teisiniai ginčai būtų 
sprendžiami teismuose, o ne tarpuvartėse; kad tai būtų 
daroma laikantis iš anksto paskelbtų taisyklių, sutei-
kiančių galimybę kiekvienam ginčo dalyviui išdėstyti 
savo argumentus; kad teisingumą įgyvendinantys as-
menys (teisėjai, prokurorai, advokatai, antstoliai) tu-
rėtų tinkamą kvalifikaciją, būtų sąžiningi ir padorūs; 
kad kiekvienas žmogus gautų bent minimalią teisinę 
pagalbą, jeigu neišgali tuo pasirūpinti savo jėgomis; 
kad bylos nespręstų teisėjas, turintis išankstinę nuos-
tatą dėl ginčo baigties. O svarbiausia – valstybė privalo 
garantuoti, kad jos vardu paskelbtas ginčo sprendimas, 
dažniausiai teismo verdiktas, bus įvykdytas. 

Ar teisininkai verti tokio puolimo ir kaip jiems padėti?

Trumpu ir fragmentišku pasisakymu nepavyks nei 
panaikinti priešpriešos tarp teisininkų ir ne teisinin-
kų, nei nustatyti šios priešpriešos priežasčių. Tačiau 
išdėstyti savo įžvalgas galima, net ir nepateikiant 
vientisos argumentacijos. 

Pripažįstu, kad teisininkams būdingas tam tikras 
uždarumas – jie atpažįsta vieni kitus pagal kalbė-
seną, retoriką ir samprotavimų pobūdį (patys pasi-
šaipome, kad tik mes galime vietoj žodžio žmogus 
sakyti fizinis asmuo). Tikėtina, kad būtent savitas 
kalbėjimo(si) stilius, kitiems nesuprantamų terminų 
ir frazių vartojimas yra ypač erzinantis (nors tai ga-
nėtinai keista, nes kiekviena profesinė grupė turi tik 
jai suprantamą specifinį „žargoną“). Iš tikrųjų gali-
ma teigti, kad teisininkai ne be pagrindo vadinami 

„klanu“ ar „luomu“, – turiu galvoje nenorą ir (ar) ne-
sugebėjimą apie teisinius reikalus kalbėti visiems su-
prantama kalba. Tačiau iš karto norėčiau pasakyti, kad 
nesutinku su manančiais, esą teisėjas, priėmęs spren-
dimą konkrečioje (ypač rezonansinėje) byloje, turėtų 
eiti į TV laidą, kur, pasodintas tarp besikarščiuojančių 
oponentų, aiškintų savo priimto sprendimo motyvus. 
Ne teisėjo tai darbas. Ir tikrai neatsitiktinai teisingu-
mo įgyvendinimas susijęs su daugybe ritualų, konser-
vatyvių papročių, dėl kurių šis procesas darosi pana-
šus į bažnytines apeigas, be to, išlaikomas tam tikras 
atstumas tarp ginčo dalyvių ir jo arbitrų. „Išviešinti“ 
teismo verdiktus ir konkretaus sprendimo argumentus 
turėtų tie, kurie gali tą padaryti geriausiai, – dauguma 
teismų turi atstovus ryšiams su visuomene, svarbiau-
sia, kad tai būtų gerai pasirengę žmonės. 

Tačiau esu įsitikinusi: teisininkai, kaip ir bet kurios 
profesijos atstovai, privalo ne tik kiek įmanoma ge-
riau vykdyti profesines savo funkcijas, jie turi ir ki-
tokią pareigą visuomenei, suteikusiai jiems išsilavini-
mą, – dalytis savo žiniomis ir įgūdžiais su visais, kurie 
nori tai išgirsti, stengdamiesi ko nors išmokti. Šiuo 
atžvilgiu teisininkai skolingi visuomenei (nors puikiai 
suprantu šios profesijos atstovų nuogąstavimus, kad 
be jokių argumentų bus išvadinti pedofilų, kyšininkų, 
kontrabandininkų ar kitokių „klanų“ patronais, – tą 
jau ne kartą patyrė daugelis bandžiusiųjų dėstyti savo 
nuomonę viešose diskusijose). 

Sudėtinga, būnant teisininke, vertinti teisę „iš 
šono“, teisinių institucijų veikimą stebėti iš šalies 
(juk, kai vairuojame automobilį, mums atrodo, kad 
visi pėstieji elgiasi tarsi išprotėję, o kai kulniuojame 
pėsčiomis, stulbina vairuotojų įžūlumas). Lietuvos 
teisinė tikrovė turi daugybę ydų, iš kurių vienos er-
zina, o kitos apskritai kelia didžiulį nerimą. Trikdo 
tai, kad teisinės procedūros yra tokios painios – jas 
darosi sudėtinga suvokti net patiems teisininkams, o 
ką jau kalbėti apie gebėjimą paaiškinti kitiems. Teisi-
nį ginčą dažnai laimi ne tas, kurio pretenzijos (turi-
nio požiūriu) yra labiau pagrįstos, o tas, kuris geriau 
išmano procedūrines vingrybes ir sugeba jomis ma-
nipuliuoti. (Tiesiog aukšto meistriškumo pavyzdžiu 
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galima įvardyti atvejį, dėl kurio Lietuvos visuomenė 
dar tik pradeda nurimti, kai suinteresuotam asme-
niui pavyko visas teisines institucijas, o ypač teis-
mus, įvelti į nesibaigiančią prokurorų ir teisėjų nuša-
linimo komediją. Tiesą sakant, aš asmeniškai buvau 
apstulbusi, kad egzistuoja neribotos galimybės nau-
doti tokias priemones.) Neramu, kad kai kurie tei-
sėjai, neturėdami tam tikros srities (pvz., verslo ar 
ekonomikos) žinių, nepripažįsta šio fakto ir spren-
džia teisminius ginčus, nesuvokdami jų esmės. Glu-
mina, kad teisėjai, tokie reiklūs proceso dalyviams, 
leidžia sau laisvai interpretuoti tas teisines nuosta-
tas, kurios reguliuoja jų pačių pareigas. Nesuprantu, 
kodėl niekaip nesusiklosto tradicija teisėjui pačiam 
nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jos atžvilgiu 
jis turi išankstinę nuostatą ir jaučia, kad negalės pri-
imti nešališko sprendimo. Tikrai turiu daug pastabų 
dėl teismų ir kitų teisinių institucijų darbo organi-
zavimo ir veikimo būdų, todėl naudojuosi įvairio-
mis galimybėmis jas viešai pareikšti. Tačiau žinau, 
kad teismai, o ne grupelė išrinktųjų, privalo spręsti, 
kas turėtų laimėti teisminį ginčą. Todėl įsipareigoju 
teismo sprendimą įvykdyti net ir tuo atveju, jeigu 
su juo nesutikčiau. Nes kitokiais principais besire-
mianti tvarka reiškia pražūtį. 

Be abejo, teisė yra bendrakultūrinis reiškinys, todėl 
galvoti apie tai, kaip ji funkcionuoja, nagrinėti jos ydas 
ir klaidas galėtų ir turėtų kiekvienas, kuriam ne tas 
pats, kokioje valstybėje jis gyvena. Tačiau vertindami 
teisę ir teisininkus turėtume nepamiršti keleto dalykų. 
Būti teisėju – išskirtinai sudėtingas uždavinys, o juk 
teisėjas yra toks pat žmogus kaip ir visi. Jis pavargs-
ta nuo iš tikrųjų didžiulių krūvių, tam tikrais klausi-
mais turi išankstines nuostatas, kurias yra priverstas 
užgniaužti (pvz., negali pakęsti bankininkų, nes pats 
nepalankiomis sąlygomis pasiėmė paskolą, bet vis tiek 
privalo spręsti ginčus, kuriuose dalyvauja ir bankai; 
arba turi nešališkai spręsti santuokos nutraukimo by-
las, nors jo paties santuoka iširo dėl antrosios pusės 
neištikimybės). Be to, jis priverstas nuolatos rinktis 
vieną iš keleto galimų sprendimų, nors kiekvieną įma-
noma pagrįsti kaip teisingą. 

Sunku net įsivaizduoti, kaip jautėsi tas teisėjas, ku-
rio aukštai iškelta nuotrauka buvo mojuojama gatvė-
se ir aikštėse, o jis pats vadinamas Lietuvos priešu ir 
nusikaltėlių patronu. Mano asmeniniu vertinimu, šio 
žmogaus laikysena dora, profesinė veikla nepriekaiš-
tinga, o sprendimas, kurį jis priėmė, atitinka teisės 
reikalavimus ir Lietuvos tarptautinius įsipareigoji-
mus. Niekam nelinkėčiau patirti to, ką patyrė didžiule 
erudicija ir profesionalumu išsiskiriantis teisininkas, į 
kurio paskaitą įsiveržę žurnalistai reikalavo paaiškin-
ti, kodėl globojamas pedofilų klanas. 

Niekas neabejoja, kad „visuomenė turi teisę žinoti 
TIESĄ“, tačiau įvertinkime, kokiais būdais to siekiama. 
Kultūros žmonėms tik juoką sukeltų pasiūlymas, kad 
teismas spręstų, ar jie turi teisę kurti muziką, filmus, 
TV laidas arba tapyti paveikslus. Tačiau dalis iš jų, ne-
turėdami net elementariausių žinių apie teisės funk-
cionavimą, leidžia sau nuolatos viešai abejoti teismų 
ir teisėjų gebėjimu vykdyti veiklą, susijusią su jų pro-
fesija. Teisėjai, antstoliai, advokatai, prokurorai – tai 
profesionalai, įgyvendinantys teisingumą. Mes visi 
turime teisę išdėstyti savo nuomonę, ar jie tinkamai 
vykdo prisiimtas pareigas. Galime priekaištauti, 
kad jų sprendimai yra mums nesuprantami, atrodo 
neargumentuoti. Bet jeigu „kaltintojų“ elgesys įgy-
ja masinės psichozės požymių, darosi tendencingai 
nekritiškas, beatodairiškas, perdėtai emocionalus, 
reikėtų sustoti ir gerai pagalvoti, ar tikrai turime 
pakankamai šios srities žinių, ar nestokojame in-
formacijos, kad galėtume švaistytis visuotiniais api-
bendrintais kaltinimais. 

Post scriptum 

Straipsnyje lyg ir pasisakoma teisininkų bendruo-
menės vardu. Todėl paprašiau, kad juodraštį peržiūrėtų 
mano studijų draugės, sėkmingai dirbančios teisinėje 
srityje – advokatė, notarė, prokurorė (dėkoju už pas-
tabas). Jos pritarė išdėstytoms mintims, sakė, kad kas 
nors turi pagaliau pradėti pokalbį šia tema. Tačiau abe-
jojo, ar atsiras norinčių išgirsti, kas yra sakoma. Viliuo-
si, šios abejonės nepasitvirtins. 
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Vilniaus kaip žalio miesto įvaizdį sukūrė dideli plotai 
stichiškai ar planingai atsiradusių miškų, želdynų ir 

želdinių: parkai, skverai, įvairiausios žaliosios jungtys ir 
pavieniai medžiai. Kiekvienas iš jų turi savo kilmę, istori-
ją ir paskirtį, daugiau ar mažiau pakoreguotas žmogaus. 
Gamtos inkliuzų įvairovę miestas sulydo į kultūrinį vienį, 
savitą želdynų sistemą. Jos esmę ir galimybes galėtų api-
būdinti gražūs žodžiai iš Andriaus Surgailio pernykštės 
parodos pavadinimo: Vilnius kaip parkas. 

Vaizdingoje vietoje įsikūrusi sostinė visada turėjo 
gerą žaliųjų erdvių potencialą. Vingio, Verkių, Anta-
kalnio rezidencijos XVII–XVIII a. kūrėsi senovinių 
miškų apsuptyje. Neries, Vilnelės slėniai ir terasos pui-
kiai tiko XIX a. madingoms peizažinio planavimo idė-
joms įgyvendinti – čia sukurti Tuskulėnų, Markučių, 
Verkių parkai, „Tivoli“ sodas Antakalnyje. Barokinis 
Sapiegų sodas buvo išplėstas ir įgijo peizažinio parko 
bruožų, ryškių iki šiol. Naujomis parkų madomis sekė 
naujojo elito atstovai, gražindami savo dvarus Vilniaus 
priemiesčiuose. Profesoriaus Stanislovo Bonifaco Jun-
dzilo (1761–1847) praturtintas Vilniaus universiteto 
botanikos sodas anuomet buvo vienas didžiausių Rytų 
Europoje pagal augalų rūšių kiekį. Kito vilniečio Juoza-
po Strumilos (1774–1847) knyga „Šiaurės sodai“ tapo 
bestseleriu (8 leidimai XIX a.). Dabartinė Sodų gatvė 
gavo pavadinimą nuo joje buvusio Strumilos sodo.

XIX a. pabaigoje dailininkui Alexanderiui Straussui pa-
vesta buvusius sodus Sereikiškėse rekonstruoti į centrinį 
miesto parką (sodą). 1888 m. atidarytas parkas Vilniuje 
buvo pirmasis, specialiai projektuotas viešam lankymui. 
Šiuo požiūriu gerokai atsilikome nuo Vakarų Europos. 

dainius LABECKIS

VilNiAus PArkų šiANdieNA 
PAgAl medkirčių sceNArijų

Plačias teritorijas, kurias iki tol užėmė Vilniaus tvirtovė, 
pradėta jungti į viešųjų parkų kompleksą. Caro valdžios 
iniciatyva buvo sukurti skverai aplink paminklus Puš-
kinui ir Jekaterinai II prie Vilniaus katedros, Michailui 
Muravjovui generalgubernatūros rūmų aikštėje, šalia 
Rotušės ir kitur. René Jules’io André laiškai liudija, kad 
XIX–XX a. sandūroje Vilniuje buvo galima įsigyti medžių, 
tinkamų parkams apželdinti. Želdinių tvarkymo istoriją 
pakoregavo Pirmasis pasaulinis karas, Lietuvos ir Lenkijos 
konfliktas. Tarpukariu Vilniaus gatvės ir aikštės (iš dalies 
ir Lukiškių aikštė) apsodintos medžiais, jų apsuptyje iškilo 
paminklai Stanislawui Moniuszko, Józefui Montwillai.

Antrojo pasaulinio karo žaizdas irgi bandyta gydyti 
medžiais. Pokariu jie buvo intensyviai sodinami palei 
gatves, sugriautose senamiesčio vietose, naujai sukom-
ponuoti skverai aplink naujus paminklus. Petro Cvirkos 
skveras (archit. Vladislovas Mikučianis) – bene labiau-
siai vykęs pokarinis Vilniaus viešosios erdvės projektas. 
Vietoj panaikintų liuteronų, reformatų, žydų kapinių 
ilgainiui atsirado nauji skverai su kontroversiškais stati-
niais. Iš dalies pertvarkytas Sereikiškių parkas, Kalnų ir 
Vingio parkai pritaikyti masiniams renginiams. Miestui 
plečiantis, prijungta nemažai miškingų plotų ir keletas 
parkų. Vis dėlto nebūtų teisinga sakyti, kad parkų gausa 
Vilnius pranoksta kitas sostines.

Sovietmečiu želdynų projektus rengę kraštovaizdžio 
architektai dažnai neįstengė pasipriešinti smukdančiai 
realybei, ypač projektuodami miegamųjų rajonų apžel-
dinimą. Galima palyginti su anuometine Ryga, tęsusia 
gyvą miesto tradiciją ir sukūrusia profesionalią medžių 
priežiūrą. Vilnius jai pralošė abiem aspektais.

Paveldas ir paminklai
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Atkūrus nepriklausomybę, specializuoti kraštovaiz-
džio institutai buvo apskritai uždaryti, miesto želdi-
nių priežiūra tapo antraeiliu dalyku. Pastaruoju metu 
matomas šioks toks pagyvėjimas: kuriami japoniški ir 
kitokie sodai, sodinami nauji gėlynai, atsirado medžių 
priežiūros specialistų – arboristų. Vis dėlto tai tik lašas 
jūroje, palyginti su akivaizdžiai degeneruojančia želdy-
nų (per)tvarkymo praktika. Tikrąją „Vilniaus kaip parko“ 
būklę, o ir kultūros lygį geriausiai atspindi medžiai – ma-
siškai kertami, grubiai genėjami ar kitaip niekinami. Tai 
daroma tokiais būdais ir taip sparčiai, kad sunku pro-
gnozuoti, kas liks iš miesto želdinių po 5 ar 10 metų. 

Vilniaus pilių rezervatas iki šiol turėjo turtingiausią 
ir lankomiausią miesto istorinių želdynų kompleksą, 
tačiau per keletą metų jis tapo intensyviausiai kertama 
teritorija. Įprasti Gedimino pilies, Kalnų parko, Serei-
kiškių parko, jų prieigų vaizdai drastiškai pasikeitė.

Šiemet išnaikinti visi medžiai, augę ant Gedimino 
pilies kalno šlaitų. Pagrindiniai argumentai, kodėl esą 
reikėjo tą padaryti, tokie: a) siūbuojančių medžių ša-
knys ardo kalną, b) medžių lapai neleidžia susidaryti 
velėnai, todėl kalnas slenka, c) seniausiuose piešiniuose 
kalnas matomas plikas, ant piliakalnių medžiai neau-
go. Esama ir kontrargumentų: a) daugumos brandžių 
medžių šaknys ne ardo, o sutvirtina gruntą, plynų kir-
timų poveikis bet kokio žemės paviršiaus stabilumui 
paprastai būna neigiamas; b) velėna vis dėlto susidarė, 
o norint gražesnės, galima ja pasirūpinti, lapus rudenį 
nesunku sugrėbti, juolab jei būtų buvę palikta tik tiek 
medžių, kiek jų nespėta iškirsti iki šio pavasario; c) kal-
nas todėl ir buvo apželdintas, kad nebūtų plikas, nuo 
XIX a. pradėta akcentuoti ne gynybinę, o estetinę, re-
kreacinę funkciją. Medžius ant jo pradėta auginti tuo 
pat metu, kai papėdėje sužaliavo pagrindinis miesto so-
das, o pilių aplinkos vaizdai tapo neatsiejama jo dalimi. 
Pabandykime įsivaizduoti, ką istorikai puristai sakytų 
apie Kryžių kalną – Jurgaičių piliakalnį prie Šiaulių, juk 
anksčiau jis irgi buvo plikas.

Svarstant, kodėl suintensyvėjo šlaitų slinkimas, pa-
mirštama, kad medžiai aplink Gedimino pilį augo 
pastaruosius 150 metų, bet kalnas dėl to nenuslin-
ko. Nekalbama ir apie tai, kad Nacionalinis muziejus 

prieš dešimtmetį įsirengė ant jo funikulierių, kuris ke-
lia kur kas agresyvesnę vibraciją negu medžių šaknys. 
Nuomonės apie pasikeitusią istorinės vietos išvaizdą 
skirtingos, tačiau, kaip parodė apklausos ir komenta-
rai, absoliuti dauguma aktyvesnių žmonių pilies kalno 
nuskutimui nepritaria. Botanikai, su kuriais kalbėjau, 
mano, kad augalijos pašalinimas padidins piliakalnio 
eroziją. Laikas parodys.

Įsismaginę Vilniaus pilių rezervato tvarkdariai 
2012–2013 m. masiškai kerta medžius ir krūmus Kal-
nų parke, po šio vajaus (darbai dar nebaigti) parkas 
gali tapti panašus į jauną miškelį. Be kita ko, iškirsta 
keliasdešimt senų parko medžių, nors supuvusių tarp 
jų neteko matyti. Abipus atstatyto Trijų kryžių pamin-
klo šį pavasarį gulėjo amžininkai: iš kairės – pokariu 
susprogdintos Antano Vivulskio skulptūros originalas, 
iš dešinės – trys šviežiai nupjautų tuopų rąstai. Geriau 
nesuguldysi. Naiviai tikiuosi, kad nebus užsimota prieš 
glaustašakes tuopas – seniausius ir vertingiausius me-
džius iš tų, kurie dar likę šio kalno viršūnėje.

Čia galime konstatuoti, kad senovinių vaizdų argu-
mentas pasitelkiamas selektyviai: seniems medžiams 
apsaugoti jis netaikomas. Jiems gresia, pavyzdžiui, „savo 
amžių nugyvenusių“ medžių „atrankinis – sanitarinis 
kirtimas“ (citatos iš Vilniaus pilių rezervato direkcijos 
oficialaus pranešimo). Į panašias formules įvyniojamos 
pačios banaliausios dingstys. Nei paminklo statusas, 
nei priklausymas parkui medžio neapsaugos – paveldo 
objektui sutvarkyti (arba sunaikinti) reikia vieno kito 
papildomo parašo, bet jis iškart suraitomas, vos tik atsi-
randa asmeninis įtakingo asmens interesas.

Pavyzdžiui, gražiausią Vilniaus kaštoną Šiltadaržio ga-
tvėje, nors jis įtrauktas į gamtos paveldo objektų sąrašą, 
numatyta genėti, nes vietiniam gyventojui užstoja vaizdą 
pro langą į senamiestį. Valdininkai, susitikę su „užsako-
vu“ prie jo namų, paslaugiai pasisiūlė medį visai nupjauti, 
tas ir buvo padaryta ilgai nelaukiant. Įforminta kaip dre-
vėto medžio kirtimas, atlikta 2012 m. sausį. Dabar ten ir 
kelmo nebėra, matyt, kažkam kažką jis irgi užstojo.

Panašiai „amžių nugyveno“ storiausias miesto me-
dis – Pilių parko, arba Sereikiškių parko (kanadinė) 
tuopa. Vilniaus pilių rezervato direkcija gamtos pa-
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minklą sugalvojo nupjauti, esą „jo gyvybinės funkci-
jos tapo pažeistos ir atsirado tikimybė“, kad medis gali 
nulūžti. Tačiau žymiausi Lietuvos medžių specialistai 
garantavo jo saugumą, buvo parengtas priežiūros pla-
nas nuo 2012 m. lapkričio, apskaičiuota, kiek kainuos 
būtinas lajos sutvarkymas. 3000 litų – tai mažiau, negu 
minėtos įstaigos direktorė uždirba per mėnesį oficia-
liai. Manau, būtume ir daugiau surinkę. Deja, skubotas 
sprendimas priimtas specialistams ir visuomenei už 
akių, o įgyvendintas nelaukiant, kol kas nors pasipriešins 
ar pateiks alternatyvą (tuopa nukirsta 2012 m. spalį).

Seniausias Vilniaus medis – Sereikiškių ąžuolas tokio 
likimo išvengė, galima sakyti, netyčia, buvo paklausyta 
specialistų maldų nepjauti, nes užtektų pagenėti. Žino-
ma, pasirinktas radikaliausias iš siūlytų variantų – nu-
genėta (2012 m. lapkritį) tiek, kad mažai nepasirodytų.

Likimo ironija, bet seniausi Sereikiškių medžiai 
paaukoti, vykdant rekonstrukciją, kurios afišuojamas 
tikslas – atkurti XIX a. Strausso (per)projektuoto parko 
struktūrą. Nukirstoji tuopa buvo vienintelė dar išlikusi 
iš keliasdešimties medžių, pasodintų Strausso laikais. 

Apie Sereikiškių parko naujojo projekto trūkumus ir 
privalumus daug kalbėta, tad nekartosiu. Išsamią anali-
zę ir įvertinimą iš kraštovaizdžio architektūros istorijos 
pozicijų pateikė prof. Konstantinas Jakovlevas-Matec-
kis (Sereikiškių parkas: išlikimo drama, Kultūros barai, 
2010, nr. 9). Sereikiškių parko rekonstrukcija turi mažai 
ką bendra su pirminiu stiliumi, ramaus poilsio vieta kei-
čiama į „daugiafunkcinę“ – istoriniam parkui kaip verty-
bei tai kelia didelę grėsmę. Prisidengus daugiafunkcišku-
mo etikete, teritoriją planuojama komercializuoti.

Įžanga į pirmo viešojo Vilniaus parko atkūrimą buvo 
privati ir nieko gero nežadanti. Pradėta nuo to, kad nu-
kapotos medžių lajos, užstojusios merui vaizdą iš jo 
namo Užupyje. Paskui (2010 m.) sunaikinta pagrindi-
nė parko alėja (kurios pašonėje, kaip tyčia, yra kitas to 
paties mero valdomas turtas). Projekto vadovė Jurga 
Šimeliūnienė dėl to pasiteisino originaliai: „Alėja buvo 
absoliučiai nedemokratiška.“ Uždarius parką, iškirsta 
dauguma medžių parko vakarinėje dalyje, turbūt ir ki-
tur, kur vilniečių akys nesiekia (iš viso keli šimtai). Li-
kusių medžių kamienai laikinai apsaugoti lentomis, bet 

apie šaknų apsaugą, nurausiant kultūrinį sluoksnį, ne-
pagalvota. Visas plotas apjuostas nauja tvora, pastatyta 
tiesiai per vešliausius šeivamedžių krūmus ir atskyrusia 
tai, kas XIX–XX a. buvo prijungta. Istorinio rūšių asor-
timento taip pat nesitikėkim – sodinama naujoviškai. 
Dėmesys sutelktas į takų ir kitokius tinklus, o parko 
vertikalės rūpi mažai, dar mažiau – vizualinė apsauga 
ir atsiveriančių erdvių estetika.

Vienašališkas Sereikiškių parko pertvarkymas, dėl 
to kilusios diskusijos apnuogino valdininkijos atotrūkį 
nuo visuomenės ir vilnietiškojo paveldo. Tvarkomasi 
kaip savo kieme, „pašalinių“ nuomonė nepageidauja-
ma, apklausų vengiama. Parkų paveldosauga Vilniuje 
nesiremia jokia aiškesne metodologija ar principais, 

Įkalintas medis. Bernardinų kapinės. 2013–04
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žaliasis paveldas vertinamas kaip erdvė, tinkama eks-
perimentams.

Kai buvo prijungta Trakų Vokė, Vilnius praturtėjo 
dar vienu parku, kurį prieš gerą šimtmetį suprojektavo 
garsieji Edouard’as François ir René Jules’is André ne 
mažiau garsios Tiškevičių šeimos užsakymu. Galima 
spėlioti, aukštesnio ar žemesnio lygio projektas bus pa-
rengtas, vadovaujantis 2011 m. pristatyta Trakų Vokės 
dvaro sodybos parko „restauravimo galimybių studija“ 
(autoriai Maria Chiara Pozzana, Eleonora Berti ir kt.), 
tačiau darbai šiame parke jau vyksta, tarsi jokių studijų 
nebūtų. Pati studijos (ne)kūryba užtruko gal 10 metų, 
per tą laiką vietiniai gyventojai su vietine seniūnija 
tvarkėsi arba šiukšlino, kaip kam norėjosi.

Be jokios būtinybės sužalota – nukapota André laikus 
menanti reprezentacinė tuopų alėja, medžiai prie koply-
čios, išpjautos visos tuopos parteryje, alyvos prie rūmų. 
Peizažinėje parko dalyje iškirsta daug šimtamečių pušų, 
dekoratyvinių krūmų, neliko seniausios guobos, šen 
bei ten išdygo buitinių atliekų sąvartynai, atsirado viso-
kių „pagražinimų“, nevertų Marytės darželio. Prieš porą 
metų kažkoks Mašidlauskas su parankiniais, savavališkai 
praretinęs parko augaliją, išrausė griovį, nutiesė vamzdį, 
visa tai išbetonavo ir pavadino „Laimės šaltiniu“. Šaltinis, 

pasirodo, tikrai laimę neša: užuot buvęs 
nubaustas, jo „architektas“ tapo parko 
prižiūrėtoju. Prieš metus Vilniaus savi-
valdybė parką perleido šviežiai iškeptos 
VšĮ miškininkams, o tie dabar retina 
medžius pagal savo supratimą. Šis pa-
vasaris – geras laikas apsilankyti André 
projektuotame parke, kad jo virsmą kaž-
kuo pamatytume in situ.

Buvusios Sapiegų rezidencijos ir li-
goninės komplekso parkas Antakalnyje 
iki šiol beveik visas priklauso ligoninei, 
ji čia palaiko švarą ir šiokią tokią tvar-
ką, nors kultūros paminklo statusas rei-
kalautų šio to daugiau. Kasmet iškerta-
ma iki 20 senų parko medžių, maždaug 
tiek pat nugenėjama. Varganą parko at-
jaunėjimą ir palaipsnį fragmentavimąsi 

išryškina palikti jauni nususę medeliai, šimtamečių liepų 
alėjas keičia žagrenių eilės. Užpernai išpjovus medžius 
perimetrinio apželdinimo juostoje, atsivėrė nykūs vaiz-
dai su aplinkiniais daugiabučiais.

Matyt, to nepastebėjusi, ICOMOS Lietuvos nacio-
nalinio komiteto pirmininkė pernai rimtu veidu pa-
siūlė iškirsti parką plynai, kad paskui jo vietoje „at-
kurtume“ prieš 300 metų čia buvusį barokinį parką. 
Pagal atkūrimą paveldosaugos lėšomis šiandien esa-
me Europos lyderiai, taigi pasiūlymas ne šiaip sau. Vis 
dėlto tikiuosi, kad akivaizdus istorinių šaltinių stygius 
šįkart privers susilaikyti nuo skubotų veiksmų. Svars-
tant parkų atkūrimo galimybes, nederėtų pamiršti, 
kad šios rūšies paveldo objektų vertę lemia ne pro-
jektuotojo brėžinys, bet ilgalaikis žmogaus ir gamtos 
sambūvis. Istorinių parkų autentiškumui svarbus ir 
ekologinis, genetinis tapatumas.

Kai buvusio peizažinio Tuskulėnų parko dalis buvo 
paaukota Tuskulėnų memorialui su kolumbariumu, 
paveldo atkurdinėtojai tylėjo. Žinoma, šis projektas 
svarbus, nors labai abejoju, ar memorialo sovietmečio 
aukoms atminti formų sąskambis su greta stovinčiais 
sovietiniais VRM kultūros ir sporto rūmais buvo tinka-
miausias architektūrinis sprendimas. Ypač kai pašonėje 

 Sapiegų parkas. 2012–06
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yra XIX a. pradžios Tuskulėnų rūmai (dabar Genocido 
muziejaus filialas). O ir memorialinę erdvę peizažiniame 
parke galima įkurti nieko neaukojant – nuo pat XVIII a. 
tokiuose parkuose tai buvo įprasta, su jų idėja nesikirto.

Kitas memorialas, 8-ojo dešimtmečio paminklas so-
vietiniams partizanams, jau seniai nugriautas, šiemet 
atėjo eilė jo aplinkai. Buvusį memorialinį Reformatų 
skverą pertvarkant į kitokios paskirties erdvę, jau iš-
kirsta daug medžių, turbūt ir atrakcionams vietos at-
siras. Bet vėl primiršta vietos istorija, jos aktualumas 
Vilniui. Čia juk buvo ir kapai, ir sodai, ir reformatų ko-
legijos pastatai, pokariu tas plotas apželdintas. Iki šiol 
tai daugelio vilniečių mėgstama vieta. Vos pasigirdo 
priekaištai, kad skveras tvarkomas netinkamai, med-
kirčiai skubiai surinko šakas, išrausė visus kelmus. Me-
džių kaip nebūta, įkalčių taip pat. Tylus, bet iškalbingas 
atsakymas visiems, drįstantiems abejoti.

Kažin kuo ir kam Vilniaus parkai atrodys patrau-
klesni po rekonstrukcijų, jeigu ištikimiausi jų lanky-
tojai jaučia sentimentus ankstesniam pavidalui, o par-
kų tyrinėtojai abejoja realizuojamų projektų kokybe? 
Klausimas būtų retorinis – visi žinome, kad renovacijų 
naudą susiplanuoja tie, kurie pasiskirsto pinigus. Šiuo 
atveju – savivaldybės vadovai ir jų draugai.

Kaip savivaldybė supranta žaliųjų erdvių estetiką, įsi-
vaizduoti nesunku – Moniuškos skvero rekonstrukciją prie 
Šv. Kotrynos bažnyčios meras pristatė kaip pavyzdinę. Jau-
kus, neformalus senamiesčio kampelis prieš keletą metų 
buvo perdarytas į tiesių linijų kompoziciją iš naujausio 
statybos bendrovių asortimento, o medžiai apkapoti taip, 
kad netrukdytų apžiūrėti šio naujadaro. Įprastas plyteles ir 
veją nurungė kiniškas granitas, granitiniu pakeistas ir se-
nasis (cementinis) fontanas, vietoj senosios kaltinės tvoros 
prisuktas pigus lietas jos pakaitalas. Teko girdėti, kad meta-
linės originaliojo aptvėrimo dalys nukeliavo į projekto ran-
govo kolektyvinį sodą. Priešais barokinės bažnyčios fasadą 
dar išdygo kaimo turizmo stiliaus atrakcionai, buvusiame 
šventoriuje, nugriovus dalį neogotikinės vienuolyno tvo-
ros, atsirado lauko kavinė.

Miesčioniškai nudailinti ir Odminių g., Kalinaus-
ko g. skverai (pusė šio užstatyta), fontanas Tilto g. 
(iškirtus uosius), dabartinė Kudirkos aikštė, Vilniaus 

bastėjos aplinka, Rotušės aikštė. Laukia eilės Šventa-
ragio gatvė, Lukiškių aikštė, buvę Misionierių sodai 
ir t. t. Didelius senus medžius ar krūmus keičia jauni 
mažaūgiai, atseit dekoratyvesni, o kiti įkalinami mūro 
konstrukcijose. Jos tvarkingos ir švarios, nors me-
džiams dažnai pražūtingos. Želdynai, kurie nėra šitaip 
„atnaujinami“, paprastai tiesiog apleidžiami. Pavyz-
džiui, skveras Dainavos gatvėje arba dauguma skverų 
atokesniuose rajonuose. Tai kitas kraštutinumas, beje, 
labai patogus naujiems euroremontams, statyboms ar 
automobilių aikštelėms.

Kultūros paveldo departamentas, savivaldybei spren-
džiant medžių likimą paveldo objektų teritorijose, 
sankcionuoja leidimus kirsti. Mūsų paveldosaugininkai 
įpratę iš esmės visus didesnius medžius, augančius šalia 
mūriniam ar mediniam paveldui priklausančio objekto, 
vertinti kaip keliančius jam grėsmę, todėl naikintinus. 
Nesvarbu, ar jie sveiki, ar ligoti, net jei paskui tas objek-
tas permūrijamas iš naujo. Jokie medžių būklės tyrimai 
nedaromi, tiesiog konstatuojama, kad medžio senumas 
tolygus jo keliamai grėsmei. Štai Bernardinų kapinėse 
gelbstint antkapį, 2012 m. buvo nupjautas klevas – jo am-
žininkas. Apie 150 metų medis ir akmuo puošė kapą kar-
tu, kol buvo pastebėtas jų konfliktas ir kažkodėl išspręstas 
akmens naudai. Ten pat kito medžio šaknys nukapotos 
(2010 m.) iki pat kamieno vien todėl, kad atstatyta me-
talinė tvorelė būtų tiesi. Šimtametis gluosnis prie Šv. 
Mykolo bažnyčios supriešintas su šventoriaus siena, 
todėl nukirstas (~2007 m.). Dėl išsigalvotos grėsmės 
nupjauti trys paminkliniai klevai universiteto observa-
torijos kiemelyje (į saugomų teritorijų kadastrą įrašyti 
2009 m., o sunaikinti – sic! – 2008 m.), daug kitų medžių 
senamiesčio erdvėse, kai kurių bažnyčių šventoriuose.

Toks „paveldosauginis“ požiūris taikomas ir istori-
niuose parkuose. Naujam takui, tvorai, suolui įrengti ar 
senam restauruoti reikalaujama įvairių tyrimų, projek-
tinių pasiūlymų, sąlygų, projekto, ekspertizių, daugybės 
atestatų, parašų ir sutarčių, pasitelkiami atitinkami teisės 
aktai, o senam medžiui nukirsti užtenka valdytojo pra-
šymo ir KPD sutikimo. Vertas dėmesio paradoksas: nors 
istorinių parkų, skverų ir kitokio žaliojo kultūros pavel-
do dvasią sukuria ne kas kitas, o seni medžiai, iki šiol 
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nė vienas konkretus medis nėra įrašytas į nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą. Veltui jų ieškotume ir parkų 
vertingųjų savybių sąrašuose.

Mažiau reprezentacinėse Vilniaus vietose tvarkoma-
si dar paprasčiau. Užtenka kokios nors bobutės prašy-
mo, kad daugiabučio kieme ar skvere neliktų nė vieno 
medžio. Iš tikrųjų net ir prašymas nebūtinas – asmuo, 
išduodantis leidimą kirsti, gali pats savęs to paprašyti 
ir jaustis saugus savo viršininkų užnugaryje. Kritikams 
toksai savavaliautojas pasiteisins, kad medžiai buvo 
„amžių nugyvenę“, „ligoti“, „pavojingi“, o tu pabandyk 
įrodyti, kad buvo priešingai.

Jei teritorija yra parkas, bet įregistruota kaip 
miškas – užtenka tipinio miškotvarkos projekto. Taip 
„tvarkomi“ Kalnų ir Vingio parkai. Nors ir čia elgiama-
si nenuosekliai – Vingį vadindami seniausiu, reliktiniu 
Lietuvos mišku, miškininkai vis dėlto teikia pirmenybę 
ne kertinių miško buveinių priežiūrai, o rekreacijai, ku-
rią, aišku, supranta pagal save. Krūmų ir uosialapių klevų 
ištisinis kirtimas pagerins vertingų medynų formavimąsi, 
tačiau užmirštama, kad pagal botanikos dėsnius gausiau-
siai ataugs tie patys uosialapiai klevai. Ką jau kalbėti apie 
iškapotus krūmus, kurie pridengdavo viešuosius tualetus 
ties pagrindiniu įėjimu iš Čiurlionio gatvės, arba apie Ge-
ležinio Vilko gatvės pakelės praretinimą, dėl kurio padi-
dėjo neigiamas transporto arterijos poveikis parkui.

Ypač būdinga iš pradžių apsileisti, o paskui tvarkytis 
išsijuosus. Pavyzdžiui, Panerių gyventojai metus prašė sa-
vivaldybės, kad pašalintų išdžiūvusį, išlūžusį medį. Niekas 
nereagavo tol, kol 2010 m. vėjas tą medį išvertė, o nuken-
tėję automobilių savininkai ėmė reikalauti nuostolių atly-
ginimo. Nežinau, ar kas atlygino, bet po mėnesio šiame 
rajone buvo iškirsta keliasdešimt sveikų gražių medžių. 
Biurokratui, nesusigaudančiam, kuris medis iš tikrųjų 
pavojingas, o kuris – ne, visada apsimoka nurodyti, kad 
kirstų viską iš eilės – juk nuostolius dėl užgriuvusių me-
džių gali tekti atlyginti iš savo kišenės, o žalos dėl želdinių 
niokojimo kolegos solidariai nepastebės. Taigi nenuosta-
bu, kad priprašyti kirsti yra lengva, o išprašyti, kad nekirs-
tų, – beveik neįmanoma. Susirašinėdamas su įvairiomis 
įstaigomis dėl Sapiegų parko niokojimo, įsitikinau, kad 
pasmerktus kirsti medžius valdininkai, išdavę leidimus, 

paverčia savo ambicijų įkaitais, net jei paaiškėja, kad jo-
kios grėsmės jie nekelia.

Prižiūrėti medžius, kad jie netaptų pavojingi, nesivar-
ginama – viskas tvarkoma pjūklu ir taip, kaip pakliūva. 
Nukapojimo „standartas“ visiems medžiams primityviai 
panašus: kuo aukščiau iškelti lają ir kuo labiau ją susiau-
rinti. Darbai atliekami, nepaisant nei vegetacijos, nei 
paukščių perėjimo laiko, nei dendrologų rekomendaci-
jų, o paskui medis paliekamas likimo valiai. Po kelerių ar 
keliolikos metų taip apdrožtus medžius belieka nupjau-
ti, kol jie ant ko nors neužgriuvo, ypač jeigu tai tuopos, 
kaštonai, gluosniai, klevai, – nes jie tampa nestabilūs, 
lengviau pažeidžiami kenkėjų, praranda dekoratyvumą 
ir panašiai. Pasekmės kartais tragikomiškos. Preziden-
tūros rūmų parke šį pavasarį nusprendus kelti inkilus 
susigriebta, kad nebeliko šakų jiems pakabinti. Labai ap-
gailestaudami, paukščių globėjai prikalė vinimis tiesiai 
prie medžių kamienų.

Už medžių žalojimą atsakomybės niekas neprisiims, 
juo labiau kad prieš keletą metų „buvo kiti žmonės“ 
arba „galiojo kita tvarka“. Tokias frazes teko girdėti iš 
tų, kurie tvarkosi pagal „dabartinę tvarką“. Teisybės 
dėlei derėtų pridurti, kad vadovaujamasi net ne tvar-
ka, o mada, per kelerius metus išplitusia visoje Lietuvos 
parapijoje. Tokius pat, net baisesnius, vaizdus mačiau 
Kaune, Kėdainiuose, Jonavoje, Lentvaryje ir kitur. At-
rodo, kone kiekviename užkampyje dabar rasime se-
niūną, kuris iš senų alėjų prasimano malkų, savo pa-
vyzdžiu užkrėsdamas kitus.

Galiojančios medžių genėjimo taisyklės ir įstaty-
mai pažeidinėjami nuolatos. Specialistų komisija, kuri 
turėtų spręsti dėl kiekvieno medžio mieste tvarkymo, 
paprastai net nesusirenka. Leidimus savarankiškai, iš 
akies išrašinėja savivaldybės valdininkai miškininkai. 
Suinteresuota visuomenė apie šiuos sprendimus infor-
muojama tik išimtiniais atvejais ir paprastai post fac-
tum, jos nuomonės niekas neklausia ir neklauso. Iškal-
binga, kad želdinių priežiūros ir teritorijų sanitarinio 
valymo paslaugos Vilniuje perkamos iš vieno teikėjo. 
Kitaip tariant, medžius gali genėti tie patys, kurie su-
renka šiukšles. Apie tarptautinių normų nepaisymą 
sunku kalbėti, nes pas mus jos apskritai negalioja.
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Palyginkime: daugelyje šalių, neišskiriant Lenkijos, 
Latvijos, Estijos, prieš kertant ar genėjant medžius atlie-
kamas dendrologinis, arboristinis įvertinimas, o darbus 
gali atlikti tik specialų pasirengimą turintys žmonės.

Rygoje, Varšuvoje dažnas senesnis medis yra pažymė-
tas lentele „Gamtos paminklas“, Vokietijos miestuose to-
kie medžiai žymimi ir saugomi kaip kultūros paminklai, 
daugelyje Europos sostinių (puikus pavyzdys – Londo-
nas) kone kiekvienas medis turi savo numerį ir indivi-
dualią nuolatinės priežiūros programą, yra reguliariai 
stebimas, pagal poreikį karpomas, laistomas, tręšiamas 
ir t. t. Sukūrus palankias sąlygas, t. y. minimizuojant 
neigiamą miesto poveikį, tos priežiūros ne kažin kiek ir 
reikia, medis pajėgus gyventi savarankiškai.

Pas mus to nėra ir kol kas nebus, nes medkirčiai dir-
ba greičiau negu įstatymų leidėjai ar teisėsaugininkai. 
Miesto medžiai – ne visai gamta ir ne visai kultūros 
paveldas. Taigi tikrų jų globėjų nerasime nei gamto-
saugos, nei paveldosaugos įstaigose. O savivaldybė gali 
netrukdoma įsijausti į pamotės vaidmenį.

Šiemet tvarkomame Reformatų skvere atsitiktinai 
sutikau du asmenis, maloniai prisistačiusius VšĮ Vil-
niaus miesto parkai vadovais, atsakingais už visų parkų 
ir skverų priežiūrą. 

Šios įstaigos puslapyje rašoma, kad tai l. e. p. direkto-
rius Alvidas Raškauskas ir „miškininkas-
direktoriaus pavaduotojas“ Laisvūnas 
Budėnas. Ten pat apdairiai skelbiama, 
kad skvere „medžius kirtimams atrinko 
kvalifikuoti aplinkosaugos, želdynų ir 
kraštovaizdžio specialistai“, dar tvirti-
nama, esą viskas daroma „atkuriant is-
torinę parko išvaizdą“. Tačiau kalbantis 
paaiškėjo, kad prieš sunaikinant Refor-
matų skvero augmeniją, nebuvo atlik-
tas nei medžių arboristinis įvertinimas, 
nei istoriniai tyrimai, nepatvirtintas net 
projektas. Remiamasi priešprojektiniais 
pasiūlymais, pagal kuriuos numatoma 
projektuoti takus, tačiau kas bus, jei bū-
simame projekte takų planas bus kitoks 
negu pasiūlymuose?

Įdomiausia, kad Vilniaus parkų viršininkai tiksliai 
nežino introdukuotų medžių rūšių (bent jau tų, ku-
riuos iškirto), jų vertę nustato iš akies, labai paprastai: 
medis turi būti vietinis, tiesus, sveikas ir, pageidauti-
na, jaunas. Kiti esą menkaverčiai. Kai paprieštaravau, 
kad užsienyje parkams taikomi kitokie kriterijai negu 
miškams, pašnekovai nesidrovėjo prisipažinti, kad Va-
karų patirtis jiems nepažįstama. Tačiau jos žinoti esą 
ir nebūtina, nes Lietuvoje reikia tvarkytis visai kitaip 
(suprask: taip, kaip tvarkosi jie). Šitokio ar panašaus 
atsakymo sulaukiau į klausimą, kodėl vis dėlto nepa-
simokius iš Anglijos parkų tvarkytojų, kurių pavyzdžiu 
nuo XVIII a. seka visas kultūringas pasaulis.

Kitaip klostėsi pokalbis su miesto želdynų poskyriu 
apie istorinės Vilniaus–Kauno plento alėjos medžius, 
augusius dabartinio Savanorių prospekto pakelėse. Sa-
vivaldybės specialistas Marius Pabrieža išsisukinėjo, 
kad medžiai bus kertami atsižvelgiant į gautą prašymą. 
Pasidomėjęs, kas tas prašytojas, sužinojau, kad tai jo 
viršininkas Gintautas Runovičius. Iš jo tada išgavau pa-
tikinimą, kad sprendimas bus persvarstytas, o po kiek 
laiko – atsakymą, kad komisija, specialiai sušaukta dėl 
mano kreipimosi, siūlo medžius iškirsti, nes jie esą ligoti 
ir pavojingi. Įdomu, kad aukštoji komisija tarė žodį ne 
prieš, bet po to, kai išduotas leidimas kirsti medžius. O 

Reformatų skvere. 2013–02
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pernai rudeniop, kertant šią alėją, buvo aiškiai matyti, 
kad dauguma tuopų sveikos ir tvirtos.

Atsakomybe už želdinių tvarkymą Vilniuje dalijasi 
įvairios su savivaldybe susijusios įstaigos, firmos ir as-
menys. Yra bene trys savivaldybės skyriai, ne mažiau 
kaip du poskyriai skirtinguose departamentuose, viena 
viešoji įstaiga, viena savivaldybės įmonė, keletas ben-
drovių samdoma. Na ir, žinoma, įvairūs želdynų valdy-
tojai. Gausaus darbuotojų būrio užtektų, kad pastaty-
tume po prižiūrėtoją prie kiekvieno vertingo Vilniaus 
medžio, deja, tokia jų gausa užtikrina tik galimybę vie-
nų atsakomybę paslėpti už kitų atsakomybės. Gyvuo-
janti sistema tam išties patogi, nors neaišku, kaip ji dera 
su Želdynų įstatymu, pagal kurį „Želdynų planavimo, 
kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus sa-
vivaldybėje organizuoja vienas struktūrinis padalinys 
arba atsakingas savivaldybės tarnautojas“.

Apibendrinimas peršasi savaime: mūsų žaliąjį paveldą 
jau kuris laikas tvarko žmonės, neturintys supratimo apie 
želdinių vertę, neišmanantys jų istorijos, neskiriantys sti-
lių, nejaučiantys meilės gamtai ir savo darbui. Įtariu, kad 
daug lemia ir medienos perdirbėjų interesas. Būdamas 
vilnietis ir šio paveldo bendrasavininkis, jaučiuosi ap-

vagiamas. Manau, prisidirbę jaučiasi ir 
tie, kurie tai daro. Masinis nusikaltimo 
pobūdis, valstybinis jo vykdytojų sta-
tusas ir pasyvi viešoji opinija įtvirtina 
nebaudžiamumo tradiciją ir teisėtumo 
regimybę. Nė vienas už Vilniaus želdi-
nių niokojimą atsakingas valdininkas 
nubaustas nebuvo. Viskas teisėta, bau-
džia jie, o ne juos. Tai ne tik Vilniaus, 
bet visos Lietuvos yda, susijusi su kito-
mis problemomis, kuriomis gėdingai 
skiriamės nuo daugelio europiečių.

Praeitis teikia viltį, kad kultūrinio 
nuopuolio apraiškos yra laikinos, nors 
joms įveikti kartais prireikia amžių.

XIX–XX a. Vilniuje irgi ne viskas 
klostėsi sklandžiai, ne vien karų lai-
kais. Sereikiškėse nuo XVIII a. pabai-
gos veikęs Vilniaus universiteto bota-

nikos sodas 1842 m. buvo uždarytas ir išparceliuotas, 
neišliko ir Strumillos sodas, atskirų želdynų likimas 
labai priklausė nuo asmenybių. 1859 m. Adomas Ho-
noris Kirkoras su nuoskauda prisiminė didelį baltą 
kryžių Antakalnyje „vietoje seno, laiko sunaikinto pa-
minklo, apsodinto gražiomis tuopomis, kurias iškirto 
šventvagio ranka“.

Sovietiniame Vilniuje buvo daug apsileidimo, nors par-
celiuoti želdinių nepradėta. Malkų netrūko, kaip elgtis su 
medžiais miestuose, klausta specialistų, savavaliauta mi-
nimaliai. Net visagalė kompartija vis dėlto ne visada nie-
kindavo žmonių nuomonę paveldo tvarkymo klausimais.

Grupės šviesuolių 8-ajame dešimtmetyje surengtą pro-
testą prieš požeminių garažų rausimą gretindami su bet 
kuriuo pastarųjų metų valdžios ir miestiečių ginču dėl 
nekultūringo želdinių tvarkymo, matysime, kad veiksmų 
laisvė išsiplėtusi, tačiau viešų akcijų efektyvumas nedi-
dėja. Tenka pripažinti, kad kertamų medžių akivaizdoje 
aktyvioji šviesuomenė šiandien yra visiškai bejėgė. Todėl 
sunku patikėti, kad kas nors labai greitai galėtų pasikeisti. 
Vaikai ar anūkai, lygindami praeities nuotraukas su savo 
meto realybe, turės mums daug priekaištų. Gal bent jų 
karta daugiau sodins negu naikins?

 Žydinčios kryklės prie operos ir baleto teatro. 2012–05 (iškirstos 2012–06)      

Autoriaus nuotraukos
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Ne per seniausiai Vytautas Landsbergis Vasario 
16-osios minėjimo kalboje užsiminė: atėjo lai-

kas ir derėtų pasirūpinti, kad Antano Smetonos pa-
laikai būtų perlaidoti Lietuvoje. Šią mintį viešai kelia 
ne vien jis, jau svarstoma, kur galėtų būti Prezidento 
kapavietė. Vienas iš pasiūlymų – kripta Vilniaus Ar-
kikatedroje. Jeigu taip iš tikrųjų būtų padaryta, tai 
reikštų stiprų, esminį mūsų apsisprendimą ir susivo-
kimą savo valstybės istorijoje.

Galėtų kilti klausimas, kodėl Smetonos kapas ir jį 
žymintys antkapiniai ženklai turėtų atsirasti Vilniaus 
katedroje, bene garbingiausioje valstybės vietoje? Pir-
ma, nesvarbu, kokie skirtingi būtų požiūriai į Prezi-
dento nuveiktus ar neatliktus darbus, nesvarbu, kaip 
prieštaringai būtų vertinama jo asmenybė ar paskiri 
poelgiai, juk vis tiek niekas turbūt nesiryš ginčyti tei-
ginio, kad Antanas Smetona – ryškiausias, svariausias 
XX a. Lietuvos politikas. 1919–1920 m. jis buvo pirma-
sis Nepriklausomos modernios Lietuvos Respublikos 
prezidentas, o vadinamieji „Smetonos laikai“ siejami 
su sparčia jaunos nepriklausomos valstybės raida, jos 
ekonomikos, kultūros augimu, su švietimo sistemos 
tobulinimu, lietuvių tautos savimonės ugdymu. „Kaip 

Nuomonės apie nuomones

Augis GUČAS, Algimantas NASVytIS

žemiškųjų žYgių PrAsmė 
AmžiNYbės AkiVAizdoje

prie Smetonos“, – sakydavome, o gal ir tebesakome, 
jei kas nors pas mus kokybiškai, iš pagrindų pagami-
nama ar atliekama, ir šito įspūdžio iš tautos atminties, 
matyt, jau niekas nebeištrins. 

Antra vertus, jei kam nors kyla abejonių, ar isto-
rinėje krikščionių šventovėje tinka laidoti moder-
nių laikų politikus, o ne tik aukštus dvasiškius ar 
karūnuotus monarchus, bene įtaigiausias būtų kai-
myninės Lenkijos pavyzdys: 1935 m. miręs vienas 
pagrindinių kovotojų už šalies nepriklausomybę ir 
imperinių jos ambicijų atkūrimą, tarpukario Lenki-
jos diktatorius Józefas Piłsudskis atgulė Krokuvoje, 
Vavelio katedroje, šalia karalių ir vyskupų. Lenkai 
supranta, kad jo valdymo despotiškumas vis tiek ne-
nustelbia nuopelnų, atkuriant ir stiprinant valstybę. 

Vavelio katedroje 1890 m. buvo perlaidoti ir 
Konstantinopolyje mirusio poeto Adomo Mickevi-
čiaus palaikai. 1992 m. lenkai iš Arlingtono kapinių 
Vašingtone parsivežtus 1941 m. išeivijoje mirusio 
žymaus pianisto, pirmojo Lenkijos premjero Igna-
co Jano Paderewskio palaikus iškilmingai perlaidojo 
Varšuvoje, Šv. Jono katedroje, čia ilsisi ir legendinis 
lenkų kardinolas Stefanas Wyszyńskis (1901–1981). 
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1943 m. aviakatastrofoje žuvusio žymaus politiko, 
Lenkijos premjero tremtyje Władysławo Sikorskio 
palaikai 1993 m. buvo perlaidoti Vavelyje. Čia am-
žinojo poilsio atgulė ir aviakatastrofoje prie Smo-
lensko (Rusija) 2010 m. tragiškai žuvęs prezidentas 
Lechas Kaczyńskis su žmona. 

Vilniaus katedroje paskutinis palaidojimas taip 
pat priklauso mūsų laikams – tai 1993 m. mirusio žy-
maus Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 
kapas. Taigi, bent jau regiono papročių ir tradicijų 
kontekste būtų visiškai suprantama, kodėl Preziden-
to Antano Smetonos palaikus derėtų perlaidoti bū-
tent čia. Tačiau bene svarbiausia tai, kad šis veiksmas 
padėtų nutraukti ydingą pastaruoju metu jau beveik 
įpirštą Lietuvos skaldymą į tris dalis: LDK, Kauno 
Lietuvą ir dabartinę, matyt, pagaliau „teisingą“ Lie-
tuvos Respubliką. Tai būtų atspirties taškas ir primi-
nimas mums patiems, o kartu aiškus ženklas kaimy-
ninėms šalims ir tautoms, kad Lietuva yra viena ir 
nedaloma visais laikais ir bet kokiomis aplinkybė-
mis. Panašiems tikslams nuo amžių tarnauja beveik 
visos krikščioniškų šalių sostinių katedros – tai ne 
tik religinis valstybės centras, liturginių apeigų er-
dvė, bet ir iškalbinga konkrečios šalies istorijos liu-
dytoja bei sergėtoja. 

Jei mūsų visuomenė jau brandina mintį vėl tęsti 
panašias tradicijas, jei pakaks ryžto ir atsiras suta-
rimas tam įgyvendinti, pirmiausia vertėtų pasidai-
ryti po Vilniaus Arkikatedros bazilikos vidų, kad 
įvertintume, kaip šiuo požiūriu atrodo, ką byloja 
čia esantys ženklai. Keturis dešimtmečius šventovė 
neveikė, paversta Paveikslų galerija, todėl svarbiau-
sios Lietuvos arkivyskupijos katedros natūrali rai-
da buvo nutrūkusi. 1989 m., prieš ją atšventinant, 
bandyta prarastą laiką bent kiek pasivyti, tvarkant 
vidaus įrangą. Atsirado keletas naujų memorialinių 
lentų – dvi susijusios su 1387 m. Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejumi, dvi skirtos viduramžių Lietu-
vos valdovams – Karaliui Mindaugui ir Vytautui Di-
džiajam, asmenybėms, kurių reikšmė buvo lemiama 
šalies krikštui ir Arkikatedros atsiradimui. Kiek vė-
liau įrengtos dar dvi: viena šv. Kazimiero 500 metų 

mirties sukakčiai, antra popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymui Lietuvoje atminti. Kairiosios šiaurinės 
navos nišose pastatyti Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio ir daktaro Jono Basanavičiaus biustai. Šventovės 
pietvakarinė koplyčia, gavusi Tremtinių vardą, skir-
ta sovietų okupacijos aukoms atminti. 

Iš viso to, kas paminėta, tik Jono Pauliaus II me-
morialinė lenta visais atžvilgiais yra be priekaištų, 
kiti darbai nebaigti – tąsyk skubėta, kai kas atlikta 
laikinai, tikėtasi ateityje viską padaryti tinkamai. 
Memorialinėse lentose iškalti žodžiai turėtų būti pa-
auksuoti ar pasidabruoti – dabar juos sunku įskai-
tyti, o greta didingų istorinių epitafijų vyskupams 
ir didikams tie įrašai atrodo skurdžiai. Po niša su 
stambiu Palaimintojo Jurgio Matulaičio biustu lieto 
metalo raidės pritvirtintos prie prastos faneruotos 
(medžio drožlių?) plokštės. Matyt, tai irgi buvo lai-
kina, bet dabar ši lenta tiesiogine to žodžio prasme 
diskredituoja patį sumanymą. Nebaigtas ir Jono Ba-
sanavičiaus biustas – užuot išliejus iš bronzos, jis 
buvo tik nudažytas, nepagaminta ir planuotoji epi-
tafija, todėl tarsi ir nėra aišku, kodėl tas biustas čia 
pastatytas, kodėl būtent ši asmenybė pagerbta tokiu 
išskirtiniu būdu. Tremtinių koplyčioje greta vysku-
po Mečislovo Reinio, mirusio Vladimiro kalėjime, 
ir arkivyskupo Julijono Steponavičiaus skulptū-
rų su epitafijomis įstiklintuose medžio rėmeliuose 
pakabinti tekstai, pasakojantys apie lietuvių tautos 
kančias ir aukas tremtyje, konclageriuose. Visa tai 
labai svarbu ir tinka šiai vietai, bet istoriniai liudiji-
mai turėtų būti iškalti marmuro ar metalo plokštėse, 
įmūrytose į sienas. Dabar ekspozicija labiau prime-
na sienlaikraščius provincijos mokyklų ar kultūros 
namų koridoriuose. 

Tai, apie ką kalbame, atrodytų, smulkmenos, ypač 
kiekviena skyrium, bet iš tokių smulkmenų susidaro 
visuma, daranti labai prastą įspūdį, net apima neri-
mas dėl mūsų kartos – tikinčiųjų ir laisvamanių, dva-
siškių ir politikų – santykio su pagrindine šventove, 
dėl požiūrio į jos ir visos šalies istoriją. Ar suvokia-
me vertybių, per šimtmečius sukauptų Katedroje, es-
tetinę, simbolinę, pagaliau politinę reikšmę?
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Juo labiau kad tin-
kamai nesutvarkyti 
net Gediminaičių di-
nastijos palaidojimai 
ir kapai, tiksliau – jų 
atminimo ženklai. 
Tik 1931 m. Katedros 
požemiuose atrastieji 
Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Aleksandro 
(mirė 1506), Žygiman-
to Augusto žmonų 
Elžbietos Habsburgai-
tės (1545) ir Barboros 
Radvilaitės (1551) pa-
laikai, Vladislavo IV 
Vazos (1632) urna su 
relikvijomis yra tvar-
kingai perlaidoti rū-
syje, įrengtame po Šv. 
Kazimiero koplyčia, 
kurioje yra jiems skir-
tos epitafijos, ten stovi ir šv. Kazimiero sarkofagas. 
Tačiau Katedroje, kaip žinome, buvo palaidoti ir Vy-
tautas Didysis su žmona Ona, Lietuvos didieji ku-
nigaikčiai Švitrigaila (valdė 1430–1432), Žygimantas 
Kęstutaitis (palaidotas 1440), šio sūnus kunigaikštis 
Mykolas (1452), valdovo Žygimanto Senojo sūnus 
Jonas (1538), tapęs vyskupu. Išskyrus XIX a. įreng-
tą atminimo lentą Ldk Vytautui (vargu ar ją galima 
laikyti antkapiniu paminklu), apie tai, kad čia ilsisi ir 
daugiau valdovų ar jų šeimos narių, šventovės inter-
jere nėra jokios žymės... Deramus, aiškius, estetiškus 
antkapinius ženklus privalome pagaliau įrengti jiems 
visiems, nesvarbu, kad palaikų iki šiol nepavyko ras-
ti. Sunku dabar pasakyti, kodėl neišliko senovinės 
epitafijos, kodėl jos nebuvo atnaujinamos per Kate-
dros perstatymus praeityje, bet mums tikrai nedaro 
garbės faktas, kad to nepadarėme per pastaruosius 
du dešimtmečius. Visas krikščioniškasis pasaulis esa-
mų ar buvusių monarchijų sostinių šventovėse – nuo 

Vestminsterio katedros Londone, pačiuose Europos 
vakaruose, iki Svetischovelio Mcchetoje, šalia Tbili-
sio, rytuose, – saugo ir gerbia valdovų kapus. Tiek 
lankytojus, tiek maldininkus tai nuteikia susimąstyti 
apie žemiškojo gyvenimo kovų prasmę amžinybės 
akivaizdoje.

Kaip išreikšti tokią pagarbą, turėtų rūpėti tiek Vil-
niaus Arkivyskupijos kurijai, tiek Lietuvos vyriausy-
bei kartu su istorikais, architektais, menininkais, kad 
Prezidento Antano Smetonos palaikų perlaidojimas, 
jeigu tam bus pasiryžta, netaptų dar vienu šiek tiek 
diletantišku ir provincialiu, ne iki galo atliktu veiks-
mu, bet įgytų memorialinę prasmę, kokios siekiama 
ir tikimasi. Jei norime, kad 2018-aisiais, švęsdami 
Vasario 16-osios šimtmetį, galėtume pasidžiaugti 
tinkamai sutvarkyta pagrindine Lietuvos šventove, 
tų, iš pažiūros nedidelių, darbų reikia imtis jau da-
bar, antraip ir vėl nesuspėsime, nes iki jubiliejaus 
likę mažiau negu penkeri metai…
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Mažai kas tiki, kai pasakoju apie savo katinus, ku-
rie uodegomis gaudo peles. Šį kartą nutariau 

apie tai parašyti. Esu skaitęs daug visokių knygų, bet 
apie tai nieko panašaus nesu aptikęs.

Kaip katinai uodegomis gaudo peles, papasakosiu 
toliau, nes pradėjęs rašyti pajutau, kad pasitaikė gera 
proga daugiau papasakoti apie katinus, kurių mano 
gyvenime buvo daugybė: pilkų, rainų, juodų, pūkuotų, 
meilių, piktų, išdavikų, apsimetėlių, taikdarių, vagišių, 
paukštelių žudikų, guodėjų, tinginių, kovotojų, skun-
dikų, įkyrių, miegalių, melagių, neklaužadų, ištikimų 
draugų ir tikrų niekšų, niekintojų, bet vis dėlto mylimų. 
Štai su kuo mums, žmonėms, tenka susidurti, nors ir 
taip gyvenime su kaupu viso to užtenka! O dar katinai!

Vienos leidyklos buvau raginamas rašyti prisimini-
mus apie pažįstamus, jų draugiškumą ir klastas, pagalbą 
ir pavydą, apie moteris, kurios moka gražiai apsimesti 
patraukliomis, meiliomis, bet, kaip ir katės, nusigręžia ir 
apsimeta nieko negirdinčios, kai vyrus ištinka nepakelia-
mos kančios. Pagaliau nutariau rašyti apie kates, juk jos 
nieko neparašys, niekam nieko nepapasakos, neapskųs, 
neiškels bylos dėl apšmeižimo ar suvedžiojimo.

Apie katinų meilę ir ištikimybę

Pagalvojau: kam rašyti apie žmones, jeigu galiu be-
veik viską pasakyti rašydamas apie kates. Juk mums pa-

Marcelijus MARtINAItIS

kAiP kAtiNAi uodegomis gAudo Peles
iš kačių ir žmonių gyvenimo

Šios knygos neskiriu tiems, kurie nemėgsta kačių

tinka būti jų vergais arba valdovais, rodyti savo meilę, 
prisirišimą, kuris kartais panašus į klastą.

Juk tai yra ir mūsų pačių noras nuo ko nors priklau-
syti, pataikauti, apsimetinėti, kam nors patikti, kad 
leistų ir mums ramiai gulinėti, tingėti, meluoti, kitaip 
sakant, turėti šeimininką, kuris pamalonintų, pagirtų, 
arba pačiam tapti kieno nors šeimininku, vadu, virši-
ninku. Juk kartais neturime net ką skriausti, barti, ne-
kęsti ir tuo pačiu metu mylėti.

Jūs stebitės, kad visa tai galima pasakyti ir apie ka-
tinus. O kodėl ne? Juk katinai tiek amžių gyvena tarp 
mūsų ir su mumis, yra daug pasakojimų, kaip jie supa-
našėja su savo šeimininkais, perima jų įpročius ir ydas.

Jūs pastebėjot, kaip jie nekenčia kitų katinų, su jais 
kariauja dėl savo vietos šeimininko namuose, žmonės 
tą daro valdžioje, parlamente. Ir kaip pavyduliauja. 
Kartais įtariu, kad jie laiko save labiau žmonėmis negu 
katinais, išmokę iš jų visų tų savybių, kurias čia galėčiau 
išvardyti. Bet gal nereikia, nes visa tai puikiai žinoma, 
apie tai kalbame kas dieną, skaitome laikraščiuose, ma-
tome per TV ar net valdžioje.

Svarbiausia – katinai geriau už artimuosius žino dau-
gybę mūsų silpnybių ir jas puikiai išnaudoja, priverčia 
jiems pataikauti, nusileisti, eiti paskui juos ten, kur mus 
veda, grakščiai iškėlę uodegas.

Mūsų lovose, sofose jie užima patogiausią vietą, ir 
nedrįstame jų nuvyti. Rodos, geriau atsigultume ant 

Kūryba ir kūrėjai



29K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 3  ·  5

grindų, užmigtume fotelyje, kad neįžeistume brangiau-
sio, vienintelio mūsų kankintojo, niekšelio, apsimetėlio, 
kurio nemainytume į visų ištikimiausią šunelį. Štai dėl 
ko mes pataikaujame, pagarbiai lankstomės didžiau-
siems uzurpatoriams, diktatoriams.

Dar daugiau – mes esame katinų tarnai, patarnautojai, 
kuriais kartais taip malonu būti, ypač jei nėra ką globo-
ti, sergėti ar net kalbinti. Ar nepajuntate didžiausios lai-
mės, kai jums dėl visko nusiminus, nejučia prieina kati-
nas, švelniai uodega perbraukia per kojas arba pasitrina 
snukučiu, užsiraito ant kelių. Ypač tada, kai, rodos, jau 
niekam pasaulyje nesi reikalingas, nemylimas, užmirš-
tas, pasmerktas, paniekintas, paliktas. O pradžiugina tas 
tavo visų didžiausias ir mieliausias niekšas. Kaip jo ne-
mylėsi, slapčia nepasidalysi su juo skaniausiu kąsneliu, 
neleisi patogiai įsitaisyti savo pataluose?

Juk kai namuose pragaras, kai niekas su tavimi net 
nekalba, jis vienintelis prisiglaudžia prie tavęs, lyg ir su-
prasdamas, koks negerumas yra ištikęs.

Esu sutikęs ne vieną katinų vergą, tarną, kalinį. Keis-
ta, bet tokie žmonės gali ilgai ir su malonumu pasakoti 
apie tą savo vergystę. Jie užmiršta negandas, nemalo-
numus darbe ar šeimoje, netikusią valdžią, šlykštų savo 
viršininką. Sužinai, ką jų katinėlis labiausiai mėgsta 
ėsti, kokias išdaigas krečia, koks būna meilus, iš tolo 
pažįsta savo šeimininkus, apsidžiaugia jų sulaukęs, kaip 
jis nuliūsta, kai namuose jų nebūna, ir kaip jiems sugrį-
žus šoka į glėbius.

Vieną kartą besipasakodami apie katinus perskrido-
me Atlanto vandenyną, galėjom nuskristi net iki Kini-
jos, nepastebėję, kad jau nusileidome Vilniuje. Dabar 
su tuo žmogum esame geriausi draugai, susitikę tuoj 
pasipasakojame apie mieliausius savo kankintojus, apie 
jų išdaigas ir ligas.

Gerai žinau, kad jis nėra skaitęs nė vienos mano 
knygos, bet susitikęs vis giria, pavadindamas mane iš-
kiliausiu Lietuvos, o gal net Europos, poetu, vertu No-
belio premijos. Štai kaip gali būti daroma literatūrinė 
karjera! Ar tai blogai? Juk ir mes katinus gerbiame už 
nuopelnus, kurių jie neturi!

Įsigijau ir daugiau draugų, su kuriais galima ilgai 
ir nenuobodžiai kalbėti katinų temomis, tada pajunti, 

kad vis dėlto pasaulyje nesi vienišas ir niekam nereika-
lingas. Su jais galėsi bet kada pasikalbėti, galbūt tapsi 
bičiuliu, susirašinėsi, sveikinsi iškilmingomis progomis 
ar net dalyvausi jų laidotuvėse.

Bet ne tai svarbiausia. Žinai, kad visada prie vartų arba 
durų tave būtinai pasitiks tas mielas pūkuotas padarėlis, 
kažką meilaus sumurkdamas. Tada pajunti, kad jis tavęs 
dėl nieko nesmerkia. Kad ir kas su tavim atsitiktų, ko ir 
kiek būtum prisidirbęs, jis tavęs laukia be jokio pykčio 
mažoje savo širdelėje. Štai dėl ko kartais po ilgų klajonių 
vis dėlto sugrįžti į namus pavargęs, purvinas, pasmerk-
tas, niekam nereikalingas, be pinigų ar net be garbės!

Bet būna ir didingų, tiesiog istorinių su katinais susi-
jusių vaizdų. Prisimenu vieną istorinį paveikslą, tik neį-
sidėmėjau jo autoriaus. Ten vaizduojama, kaip po laimė-
tų mūšių grįžta pergalės regalijomis apsikarstęs didingas 
karo vadas, o jį pro rūmų duris, lyg pergalės vėliavą iškė-
lęs uodegą, įveda paprastas, menkutis katinėlis!

Ar reikia jums dar gražesnio vaizdo?!

Kas mus verčia susimąstyti?

Tęsiu pradėtą mintį apie katinų poveikį mūsų santy-
kiams ar net valstybės politikai.

Juk kartais katinai parodo, kaip mes esame nusmu-
kę, negailestingi vienas kitam, nesugebam prisirišti prie 
namų, prie vienas kito, neišklausom net artimųjų nu-
siskundimų, pagalbos prašymų.

Tačiau katinams galima kalbėti ištisas valandas, ir jie 
klausysis, murks, niekada nenusišalins. Ypač kai su ta-
vimi jau niekas nenori kalbėti. Juk tada kyla toks noras 
pakeisti savo gyvenimą, negerus įpročius, net pataisyti 
viso pasaulio negerumus, tapti beveik šventuoju, kas 
įgyjama per didžiules kančias. Bet argi artimieji tai su-
pranta, ar palaiko tokį netikėtą tavo atsivertimą? Daž-
niausiai nenori net pastebėti!

Katinams niekada nenusibosta mūsų kvailos šne-
kos, poezijos deklamacijos, net ir tylėjimas. Kur tu rasi 
tokią kompaniją tarp politikų, valdžioje, kad galėtum 
taip, kaip katinui, šnekėti apie viską ir nieko nepasa-
kyti. Tiesa, politikai kartais nieko ir nepasako, todėl jų 
labiausiai tauta klausosi.
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Bet nenorėtum, kad tave nufilmuotų, padarytų įrašą, 
kaip kalbiesi su katinu, plepi visokius niekus, meiliai 
glostai, tarsi kažkada būdamas su mylima moterimi. 
Kokia būtų gėda, jeigu tuos įrašus kas nors paleistų in-
ternete ar per TV! Juk tą dieną tikriausiai kur nors bu-
vai „oficialus gerbiamas asmuo“, sakei auditorijai kalbą, 
mokei tuos, kurie galbūt už tave moka daugiau, pasira-
šinėjai tarptautines sutartis. O štai koks tu dabar, ne-
galintis pamokyti net katino, ėmęs jam pataikauti! Gal 
neseniai prieš tave drebėjo visi tavo pavaldiniai! Kokia 
būtų gėda, net pačiam pamačius tuos įrašus! Juk visa tai 
mes slepiame.

Bet kartais netikėtai pabunda žmogiško gailesčio 
jausmas. Štai tavo katinėlis šiltai guli dienų dienas 
minkštuose pataluose, yra sotus ir patenkintas savimi. 
O juk tuo metu pasaulyje badauja milijonai žmonių, kai 
kurie neturi net kur prisiglausti. Bet vis tiek tu rūpinie-
si tik savo katinu, kuris tinginiauja ir jam į viską nusi-
spjaut, tai yra pajudint uodegą. Iš tiesų tuose pataluose 
galėtų gulėti koks našlaitis, benamis, pamestinukas.

Bet veji į šalį tuos priekaištus sau: vis dėlto esi ne vien 
žmogus, bet ir geriausias draugas gyvūnėlio, kuriam 
paskyrei dalį savo gyvenimo, jau niekaip neišbrauksi jo 
iš atminties, tuo labiau neišmesi iš namų, kad katinė-
lis nešaltų kur nors gatvėje ir nekniauktų, prašydamas 
praeivių išmaldos. O kaip kartais sunku praeiti pro el-
getas, kai ir pats nieko neturi kišenėje! Tiesa, lengviau 
praeina tie, kurių kišenės ir pilvai pilni.

Štai į kokias pinkles esame katinų įpainioti, nusiženg-
dami viso pasaulio žmonių solidarumo jausmui dėl to 
vienintelio brangiausio, murkiančio, baldus draskan-
čio, kartais kur nors pakampėje pridirbančio, meluo-
jančio pūkuoto niekšelio. Ką čia kalbėti: juk, kaip teko 
skaityti, jų intrigoms paklūsta net Anglijos karalienė! 
Ypač kai ištinka didžios susitaikymo valandos.

Štai dar viena žinutė iš Anglijos: buvo jau sudaryta 
vyriausybė, savo vietas kėdėse užėmė visi ministrai,  bet 
premjerui dar prireikė katinėlio, kuris atliktų svarbias 
valstybės pareigas – gaudytų peles ir būtų svarbiausias 
patarėjas. Kai po įtemptos dienos ilsėsis prie židinio, 
katinas savo murkimu primins: viskas, ką jis ištisas die-
nas veikia, yra niekai, lyginant su tuo, kad sugrįžti, sėdi 

prie židinio ir esi tik žmogus. Nežinau, tiesa tai ar ne, 
bet man labai patinka taip galvoti.

Taip ar ne taip, bet kodėl tiek daug žmonių panašiai 
elgiasi? Štai ir aš neretai sėdžiu, apglėbęs katiną, prie 
besikūrenančios krosnies pakuros ir atrodo, kad esu 
laimingas. Mudu daugiau nieko nenorim, net valdyti 
valstybės, važinėti prašmatniais automobiliais, ir ti-
kriausiai tada abu suprantam, kas yra laimė.

Kiek nedaug žmogui reikia – šilumos, laikyti tokį 
minkštą pūkuotą gumulėlį arba moters ranką. Ar ne to 
mes labiausiai siekiame?

Ankstesniame skyrelyje rašiau apie didingą mūšį lai-
mėjusį karo vadą, kurį atvedė į rūmus paprastas nušiu-
ręs katinėlis. Įsivaizduoju, kas ten vyko toliau. Tikriau-
siai karo vadui sėdint prie židinio, katinėlis užmigo jam 
ant kelių arba jis užmigo šalia mylimos moters ir galbūt 
pajuto, kad tai yra daugiausia, ko jis pasiekė per savo 
gyvenimą.

Kaip kartais paprastas katinėlis, nemokėdamas nė 
vieno žodžio, pasako daugiau nei išmintingas filoso-
finis veikalas, žymus klasikas, o ir aš pats, rašydamas 
šiuos savo pasakojimus.

Kaip katinas Pikis vos nesugadino 
tarptautinių literatūrinių santykių

Su tais katinais atsitinka ir labai nemalonių dalykų, 
jie gali išardyti draugystes, išskirti artimus bičiulius, su-
kelti nesantaiką tarp pažįstamų, kaimynų, šeimos bar-
nius, kai, sakysime, neatitinka vyro ir žmonos požiūris į 
tuos mielus neklaužadas, vagiliaujančius ir draskančius 
baldus. Tas sąrašas galėtų būti labai ilgas, toliau rašyda-
mas kai ką papasakosiu.

Štai istorija apie vieną man netikėtų rūpesčių sukė-
lusį katiną.

Neatsimenu, kokia proga, rimtai ar juokais, man į 
namus vaikai atnešė katiną, tiksliau – kačiuką. Tai buvo 
pasigailėtinas, matyt, gatvėje pamestas gyvūnėlis, ma-
žas, alkanas, sušalęs, nešvarus, bailus, suvargęs. Vaikų 
„dovanos“ nesiryžom išmesti, pašertas, prižiūrėtas ne-
trukus atkuto, išmoko tvarkyti savo reikalus, padoriai 
elgtis su mumis – žmonėmis. Pagaliau iš jo išaugo di-
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delis žaismingas, įnoringas juodas katinas, kuris dėl to 
juodumo buvo pavadintas Pikiu.

Jis vis stebėdavo, ką ir kaip mes darome, jam patik-
davo, kai ką nors veikdavom, ypač kai prie stalo susėdę 
valgydavom. Iš jo pozos, nuotaikos buvo galima supras-
ti, kad elgiamės gerai. Savo jautria uosle neklysdamas 
nustatydavo, ką valgome. Tai būdavo visų aukščiausias 
įvertinimas, kurį jis netrukus galėdavo pakartoti, kai 
prisipildydavo jo indelis.

Pikis mielai dalyvaudavo namų ruošoje arba nuolat 
tupėdavo šalia rašomojo stalo, stebėdamas, kaip mikliai 
juda mano pirštai spausdinimo mašinėlės klaviatūra.

Ypač mėgo švariai atspausdintus puslapius. Nei lei-
dėjai, nei mielieji skaitytojai nežinojo, kad ant tų pus-
lapių, kuriuos jie susikaupę skaito, yra miegojęs mano 
katinėlis. Gal iš tikro tie mano rankraščiai labiausiai ir 
tiko ant jų pamiegoti? O šiaip, atrodo, mudu su juo ge-
rai sutardavome dėl mano rašinių temų, ko negalėčiau 
pasakyti apie leidėjus, juo labiau cenzorius...

Gal dar parašysiu kitur, kas su tais mano rankraščio 
puslapiais kartais atsitikdavo. Tiek to. Dabar pasakysiu tik 
vieną dalyką. Ant rankraščių mano Pikis kartais paleisda-
vo srovelę ir tie tekstai įgaudavo labai nemalonų kvapą.

Aš galvojau – kodėl? Net kildavo mintis, kad jis kai 
kuriuos tekstus tokiu būdu norėdavo apsaugoti nuo 
cenzorių, kratą darančių pareigūnų. Kokios represinės 
struktūros būtų ėmusios į rankas šitaip „kvepiančius“ 
rankraščius?! Gerai nežinau, bet Pikis, kaip man atro-
do, tikrai turėjo kažkokių intelektinių nusistatymų.

Netvarkingai ant grindų nukritusius perskaitytus lai-
kraščius ar juodraščius „pasirašydavo“ taip, kaip daro 
katinai, žymėdami savo teritorijas. Supratau, kad tokiu 
būdu yra įtvirtinama nuosavybė, kurios niekam nevalia 
liesti, kaip ir didikų, kunigaikščių ar karalių valdų. Ar 
matėte, kokios kautynės vyksta, kai koks rainas agreso-
rius peržengia ta srovele pažymėtas suverenumo ribas!

Prisipažinsiu, malonu būti nors šitaip saugomam 
nuo neprašytų įsibrovėlių, ypač cenzorių: šitaip „ap-
saugotų“ rankraščių pasibjaurėję jie neimtų net į ran-
kas. Tokiu būdu valdžiai nepageidaujamus tekstus buvo 
galima apsaugoti geriau negu juos slapstant! Na, bet čia 
jau kita tema.

Net ir dabar, kai jau seniai nėra Pikio, o aš gyvenu už 
miesto, turiu šiek tiek žemės, kurią valdau, ją panašiai 
pažymi kiti čia reziduojantys katinai, kad niekas nedrįs-
tų įsibrauti, nes bus apdraskytos ausys ir nasrai!

Kartais net pašokdavau iš miego, išgirdęs kraupius 
apokaliptinius kautynių garsus. Panašiai būna ir die-
ną. Mano katinėlis po tų kautynių grįždavo apipešio-
tas, perrėžtu snukiu, o kartais dar blogiau – išplėštu 
ausies gabalu. Aš jį ramindavau, globodavau, gydyda-
vau, žinodamas, kad joks priešininkas čia nepraeis, aš 
visada būsiu saugus, nes iki kraujų yra ginama mu-
dviejų teritorija!

Šiek tiek nuklydau, norėdamas papasakoti Pikio isto-
riją. Jis buvo labai dėmesingas, kaip jau sakiau, domė-
josi viskuo, kas vyksta mūsų namuose, ką parsinešame 
nusipirkę, kur dedame pirkinius, ypač maistą, net kokia 
mūsų nuotaika, nes gerai jautė, kada negalima painiotis 
mums po kojomis, o kada esame jam palankūs ir jis bus 
pamalonintas.

Net žinodavo, kad yra prisidirbęs ir gali gauti į 
kailį. Ne taip, kaip žmonės, jis nesiteisindavo ir ne-
meluodavo, tuoj slėpdavosi po sofa, gailiai kniaukda-
mas, – tai jo prisipažinimas, nors mes būdavom dar 
nieko nepastebėję. Toks jo padorumas atrodė labai 
jaudinantis, todėl  Pikis išvengdavo atpildo. Dabar 
gerai nežinau – o gal tai buvo iš žmonių išmokta suk-
tybė, kad išsisuktų nuo bausmės?

Dar vienas jo įprotis. Pikis labai mėgdavo klausytis, 
ką mes, būrelis literatų, tuštindami vyno taures, šneka-
me apie literatūrą, literatus, kaip skaitome eilėraščius. 
Visą vakarą ramiai klausydavosi mūsų samprotavimų 
ir nuostabių eilėraščių. Galėjai net pamanyti, kad viską 
supranta ir vertina. Žodžiu, buvo geras klausytojas.

Žinoma, kartais kildavo karštas ginčas dėl to, kuris 
iš mūsų pažįstamų didesnis poetas. Ant stalo imdavo 
skambėti stiklai, girgždėdavo kėdės, o Pikis tuo metu 
nerdavo kur nors į tamsų kampą ir ilgai nesirodydavo. 
Matyt, jam nepatikdavo mūsų nuomonės apie vienas 
kitą, tikriausiai jam buvo mielesni taikūs ir intelektu-
alūs mūsų ginčai apie prestižinę kūrybą, jos poveikį 
skaitytojams, jų auklėjimą, nors mums patiems tas au-
klėjimas visiškai negaliojo.
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Turėjau draugą, tikriau – gerą bičiulį, kuris atvykdavo 
pas mane iš kitos šalies. Mums besivaišinant ir sau ūtu-
riuojant, Pikis, kaip įprasta, tupėjo ant sofos ir įdėmiai 
klausėsi, kraipydamas galvą tai į vieną, tai į kitą pašneko-
vą, lyg norėdamas kažką suprasti, nes kalbėjomės nelie-
tuviškai. Buvo matyti, kad jis labai nepatenkintas. Ir vė-
liau panašiai būdavo – nesuprasdamas svetimos kalbos, 
jis susierzinęs ką nors draskydavo, visur landžiodavo.

Visai suprantama, kad vienu metu tarp mudviejų su 
svečiu kilo draugiškas ginčas. Šiek tiek įkaito balsai dėl 
kažkokių naujų meninės išraiškos priemonių, dėl au-
toriaus, kuris tomis priemonėmis naudojasi. Čia mūsų 
nuomonės aiškiai nesutapo. Mačiau, kaip Pikis sune-
rimo, ėmė į šonus mėtyti uodegą, paskui pašoko nuo 
sofos ir dingo.

Po kiek laiko pasklido kažkoks negeras kvapas. Mudu 
nutilom, sutrikę pažvelgėm vienas į kitą, maždaug, ku-
ris... Vos nebuvo sugadinti tarptautiniai santykiai, o 
svarbiausia – literatūrinė dviejų tautų draugystė.

Pagaliau pajutau, kad tas kvapas sklinda iš po stalo. 
Pakėlęs staltiesę, pamačiau Pikio paliktą krūvelę, o jo pa-
ties jau ir pėdos buvo ataušusios, pasirodė tik kitą dieną.

Mano su bičiuliu ginčas baigėsi laimingai – neįžei-
dėm vienas kito tautos nei literatūros.

Bendravimą toliau sėkmingai pratęsėme virtuvėje jau 
be trečio dalyvio. Juokavom, gal tas katinas pasiųstas spe-
cialių struktūrų, kad sukliudytų tarptautiniams ryšiams?

Tada panašiai ir galvodavome: ne tik telefonai viską 
girdi, bet ir šuneliai, ir katinai gali turėti antkaklius su 
įmontuotomis specialiomis pasiklausymo „blakėmis“. 
Vienas keistas mano pažįstamas vis skųsdavosi, esą 
jam į danties protezą dantistai įmontavo mažą „blaku-
tę“, kad „ten“ galėtų žinoti ne vien, ką jis šneka, bet ir 
ką galvoja. Vis vaikščiojo pas stomatologus, kad jam tą 
dantį pakeistų.

Čia gal juokais įtarinėju savo Pikį – jis to niekada 
nebūtų padaręs. Iki šiol niekuo neįtariu savo mylimo, 
jau seniai šį pasaulį palikusio, vis dėlto jokioms represi-
nėms valdžios struktūroms nepriklausiusio Pikio. Ma-
nau, tai buvo labai padorus katinas.

Kitoj vietoj parašysiu apie tragišką savanorišką jo pa-
sitraukimą iš mano gyvenimo. Tiksliau – savižudybę. 

Šią temą tęsti dabar būtų pernelyg skaudu.

*Įterpti:

Pikis „pasirašo“ ant marksizmo paskaitų konspekto

Apie gailestį (barakuda)

Čia vis pasakoju visokius smagius nutikimus su kati-
nais. Kažkodėl rašau katinas, katinai, lyg nebūtų kačių. 
Už tai kartą buvau rimtai papeiktas vienos lygių gali-
mybių revoliucionierės. Juk vyksta pasaulinė moterų 
revoliucija, todėl ir gyvūnų gyvenime reikėtų įvesti ly-
čių lygybę. Katytės už katinus būna meilesnės, labiau 
prisiriša prie namų, nes puikiai žino, kad čia galima at-
vesti kačiukus, juos išmaitinti ir primesti namų šeimi-
ninkui, panašiai kaip primetami nesantuokiniai vaikai. 
Juk ir jos galvoja apie savo vaikų ateitį.

Štai kas man atsitiko su tokia smulkute, neišvaizdžia 
katyte, kurią kartais pamaitindavau, pašnekindavau, 
nelabai leisdamasis į intymesnius santykius. Tačiau ji 
padarė tai, ką padaro visos barakudos, senyvų vyrų su-
vedžiotojos, kurių pagimdytų kūdikių autorius dažnai 
būna net joms pačioms nežinomas. Senukai galvoja, 
kad čia gali būti kalta viagra. Garbė jiems!

O buvo taip. Ankstyvą pavasarį dažnai gyvendavau 
savo užmiesčio sodybėlėje, kurioje lankydavosi mano 
minėta katytė, norėdama iškaulyti kokį kąsnelį. Jos pa-
gailėdamas vis ką nors numesdavau, tačiau rimtesni 
draugai nebuvome, juo labiau kad neleisdavau jai le-
pintis nei ant sofos, nei fotelyje. Tarp mūsų buvo gana 
didelis asmeninės bendrystės atstumas.

Vieną labai darganotą pavasarį, prasidėjus lijundrai, 
šiltai užsiklostęs ramiai sau miegojau sodo namelyje. 
Apie vidurnaktį netikėtai buvau pažadintas skausmin-
go katytės kniaukimo. Neištvėręs patamsyje įsileidau ją 
į namelį, o ji, vos atsiguliau į patalus, užšoko ir ėmė lįsti 
po apklotu.

*  Šis ir vėlesni „įterpiniai“ buvo numatyti paties autoriaus, deja, jie taip ir liko 

neparašyti, nebaigtas ir paskutinis skyrelis „Pasaulio įžymybių kapinėse“, – red.
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Tačiau neilgai pabuvus, nušoko ir pasiprašė išlei-
džiama į lauką.

Netrukus pasikartojo tas pats: katytė kniaukė ir aš ją 
vėl įsileidau. Nėrusi po patalais, ėmė garsiai murkti.

Nesuprasdamas, kas dedasi, pakišau ranką po apklo-
tu ir užčiuopiau šaltus, šlapius gumulėlius. Paliesti jie 
sujudėjo. Tai buvo du sušalę drėgni kačiukai.

Kai užsidegiau šviesą ir ėmiau galvoti, ką dabar 
daryti, katė žiūrėjo į mane tokiu keistu žvilgsniu, jos 
snukučio išraiška buvo tokia, kad negalėjau jos nei nu-
vyti, nei barti, nei išmesti vaikų. Gyvūnai turi kažkokį 
supratimą, kuris kartais mums neprieinamas, nesuvo-
kiamas. Iš vaikystės prisimenu vedamos pjauti avytės 
žvilgsnį... Jie visi, gyvi padarai, supranta kažką, mums 
nesuvokiamą ir neprieinamą.

Na, jau per toli nuklydau. Gal nereikia žiūrėti gy-
vūnams į akis, gilintis į jų išraišką, nes tada jie bus ne 
katės, šunys, avys, kiaulės, karvės, o gyvūnai, laikantys 
mus savais.

Tų dviejų šlapių šaltų gumulėlių neišmečiau, iš jų 
išaugo gražus katinas ir katytė, abu meilūs ir man la-
bai dėmesingi, gal todėl, kad išgelbėjau jiems gyvybę.

Bet štai kas dėl tos meilės katinams atsitiko. Po metų 
iš tų katinėlių pasidarė šeši, dar po metų – dvylika, jie 
ėmė kelti siaubą kaimynams, aplink beveik nebeliko 
paukštelių. Mano gailestis tapo nusikaltimu gamtai, 
gyvūnams, žmonėms.

Nežinau, ką tie kaimynai padarė, tačiau vieną kartą 
atvykęs į sodybėlę radau gyvą tik vieną katinėlį, kuris 
man tapo visų brangiausias.

Labai svarbų dalyką supratau: negalima mylė-
ti visų katinų, galima tik vieną katiną, ir taip, kaip 
mylimas imperatorius, tautos vadas. Štai čia ir yra 
didžiausia pamoka, kurią taip skausmingai turėjau 
išmokti, gailėdamas beveik dešimties katinų, o pri-
simindamas tik tą vieną, murkiantį, besiglaustantį, 
sergantį, mirštantį, kurį kada nors tenka užkasti že-
mėje. O argi tarp žmonių visą gyvenimą neieškome 
to vieno, vienintelio?

Nejučia prie kojų prisiglaudęs katinėlis mums pri-
mena, kad vis dėlto dar esame gailestingi. Bet žmonių 
gyvenime ne visada taip būna.

Kaip būdavo atsikratoma nemielo, 
visiems įgrisusio katino

Šis pavadinimas yra klaidinantis. Iš karto sakau, 
kad atsikratyti nusibodusio, įgrisusio ar aptingusio 
katino beveik arba tiesiog neįmanoma.

Sakysime, katinas pats gali nei iš šio, nei iš to dingti. 
Nesirodo vieną, antrą, trečią dieną, šiek tiek jo lauki. 
Bet po keleto dienų beveik apsidžiaugi, kad jo nėra: 
nesekioja paskui, nekaulija gardesnio kąsnelio, nepri-
dergia ne vietoje, nedrasko fotelių. Pagaliau pats sau 
nutari, kad daugiau jokio katino namuose nebus.

Turėjau tokį juodą, gana neišvaizdų. Jis buvo ne-
aiškios „gatvinės“ veislės, kažkieno atneštas tiesiog iš 
pavartės – mažas suvargęs kačiukas, iš kurio išaugo 
didelis, įnoringas katinas.

Panašiai kaip jau ką tik rašiau, tas katinas dingo, 
ir aš mintyse jau buvau jį palaidojęs, tikriausiai su-
važinėtą mašinos, sudraskytą šunų ar piktų žmonių 
užmuštą.

Bet štai po kelių savaičių, kažką veikdamas sode, 
berods, genėjau obelis, netikėtai pajutau švelnų prisi-
glaudimą prie blauzdos ir graudų, nenusakomą garsą. 
Tai mano pražuvėlis, jau suvažinėtas ir kur nors pa-
laidotas, grįžo iš katiniškos nebūties.

Jeigu tuo metu būtume buvę filmuojami, istorijai 
išliktų nepakartojami kadrai. Ateities žmonės pama-
tytų, kaip katinas ir žmogus puola vienas kitam į glė-
bį, vos nesibučiuoja. Tik nereikėtų įrašyti garso: visi 
išgirstų, kokius niekus tas žmogus sako.

Toliau nereikia pasakoti, kaip tas nemielas katinas 
tapo mielu, ką jis ėdė, kaip buvo pamalonintas, ap-
gydytos žaizdos, įgytos didvyriškose kovose, siekiant 
pratęsti kačių giminę, kad į pasaulį būtų paleista ka-
čiukų, kurių pasigailės kas nors, o gal ir aš.

Norėdamas dar labiau sutvirtinti šį pasakojimą, 
priminsiu atsitikimą iš savo tolimos vaikystės.

Mūsų namuose gyveno tingus, jau senstantis kati-
nas. Noriu priminti, kad kaime katės ir katinai turėjo 
uoliai tarnauti savo šeimininkams. Jų užduotis buvo 
daržinėse, tvartuose, klėtyse gaudyti peles arba varg-
šus žvirblelius. Kad būtų visada budrūs ir pasiruošę 
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tinkamai atlikti savo pareigas, jiems įpildavo tik pie-
no šlakelį, numesdavo duonos plutelę, o mėsos turė-
davo patys prasimanyti.

Taigi, pasakoju apie mūsų katiną, kuris net vardo 
neturėjo. Beje, mūsų kaime niekas katinų vardais ne-
vadindavo, laikė juos žemesnėmis būtybėmis net už 
šunelius.

Tas senstantis katinėlis pradėjo visai nebesidomėti 
pelėmis ir žvirbliais, taikėsi kaip nors patekti į vidų, 
pamiegoti ant krosnies, ką nors pavogti nuo stalo.

Šeimos susirinkimas, mano gailesčiui, nutarė kati-
nėlio atsikratyti. Važiuodamas į miestą, tėvas įkišo jį 
maišan, kad nematytų kelio. Sakė, iš maišo paleidęs 
toli, gal už šešių ar septynių kilometrų.

Bet štai kaip netikėtai viskas po kelių dienų ar po 
savaitės baigėsi. Buvau dar mažas, sėdėjau prie lango 
ir žiūrėjau į apsnigtą, nuo mūsų sodybos kokį kilome-
trą tolyn bėgantį kelią.

Tuose baltuose sniegynuose pamačiau juodą vis ar-
tėjantį taškelį, kol pagaliau įžvelgiau – mūsų katinėlis. 
Tai tikrai buvo jis: suvargęs, kruvinais padukais, al-
kanas.

Stebiuosi šio katinėlio ir visų katinų atlaidumu: ne-
buvo matyti jokio pykčio ar priekaišto jo akyse. Suju-
dę namiškiai šoko jį šildyti, maitinti, gydyti žaizdotas 
kojas. Jam buvo atleista už visą praeitį ir jis laimingai 
karšo ant krosnies.

Štai čia nesusilaikau, nepriminęs vienos Šventraš-
čio ištarmės, kad paklydusi avelė yra brangesnė už tą, 
kuri ramiai ir sočiai gyvena. 

Po to mums tas katinėlis tapo brangus. Dabar net 
galvoju, ar visuomet mes taip elgiamės ir su žmonė-
mis, savo artimaisiais? Ar gyvūnėliai kartais mūsų 
nepamoko? Juk net didžiausias niekšas gali pamo-
kyti savo puikybėje ir dorybėse skendintį žmogų. 
Argi ne?

Laimingi katinai, nes jie nevalgomi. O juk mes, 
mano apskaičiavimu, per gyvenimą kiekvienas su-
valgome apie trisdešimt kiaulių, keliolika avinų, kelis 
jaučius, o paukščių net nežinia kiek.

Istorijoje labiausiai pasisekė katinams, kuriuos 
egiptiečiai net balzamuodavo kaip ir savo faraonus.

Kaip mane privatizavo katinas Sigma

Tai tęsėsi gana ilgai. Vieną vasaros dieną supratau, kad 
esu stebimas. Tankiame gyvatvorės krūmelyje pamačiau 
rudą katino snukutį, nepatiklų, kiek išgąstingą jo žvilgsnį.

Į tai būčiau nekreipęs dėmesio, jei beveik kasdien jis 
nesirodytų toje gyvatvorėje. Taip tęsėsi keletą dienų. Ka-
tinėlis buvo labai bailus, pašauktas tuoj pat dingdavo.

Po savaitės kitos išlindęs iš krūmelių, atokiai eidavo 
per sodą, visą laiką įdėmiai mane stebėdamas, bet kas-
dien vis labiau artėdamas ir artėdamas, lyg tikrintų, ar 
aš jį matau, ar stebiu?

Visai jo nenorėjau. Tačiau kartą padariau lemtingą 
klaidą – prie savo namelio durų nakčiai palikau jam 
ėdalo. To tik ir reikėjo. Ėmė lankytis kiekvieną naktį, 
netrukus mane pamatęs apvirsdavo, rodydamas labiau-
siai pažeidžiamas savo kūno vietas – tu manęs nežudy-
si, tavim pasitikiu!

Po to prasidėjo manęs ir mano namų nusavinimas.
Pirma patalpų apžiūra buvo gana nesėkminga. Jį 

užtikau jau užkopusį į antrą aukštą, balkone. Dar ne-
būdamas tikras dėl mano palankumo, jis, mano siau-
bui, nėrė per atvirą langą, iš antro aukšto. Nuskubėjau 
žemyn, apimtas gailesčio, manydamas, kad rasiu, jeigu 
ir gyvą, tai baisiai susižalojusį. Jo ten nebuvo, o kitos 
dienos rytą vėl pasirodė gyvas ir sveikas.

Užjausdamas pradėjau jį visaip vilioti, maitinti, jau-
kinti, kol vieną dieną švelniai perbraukė man per blauz-
dą, sumurkė ir drąsiai žengė į namelio vidų.

Tikriausiai gerai įsivaizduojat, kas vyko toliau. Nereikia 
visko pasakoti, tik priminsiu, kad man atsigulus jis ant ma-
nęs užšokdavo, labai garsiai murkdamas imdavo kojomis 
minkyti krūtinę, pilvą, rankas ir darė tai, išleidęs nagus.

Tikriausiai žinote, kad toks murkimas ir išleisti nagai 
yra didžiausias katinėlio meilumo pasireiškimas, nes jis 
vėl pasijunta mažas, globojamas padarėlis.

Mudu tapome geri draugai... Jis ėmė saugoti mane 
nuo visos apylinkės katinų, nė vieno neįleisdamas į so-
dybą. Tai darė labai narsiai, negailėdamas nei išpeštų 
plaukų, nei sudraskyto snukelio ar perplėštų ausų.

Nepasakosiu, kaip jį užkasiau... Toje vietoje išaugo 
alyva...
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Katinų taikdarystė

Esu jau užsiminęs, kad katinai yra ir dideli šeimos 
taikdariai. Nenorėdamas atskleisti asmeniškų santykių, 
neminėsiu, kieno ta šeima: gal mano, gal mano tėvų 
arba kaimynų.

Štai kyla šeimoje kažkoks neišsakytas negerumas, pyk-
čio banga, nesantaika, o dar blogiau – smurtas, galintis 
turėti teisinių pasekmių. Bet po kojomis pasipainioja tavo 
katinėlis, ypač tada, kai tau norisi išrėkt savo nuoskaudą. 
Staiga ant jo išlieji visą viduje susikaupusį bjaurų žodyną, 
kurio žodžių negaliu parašyti, bet juos ir patys gerai žino-
te. Kartais griebiesi net veiksmų, taikaisi įspirti, o mano tė-
vas plodavo katinui per nugarą kepure. Motina elgdavosi 
bjauriau – imdavo traukti beržinį šluotos ražą.

Nieko nesuprasdamas katinėlis dingsta, ilgai nesiro-
do, namiškiai „išsikrovę“ tyli, dėbčioja vienas į kitą ir 
nežino, kaip čia susitaikyti dėl kažkokio neseniai iški-
lusio niekniekio.

Bet kai po ilgoko laiko peržengia slenkstį katinėlis, 
namiškiai sužiūra į jį. O tas, tarsi nieko nė nebūta, su-
miaukia, užšoka kuriam nors ant kelių, paprašo gardaus 
kąsnelio, suėda ir murkia. Vyras ir moteris netikėtai 
susižvalgo vienas su kitu, peržengdami tarp jų neseniai 
išvestą demarkacinę liniją, ir pasijunta pagaliau ties ja 
susitikę. Užgniaužę delnais veidus patys sau nusišypso. 
Nieko nekalba apie tą iškilusį negerumą ir tik vienas ku-
ris paklausia: tai kažin kur tas katinas buvo taip ilgai?

Gal jų viduje ir buvo tas katinas, kurio pagaliau sulaukė?

Įterpti:

Per kiemą skrieja katinas su barškančia pūsle prie 
uodegos

Ant aslos  – siaurakaklis ąsotis su pienu ir katino galva 
jame

Katinų „žodynas“

Netiesa, kad katinai nekalba, nemoka nieko mums 
pasakyti. Kalba, ir dar kaip! Tik mes ne viską supran-

tame, pripratę kalbėti vien žodžiais. Jie kalba visu savo 
kūneliu, išreikšdami džiaugsmą, alkį, panieką, prisiriši-
mą, pasiilgimą. Jie turi net raštą: pakėlę uodegytes, rašo 
grasinančius „laiškus“, žymėdami savo teritoriją, o kiti 
katinai atidžiai skaito ir, supratę turinį, tuoj pasišalina.

Turėjau ne vieną tokį gabų katinėlį, kuris daug ką 
mokėdavo pasakyti ar papasakoti, net galėdavau su juo 
„pasišnekėti“. Taip būdavo kaime, vaikystėje. Šeimoje 
augau vienas, be brolių ir seserų, neturėjau kam išsipa-
sakoti, pasiguosti, ypač kai mane kas nors nuskriausda-
vo. Buvo toks rainas katinėlis, kaip paprastai kaime – 
bevardis. Mes abu kentėdavome. Jį visi ujo, vydavo nuo 
stalo, nuo šiltos krosnies, kartais net duodavo į kailį, 
o man tekdavo atlikti visokius darbelius, mylėti tėvus, 
gražiai elgtis, slapta nelandžioti į medaus puodynes, 
niekam nežinant, neliesti kitų skanėstų. Tiek katinėlio, 
tiek mano nusižengimai būdavo įvertinami panašiai.

Suprantama, visa tai mus labai suartino. Kai likdavo-
me dviese, o ypač kai naktimis slapčia jis palįsdavo po 
mano patalais, tada imdavau jam pasakoti visas savo 
skriaudas, o jis atsakydavo tai murkimu, tai labai keis-
tais garsais, lyg atsiliepdamas į mano žodžius, artiku-
liuodamas panašiai, kaip daro nebyliai. Ligi šiol nesu-
prantu, ką tai galėjo reikšti, nes daugiau su jokiu kitu 
katinu neteko „susikalbėti“.

Įterpti:

Ypač arši intelektinė konkurencija. Laikraštis... 
Kompiuteris...

Pasaulio įžymybių kapinėse

Lankantis vienoje ar kitoje šalyje, man vis pasiūlo 
aplankyti ypatingas kapines, kuriose palaidotos kelių 
tūkstantmečių pasaulio įžymybės. Paprastai senose ka-
pinėse užtinkamas tik vienas kitas antkapis su pasauliui 
žinomo asmens pavarde. O tokių kapinių, kuriose lai-
dojamos pasaulio įžymybės, pasirodo, yra!

Vanaginė, 2012–2013 m. kovas
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Viešasis diskursas sklidinas nerimo dėl lietuvių 
kalbos. Plaukus šiaušti ypač bando keletas temų: 

neraštingumas (Dainius Numgaudis: „Kad mes esame 
ir liksime lietuviškai kalbanti šalis – tai neginčijama. 
Tačiau ar mes išliksime lietuviškai rašanti tauta – apie 
tai jau ir Lietuvoje vis garsiau kalbama“1); nepagarba, 
meilės kalbai stoka, kalbos sistemos griūtis (Irena An-
drukaitienė: „Didesnės tautos mus verčia į mūsų kal-
bą įsileisti jų kalbų sistemas, verčia gėdytis, kad mes 
esame lietuviai, kad mes esame Lietuva“2); skolintasi 
leksika (Romualdas Kriaučiūnas: „Keletas man už-
kliuvusių žodžių: reglamentuojančių, licencija, kom-
petencijos, prioritetu, autonomiškumo, indikacijomis, 
alternatyviu, konfidencialumo, profilaktikos“3); užsie-
niečių pavardžių rašymas, ypač lietuviškuose pasuose 
(George W. Bush ar Džordžas V. Bušas). 

Čia norėčiau pasikalbėti bendresne tema – ar lie-
tuvių kalba išnyks? Na, iš karto aišku, kad išnyks, bet 
daug sunkiau numatyti – kada? Tikslaus atsakymo 
niekas nežino – taip gal ir geriau, nes jeigu žinotų, tai 
reikštų, kad išnykimas arti. 

Lingvistai yra sukūrę įvairių teorijų vadinamajai 
kalbos mirčiai aprašyti. Prancūzas Louis-Jeanas Cal-
vet,4 kurio skirstymu remiuosi, privengia žodžio mir-
tis (kalba nėra organizmas, kurio biologinių funkcijų 
nutrūkimas būtų konstatuojamas), bet be jo ir neapsi-
eina. Calvet mini bent tris kalbų pasitraukimo tipus. 

Giedrius SUBAČIUS

lietuVių kAlbos mirtis

Pirmasis tipas būtų išnykimas dėl transformacijos. 
Kalbos keičiasi, per ilgą laiką tampa neatpažįstamos, 
kartais įgyja naujus pavadinimus ir taip tampa ki-
tos – pavyzdžiui, lotynų kalba transformavosi į italų, 
prancūzų, katalonų, retoromanų ir kt. kalbas. Toks 
išnykimas tėra sąlygiškas – kitaip apsukę galime sa-
kyti, kad lotynų kalba tebekalbama, tik pasikeitusia, 
tik pervadinta įvairiaip kitaip. Kalba neišnyko, tik 
smarkiai evoliucionavo ir jos atšakoms prigijo kiti 
pavadinimai. 

Antrasis tipas būtų kalbėtojų išnykimas. Mums 
artimesnis pavyzdys yra prūsų kalba, XVIII a. pra-
žuvusi kartu su paskutiniais jos vartotojais arba visai 
neseniai mirusi lyvių kalba Latvijoje. 

Trečiasis tipas būtų kalbos pakeitimas, paprastai 
dominuojančiai kalbai užgožiant dominuojamąją. 
Čia ir vėl tiktų lotynų kalbos pavyzdys (tik „atvirkš-
čias“ pirmajam) – tai, kad iš lotynų kalbos atsirado 
naujos kalbos ir neliko ankstesnių vartotų tose teri-
torijose (etruskų, galų ir kt.), liudija, jog anos kalbos 
nunyko, buvo absorbuotos, jas pakeitė lotynų kalbos 
variantai. 

Nėra labai griežtų ribų tarp šių trijų tipų. Bet per 
juos patogu mąstyti apie lietuvių kalbos padėtį pa-
saulyje. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos išnykimas dėl 
transformacijos gali pasirodyti tolimas, nors turėtume 
pastebėti, kad šiais lėktuvų ir elektronikos laikais kal-
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bos kitimas yra spartesnis nei tada, kai žemėlapiams 
Lietuvos dar nereikėjo. Dėl lietuvių kalbos kalbėto-
jų išsibaigimo griežtai įspėjinėjami emigrantai, ypač 
tie, kurie perkasi lagaminus kaip tik dabar. O lietuvių 
kalbos pakeitimas vaizduojamas kaip jos pralaimėji-
mas kitoms kalboms – jau ne tiek rusų, kiek anglų. 

1. Transformacija. Lietuvių kalba keitėsi, bet lėčiau 
nei daugelis kitų indoeuropiečių kalbų. Apskritai, 
šnekėdami apie ypatingą lietuvių kalbos archajišku-
mą, dažnai turime galvoje ne tik pačios lietuvių kal-
bos bruožus, bet ir baltų prokalbę, siekiančią indo-
europiečių laikus. Lietuvių kalba, manoma, atsirado 
tik apie V–VI mūsų eros amžių – maždaug tada ji 
išsiskyrė iš rytų baltų prokalbės. Per vėlesnius amžius 
lietuvių kalba gerokai pakito, susiklostė tarmės, ir da-
bar nemokantiems standartinės (bendrinės) kalbos 
aukštaičiams nuo Ignalinos gana keblu susišnekėti su 
Mosėdžio žemaičiais. Nors nežinome visų įvykusių 
modifikacijų, nors nežinome, kaip mūsų kalba iš ti-
krųjų vadinosi VI, VII ar ir X a., bet iš dabarties po-
zicijos tarsi ignoruojame pokyčius ir projektuojame 
kalbai tą patį vieną – lietuvių – vardą. 

Panašiai nekito ir anglų kalbos vardo projekcija. 
Nuo V a. vidurio vadinamoji senoji anglų kalba (Old 
English) gyvavo iki XI a. vidurio. Nors ir senoji, bet 
vis tiek anglų kalba, nepametusi identiteto. Senąja an-
glų kalba sukurtõs poemos Beowulf gramatika ir lek-
sika kardinaliai skiriasi nuo dabartinės anglų kalbos: 
senoji turėjo daugybę galūnių, struktūriškai buvo pa-
našesnė net į lietuvių negu į dabartinę anglų kalbą. 
Kai kurie leksikos istorikai teigia, kad dabartinėje an-
glų kalboje yra apie 99 proc. skolinių, ir tik 1 proc. – 
senų paveldėtų žodžių. Joks gimtakalbis anglų kalbos 
vartotojas be specialaus pasirengimo negali suprasti 
senosios anglų kalbos. Iš tikrųjų, galima sakyti, kad 
senoji anglų kalba buvo visai kita kalba nei šiandieni-
nė. Kaip iš lotynų kalbos išsirutuliojo prancūzų, taip 
iš senosios anglų kalbos – dabartinė. Tik, skirtingai 
nuo lotynų → prancūzų, vardas anglų išlaikytas tas 
pats. Todėl prancūzams kalba kaip konkrečios kultū-
ros simbolis gali tarnauti nuo IX a. (prancūzų kalbos 
pradžia kartais laikomi 813 m., kai Katalikų Bažny-

čia pripažino egzistuojant besiskiriančią nuo lotynų 
vietinę romanų kalbą5), o anglai gali didžiuotis savo 
kalba net nuo V a. vidurio. Vien vardo išlaikymas su-
gestijuoja anglų kalbą esant „senesnę“ už prancūzų. 

Kalbininkai skaičiuoja, kad kalboms išsiskyrus iš 
bendros prokalbės, jų panašumus įmanoma nustaty-
ti tik tam tikrą laiką, ne ilgesnį negu 5–7 tūkstančiai 
metų. Už šios kritinės ribos tikėtina susikaupsiant 
tiek pakitimų, kad buvusios bendros kilmės įrodyti 
nebepavyks; pakinta viskas: leksika, gramatika, gar-
synas ir pan. Tokio nuolatinio kitimo kontekste kal-
bos pavadinimas – vienas žodis, atstovaujantis kalbos 
visumai – turbūt yra lengviausiai išsaugomas. Net ir 
tiems, kurie nesutaria, kaip geriau sakyti – kolonija ar 
telkinys, šliurės ar tapkės, biškį ar biskį – visiems rūpi 
gerovė tos kalbos, kurią vadina lietuvių. Ir kol ji var-
do nepraranda, tol turime svarbų jungiamąjį kultū-
ros dėmenį. Būtent vardas kupinas simbolinės galios. 
Lietuvių kalba – vėliava ir tapatybė. 

Kad ir kokia ženkli būtų struktūrinė kalbos raida, 
identitetas bus siejamas su pavadinimu, o ne su kon-
krečiais pokyčiais. XIX a. būta sąmoningų pastangų 
„ištrinti“ lietuvių kalbos pavadinimą. Pavyzdžiui, 
1873 m. gegužės 16 (28) d. Rusijos imperatorius 
Aleksandras II teikėsi pasirašyti įsaką dėl žemaičių 
kalbos disciplinos dėstymo (rusiškomis raidėmis) 
Panevėžio mokytojų seminarijoje. Jei sumanymas 
įdiegti žemaičių kalbos pavadinimą vietoj lietuvių 
būtų pavykęs, tai žmonių, norinčių su juo tapatintis, 
būtų galėję gerokai pamažėti – didžiumai alytiškių, 
ignaliniškių ar lazūniškių žemaičių kalbos pavadi-
nimas galėjo tapti neperšokamu tapatybės barjeru. 
Liuksemburgo Didžiojoje Kunigaikštystėje tik apie 
pusė žmonių moka liuksemburgiečių kalbą kaip 
gimtąją, bet ją gina įstatymas ir gyventojai linkę ja 
didžiuotis: kalbos funkcijoms ir paplitimui esant ri-
botam, pavadinimas liuksemburgiečių išryškėja kaip 
ypač sodri tapatybės spalva. 

2. Kalbėtojų pasibaigimas. Bene labiausiai nuo-
gąstaujama dėl gimtakalbių lietuvių baigties. Aišku, 
gimstamumo rodikliai yra svarbus veiksnys. Bet daž-
niausiai skundžiamasi ne kūdikių stoka, o kalbėtojų 
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emigracija. Lietuvos Statistikos departamentas inter-
nete skelbia: „Šalies emigracijos rodikliai tūkstančiui 
gyventojų yra didžiausi Europos Sąjungoje. Oficialiai 
vertinama, kad per 20 metų dėl emigracijos Lietuva 
neteko apie 0,6 mln. gyventojų.“ 

Emigruojama buvo ir anksčiau. VDU Lietuvių 
išeivijos instituto tinklapyje Daiva Dapkutė rašo: 
„1897 m. įvairiose Rusijos imperijos gubernijose 
gyveno apie 300 tūkst. emigrantų iš Lietuvos, 1897–
1914 m. dar apie 74 tūkst. lietuvių išvyko į Rusijos 
imperijos miestus. [...] 1880–1914 į JAV atvykusiųjų 
lietuvių skaičius svyruoja nuo 300 iki 600 tūkstan-
čių“. Vinco Kudirkos žodžiais, „Kasžin, ar Lietuvoje 
yra nors vienas kaimas, iš kur nebūtų kas išbėgęs į 
Ameriką. [...] Vienas bėga nuo vaisko, kitas nuo ka-
linio; čia bėga gaspadorius, ten bernas, tai vėl kriau-
čius ar šiaučius ir t. t.“6 Į Angliją, Škotiją, Kanadą 
maždaug tuo pat metu pasitraukė dar apie 16 tūks-
tančių gyventojų. Galima pridėti Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pateiktą 
skaičių, nors jis aprėpia ne tik emigraciją, bet visus 
praradimus: „1940–1952 sovietinės okupacijos me-
tais Lietuva neteko 780 922 savo šalies gyventojų“. Iš 
jų daugiau kaip pusė, 444 tūkstančiai, repatrijavo ar 
pasitraukė iš Lietuvos (ar visi jie emigrantai?). Va-
dinasi, dar prieš dabartinę emigracijos bangą, pra-
sidėjusią XX a. pabaigoje, Lietuvą per kiek ilgiau nei 
šimtmetį (XIX a. vidurys–XX a. vidurys) dėl emigra-
cijos ir repatriacijos paliko, žinoma, labai apytikriai, 
nuo 1,134 iki 1,434 mln. gyventojų (neskaičiuojant 
karų bei tremčių netekčių). Nežinome, kiek tarp tų 
išvykėlių, tarp tų pabėgusių rekrūtų ir kalinių, gas-
padorių ir bernų, šiaučių ir kriaučių buvo lietuvių 
kalbos kalbėtojų, bet spėčiau, kad didžiuma. 

Dabartinių išvykėlių skaičius – 600 tūkstančių – 
primena tos ankstyvosios emigracijos į Ameriką mas-
tą. Bet emigracija dabar kitokia. Seniau, praleidęs dvi 
savaites garlaivyje, tipiškas atvykėlis į Ameriką ne-
grįždavo net aplankyti Lietuvos, o dabartinis keliauja 
atostogų, veža vaikus seneliams pasidžiaugti, skrenda 
tvarkyti reikalų, o išėjęs į pensiją grįžta gyventi. Sta-
tistikos departamento duomenimis, Lietuvos piliečių 

reemigracija (sugrįžimas) 2011 m. išaugo nuo 4,1 iki 
14 tūkstančių (dviem trečdaliais), 2012-aisiais – iki 
17,3 tūkstančio per metus. O emigracija iš Lietuvos 
sulėtėjo: 2011 m. nuo 83,1 nukrito iki 53,8 tūkstančio 
(maždaug trečdaliu), 2012-aisiais – iki 41,1 tūkstan-
čio. Vėlgi, nors ne visi šie žmonės buvo lietuvių kal-
bos kalbėtojai, bet bent apytiksles gimtakalbių lietu-
vių trajektorijas šie skaičiai taip pat nužymi. 

Kalbų gyvybingumą bene preciziškiausiai regis-
truoja leidinio Ethnologue tinklapis ethnologue.com7. 
Stengiamasi suskaičiuoti ir apibūdinti visas gyvąsias 
pasaulio kalbas, t. y. visų pirma tas, kurios turi gim-
takalbių kalbėtojų. Vėliausias 2013 m. 17-as leidimas 
fiksuoja 7105 (septynis tūkstančius šimtą penkias!) 
gyvas kalbas. Tiesa, 188 iš jų (2,6 proc.) laikomos sil-
pniausiomis, vadinamos miegančiomis, kurios iš tie-
sų jau neturi nė vieno gimtakalbio, o prie gyvųjų dar 
skiriamos dėl to, kad yra likusių paviršutiniškai jas 
pramokusių. Gali atrodyti nuostabu, kad kalbų pa-
saulyje tiek daug, ir, tiesą sakant, jų skaičius atrodo 
didėjantis. Štai ankstesniame 16-ame (2009 m.) Eth-
nologue leidime buvo registruotos tik 6909 kalbos, 
15-ame (2005) – tik 6912, 14-ame (2000) – vos 6809. 
Vadinasi, per pastaruosius 13 metų gyvųjų kalbų 
kiekis išaugo beveik trimis šimtais. O dar anksčiau, 
1987 m. Bernard’as Comrie manė pasaulį kalbant tik 
maždaug keturiais tūkstančiais kalbų8 (tad per 26 
metus kalbų visuma padidėjo 3 tūkstančiais). Na, ži-
noma, to visuminio skaičiaus augimo priežastis yra 
labiau naujų kalbų „atradimas“ (identifikavimas), o 
ne atsiradimas. 

Tuo nenoriu pasakyti, kad kalbos nenyksta – jos 
nyksta, tik naujų priskaičiuojama daugiau nei išnyks-
tančių. Apie pradingstančias kalbas dažnai kartojama 
frazė, esą kas dvi savaitės pasaulyje numiršta po kal-
bą (taigi po 26 kalbas kasmet). Ethnologue duomenys, 
kaupiami nuo 1950 m., tokios nykimo spartos visai 
nepatvirtina: per pastaruosius 63 metus pasaulyje iš-
nyko 377 kalbos, t. y. vidutiniškai tik po 6 kalbas per 
metus. Tai istorija, užregistruoti faktai. Kitas dalykas 
yra prognozės – štai UNESCO atlasas, registruojantis 
pavojuje esančias kalbas, spėja, kad, „jei nieko nebus 
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daroma“, iki XXI a. pabaigos pražus apie pusę gyvųjų 
kalbų (tad apie 3500).9 Būtent tokia prognozė kažkiek 
dera su minėta formule „kas dvi savaitės po kalbą“. 
Kad per 90 metų išnyktų 3500 kalbų, to nykimo vi-
durkis turi būti po 39 kalbas per metus, arba po kalbą 
kas 9 dienos. Bent jau dabar tokio tempo nepasiekta 
nė iš tolo, nebent įsivaizduojama šimtmečio pabaigo-
je jį astronomiškai išaugsiant. Bet per tuos 90 metų 
prognozės, be jokios abejonės, irgi bus koreguoja-
mos, kas žino – galbūt labai ryškiai. 

Kaip tokiame 7105 kalbų kontekste atrodo lietuvių 
kalba? Pasaulyje gyvena apie 6,7 milijardo žmonių, tai-
gi galėtume sakyti, kad vienai kalbai apytiksliai tenka 
milijonas kalbėtojų. Žinoma, vidurkis nedaug tepasa-
ko apie konkrečios kalbos būklę. Bet bent jau galima 
teigti, kad milijonas kalbėtojų kokiai nors kalbai yra 
statistinis vidurkis, ir todėl jį galima vadinti normaliu. 
Štai estų kalba su vienu milijonu kalbėtojų yra vidurio 
vidurys, o lietuvių kalba jį lenkia tris kartus. 

Ethnologue remiasi sudėtingu keliolikos kriterijų 
matavimu, kad išvestų kalbos gyvybingumo vardi-
klį, nustatytų pavojaus išnykti laipsnį. Kalbas skirsto 
į penkias pagrindines gyvybingumo kategorijas: 1) 
682 institucionalizuotos kalbos, 2) 1534 besivystan-
čios, 3) 2502 gyvybingos, 4) 1481 turinti problemų, 
5) 906 mirštančios. Lietuvių kalba, kaip ir latvių bei 
estų, labai aiškiai patenka tarp tų pačių gyvybingiau-
sių 682 institucionalizuotų pasaulio kalbų. Diagra-
ma rodo, kad pagal daugelį kriterijų lietuvių, latvių ir 
estų kalbos priklauso 10 proc. pačių gyvybingiausių, 
tad mažiausiai pavojų patiriančių kalbų grupei (pa-
grindinės 2 kriterijų grupės yra kalbėtojų skaičius ir 
kalbos funkcijos – išplitimas įvairiausiuose visuo-
menės sluoksniuose, perdavimas naujoms kartoms). 
Atskirai tik pagal kalbėtojų skaičių lietuvių kalba yra 
viena iš 393 (5,5 proc.) didžiausių pasaulio kalbų, 
o tik pagal funkcijas ir jų brandą patenka net tarp 
100 (0,7 proc.) geriausiai įsitvirtinusiųjų (6 laikomos 
tarptautinėmis kalbomis, po jų eina dar 94 stiprios 
kalbos, kurios vartojamos edukacinėje sistemoje, 
žiniasklaidoje ir valstybės įstaigose; į šią grupę ir 
įtraukta lietuvių kalba). Akivaizdu, kad lietuvių kal-

ba nelaikoma viena iš tų, kurios išnyks per ateinan-
čius šimtą metų. 

Viena mano studentė, indų kilmės Krutika Ra-
jendra Doundkar, rašė kursinį darbą apie gimtąją 
maratų kalbą, kuri yra oficiali dviejų Indijos valsti-
jų – Maharaštra ir Goa – kalba, viena iš 23 oficialių 
Indijos kalbų. Esama daug jos dialektų, bet įvairiuose 
Maharaštra regionuose daugiausia šnekama standar-
tine maratų kalba. 2001 m. užregistruota 72 milijonai 
maratų kalbos kalbėtojų, tai devyniolikta kalba pa-
saulyje pagal kalbėtojų skaičių (Ethnologue laiko ją 
net 14-ąja, nes skaičiavimo metodikos skiriasi). Mane 
nustebino studentės liudijimas, kad dauguma maratų 
nuogąstauja dėl savo kalbos išnykimo. Akivaizdu – 
baimės akys didelės, ir mes ne vieniši. 

Pereinant prie Europos konteksto iš karto maty-
ti, kad Europoje gyvųjų kalbų labai mažai – tik 284 
(palyginkime su 2304 Azijos, 2146 Afrikos, 458 Pietų 
Amerikos kalbomis). Vien Papua Naujosios Gvinėjos 
valstybėje yra tris kartus daugiau gyvųjų kalbų nei 
visoje Europoje – 836. Pagal gyvybingumą Europos 
kalbų situacija tokia: 1) 81 iš jų institucionalizuo-
ta, 2) 61 besivystanti, 3) 45 gyvybingos, 4) 49 turi 
problemų, 5) 48 mirštančios. Lietuvių, latvių ir estų 
kalbos vėlgi priskiriamos institucionalizuotųjų gru-
pei. (Mirštančia laikoma, pavyzdžiui, karaimų kalba, 
2007 m. turėjusi 50 kalbėtojų, daugiausia Trakuose. 
Nekonstatuotas lyvių kalbos išnykimas Latvijoje, nes 
remtasi tik 2007-ųjų duomenimis, kai dar buvo gy-
vas vienas jos gimtakalbis). Ir nepamirškime, kad lie-
tuvių, latvių ir estų kalbos patenka tarp 23 oficialių 
darbinių Europos Sąjungos kalbų, o dar 261 Europos 
kalba į tą skaičių nepatenka. 

Minėtame UNESCO atlase pažymėta, kad apie 
2500 kalbų yra atsidūrusios pavojuje. Bet jo verti-
nimai kartais atrodo vienapusiški. Pavyzdžiui, rusi-
nų kalba skiriama prie pavojun patekusių; tiesa, jai 
taikoma švelniausia kategorija – pažeidžiama (vulne-
rable); bet jos formuotojai tik 1995 m. sausio 27 d. 
Bratislavoje deklaravo įkuriantys standartinę rusinų 
kalbą ir rašantys jos literatūrą. Taigi ji išgyvena paki-
limą, bet UNESCO vos užgimusią kalbą jau įrašė tarp 
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patiriančių grėsmę. Tokioms priskiriama ir liuksem-
burgiečių kalba, nors ją suvokti kaip atskirą, jau ne 
kaip vokiečių kalbos dialektą, imta tik XX a., o dabar 
Liuksemburge ji vertinama kaip niekada anksčiau, ja 
leidžiama vis daugiau literatūros. Velsiečių kalba irgi 
pažymėta kaip pažeidžiama, o airių – netgi patekusi 
į akivaizdų pavojų (definitely endangered), nors airių 
kalba dabar yra jau viena iš tų 23 oficialių Europos 
Sąjungos kalbų. 

Mąstydami apie kalbų nykimą, turime nepamiršti 
ir priešingo reiškinio – kalbų atsigavimo ar ir tie-
siog susikūrimo XX ir XXI a.: airių, bosnių, liuk-
semburgiečių, makedonų, rusinų, velsiečių ir kt. Ką 
jau kalbėti apie gerai žinomą hebrajų kalbos atgaivi-
nimą – prikėlimą iš numirusių, ar ir šiokias tokias 
pastangas revitalizuoti prūsų kalbą. Valstybėms in-
tegruojantis į ES, ima ryškėti priešinga „išcentrinė“ 
tendencija – kuriama ir palaikoma kalbų įvairovė: 
norima diferencijuotis, destandartizuotis. Šalia ai-
rių, velsiečių, rusinų stiprėja ir latgalių, verų, kašu-
bų kalbų palaikymo balsai. 

UNESCO atlasas neregistruoja augimo proveržių, 
kalbų charakteristikos, kartais sugestijuojančios neti-
kėtą raidos kryptį, ir tai yra jo Achilo kulnas. Žinoma, 
UNESCO tikslas kilnus – atlasas sukurtas tam, kad 
„tarp politikų, kalbos bendruomenių ir apskritai vi-
suomenėje skleistų supratimą apie kalboms kylančius 
pavojus ir poreikį saugoti pasaulio kalbų įvairovę, tai 
geras įrankis sekti pavojuje esančių kalbų būklę, kal-
bų įvairovės tendencijas globaliu mastu“. Vadinasi, 
atlasas tiesiog nori mus įspėti. 

3. Kalbos pakeitimas dėl dominavimo. Baimė pra-
rasti lietuvių kalbą dėl kitų kalbų įtakos irgi ne nau-
jiena. Ja nuspalvintas XIX a. Iš pradžių manyta, kad 
lietuvių kalbą išstums lenkų; pavyzdžiui, 1843 m. Jur-
gis Ambraziejus Pabrėža skundėsi, kiek daug pašaipų 
turėjo iškęsti dėl to, kad botaniką pasirinkęs rašyti 
žemaitiškai, o ne lenkiškai. Antrojoje XIX a. pusė-
je vis labiau baimintasi rusų kalbos, ypač atsiradus 
„rusų reikalo“ (русское д ѣ ло) politikai ir uždraudus 
„lenkiškas raides“ (1864–1904). Rusų kalbos smel-
kianti grėsmė suvokta ir sovietmečiu – „tuoj visi šne-

kėsim rusiškai“. Baigdamas vidurinę mokyklą klasės 
auklėtojai lituanistei pasakiau, kad ir aš studijuosiu 
lituanistiką, o ji tiesiog pratrūko: „Durniau, ką tu sau 
galvoji – į mediciną stok! Matai, kas iš manęs liko – 
jei ne vyras siuvėjas, gyvenimo išvis neturėčiau!“ Kai 
studijavau, ne mums, o rusistams studentams ir dės-
tytojams buvo sudaryta lengvatų: mažesnės studentų 
grupės, didesnės stipendijos. 

Šiandien rusų kalbai jau daug kas atleista, agre-
sorės etiketė dabar lipinama anglų kalbai. Poetė 
Ramutė Skučaitė nusiminusi, kad lietuvių kalba 
„saugota 50 metų sovietų laikais, o dabar, atgavus 
nepriklausomybę, staiga tarsi tapo nereikalinga“.10 
Justiną Marcinkevičių girdėjau apmaudžiai sakant: 
„Kas čia dabar darosi – Gedimino prospekte vien 
tik angliški užrašai!“ 

Ethnologue.com svetainėje anglų kalba pristatoma 
kaip turinti apie 335 mln. gimtakalbių kalbėtojų net 
124 šalyse (Lietuvos tame sąraše nėra). Anglų kalba 
yra trečia pasaulyje pagal gimtakalbių skaičių (po 
1197 mln. kinų ir 406 mln. ispanų). 

Papildomai nurodoma, kad 412 mln. žmonių 
vartoja ją kaip antrąją kalbą – negimtakalbių, var-
tojančių anglų kalbą, yra gerokai daugiau negu gim-
takalbių. Tikrai, taip necharakterizuojama jokia kita 
kalba – anglų kalba yra tapusi pasaulio bendravimo 
įnagiu, kurį įvaldyti stengiasi kohortos kitakalbių. 
Bet ji nėra iš tų politiškai pajėgesnių kaimynų kal-
bų, kaip lenkų, rusų ar vokiečių, kurios lietuviškai 
šnekančiose teritorijose tradiciškai konkuravo su 
autochtonų lietuvių kalba. Arti Lietuvos nėra jokios 
anglakalbės šalies. 

Po sovietinio tarpsnio Lietuva atsivėrė pasauliui, 
siekė ir pasiekė Šengeno sienų panaikinimą, narystę 
NATO ir ES, šiandien pati imasi vadovauti Europos 
Sąjungos Tarybai. Viduramžiais ir Renesanso laikais 
kultūros elitui tarptautinė Europos kalba buvo lotynų, 
Klasicizmo epochoje jos vietą užėmė prancūzų, o da-
bar pasaulio kalba tapo anglų. Jeigu anglų kalbą laiky-
sime konkurente, į kurios ekspansiją, plačias geografi-
nes ir socialines funkcijas norime lygiuoti savo kalbą, 
liksime it musę kandę. Bet, jei žiūrėsime į ją kaip į 
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skirtingą, tarptautinę, reikalingą vadovauti Briuseliui, 
dominuoti tarp lazerių technologijų ar nusipirkti ledų 
Papua Naujosios Gvinėjos miestelio gatvėje, – tada 
ramiau ieškosime lietuvių ir anglų kalbos funkcijų pa-
siskirstymo: vienos kaip savos, kitos – kaip nesavos, 
bet naudingos. Jei žmogus išmoksta angliškai, visai 
nereiškia, kad pamiršta lietuviškai. 

Dažnai skundžiamasi dėl žodžių, pasiskolintų 
iš anglų kalbos. Gintis nuo jų daug kam atrodo ti-
kriausia lietuvių kalbos gelbėjimo misija. Bet žo-
džiai nėra tas kalbos sluoksnis, dėl kurio lengvai 
išsiklibina kalbos pamatai. Žodžių kalbose būna 
labai daug; pavyzdžiui, didžiuojamės, kad didžia-
jame 20 tomų Lietuvių kalbos žodyne yra apie pusę 
milijono žodžių. Bet pavartykime popierinį jo va-
riantą – kartais versime ištisus puslapius, kol rasi-
me mums žinomą ar suprantamą gimtosios kalbos 
žodį. Į žodyną sudėta daug leksikos, kuri vartojama 
ar jau tik buvo vartojama tarmėse, pažįstama iš se-
nųjų raštų – daugybė žodžių, kuriuos pamiršome. 
Nors jų surinkta pusė milijono, bet apsiskaičiusiam 
žmogui pakanka kokių 10 tūkstančių, o kasdieniam 
vartojimui gana ir 3 tūkstančių. Temokame gal kokius 
2 proc. savo kalbos žodžių iš Lietuvių kalbos žodyno, 
bet tai visai nereiškia, kad lietuvių kalba nyksta – ana-
logiškos proporcijos būdingos ir kitoms kalboms. 
Tačiau pats principas, kad žodžiai ateina ir išeina, o 
kalba – lieka, yra akivaizdus. Žodžiai – ne plytos, 
iš kurių pastatytas kalbos rūmas, jie yra baldai, vie-
ni atlaiko ilgus laiko išbandymus, kiti pakeičiami, 
bet statinys dėl to negriūna. Kalbos sienos subyrėtų 
tada, jei išskistų žodžius jungiantys kalbos sluoks-
niai: garsai, galūnės, jų susidėstymo tvarka. 

Visi žinome apie bausmes už prastą kalbą, nors 
negirdėjau ko prisipažįstant baudą mokėjus. Kalbos 
kontrolė siejama su baudimo idėja, o ne pelnu. Lore-
tos Vaicekauskienės žodžiais, „Manipuliuojame Lie-
tuvos visuomene, kai nuolat kalbame apie grėsmes 
lietuvių kalbai“.11 Kalbininkas Lietuvoje yra žmogus, 
prie kurio kalbama atsargiai. O kalba juk svarbi ne 
tik kaip savasties simbolis, bet ir kaip bendravimo 
priemonė. Įrankis, kurį norime dažnai ir ilgai varto-

ti, turi būti patogus. Gimtąja kalba šiaip jau ir būna 
smagiausia bendrauti ir reikštis – kalbėdamas ja jau-
tiesi kaip savame fotelyje, o pramokta užsienio kalba 
kaip taburetė gali spausti sėdmenis. Ir ne tik tabure-
tė – aistringas žodžių prašalaičių gramdymas taip pat 
gali nudraskyti sėdynę. 

Nė pagal vieną iš trijų kalbos nykimo tipų lietu-
vių kalba nemiršta: nei akivaizdžiai transformuojasi 
(tam reikėtų dešimtmečių ir šimtmečių), nei lieka be 
kalbėtojų, nei įgyja struktūrinių anglų kalbos bruožų. 
Ji yra tarp gyvybingiausių kalbų tiek Europoje, tiek 
pasaulyje; išnykti jai ir po šimto metų nepranašau-
jama – nebent įsikištų koks forsmažoras: pasaulinis 
karas, Tobos ugnikalnis ar Chicxulubo asteroidas. 

Per anksti siūti įkapes. 
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Kaip ir kasmet Lietuvos televizijos ir radijo komisi-
ja (TVRK) kartu su Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondu (SRTRF) balandžio pabaigoje apdova-
nojo geriausias kultūros laidas. Pati idėja ir konkurso 
pavadinimas – Pragiedruliai – turėtų nuteikti šviesiai, 
tačiau bendras pateiktų vertinti kūrinių lygis kelia rim-
tą susirūpinimą dėl laidų rengėjų profesionalumo (su 
retomis išimtimis) ir kūrybiškumo stokos, skleidžiant 
visuomenei svarbias vertybes, jei apskritai susigaudo-
ma, kas tomis vertybėmis laikytina. Apmaudu ir dėl vi-
siškai nekoordinuoto valstybės lėšų, formaliai skiriamų 
kultūros sklaidai, panaudojimo. Bet apie viską iš eilės.

Pirmiausia – apie kūrybą, nes konkursas turėtų ska-
tinti kūrėjus. Ypač krinta į akis laidos vaikams – prasta 
vaidyba, menka kadro kultūra, visiškai atsitiktinis turi-
nys. Gal mes kaip visuomenė tik apsimetame, kad rū-
pinamės vaikais? O gal tik Pragiedrulių konkursui ne-
buvo pristatytos tikrai vertingos laidos? Komerciniuose 
kanaluose veltui ieškotume ko nors panašaus į „Gustavo 
enciklopediją“ – iš laidų vaikams neuždirbsi, reklama 
čia draudžiama (ir teisingai), o paslėptą žaisliukų, tor-
tų, knygučių reklamą nesunku susekti. Bet ir LRT ap-
sileidimo šioje srityje nebepridengia nei Gustavas, nei 
senoji animacija. Be to, ypač trūksta subtiliai emocijas 
ugdančių televizijos laidų jaunimui ir paaugliams, nors 
jau nebeturime teisės abejingai ar bejėgiškai gūžčioti 
pečiais, kodėl nesiliauja žiaurios patyčios mokyklose, 
kodėl nepilnamečiai padaro tiek daug kraupių nusikal-
timų. Ar ne patys esame kalti, nes įsivaizduojame, kad 

Liudvika POCIūNIENĖ

ką ir kAiP bANdome skleisti
vaizdai kovų dėl kultūros... arba Keletas minčių po apdovanojimų

šiai žiūrovų grupei galima kišti bet ką – atseit laki jų 
vaizduotė kompensuos visą TV produkcijos lėkštumą, 
menkavertiškumą.

Šiame fone tikras pragiedrulys – Marijos radijo laida 
vaikams, įgarsinta Doloresos Kazragytės. Dar negimęs 
kūdikis prabyla į vyresnius savo broliukus ir sesutes. 
Konkursui pateiktų radijo laidų lygis šiemet apskritai vi-
sais atžvilgiais aukštesnis, negu televizijos „produkcija“. 
Bet dar keletą žodžių tarsiu apie televizijos projektus.

Ypač liūdnai nuteikė profesionalų laidos istorinėmis 
ir kultūrinėmis temomis – standartinis, nepatrauklus 
pasakojimas primena gamybinius siužetus iš sovietme-
čio kino kronikų. Dramaturgijos dėsnių nepaisymas 
gali sužlugdyti net tokią šiais laikais madingą temą kaip 
fotografijos istorija. Ką jau ir kalbėti apie elementarias 
klaidas – pavyzdžiui, laidoje „Kovojanti Lietuva“ foto-
grafijos istorikė Agnė Narušytė kelias minutes pasakoja 
apie unikalų Muravjovo albumą, bet laidos rengėjai taip 
ir nesiteikia šio albumo parodyti. Be abejonės, tokia ko-
kybė netinka nacionaliniam transliuotojui, priverstam 
konkuruoti dėl auditorijos su komerciniais TV kanalais. 
Tad tokios laidos atsiduria regioninėse ir kabelinėse te-
levizijose. Deja, ten atsiduria ir istorinė atmintis, ir kul-
tūros paveldas... Pavyzdžiui, vaikų ir paauglių stovykla, 
kur buvo statomas partizanų bunkeris, dalyvaujant dar 
gyviems pokario liudytojams, įdomi pasirodė tik Pūko 
televizijai, žinoma, šios televizijos specialistai „padarė“ 
temą, kaip sugebėjo. Laida buvo apdovanota už tai, kad 
priartina istoriją prie jaunosios kartos, bet laidos vedė-
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ja, kabinetiniais bateliais mindanti miško samanas ir 
kažin ką vapanti apie vaikų iškastą bunkerį, tikriausiai 
daugelį tų, kuriems visa tai skirta, privertė tiesiog per-
jungti kanalą. Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. 

Vargingomis sąlygomis dirbantys regioninių televi-
zijų laidų kūrėjai ankstesniais metais dar nustebindavo 
vienu kitu originaliu ir vertingu darbu. Šiemet, deja, ne... 
Tikriausiai pavargo. Atgrubnagiškas operatoriaus darbas 
ir visiškai bejėgiška režisūra sužlugdo net gerus norus, 
pavyzdžiui, papasakoti Panevėžio pastatų istorijas.

Ak, nesmagus tas darbas – kritikuoti, bet kas nors vis 
tiek turi jo imtis... Nenorėjau suniekinti kolegų. Tačiau 
šiek tiek reiklumo sau vis dėlto nepakenktų, antraip 
ydingas ratas ima ir užsidaro: silpnos kultūrinės laidos 
yra nuobodžios, vadinasi, kultūra – irgi nuobodybė. 
Nuolankiai sutiksime su tokia nesąmone ar bandysi-
me prieštarauti ir darbu įrodysime, kad yra priešingai? 
Gal įmanoma apie kultūros dalykus kalbėti, nekeliant 
žiovulio? Ar tarp televizijos laidų, pateiktų konkur-
sui, būta tokių pragiedrulių? Vienas kitas pasitaikė. 
Pirmiausia – Ingridos Laimutytės ir Alekso Matvejevo 
„Tarp Nemuno ir Dniepro“. Žanriškai vientisas, profe-
sionaliai nufilmuotas, dėmesingai sumontuotas kūri-
nys neprimityviai, neįkyriai kalba apie tėvynės ilgesį, 
yra kupinas žmogiškos šilumos. Net Maironio metų 
paminėjimas neatrodo proginis, o visiškai natūralus 
ir prasmingas. Nebloga „Kino ir tele virtuvė“ apie Va-
lentino Masalskio kursą. Galite nemėgti šio aktoriaus, 
bet laidą tikrai pažiūrėsite iki galo ir bus šiek tiek gaila, 
kad ji taip greitai baigėsi. „Kine kaip kine“ – pavykęs 
formatas, tematika savaime įdomi, vis dėlto iš profesio-
nalų norėtųsi šio to daugiau... Na o tikra atgaiva akims ir 
protui – „Miškas pagal Vytą Plytniką“. Rekomenduočiau 
jį pasižiūrėti tiems, kurie griebiasi ambicingų temų, tikė-
damiesi, kad jos išgelbės pačios savaime. Neišgelbės, nie-
ko dar neišgelbėjo. O šis nepretenzingas filmukas rodo, 
kad tikras kinas gali rastis iš nieko – pakanka skaidraus 
žvilgsnio ir trupučio kūrybingumo. 

Beje, tik šie du projektai ir atstovauja Lietuvos televi-
zijai, dar keisčiau tai, kad ne jos iniciatyva abu atsiradę, 
svaresniu indėliu nepaskatinti. O Pragiedrulių prizu 
apdovanotas Panoramos kultūros siužetų autorės Mar-

garitos Alper filmas apie dailininkę Birutę Žilytę aps-
kritai sukurtas ne LRT, ne jos ir parodytas...

Taigi, pragiedrulių yra, bet ar ne per menki jie infor-
maciniame amžiuje? Tai gražios, deja, retos pastangos 
sukurti vieną kitą oazę informacinio chaoso ir kultū-
rinės pornografijos apsuptyje... Pastangos ne tik retos, 
bet ir valstybės beveik visiškai neskatinamos, todėl 
remiasi tik pavienių autorių, negalinčių nekurti, ini-
ciatyva ir gebėjimu įtikinti prodiuserius, kad vis dėlto 
verta imtis tokių temų. Na taip, naudojantis SRTRF 
parama, sukuriama keletas proginių laidų, skirtų įvai-
rioms istorinėms sukaktims, jos parodomos kur nors 
per regionines televizijas ir ataskaitoje dedamas pliu-
sas. Tačiau rimta kūrybinė televizijos dokumentika 
baigia uždusti dalinio finansavimo gniaužtuose. Šioks 
toks viltingas pragiedrulys – tai, kad TV dokumentikos 
juodadarbiai buvo įvertinti Sidabrinėmis gervėmis... O 
šiaip sakoma, nėra pinigų. Bet tai ne visai tiesa. Grei-
čiau trūksta supratimo, ką iš tikrųjų verta finansuoti, 
o kam verčiau nešvaistyti mokesčių mokėtojų pinigų. 
Kokybiška kultūros sklaida nėra kokia nors nepasie-
kiama svajonė – ir būtent televizijos dokumentika, 
miniserialai, tiesioginės diskusijos, reflektuojančios 
kultūros reiškinius plačiąja prasme, originalios lai-
dos vaikams ir paaugliams galėtų tapti efektyviausiu 
instrumentu, ugdant bendrą kultūrinį visuomenės 
lygį. Antraip greitai sulauksime dienos, kai vienme-
čiai, užaugę mūsų šalyje, nebesusikalbės, nes vis gilėja 
praraja tarp tų, kurie gauna kokybišką išsilavinimą, 
kuriuos rūpestingi tėvai kreipia lavinti kūrybines savo 
galias, ir tų, kurie popietes ir vakarus leidžia prie tele-
vizoriaus, rodančio vis kvailesnius šou, vis vulgaresnę 
pirktinę produkciją, atakuojančią ir prievartaujančią 
be priežiūros paliktų vaikų ir paauglių smegenis. 

Galima tik apgailestauti, kad, pavyzdžiui, puikiems 
originaliems pašnekesiams su Ryčiu Zemkausku liko 
vietos tik Marijos radijuje, o LNK, regis, reikia tik jo 
įžangos į „Snobo kiną“...

Radijas šiemet Pragiedrulių konkurse tikrai atrodė 
geriau už televiziją, beveik visus laurus susišlavė Ma-
rijos radijo ir LRT laidos. Keista išimtis tik Viktoro 
Gerulaičio laida apie Sergejų Lariną, žavinti suvaldy-



44 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 3  ·  5

ta dramaturgija, skrupulinga garso kultūra ir pagarba 
išskirtinei asmenybei, tačiau transliuota kažkodėl per 
A2. Niekaip nesuprantu, kodėl gerai laidai neatsirado 
vietos nacionaliniame radijuje. Tokių povandeninių 
keistenybių galima būtų išvardyti ir daugiau, bet tiek 
to. Vis dėlto net trys LRT radijo programos, parengtos 
jaunesnės kartos žurnalisčių, pelnė gerus įvertinimus: 
Justinos Mitkaitės „Kodas: alkoholis“, Simonos Agins-
kaitės „radijo dokumentika“, pasakojanti apie kalinius 
ir visuomenės požiūrį į juos, o kartu – apie visuome-
nės kultūrinę brandą, Indrės Anskaitytės „Kaip gimsta 
legendos?“ apie legendinį Jaunimo teatro dešimtuką ir 
dramatiškus jo santykius su mokytoja ir režisiere Dalia 
Tamulevičiūte. Visais šiais atvejais įdėta daug parengia-
mojo darbo, meistriškai elgiamasi su gyva medžiaga, 
matyti profesionali radijo dramaturgijos mokykla.

Šios radijo laidos, kaip ir Šarūno Nako „Pusiau-
dienis ir dekadansas“, be kita ko, įtikina, kad ne viską 
lemia pinigai.

Lietuvos radijas yra absoliutus lyderis tarp visų šalies 
radijo kompanijų, o Lietuvos televizijos populiarumas 
per metus (nuo 2011 m. spalio iki 2012 m. spalio), smu-
ko nuo 10,4 iki 8,8 punkto. Taigi lenktynės su komer-
ciniais kanalais, aukojant misiją dėl varžytuvių ir vikto-
rinų (kurios tarsi turėtų kilstelėti reitingus), beviltiškai 
pralaimėtos. Na, bet tai dar nieko baisaus, palyginti su 
TV3 smukimu – TVRK duomenimis, šios televizijos 
auditorija per tą patį laikotarpį sumažėjo daugiau negu 
keturiais punktais. Jeigu tai guodžia. Bet jau ir patys ži-
niasklaidininkai supranta, kad neguodžia. Na, tarkime, 
Pragiedrulių konkursas marginalizavosi gal todėl, kad 
patys jo rengėjai aktyviai neieško apdovanoti vertų kū-
rinių, geriausius renka tik iš tų, kuriuos pristato prodiu-
seriai. Gal sukuriama daug vertingų laidų, tiesiog mes 
jų nematom? Gal nacionalinių televizijų eteryje apstu 
puikios publicistikos, bet ji konkurso arba nepasiekia, 
arba svorio kategorija ne ta? Svorio kategorija gal ir ne 
ta, bet tai – tik dalis tiesos. Pakanka praleisti porą tre-
jetą vakarų prie televizoriaus, kad prarastume naivią 
viltį, esą „kažkur“ dar esama puikios principingos ir 
kultūringos publicistikos, ir pamatytume tikrąsias ko-
mercializacijos pasekmes – vis daugiau pajėgų nukrei-

piama į sąmonės nuodijimo ir proto bukinimo malūną. 
Tokia yra rinkos inercija, o „geri žmonės“ aukštuose ir 
žemesniuose kabinetuose tik skėsčioja rankomis, esą 
jau nieko čia nebegalima padaryti. 

Vis dažniau reiškiamas nepasitenkinimas bendra 
žiniasklaidos kokybe, nurodant būtent kultūrines to-
kios apgailėtinos būklės priežastis. Komerciniai kana-
lai pernai suskato stiprinti informacines pozicijas, bet 
tuo pat metu visiškai atleido stabdžius kitų programų 
ir jos geltonėjimo nuokalnėn ėmė riedėti taip sparčiai, 
kad spjauna į visas žurnalistinės etikos normas, nes 
kuo įžūliau jų nepaiso, tuo daugiau žiūrovų pritraukia. 
Kokių žiūrovų? Ogi tų, kurių gebėjimai pasirinkti daro 
juos itin pažeidžiamus.

Teisėta klausti: ar nacionalinė televizija, iš dalies fi-
nansuojama mokesčių mokėtojų pinigais, sudaro bent 
šiokią tokią kultūrinę atsvarą tokioms destruktyvioms 
tendencijoms? Pragiedrulių vakarėlyje kalbėjęs kultū-
ros ministras Šarūnas Birutis atvirai sakė, kad kultūra 
mūsų valstybėje nustumta į paskutinę vietą. Ar yra vil-
čių, kad padėtis keisis? Tą parodys šių metų biudžetas... 
Vieša paslaptis, kad tokią pačią, t. y. paskutinę, vietą 
kultūros sklaida užima ir LRT. Dainininkų varžytuvės 
ir moksleivių viktorinos prie kultūros vertybių sklaidos 
prisideda minimaliai (nors negalima sakyti, kad visiš-
kai neprisideda), jų tikslas kitoks – pritraukti kuo di-
desnę auditoriją, ir tai nėra nesvarbu. Tačiau šios, reikia 
pripažinti, kiek geresnio skonio laidos, skirtos reitin-
gams auginti, vis tiek pralaimi panašiems komercinin-
kų projektams – ir tai dėsninga, nes komercininkai gali 
nepaisyti tam tikrų apribojimų, kurie privalomi nacio-
naliniam transliuotojui. Tik suvokę tuos dėsningumus, 
surasime realią alternatyvą, kuri leistų visuomenės są-
monę ugdyti, o ne susinti.

 Pragiedrulių apdovanojimų vakarėlyje dalyvavo 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pirminin-
kas Mykolas Karčiauskas, Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto atstovas Vytautas Juozapaitis. Trūko 
tik LRT vadovų. Ir tai turbūt joks atsitiktinumas – fon-
das neremia LRT kuriamų laidų, kad niekas neapkal-
tintų dvigubu biudžetiniu finansavimu. LRT vadovai 
Pragiedrulių konkursą laiko visiškai marginaliu reiš-
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kiniu, todėl neteikia jam reikšmės, nors laureatų dar-
bus retkarčiais ir parodo per antrą programą. Naujai 
iškepti politikai dar nespėjo susivokti, kokį vaidmenį 
galėtų atlikti nacionalinis transliuotojas, tiek skleis-
damas vertybes, tiek jas kurdamas. Ypač jei sudarytų 
sąlygas atsigauti kūrybinei dokumentikai. Bet čia ir 
vėl pristatyta keistų barjerų – SRTRF nuostatai ne-
leidžia remti filmų (bet argi kas draudžia tuos nuos-
tatus pakeisti?), Naujasis kino centras neketina remti 
televizijos filmų (nors visi puikiai supranta, kad do-
kumentika gyvuoja būtent televizijose, itin retai būna 
skirta didžiajam ekranui), Kultūros rėmimo fondas 
kūrybinę dokumentiką priskiria kinui ir neįžvelgia čia 
kultūros sklaidos, taigi ir jokių rėmimo galimybių. Jau 
kelintus metus kūrėjai stumdomi nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių, bet iš tikrųjų jokio sprendimo nė neieško-
ma, svarbesni organizaciniai reikalai, kuriuos tiesiai 
galima vadinti veiklos imitacija.

Kad atsirastų naujų kokybiškų laidų vaikams ir paau-
gliams, humaniškų, kūrybinio įkvėpimo nestokojančių 
vaidybinių miniserialų visai šeimai, kad pagaliau savo 
vietoje atsidurtų ypač žiūroviškas dokumentinės dra-
mos žanras, kad kultūros vertybės taptų savos visiems 
piliečiams, o istorijos ir kultūros refleksijos ugdytų pilie-
tiškumą, reikia suburti visas dar neprarastas kūrybines 
pajėgas ir tinkamai finansuoti profesionalų darbą. Tai 
neabejotinai svarbiau už vegetacinius regioninių stočių 
poreikius, kuriuos, beje, puikiai galėtų patenkinti struk-
tūriniai visuomeninių projektų viešinimo fondai. O pro-
fesionalesni gabių provincijos kūrėjų darbai turėtų pa-
siekti visos Lietuvos žiūrovus. Deja, pinigų tam nėra...

Bet ar tikrai? Ar negalėtų, pavyzdžiui, Kino centras 
vietoj penkiolikos etatinių darbuotojų apsiriboti ko-
kiais penkiais (regis, estai išsiverčia su dar mažesniu 
skaičiumi) – jau atsirastų keli šimtai tūkstančių litų 
per metus. KRF galėtų atsisakyti pinigų taškymo ma-
žai efektyvioms priemonėms – vietoj to galėtų atsirasti 
solidi eilutė kultūros sklaidai, kad būtų galima paremti 
įvairesnius nepriklausomų prodiuserių TV projektus. 
SRTRF galėtų perspektyvius kūrybiškus projektus fi-
nansuoti ne 50, o bent 80 proc. Kadangi komerciniuo-
se nacionaliniuose kanaluose vietos jiems vis tiek retai 

kada atsiranda, reikėtų remti ir LRT kuriamas laidas ir 
filmus (gal įmanomas koks nors koprodukcijos mode-
lis?). O jeigu dar ir pati LRT kokius du milijonus iš tu-
rimų biudžetinių pinigų skirtų antrosios savo progra-
mos reanimavimui, būtų sukurta kokybiška ir įtakinga 
alternatyva komerciniams kanalams ir toms vis agre-
syvėjančioms neigiamoms žiniasklaidos tendencijoms, 
dėl kurių dabar griebiamės už galvos. Sutelkus resur-
sus, gal pasirodys, kad jų visiškai ir netrūksta, reikia tik 
menkos smulkmenos – bent šiokios tokios vertybinės 
orientacijos ir noro susitarti, sutelkiant jėgas rimtes-
niam kūrybiniam darbui. Jeigu tik tie puikūs vyrai ir 
moterys panorėtų tartis...

Viena vertus, toks sutarimas atrodo visiškai įmano-
mas, nors prieštara tarp gamybos ir kūrybos pasirodo 
ryški net ir tokioje tradiciškai kūrybinėje sferoje, kaip 
kinas. Sidabrinių gervių apdovanojimų išvakarėse pri-
siekęs kino gamybininkas Jonas Banys visus tuos kino 
žmones, kuriems ištikimybė kūrybai ir profesiniam 
meistriškumui vis dar atrodo svarbi, išvadino kultūros 
talibanu (šiaip žodis „talibanas“ reiškia „mokykla“). 
Na, nepagailėjo ir visokių epitetų vyresnės kartos meis-
trams... Kažkur jau girdėta ir ta retorika, ir isteriškos in-
tonacijos. Toks komercinių chunveibinų siautėjimas... 

O gal isterijon pulta dėl to, kad šiemet buvo nesun-
ku nuspėti „Auroros“ triumfą ir patvirtinimą – ateina 
naujos kartos kinas, neišduodantis kūrybos ir meistriš-
kumo? Ar tikrai jis žiūrovams neįdomus, kaip mano 
didžiųjų kino teatrų vadovai?

Kova tarp kūrybos ir komercijos neišvengiamai iškyla 
į paviršių tada, kai kūryba nebesileidžia užsmaugiama.

Lietuvos kino akademijos tarybos pirmininkė Graži-
na Arlickaitė savo kalboje per Sidabrinių gervių apdo-
vanojimų ceremoniją labai subtiliai išreiškė šitos kovos 
esmę: „Norėtųsi tikėtis, kad į mūsų kiną grįš didžioji 
tikroji kino ambicija. Ar mes galime tik gaminti, ar ir 
kurti? Aš tikiu kūrybiškumu – būtent kūrybiškumo 
energija sustatys viską į tikrąsias vietas ir sukurs gražią 
opoziciją prastam skoniui, pigiam populiarumui, vie-
nadienėms sėkmėms...“

Kaip norėtųsi, kad vilties banga neaplenktų ir tele-
vizijos...



46 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 3  ·  5

Pirmą kartą su Stefanu Wierzbickiu susidūriau, tiesa, 
netiesiogiai, daugiau kaip prieš 20 metų. Nuėjusi į 

Lenkijos nacionalinę filharmoniją Varšuvoje, susižavė-
jau ne tik erdvia, prašmatnia sale, didžiule scena, pui-
kia akustika, milžinišką įspūdį padarė ir šios muzikos 
šventovės foje pačiame centre stovinti skulptūra „Stabat 
Mater“ – jos didybė, minties gilumas. Nudžiugau suži-
nojusi, kad įspūdingo kūrinio, puošiančio varšuviečių 
labai mėgstamo prestižinio sostinės pastato interjerą, 
autorius – iš Lietuvos kilęs Stefanas Wierzbickis. 

Vėliau apsilankiusi jo dirbtuvėje, negalėjau atsi-
stebėti, kad šis žinomas Lenkijoje menininkas kalba 
pavydėtinai taisyklinga lietuvių kalba ir atvirai reiškia 
simpatijas Lietuvai.

Stefanas Wierzbickis Vilniaus lenkų šeimoje gimė 
prieš pat karą, mokėsi Kauno meno mokykloje, me-
tus studijavo Vilniaus dailės institute, bendradar-
biavo su satyriniu žurnalu Šluota, pasirašydamas 
Stepono Virbicko pavarde. Netrukus išvyko į Varšu-
vą, kur tęsė skulptūros studijas Dailės akademijoje. 
Lenkijoje sukūrė gražią šeimą (žmona Martyna gar-
si pulmonologė), gyvena ten jau penkis dešimtme-
čius. Wierzbickis dalyvavo daugybėje parodų tiek 
Lenkijoje, tiek užsienyje. Meno istorikas Andrzejus 
Ryszkiewiczius rašo: „Šis nepaprastai talentingas, 
intelektualiai brandus, subtiliam formų ir garsų gro-
žiui labai jautrus menininkas pirmąją personalinę 
parodą 1975 m. surengė Europos skulptūros lopšiu 
laikomoje Italijoje ir iškart įsiliejo į pagrindinį meno 
srautą, kuriame yra iki šiol.“ 

Menotyrininkas Jerzy’s Madeyskis pabrėžia: „S. Wierz-
bickio kūriniams būdingas formų grakštumas, kilnus 

lAisVos Profesijos belAisVis
Su Stefanu WierzbicKiu kalbasi Edita DEgutiENė

paprastumas, tačiau svarbiausias bruožas tas, kad jis 
yra estetas geriausia šio žodžio prasme.“

Tiek meno kritikai, tiek Wierzbickio kūrybos ger-
bėjai išskiria dvi ryškiausias temas – tai muzika ir 
gamta, dažname kūrinyje susijusios su Lietuva. Pasak 
jo bičiulių, Stefanas išvyko iš Vilniaus, tačiau to mies-
to dvasia visur jį lydi. Varšuvos žemės muziejaus va-
dovas dr. Krzysztofas Jakubowskis pabrėžia:, „Wierz-
bickis stebina kūrybiniu išradingumu, tačiau visada 
lieka ištikimas dievobaimingam savo susižavėjimui 
beribiu gamtos grožiu, jo kūryba persmelkta Lietuvos 
girių dvasios kerais.“ O meno istorikas prof. dr. Ksa-
wery Piwockis sako: „S. Wierzbickis vis atsigręžia į 
savo gimtąją žemę, kuri yra tikroji jo įkvėpėja. Su savo 
tėviške jis nepaprastai glaudžiai susijęs.“

Lenkijoje jo skulptūromis, be Nacionalinės fil-
harmonijos, galima grožėtis muziejuose, F. Chopino 
draugijos rūmuose, W. Lutosławskio filharmonijo-
je Vroclave, Varšuvos teatre Studio, daugelyje parkų, 
bankų. Jo kūrinių yra įsigiję Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos, Vokietijos, Rusijos, kitų valstybių kolekcinin-
kai, įvairios įstaigos.

Lietuviams Wierzbickis reikšmingas dar ir tuo, kad 
svetur pragyvenęs pusę amžiaus neprarado meilės ir pa-
garbos Lietuvai, kalbai, todėl yra puikus pavyzdys tiems, 
kurie nebevertina gimtinės. 

Edita Degutienė. Kadaise skaičiau Jūsų žodžius: 
„Esu nenuolankus menininkas, mane sutramdo tik 
gamtos grožis.“ Parodų kataloguose, o ir bendraudamas 
su bičiuliais, akcentuojate, kad Jūsų gimtinė, – beje, šio 
žodžio net neversdamas į lenkų kalbą, – „po lietuvišku 
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dangum, kur nepaprastai daininga tauta, nuosta-
biai graži gamta“. Kiekvieną pavasarį atvykstate į 
Vilnių pasivaikščioti Neries pakrantėmis. Kas lėmė, 
kad neišblėso šilti jausmai šiam kraštui?

Stefan Wierzbicki. Nors nenuolankumas man 
nėra svetimas, bet girtis nemėgstu, tad žiniasklai-
dai, kiek prisimenu, neaiškinau esąs nenuolankus. 
Apie save sakiau, kad esu laisvos profesijos belais-
vis. Dėl šių žodžių paskui visą gyvenimą teko ken-
tėti. Vis dėlto dėkoju likimui, kad sugalvojo man 
tokį sakinį ir tokį gyvenimą. 

Čiurlionio šeimos namų Kaune atsiliepimų kny-
goje rašiau, kad Lietuva yra labai graži (kaip laše-
lis tyro gintaro), šauni savo praeitimi, skambi savo 
liaudies dainomis. Tai vienintelis kraštas pasauly-
je, kur mano laikais, – o jie buvo tikrai sunkūs, – visi 
žinojo savo vietą chore. Tie chorai Lietuvoje padėjo 
ištverti ilgą, žiaurų istorinį išbandymą. O aš esu ku-
klus berniukas nuo Neries krantų, taip sužavėtas, kad 
tiesiog išgąsdintas, Lietuvos gamtos grožio. Net jeigu 
gyvenčiau tris gyvenimus, apstulbintas to grožio kur-
čiau vis geresnes skulptūras. 

Vaikystė Lietuvoje – tai įspūdis visam gyvenimui. 
Mano nuopelnas čia menkas. 

Ir dar noriu pridurti, kad Lietuva labai skani, tą 
ypač patvirtina ištobulinti bulviniai patiekalai.

Jaukioje Jūsų dirbtuvėje Varšuvoje gausu lenkų ir kitų 
šalių kompozitorių, dirigentų, dainininkų, tarp jų Fryde-
ryko Chopino, Witoldo Lutosławskio, Luciano Pavarotti’o, 
Konstanty Kulkos, Mathew Besto, skulptūrinių portretų. 
Esate sukūręs ir muzikologo, politiko Vytauto Landsber-
gio portretą. Kodėl Jums tokia svarbi muzika? 

Išvažiuodamas iš Lietuvos į pasaulį išsivežiau visus 
tuos dalykus, kuriuos minėjau: gamtos grožį, kalbą ir 
liaudies dainas. Tų dainų prisiminimas ilgainiui iš-
ugdė man labai svarbų ir vis stiprėjantį muzikos po-
reikį. Kažkokia paslaptinga jėga mane traukė ir tebe-
traukia prie muzikos. Muzika, būdama šalia manęs, 
pradėjo smelktis į mano kūrybą. Svarsčiau, ar galima 
skulptūrą spalvinti muzika? Bet į šį klausimą atsakė 
jau M. K. Čiurlionis. 

Gyvendama Lenkijoje ne kartą net iš kai kurių inte-
lektualų lūpų girdėjau, esą ko tie lietuviai taip garbina 
Čiurlionį, jis nei genijus, nei didis talentas. Jūsų požiū-
ris, atrodo, visai kitoks, paskyrėte jam vienus gražiau-
sių savo kūrinių...

Čiurlionis, eidamas muzikos, tapybos ir poezijos 
keliais, atrado visų menų kryžkelę, atskleidė naują 
kūrybos erdvę, kurioje galima tapyti muziką, šokdinti 
skulptūrą, pagroti mišką ar jūrą ir t. t. Vienintelis do-
kumentas, kurio reikia, kad galėtum dalyvauti menų 
kryžkelės puotoje, – tai talentas. 

Čiurlionis man – vienas didžiausių meno filosofų. 
Tai pasaulinio masto novatorius. Iš čiurlioniškų lobių 
semiu ne vien aš, bet ir daugelis kitų, net jeigu jie to 
nežino. Labai vertinu Čiurlionį, esu jam dėkingas už 
tai, kad padėjo man surasti save. 

Čiurlionio namuose Vilniuje jų direktoriaus Stasio 
Urbono iniciatyva atsirado viena iš čiurlioniškiausių 
mano skulptūrų „Japoniška rapsodija“.

Čiurlioniui dedikuotas grakščiąsias skulptūras An-
dante (marmuras), Interludium (bronza) rodėte dau-
gybėje parodų, o 2002 m. padovanojote Lietuvos nacio-
nalinei filharmonijai. Ar nebuvo gaila skirtis, apskritai 
ar dažnai dovanojate savo kūrinius? 

Beveik niekada. Tačiau Lietuvai esu skolingas už 
vaikystės įspūdžius, nepaprastai šiltus žmones, kuriuos 

Stefanas Wierzbickis savo dirbtuvėje
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tada pažinau. Turiu tik skulptūras, tad jas ir dovanoju. 
Meno kūrinys gyvena tik tada, kai žmonės juo žavisi. 
O Filharmonija – muzikos šventovė, geresnės vietos 
mano skulptūroms nė nerasi. Džiaugiuosi, kad du už 
mane geresni mano kūriniai apsigyveno būtent ten. 

Labai šiltai atsiliepiate apie Čiurlionio anūkę Dalią Zu-
bovaitę. Ar ši pažintis atsirado iš meilės dailininkui, kom-
pozitoriui, beje, kurį laiką irgi gyvenusiam Varšuvoje? 

Dalia Zubovaitė-Palukaitienė buvo mano klasės 
draugė Kauno vidurinėje dailės mokykloje. Ji jautri, 
šviesi ir teisinga. Esu ją pavadinęs „mūsų klasės sąži-
ne“ ir tai nėra tušti žodžiai. Džiaugiuosi, kai ji, suso-
dinusi savo šeimyną į autobusiuką, atvyksta į mano 
parodų Lietuvoje atidarymus. 

Nors ištisus dešimtmečius gyvenate Lenkijoje, iki šiol 
be akcento kalbate, be klaidų rašote lietuviškai. Kai 
mūsų lituanistams šovė į galvą mintis supaprastinti 
lietuvių kalbą, panaikinant, anot jų, nereikalingas no-
sines, drąsiai pareiškėte: „Kalba, pilna brūkšnių, taškų 
ir nosinių, labai sudėtinga tiems, kurie nepakankamai 
myli Lietuvą. Kol ne vėlu, prieš atimdami žąsiai nosinę, 
pagalvokite, kad sąmonė ir sąžinė irgi turi nosines...“ 

Kalba – tai pats tikriausias tautos veidas, jos siekiai, 
kultūra, romantika, o liaudies dainos atspindi tautos 
gyvenimą, išreiškia ilgesingą jos viltį. Jaunosios kartos 
privalo neprarasti tos vilties. Deja, jauni žmonės nela-
bai nori dėl savo ateities kovoti pagal savąsias tradici-
jas ir su liaudies dainų ilgesiu. Jaunimą vilioja sveti-
ma ateitis, pasiekiama greitai, be pastangų. Atsiranda 
žmonių, kurie norėtų pakeisti tautos veidą, keisdami 
jos kalbą į tokią, kurios, jų manymu, nereikėtų gėdy-
tis. Viliuosi, kad tai nors skaudus, bet laikinas lengva-
būdiškas mūsų dienų pokštas. Juk istorija rodo, kad 
lietuviai, turėdami didelį kalbų pasirinkimą, visada 
laikėsi savo kalbos – istorinės, šaunios, išraiškingos, 
vienintelės su visomis nosinėmis, brūkšniais, taškais 
ir kitais ženklais. 

Kaip vertinate šiuolaikiniame mene, kultūroje įsiga-
lėjusį paviršutiniškumą, pseudogrožį, kai, regis, vado-

vaujamasi principu „kad ir nežmoniškai, bile kitoniš-
kai“? Ką patartumėte jautriam jaunam menininkui, 
kuris, nepaisydamas pagundos kurti lėkštus, bet pelnin-
gus kūrinius, trokšta atsispirti pinigų kultui, neišsižada 
aukštų dvasinių meno idealų? 

Pačioje pradžioje žmogus išlipo iš medžio, žavėjosi 
pasauliu ir jį puošė. Dabar, pasirodo, tikrasis pasau-
lio grožis – tai šiukšlės, įvairi bjaurastis. Tačiau gali 
atsitikti, kad žmogus, ilgai braidžiojęs po šiukšles, ne-
besugebės įlipti atgal į medį ir pradėti viską iš naujo. 
O jauniems kūrėjams patarčiau – niekada nepasenti. 
Jauną žmogų puošia kuklumas, gaila, ne visi nori juo 
puoštis. Aplinka nuolatos gundo, klaidina, tačiau tas, 
kuris išties tvirtas, iš tikrojo kelio neišklys. 

Savo parodose pristatote kaskart vis naują skulptūri-
nį žmonos portretą. „Martyna – angelas sargas“, „Mar-
tyna – Madona“, „Martyna – miškų, laukų globėja“ ir 
daug kitų. Ar ji vis dar Jūsų mūza?

Kad skristų didelis šiuolaikinis orlaivis, žemėje 
dirba keli šimtai aukštos klasės specialistų. Aš nesu 
didelis oro laivas, gal tik toks „plaukia sau laivelis“, 
o Martyna, puiki gydytoja ir atviros širdies žmogus, 
atstoja man tuos kelis šimtus inžinierių, kad mano lai-
velis galėtų plaukti nežinomo „piliakalnio link“. Už tą 
palaikymą sukūriau 42 jos portretus. 

Esate ne tik skulptorius, bet ir subtiliu humoro 
jausmu apdovanotas karikatūristas, satyrikas, kurio 
šmaikštūs piešiniai ir sąmojingi aktualios tematikos 
tekstai išleisti jau keletu knygų…

Sukūriau apie 300 svarbių skulptūrų, aibę mažesnių 
formų, begales piešinių, rašinių ir velniai žino ko. Kai 
dirbu – o dirbu visada, – neturiu nei su kuo, nei apie 
ką kalbėti. Laiko tam irgi neturiu. Tačiau pastebiu aibę 
dalykų, kuriuos verta patraukti per dantį. Džiaugiuo-
si, kad mano knygelės pralinksmina žmones. 

Nors vadinate save ne tik vienišiumi, bet ir baisiu 
egoistu, tačiau Jūsų dirbtuvėje kiekvienas yra laukia-
mas svečias, vaišinate labai gardžia kava, žmonos kep-
tais pyragais, jos saldėsis nugat garsus visoje Varšuvoje. 
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Pas jus dažnai užsuka lenkų muzikai, verslininkai, 
aktoriai. Ar palaikote ryšius ir su lietuviais? 

Menininkai, mokslininkai yra užsidarę žmonės, 
visiškai atsidėję kūrybai ar moksliniam darbui, 
kurio rezultatai praturtina pasaulį, žmonių gyve-
nimą daro gražesnį, geresnį. Nežinau, kodėl tie 
savo noru pasiaukoję žmonės vadinami egoistais. 
Kita vertus, jeigu išgirstu mane vadinant „geru 
žmogum “, suklūstu, nes tai reiškia, kad kažką da-
rau ne taip. 

Turėjau laimės bendrauti su puikiais lietuvių 
menininkais. Neužmirštamas genialusis Stasys 
Krasauskas. Gerai pažinojau Konstantiną Bogda-
ną, tai buvo didis talentas, atvykęs į Vilnių visada 
su juo susitikdavau. Lankėsi ir jis pas mane Varšu-
voje. Žaviuosi Feliksu Bajoru, jis toks lietuviškas, 
kad net mano žmona lenkė pajuto tai jo muzikoje. 
O kokį nuostabų balsą turi dainininkė Asta Krikš-
čiūnaitė! Jos ir kitų lietuvių atlikėjų, kompozito-
rių įrašų klausausi savo dirbtuvėje net ir tada, kai 
susirenka Lenkijos muzikai. Jaučiu malonumą ir 
kartu populiarinu Lietuvą. Esu laimingas, kai pa-
vyksta parodyti Varšuvai, kad lietuviai nė kiek ne 
prastesni už lenkus.

Vis dažniau atvykstate į Lietuvą su įvairiomis 
parodomis. Talkinate, kai Lenkijoje pristatomi mūsų 
šalies kultūros renginiai, esate daug prisidėjęs, kad Var-
šuvos filharmonija kviestųsi mūsų atlikėjus, išpopulia-
rinote Krikščiūnaitę, M. K. Čiurlionio kvartetą... Kokių 
dar turite sumanymų? 

Rudeniop rengsiu parodą Žemaitijoje. Neseniai 
atidariau personalinę skulptūrų parodą Varšuvos Že-
mės muziejuje, ten rodau daug naujų kūrinių. Laimei, 
mano amžius iki šiol nepasivijo manęs. Kai senam 
žmogui atrodo, kad jau nieko nebepadarys, tas jaunas, 
slypintis jo viduje, pabėgęs nuo tikrojo amžiaus, imasi 
darbo ir kuria naujus netikėtus dalykus. 

Tikriausiai pastebite pastaraisiais metais vis aštresnę 
trintį tarp Lietuvos ir Lenkijos, santykius ypač drums-
čia Varšuvos priekaištai, nuolat keliami reikalavimai 

mūsų šaliai. Apskritai, ar lenkų visuomenei rūpi san-
tarvė su lietuviais? 

Per pastaruosius du dešimtmečius atliktas nemažas 
darbas, kad mūsų tautos ir kraštai suartėtų, aš asme-
niškai irgi stengiausi kuo daugiau padaryti. Lenkai ir 
lietuviai visada domėjosi vieni kitais ir gerbė vieni ki-
tus. Vis dėlto atrodo, kad be santykių „taisymo“ nebū-
tų politikos, o taisymo nereikėtų be ankstesnio gadi-
nimo. Tai yra aklas ratukas, kurį geros valios žmonės, 
manau, padės į muziejų. „Titanikas“ ėjo į dugną, bet 
orkestras vis tiek nesiliovė grojęs. Mūsų Titanikas kol 
kas neina į dugną, orkestras groja ir tuo reikia džiaug-
tis. Kitos išeities nėra. Laimei, ta išeitis – tai mūsų 
bendra ateitis.

Dėkoju už pokalbį.

Stefan WIERzBICKI. Martyna 40. 2009. Stalagmitas, plienas; h 60
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Svetimas“ – šiuo Albert’o Camus romano pava-
dinimu gal kiek ir patetiškai apibūdinčiau įspū-

dį, daromą jauno aktoriaus ir režisieriaus Pauliaus 
Ignatavičiaus. Dauguma kitų Rimo Tumino mokinių, 
nors neperėmė Mokytojo estetikos ir kūrybos prin-
cipų, vis tiek šliejasi prie Mažojo teatro ir vienas prie 
kito. Ignatavičius po studijų „pabėgo“ į periferiją ir 
Šiaulių dramos teatre pastatė Franzo Kafkos – sveti-
miausio iš svetimų – „Kovą“, daugeliu atžvilgių atska-
lūnišką spektaklį. Po kelerių metų, ir vėl įkvėptas Kaf-
kos, drįso imtis eksperimento: OKT / Vilniaus miesto 
teatre režisavo keistą, bet emociškai paveikų spektaklį 
„Nuosprendis – metamorfozė“, kuriame vaidino kartu 

Ramunė BALEVIČIūtĖ

PAuliAus igNAtAVičiAus 
sVetimumo jAusmAs

Kas tave sieja su tais tvirtai įsikūrusiais, 
kalbančiais, žybsinčiais

akimis padarais labiau negu su kokiu 
nors daiktu, tarkime, su

plunksnakočiu tavo rankoje? Gal 
tai, kad priklausai jų rūšiai?

Tačiau tu nepriklausai jų rūšiai, todėl 
tau ir kilo toks klausimas.1 

Franz Kafka

su tėvu Eugenijum Ignatavičium. „Svetimumo“ žymė 
būdinga ir jam kaip aktoriui: vaidmenys Oskaro Koršu-
novo, Artūro Areimos spektakliuose rodo, kad režisieriai 
įžvelgia šią jo savybę. Kafkiška svetimumo dvasia per-
smelkusi ir naujausius Ignatavičiaus pastatymus – spek-
taklį pagal Ewaldo Palmetshoferio „Hamletas mirė. 
Gravitacijos nėra“, sukurtą Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre, ir net „Dostojevskį vaikams“ Vilniaus 
mažajame teatre. Bet šiame atsiskleidžia visai kitoks 
režisieriaus santykis su šiuo būties aspektu. 

Stebint pirmuosius „kafkiškuosius“ spektaklius, 
apnikdavo jausmas, kad kalbama apie labai intymius, 
asmeniškus dalykus, kad režisūra čia yra tarsi auto-

Paulius IGNATAVIčIuS. Nuosprendis – Metamorfozė

„
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terapija, kaip pačiam Kafkai buvo rašymas. Todėl jie 
dvelkė savotišku autizmu. Kita vertus, jau „Kovoje“ 
būta herojaus, kurį galima vadinti tipišku šių dienų 
„absurdo žmogumi“, užuomazgų. Spektaklyje „Ham-
letas mirė...“ jis įgavo raiškesnį ir labiau atpažįstamą 
pavidalą. O kartu reflektuojama ne sapniška vizija 
„pasaulis vieno žmogaus galvoje“, bet universalesnė 
šiuolaikinio žmogaus būsena. 

Ketvirtą dešimtį įpusėjusį austrų dramaturgą Pal-
metshoferį pavadinčiau XXI a. egzistencialistu. Gro-
teskiškoje ir sykiu lyriškoje pjesėje „Hamletas mirė. 
Gravitacijos nėra“, vaizduodamas sizifiškas pastangas 
papasakoti nuoseklią istoriją, autorius nutapo šiuo-
laikinės neurotiškos, liūdnos visuomenės portretą. 
Laimė čia tėra, anot vieno personažo, „ekonominė 
funkcija“, o žmogaus likimas priklauso nuo visiško 
atsitiktinumo – pasirinks tave gyvenimas ar ne. 

Tai postmoderni „kalbinė“ pjesė, be vientiso veiks-
mo ir dialogų, savo forma kiek primenanti Rolando 
Schimmelphennigo ir Martino Crimpo kūrinius. To-
kio pobūdžio pjesės verčia spektaklio kūrėjus per-
mąstyti santykį su tekstu. Tarsi būtų apsisukęs laiko 
ratas: XIX a. pabaigoje atsiradusi naujoji drama ins-
piravo visiškai naujas režisūrines strategijas, lygiai 
taip pat ir mūsų laikų naujoji drama meta iššūkius 
režisūrai, visų pirma todėl, kad labai susiaurina sce-
ninio interpretavimo erdvę. Tik, žinoma, dabar ne-
bepakanka vien suteikti literatūros tekstui adekvačią 
sceninę formą. Veikiau reikia imtis alternatyvios ti-
krovės kūrimo.

Spektaklio „Hamletas mirė...“ sceninė tikrovė yra 
ir teatrališka, ir gyvenimiškai atpažįstama. Teatras čia 
pirmiausia yra aplinkybė, padedanti atsiskleisti isto-
rijai. Paradoksalu, bet žmonės, kad papasakotų apie 
savo gyvenimą, turi tapti personažais ir jį suvaidinti. 
Tiesa, čia vaidinama ir gyvenama tuo pat metu. Ki-
taip tariant, griebiamasi vaidybos, bet toji vaidyba 
leidžia iš tikrųjų patirti savo pačių gyvenimą. Šis bū-
senos dvilypumas, koduotas pačioje pjesėje (kartkar-
tėmis pabrėžiama vaidybos situacija, bet leidžiama 
suprasti, kad vaidinama ne praeitis, o dabartis, t. y. 
tai, kas vyksta šią akimirką), išreiškia esminę pos-

tmodernaus patyrimo sąlygą: negalima nieko patirti, 
prieš tai to neatribojus.2

Ignatavičius, iškodavęs šią Palmetshoferio sąlygą, 
NDT Mažosios scenos, fiziškai „priartintos“ prie žiū-
rovų ir padengtos durpėmis, viduryje pastatė atskirą 
sceną-katafalką. Šį niūrų įvaizdį, matyt, padiktavo 
ne tik pjesės epizodai, kurių veiksmas vyksta kapi-
nėse („Viskas prasidėjo Haneso laidotuvėse“), bet ir 
bendra kūrinio nuotaika (o prisiminus teatro gene-
zės teorijas, gali kilti dar daugiau asociacijų). Abipus 
jo – keletas memorialinės architektūros detalių, jos 
abstrakčios, tačiau funkcionalios. O scenos gilumą 
atitveria nučiupinėta ir aplaistyta šaltų sidabrinių ir 
perlamutrinių atspalvių uždanga, tikriausiai slepianti 
mirties užkulisius. Personažų kostiumai, parinkti ir 
puikiai suderinti dailininkės Neli Ivančik (baigusios 
tą patį režisieriaus Rimo Tumino kursą), – irgi išskir-
tinai šaltų spalvų. 

Režisieriui išties pavyko sukurti savotišką „mirties 
teatro“ įvaizdį, tačiau dirbti su aktoriais jam sekėsi 
gerokai sunkiau. Pjesė tarsi provokuoja, kad jie būtų 
atsiriboję ir susitapatinę tuo pat metu. Tai įprastinė 
postdraminio teatro strategija – reprezentaciją derin-
ti su egzistencija. Galbūt tai nėra vienintelis kelias, 
bet vis tiek akivaizdu, kad pjesės poetika reikalauja 
kitokios, netradicinės elgsenos scenoje. Režisierius 
su aktoriais Tadu Gryn, Elze Gudavičiūte, Virginija 
Kuklyte, Tomu Stirna, Rimante Valiukaite ir Algirdu 
Dainavičium, atrodo, iš tikrųjų ieškojo kitokio vai-
dybos būdo, vis dėlto psichologinio teatro įgūdžiai ir 
genetinė atmintis šįkart paėmė viršų. Nesakau, kad 
tai blogai. Manyčiau, Valiukaitei pavyko sukurti dra-
matišką, jaudinantį, nors vietomis ironišką, vaidmenį. 
Panašiu keliu, ieškodamas psichologinės motyvacijos, 
eina ir Dainavičius. Tačiau jaunesnieji jų kolegos daž-
nai suklumpa ant žanrinės vaidybos slenksčio. Neži-
nau, ar Ignatavičius puoselėja viziją, kokie turėtų būti 
jo aktoriai ir ko jis norėtų su jais pasiekti. Kadangi du 
spektaklyje „Hamletas mirė...“ vaidinančius aktorius – 
Gryn ir Kuklytę – režisierius pakvietė ir į „Dostojevs-
kį vaikams“, spėčiau, kad vaisingo kūrybinio bendra-
darbiavimo tikimasi būtent iš jų. 
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Ko gero, esminį šiuolaikinio žmogaus nerimą at-
skleidžia šie Tado Gryn personažo žodžiai:

MANIS:  noriu, kad viskas sustotų ir man būtų  
             atostogos

  ir kad būtų ne tik ši akimirka
  bet visa istorija, pasakojimas
 norėčiau ant pasaulio uždėti liniuotę ir 
     apskaičiuoti, kas bus pabaigoje
 o tada susikeičia ašys
 išcentrinė jėga
 mus su Dani
 meta lauk
 mes vieniši, galvoju
 dvi negyvenamos planetos.3

Kad taip galvoja, veikiausiai galėtų prisipažinti dau-
guma jaunų teroristų arba „buitinių“ savižudžių, net 
žudikų. Palmetshoferiui iš tikrųjų pavyko įsibrauti tiek į 
šiuolaikinio karjeros žmogaus, tiek į nevykėlio sielos už-
kulisius. Nors „scenos ir užkulisių“ metafora čia gal nela-
bai tinka, nes dramaturgas atskleidžia, kad tokių dalykų 
kaip „vidus“ ir „išorė“ apskritai nebėra. Yra tik vaidmuo 
arba kaukė. Žmonės tapatinami su socialiniais vaidme-

nimis. Šią diagnozę jau seniai 
patvirtino kultūros sociologai 
ir antropologai, tyrinėjantys 
postmodernų asmenybės būvį. 
Tačiau ir Palmetshoferis, ir Igna-
tavičius yra menininkai, todėl 
vien diagnozėmis nesitenkina, 
jiems rūpi sukelti emocinį pu-
blikos atsaką. Ignatavičiui to 
pasiekti labai padeda jo kuria-
ma sceninė atmosfera – junta-
mas Kafkos keistumas ir šaltis, 
pramaišiui su Davido Lyncho 
mistika.  

Tiek spektaklio personažų 
charakteristikos, tiek aktorių 
vaidybos stilius signalizuo-
ja, kad jokie žmogiški ryšiai 

nebeįmanomi: personažai, net ir tie, kurie apsime-
ta esantys laimingi, yra negyvenamos planetos. Tai, 
kas anksčiau – galbūt Kafkos laikais – buvo pavienių 
neurotiškų individų nelaimė, dabar tapo visuotine 
problema. „Dostojevskį vaikams“ galima laikyti reži-
sieriaus pasiūlymu, ką turėtume daryti, kad pasaulis 
galutinai netaptų niūria vienišų planetų, praradusių 
gravitaciją, sankaupa. Mokykime vaikus jautrumo 
ir užuojautos silpniesiems, atstumtiesiems, užval-
dytiems ydų ar tiesiog nelaimingiems, – tarsi teigia 
spektaklis. Šis imperatyvas, įvilktas į skoningą ir 
originalią meninę formą, iš tikrųjų suteikia šiek tiek 
vilties, apie kurią su tokia desperatiška ironija kalba 
Manis iš Palmetshoferio pjesės.

1 Franz Kafka, Dienoraščiai 1910–1923. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2011, p. 381.

2 Herbertas Blau, kalbėdamas apie negrįžtamą žvilgsnio ir žiūrovo atskyrimą 

nuo mūsų kasdienės tapatybės, cituoja O’Doherty: „Dažnai atrodo, kad 

nebegalime nieko patirti, prieš tai to neatriboję. Iš tikrųjų atribojimas tampa 

būtina patyrimo įžanga“. Herbert Blau. Receding into Illusion: Alienation, the 

Audience, Technique, Anatomy. New German Critique. 1989, No. 47, p. 117.

3 Iš vokiečių kalbos pjesę vertė Jūratė Pieslytė.

„Hamletas mirė. Gravitacijos nėra“. Spektaklio scena                       Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Iš pradžių tik tarp kolegų tarsi anais „tyliojo modernizmo“ lai-
kais pasklido gandas apie paslaptingą, iš „pogrindžio“ ištrauk-

tą genijų Algirdą Šakalį – kai kurie kolegos tapytojai pasižiūrėti 
jo kūrybos specialiai vyko į Kauną, į vadinamąjį velnių muziejų 
(A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus) ir į Irenos Mi-
kuličiūtės dailės galeriją. Internete žaibiškai pasklido Šakalio še-
devrai, kuriuos išvydęs ir aš išskubėjau apžiūrėti originalų.

Keistai kartais nutinka – apsisuka istorijos ratas ar bent ma-
žutis sraigtelis ir netikėtai visai kitaip pažvelgiame į tai, ko visai 
neseniai nė matyti nenorėjome, o dabar stebeilijamės apstulbę, 
nesuprasdami, kodėl anksčiau to nevertinome. Kalbu ne tik 
apie Šakalį, bet ir apie Algį Uždavinį. Kol jis buvo gyvas, dau-
geliui dailės kritik(i)ų, o, prisipažinsiu, ir man jo recenzijos, 
anot gandų, „už šimtą dolerių“ aprašyti „kažkokie marginalai“, 
keldavo juoką, sarkastiškas patyčias. 

Tačiau dabar kokia nors atsitiktine proga (kad ir ieškodamas in-
formacijos apie Šakalį) aptikęs Uždavinio tekstus, jaučiuosi taip, tar-
si anuomet būčiau tyčiojęsis iš savęs. Tie tekstai stebina ne tik pui-
kiu, temperamentingu, sąmojingu, sprogstančiu, nors tuo pat metu 
tirštai glaustu stiliumi, bet ir atrodo paradoksaliai „pranašiški“, nes 
preciziškai tiksliai ir taikliai išjuokia šiuolaikinio meno dirbtinumą, 
paviršutiniškumą, susireikšminimą, infantilumą, tiesiog kvailumą. 

Maža to, kai kurie Uždavinio marginalai, tokie kaip Šakalys, 
praėjus tam tikram laikui, tampa (bent jau diskursyviai) aktualesni 
negu kai kurie kadaise garbinti „tradicinės dailės“ ar „šiuolaikinio 
meno“ asai. Tai, žinoma, vienų nenuvertina, o antrų nesureikšmina, 
tiesiog „marginali“ Uždavinio dailės kritika, į ją žvelgiant per laiko 
atstumą, retrospektyviai tarsi atveria iki tol slėptus „meno sistemos“ 
veikimo mechanizmus, parodo jų įdiegtų „kanonų“ sąlygiškumą. 

Kad ir kaip paradoksalu, tačiau viskas, ką Uždavinys yra para-
šęs apie Algirdą Šakalį ir jo kūrybos kontekstą, – šventa teisybė: 

Kęstutis ŠAPOKA

čiA, dAbAr, VisAdA ir Visur
Dvi Algirdo Šakalio parodos Kaune

Algirdas ŠAKALyS. Mėlynosios saulės šalis. 2007
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„Šis menininkas reprezentuoja kažkokį paties susikurtą 
„pogrindį“, kurio nepasiekia su postmodernistiniu avan-
gardu sanguliaujančio Kapitalizmo trimitai, skelbiantys 
reklaminę pasaulio pabaigą ir prisikėlimą pelno bei akcijų 
paketo pavidalu. Ne, socialinės paranojos katakombų ne-
pasiekia ši Imperijos agentų režisuojama simuliakrų eks-
tazė, iš Dangoraižio nužengiantis begalvis Logos. „Moder-
nistiniu menu“ vadinamos haliucinacijos norėjo pakeisti 
pasaulį, sunaikinti kapitalizmo hidrą, tačiau sužlugo ne 
buržuazinė visuomenė, o „menas“. Tuo tarpu hidra juo-
kiasi ir postmodernizmą įteisina kaip jos rafinuotus gei-
dulius tenkinančią prostituciją. 

A. Šakalys čia niekuo dėtas, jis net nežino, ką reiškia 
postmodernizmas, prostitucija ir terorizmas, nieko negir-
dėjo nei apie pasaulinį anarchistų sąmokslą, nei apie P. L. 
Wilsoną. Jis gimė iš žemės, išlindo iš požeminių vamzdžių 
ir pažvelgė į pasaulį naiviomis trolio akimis, visur regė-
damas su kombainais ir atsuktuvais sukryžmintus biolo-
ginius mutantus, tešlagalvius išminties reiškėjus bei alko-
holikus. Tokios Šizofrenijos kapitalizmas negali nupirkti 
(nedera prie miegamojo sienų apmušalų) arba sukramtyti 
akademinio diskurso žandikauliais (bijo užsikrėsti vištų 
gripu). [...] Kam skirtos A. Šakalio haliucinacijos? Spėju, 
kad jam pačiam ir negausiai revoliucionierių kuopelei, 
planuojančiai susideginti Laisvės alėjoje, bet vis atidėlio-
jančiai šį sumanymą dėl kylančių degalų kainų. Nesupras-
kite šio teiginio pažodžiui, tai viso labo ezoterinė alegorija, 
vaizduotės žaismas, nes bohemai degti reikia savo vidumi, 
egzekuciją atlikti astralinio kūno lygmeniu.“1 

Pratęsiant mintį apie negausią „revoliucionierių gru-
pelę“, panašu, kad Irena Mikuličiūtė savo galerijoje buria 
spalvingą, visoms kartoms atstovaujančių boheminin-
kų-šizofrenikų-marginalų-originalų kompaniją, kurios 
vyresniąją dalį (tarp jų esama ir jau išėjusių į amžiny-
bę) galima vadinti „oficialios“ Kauno ekspresionistinės 
tapybos tradicijos („kanonizuotos“ tų autorių, kurie tiek 
sovietmečiu, tiek pastaraisiais dešimtmečiais sąlygiškai 
saikingiau vartojo alkoholį ir stengėsi kurti taip, kaip 
kuria „tikri“, pripažinti dailininkai) „tamsiąja puse“, o 
ji gal net įdomesnė, nes paslaptingesnė... Šakalys šioje 
„tamsiojoje pusėje“ vienu pirmųjų smuikų griežia mūsų 
ausims (akims?) sunkiai suvokiamą melodiją. 

Iš tikrųjų Šakalio kūriniai negailestingai triuškina bet 
kokias meno tiesas, net jeigu tai būtų tiesa apie „meno 
neigimą“. Tačiau tas „triuškinimas“ toks įtaigus būtent 
todėl, kad nesiremia absoliučiai jokia tiesa, juo labiau 
nesistengia nieko sutriuškinti. Tai galime suprasti kaip 
gryną vizionieriškumą, tačiau kartu ir kaip jo parodiją. 
Antai vienas Šakalio kūrinys persmelktas Mykolo Šal-
kausko dvasia, kitame suskamba keistai iškraipytas Vinco 
Kisarausko, Antano Martinaičio ar Leonardo Tuleikio kū-
rybos aidas, o kai kurie paveikslai dvelkia sovietinio ani-
macinio filmuko „Na, palauk!“ ar „antitapybos“ estetika. 
Maža to, kūrinys gali būti pradėtas tapyti „profesionalaus“ 
ekspresionizmo maniera, tačiau baigtas griebiantis komik-
so stilistikos. Paveikslo viršutinė dalis gali būti pabrėžtinai 
profesionali, o apatinė – grynų gryniausias primityvizmo 
šėlsmas. Paveikslas gali neigti pats save. Gamtos ar portre-
to etiudas gali peraugti į haliucinaciją arba atvirkščiai.

Nėra ribos tarp profesionalumo ir autodidaktikos, 
praeities ir dabarties, citavimo ir autentikos, (nu)tapymo 
ir (į)trynimo, legendos ir anekdoto, normos ir ligos. Tai 
gryniausio pavidalo absurdas ir kartu kūrybos absoliutas 
(kurio desperatiškai siekdamas dažniausiai patrūksta ne 
vienas šiuolaikinis menininkas).

 „Šakalys […] yra nepakartojamas, nes niekas nenori 
jo kartoti. Jo meninė mitologija pernelyg dvelkia kliedesiu, 
kuris yra ne egzotiška išimtis, bet tikrovė, duona kasdieni-
nė, buvimas čia, dabar, visada ir visur.“2 

Tokioms asmenybėms kaip Algirdas Šakalys arba ne-
seniai amžinybėn iškeliavęs Vytautas Pečiukonis (Agnus 
Elegras) Nacionalinė dailės galerija turėtų skirti po ats-
kirą salę, kur pristatytų išsamią jų kūrybos retrospekty-
vą, – siūlau tai rimtų rimčiausiai, kaip tik įmanoma tą 
sakyti. Jų kūryba labai sveikai praskaidrintų pretenzingą 
nuolatinės ekspozicijos „kapų“ rimtį arba, kalbant šian-
dienos žargonu, ją „reaktualizuotų“, priešybės principu 
ypač praturtintų sovietmečio dailės, tiek oficialiosios, 
tiek „neoficialiosios“, monumentalųjį sluoksnį. 

1  Algis Uždavinys, Algirdo Šakalio revoliucija sau pačiam, Literatūra ir menas, 

2004-04-30, nr. 2999. (Žiūrėta 2013-05-06).

2  Ten pat.
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Šiaurės Reino Westfalijoje, Detmolde, kasmet 
vykstančiose Europos dienose šiemet paminėtas 

Vydūnas, praleidęs šiame mieste paskutinius aštuo-
nerius savo gyvenimo metus. Atidengta atminimo 
lenta, to paties pastato nišoje pastatyta Liongino 
Garlos sukurta bronzinė Vydūno skulptūra. Šiame 
name po karo buvo įkurta viena iš Jungtinių Tautų 
pagalbos ir atstatymo organizacijos (UNRRA) sto-
vyklų, skirta pabėgėliams iš Lietuvos, perkeltiesiems 
asmenims, trumpai gyventi čia teko ir Vydūnui. Šio 
namo fasadas, labai primenantis senąjį prūsų stilių, 
yra ideali vieta Vydūno atminimui pagerbti. Pastatas, 
priklausantis Bažnyčiai, saugomas kaip istorinis pa-
minklas. Dabar jame įsikūręs studentų bendrabutis, 
kuriame apsistoja pasaulyje gerai vertinamos Muzi-
kos kolegijos ir Rytų Vestfalijos-Lippe kolegijos stu-
dentai – jauni žmonės iš keturių žemynų bando čia 
sukurti mažą pasaulio bendruomenę. 

Viktoras Falkenhahnas yra sakęs: „Vydūnas vokiš-
kumo gelmėse matė ir pripažino aukščiausias žmo-
giškąsias vertybes, kurias išreiškė daugelis genialių 
vokiečių, tokie kaip Meisteris Eckhardas, Goethe, 
Schilleris, Thomas Mannas ir kiti, tokias vertybes, 
kurių baltai savo dvasios gelmėse laukė, kad galėtų 
papildyti, taigi ir patobulinti savąjį aukštą humaniz-
mą.“ Vydūniškasis humanizmas, persisunkęs lietuviš-
ka ir vokiška dvasia, skatina tiesti tiltus ir tarp tautų, 
ir tarp kultūrų, ir tarp religijų. 

Rima PALIjANSKAItĖ 

VYdŪNAs – tiltAs tArP lietuVių ir 
Vokiečių kultŪrų

Su brėkštančiais naujais laikais gimsta ir nauji įsitikinimai. Kai viena 
tauta gerbia kitą, remia jos vertybių ugdymą, jos kultūrą, tai ji paklūsta 
Kūrėjo valiai ir leidžiasi jos vedama. Ir nebeliks tada ko bijoti.

Vydūnas

Vydūno 145-osios gimimo, 60-osios mirties meti-
nės paminėtos ir Lietuvoje – buvo surengta tarptauti-
nė konferencija „Vydūnas ir vokiečių kultūra“ – Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutas su Vydūno 
draugija siekė atskleisti šio mąstytojo sąsajas su vo-
kiečių kultūra. 

Vilniškės konferencijos dalyvių pasveikinti atvykęs 
Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Matthiasas Mül-
menstädtas kalbėjo, kad istorinis Vydūno veikalas 
„Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“, iš-
leistas 1932 m., neprarado aktualumo iki šiol. Vydū-
nas anksti suprato, kad nacionalistiniai siekiai negali 
vesti žmonių į tarpusavio supratimą, nes trukdo su-
derinti interesus. Nenuostabu, kad ši knyga neatitiko 
nacių ideologijos ir 1933 m. buvo uždrausta. Vydūno 
indėlis į skirtingų kultūrų bendradarbiavimą, am-
basadoriaus manymu, galėtų būti puikus tiltas tarp 
vokiečių ir lietuvių. Todėl išreiškė viltį, kad glaudus 
bendradarbiavimas, prasidėjęs 1991 m. perkeliant 
Vydūno palaikus iš Detmoldo (jo pokarinės tėvynės) 
į Lietuvą, bus tęsiamas ir toliau.

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
narys Algirdas Patackas, pavadinęs Vydūną indoeu-
ropiečių išminčiumi, kurio idėjos, kaip ir jis pats, yra 
amžinos, apgailestavo, kad jo įnašas į Lietuvos kultūrą 
ir tautinę savimonę iki šiol nėra adekvačiai suvoktas. 

Vacys Bagdonavičius pranešime „Vydūno veikla 
vokiečių ir lietuvių santykių kontekste“ apžvelgė il-
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gus dešimtmečius trukusią mąstytojo veiklą Mažojoje 
Lietuvoje, žadinant tautos dvasią, savigarbą, palaikant 
lietuvių pastangas neprarasti tautinės tapatybės. Vydū-
nas savo akimis matė, kad nutautėjimą neišvengiamai 
lydi dvasinis ir moralinis nuosmukis. Pirmąja knyga – 
1904 m. Bitėnuose gotiškais rašmenimis išleista trumpa 
Lietuvos istorija „Senutė“ – Vydūnas siekė duoti atkirtį 
propagandai, kuri mokyklose diegiama Mažosios Lie-
tuvos vaikams, esą jų protėviai yra „senieji vokiečiai“. 
Tautiečių nacionalinei savimonei ir savigarbai stiprin-
ti, kitataučių akyse „garbėn kelti lietuviškumą“ labai 
padėjo Tilžės giedotojų draugijos veikla, į kurią buvo 
orientuojamasi ir Didžiojoje Lietuvoje. 

Pranešėjas paminėjo daug vokiečių kultūros vei-
kėjų, reikšmingai prisidėjusių prie Vydūno vertybi-
nių nuostatų formavimo ir būsimų darbų – tai apie 
lietuvius ir jų kalbą rašę vokiečių mokslininkai Edu-
ardas Gizevijus ir Ottas Glogau, rytietiško atspalvio 
išminties šviesa spindėję Arthuro Schopenhauerio ir 
Friedricho Nietzsche’s darbai, vokiečių mistikai Jo-
hannas Eckhartas ir Jakobas Böhme. Bičiuliški ryšiai 
Vydūną siejo su daugeliu vokiečių šviesuolių – tai 
muzikai Wilhelmas Wolffas (Tilžės muzikos moky-
klos direktorius) ir Karlas Janzas, poetas poliglotas 

Georgas Sauerweinas (1831–
1904), vokiečių literatūros kla-
sikas Hermanas Sudermannas 
(1857–1928), rašytojas eks-
presionistas Alfredas Brustas 
(1861–1934), dailininkas Fi-
dus-Hugo Hoppeneris (1868–
1948), kalbininkas Viktoras 
Falkenhahnas (1903–1987). 
Pasak pranešėjo, Vydūno filo-
sofija ir lietuvius, ir vokiečius 
mokė siekti darnių tarpusavio 
santykių. 

Istorikė Silva Pocytė pra-
nešime „Vydūno kultūrinės 
veiklos fenomenas Prūsijos 
Lietuvos XIX–XX a. sandū-
roje“ aptarė pagrindinius lie-

tuvininkų tautinio tapatumo kriterijus, susiforma-
vusius iki XIX a. vidurio, analizavo, kaip Mažosios 
Lietuvos gyventojų sociokultūrinę laikyseną pakeitė 
germanizacijos politika, kurią vykdė 1871 m. sukurta 
Vokietijos imperija. Pranešėja, pristačiusi pagrindi-
nius lietuvininkų tautinės-kultūrinės veiklos aspek-
tus amžių sandūroje, daugiausia dėmesio skyrė Vy-
dūno kultūrinei veiklai. Pagrindinė išvada – Tilžės 
giedotojų draugijos produktyvų darbą užtikrino jos 
vadovas, bendrakultūrinėje aplinkoje išsiskyręs inte-
lektualumu. Reikšminga, kad Vydūno, propagavusio 
Rytų filosofijos idėjas, įsitvirtinimas protestantiškoje 
erdvėje liudijo būriškai pamaldžios lietuvininkų vi-
suomenės modernėjimą. Vydūnas, įžvalgiai užėmęs 
kultūrinio tarpininko tarp lietuvių ir vokiečių pozici-
ją, skatino puoselėti lietuviškumą, einant kultūrinių 
kompromisų, o ne konfrontacijos keliu.

Arūnas Baublys pranešime „Vydūnas – tarp tautiš-
kumo ir pilietiškumo“ gvildeno mąstytojo pastangas 
puoselėti lietuviškumą, kartu gerbiant valstybės tvar-
ką, išliekant lojaliu jos piliečiu. Pranešėjas apžvelgė 
politinę ir socialinę situaciją Vokietijoje, kai po jos 
suvienijimo 1871 m. Ottas Bismarckas ėmė vykdyti 
radikalią tautinių mažumų asimiliacijos politiką. Ne-
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galėdamas tam pritarti, Vydūnas savo kultūri-
ne veikla stiprino tautiečių dvasinį atsparumą, 
kad šie nepasiduotų priverstiniam supanašėji-
mui. Kita vertus, kaip Vokietijos pilietis, sten-
gėsi suprasti vokiečių valdžios socialinę politi-
ką, reiškė pagarbą jos vadovams.

Daiva Kšanienė pranešime „Vydūno mu-
zikinė veikla vokiškosios kultūros fone“ pa-
teikė išsamią mąstytojo muzikinės pajautos, 
meninio skonio apžvalgą, priminė muzikinį 
Vydūno išsilavinimą, įgytą Ragainės moky-
tojų seminarijoje, muzikos istorijos studijas 
Vokietijos universitetuose. Pasak pranešėjos, 
kurdamas Tilžės lietuvių giedotojų draugiją, 
Vydūnas jau turėjo viziją, paremtą įvairiapuse 
asmenine patirtimi. Ilgainiui su bendramin-
čiais ir bendradarbiais (lietuviais ir vokiečiais) 
jis padėjo pagrindus Mažosios Lietuvos lietu-
viškų chorų repertuarui. Prie šio kūrybinio 
darbo daugiausia prisidėjo Vydūno brolis Al-
bertas Storosta (1878–1905), iš dalies Valteris 
Voska (XX a. I pusė), vokiečiai Karlas Janzas 
(1868–XX a. I pusė), Peteris Wilhelmas Wolf-
fas (1853–1918), E. M. Gottlebe. Per keletą 
metų šie muzikai sukūrė ar keturiems balsams 
harmonizavo 85 lietuviškas dainas, apie 20 
giesmių. Daugumą savo dainų, pasak prane-
šėjos, Vydūnas subalansavo, remdamasis lie-
tuvių liaudies dainų melodijomis, bet savaip 
jas transformuodavo, adaptuodavo, kai kada 
elgdavosi muzikiniu požiūriu laisvai, sukul-
tūrindamas ritmą ir harmoniją, t. y. priartin-
damas prie akademinės muzikos tradicijų. Panašiai 
laisvai Vydūnas elgėsi ir su tautosakos tekstais – juos 
perkurdavo arba sukurdavo visiškai naujus, išreikš-
damas savo etines nuostatas. Vydūno vadovaujama 
Tilžės giedotojų draugija per 40 nenutrūkstamos 
veiklos metų (1895–1935) surengė daugiau kaip 200 
koncertų ir kaskart sulaukdavo vis daugiau žiūrovų. 
Draugija, dažnai kviečiama pasirodyti ir vokiečių 
draugijų šventėse, tapo Mažosios Lietuvos dvasinio 
ir kultūrinio gyvenimo branduoliu. 

Bronius Genzelis į Vydūno filosofiją pažvelgė per 
Immanuelio Kanto filosofijos prizmę. Taip, kaip Lie-
tuvos filosofija neįsivaizduojama be Vydūno, taip, 
anot pranešimo autoriaus, Vydūno pasaulėvaizdis ne-
įsivaizduojamas be vokiečių filosofijos, atsigręžusios į 
Rytų kultūrą, ir be Kanto moralės filosofijos. Kara-
liaučiaus filosofas aukštino lietuvių kalbą, ragino ją 
saugoti: „Prūsų lietuvis tikrai nusipelno, idant būtų 
išlaikytas jo charakterio savitumas, o kadangi kalba 
yra svarbiausia charakterio formavimo ir išlaikymo 

Lionginas GARLA. Vydūno skulptūra Detmolde. 2013      Georgo Garmo nuotr.
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priemonė, tai kartu ir jos grynumas tiek mokykloje, 
tiek bažnyčioje.“ 

Pranešėjas išryškino Vydūno idėją apie visų tau-
tų lygiateisiškumą ir lygiavertiškumą, teiginį, kad 
žmonija negalinti egzistuoti be tautų, o tautos – be 
individų. Tačiau tautiškumo idealas Vydūnui nebu-
vo galutinis tikslas, jam svetimas tiek nacionalizmas, 
tiek šovinizmas. Pranešėjas daro išvadą, kad Vydūno 
negalima priskirti prie kantininkų, tačiau Kanto pa-
žiūros neabejotinai darė jam įtaką, tą rodo pacifistinė 
laikysena, įsitikinimas, kad žmogaus būties problemų 
neįmanoma išspręsti prievarta. 

Aušra Martišiūtė-Linartienė pranešime „Vydūnas 
ir vokiečių dramaturgija“ analizavo ekspresionizmo, 
dažnai laikomo vokiečių meno pirmaisiais XX a. de-
šimtmečiais tipišku reiškiniu, bruožus. Ekspresio-
nistinė drama, išaugusi iš simbolistinės, neoroman-
tinės dramaturgijos, daug dėmesio skyrė sceniniams 
efektams, kūrinio teatrališkumui, propagavo etines 
vertybes visuomenės ir pasaulio krizės akivaizdoje, 
žmogaus ir žmonijos atsinaujinimo idėją, pranašavo 
naujo žmogaus gimimą. Atsispindi ir aktyvus politinis 
santykis su tikrove (Ernsto Tollerio dramos), ir reli-
giniai, mistiniai motyvai (Reinhardo Sorge’s, Georgo 
Kaiserio, Walterio Hasencleverio ir kitų kūriniai). 
Ekspresionistai domėjosi Kinijos, Japonijos, Indijos 
tikėjimais, senosiomis kultūromis. Populiarūs siuže-
tai: tėvo ir sūnaus (arba senosios ir naujosios kartos) 
konfliktas, į išganymą vedantis herojaus gyvenimo 
kančių kelias, dominuojančių epochos idėjų atspin-
dys, katastrofos nuojauta, tautinės tapatybės puose-
lėjimas, amžinųjų vertybių saugojimas ir kt. Anali-
zuodama ekspresionizmo aspektus Vydūno dramose, 
pranešėja išryškino joms būdingą konstrukciją, apta-
rė pagrindines „Probočių šešėlių“, „Pasaulio gaisro“, 
„Jūrų varpų“, „Vergų ir dykių“, „Laimės atišvaitos“, 
„Tėviškės“, „Varpsčio“ siužetines linijas. Jose išryški-
nama ne-sau-žmogaus drama ir tapsmo sau-žmogu-
mi idėja – asmuo, tapęs individualiu ir autentišku, 
geba tapti naudingas tautai ir žmonijai.

Rima Palijanskaitė pranešime „Vydūnas ir vokie-
čių mistika“ apžvelgė teologinę mistiką (Vydūno mi-

nimų ir cituojamų Eckharto, Böhme’s, Angelo Sile-
ziečio idėjas), rozenkroicizmą, pietizmą ir teosofiją. 
Mistika dažniausiai nesusijusi su konkrečia epocha 
ar tam tikru kraštu, vis dėlto Vokietijoje – Vakarų 
mistikos širdyje – ji įgijo savitų bruožų ir XVI a. 
atvedė prie reformacijos. Vydūno filosofijos dalis, 
skirta žmogaus dvasiniam tobulėjimui, irgi sklidina 
mistikos, jos apstu ir grožinėje kūryboje – ja per-
sunktos misterijos, keletas dramų ir apysakėlės, regė-
jimai, pasakos, daugelis kitų kūrinių, išryškinančių 
žmogaus būties ir pasaulio slėpiningumą. Vydūnas 
iš esmės gilinosi į tas pačias idėjas, kurios rūpėjo 
vokiečių mistikams. Vienintelis ryškesnis skirtumas 
būtų tai, kad į savo mistinių regėjimų lauką jis įtrau-
kė tautos gyvatą. Todėl vydūniškasis „kelias į Dievo 
širdį veda per tautos širdį“ – jos kalbą ir kultūrą. 
Kita vertus, tai atliepia tiek Eckharto raginimus apie 
Dievą ir žmogų mąstyti, rašyti gimtąja kalba, tiek 
Böhme’s nuostatą semti žinojimą iš savo paties gel-
mės, taip išreiškiant savojo krašto, savosios tautos, 
jos kultūros esmę... 

Žurnalistas iš Berlyno Leonas Stepanauskas prane-
šime „Vydūnas Detmolde“ apžvelgė paskutiniuosius 
mąstytojo gyvenimo metus. Ypač išryškino Viktoro 
Falkenhahno pagalbą, kai buvo rašomas istorinis vei-
kalas apie vokiečių ir lietuvių santykius. Visų Vokie-
tijos bibliotekų durys Vydūnui buvo užtrenktos, tad 
reikiamą medžiagą surinko jaunasis jo bičiulis. Be to, 
pasak pranešėjo, kiekvieną šio veikalo skyrių Vydū-
nas aptardavęs su Falkenhahnu, tad jis beveik yra šios 
knygos bendraautoris. 

Kunigas Miroslavas Danys pranešime „Vydūnas 
Lippės krašto bažnyčios šaltiniuose“ pristatė savąją 
epopėją, kaip atradęs Vydūną ir kokių žygių ėmėsi, 
kad mąstytojo atminimas būtų pagerbtas Detmolde. 

Konferencijos pranešimų rinkinys (papildytas 
anksčiau įvairiuose leidiniuose skelbtais straipsniais), 
išleistas vokiečių kalba, buvo pristatytas per Europos 
dienas Detmolde gegužės 10–11 d. Svarbiausias šių 
dienų įvykis Lietuvai – atminimo lentos, skirtos Vy-
dūnui, ir jo skulptūros, kuri apskritai yra pirmoji vie-
šojoje erdvėje, atidengimo iškilmės.
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sušaudyto klouno veidu

Ašara panaši į mėnulį.
Ruduo panašus į pajacą.
Tu panaši į prieblandą
ir aš, senas Chruščiovo epochos toršeras.

Žuvėdra panaši į koktebelį, kotelį,
kablelį, per jėgą sujungtą su kitu.
Jūra spalvotoj fotografijoj –
svetima, išspausta, ne mano.

Visa tai panašu į kažką, ko nebuvo,
kas buvo kažkur kitur, kur nebuvo manęs,
kur žuvėdros noko kaip ašaros
ir jūrai tekėjo per dešinį skruostą.

Tau nereikia kalbėti. Džiaugiuos,
kad man irgi nereikia.
Nei šviesti, nei rankomis gaudyt mėnulį
negyvu sušaudyto klouno veidu.

atvirukas. Jan Bulhak

mano vienišas skersgatvis,
kylantis aukštyn linkui varpinės,
link varpų, kuriais niekas
neskambina, link kitos, svetimos vienatvės

kylantis linkui slėnio, kurį mačiau
kažkada pravažiuodamas, atrodė,
kad tatai galėtų būti laimingiausia
žemėj vieta

kur viskas atvira, neuždaryta, viskas įmanoma,
kur žaidimų aikštelės gali tapt saugiais miegamaisiais,
o pušies vertikalė sutapti su įsauly kylančiu
kiru

julius KELERAS

atrodė, kad ten, tiktai ten,
vieta, kurią ką tik palikom, nieko negali
žinot apie šį mano skersgatvį,
daug kartų irgi paliekamą

darsyk skaitau, kas čia parašyta:
Nr. 13 Wilno – Zaulek Literackie
i dom w ktorym mieszkal A. Mickiewicz –
ir akimirkai slėnis sutampa su skersgatviu

prisipažinimas

I

neįsileidai jos, nepavaišinai obuoliais, kurie panašūs
būtų į vilnijančios jūros putą – mano siela
dabar snūduriuoja kažkur ant suoliuko svetimam mieste

neatvėrei jai vartų, pro kuriuos matytųs uola, žydintys
uostai, pilni vaisius nešančių siauraakių mergaičių,
nedavei paklausyt, kaip šnabždas jos temstant prieš miegą

neprikėlei jos miegančios, spurdančios prakaituotų
sapnų tinkluose, įsikibusios pirštų galiukais
į Lesbo dykynę, nepatyrusios sniego, gosliai žeidžiančio odą

nepatyrei, kaip ji alsuoja, kai geismas atmeta jos rankas
tarsi žabus, netinkamus laužui, netinkamus ugniai,  
           nekalbant
apie sodinukus, jiems prireiks ilgesnio, nebe klajokliško  
              rūpesčio

nesusipratai, kad jos ilgesys teka savin kaip neregimas
požeminis šaltinis, niekada nemušęs aukštyn,
niekada nepramušęs jokio paviršiaus
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II

jai liko tik skersgatvių labirintai, užbertos dulkėm, 
akmenim druskos kasyklos, aklas niūrus minotauras,
kažkur po žeme nematomoj salėj nervingai vartantis  
              laikraštį

jai liko neišbandytas badas, troškulys, nešvarus,
svetimas miegas, kurio gausiai priliejo
barbarai, besišvaistydami nepraustais kalavijais

jai liko atsimetę girtuokliai, virpančiom plaštakom,
pilkais aprūkytais veidais, rūškanom, priekaištų
pilnom burnon, tylomis tebemąstančiom apie raugo skonį

jai liko apsvaigus, labai vaisinga ilgaspenė mirtis, 
pati su savim žaidžianti gaudynes
kažkieno teritorijoj, žvanginanti kalėjimų raktais

jai liko lietus, kurį galima būtų išverkti arba išversti
į kalbą, kurią mokėtų vienas, tik vienas
prieš mano, prieš mūsų ir jūsų erą geriau gyvenęs žmogus

štai dėl ko negalėjau tavo kūne leisti gyvent mano sielai

leisk jai

iš kur ateini?
(iš amžius nešienautos žolės)

ką nešies?
(sušalusią mirusio vaiko blakstieną)

glėby tarp ledynų?
paleisk ją, leisk jai užaugti

niekur

siluetas užtemdytoje kino salėje, laukymėje,
kur ką tik meldės vienuoliai, rakto angoje,
prašviesėjančioje kambary įžiebiant šviesą

kur tu mano pokalbių drauge, mano sielos
vinie, palydove, sarge, kuriam gimti tereiškia
kentėti

niekur –
tai yra ten, kur nėra debesų, o jie nuolat 
vejasi rytą, nes jie nuolat paklūsta ne savo pasaulio vėjams

niekur –
nes anoji šviesa įsismelkus po rūbais
nebėra tik šviesa ir tas raktas - ne vien tiktai raktas

žmogus be kojinių

žmogus be kojinių, laukiantis Dievo,
man yra artimesnis už muskulą,
kontrabandiškai laukiantį pripažinimo

tą, kuris gali suniekinti kitą, neištariantį
 „r“, kuris sakosi įžiūrįs per dvigubus
akinius vidaus degimo – svetimos sielos – variklį

tą, kurio pokalbį su savim riboja vaizdas
į jūrą, kondicionuotas oras, konditerės
paslaugos, cukruotas paslėpsnių masažas

tą, kuris kalba daugiau, negu geba, žolė patvory
jo kalbos nesupranta, ji auga plačiau,
nepaisydama nerišlios jo painių nuorodų abėcėlės

tą, kuris meldžiasi sau, suklupęs ant senų,
sutaupytų laikraščių – juose jubiliejiniai jo portretai,
iltinis dantis, puoselėtas silpnesniems priešams
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tą, kuris moka prisidengti atimtu iš našlaičio,
tą, kuris temoka kalbėti išdavystės skiemenimis,
tą, kurio balsas pats nebeatpažįsta, ką čiulba 

žmogus be kojinių, vienišas, laiptinėj rūkantis
po radiatorium ką tik aptiktą nuorūką, yra laimingesnis
už tą, kuris ką tik save vėl pamelavo pasauliui

patarimai drugeliui

plaukti per orą, išmokti laikytis ore,
garsiai nepeikti žiedadulkių, posūkį
ties upe daryti atsargiai, valso tempu
sukant ties lūžusia tuopa, kol raudono
plytgalio kampas pasivaidens
iš srovės, neperšlapti kojų, kita vertus,
nepamiršti, kad pajusti kvaitulį dera

būdamas vaikas, tai yra pirmą gimimo
dieną gali tūpti ant karuselės, vėliau
nebeverta, matysi, trečiąją dieną norėsis
tik miego, akys varvės, prisiminsi – per pirmąją
liūtį gulėjai ant žiedlapio rožės, nors mirtį prieš tai
matęs buvai tik kelioms užsimerkusioms
žuvytėms tingiai, be galo tingiai praplaukiant

vasario 8-os trieiliai

pasiklydus žuvis
panaši į mažą žariją
po akmeniu apšviestą saulės

kažkur nuošalioj gatvelėj
vaikas prietemoj verkia –
kas papasakos jam apie Gerąjį sapną?

medkirtys drugį sutrypė –
batai palovėj žybčios,
net sapnuos  nebeatsiplėš jis nuo žemės

ar drugelį, kai miršta,
guldo
galva į Rytus?

žiemos vidurys –
o aš pajuntu
ką tik nupjautos žolės kvapą

stiklinė sudužo –
per skeveldras matau
skruzdę, tempiančią šapą

ar žarija,
atskilus nuo laužo,
labai vieniša?

jeigu išgirsiu tai, ką dainuodavai 
migdydama prieš daugelį metų,
ar tikrai be vargo užmigsiu?

jeigu sapnuotum valtį
ant skylančio ežero ledo,
ar ir vėl mane prisimintum?

šulinio dangtis medinis –
ar gelmę jis saugos
ir po to, kai numirsim?

ką darytum,
jei sniegena vyšnioje
atpažintų tave kaip seserį?

taip dailiai prairus kojinė tavo –
per šalčius ją dėvėti
galėtų žiurkėnas 

temstant vėjas taiso dienos apšvietimą –
timpteli aukštyn kojinaitę
smunkančią balerina
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Jonavoje yra galerija Homo ludens, kurios parodų ko-
ordinatorius Ignas Gleixneris, geranoriškai padedant 

miesto savivaldybei, rimtai įsukęs parodinę veiklą, ret-
karčiais įtraukia ir tai, ką daugelis esame pripratę va-
dinti „šiuolaikiniu“ ar „tarpdisciplininiu“ menu. 

Šį kartą galerijoje instaliuotas jaunos Kauno meni-
ninkės, performansų festivalio organizatorės Vaidos 
Tamoševičiūtės šešerių „kūrybinės biografijos“ metų 
archyvas – įvairiomis progomis ir įvairiuose konteks-
tuose atliktų performansų foto- ir videodokumentaci-
ja. Nors menininkė dažniausiai „dirba“ gyvai, „archy-
vas“ naudingas tiems, kurie dar nesusipažinę su jos 
kūryba arba matę tik vieną kitą performansą.

Vakarų Europoje ar Amerikoje performansas jau 
tapęs klasikiniu menu, bet Lietuvoje šis „žanras“ vis 
dar neįprastas, ko gero, todėl, kad jis taip ir netapo 
„stiliumi“ ar „mokykla“ kaip, pavyzdžiui, Estijoje. 
Pas mus performansas suklestėjo XX a. 10-uoju de-
šimtmečiu ir buvo „interdisciplininio lūžio“ sudėti-
nė dalis. Tačiau grynuoju pavidalu kultivuotas labai 
epizodiškai, pavieniai menininkai to ėmėsi šalia ki-
tos „interdisciplininės“ veiklos, be to, jis glaudžiai 
siejamas su statiškesnėmis instaliacinėmis meno for-
momis. Vilniuje performansas mutavo į specifinius 
videoperformansus arba tiesiog performatyvią vide-
okūrybą (čia neabejotinas lyderis – Evaldas Jansas).

Lietuvių performansai neperžengė „paveikslo“ 
apibrėžties – menininkas atlieka veiksmą, o žiūrovai 
stebi visa tai iš šalies, dar dažniau mato tiesiog nu-
filmuotą veiksmą. 

Tamoševičiūtė kartais irgi kuria „videokamerai“, 
tačiau dažniausiai dirba gyvai. Tai nėra „veiksmo“ 
performansai. Tam tikras veiksmas, žinoma, atlieka-
mas, bet jis retai kada dominuoja. Ašimi dažniausiai 
tampa pačios menininkės kūnas, iš pažiūros statiš-
kos ir/ar monotoniškos jo būsenos, apeliuojančios į 
platesnį kultūrinį diskursą. Menininkei svarbus „ke-
lias į save“, dažnai susijęs su fizine ir/ar psichologine 
„traumine patirtimi“ – (savęs) žalojimu, nebūtinai 
tą darant drastiškai ar tiesmukai.

Antai performanse „Kelias į save“ menininkė tie-
siogine to žodžio prasme parklupusi ant kelių apie 
valandą (laiką nustatė pagal bažnyčios varpų dū-
žius) ėjo jai nežinomu Nidos taku, kol šis išnyko 
mariose... Tai buvusi kelionė „simbolišku gyvenimo 
keliu atgailos, kančios ir apsiplovimo“ link, nepai-
sant žaizdotų kelių. 

Performansas „Regeneracija“, 2012 m. atliktas 
per festivalį Diverse/Universe, užsimena apie kolek-
tyvinės prievartos genezę – ratu sustoję jaunuoliai 
menininkę stumdė tol, kol suplyšo jos drabužiai. 
Odos pjaustymasis peiliuku, skutimasis iki kraujo, 

Kęstutis ŠAPOKA

keliAs Į sAVe
vaidos tamoševičiūtės Performansų archyvas Jonavoje, 
galerijoje Homo ludens 
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kiti panašūs savęs žalojimo būdai suskamba toli-
mais krikščionybės aidais, atmieštais šiuolaikinė-
mis feministinėmis potekstėmis. Tačiau jos irgi nėra 
rėksmingos (tarsi bukas maskulinizmas, apverstas 
aukštyn kojomis), skamba „pustoniais“.

 Tamoševičiūtės performansuose ideologija nėra 
nei dominuojanti, nei agitacinė (žinoma, kai kurie 
kairieji aktyvistai laikytų tai trūkumu), čia iš dalies 
remiamasi įvairių krikščioniško kulto ritualų logika, 
sukuriama estetinės įtampos sklidina erdvė. Įtampa 
ypač nepakeliama tada, kai menininkės „veiksmas“ 
ar „ritualas“ išoriškai redukuojamas iki minimumo. 
Pavyzdžiui, performansas-filmavimas Dainos Pup-
kevičiūtės videokūriniui, Meno parke trukęs septy-
nias valandas su pusvalandžio pertrauka. Sėdėdama 
galerijoje nuoga, menininkė mezgė sau „šarvus“, po 
truputį (at)kurdama psichologinį saugumo jausmą. 
„Veiksmą“, „įvykį“ redukavo iki išoriškos statikos, vis 
dėlto alinanti praktika sukrėtė (apvalė?) ne tik fiziš-
kai, bet ir dvasiškai (pati prisipažino, kad šiam „ritu-
alui“ artėjant į pabaigą nevalingai pravirko, pajutusi, 
kaip atsivėrė iki tol nežinota psichologinė gelmė). 

Estetinis lygmuo irgi svarbus, todėl Tamoševičiū-
tė į pagalbą kviečiasi ne tik kolegas menininkus, bet 
glaudžiai bendradarbiauja su garso ir vaizdo režisie-
riais, kad sukurtų atmosferą, sustiprinančią „veiks-
mo“ įtaigą. Vis dėlto jos performansai nėra teatrališ-
ki ar manieringi neigiama šio žodžio prasme. 

Dar vienas svarbus, gal net svarbiausias, mat ne-
būdingas lietuviškam kontekstui (išskyrus pasta-
rojo dešimtmečio Redo Diržio „permanentinį he-
peningą“), kai kurių Tamoševičiūtės performansų 
bruožas yra tai, kad įtraukiami žiūrovai, nuo jų nėra 
atsiribojama nematoma siena, tarsi tai, kas vyksta, 
būtų „paveikslas“.

 Tamoševičiūtė kokiam nors kontekstui nebūdin-
gais veiksmais provokuoja aplinkinių reakciją. An-
tai apsirengusi naktiniais marškiniais, kreida nusi-
brėžusi liniją, eina per Laisvės alėją (performansas 
„Prisimenu A. Jonkutės kūrinį I remember all my lo-
vers“) vakare, kai čia knibždėte knibžda nepakančių 
praeivių. Dalis jų garsiai stebisi menininkės veiks-

mais, svaidosi necenzūrinėmis replikomis arba net 
fiziškai baudžiasi susidoroti su tokia „somnambule“ 
(žinoma, ją „saugojo“ būrys kolegų, kurie, reikalui 
esant, apramindavo agresyvesnius „žioplius“). 

Kartais menininkė provokuoja žiūrovus ką nors 
„daryti“ su jos (nuogu) kūnu. Pavyzdžiui, 2008 m. 
Portugalijoje ji atliko performansą „Suklastota mei-
lės istorija“ –   ant menininkės kūno buvo rašomos 
frazės, kurias tradiciškai vartoja pietiečiai vyrai, no-
rėdami suvilioti moterį. Pasak menininkės, „net jei 
atsisakai priimti jų „meilę“, spaudimas gali būti toks 
stiprus, kad bet kuriuo atveju esi paveiktas.“

2010 m. Vilniuje, Fluxus ministerijoje, surengtame 
performansų vakare Silence, please!, Tamoševičiūtė 
stovėjo nuoga prie sienos, „prisegta“ raiščiu, užri-
šusiu burną. Nuogas kūnas buvo „paliktas žiūrovų 
valiai“. Jie galėjo rašyti ar paišyti, kaip tą darytų ant 
anoniminės sienos. Žiūrovai panašiai ir elgėsi. Antai 
iš vienos krūties „padarė“ linksmą animacinio gy-
vūnėlio snukutį, tarp jų nupiešė – gėlės žiedą ir t. t. 
Tiesa, atvirų nešvankybių išvengta. 

Per atidarymą Homo Ludens Tamoševičiūtė gulėjo 
nuoga galerijoje ant stalo, uždengto balta staltiese. 
Šalia buvo padėtas stetoskopas, kuriuo visi norin-
tys galėjo pasiklausyti, kaip plaka menininkės širdis. 
Tai padaryti išdrįso vos keletas į atidarymą gausiai 
susirinkusių žiūrovų.

 Tokiais atvejais ne tik publika, bet ir pati meni-
ninkė turi peržengti ar nugalėti psichologinius bar-
jerus. Nors, atrodytų, nieko drastiška nedaroma, 
pats bandymas peržengti tam tikras ribas sukrečia. 
Intymi erdvė visus, o ypač mus, šiauriečius, psicho-
logiškai verčia išlaikyti tam tikrą atstumą, yra netgi 
tabu. Patys galime išdarinėti drastiškiausius dalykus 
su savo kūnu (ne veltui pirmaujame pagal savižu-
dybių skaičių), tačiau betarpiškesnis (arba net inty-
mus) kito asmens artumas mus šokiruoja. 

Reziumuojant galima pasakyti, kad Vaida tarsi 
daro „lankstą atgal“, sugrįžta prie ištakų. Remiasi 
kanonais, tačiau ne lietuviškais (ar tokių yra?), o 
tarptautinės klasikos – pavyzdžiui, jai labai artima 
Marinos Abramovič performanso estetika. Vis dėl-
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to „klasika“ nėra pažodžiui kartojama. Neabejotina, 
kad menininkė „atrado“ performansą natūraliai, va-
dinasi, būtent tokia forma ji gali adekvačiausiai pa-
sakyti tai, ką nori. 

Tamoševičiūtės atvejis, sakyčiau, daugmaž telpa 
į mūsų antrosios bangos „neotradicionalizmą“. Pa-
sibaigus XX a. 10-ojo dešimtmečio „revoliuciniam 
interdiscipliniškumui“, 2004–2008 m. bent jau Vil-
niuje buvo jaučiamas tam tikras „atoslūgis“, atsira-
do „neotradicionalizmo“, „kritinio regionalizmo“, 
„lokalizmo“ recidyvų, laikytinų ironiška, kritine 
reakcija tiek į minėtą ankstesnį „revoliucinį inter-

discipliniškumą“, tiek į „lietuvišką (sovietmečio) 
modernistinės dailės“ tradiciją, formos požiūriu 
tarsi sugrįžtant prie altermodernistinių, „archajiš-
kų“ išraiškos būdų. 

O pastaraisiais metais pastebima antra kiek jaunes-
nės kartos „neotradicionalizmo“ banga, paradoksaliai 
reakcinga pirmos kartos neotradicionalistų atžvilgiu. 
Atsisakoma sarkazmo, nihilizmo ir nuoširdžiai grįž-
tama prie (dabar jau klasikinių) XX a. 7–8-ojo dešim-
tmečių tarptautinio avangardinio „stiliaus“ grynųjų 
pavidalų, sakykime, performanso, konceptualizmo, 
minimalizmo. 

XX a. pabaigos „revoliucinis interdiscipliniš-
kumas“ reiškė stiliaus ar žanro požiūriu sunkiai 
apibūdinamą „grįžimą prie kasdienybės“, o dabar 
„interdiscipliniškumas“ yra jau savaime supran-
tamas, be to, šiandieninėje situacijoje „revoliu-
cijos“ terminas (buvęs žūtbūtinai svarbus meni-
ninkams 10-uoju dešimtmečiu) irgi devalvuotas, 
virtęs tuščiaviduriu brandu.

 Jaunesnioji karta tiesiog natūraliai atkartoja 7–8 
dešimtmečių Vakarų Europos ir/ar Amerikos avan-
gardines sroves kaip savaime suprantamus „stilius“, 
„žanrus“, tam tikrus „vadovėlius“, kurių taisykles 
moka atmintinai, o turiniu manipuliuoja laisvai 
tarsi įvairiomis neotaktikomis. Deja, Rytų Europos 
ir Sovietų Sąjungos 7–9-ojo dešimtmečių under-
groundo konceptualistiniai proveržiai mūsiškiams 
vis dar nežinomi, bet ne tiek dėl informacijos sto-
kos, kiek dėl lietuvių dailėtyros nesugebėjimo įveikti 
psichologinį „trečiojo brolio“ kompleksą, neva visi 
„vertingiausi“ procesai vyko išimtinai Vakaruose. 

Tamoševičiūtės posūkis į tarptautinį „neotra-
dicionalizmą“, t. y. grynąjį performansą, Lietu-
voje neprigijusį „žanrą“, laikytinas įrodymu, kad 
egzistuoja lokali Kauno performanso „mokykla“ 
(menininkei dėstė postarsininkai Aleksas An-
driuškevičius ir Česlovas Lukenskas) arba kad 
tokia „mokykla“ pamažu atsiranda. Tiesa, sunku 
apie tai spręsti iš pavienio atvejo, tačiau bent jau 
dailės kritikams tai leidžia imtis tam tikrų teori-
nių spekuliacijų.

Vaida TAMoŠEVIčIūTė. Laisva siena. 2010. Performansas. 

Vilniaus Fluxus ministerija.       Nerijaus Dubstos nuotrauka
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Tiek liaupsių Lietuvai, lietuvių tautai ir Preziden-
tei Daliai Grybauskaitei dar nebuvo tekę girdė-

ti. Ypač Vokietijoje, kur Lietuva atrodė išnykusi iš 
šiandieninės politikos horizonto, jos vardas mini-
mas nebent tada, kai kalbama apie Thomą Manną, o 
lietuviai labiau siejami su automobilių vagių gaujo-
mis negu su darbščiais, Europos labui daug daran-
čiais piliečiais.

Karolio Didžiojo apdovanojimo įteikimas Lietuvos 
Prezidentei Daliai Grybauskaitei tapo pretekstu, kad 
bene visi Vokietijos žiniasklaidos kanalai pažvelgtų į 
ne tokią jau tolimą mūsų šalį, jos istoriją, dabartį ir 
nuopelnus. Žinoma, gegužės 9-ąją visų žvilgsniai nu-
krypo į laureatę, dabar jau oficialiai galinčią vadintis 
nusipelniusia europiete.

Karališkos Šeštinių iškilmės Achene

Žvarbų, nors ir saulėtą, Šeštinių rytą puošni minia 
į iškilmingas mišias susirinko Acheno katedroje, Ka-
rolio Didžiojo inicijuotoje vokiečių kilmės kaizerių, 
imperatorių, karalių karūnavimo šventovėje. UNES-
CO priskirta pasaulio kultūros paveldui, katedra, ku-
rios centrinė aštuonkampė Karolingų koplyčia baigta 

Europos istorijos

Vida KALUzA

lietuVė euroPos ir euroPiečių širdYse 
Karolio Didžiojo apdovanojimas Lietuvos Prezidentei Daliai grybauskaitei 

statyti 800 m., po savo stogu saugo vokiečių valdovų 
sostą, Karolio Didžiojo palaikus ir daugybę aukso lo-
bių. Acheno miestas ir regionas yra tradiciškai katali-
kiški, tad kasmet būtent čia prasideda apdovanojimo 
iškilmės, šalia pasaulinės jėgos bei valios prisimenant 
ir dieviškąją. Šiemet kartu su Acheno vyskupu Hein-
richu Mussinghoffu mišias aukojo Panevėžio vysku-
pas Jonas Kauneckas.  

Iš šventyklos garbūs svečiai, lydimi uniformuo-
tų karališkų raitelių, išpuoštomis miesto gatvėmis 
žengia rotušės link – į pilietiškąjį susitikimą. Būtent 
tai yra svarbiausias Karolio Didžiojo apdovanojimo 
ypatumas: jį, nors imperatoriškai pavadintą, skiria 
ne valdovai, bet Acheno miesto piliečiai, civilinė vi-
suomenė.

Antrojo pasaulinio karo nusiaubtame mieste 1949-ųjų 
pabaigoje keletui aktyvistų kilo mintis prisidėti, kad 
būtų puoselėjama taikios ir vieningos Europos idėja. 
Iniciatorius buvo tekstilės prekeivis Kurtas Pfeifferis, 
pasiūlęs išrinkti žmones, labiausiai nusipelniusius san-
tarvei, ir pagerbti juos Achene, regione, kuris jau šimtus 
metų laikomas istorine besivienijančios Europos širdi-
mi. Greitai buvo sutarta ir dėl apdovanojimo pavadini-
mo, ir dėl iškilmių datos, net dėl pirmojo laureato. 
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Frankų imperijos valdovas Karolis Didysis, VIII–
IX a. pasirinkęs Acheną mylimiausia savo rezidenci-
ja, daugelio yra vadinamas Europos tautų vienytoju, 
nes apjungė šerdinį žemyno regioną: germanų, saksų, 
bavarų, frankų gyvenamuosius plotus. Pirmuoju šio 
apdovanojimo laureatu 1950 m. tapo Richardas Ni-
kolausas Grafas Coudenhove-Kalergis, paneuropinio 
judėjimo įkūrėjas, dar tituluojamas vieningos Euro-
pos „dvasiniu tėvu“, savo nuostatas šia tema išdėstęs 
1923 m. manifeste „Paneuropa“.

Karolio Didžiojo apdovanojimą, kuriam 1987 m. 
buvo pridurtas epitetas „tarptautinis“, už nuopelnus 
vieningai Europai skiria speciali taryba, kuriai pri-
klauso miesto meras, keli valdybos nariai, katalikų 
bažnyčios atstovas, Acheno technikos universiteto 
rektorius, kiti iškilūs verslo ir kultūros atstovai. Ap-
dovanojimas nesusijęs su finansais, tai tiesiog garbė, 
pripažinimas. Išrinktajam laureatui ar laureatei bent 
vienai dienai suteikiamos karališkosios Karolio Di-
džiojo laikų privilegijos.

Pagyros laureatei    

Garbingus svečius Karūnavimo menėje pirmiausia 
pasveikino Acheno meras Marcelis Philippas, saky-
damas, kad šiandien visa Europa žvelgia į Lietuvą, 
nedidelę, bet tvirtą tautą Europos Sąjungos periferi-
joje, įrodžiusią, jog turi neįveikiamą laisvės troškimą. 
Pabrėžė lietuvių motyvacijos tvirtumu neabejojantis 
ir šiais sunkiais laikais, ypač kai mato ryžtingą, į prie-
kį žvelgiančią šalies Prezidentę, kuri ne tik Vilniuje 
ar Briuselyje, bet ir Vašingtone sulaukė pelnyto pri-
pažinimo, todėl dabar pagerbiama už sėkmingą savo 
tautos įsiliejimą į Europos bendriją.

Mero komplimentai galėtų pasirodyti ganėtinai 
santūrūs šalia pagrindinio liaupsintojo Martino 
Schulzo laudatio. Europos parlamento prezidentas, 
pavadinęs Grybauskaitę išskirtine europiete, nuos-
tabia politike, ilgai vardijo jos nuopelnus Lietuvai 
ir Europai, sakė, kad asmeniškai labiausiai vertina 
ją už energiją, efektyvią veiklą ir patikimumą, net 
pridūrė, esą Prezidentės daug kas labai ilgisi Briu-

selyje... Pabrėždamas laureatės europietiškumą, 
puikiai derantį su patriotiškumu, Schulzas dar kar-
tą paminėjo dažnai cituojamą Grybauskaitės frazę, 
kad ji negalinti sėdėti užsienyje, kai namuose viskas 
apsivertę aukštyn kojomis.   

Nepaisant pagyrų Prezidentei ir lietuvių tautai, 
kuri be dejonių, pakelta galva stengiasi įveikti kri-
zę, vokiečių politikas, beje, pats kilęs iš Acheno apy-
linkių, prisipažino, kad ne visais klausimais pritaria 
Grybauskaitei, ypač abejoja taupymo ir socialinių iš-
mokų mažinimo politika. Taigi pro mandagumo šydą 
prasimušė socialdemokrato dvasia. O jei tikėsime vo-
kiečių spaudos pranešimais, šie du kolegos netrukus 
gali tapti rimtais konkurentais: tiek Dalią Grybaus-
kaitę, tiek Martiną Schulzą daug kas laiko rimtais 
kandidatais į Europos komisijos prezidento postą, kai 
2014 m. baigsis José Manuelio Barroso kadencija.

Vokiečių žiniasklaidos atsiliepimai

Acheno miestiečių sumanymas, matyt, atitiko lai-
kmečio dvasią, nes nuo pat įsteigimo šis apdovanojimas 
sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio ir greitai tapo 
svariu įvertinimu. Jis teikiamas nusipelniusiems euro-
piečiams ar netgi institucijoms: Karolio Didžiojo prizą 
yra pelniusi Liuksemburgo tauta, juo pagerbta net va-
liuta – euras. Kadangi Lietuvos Prezidentei jis skirtas už 
ypatingus nuopelnus, stiprinant Europos Sąjungos vie-
nybę ir įveikiant sudėtingus ekonominius išbandymus, 
o ji pati vadinama išskirtine politine veikėja Baltijos 
jūros regione, Vokietijos žiniasklaida šias temas ir laikė 
pagrindinėmis, nušviesdama iškilmingą ceremoniją. 

Vokiečiams didelį įspūdį padarė tai, kad lietuviai 
stengėsi susidoroti su krize, neprašydami didelės finan-
sinės pagalbos, to paminėti kiekviename interviu ne-
pamiršdavo ir Prezidentė, užsimindama apie asmeninį 
indėlį – iš solidarumo ji atsisakiusi pusės atlyginimo. 

Žiniasklaidoje buvo primenama Lietuvos kova 
už laisvę, atkaklus noras vėl priklausyti demokrati-
nei Europai. Vokiečiai labai gyrė Prezidentės užmojį 
palaikyti gerus santykius su Rytų kaimynais, vadino 
ją būsimų tiltų tarp Europos Sąjungos  ir Ukrainos, 
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Rusijos, Baltarusijos statytoja, visų pirma turėdami 
omenyje Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai nuo 
šių metų liepos.

Natūralu, kad garbingo apdovanojimo šešėlyje atsi-
rado vietos ir kritikai: vienas kitas vokiečių žurnalistas 
atidžiau pažvelgė į Lietuvos tikrovę, suabejojo lietu-
vių kaip pavyzdingų europiečių, kurie taupo, sukandę 
dantis, įvaizdžiu. Vokietijos radijas (Deutschlandra-
dio) pasidomėjo šalies kasdienybe, bedarbyste, emi-
gracija ir svarstė, ar krizės akivaizdoje tikrai derėtų 
taupyti silpniausių, pavyzdžiui, pensininkų, sąskaita? 
Palankumo nesulaukė ir tai, kad Prezidentė pritarė 
atominės jėgainės statybai, nepaisydama per referen-
dumą pareikštos kitokios nuomonės.

Acheno dienraščio apžvalgininkai stebėjosi, kodėl 
sakydama padėkos kalbą Karolio Didžiojo apdova-

nojimo laureatė labiau kreipėsi į Pietų Europos po-
litikus, akcentuodama solidarumą, atsakomybę, pri-
mindama Briuselio užduotus namų darbus, bet ne į 
Acheno gyventojus, kurie yra šio apdovanojimo stei-
gėjai. Vėl išlindo kartkartėmis pasigirstančios abe-
jonės dėl laureatų atrankos kriterijų. Grybauskaitės 
kandidatūrą kai kurie Vokietijos žurnalistai vertino 
kaip apdovanojimo poslinkį tolyn nuo Europos idė-
jos, nes kandidatais vis dažniau tampa paprasčiausiai 
gerai dirbantys funkcionieriai.

Martinas Schulzas laudatio baigė žodžiais, kad 
Europos Sąjunga lengviau spręstų savo problemas, 
jeigu turėtų daugiau tokių drąsių politikų kaip Dalia 
Grybauskaitė. 

Berlynas-Achenas

Nuotrauka iš apdovanojimų teikimo spaudos centro
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Tomas Kavaliauskas. Šis ciklas susijęs su Vidurio Euro-
pos koncepcija, o pradėsiu pokalbį nuo orų prognozės 

žemėlapio... CNN meteorologė, kalbėdama apie Vidurio 
Europos (Central Europe) orus, pirštu parodė Šveicariją, 
Šiaurės Italiją, Vakarų Prancūziją ir Austriją. Akivaizdu, 
kad jai Central Europe visai ne tas, ką Milanas Kundera 
vadina Vidurio Europa, t. y. ne postkomunistinis Vyšegra-
do ketvertukas – Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, jau 
net nekalbant apie Rumuniją su Bulgarija ar Baltijos šalis. 
Ar šveicarai jaučiasi gyvenantys Europos viduryje? Gal toji 
meteorologė ne taip jau smarkiai prašovė pro šalį, nepaisant 
jos neišmanymo, ką Vidurio Europa reiškia po 1989-ųjų? 

Christian Giordano. Terminas Vidurio Europa 
(Central Europe), kaip ir bet kuris kitas geografinis ar 
geopolitinis terminas, yra ganėtinai suraizgytas. Imki-
me, pavyzdžiui, Pietryčių Aziją: ar Birma/Mianmaras 
priklauso Indijos subkontinentui, ar pietryčių Azijai? 
Ar Kipras yra Azijos sala, kaip mane mokė mokykloje, 
ar priklauso Europai?

Tad terminas Vidurio Europa turi bent jau dvi pras-
mes. Jeigu tai regionas Europos šerdyje, vadinasi, jam 
iš tikrųjų priklauso Šveicarija, Austrija, Vakarų Pran-
cūzija, Šiaurės Italija ir Pietų Vokietija. Šveicarai jau-
čiasi europiečiai, įsikūrę Europos viduryje, jos centre. 
Tarp kita ko, ši Europos dalis yra geografinis žemyno 
centras – nei daug, nei mažai.

Jei kalbame apie kultūrinį ir istorinį regioną – tai Mitte-
leuropa. Tada šis regionas įtraukia jo pagrindą sudariusią 

VAkArų euroPA 
ir tAi, kAs Nuo jos Atliko
Su antropologu Christianu giorDANo, Fribūro (Šveicarija) 
universiteto Socialinės antropologijos katedros vedėju, 
knygos „išduota istorija“ (Die Betrogenen der Geschichte) 
autoriumi, kalbasi tomas KAvALiAuSKAS. 

Austrijos-Vengrijos imperiją, t. y. Austriją (su Slovėnija ir 
Bukovina, šiandien iš dalies su Ukraina ir Rumunija), Bo-
hemiją, Vengriją (su Kroatijos dalimi, Slovakija ir Transil-
vanija), Adrijos jūros pakrantę (su Triestu ir Fiume-Rijeka), 
Lenkiją (tai mažoji Lenkija, Galicija). Taigi terminas Vidu-
rio Europa yra ideologiškai šališkas ir ginčytinas, nepagrįs-
tas sociologiškai ar antropologiškai. Tai naujas kultūrinis 
išradimas, atgaivintas po socialistinės sistemos griuvimo. 
Taip klasifikuojant niekas nei klysta, nei yra teisus.

Ką turite omenyje, sakydamas, kad Vidurio Europa 
„naujai išrasta“? Kundera garsiąją esė „Vidurio Europos 
tragedija“ parašė prieš 1989-uosius, postsocialistinėms nau-
joms ES narėms šis terminas buvo pritaikytas vėliau.

Tarp kita ko, šį terminą dar prieš Kunderą, socializmo 
laikais, naujai išrado vengrų istorikas Jenö Szücsas. O 
terminas Mitteleuropa buvo itin populiarus po Pirmojo 
pasaulinio karo, irstant Austrijos-Vengrijos imperijai. Pa-
sibaigus Antrajam pasauliniam karui, jis trumpam prany-
ko, bet ir vėl išniro 9-ajame dešimtmetyje, po socializmo 
griūties pasidaręs ypač populiarus. Terminą „išradimas“ 
vartoju įkvėptas Erico Hobsbawmo knygos „Tradicijos iš-
radimas“. Tai reiškia reprezentaciją.

Šveicarija – multilingvistinė valstybė. Ar nesuklysiu teig-
damas, kad šveicarų bendruomenė, kalbanti skirtingomis 
kalbomis, sugyvena idealiai taikiai, nejausdama jokios 
konfrontacijos? Ar šveicarų modelis galėtų būti pavyzdys 
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latviams ir latvių rusams, kurie 2012-aisiais surengė politi-
zuotą referendumą dėl rusų kaip antros valstybinės kalbos 
statuso? Ar šveicariškas modelis tiktų sumažinti dabartinei 
įtampai tarp lietuvių ir lenkų, kilusiai dėl lingvistinių as-
pektų, tarp kurių ir lenkų mažumos edukacija lietuvių kal-
ba? Ar galėtų šis modelis veikti Ukrainoje, kur Kijevo Rados 
parlamentarai kumščiavosi, verta ar neverta rengti referen-
dumo, kad rusų kalba būtų pripažinta valstybine? 

Svarstant apie šveicariško modelio taikymą, vis dėlto rei-
kia turėti omenyje, kad geopolitinė Šveicarijos situacija labai 
skiriasi nuo Ukrainos ar Baltijos šalių. Mes turime skaudžią 
lingvistinio imperializmo ir priverstinės rusifikacijos patirtį. 
Kaip manote, ar multilingvistinis projektas Latvijoje, Lietu-
voje arba Ukrainoje apskritai įmanomas?

Teiginys, kad Šveicarija – multilingvistinė valstybė, yra 
teisingas, bet manyti, esą tarp lingvistinių bendruomenių 
nekyla jokių konfliktų, būtų visiška utopija. Apsistoję lin-
gvistiniame pasienyje, iškart pajusite įtampą. Šveicarija 
yra kalbiškai padalyta šalis, kur dvi bendruomenės nesi-
kalba viena su kita ir kartu negyvena. Aš dėstau vokiškai, 
o mano kolega tame pačiame universitete dėsto prancū-
ziškai: pas mus renkasi dvi skirtingos publikos. Vos keli 
vokiečiakalbiai studentai ateina į prancūziškas paskaitas 
ar seminarus ir atvirkščiai. Šveicarija yra multilingvistinė 
valstybė, bet dauguma šveicarų yra monolingvistiški.

Vokiečių ir prancūzų kalbinės bendruomenės viena 
kitą ignoruoja. Itališkai kalbanti bendruomenė įsitikinu-
si, kad ją išnaudoja ir diskriminuoja vokiškai kalbančioji 
šalies dalis. Nepaisant to, santykiai iki šiol taikūs. Taip 
yra todėl, kad bendruomenės teritoriškai padalytos pa-
gal teisinę ir politinę dogmą – vadinamąjį Territoriali-
tätsprinzip (teritorinį principą), kurį įtvirtino 1848-ųjų 
konstitucija. Bet padalijimai anuo metu buvo ne lingvis-
tiniai, o religiniai – kalbame apie Kulturkampf (kultūri-
nę kovą) tarp turtingų kapitalistų protestantų ir vargšų 
valstiečių katalikų. Nepamirškime, kad toji konstitucija 
buvo trumpo pilietinio karo Sonderbundkrieg padarinys, 
o teritorinis padalijimas – tai kompromisas.

Šveicariško modelio negalima eksportuoti į Rytų Euro-
pą, nes ten nėra teritorinio padalijimo, paremto kalbi-
nėmis tapatybėmis kaip Šveicarijoje. Vis dėlto problema 
šiuo metu yra ne rusų imperializmas, o atžagareiviška 

rusų mažumos diskriminacija, ypač Latvijoje ir Estijoje. 
Lietuvoje situacija šiuo atžvilgiu irgi nėra rožinė. Sąži-
ninga bus pasakyti, kad Šiaurės Rytų Lenkijoje lietuvių 
mažuma taip pat yra diskriminuojama. 

Manau, svarbu šį tą patikslinti: Latvijoje ir Estijoje, skir-
tingai negu Lietuvoje, rusakalbiai nėra mažuma, jie sudaro 
beveik pusę tų šalių populiacijos. Tad kalbame jau ne apie 
mažumų teises. Kitas svarbus aspektas – dvikalbystės asi-
metrija, pavyzdžiui, 2012-ųjų referendumas Latvijoje dėl 
rusų kaip valstybinės kalbos būtų įteisinęs ne tiek dvikalbys-
tę, kiek rusų kalbos dominavimą latvių sąskaita, nes latviai 
moka abi minimas kalbas, o Latvijos rusai – tik savąją…

Vis tiek bendra Rytų ir Pietryčių Europos problema ta, 
kad čia nuo XVIII a. vis dar dominuoja monoetniškos tau-
tinės valstybės koncepcija. Vakarų Europa susiduria su kita 
problema – tai imigrantai, ypač musulmonai (prisiminki-
me idiotišką draudimą statyti minaretus Šveicarijoje).

Ką turite omenyje?
2009-ųjų lapkritį Šveicarijoje įvyko referendumas, 

kuris uždraudė minaretus statyti arti mečečių. Refe-
rendumą inicijavo dešiniųjų populistų partija SVP/
UDC, pasinaudojusi šalį apėmusia islamizacijos baime. 
Tačiau pats referendumas buvo kvailas, nes islamas nė 
nereikalauja būtinai statyti minaretą greta mečetės, pa-
vyzdžiui, Malaizijoje ir Indonezijoje dauguma mečečių 
apskritai yra be minaretų.

Straipsnyje „Postsocializmo mitologija“ atmetate 
postsocialistinės tranzicijos idėją. Anot Jūsų, tranzi-
cija būdinga  ir kitoms visuomenėms bei valstybėms. 
Georges’as Balandier įrodė, kad modernybė, kaip tradi-
tion du nouveau, irgi patiria nuolatinius pokyčius. Vis 
dėlto akivaizdu, kad po Varšuvos pakto, Berlyno sienos 
ir Sovietų Sąjungos žlugimo įvykęs pokytis buvo ypač 
radikalus – iš komunizmo pereita į demokratiją ir libe-
ralią ekonomiką. Pasikeitė ne tik gyvenimo stilius, bet 
ir moralinės vertybės: kas buvo neetiška, tapo etiška, 
pavyzdžiui, gobšumas, karjerizmas, finansinė sėkmė…

Tad argi radikalūs moraliniai, ekonominiai, politiniai, 
geopolitiniai ir kultūriniai pokyčiai nelaikytini tranzicijos 
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iš komunizmo į demokratiją, iš socializmo į kapitalizmą/
neoliberalizmą padariniu?

Terminas tranzicija yra klaidinantis, nes turi daug tele-
ologinio šališkumo. Kad ir kaip būtų keista, komunizmui 
ir tranzicijai būdinga panaši diskurso struktūra, pagrįsta 
tuo, ką Karlas Popperis pavadino „istoricizmu“. Tai reiš-
kia, kad jie abu yra grindžiami privalomo tikslo idėja, 
turint omenyje neišvengiamą istorinį likimą. Tranziciją 
kritikavau dar 7-ajame dešimtmetyje, kai ji buvo taikoma 
vadinamojo trečiojo pasaulio vadinamosioms besivystan-
čioms šalims. Ginčytina tranzicijos idėja, kurios atsisakyta 
7-ojo dešimtmečio viduryje, vėl atgaivinta, taikant ją post-
socializmo analizei. Manyčiau, kvaila, netgi nesąžininga 
siūlyti jau naudotą teorinį įrankį.

Nesutinku, kad perėjimas iš komunizmo į demokrati-
ją ir liberalią ekonomiką buvo labai radikalus. Komuniz-
mas tiesiog susiliejo su demokratija ir tai tęsiasi toliau. 
„Elitų cirkuliacija“ vyko labai silpnai. Naujoji „politinė 
klasė“ buvo aktyvi jau socializmo laikais. Biurokratinis 
aparatas liko daugmaž toks pats. Nauji kapitalizmo ve-
dliai politiškai ir ekonomiškai susiję su senąja sistema. 
Liustracijos projektai, nepaisant su jais sietų lūkesčių, 
pasirodė esantys visiškai neefektyvūs.

Čia nieko nauja (anapus revoliucinės retorikos), nes 
tas pats nutiko ir po Prancūzijos revoliucijos (kuri, pasak 
Tocqueville’io, visai nelaikytina lūžiu). Faktiškai vieninte-
lis „revoliucinis“ tų įvykių aspektas buvo terreur (teroras).

Demokratija postsocialistinėse šalyse (kaip ir Vakarų 
Europoje – pažvelkite į mano gimtinę Italiją) yra viso 
labo idealistų iliuzija, šiuo metu tapusi galingųjų elito, 
bandančio išsaugoti ekonominę, socialinę ir politinę savo 
padėtį, diskursu. Prisipažinsiu, politinei analizei manęs 
niekada neįkvėpė demokratijos teorijos, bet visada tikė-
jau, kad Vilfredas Pareto, Gaetano Mosca, Robertas Mi-
chelsas ir Haroldas Dwightas Lasswellis yra teisūs.

Manyčiau, Berlyno sienos griuvimas suteikė galimy-
bę nutiesti tiltą iš Sovietų Sąjungos į Europos Sąjungą, 
t. y. apylanką iš totalitarinės periferijos į pseudodemo-
kratinę periferiją.

2004-aisiais, kai Atėnuose vyko Olimpinės žaidynės, 
Graikija, Vakarų filosofijos, civilizacijos lopšys, atrodė 

kaip ES plėtros Viduržemio jūros regione įsikūnijimas, 
ekonominės sėkmės XXI a. pavyzdys. Tačiau po 2008-ųjų 
visa ši retorika kelia tik ironišką šypsnį. Pozityvus įvaizdis 
virto neigiamu – šalį nuskandino korupcija ir nevykusi 
vadyba. Vidurio Europa (laikausi regiono sampratos pa-
gal Kunderą) 2004-aisiais, kalbu apie šalis, įstojusias į ES 
su antrąja plėtros banga, vis dar atrodė „postkomunisti-
nė“, nevisavertė. Po finansinės krizės viskas, regis, apvirto 
aukštyn kojom – Pietų Europos padėtis dabar keblesnė 
negu postkomunistinių šalių.

Ar ši istorija moko būti atsargesnius, aiškinant teleologi-
nę „sėkmės istoriją“, nes nauja laiko perspektyva, socioeko-
nominiai plėtros veiksniai ar globalūs faktoriai gali pergalę 
beregint paversti pralaimėjimu?

Ar turėtume žvelgti į ES pro Herakleito akinius – viskas 
kinta ir negalima į tą pačią upę įbristi du kartus? O gal kaip 
tik atvirkščiai – istorija kartojasi?

Paradoksalu, bet 2004-ųjų Olimpinės žaidynės yra ge-
riausia metafora, kaip neatsakingai graikų politikai tvarkė 
valstybės išlaidas. Jie mąstė tik apie politinę sėkmę ir ša-
lininkų balsus. Skirstydami pinigus korupciniais būdais, 
didindami viešąjį įsiskolinimą, jie įtvirtino politinę savo 
karjerą. Ir sukūrė tokį Graikijos įvaizdį, kuris neturi nie-
ko bendra su socioekonomine realybe. Graikų politikai 
gebėjo įsteigti daugybę Potiomkino kaimų su Olimpiniu 
miesteliu viename iš jų. Turėkime omenyje, kad Graikija, 
nepaisant Panteono ir kitų archeologinių vietų, 400 metų 
buvo vargana maža Osmanų imperijos periferija. Atgavu-
si nepriklausomybę, ji tapo tokia pat vargana kapitalisti-
nio pasaulio sistemos dalimi. Periferine šalimi Graikija 
liko ir po integracijos į ES (lygiai kaip ir kitos Viduržemio 
jūros valstybės, taip pat Airija kartu su postkomunistinė-
mis šalimis). 

Istorija rodo, kad nuo XV a. Europą sudaro socioeko-
nomiškai skirtingi regionai. Tai reiškia, kad ji turi kelis 
centrus ir daugybę periferijų, kurios amžių amžius yra 
priklausomos nuo socioekonomikos būklės žemyno Šiau-
rėje ir Vakaruose. Postkomunistinių šalių padėtis į Vidur-
žemio jūros tautų būklę panaši ne tik todėl, kad jos buvo 
sovietų užkariautos, bet ir dėl savo kaip ilgalaikės periferi-
jos statuso. Sunku įveikti tokį istorinį paveldą, nes santy-
kių asimetrija galioja ir dabar.
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Žinoma, viskas kinta, bet tuo pat metu turėkime ome-
nyje ilgalaikes tendencijas ir amžių senumo konjunktūrą, 
kaip pasakytų prancūzų istorikas Fernand’as Braudelis. 
Kartais istorija klostosi klaidingai, o įveikti praeities naštą 
labai sunku. Čia kalbu ne apie laisvą žmogaus pasirinkimą, 
bet apie socioekonominių ir politinių galių santykius, apie 
sociostruktūrinę asimetriją tarp visuomenių, šalių ir tautų.

Ypač skeptiškai vertinu lygybės koncepciją, nes tai dau-
giau ideologinis instrumentas negu realus faktas.

Esate empiriškai tyrinėjęs Rumuniją ir Bulgariją, kurios 
laikomos mažiausiai sėkmingomis postkomunistinėmis ša-
limis, ypač lyginant su Estija arba Slovėnija. Antai Bulga-
rijoje pastaruoju metu vyko protestai dėl elektros ir duonos 
kainų. Tačiau Slovėnijoje jau irgi netrūksta protestų prieš 
korupciją ir grynąją kapitalizmo formą. Estijos rusai Nar-
vos mieste skundžiasi dėl susvetimėjimo ir patiriamo socio-
ekonominio nuosmukio.

Taigi darosi neaišku, ar tikrai Estija ir Slovėnija yra sė-
kmingų postkomunistinių reformų pavyzdys, o Rumunija 
su Bulgarija – dvi atsilikėlės? Gergana Noutcheva ir Dimi-
taras Bechevas tvirtina, kad reformos šiose šalyse buvo sė-
kmingos, įvyko kokybinis šuolis. Tačiau bulgarų socialinis 
antropologas Ivaylo Ditchevas teigia, esą Bulgarijoje niekas 
netiki, kad ji yra Europos Sąjungos narė…

Nesu tikras, ar postsocialistinės nevykėlės yra tik 
dvi… Jau žinome, kad Slovėnijos sėkmė labai abejoti-
na. Ar ilgai teks laukti, kol sužinosime, kad ir Estijoje 
toli gražu ne viskas gerai? 

Dėl požiūrio į Bulgarijos ir Rumunijos „kokybinį šuo-
lį“ pritarčiau savo bičiulio Ditchevo nuomonei: abi šalys 
yra ant politinės ir socioekonominės katastrofos slenks-
čio. Riaušės, streikai, demonstracijos ir nesiliaujanti po-
litinė krizė rodo, kad abiejų situacija kritinė. Bet ko čia 
stebėtis. Šalys kiaulės (PIGS pagal angliškus Portugalijos, 
Italijos, Graikijos ir Ispanijos pavadinimus) plius Kipras 
irgi negalėtų pasigirti, kad jų situacija gera. Visa Euro-
pa apimta krizės, nes pasaulio centras pasikeitė, Europa 
darosi vis labiau panaši į mažą periferiją, virsta mažu 
Azijos pusiasaliu (prancūzų poetas Paulis Valery taip ją 
pavadino po Pirmojo pasaulinio karo). Naujasis centras 
persikelia į Azijos Ramiojo vandenyno zoną. Po kelerių 

metų krizė apims Prancūziją, Vokietiją ir Didžiąją Brita-
niją. Mano akimis, tai sisteminė krizė, pirmiausia užgriu-
vusi periferines šalis. Jų kaimynės tą irgi patirs. Realybė 
negailestinga: Europos visuomenės projektas, paremtas 
demokratija, socialine lygybe ir gerovės valstybe, yra 
pernelyg brangus, kad galėtų konkuruoti su kylančiais 
mažais ir dideliais Azijos drakonais. 

Aš tai žinau, pats patiriu tiesiogiai, nes keturis mėne-
sius per metus gyvenu vienoje iš tokių šalių – Malaizijoje 
[profesorius dėsto tos šalies universitetuose, – T. K.]. Stebiu 
ir Singapūro dinamiką – tai šiek tiek autoritarinė valsty-
bė, kur pensininkai dirba taksistais… Net Filipinai darosi 
ekonomiškai įdomi šalis. 

Amerikos ir Australijos geografinė padėtis geresnė 
(australai nestokoja svarbiausių iškasenų), tad jos len-
gviau susidoros su krize. 

Šiuo metu Europa neturi jokių šansų – politiškai susi-
skaldžiusi, ekonomiškai palyginti vargana, o socialiai per 
daug brangi. Bet senasis žemynas vis dar perdėtai didžiuo-
jasi savimi, todėl nesuvokia tikrosios padėties. Politinis ir 
ekonominis elitas slepia tiesą, o kultūrinis elitas yra perne-
lyg arogantiškas, kad priimtų naują realybę. 

Kokia Jūsų hipotezė – ar ES sugebės užtikrinti socioeko-
nominę ir geopolitinę savo kaip federacijos harmoniją?

Tikriausiai ES išsaugos grynai formalią, ypač dėl 
atotrūkio tarp centro ir periferijos, vienybę. Turėkime 
omenyje, kad ES grindžiama lygybės tarp tautų prin-
cipu. Bet ši lygybė formali, virtuali. Realybė visai kito-
kia, nes skirtumai tarp galingų hegemoninių valstybių 
(Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Nyderlandai, 
dar keletas) ir tų, kurios nuo jų priklauso (minėtos ke-
turios kiaulytės, Airija ir buvusios komunistinės valsty-
bės), nepaprastai dideli.

Tarp dominuojančios Vakarų Europos ir to, kas nuo jos 
atliko, atsivėrusi gili praraja. Todėl ES nejaučia harmoni-
jos, tik nuolatinę neslūgstančią įtampą. Tokia situacija iš-
liks, o ateityje įtampa galbūt netgi didės.

Dėkoju už pokalbį. Džiaugiuosi, kad ateinantį spalį 
Jūsų paskaitų galėsime klausytis ir Kaune, Vytauto Di-
džiojo universitete.
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Revoliuciniai 1988–1991 m. įvykiai visoje SSRS 
smarkiai paveikė ir Vilnijos gyvenimą: juk jie iš-

ryškino nacionalinius skirtumus, tautines problemas, 
kurios iki tol buvo nutylimos, slepiamos. Ne tik tautos, 
bet ir nacionalinės mažumos suskato ginti savo intere-
sus – kultūrą, kalbą, reikalavo daugiau teisių. Tai pa-
aštrino santykius tarp greta, kaimynystėje gyvenančių 
tautų, įsiplieskė ginčai dėl sienų, teritorijų, kai kur kilo 
net kruvini konfliktai.

Vilnijoje ginkluotų susirėmimų, laimė, nebuvo, ta-
čiau padėtis pasidarė kur kas labiau įtempta nei anks-
čiau, būta net grasinimų surengti „antrą Karabachą“ 
kaip Užkaukazėje, bandyta kėsintis į mūsų valstybės 
teritorinį vientisumą. Pažymėtina, kad Vilniuje re-
voliucinis sąmyšis nepadarė jokios blogos įtakos lie-
tuvybei, priešingai – čia ji gerokai sustiprėjo, kaip ir 
visoje Lietuvoje. Tiesa, trukdymų atkurti nepriklau-
somybę, kad lietuvių tauta taptų šeimininke savo 
žemėje, netrūko, vyko mitingai ir net riaušės prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Tuo pasirūpino nuo 
savarankiška tapusios Lietuvos komunistų partijos 

Praeities dabartis

jonas RUdOKAS

kAs ir kodėl kŪrė AutoNomiją 
VilNiAus krAšte 1989–1992 m.

daugumos atskilusi dalis, pasivadinusi LKP (SSKP). 
Ištikima Maskvai, ji kartu su rusakalbių organizacija 
„Jedinstvo“ veikė daugelyje Vilniaus įmonių, palaiko-
ma nemažos dalies lenkų. Žinoma, tą veiklą skatino 
ir kurstė Maskva, iš kur ėmė sklisti grasinimai, kad 
Lietuva, atsiskyrusi nuo SSRS, neteks Vilniaus ir Klai-
pėdos kraštų.

Tačiau Vilniuje neramumai truko tik iki 1991 m. pa-
baigos, kai subyrėjo SSRS. Po to nemaža dalis (36 proc.) 
rusakalbių miesto gyventojų išvažiavo, o pasilikusieji 
nesunkiai atsisakė „vyresniojo brolio“ privilegijų, su-
sitaikė su tautinės mažumos padėtimi. 2007–2009 m. 
atlikti sociolingvistiniai tyrimai parodė, kad Vilniaus 
rusai nėra svetimi Lietuvai žmonės, jie domisi tuo, kas 
čia dedasi, neblogai moka valstybinę kalbą, yra toleran-
tiški.1 Geresnei jų integracijai trukdo nebent kai kurių 
politikų diegiama rusofobija, poveikį daro ir vietos len-
kų nusistatymas. Tiesa, rusų skaičius ir procentas mies-
te mažėja, bet mažėja ir kitų tautinių mažumų dalis, o 
lietuvių gausėja, nors bendras gyventojų skaičius mažė-
ja (žr. lentelę, apskaičiuota pagal SD informaciją). 

Tautinė Vilniaus gyventojų sudėtis (proc.)

Metai Lietuvių Rusų Lenkų Baltarusių Kiti Iš viso gyventojų

1959 33,60 29,50 20,00 6,50 10,4 236100

1989 50,60 20,20 18,80 5,30 5,10 576747

2001 57,50 14,02 18,85 4,07 5,56 553904

2011 63,24 11,95 16,50 3,53 4,78 535631
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Visai kitaip klostėsi reikalai periferijoje, tiksliau, Vil-
niaus ir Šalčininkų rajonuose. 

Turbūt svarbiausias revoliucinio laikotarpio įvykis 
Vilniaus krašte, palikęs gilų pėdsaką ir mūsų tautie-
čių, ir vietos lenkų sąmonėje, buvo bandymas įkurti 
čia teritorinę lenkų autonomiją. Jos idėją labai akty-
viai rėmė Maskva, tikėdamasi, kad tai sutrukdys mūsų 
nepriklausomybės atkūrimui. Lygiai taip pat rūpinosi 
atskirti Padniestrę nuo Moldovos, o Abchaziją, Adža-
riją ir Pietų Osetiją – nuo Gruzijos. Tačiau toks se-
paratizmo kurstymas neatsirado iš nieko, jis turėjo 
tam tikras istorines šaknis. Todėl prisiminkime, kaip 
tautiniai santykiai, lietuvybės reikalai toje teritorijoje 
klostėsi socializmo laikais. 

Autonomijos ištakos

Per visą netrumpą 1944–1989 m. laikotarpį Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonai taip ir liko savotiškas rezerva-
tas, atsilikęs ir izoliuotas nuo Lietuvos visuomeninio, 
kultūrinio gyvenimo. Tą lėmė ne tik mišri šio krašto 
gyventojų sudėtis, bet ir specifinė Maskvos politika 
Lietuvos lenkų atžvilgiu – pagal jos komandą 1950–
1955 m. čia buvo panaikintos beveik visos lietuviškos 
mokyklos, vietoj jų įkuriant lenkiškas. Lenkų istorikas 
Krzysztofas Buchowskis rašo: „Sovietų valdžia taktiką 
„skaldyk ir valdyk“ šiuo atveju sėkmingai pritaikė... 
Laikas parodė, kad taktika buvo veiksminga.“2 O tai 
savo ruožtu labai atsiliepė gyventojų nuotaikoms, 
etninei krašto sudėčiai. Kita svarbi aplinkybė: nuo 
pat didžiosios lenkų repatriacijos iš Vilnijos 1944–
1947 m. į šį kraštą su Maskvos palaiminimu gausiai 
traukė atvykėliai iš Rytų, daugiausia iš Baltarusijos, ti-
kėdamiesi geresnių gyvenimo sąlygų. Tarp jų buvo ne-
mažai lenkų. Charakteringa, kad šių rajonų „partiniais 
ir ūkiniais vadovais“ paprastai tapdavo atvykėliai.3 
Tiesa, iš respublikos gilumos atsikraustė ir lietuvių, jie 
daugiausia kūrėsi netoli Vilniaus, Trakų Vokės, Juod-
šilių apylinkėse, kur 1989 m. sudarė beveik pusę visų 
gyventojų, o Buivydiškių, Vaidotų, Rudaminos apy-
linkėse – apie trečdalį. Galėjo būti jų ir daugiau, bet 
Vilniaus rajono valdžia tam trukdė. Vis dėlto šiame 

rajone 1959–1989 m. lietuvių padaugėjo nuo 6,9 iki 
20,8 proc., o lenkų sumažėjo nuo 80,3 iki 63,5 proc.

Šalčininkų rajone tuoj po karo lietuviškai kalbančių-
jų procentas buvo didesnis, bet jis, priešingai, mažėjo: 
1989 m. tokiais užsirašė (o gal tiksliau – buvo užrašyti?) 
9,4 proc., lenkais – 79,6 proc., rusais – 5,8 proc., balta-
rusiais – 3,8 proc.4 Žinoma, ne dėl to šis rajonas nuo-
latos susilaukdavo ypatingo LSSR vadovybės dėmesio: 
jis visą laiką buvo tarp atsiliekančių pagal ekonomikos, 
o ypač kultūros, rodiklius. Pavyzdžiui, 1958 m. sausio 
14 d. Ministrų Tarybos, Švietimo, Kultūros ministerijų 
atstovų komisija pateikė išsamią (22 puslapių) pažymą 
apie padėtį rajone. Joje daug kritinių pastabų apie rajono 
vykdomojo komiteto, kolūkių vadinamąjį organizacinį - 
masinį darbą, apie kultūros ir švietimo, prekybos būklę, 
gausius teisėtumo pažeidimus, netikusią kadrų politiką. 

Mūsų nagrinėjamai temai svarbu tai, kad šioje pa-
žymoje nemažai vietos skirta ir etniniams santykiams, 
ypač lietuvių būklės rajone analizei ir kritikai. Rašoma, 
kad daug vietos lietuvių, net visuomeninių organizacijų 
aktyvistų, lenkų okupacijos metais būdavo užrašomi len-
kais, kad tebevyksta jų nutautinimas, nes vaikams trūks-
ta lietuviškų mokyklų, jie priversti mokytis rusiškai ar 
lenkiškai, bibliotekose nėra lietuviškų knygų, laikraščių, 
nevyksta kultūros renginiai lietuvių kalba. Pagal spaudos 
platinimą rajonas užima paskutinę vietą respublikoje, po-
kario metais vos 4 ar 5 rajono gyventojai baigė aukštąjį 
mokslą, todėl visus valdžios postus užima atvykėliai – net 
apylinkėse nėra nė vieno vietinio pirmininko. Mokyklo-
se lietuvių kalbą dėsto lietuviškai nemokantys mokytojai, 
daug kur jos iš viso nėra mokoma ir t. t.5 

Regis, vietinės valdžios darbo trūkumai aiškūs, iš-
keltų faktų ji neneigė, tačiau partijos rajono komiteto 
pirmasis sekretorius Aleksejus Romanovas tų trūku-
mų šalinti nė nežadėjo,6 todėl nei padėtis rajone, nei 
lietuvių reikalai negerėjo. Kyla klausimas – kodėl LKP 
vadovybė, Antanas Sniečkus su tuo ir toliau taikstėsi, 
nors minėtą pažymą, atrodo, buvo išstudijavęs, o jokios 
savivalės paprastai netoleruodavo?

Greičiausiai taip atsitiko todėl, kad Maskva ir toliau 
stengėsi Vilnijos lenkus ginti nuo „blogų lietuvių“. Mat 
1954–1959 m. tarp vadovų Vilniaus krašte vis dėlto 
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pagausėjo lietuvių nuo 60 (iš 316) iki 116 (iš 290), o 
lenkų sumažėjo nuo 48 iki 29.7 Tikriausiai neatsitikti-
nai 1959 m. gegužę atsirado SSKP CK nutarimas „Dėl 
LKP CK darbo su kadrais“, kuriame LSSR LKP valdžia 
rūsčiai kritikuota, kad neskiria lenkų į vadovaujančias 
pareigas.8 Jį svarstant ypač aktyvus buvo Romanovas, 
užsipuolęs net Sniečkų, o ypač Motiejų Šumauską, 
tuometinį premjerą, tikriausiai kerštaudamas už jau 
minėtą Ministrų Tarybos atstovų kritiką: „Ministrų 
taryba, galbūt dėl drg. Šumausko kaltės, vykdė tam 
tikrą, pastaruosius dvejus trejus metus ypatingai 
neteisingą politinę liniją – išgyvendinti nelietuvių 
tautybės kadrus.“ 9 LSSR LKP vadovybei teko lavi-
ruoti, atgailauti, net „aukoti figūras“ – antrą kartą 
nukentėjo partijos veteranas, pogrindininkas Juozas 
Grigalavičius, Šumausko pavaduotojas.10 

Čia, manau, bus ne pro šalį papasakoti, kas gi buvo 
tas Romanovas, svarbiausias žmogus Šalčininkų rajone 
1952–1961 m., tikriausiai daug padaręs, kad šis rajo-
nas LSSR ir toliau būtų ypatingas, ne toks, kaip kiti. Tai 
buvo VKP (b) narys nuo 1937 m., karo dalyvis, kadri-
nis partinis darbuotojas, 1952 m. kovo mėnesį atsiųs-
tas su paties Georgijaus Malenkovo, antrojo žmogaus 
Kremliaus hierarchijoje, nurodymu „panaudoti vado-
vaujančiam darbui“.

Taip ir įvyko: netrukus jis tapo ne tik rajono šeiminin-
ku, bet ir LKP (b) CK nariu, LSSR Aukščiausiosios Ta-
rybos deputatu, gavo ordiną už laimėjimus žemės ūkyje. 
Buvo grynakraujis rusas, kilęs iš neturtingų Nižnij Nov-
gorodo gubernijos valstiečių, todėl jo palankumą len-
kams galima aiškinti tiktai tuo, kad vykdė Maskvos jam 
pavestą politiką, nelabai paisydamas Vilniaus valdžios, 
piktai ją kritikuodamas. Žinoma, jai patikti toks elge-
sys negalėjo, bet atsikratyti Romanovo nebuvo paprasta, 
pavyko tik 1961 m. vasarą – jis buvo perkeltas neva į 
aukštesnes pareigas ir tapo Lietkoopsąjungos pirminin-
ko pavaduotoju. Bet čia darbavosi neilgai: 1962 m. spalį 
Vilniuje, Lenino prospekte, milicija sustabdė tarnybinę 
„Volgą“, kurioje girtas miegojo Romanovas. Nugabeno į 
blaivyklą, suteikė poilsį (taip rašoma asmens byloje) už 8 
rublius. O po to, nepaisant atgailos, pripažino netekusiu 
autoriteto, teisės auklėti savo pavaldinius, todėl 1963 m. 

sausį išmetė iš pareigų ir iš nomenklatūros.11 Sunku pa-
sakyti, ar tai buvo vyresnybės kerštas už nepaklusnumą, 
bet galėjo būti ir taip...

Reikia pabrėžti, kad privilegijuota lenkų mokyklų 
padėtis Vilnijoje egzistavo neilgai – palaipsniui, tėvams 
pageidaujant, imta dėstyti rusų kalba. Mat atvykę iš 
BSSR lenkai buvo surusėję, lenkiškai mokėjo prastai. 
Valdžia tokias permainas vertino palankiai. Žinoma, 
turėjo įtakos ir praktiniai sumetimai: juk baigusie-
ji lenkiškas mokyklas gerai nemokėjo nei lietuviškai, 
nei rusiškai, tad ką jiems toliau veikti, kur mokytis ar 
dirbti? Ne veltui 1986–1987 mokslo metais lenkiškas 
mokyklas lankė 49 proc. lenkų vaikų, Šalčininkų rajo-
ne – 36 proc., Vilniuje, Trakų ir Švenčionių rajonuose 
22–28 proc. O pirmosiose klasėse šis procentas buvo 
dar mažesnis – taigi tendencija aiški.12 

Buchowskis šiuo klausimu rašė: „Vilniaus krašte nuo 
6-ojo dešimtmečio vidurio ėmė mažėti lenkiškų moky-
klų, tačiau jas pakeitė ne lietuviškos, o rusiškos moky-
klos. Lenkai šį pasikeitimą vertino ne vien tik kaip pri-
verstinę rusifikaciją, visų pirma – kaip būdą apsisaugoti 
nuo lituanizacijos. Maskvos valdžią netgi vėl imta lai-
kyti sąjungininke prieš lietuvius.“13 Gal ir įvertindama 
tai, Maskva savo ruožtu ėmė diegti vadinamąjį inter-
nacionalinį auklėjimą – nurodė steigti daugiau mišrių 
mokyklų, joms vadovavo rusai, visi renginiai vykdavo 
rusų kalba. 1990–1991 m. tokių mokyklų, dvikalbių ar 
trikalbių su lenkiškomis, rusiškomis ar lietuviškomis 
klasėmis, skirtų lenkams, buvo 79.14 

Todėl polonizacija Vilnijoje pagal Maskvos koman-
dą, labai galimas daiktas, turėjo ir dar vieną svarbų 
tikslą – palengvinti šio krašto surusinimą, padedant, 
bent jau nesipriešinant, vietos lenkams, 1960–1987 m. 
lenkiškų mokyklų sumažėjo nuo 250 iki 92. Žinoma, 
mažėjo ir lietuviškų klasių: 1987 m. jų buvo likę vos 39 
mokyklose.

„Įkurti lenkų nacionalinę sritį...“

Nepaisant to, Maskvos imperijai ėmus braškėti, 
nemaža dalis Vilnijos lenkų kartu su vietos rusais, 
baltarusiais (tuteišiais), vadovaujami LKP/SSKP vei-
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kėjų, ėmėsi ją ginti ir gelbėti. Mat žmones, politiš-
kai mažai išprususius, paklusnius sovietų valdžiai, 
komunistų agitatoriai nesunkiai įtikino, kad atėjus į 
valdžią „lietuviškiesiems nacionalistams“, jie neteks 
pragyvenimo šaltinių, kalbėti bus galima tik lietuviš-
kai – juk jau 1988 m. lapkritį Aukščiausioji Taryba 
priėmė įstatymą, kuriuo lietuvių kalba buvo paskelb-
ta valstybine. 

Todėl nuo 1988 m. lapkričio Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų tarybos, vykdydamos SSKP CK sekretoriaus 
Olego Šenino nurodymus silpninti respublikų opo-
ziciją imperijos centrui, ėmėsi organizuoti Vilniaus 
lenkų teritorinę sritį Lietuvos SSR sudėtyje. Šeninas 
naujiems etniniams teritoriniams dariniams padėjo 
atsirasti ir kitur – Moldovoje, Užkaukazėje. 1989 m. 
gegužės 12 d. Šalčininkuose buvo įsteigta Koordi-
nacinė taryba lenkų nacionalinei autonominei sri-
čiai įkurti, vadovaujama rajono tarybos pirmininko 
Česlavo Visockio. Jos veiklą rėmė Lietuvos lenkų są-
junga (LLS). Daug dėmesio autonomininkų veiklai 
skyrė LSSR KGB, labai naudinga jiems buvo ir SSKP 
CK 1989 m. rugsėjį patvirtinta SSKP nacionalinė 
platforma. 

1989 m. rugsėjo 6 d. Šalčininkų rajono taryba pri-
ėmė nutarimą: 

„1. Paskelbti Šalčininkų rajoną Lenkų nacionali-
niu teritoriniu autonominiu rajonu LTSR sudėtyje, 
kuriame vienodai naudojamos lenkų, rusų ir lietu-
vių kalbos. 

2. Šalčininkų Lenkų nacionalinis teritorinis rajo-
nas išsaugo egzistuojančios Tarybų valdžios struktū-
ras ir socialinį-ekonominį valdymą.“15 

Sujudo ir BSSR valdžia: 1990 m. balandžio 1 d. 
laikraštis Izvestija paskelbė: jeigu Lietuvos SSR išeis 
iš SSRS, tada Baltarusijos SSR anuliuos visus įstaty-
mus, nutarimus ir aktus, kurių pagrindu Lietuvai, 
perduota dalis baltarusiškų žemių, – tai Švenčionių 
rajonas, dalis Vidžių, Adutiškio, Astravo, Varanavo ir 
Rodūnios rajonų, grąžintų Lietuvai 1940 m. rudenį. 
O Vilniaus rajono taryba, palaikydama Šalčininkų ra-
jono iniciatyvą, 1990 m. liepos 6 d. pareikalavo lenkų 
nacionaline valda paskelbti ir šį rajoną. Tarybos pir-

mininkas A. Brodavskis aiškino susirinkusiems, kad 
reikia įkurti Lenkų nacionalinę sritį, į kurią įeitų ne 
tik Vilniaus, Šalčininkų rajonai, bet ir gretimų rajonų 
apylinkės, kuriose gyvena nemažai lenkų. Tam prita-
rė Buivydiškių, Nemenčinės, Pabradės, Rukainių, kai 
kurių kitų apylinkių tarybos. Maža to, rugsėjo 19 d. 
Sniečkaus (dabar Visaginas) gyvenvietės taryba pa-
skelbė, kad ji nepripažįsta nepriklausomos Lietuvos, 
vadovausis tik SSRS ir LSSR konstitucijomis.16 

Vos susikūrusiai Lietuvos valdžiai rūpesčių pakako 
ir be autonomininkų, bet jau 1990 m. liepos 6 d. AT 
Prezidiumas sudarė Valstybinę komisiją Rytų Lietuvos 
problemoms nagrinėti. Jos išvadose pabrėžta, kad „len-
kiškos teritorinės autonomijos“ kūrimas, šalia egzistuo-
jant Lenkijos valstybei, ateityje gali sudaryti sąlygas jai 
pretenduoti į šias teritorijas, juolab kad Lenkija iki šiol 
nėra pasmerkusi Żeligowskio agresijos ir po to įvykdytos 
Lietuvos dalies aneksijos, ar kita forma atsisakiusi pre-
tenzijų į šį kraštą... Svarbų vaidmenį, kuriant „nacionali-
nius teritorinius“ darinius, Lietuvoje vaidino LKP/SSKP, 
kurios nariai sudarė absoliučią daugumą Šalčininkų ir 
Vilniaus rajonų tarybose, užėmė vadovaujančius postus 
Rytų Lietuvos rajonuose. Antra vertus, išanalizavusi len-
kų tautinės mažumos padėtį Lietuvoje, komisija konsta-
tavo: „Lenkų kultūrinei saviraiškai užtikrinti ir plėtoti te-
ritorinė autonomija nereikalinga, o bandymai ją įteisinti 
kai kuriuose rajonuose viršija savivaldybių kompetenciją 
ir pažeidžia kitų tautinių bendrijų interesus. Rytų Lietu-
vos tautinės problemos nėra vien lenkų problemos.“17 

Lietuvos Respublikos AT Prezidiumas ne kartą svars-
tė Rytų Lietuvos reikalus, reikalavo atšaukti Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų tarybų nutarimus dėl autonomijos. 
Bet nusikalstamą, Lietuvos valstybei priešišką veiklą 
jos plėtojo toliau. 1990 m. spalio 6 d. šių rajonų, taip 
pat Trakų, Švenčionių, Širvintų rajonų kai kurių apy-
linkių atstovai susirinko į suvažiavimą Eišiškėse, kur 
paskelbė įkuriantys Lenkų nacionalinį teritorinį kraš-
tą Lietuvos sudėtyje. O antruoju darbotvarkės punk-
tu buvo apsvarstytas ir priimtas kreipimasis į Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos vadovybę, į pasaulio viešąją nuo-
monę. Jame rašoma, esą 1939 m. spalio 10 d. SSRS ir 
Lietuvos Respublikos sutartis dėl Vilniaus ir Vilniaus 
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krašto perdavimo Lietuvai yra „brutalus tarptautinės 
teisės pažeidimas ir buvo sudaryta, neatsižvelgiant į 
Vilnijos žmonių nuomonę“. Todėl prašė tą sutartį pa-
skelbti negaliojančia, tvirtino, kad būtina surengti re-
ferendumą dėl šio krašto apsisprendimo.18 

Taip mūsų žemėje atsirado dar vienas, kuklesnis 
Vidurio Lietuvos (Litwa Srodkowa) variantas, lyg ir 
valstybė valstybėje. Vietinė valdžia nepripažino Lietu-
vos Respublikos įstatymų, atleidinėjo iš darbo jai ne-
patinkančius žmones, ypač lietuvius: Vilniaus rajone 
1989–1990 m. atleido 600, tarp jų 320 lietuvių. Rusų 
kalbą paskelbė „tarpnacionalinio bendravimo prie-
mone“, žadėjo su SSRS pasirašyti sąjunginę sutartį19 
ir t. t., tačiau ant Vilniaus rajono tarybos rūmų kurį 
laiką plevėsavo… Lenkijos valstybinė vėliava. 

Nenuostabu, kad Vilnijos autonomininkus rėmė ne 
tik Maskva. 1990 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų lenkų spauda paskelbė kažkokių 
26 Lenkijos piliečių Memorandumą dėl lenkų padėties 
Lietuvoje, esą čia nėra nei lenkų spaudos, nei mokyklų, 
nei pamaldų lenkų kalba, jie patiriantys nežmoniškus 
persekiojimus ir diskriminaciją, nes pažeidinėjamos 
tarptautinės teisės normos. Pažerta daug netiesos ir apie 
Vilnijos praeitį, jos priklausomybę, tautinę sudėtį, apie 
neva prievartinį lenkų lietuvinimą ir t. t. Visa tai sukurp-
ta, bandant pagrįsti lenkų autonomijos įkūrimą Vilnijo-
je – Memorandumo autoriai to aiškiai reikalavo.20 

Lenkija, žinoma, niekaip negalėjo paremti Vilnijos 
autonomijos, ypač su tokia „raudona“ vadovybe. Bet 
tai buvo gera proga pareikalauti, kad Lietuva sudarytų 
išskirtines, ypatingas sąlygas lenkų tautinei mažumai. 
Lenkijos užsienio reikalų ministerija 1990 m. lapkričio 
29 d. rašte išdėstė „lenkų mažumos poreikius, kuriuos 
reikia greitai sureguliuoti“. Tokių poreikių daugybė, net 
26 punktai, priminsiu tik kai kuriuos įdomesnius:

- suteikti lenkų kalbai oficialų statusą teritorijose, 
kuriose kompaktiškai gyvena lenkai;

- tose teritorijose viešųjų institucijų ir vietovių pava-
dinimai ant lentų ir kelio ženklų turi būti rašomi lietu-
vių ir lenkų kalbomis;

- lenkai turi turėti garantuotą teisę rašyti savo var-
dus ir pavardes taip, kaip skamba jų originalas, išsau-

goti lenkišką abėcėlę tiek asmens dokumentuose, tiek 
oficialioje korespondencijoje; 

- lenkų švietimas Lietuvoje netenkina esamų ir bū-
simų poreikių;

- leisti laikyti Vilniaus katedroje šv. Mišias bei kitas 
pamaldas lenkų kalba ir t. t.21 

Tiesa, tada Lenkijos URM tvirtino, kad neketina 
pasisakyti už lenkų autonominių teritorinių rajonų 
kūrimą, bet šios gausybės reikalavimų patenkini-
mas, be jokios abejonės, būtų didžiulis žingsnis šia 
kryptimi... Kodėl kaimyninė šalis, pati nukentėjusi 
ir nuo carinės Rusijos, ir nuo SSRS, regis, remianti 
mūsų nepriklausomybės siekius, atsikuriančiai vals-
tybei ypač sunkiu metu ryžosi pateikti tokį beveik 
ultimatumą? Į šį klausimą, manyčiau, atvirai ir są-
žiningai atsako Buchowskis: „Lenkų tautinėje mito-
logijoje, išlaisvintoje nuo komunistinių apribojimų, 
atgijo senosios Abiejų Tautų Respublikos, kaip ga-
lingos ir tolerantiškos valstybės, kurioje visos tau-
tos kuo draugiškiausiai sugyveno, vaizdas. Vėl ėmė 
reikštis įsitikinimas lietuvių kultūrine žemesnybe ir 
ypatinga lenkų misija Rytuose.“22 

Ne pro šalį pridurti, kad šis Balstogės universite-
to profesorius, lankydamasis Vilniaus knygų mugėje 
2013 m. vasarį, pripažino, kad panašūs mitai, sukurti 
dar XVI–XVII amžiuje, gyvuoja Lenkijoje ir dabar…

Autonomijos nebeliko, bet...

Grįžkime į dainuojančios revoliucijos laikus. Įvykiai 
Vilnijoje džiugino Kremlių ir Michailą Gorbačiovą, dar 
nepraradusį vilties išgelbėti byrančią imperiją. 1990 m. 
sausio 13 d. Vilniuje paklaustas, koks jo požiūris į lenkų 
autonomiją, atsakė aiškiai: „Sveikinčiau ieškojimus šia 
kryptimi.“23 O D. Britanijos premjerei Margarethai That-
cher birželio 8 d. pasigyrė, kad ir Baltarusijos SSR turi 
pretenzijų Vilniui, o Klaipėda, „Lietuvai atsiskyrus nuo 
Sąjungos, norėtų būti prijungta prie Leningrado srities. 
Pas N. Ryžkovą buvo atėjusi Lietuvos lenkų, gyvenančių 
Vilniuje, delegacija, jie norėtų, kad Vilnius priklausytų 
Rusijos SFSR“.24 Akivaizdu, kad genseko geografijos ži-
nios šlubuoja, bet rašto esmės tas nekeičia...
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Vis dėlto 1991 m. rugpjūtį žlugus pučui Maskvo-
je, žlugo ir autonomininkų viltys gauti iš ten pa-
galbą. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
rugsėjo 4 d. nutarė paleisti Šalčininkų, Vilniaus ra-
jonų ir Sniečkaus (dabar Visaginas) tarybas, įvesti 
čia tiesioginį valdymą. Svarbiausi autonomijos or-
ganizatoriai, pabūgę teismo, pabėgo iš Lietuvos.25 

Tačiau tie, kurie ryžosi likti, sulaukė Varšuvos už-
tarimo: pats Lenkijos Respublikos Prezidentas Le-
chas Wałęsa tuojau pat, rugsėjo 15 d., atsiuntė raštą 
AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui su dideliais 
priekaištais: „Žinios, ateinančios iš Lietuvos, liu-
dija, kad ten iš esmės apribotos lenkų bendrijos 
teisės. Daugiausia lenkų apgyvendintų Šalčininkų 
ir Vilniaus rajonų tarybų paleidimas, komisarinio 
valdymo įvedimas ir pagaliau savivaldos rinkimų 
termino atidėjimas – visi šie nutarimai pažeidžia 
lenkų tautinės mažumos teises. Jeigu pavieniai pa-
leistų tarybų deputatai pažeidė Lietuvos Respubli-
kos teisę, kaip tą motyvuoja valdžia, tai šių asmenų 
atžvilgiu turi būti taikomi teisės numatyti veiksniai. 
Tačiau neleistina taikyti kolektyvinės atsakomybės 
principų visai lenkų bendrijai.“26 

1992 m. liepą tiesioginis dviejų rajonų valdymas 
buvo panaikintas, juose įvyko savivaldybių rinki-
mai, buvusios rusiškos komunistų valdžios nebeli-
ko. Regis, aistros turėjo nurimti. Nieko panašaus, 
tie rajonai tebėra problemiški: spauda dažnai rašo, 
kad lietuviai diskriminuojami darbovietėse, truk-
doma veikti lietuviškoms mokykloms, ignoruojami 
Lietuvos Respublikos įstatymai. Tokių nerimo žinių 
netrūksta iki šiol.27 

Ir vis girdime piktus kaltinimus, esą Lietuva 
nesudaro tinkamų sąlygų lenkų švietimui gimtąja 
kalba, nors faktai rodo, kad tiek lėšų šios tautinės 
mažumos mokykloms neskiria jokia kita pasaulio 
valstybė.28 Taigi Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose 
dešimtmečius daugiausia Maskvos pastangomis 
kurstytas, ar tik ne Lavrentijaus Berijos dar 1944 m. 
sumanytas,29 neramumų židinys, trukdantis nor-
maliam kaimyninių tautų ir valstybių bendradar-
biavimui, teberusena...
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Juozas Andziulaitis-Kalnėnas savuosius kultūri-
nius etiudus apie lietuvius ir jų padėtį pradėjo nuo 

1883-iųjų, visada liksiančių ryškiais ir garbingais metais 
šalies istorijoje, nes tada lietuviai pirmą sykį atvirai pa-
reiškė norintys būti kultūringa Europos tauta, turėti ap-
sišvietusią visuomenę, raštiją, kultūrą ir gerą vardą tarp 
kaimynų. Pasak jo, istorijos tyrinėtojai po keliasdešimties 
metų šypsodamiesi skaitys tuos 24 pirmojo Aušros nume-
rio lapelius ir negalės suprasti, kaip mažas laikraštėlis galė-
jo sukelti tokį subruzdimą ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp 
artimiausių kaimynų. „Nusvaigę“ dėl kalbos ir garbingos 
istorijos, tautinio atgimimo vedliai buvo užsimoję nusa-
vinti bene visus garsiuosius lenkų vyrus. Žlugus Aušrai, 
naminiai politikai, o ypač akli polonofilai džiaugėsi, kad 
ji „nužibėjo, nuspindėjo“, bet tautinis klausimas, Andziu-
laičio-Kalnėno žodžiais tariant, „yra tikras XIX a. sūnus“, 
kurio negali pražudyti niekingos politikierių painės.1 

Šiemet sukanka 130 metų, kai pasirodė mėnraštis, pa-
ženklinęs tautinio sąjūdžio pradžią. Aušrą jau daug kas 
atidžiai nagrinėjo, vertino, tačiau tautinio romantizmo 
kūdikis neišvengiamai buvo mitologizuotas, ilgainiui iš-
sivadėjo autentiškos šio leidinio steigimo ir gyvavimo 
aplinkybės. Tai suprantama, nes pradininkai nė patys ne-
sitikėjo, kad Aušra turės tokią didelę reikšmę istorijai, o 
kai tas paaiškėjo, neakivaizdžiai ir tiesiogiai ėmė varžytis 
dėl didesnio asmeninio vaidmens ir nuopelnų pripažini-
mo. Tačiau konkurencija ir pykčiai nėra šio teksto tikslas.

Laikai ir žmonės

Algirdas GRIGARAVIČIUS

Aušros žlugimAs: 
APliNkYbės ir dAlYViAi

Dalyviai

Jonas Šliūpas 1882 m. gegužės 7 d. laiške broliui Sta-
nislovui rašė, kad Maskvos universiteto studentai lietuviai 
atidžiai svarstė Jono Basanavičiaus straipsnį, paskelbtą 
Martyno Šerniaus leidžiamoje Lietuviškoje ceitungoje, 
apie Lietuvių mokslo draugystės steigimą. Vokiečiai ir ru-
sai nori lietuvius praryti, lenkai geistų, kad eitume su jais 
išvien, o visi stengiasi „prapuldinti“. Pasak jo, siūlyti, kad 
būtų leidžiamos pigios knygelės liaudžiai šviesti, galėjęs tik 
didelis Tėvynės, jos kalbos mylėtojas, ir pridūrė: „Geidžiu, 
kad jo norai išsipilditu.“2 Tų pat metų spalio 15 d. laiške iš 
Peterburgo guodėsi, kad Šernius nespausdina raštų apie 
draugiją ir trukdo ją steigti, kartu pranešė svarbų Aušros 
genezei faktą, kad Lietuviškos ceitungos prenumeratoriai 
Vilniuje jos negavo, valdžia grąžinusi atgal į Prūsiją, ir 
teiravosi, ar leidėjas paklausęs jo patarimo siuntinėti lai-
kraštį slapta. 

1883 m. lapkričio 8 d. atvirlaiškyje ramino tėvus, kad 
važiuoja į Austriją, kur jam pažadėta „labai gera vieta“.3 
Kitais metais, jau būdamas Aušros redaktorius, laiške bro-
liui Stanislovui, rašytame iš Bitėnų sausio 26 d., bendražy-
gį Jurgį Mikšą apibūdino ne itin palankiai: „žmogus dar 
nesubrendęs“, „minkštainis“, pasaulio nepažįsta, apsišvie-
tęs „šiaip sau“, politikos dalykuose „visai nieko nesupra-
to“, tai matyti iš jo raštų pirmuose trijuose numeriuose. 
Be to, buvo net prieš teismą stojęs, ir apskritai nuolat įsi-
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painioja į visokias pinkles. (Apie kokias pinkles kalbama, 
kiek paaiškina Mečislovo Davainio-Silvestraičio 1884 m. 
balandžio 16 d. Mikšui rašytas laiškas, kuriame užsime-
nama, esą draugai susirūpinę, kad jis per daug „broliauja-
si“ su vokiečiais ir nori vesti jų tautietę.4)  Šliūpas užsime-
na, kad turėdamas redakcijos pinigų, paspruko už sienos, 
apsilankė Raseiniuose, Rygoje, Liepojoje, Šiauliuose. Ir 
pabrėžia: dabar apie Lietuvą žinąs maždaug viską, namie 
nebūtų to išgirdęs. Lietuviams politika nesvarbu, vokie-
čiai nori Lietuvą prisijungti, bet jeigu tautiečiai nemiegos, 
tai galės tuo reikalu žodį tarti.5 

1884 m. kovo 17 d. laiške Adomui Jakštui-Dambraus-
kui vadina Joną Basanavičių labai darbščiu vyru „tarp se-
nių“, bet be galo vienpusišku, nes „vieną pradžią šaukia 
apie rinkimą kalbos“, be to, smarkiai neapkenčia lenkų. 
Dėl savo atkirčio lenkams Aušroje paaiškino, kad turėjęs 
taisyti padėtį, nes jie bandė lietuvius „minti į purvą“.6

Lenkų filosofas mesianistas, jogos pradininkas Win-
centy Lutosławskis (1863–1954) autobiografijoje, išleis-
toje 1933 m., prisiminė Šliūpą iš Mintaujos gimnazijos 
laikų, apibūdino kaip pavyzdingiausią mokinį per reli-
gijos pamokas, vis besimeldžiantį. Stebėjosi, kad po ke-
liasdešimties metų Amerikoje sutiko ateistą ir priešišką 
Lenkijai socialistą.7 Šliūpas irgi prisiminė Mintaujos lai-
kus, esą kapelionas Jasielskis, brolius Lutosławskius (an-
trasis Witoldas, vėliau garsus kompozitorius) bardamas 
už „bedievybę“, nurodė, kad „bažnyčios ramstis“ būsiąs 
Šliūpas, bet gyvenimas sukeitė vaidmenis – dabar vienas 
iš „bedievių“ yra Lenkijos konservatorius „atžagareivis“, 
o jis pats tarp lietuvių tapęs įsitikinusiu laisvamaniu.8

Kitą Aušros redaktorių Martyną Jankų Andrius Vištelis 
apibūdino taip: „Gerai, kad Lietuva turi tokius kytrus sū-
nus. Ale ten, jo dūšelėje, verda katilas geidulių ir tie viens 
kitą veja kaip kunkulai: geidulys garbės, mokslo, gailystės, 
godumas, meilė ir šaltas aprokavimas kraičio... Viskas ten 
virte verda. Man rodos, kad sampatiška, savininkystiška 
nauda išverčia didžiuosius kunkulus.“ Šitokiu vertinimu 
pradėjęs Mažosios Lietuvos spaudos veikėjo biografiją, 
įdėtą šalia Jono Basanavičiaus autobiografijos, pridūrė, 
kad ilgainiui jo nuomonė kiek pasikeitusi.9

Švenčiant Aušros pasirodymo 40-metį, buvęs redakto-
rius Šliūpas pateikė ištraukų iš savo straipsnių, paskelb-

tų trumpai gyvavusiame Amerikos lietuvių savaitrašty-
je Unija. 1885 m. sausio 17 d. straipsnyje „Nauja sėkla“ 
užsidegęs rašė, kad laisvės, brolybės, lygybės sąlygomis 
atsiras Lietuvių–latvių respublika, tokia kaip Prancūzija, 
Šveicarija ir kitos valstybės. Priminė Lietuvių literatūri-
nės draugijos susirinkime Tilžėje 1884 m. sausį pareikš-
tą nuomonę, kad pangermanizmui konfliktuojant su 
panslavizmu, maskoliams besiveržiant į Vakarus, o vo-
kiečiams – į Rytus, išdygs „Lietuv.–Latvija, neutrališka 
žemė, kaip kad yra Šveicarija“. Tokia idėja dalį lietuvių 
inteligentų motyvavo veikti ir Pirmojo pasaulinio karo 
metais. Vasario 7 d. vedamajame „Baidyklė ir viltis“ 
Šliūpas svarstė karinio konflikto tarp Vokietijos ir Rusi-
jos tikimybę. Lietuviai ir latviai turėtų paskelbti pasau-
liui, kad yra „lietuv. latviška giminė“, turinti savo žemę 
ir pasirengusi ginti ją nuo svetimųjų, praliedama kraują. 
Tai dora ir teisinga, todėl pasaulis „iš akių nepames“, o 
krašto vidiniai pajėgumai, latvių ir lietuvių drąsi gynyba, 
atkaklumas privers rusus ir vokiečius pagalvoti.10 Taigi 
Šliūpas nebuvo naivus. Tai rodo ir laiškai lenkų Dzennik 
Poznanski redaktoriui. Vištelis, atsiuntęs Šliūpui šio lai-
kraščio 1884 m. kovo 9 d. numerį su paskelbtu jo laiško 
vertimu, smerkė politikavimą, ironizavo, kad redaktorius 
lenkas parodęs „prasčiokėliams meilingumą“, apgailesta-
vo, kad Aušros dienos „suskaitytos“.11 Jauniems veikėjams 
glostė savimeilę „lietuvių klausimo“ pasirodymas viešu-
moje, Rusijos ir Europos spaudoje. Pavyzdžiui, Basanavi-
čius laiške Mikšui 1883 m. balandžio 3 d. džiaugėsi, kad 
jo tekstus, paskelbtus rusų laikraščiuose, paminėjo Aus-
trijos ir kitų užsienio šalių periodika.12

„Minkštainio“ nuostoliai

1884 m. gruodžio 26 d. laiške, rašytame Šliūpui į 
Ameriką, Jurgis Mikšas žadėjo, kad „Auszra nieka-
dos neperstos iszeiti“,13 o 1886 m. birželio 24 d. Ne-
muno sargo vedamajame su kartėliu konstatavo, esą 
bendradarbių tikslas – pralobti ir „stoti garbingais“, 
nieko gera nepadarius, girtis, vadinant save „Lietu-
vos ramsčiu“.

Georgas Mikschas, susižavėjęs Andriaus Vištelio 
lietuvystės idėjomis, virto Jurgiu Mikšiu. Paragintas 
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Martyno Šerniaus, be to, po šešerių metų, praleistų 
gimnazijoje, nenorėdamas grįžti prie lauko darbų, 
bandė gauti raidžių rinkėjo vietą Tilžės spaustuvėse, 
bet turtingų tėvų atžalai, galinčiai ateityje tapti kon-
kurente, buvo atsakyta. Įsitaisė J. Albano ir K. Kybel-
kos spaustuvėlėje Ragainėje. Čia rinkdamas Aušrą, 
pasirašė nr. 2–4 atsakinguoju sekretoriumi.

Tautinio sąjūdžio pirmagimį teko leisti ne Lietuvoje, 
nors apsišvietusioje, bet konservatyvioje aplinkoje. Šliū-
pas konstatavo, kad Prūsijos lietuvių dievotumas beribis, 
fanatizuotas, jiems bažnyčios negana, todėl maldininkai 
renkasi visose pakampėse. Pacitavo 1839 m. amžininko 
laišką apie sektantus, iš kurių vienas, laukdamas tvano, 
pasistatė Priegliuje niekam tikusį laivą ir nuskendo.14 
Pridūrė, kad mokyklose skiepijama besąlygiška ištiki-
mybė kaizeriui.

Nemuno sargą, kurio pirmtakas buvo Lietuviškas Po-
lytiškas laikraštis, nuo 1884 m. pradžios leido Kristupas 
Kybelka. Skelbė Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suar-
tėjimo idėjas. Vadino save liberalų partijos laikraščiu, 
užstojančiu lietuvių kalbą ir giminę, pirmą 1885 m. pus-
metį dėdavo Martyno Jankaus skelbimus apie Aušros 
prenumeratą (metams 4,5 markės, prisiunčiant į na-
mus), anotavo mėnraščio turinį, populiarino „Birutės“ 
draugiją, rašė apie jos susirinkimus, aiškino, kad Aušra 
skirta visiems lietuvininkams, užtarė Šliūpą dėl jo vei-
klos (1885, nr. 1, p. 3–4). Miesto burmistras pareikala-
vo, kad kiekvienas numeris prisiekusiojo vertėjo būtų 
išverstas į vokiečių kalbą. Tokį reikalavimą leidėjas ap-
skundė teismui, nors teko pereiti per keletą instancijų, 
bet vis dėlto bylą laimėjo.15

Pasaulietinė „Birutės“ draugija Martyno Jankaus, Jur-
gio Mikšo, Kristupo Voskos, Ernesto Weyerio iniciatyva 
buvo įkurta Tilžėje 1885 m. vasario 15 d. Tikslas – leisti 
mokslo knygas, steigti lietuvių biblioteką, muziejų, kaupti 
lietuvių tautosaką, etnografinę, archeologinę medžiagą, 
rengti susirinkimus, paskaitas, šventes. Basanavičiaus 
fonde yra išlikęs aistringas jo raginimas, kad tautiečiai 
palaikytų draugijos steigimą.16 

Domas Kaunas monografijoje, parodančioje tikrą-
jį Jurgio Mikšo vaidmenį Aušroje, pavadino Weyerį 
atsitiktine, bet lemtinga figūra jo gyvenimo kelyje.17 

Steigėjams pradėjus varžytis tarpusavyje dėl vado-
vavimo draugijai, tai susipynė ir su Aušros reikalais. 
Jankus ir Vilius Bruožis (1843–1909), vienintelis iš 
draugijos narių, turėjęs aukštąjį išsilavinimą, bandė 
Mikšą išstumti iš „pirmasėdžio“ vietos, per 1886 m. 
liepos 18 d. susirinkimą surengę jam tikrą teismą, 
bet nepavyko: jis buvo išrinktas „viršininko vieti-
ninku“ (Bruožio pavaduotoju). Nepasisekė ir bandy-
mas rugpjūčio 22 d. prastumti įstatų punktą, kad iš 
draugijos būtų šalinami nariai, esą veikiantys prieš 
jos tikslus. Mikšas ir Voska pasinaudojo steigėjų tei-
se vetuoti siūlomą pakeitimą.18 Švenčiant Aušros de-
šimtmetį, Vienybėje lietuvninkų pasirodė straipsnis, 
iš katalikiškų pozicijų dėl laikraščio žlugimo kalti-
nantis Šliūpą, kuris savo idėjomis užkrėtęs Jankų, to-
dėl šis, redaguodamas mėnraštį, spausdino tekstus, 
nukreiptus prieš kunigus, kartais pagal savo kurpalį 
iškreipdamas atsiųstas korespondencijas. Prenume-
ratorių skaičius dėl to sumažėjęs iki kelių dešimčių. 

1885 m. spalio mėn. Mikšas už savo dalį, gautą iš 
tėvų, nusipirko spaustuvę, o Jankus, neišgalėdamas 
toliau leisti Aušros, kreipėsi į jį, kad perimtų leidybą 
ir redagavimą. Būdamas labai švelnaus ir lėto būdo, 
Mikšas nėjo radikaliu pirmtakų keliu – straipsnių, 
užgaunančių tikybą, nespausdino, sugrąžino Dievo 
rašymą didžiąja raide, tačiau, neturėdamas nusisto-
vėjusių pažiūrų, neįstengė laikraščiui suteikti tvirto 
pagrindo. Sekdamas latviška pussesere Austruma, 
nuo Naujųjų metų sumanė pakeisti laikraščio for-
matą, išvaizdą ir turinį. Skaitytojus maloniai nuteikė 
vėl atsiradę Jono Basanavičiaus, Jurgio Zauerveino 
(Georgo Sauerweino) straipsniai, ypač Dionizo Poš-
kos „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“. Du paskutiniai 
Aušros numeriai, Andziulaičiui-Kalnėnui sugrąžinus 
šliūpinę kryptį, skaitytojų nepasiekė, nes gegužę dėl 
skolų spaustuvė buvo užantspauduota, o rugpjūtį 
parduota. Jankus, patraukęs savo pusėn Bruožį ir 
kai kuriuos lietuvininkus, siuntė į Lietuvą privačius 
laiškus, tvirtindamas, kad Mikšas, įklimpęs į gir-
tuoklystę ir „bereikalingai didesniame ir gražesnia-
me formate“ leisdamas Aušrą, ją pražudė.19 Petras 
Mikolainis (1868–1934) kaltino Mikšą išsiprašius 
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ir pragaišinus 500 rublių. Aušrai bankrutavus, din-
go ir daugiau kaip 200 markių, surinktų Daukanto 
„Istorijai“ spausdinti. Minėtas Weyeris, kuriam buvo 
patikėti Serafino Lauryno Kušeliausko (1820–1889) 
„Knyginio amžino banko lietuviškos rašliavos“ pi-
nigai (2 000 rublių, dar tūkstantį steigėjas surinko 
iš smulkių rėmėjų), juos pralėbavo. Vėliau Weyeris 
krikštijosi kataliku ir keliaudavo į Šiluvos atlaidus, 
o pasimeldęs kalbėdavosi su kunigais, kur dar galė-
tų gauti pinigų tikybinėms knygelėms leisti. Verslui 
smunkant, du perbėgėlius pas konkurentą Otą Mau-
derodę (1852–1909), perkėlusius čia lietuviškų leidi-
nių spausdinimą, įskundė vokiečių policijai kaip „ni-
hilistus“.20 Gal Aušra būtų laikiusis kiek ilgiau, bet 
Weyeris per teismą išreikalavo iš Mikšo 300 markių 
nesumokėto atlyginimo. O šiam pasiskolinti iš ben-
dražygių nepavyko. Kad nesiųstų pinigų, Basanavi-
čių įtikino Jankus birželio 22 d. telegrama.

Mikolainis spaustuvininkui Jankui simpatijos ne-
jautė, kaltino finansiniu neskaidrumu santykiuose 
su užsakovais iš Lietuvos. Galbūt kalti „papildomi“ 
tiražai, platinami per savus knygnešius? Pasak Mi-
kolainio, 1883–1886 m. Jankaus išleistos, daugiausia 
autorių lėšomis, knygelės buvo sukrautos pas Mikšą, 
per varžytynes 1886 m. liepą jas nupirko daktaras 
Bruožis ir už 280 markių pardavė Weyeriui. Šiam 
bankrutavus, tas pačias už 20 markių įsigijo Maude-
rodė, galų gale Jurgis Bielinis (Bieliakas) vežimu iš-
gabeno jas į Lietuvą kaip dovanas Šaltinio prenume-
ratoriams. Prisiminė ir Bruožio guodimąsi dėl Mikšo 
su Weyeriu, kurie latravo ir spaustuvėn pareidavo tik 
pristigę pinigų.21

Savo ruožtu Jankus 1923 m. pasakojo, kaip įkalbėjęs 
Mikšo tėvus įtaisyti sūnui Jurgiui spaustuvę, esą tada jis 
gausiąs visą pelną, kurį iš lietuviškos leidybos Tilžėje kro-
vėsi Mauderodė. Kad ir daug vargo, leisdamas Aušrą, Ne-
muno sargą, praktines ir mokslo populiarinimo knygeles, 
įplaukos nepadengė į spaustuvę įdėtų 10 000 markių. Jan-
kus priduria: „Man ir pabodo dėti ir dėti pinigus ir dar 
rūsčių žodžių girdėti.“22

Persmelkta smūtkeliško graudulio ir žmogiškų aistrų, 
bet mūsiška istorija.
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Legendos gimimas

Kodėl apie kai kurių žmonių gyvenimus vis pasako-
jama ir pasakojama? Kas paverčia juos mitologizuoto-
mis legendinėmis asmenybėmis? Charizma. Bet kas gi 
tai yra?

Charizmos fenomenas studijuojamas nuo seno. Pa-
stebėta, kad kai kurie asmenys savo veiksmais arba lai-
kysena sužadina visuomenei įvairių asociacijų su tam 
tikru archetipu – tarsi  atlieka mitologinio herojaus 
vaidmenį. Iš jų laukiama naujų originalių ir aktualių 
to vaidmens interpretacijų, nenukrypstant nuo tradici-
nio scenarijaus. Vis dėlto charizmatiško asmens likimas 
privalo būti ne suvaidinta, o tikra drama, kai patiriamos 
autentiškos kančios, liejasi tikras kraujas, – štai kodėl 
finalas dažniausiai būna tragiškas. Be to, herojai visada 
iškyla socialinio virsmo laikais – jų dramos susijusios su 
visuomenei aktualiais dalykais, o priimami sprendimai 
tampa elgsenos etalonu (arba pavyzdžiu, kaip negalima 
elgtis, jei kalbėsime apie charizmatiškus antiherojus). 
Taigi charizmatinė asmenybė aktualizuoja vieną arba 
kelis tarpusavyje susijusius mitologinius siužetus, patei-
kia naują jų interpretaciją, pritaikytą konkrečioms istori-
nėms aplinkybėms. Mitas pradedamas kurti herojui dar 
gyvam esant, bet galutinę formą įgauna po jo mirties.

Kaip gimė Birutės legenda? 
Užuomazga laikytinas pasižadėjimas dievams. Aki-

vaizdu, kad XVI a. gyventi Palangoje, suspaustoje tarp 
dviejų Vokiečių ordino šakų, reiškė jausti didžiulę kas-
dieninę įtampą. Tokiomis aplinkybėmis jaunos, gra-

*  Tęsinys iš KB nr. 4. Pabaiga

Istorijos puslapiai

Inga BARANAUSKIENĖ

lietuVos didžioji kuNigAikštieNė 
birutė: legeNdos ir fAktAi*

žios, tikėtina, kilmingos moters apsisprendimas pasi-
švęsti tikėjimui, užuot ieškojus, kur saugiau nutekėti, 
neabejotinai atrodė herojiškas poelgis. Pasiaukojimas 
savo noru – vienas populiariausių mitologinių arche-
tipų. O kad auka buvo „priimta“, abejonių nekyla, nes 
Palanga juk išvengė Ordino antpuolių. Taigi Vytautas 
Ališauskas visai be reikalo tvirtina, esą „metraščio tei-
ginys, kad moteris laikyta deive vien dėl jos skaistybės 
įžadų (ar dėl kokių jos asmeninių savybių), neįtikina-
mas.“1 Lyderiai tam tikru atžvilgiu visada yra sudievi-
nami, todėl Birutė, pasišventusi tikėjimo puoselėjimui, 
tikrai turėjo tapti dvasine palangiškių vedle.

Vis dėlto įtvirtino Birutės legendą pats Kęstutis. Pasak 
padavimo, išgirdęs apie mergelę, šventosios ugnies sau-
gotoją, jis nuvyko patikrinti gandų ir įsitikino, kad viskas 
tiesa – Birutė ne tik graži, bet ir išmintinga. Beje, neat-
mestina, kad būtent taip ir buvo: Trakų ir Žemaitijos val-
dovui, be abejo, rūpėjo, kas užsiima strategiškai svarbios 
Palangos gynėjų sielovada, o kad jaunoji žynė jį sužavėjo, 
liudija tolesni įvykiai iki pat Birutės išvežimo į Trakus. 

Palangiškiams turėjo kristi į akis dar vienas arche-
tipinis siužetas: mirtingojo aistra dieviškajai gražuolei 
(ir dieviškosios gražuolės aistra mirtingajam). Indoeu-
ropiečių kultūroje ši istorija viena populiariausių. Ji vis 
atsikartoja Mahabharatoje (deivės Gangos santuoka su 
Šantanu), antikiniuose graikų ir romėnų mituose (Af-
roditė ir Adonis, Jasonas ir Medėja, Tetidė ir Pelėjas), 
viduramžių romanuose (Zygfridas ir Brunhilda iš Ny-
belungų giesmės, sakmė apie sero Gaveno santuoką, 
tam tikru atžvilgiu ir fėjos Morganos vaizdinys iš ciklo 
apie karalių Artūrą ir Apvaliojo stalo riterius), gausybė-
je pasakų, o ryškiausiai turbūt XIV a. pabaigos sakmėje 



83K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 3  ·  5

apie fėją Meliuzinę, kurią Liuksemburgiečių dinastija 
laikė savo pramote. Siužetas populiarus ir šiais laikais – 
atgimsta tiek senųjų legendų perdirbiniuose, tiek šiuo-
laikiniuose kūriniuose apie femme fatale (galima net 
paminėti Boriso Grebenščikovo hitą „Он был старше 
ее“). Lietuvių mitologijoje ir tautosakoje jį reprezen-
tuoja klasikinės sakmės apie Aušrinę, Jūratę ir Kastytį, 
daugelis pasakų apie laumes.2 Greičiausiai iš kokio nors 
pirmapradžio indoeuropietiško mito3 išaugęs siužetas 
toks populiarus dar ir todėl, kad paliečiami patys fun-
damentaliausi vyrų ir moterų santykiai. 

Vis dėlto archetipinė meilės istorija nežada laimin-
gos pabaigos. Kartais įsimylėjėlius išskiria tiesioginis 
aukštesniųjų jėgų įsikišimas, bet dažniausiai santuoka 
žlunga dėl herojaus kaltės: arba jis tiesiog užmiršta my-
limąją, o ši atkeršija jam už tai, kad susirado kitą, arba, 
nepajėgdamas susitaikyti su dvilype mylimosios pri-
gimtimi, ima ją šnipinėti, pažeidžia kokį nors draudi-
mą, o tada mylimoji palieka ir jį, ir vaikus, nors rūpintis 
jais dažniausiai nesiliauja. Tiesa, kartais prasiveržia net 
vaikžudystės motyvas. Gana dažnai, nors tai kiek būdin-
giau vėlyvajai tautosakos tradicijai, lemtingoji gražuolė 
nuo pat pradžių traktuojama kaip antiherojė, vedanti 
vyrą į pražūtį. Šiame kontekste požiūris į Birutę turėjo 
būti itin kontroversiškas: kad ir kaip suktum, vaidilutė 
įžadus sulaužė, tokiomis aplinkybėmis nė viena mote-
ris negalėtų išvengti įtarinėjimų. O Kęstučio vaikams iš 
ankstesnės santuokos ji apskritai turėjo atrodyti pamo-
tė ragana, apkerėjusi jų tėvą savanaudiškais tikslais.

Kaip pavyko susigrąžinti teigiamą įvaizdį? Norėdami 
atsakyti į šį klausimą, pamėginkime nustatyti bent apyti-
krę Birutės santuokos su Kęstučiu datą. Metraščiuose pa-
davimas apie šias vedybas įterptas tarp Gedimino mirties 
(1341 m.) ir Jaunučio nuvertimo (1344/1345 m.),4 o Vy-
tautas gimė apie 1350 m.5 – tai leistų Birutės santuoką 
su Kęstučiu datuoti maždaug 1348–1349 m.6 Nors Vy-
tautas neabejotinai buvo pirmagimis poros sūnus, vis 
dėlto nebūtinai jis turėjo būti pirmasis vaikas – Birutė 
galėjusi susilaukti ir dukters. Aiškindamiesi jos legen-
dos raidą, turime analizuoti abi situacijas. 

Jos daug kuo panašios. Abiem atvejais padėtis buvo 
krizinė. 1344 m. Kęstutis buvo nepatenkintas Jaunučio 

valdymu ir baiminosi, kad brolis nesugebės atremti ga-
lingo puolimo, kurį Vokiečių ordinas planavo pradėti 
1345 m. vasarį.7 O 1348 m. Kęstutis vieną po kito patyrė 
skaudžius Ordino smūgius: vasario 2 d. pralaimėjo Strė-
vos mūšį, rugpjūčio 15 d. be kovos pasidavė Veliuona.8 
Taigi ir vienu, ir kitu atveju kunigaikštis turėjo priežasčių 
kreiptis į žynę. Po to abi krizės staiga stebuklingai atlė-
go. 1344–1345 m. sandūroje Kęstutis, nuvertęs Jaunutį, 
pasodino į jo vietą Algirdą, o šis taip sujaukė kryžiuočių 
planus, kad numatytas puolimas virto visišku fiasko.9 
1348-aisiais smagiai įsibėgėjusią Ordino ofenzyvą metų 
pabaigoje sustabdė maras, ir antpuoliai atsinaujino tik 
1352-ųjų pradžioje.10 Trumpiau tariant, abiem atvejais 
Lietuva gavo atokvėpį ir tai galima laikyti Kęstučio ir Bi-
rutės santuokos palaiminimu.

Tiesa, ištiko dar viena krizė. 1349 m. pirmojoje pu-
sėje Kęstutis, tarpininkaujant Lenkijos karaliui Kazi-
mierui, pradėjo derybas su popiežiumi dėl krikšto ir 
karūnos – popiežiaus bulės šiuo klausimu datuojamos 
1349 m. rugsėjo 19–21 d. Deja, iki to laiko padėtis pa-
sikeitė iš esmės: Kazimieras, paskatintas kryžiuočių, 
1349 m. rudenį užpuolė Liubarto valdomą Voluinę ir 
paties Kęstučio valdomą Brestą. Vis dėlto 1351 m. rug-
pjūčio 15 d. Kęstučiui pavyko sudaryti sutartį su Ka-
zimiero sąjungininku Vengrijos karaliumi Liudviku, o 
joje vėl buvo numatytas Kęstučio krikštas ir karūna-
cija.11 Jeigu Kęstutis susituokė su Birute 1348 m., šias 
derybas dėl karūnos reikėtų laikyti tiesiogine vedybų 
pasekme: Kęstučio separatizmą galėjo išprovokuoti Al-
girdas, pažėręs priekaištų dėl skandalingos brolio san-
tuokos, kuri jam tikrai nepatiko. Taigi 1349–1351 m. 
Lietuva stovėjo ant vidaus karo slenksčio, bet ir vėl vis-
kas baigėsi laimingai: nuo 1352 m. Kęstutis su Algirdu 
ėmė veikti ranka rankon.12 Birutės vaidmuo šioje isto-
rijoje nežinomas, tačiau tokia atomazga turėjo išeiti jai 
į naudą, sustiprindama kunigaikštienės, kaip teigiamos 
herojės, įvaizdį.

Dar vienas Birutės legendai svarbus epizodas – Kęs-
tučio pabėgimas iš kryžiuočių nelaisvės 1361 m. lapkri-
tį. Pasak Vygando Marburgiečio, iš Marienburgo ištrū-
kusį Kęstutį pasitiko lietuvių pasiuntiniai, kurie prieš 
tai lankėsi kryžiuočių sostinėje,13 – taigi planas turėjo 
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būti suderintas su Lietuva, o konkrečiai – su Algirdu 
ir Birute. Vadinasi, visuomenės akyse žmona tapo vyro 
gelbėtoja, o tai dar vienas svarbus archetipas.

Žinoma, Birutė negalėjo patikti visiems – kai kas ir 
toliau laikė ją piktąja ragana. Du vyriausi posūniai – Bu-
tautas ir Survila – 1365 m. vasarą pabėgo pas kryžiuočius, 
kurių padedami mėgino užimti Vilnių.14 „Vargšai našlaitė-
liai“ visuomenės palaikymo nesulaukė, žygis sužlugo, ga-
liausiai Butautą paliko net jo paties tarnai. O Birutės kaip 
teigiamos herojės įvaizdis turėjo dar labiau įsitvirtinti.

Vis dėlto didžiausią palankumą kunigaikštienė galėjo 
pelnyti 1381–1382 m., įsiplieskus Kęstučio konfliktui 
su Jogaila. Duomenų, kokia buvo jos laikysena, turime 
nedaug, tačiau faktas, kad po to, kai Kęstutis nuvertė 
Jogailą, Birutė nepersikėlė į Vilnių,15 liudija nepritari-
mą vyro veiksmams. Greičiausiai ji užėmė panašią po-
ziciją kaip ir Vytautas, t. y. pripažino, kad Jogaila kaltas, 
tačiau nelaikė jo piktavaliu sąmokslininku. 

Toks požiūris daugumai žmonių, ko gero, atrodė 
teisingas. Kai vyksta karas, visuomenė tikisi bent jau 
vidinio stabilumo, todėl nepritaria vidaus rietenoms. 
Be to, Kęstučiui stigo argumentų prieš Jogailą: nors jis 
uždėjo antspaudą ant nelemtos Dovydiškių sutarties 
su kryžiuočiais 1380 m. gegužės 31 d., tačiau kitąmet 
atsiuntė savo brolį Kaributą, kad šis padėtų Kęstučiui 
užimti Bajerburgą.16 Nors 1381 m. rudenį už pagalbą 
kaunantis prieš Polocką kažkoks pasienio ruoželis buvo 
atiduotas Livonijos magistrui,17 bet tą padarė Skirgaila, 
o ir žemės juk rusėnų, ne lietuvių. Žodžiu, buvo pagrin-
das manyti, kad Kęstutis, atimdamas iš Jogailos sostą, 
nubaudė jį pernelyg griežtai. Galėjo kilti net įtarimų, 
kad to imtasi savanaudiškais sumetimais.

Šitokios nuotaikos greičiausiai ir sudarė sąlygas Jo-
gailos kontrperversmui 1382 m. birželį. Paskui, kai 
bendradarbiauti su Ordinu Jogaila ėmė viešai, požiū-
ris, matyt, pradėjo keistis, tačiau esminis persilaužimas 
įvyko tik po Kęstučio ir Vytauto suėmimo 1382 m. rug-
pjūčio 3 d., o ypač tada, kai išaiškėjo Ldk Kęstučio nu-
žudymo aplinkybės.18

Aptarkime Birutės laikyseną šiuo laikotarpiu. 1382 m. 
birželio–liepos sandūroje ji kartu su Vytautu, turbūt ir kitais 
vaikais, iš Trakų pasitraukė į Gardiną, kur paskutinį kartą 

susitiko su Kęstučiu, atskubėjusiu iš maištaujančio Severų 
Naugardo. Paskui Kęstutis su Vytautu, ruošdamiesi žygiui 
prieš Algirdaičius, išsiuntė Birutę į Brestą.19 Jaunesnieji vai-
kai (Žygimantas, Tautvilas, Rimgailė) ir Ona Vytautienė su 
dukrele greičiausiai išvyko kartu. Brestas buvo tolimiausia, 
tad iš pažiūros saugiausia Trakų kunigaikštystės pilis, be to, 
kraštutiniu atveju čia buvo galima tikėtis žento – Mazovi-
jos kunigaikščio Jonušo paramos. Deja, Bresto saugumas 
pasirodė apgaulingas. Jonušas, naudodamasis tuo, kad Vy-
tautas daugumą karių išsivedė prie Trakų, puolė Palenkę, 
užėmė Drohičiną, Melniką, Suražą, Kamenecą, o galiausiai 
apsiautė Brestą.20 Birutė puolimą atrėmė, ir, tiesą sakant, 
jau vien šio fakto būtų užtekę, kad gimtų legenda. 

Vis dėlto metraštis pasako ne viską. Vėlesnis Vytau-
to ir Tautvilo pabėgimas pas Jonušą21 verčia manyti, 
kad Birutė ne tik atrėmė žento puolimą, bet ir sudarė 
su juo taiką. Tam žingsniui ją galėjo paskatinti žinia 
apie Kęstučio mirtį. Jonušo puolimas turėjo prasidėti 
liepos ir rugpjūčio sandūroje, savaite anksčiau jis dar 
būtų susidūręs su Liubartu, žygiuojančiu iš Voluinės į 
pagalbą Kęstučiui. Be to, Vytautas, kuris tuo metu tel-
kė kariuomenę Gardine, irgi būtų atskubėjęs motinai į 
pagalbą (Vytautas ir Liubartas su žemaičiais, vedamais 
Kęstučio, susijungė prie Neries, dvi mylios aukščiau 
Kauno, ir atžygiavo prie Trakų rugpjūčio 3 d.22), taigi 
Jonušo žygis prasidėjo apytiksliai rugpjūčio 1 d. Trukti 
jis turėjo mažiausiai dvi savaites (paimtos dvi pilys, dar 
trys užpultos), o Kęstutis buvo nužudytas apie rugpjū-
čio 10–15 d.23 Kaip matome, datos sutampa. 

Tolesnius įvykius, Birutės žūtį rekonstruoti sunkiau. 
Pasak Ordino šaltinių, ji buvusi nuskandinta,24 bet tai 
tikrai negalėjo būti egzekucija – viešai susidoroti Algir-
daičiai nesiryžo net su Kęstučiu, nors formaliai turėjo už 
ką. Be to, į Palenkę Jogaila surengė žygį tik 1382–1383 m. 
sandūroje, siekdamas susigrąžinti Jonušo užimtas Dro-
hičino ir Melniko pilis.25 Jeigu iki to laiko Birutė dar 
būtų buvusi gyva, argi iš Krėvos pabėgusiam Vytautui 
nebūtų geriausia prisiglausti pas ją? O į Mazoviją būtų 
pasitraukusi visa šeima, bet taip neatsitiko.

Kad Birutė nuskandinta Breste, užpuolus ją iš pasalų, 
irgi mažai tikėtina – sunku įsivaizduoti, kokiomis sąly-
gomis tai būtų galėję įvykti.
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Tad peršasi štai kokia prielaida: Algirdaičiai stengėsi 
Kęstučio nužudymą pateikti kaip savižudybę, vadinasi, 
jiems reikėjo, kad tokią versiją patvirtintų jo šeimos na-
riai. Birutę buvo galima šantažuoti, turint savo rankose 
Vytautą: jo išsiuntimas į Krėvą – ten, kur ką tik nužu-
dytas Kęstutis, – buvo nedviprasmiška užuomina. Biru-
tė galėjo apsimesti, kad nusileidžia, ir derybų dingstimi 
pas Jogailą nusiųsti Oną, kuri savo ruožtu išsireikalavo 
susitikti su Vytautu. Tai paaiškintų, kodėl Ona atsirado 
Krėvoje, kur suorganizavo, turbūt sesers ir svainio Jono 
Alšėniškio padedama, Vytauto pabėgimą.26

Be abejo, moterys veikė pagal iš anksto sutartą planą, 
tad, kol Ona rengė Vytauto pabėgimą, Birutė greičiau-
siai irgi nesėdėjo rankas sudėjusi. Iš Krėvos pabėgusiam 
Vytautui, kad galėtų atnaujinti kovą su Algirdaičiais, 
reikės kariuomenės, o ją surinkti įmanoma tik Žemai-
tijoje (Palenkė pernelyg nustekenta). Vienintelis logiš-
kas Birutės veiksmas buvo vykti į Žemaitiją – iš pra-
džių Gardino link, o paskui, Kęstučio pavyzdžiu, per 
Sūduvos girias.27 Jeigu Algirdaičiai perprato jos planą 
(o taip, matyt, ir atsitiko), jiems svarbiausia buvo blo-
kuoti brastas – tada Birutei neišvengiamai tektų keltis 
per Nemuną, o gal ir per Nerį (jeigu per Nemuną kel-
tųsi aukščiau santakos su Nerimi). 

Susidūrusi su Algirdaičių pajėgomis, Birutė galėjo 
nuskęsti per susirėmimą, o jos vaikai – Žygimantas ir 
Rimgailė – matyt, pateko į nelaisvę, tai paaiškintų, kaip 
apskritai jie ten atsidūrė.28 Tautvilas greičiausiai buvo 
likęs Breste, nes sugebėjo pasitraukti į Mazoviją. Beje, 
ten jis atvyko tikriausiai anksčiau už Vytautą, nes pri-
ėmė krikštą, o Vytautas tą padarė tik pabėgęs pas kry-
žiuočius 1383 m. pabaigoje.29

Kad Birutė kažką rengė, patvirtina susidorojimas su 
jos giminaičiais Vidmantu ir Butrimu, nes kerštas už 
Vaidilą negalėjo būti vienintelis tokio susidorojimo mo-
tyvas. Pasakojimo apie Kęstučio konfliktą su Jogaila au-
torius (Vytautas?) sugretino šias egzekucijas, greičiausiai 
tik norėdamas pabrėžti, kokie žiaurūs tie Algirdaičiai, 
koks neadekvatus jų kerštas: Kęstutis nubaudė mirtimi 
tik vieną Vaidilą, be to, įsakė jį pakarti, kas buvo laiko-
ma gana humaniška bausme, o Algirdaičiai „du įsakė ant 
rato perplėšti... o daugeliui kitų bajorų nukirto galvas.“30

Žinoma, čia išdėstyta Birutės žūties versija nėra vie-
nintelė įmanoma, tačiau ji bene geriausiai dera su įvai-
riais pabirais faktais, kuriuos kitaip sunkoka sujungti į 
logišką grandinę. 

Škotijos karalienės Marijos Stiuart – kitos legendinės 
moters – kadaise išsiuvinėti žodžiai „Manoji mirtis yra 
mano pradžia“ tinka ir šiuo atveju. 

Tragiška Birutės gyvenimo pabaiga, atrodytų, turėjo 
būti suvokta kaip dievų kerštas, bet taip neatsitiko. Jos 
kaip teigiamos herojės įvaizdis, matyt, jau buvo įaugęs 
į kraują, todėl kunigaikštienės mirtis tapo visai kitokios 
legendos pamatu. Konstanco suvažiavime 1416 m. Len-
kijos ir Lietuvos atstovai pareiškė: „Po visų skaudulingų 
pergyvenimų ji ilgai gyveno garbingoje, jos asmeniui 
tinkamoje būklėje ir paskui garbingai baigė savo gyve-
nimą; jos kapas ir dabar dar laikomas pagarboje.“31 Šis 
pareiškimas buvo atsakas į kryžiuočių pastangas dis-
kredituoti Jogailą ir Vytautą, išviešinant nepatogią tiesą 
apie ankstesnius jų santykius. Vis dėlto sunku patikėti, 
kad valdovų garbė būtų buvusi ginama, sąmoningai 
griebiantis melo. Atremiant kaltinimus Jogailai dėl Kęs-
tučio nužudymo, pasirinkta kitokia taktika: pripažinta, 
kad konflikto būta, neneigtas ir pats nužudymo faktas, 
tačiau dėl tragedijos apkaltinti visai kiti asmenys. Tokia 
įvykių interpretacija, kuriai, beje, galima pritarti,32 būtų 
tikusi ir aiškinant Birutės žūties aplinkybes, nors jų, tiesą 
sakant, nė nereikėjo aiškinti. Tad kaip ir iš kur atsirado 
mitas apie ilgą jos gyvenimą po Kęstučio mirties?

Grįžkime atgal – į 1382 m. rudenį, kai Birutė žuvo. 
Egzistuoja tam tikras paradoksas: nors ankstyva cha-
rizmatiško asmens mirtis yra viena iš svarbiausių są-
lygų mitui rastis, po tragiško finalo visuomenė ima 
nesąmoningai trokšti, kad baigtis būtų buvusi laimin-
gesnė. Šią tendenciją puikiai iliustruoja apsišaukėlių 
fenomenas, kartu jis rodo, kokiais absurdiškais gandais 
žmonės tiki, todėl sunku paneigti net akivaizdų melą. 
Pavyzdžiui, 1918 m. bolševikams nužudžius impera-
toriaus Nikolajaus II šeimą, pasklido gandas, esą viena 
iš jo dukterų – didžioji kunigaikštytė Anastazija – per 
stebuklą išvengusi mirties. Vėliau buvo demaskuota 
pustuzinis apsišaukėlių Anastazijų. Nors 1991 m. rasti 
didžiosios kunigaikštytės palaikai, tačiau tai nesukliu-
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dė Holivudui 1997-aisiais sukurti animacinio filmuko 
apie laimingą Anastazijos pabėgimą į Ameriką (pirmas 
vaidybinis filmas sukurtas 1965 m., beje, jų būta ir dau-
giau). Graži legenda, kodėl gi jos nepapasakojus…

Panašiai galėjo atsitikti ir po Birutės žūties. 1382-ųjų 
rudenį Žemaitiją apėmė didžiulis nerimas, tikrų žinių 
apie Vytautą nebuvo iki pat metų pabaigos. Prieš Al-
girdaičius vyko stichiški bruzdėjimai, kurių išgąsdintas 
Jogaila spalio 31 d. Žemaitiją atidavė Vokiečių ordinui 
pagal Dubysos sutartį, bet 1383 m. sausio 6 d. rašė di-
džiajam magistrui, kad nešauktų žemaičių pas save, nes 
šie neva jau pasidavę jam ir Skirgailai.33 Aišku, Jogaila 
trokštamą šįsyk supainiojo su esamu, nes trys tūkstan-
čiai žemaičių vasarą susitelkė ne po jo, bet po Vytau-
to vėliava.34 Vis dėlto nagrinėjamai temai svarbiausia 
tai, kad 1382 m. rudenį žemaičiai atsidūrė tarp dviejų 
ugnių, ir jiems žūtbūt reikėjo vado, kuris pasiūlytų ko-
kią nors kovos strategiją. Todėl lengvai galėjo pasklisti 
gandas apie menamą Birutės išsigelbėjimą.

Vėliau Jogailai neabejotinai būtų tekę kovoti su šiais 
gandais, o kad to išvengtų, geriausia surengti viešą ir 
iškilmingą dėdienės išlydėjimą į dausas. 

Kur tas buvo padaryta? 
Palangą, nepaisant vyraujančio stereotipo, reikėtų 

atmesti, – šiuo atžvilgiu Ališauskas teisus. Birutės kal-
ną sieti su didžiosios kunigaikštienės amžinojo poilsio 
vieta pradėta tik nuo XIX a. 4-ojo dešimtmečio.35

Dėmesį traukia Ariogala. 1262 m. Chronografo Vil-
niaus nuoraše, padarytame XVI a. pradžioje, prie Sovi-
jaus mito, aiškinančio, kaip Lietuvoje paplito mirusiųjų 
deginimo paprotys, yra toks prierašas: „Се есть прелесть 
поганъская и в нашой Литвѣ то то ся водило злое 
дѣло и до Витовта. То Витовтову жону во Иряколе 
сожъгли по смерти ей; потомъ почяли переставати 
жечися“. 36 („Tai yra pagoniškas paklydimas, ir mūsų 
Lietuvoje šis piktasis paprotys buvęs iki Vytauto. Tai Vy-
tauto žmoną Ariogaloje sudegino po jos mirties; paskui 
pradėjo liautis degintis“.) Akivaizdu, kad jokia istorijai 
žinoma Vytauto žmona Ariogaloje negalėjo būti sude-
ginta – Ona mirė 1418 m. ir buvo palaidota Vilniaus 
katedroje,37 vyrą pergyvenusios Julijonos mirties data 
ir palaidojimo vieta nežinoma, bet ji buvo antros kartos 

krikščionė, todėl Ariogaloje niekas nebūtų jos deginęs. 
Galima daryti prielaidą, kad Vytautas turėjo dar vieną 
žmoną, bet tokiu atveju ji turėjusi mirti apie 1370 m., o 
legendoje Vytauto „žmonos“ sudeginimas gretinamas su 
mirusiųjų deginimo pabaiga – taigi su Lietuvos krikš-
tu. Peršasi prielaida, kad Ariogaloje buvo sudeginta ne 
Vytauto žmona, bet motina – žodis „žmona“ galėjo būti 
įrašytas tiesiog per klaidą. Kadangi Gėluvos piliakalnis – 
senoji Ariogalos piliavietė – su jo papėdėje esančia pieva 
ir dabar jau užakusiu šaltiniu vadinamas Birutės vardu,38 
tokia tikimybė yra dar didesnė.

Ariogala neblogai dera ir prie Birutės žūties aplin-
kybių bendros rekonstrukcijos. Nors patogiausių bras-
tų per Nemuną ir Nerį būta Kauno apylinkėse, tačiau 
nuolatiniai kryžiuočių puldinėjimai lėmė, kad lietuvių 
pilių iki 1382 m. čia nebeliko, labai sumažėjo gyventojų. 
Ariogala buvo bene artimiausia stambesnė gyvenvietė, 
svarbus Žemaitijos centras. Be to, sudaryti sutarties su 
kryžiuočiais 1382 m. spalio 31 d. Jogaila atvyko į salą 
Dubysos žiotyse.39 Taigi šiose apylinkėse jis tikrai lan-
kėsi. Vadinasi, turime rimtą pagrindą spėti, kad būtent 
Ariogaloje atsirado pirminis Birutės kapas, iš karto tapęs 
jos kulto vieta, nors patį Birutės mirties faktą visuomenė 
įsisąmonino turbūt palaipsniui. Be to, panašiais atvejais, 
kaip minėta, visada atsiranda žmonių, linkusių atmesti 
bet kokius įrodymus ir kurpti legendas, esą mylimas he-
rojus ar herojė kur nors laimingai gyvena incognito.

Kai 1416 m. pavasarį Konstanco suvažiavime kry-
žiuočiai apkaltino Jogailą, kad šis nuskandinęs Vytauto 
motiną,40 jos mirtis, ko gero, jau buvo apipinta įvairiau-
siomis legendomis.

Lenkų teisininkai, rengę atsakymą Jogailos vardu 
(Poznanės vyskupas Andrius Laskaris ir Krokuvos uni-
versiteto rektorius Paulius Vlodkovičius41), neturėjo ga-
limybės suderinti su karaliumi kiekvieną žodį. Dauge-
liu atvejų jiems teko kliautis savo turimomis žiniomis. 
Apie Birutės kapo garbinimą, o gal net apie menamai 
„ilgą ir laimingą jos gyvenimą“ po visų nelaimių, jie 
galėjo būti girdėję, tarkime, iš žemaičių delegacijos, vie-
šėjusios Konstance nuo 1415 m. lapkričio iki 1416 m. 
kovo.42 Kapo egzistavimo faktas galėjo tapti netgi savo-
tišku įrodymu, kad kunigaikštienė nebuvo nuskandinta. 
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Taigi Lenkijos ir Lietuvos atstovų pareiškimą Konstanco 
suvažiavime, užginčijantį kryžiuočių teiginius, reikėtų 
vertinti ne kaip faktą, greičiau tai legendos, neigiančios 
charizmatinio asmens smurtinę mirtį, patvirtinimas. Bi-
rutės kapo garbinimas, žinoma, liudija ir jos kultą, ku-
riam Vytauto laikai buvo ypač palankūs. Pirma, Lietuva 
susidūrė su religijų kaitos drama ir tikrai nebūtų radusi 
tobulesnio moralinio orientyro už seniesiems dievams 
tarnavusią atsivertėlę, kuri vis dėlto įrodė esanti dora 
moteris, dėl savo šeimos paaukojusi net gyvybę. Antra, 
Vytautas neabejotinai buvo suinteresuotas palaikyti savo 
motinos kultą tiek dėl asmeninių, tiek dėl politinių prie-
žasčių. Galima net spėti, kad motinos kultu jis pasinaudo-
jo diegdamas krikščionybę – atsiranda tam tikrų Birutės 
asociacijų su Švč. Mergele Marija. Senuosiuose Trakuose, 
kur Vytautas gimė, o gal buvo ir pradėtas, didysis kuni-
gaikštis apie 1405 m. fundavo Viešpaties apreiškimo Švč. 
Mergelei bažnyčią.43 Naujųjų Trakų Švč. Mergelės Ma-
rijos apsilankymo bažnyčia, jo funduota 1409 m., tokių 
akivaizdžių asociacijų nekelia, vis dėlto Naujieji Trakai 
buvo vieta, kur Birutė – panašiai kaip Mergelė Marija 
pas Elžbietą – gyveno saugiai ir buvo gerbiama.44 Kaune, 
t. y. netoli Birutės žūties hipotetinės vietos, Vytautas apie 
1400–1408 m. irgi fundavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į Dangų bažnyčią.45 Vėliau, per Žemaitijos krikštą, Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčias didysis kuni-
gaikštis fundavo Veliuonoje ir Raseiniuose.46

Žinoma, pagerbti motiną Vytautas turėjo ir pagal 
pagoniškus papročius, kaip buvo įprasta tais laikais. 
Lietuvos metraščių Trumpajame sąvade yra legenda 
apie Kernavės kunigaikštienę Pajautą, kuriai atminti 
sūnus Kukovaitis pastatęs stabą,47 – Vytautas galėjo pa-
sielgti panašiai. Auganti jo šlovė neabejotinai stiprino 
ir motinos kultą, kurį propaguoti, ko gero, buvo dar 
aktualiau Žygimantui, stokojusiam asmeninės chariz-
mos. Diduomenė jo negerbė, vaizdavo tironu,48 taigi 
Žygimantas turėjo būti suinteresuotas nuolatos visiems 
priminti, kad kultinė Birutė yra ir jo gimdytoja. 

Daugiau kaip per pusę amžiaus vaidilutės, tapusios 
kunigaikštiene, kultas galėjo ne tik įsitvirtinti, bet ir 
plačiai pasklisti. Atsirado nemažai jos memorialų – 
šventviečių, tarp jų lemtingas vaidmuo vėliau teko Pa-

langai. Susiklostė ir Birutės mitologija – labiau tikėtina, 
kad tai buvo ne vientisas pasakojimas, o keletas tarpu-
savyje susijusių legendų. 

Vis dėlto XV a. Birutė buvo laikoma ne vien teigiama 
heroje. Janas Długoszas aprašė, kad Vokiečių ordino 
riteriai Markvardas Zalcbachas ir Frydrichas Šionen-
bergas per 1409 m. derybas įžeidė Vytautą, jam pačiam 
prikišdami priesaikos sulaužymą, o jo motinai – „do-
rybingumo stoką“. Už tai šie riteriai, patekę į nelaisvę 
Žalgirio mūšyje, buvo nukirsdinti Vytauto įsakymu, 
nes atsisakė atsiprašyti ir vėl pakartojo įžeidimus.49 
Kad apsižodžiavimo būta, patvirtina ir pats Vytautas, 
nors iš jo rašto neaišku, ar Vokiečių ordino pasiuntiniai 
iškoneveikė ir jo motiną, ar tik jį patį.50 Aptariant Bi-
rutės legendą, svarbu ne tiek šio konflikto turinys, kiek 
Długoszo pateikta įvykių versija, atskleidžianti, kad ku-
nigaikštienės reputacija buvo vertinama prieštaringai. 
O šis prieštaringumas, nuolat kurstantis ginčus, kaip 
tik ir užtikrino legendos gyvybingumą. Regis, tai galėtų 
paaiškinti, kodėl iki XVI a. pradžios žmonių atmintyje 
žinių apie Birutę buvo išlikę daugiau negu, pavyzdžiui, 
apie Oną Vytautienę.

XVI a. pradžioje Birutės legenda rašytinę formą įga-
vo, kaip minėta, Lietuvos metraščių Viduriniajame są-
vade. Čia pateiktame padavime nesunku įžvelgti ginčų 
dėl jos reputacijos atšvaitus: metraštininkui ypač rūpė-
jo pabrėžti, kad Birutė nenorėjo laužyti įžadų, todėl atsi-
sakiusi tekėti už Kęstučio, bet šis išsivežęs ją jėga. Žino-
ma, dėl tokios interpretacijos nukentėjo paties Kęstučio 
įvaizdis, metraštininkas net bandė gelbėti situaciją, pa-
brėždamas, esą, nepaisant pradinio smurto, Kęstutis 
atlydėjo Birutę į savo sostinę su didžiausia pagarba ir, 
sukvietęs brolius, paėmė ją į žmonas (o ne padarė savo 
sugulove).51 Kad ir kaip būtų, ši istorija vis tiek parodo 
Kęstutį nelabai gražioje šviesoje ir į tai teko atsižvelgti 
vėlesniems legendos perpasakotojams. 

Motiejus Strijkovskis padavimą perrašė beveik pa-
žodžiui, tačiau suteikė jam naujų akcentų: pabrėžė, 
kad Birutė – Vytauto motina, be to, didiko duktė. Dar 
pridūrė, esą Kęstutis užsuko pas Birutę, grįždamas po 
žygio į Prūsiją.52 Pirmieji du akcentai rodo, kad XVI a. 
pabaigoje Birutė jau buvo tapusi svarbi ne tik kaip mei-
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lės istorijos herojė, bet ir kaip Vytauto Didžiojo gim-
dytoja. Trečioji užuomina apie Kęstučio žygį į Prūsus, 
matyt, turėjo sustiprinti herojišką Vytauto tėvo įvaizdį 
(iš tikrųjų Kęstutis po žygio į Prūsiją niekaip negalėjo 
grįžti per Palangą, nes būtų tekę keliauti per Kuršių ne-
riją ir Klaipėdą).

Albertas Vijūkas-Kojelavičius prie Birutės mito prisi-
dėjo tuo, kad apibūdino ją kaip vestalę – šiuo pagrindu 
vėliau susiformavo jos kaip ugnies saugotojos įvaizdis. 
Beje, Birutės tėvu jis laikė Vidmantą,53 kuris iš tikrųjų 
buvo jos dėdė. Apskritai dėmesio kunigaikštienei jis skyrė 
nedaug: neperpasakojo Strijkovskio aprašytos legendos, 
vos vienu sakiniu užsiminė, kad Kęstutis vedė vestalę, ne-
įžvelgdamas čia jokios intrigos. Be to, klaidingai supratęs 
chronologiją, jis, kaip minėta, manė, esą Birutė – ne Vy-
tauto motina, bet pamotė. Taigi, XVII a. jos legenda jau 
buvo praradusi aktualumą.

Nors mitas pradėjo sklaidytis, tai nereiškia, kad išny-
ko pats kultas, sėkmingai gyvavęs toliau. Tą rodo ir anks-
čiau aptartas jėzuitų 1725 m. pranešimas apie Daugpilio 
apylinkėse garbintą Birutę, gyvulius globojančią, chto-
niškąjį moteriškumą reprezentuojančią deivę, o iš dalies 
ir vietovardžių, ypač kalvų, pavadintų jos vardu, gausa. 

Pirmojoje straipsnio dalyje jau aptariau, kad šio 
asmenvardžio paplitimu galima aiškinti tik dalies to-
kių vietovardžių kilmę – kiti Birutės kalneliai turėtų 
būti šventviečių reliktai. Įdomiausia, kad jų pavadi-
nimus aiškinančios legendos arba nežinomos, arba 
šiuos pavadinimus sieja su kitomis Birutėmis. Pavyz-
džiui, apie Ariogalos Birutkalnį (Gėluvos piliakalnį) 
pasakojama, esą čia ugnį kūrenusi vaidilutė Birutė, 
kurią pagrobęs ne Kęstutis (kaip būtų galima tikėtis), 
bet kažkoks Domantas, tada į juos trenkęs Perkūnas 
ir abu prasmegę skradžiai, o toje vietoje atsiradęs 
akivaras.54 Birutės kalnelis Šateikiuose (Plungės raj.) 
siejamas su grafo Pliaterio dukra. Apie Birutės kal-
nelį prie Maskoliškio (Širvintų r.) sakoma, esą taip 
jį pavadinę „vengrai“ – įprastas bandymas atsiriboti 
nuo senosios šventvietės. Apie Birutės kalnelį Dovy-
diškėse (Ukmergės r.) pasakojama tik tiek, kad čia 
jaunimas rengdavęs gegužines (tai irgi užuomina į 
sakralinę funkciją).55

Aišku, tautosakos užrašymai labai vėlyvi, tačiau tuo 
atveju, jei dauguma Birutkalnių būtų atsiradę kartu su 
nacionalinio romantizmo banga XIX–XX a. sandūroje, 
jie kaip tik būtų siejami su garsiąja Trakų kunigaikštie-
ne. Labiau tikėtina, kad šie vietovardžiai radosi anks-
tesnėje epochoje, o vėliau mitologija, kuria jie grindžia-
mi, išsikraipė arba visai nunyko.

Autentiškiausia Birutės legenda išliko Palangoje. 
Tai galėjo lemti keletas aplinkybių. Pirma, Strijkovskis 
„Kronikoje“, išleistoje 1582 m., paliko rašytinį liudijimą 
apie „šventos Birutės“ garbinimą ant kalno, pavadinto 
jos vardu, ir netgi suabejojo, ar vietinis kunigas teisin-
gai elgiasi, rinkdamas aukas per šios pagonės garbinimo 
apeigas.56 Strijkovskio kritika galėjo tapti impulsu kuo 
skubiau sukrikščioninti šventvietę, ant kalno buvo pa-
statyta Šv. Jurgio koplyčia – Ališauskas ją, ko gero, pa-
grįstai sieja su Kotrynos Jogailaitės 1590 m. fundacija 
Palangos bažnyčiai.57 

Šv. Jurgis pasirinktas, beje, labai taikliai, nes kas gi 
vaizduojama paveiksluose arba skulptūrose apie mito-
loginį jo žygdarbį? Karžygys, mergelė ir drakonas. Taigi 
asociacija akivaizdi: karžygys – Kęstutis, mergelė – Bi-
rutė, o drakonas galėjo simbolizuoti įveiktą pagonybę 
(arba Vokiečių ordiną, kaip kam labiau patinka). 

Birutės kalno koplytėlėje buvo ir šv. Elenos paveiks-
las. O šv. Elena – krikščionybę įteisinusio imperatoriaus 
Konstantino motina – irgi galėjo būti suvokiama kaip 
tam tikra Birutės analogija.58 

Pasakojama, kad XVI a. ant Birutės kalno buvusi pa-
statyta Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlė, kurią žmonės 
pradėję garbinti kaip Birutę.59 

Taigi Birutės kalnas visada turėjo kažką, prie ko galė-
tų „prisirišti“ legenda, todėl nereikėtų stebėtis, kad čia 
ji išsilaikė ir sulaukė laikų, lėmusių jai atgimti iš naujo.

Sąlygas tam atgimimui sudarė romantizmas, ne tik 
paskatinęs domėtis praeitimi, bet ir išpopuliarinęs jau-
nos, gražios žynės vaizdinį. XIX a. menininkų vaizduo-
tę tiesiog kerėjo druidės ir kitokios burtininkės, įkvė-
pusios tokius šedevrus kaip garsioji Vincenzo Bellini’o 
„Norma“, kurios premjera įvyko 1831 m. O Lietuvoje 
nieko nereikėjo išgalvoti – pakako legendai apie gra-
žuolę žynę suteikti meninę formą.
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Silvestras Valiūnas, tikriausiai įkvėptas kultūrinio 
žemaičių sąjūdžio, apie 1823 m. parašė baladę „Biru-
tė“. 1824 m. ši baladė, pavadinta „Dūmojimas seno 
žemaičio ant kalno Birutos“, įtraukta į Dionizo Poškos 
rinkinį „Bitelė Baublyje“, šiek tiek patobulintas varian-
tas 1828 m. paskelbtas lenkų žurnale Kolumb. Baladė, 
virtusi daina, buvo dainuojama per 1830–1831 m. su-
kilimą, kuriame žuvo jos autorius.60

Teodoras Narbutas aprašė Birutės legendą 1835 m. 
išleistame „Lietuvių tautos istorijos“ I tome, kuris buvo 
skirtas senovės lietuvių mitologijai. Čia jis, viena vertus, 
apibendrino žinias, surinktas iš XVI–XVII a. istorikų 
veikalų, sudėliojo Birutės gyve-
nimo chronologiją, remdamasis 
nuogirdomis apie Konstanco su-
važiavimą, antra vertus, sukūrė 
legendai tam tikrą foną, paminė-
damas, esą Palangoje, ant Birutės 
kalno, buvusi Praurimės šventy-
kla su amžinosios ugnies aukuru. 
Vadino Birutę vaidilute, o kalną 
Palangoje – jos kapu, nors nu-
rodytas lietuviškas pavadinimas 
„Raksztis“ galėjo būti interpre-
tuojamas įvairiai.61 

Narbuto medžiagai poetinę 
formą suteikė Józefas Ignacy’s 
Kraszewskis, 1836 m. sukūręs ba-
ladę „Birutė“.62

Simboliška, kad Kraszewskio ir 
Valiūno balades (antroji išversta 
į lenkų kalbą ir pavadinta liaudies 
daina)63 su Andrzejaus Penkowskio litografija, tapusia 
kanoniniu Birutės atvaizdu, Józefas Krzeczkowskis 1837 
ir 1838 m. išspausdino literatūros almanacho, pavadin-
to Biruta, pirmame ir antrame numeriuose.

Baladės pateikia dvi skirtingas legendos apie kuni-
gaikštienę interpretacijas. Kraszewskis išryškina mei-
lės ir pareigos dramą: vaidilutė vaizduojama aistringai 
mylinti Kęstutį, bet pasiryžusi įvykdyti dievams duotą 
pažadą, todėl po Kęstučio mirties ji grįžta prie savo jau-
nystės altoriaus – prie savo ugnies ir tikėjimo, kad čia, 

po šventyklos griuvėsiais, susitiktų su dievais. Iš esmės 
baladė atkartoja archetipinį siužetą apie dieviškos gra-
žuolės meilę mirtingajam ir grįžimą atgal į transcen-
dentinį pasaulį po mylimojo mirties. Apie Vytautą net 
neužsimenama.

Valiūnas labiau rėmėsi liaudiškąja tradicija, nors pir-
masis variantas, pateiktas Dionizo Poškos, liudija, kad 
baladės autorius buvo gerai susipažinęs su visa prieina-
ma ano meto istoriografija, – pavyzdžiui, įvardijo šešis 
sūnus, priskiriamus Birutei,64 o Narbutas „Istorijos…“ 
I tome nurodė tik keturis (vėliau pasitaisė65). Valiūno 
baladėje esama detalių, neminimų niekur kitur: pavyz-

džiui, Birutės kalnas vadinamas 
jos susitikimo su Kęstučiu vieta, 
rašoma, kad ant šio kalno Kęs-
tutis liepęs pastatyti rūmus (le-
genda galėjusi atsirasti, susiejant 
pasakojimus apie Naujųjų Trakų 
pastatymą ir Palangos gyvenvie-
tės atsikūrimą XV a.). Birutės 
paveikslas kuriamas, nusižiūrėjus 
į liaudies dainų motyvus: pabrė-
žiamas jos paprastumas (ne kokia 
nors karalaitė, bet bajoro duktė 
arba tiesiog paprasta mergelė), 
darbštumas (savo siūtus marški-
nius dėvėjo), rūpinimasis šeima 
(neša broliams pietus laukne-
šėly). Kad Birutė davusi įžadus 
Perkūnui, paminima tik tarp kit-
ko, Valiūnas čia neįžvelgia jokios 
dramos: sutikusi Kęstutį, mergelė 

iškart „puola ant veido“ ir nuolankiai sutinka tapti jo 
žmona. Tačiau Valiūnui labai svarbu pabrėžti, kad ji 
pagimdė šešis sūnus, o svarbiausias iš jų, pagal vėles-
nį, labiau nugludintą variantą, – Vytautas. Trumpiau 
tariant, pagrindinis Valiūno baladės akcentas yra tai, 
kad Vytautą Didįjį pagimdė paprasta mergelė.

Ar bereikia sakyti, kad tokia interpretacija atrodė ak-
tualiausia XIX a. lietuviams? Birutė jų atmintyje vis dar 
buvo gyva – jie melsdavosi jai, prašydami palengvinti 
skurdžią dalią, išgydyti nuo ligų.66 O mokytas vyras pa-

Andrzej PENKoWSKI. Birutė. 1838
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teikė įrodymų, kad „šventoji Birutė“ – ne išgalvotas as-
muo, ji buvusi tikra ir netgi viena iš jų! Galima sakyti, 
kad tautą iš letargo pažadino Birutė, grąžinusi lietuviams 
savo vertės pajautimą. Apie kunigaikščių žygdarbius ra-
šyta daug, bet valstiečiams jie vis tiek atrodė tolimi, o ro-
mantiška kunigaikščio meilė paprastai merginai ir kartu 
jos pripažinimo istorija jaudino kiekvieną. Čia ne tik Va-
liūno poetinio talento, bet ir pačios herojės nuopelnas. 
Giliai simboliška tai, kad autoriaus vardas beveik iškart 
buvo užmirštas, o baladė liaudiškai pervadinta „Birutės 
daina“, tarsi pati kunigaikštienė būtų ją kažkokiu stebu-
klingu būdu sukūrusi ir apreiškusi Lietuvai.

Staigus, pavasariniam potvyniui prilygstantis Birutės 
kulto atgimimas, tapęs pačios Lietuvos atgimimo išraiš-
ka ir pranašyste, paskatino atstatyti koplyčią ant jos kal-
no. Iniciatyvos ėmėsi Palangos klebonas Konstantinas 
Steponavičius. Mūrinė koplyčia pradėta 1866 m., tačiau 
caro valdžia, įžvelgusi čia „politiką“, sustabdė darbus ir 
ketino statinį nugriauti. Steponavičius nuėjo kryžiaus 
kelius, susigadino sveikatą, bet vis dėlto sugebėjo gauti 
paties Rusijos imperijos vidaus reikalų ministro leidi-
mą – koplyčia buvo baigta ir 1869 m. klebonas dar su-
spėjo ją pašventinti (Steponavičius mirė 1870 m.). Ko-
plyčioje stovėjo kunigaikštienės Birutės skulptūra visu 
ūgiu – grafo Juozapo Tiškevičiaus užsakymu ją išdrožė 
liaudies meistras Augustinas Potockis. 

Caro valdžiai Birutės koplyčia vis tiek buvo kaip 
krislas akyje. XIX a. pabaigoje ją remontuoti teko slap-
ta, paskui policija ilgai šniukštinėjo, ieškodama kal-
tininkų, bet nerado.67 Pasakojama, kad kunigaikštis 
Mykolas Oginskis, iš Plungės atvažiuodavęs vasaroti 
į Palangą, savo orkestrui liepdavo groti vieną iš „Bi-
rutės dainos“ melodijų, labai panašią į lenkų patrioti-
nę dainą „Boże, coś Polskę“. Lenkomanai nusiimdavo 
kepures, dažnas net atsiklaupdavo, o tada kunigaikštis 
pranešdavęs, kad skambėjo lietuvių kūrinys „Ant ma-
rių kranto, Palangos miestely“. Dėl to užsitraukė ne tik 
lenkomanų pyktį, bet ir ne kartą turėjo aiškintis poli-
cijai.68 Birutė tapo vis labiau įsisiūbuojančios kovos už 
Lietuvos savarankiškumą simboliu.

XX a. pradžioje šiek tiek atlėgus caro priespaudai, Ga-
brielius Landsbergis-Žemkalnis ir Mikas Petrauskas nu-

sprendė Birutės legendą perkelti į sceną. Operos prem-
jera 1906 m. lapkričio 6 d. įvyko Vilniaus miesto salėje 
(dabar – Nacionalinė filharmonija), ten pat, kur prieš 
metus buvo sušauktas Didysis Vilniaus Seimas. Muziki-
niu atžvilgiu tai, aišku, nebuvo „Norma“, bet net ir ji ga-
lėtų pavydėti tokio pasisekimo, kokio sulaukė „Birutė“.

Operos libretas kartu tapo ir naujausia Birutės le-
gendos versija. Kurdamas pjesę, kurią pradėjo rašyti 
1900 m., Landsbergis-Žemkalnis daugiausia rėmėsi Va-
liūno balade, šį tą pasiskolino iš Narbuto. Birutės kalnas 
buvo vaizduojamas kaip šventyklos vieta (čia atsirado ir 
kitų vaidilučių), tad Birutę teko perkelti gyventi į mena-
mo jos tėvo Vidmanto dvarą. Daugiausia keblumų kėlė 
dievams duoto įžado sulaužymas, bet Landsbergis-Žem-
kalnis rado tiesiog genialų dilemos sprendimą: Birutė 
apskritai nebuvo davusi skaistybės įžado – ji tik ketino 
tai padaryti, gindamasi nuo didžiojo magistro Vinricho 
Kniprodės, siekusio paversti ją Marienburgo šeimininke!

Siužetas išėjo, švelniai tariant, absurdiškas, tačiau ne-
skubėkime smerkti autoriaus. „Normos“ libreto kūrėjas 
Felice Romani’s savo heroję privertė įsimylėti romėną, 
pagimdyti jam du vaikus, o paskui dar kentėti dėl myli-
mojo neištikimybės su kita druide. Landsbergis-Žem-
kalnis taip smarkiai nenusifantazavo.

Vis dėlto jo libretas padarė įtaką vėlesnei istoriogra-
fijai. Kalną paskelbus šventviete, imta ieškoti Birutės 
gimtinės, ir netrukus „nustatyta“, kad ji gyvenusi šalia 
Palangos esančiuose Vydmantuose. Net susivokus, kad 
šaltiniuose minimas Vidmantas buvo ne jos tėvas, o 
dėdė, Birutė vis tiek kildinama iš Vydmantų,69 nors šis 
kaimo pavadinimas minimas tik nuo XX a. pradžios70 

ir su dėde Vidmantu, matyt, neturi nieko bendra.
Rimtesni istorikai, aišku, vengia kategoriškų pareiš-

kimų, tačiau tradiciją uoliai tęsia literatai – pavyzdžiui, 
Jonas Mačiukevičius,71 Jonas Užurka.72 O Jonas Laucė 
savo romane Birutę iškėlė į Kretingą.73 

Vis dėlto didžiausių abejonių kėlė ne tiek Birutės įža-
dai, kiek Kęstučio elgesys, kuris, kad ir ką sakytume, 
atrodė ne itin doras. Istorikai, panašiai kaip ir Lands-
bergis-Žemkalnis, stojo galbūt nesąmoningai ginti vy-
riškosios istorinio herojaus garbės. Ignas Jonynas abe-
jojo, ar Birutė apskritai galėjusi kurstyti šventąją ugnį, 
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nes šis ritualas siejamas su Perkūno garbinimu ir pa-
prastai jį atlikdavę vyrai.74 Padavimą apie Birutės įža-
dus imta aiškinti Renesanso įtaka ir analogija su Romos 
vestalėmis,75 nors legendų apie romėnų deivės Vestos 
vaidilučių grobimus nebuvo, o legenda apie Rėją Silvi-
ją, kuri pagimdė Romulą ir Remą, paremta visai kito-
kiu – dievo aistros mirtingajai siužetu.76 Aukšta Birutės 
kilmė, jos ryšiai su įtakingiausiomis žemaičių didikų 
šeimomis istoriografijoje tapo nenuginčijamu „faktu“ 
ir pagrindu kitoms teorijoms kurti,77 nors apie Birutės 
kilmingumą, juo labiau apie tai, kad ji buvo žemaitė, 
pirminiai šaltiniai neužsimena.

Maždaug toks istoriografinis ir literatūrinis šleifas 
tįsta paskui legendą, atkeliavusią iki mūsų dienų. Pas-
taruoju metu aiškiai stengiamasi Birutę demitologizuo-
ti. Turiu omenyje ne tik čia aptartą Vytauto Ališausko 
straipsnį „Kulto tradicija lokalioje religinėje bendrijoje: 
Birutės atvejis“ ar istoriografijos tendenciją vaizduoti 
Kęstučio žmoną kaip visiškai eilinę kilmingos giminės 
dukterį, kokios vedamos vien iš išskaičiavimo, bet ir, 
pavyzdžiui, romaną „Mirštančių dievų kerštas“, kurio 
autorius Jonas Laucė įkyriai perša Birutei kitą mylimąjį, 
tuo motyvuodamas, kodėl ji nenorėjusi tekėti už Kęstu-
čio ir ketinusi pasižadėti dievams.78

Tokias tendencijas galima aiškinti bendra tautinių 
„mitų“ griovimo mada. Antra vertus, senasis Birutės 
įvaizdis, paremtas XIX–XX a. romantizmo kanonais, 
tikrai neatitinka nūdienos skonio: šiandieninė prota-
gonistė negali būti drovi „mergelė“, kuri, vos pama-
čiusi „poną“, „puola ant veido“. Entuziastingieji mitų 
griovėjai, galbūt patys to nesuvokdami, valo kelią 
naujam Birutės mitui?

O koks jis bus, parodys laikas. Birutės istorijoje gali-
ma įžvelgti daug ką: lemtingu žavesiu apdovanotą gra-
žuolę ir nepriklausomą moterį, vengiančią santuokinių 
įsipareigojimų, atsidavusią motiną ir abejoti drįstančią 
žmoną, nepalaužiamą kovotoją, narsią kunigaikštienę, 
kuri daugiau kaip dvidešimt metų sukosi politikos ir 
karo verpetuose, o kartu gal ir tikrą šventąją, du kartus 
stebuklingai pakreipusią Lietuvos likimą. Tokie hero-
jai neužmirštami, Birutės legendai tikrai lemta sulaukti 
dar vieno atgimimo.

Juo labiau kad kuklus paminklėlis Palangos botani-
kos parke nuolat apkaišomas gėlėmis. 
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Almantas Samalavičius monografijoje „Mies-
tas ir protas. Urbanistinės teorinės refleksijos 

XX a. Vakaruose“ analizuoja urbanizacijos pro-
cesų ir mąstančio proto sąveikas su kuriančia 
vaizduote. Autorius nekelia sau uždavinio išsa-
miai ir nuosekliai aptarti visų svarbesnių urba-
nistinio mąstymo vingių ar teorinių nūdienos 
urbanizacijos aspektų. Knygoje siekta išsamiau 
aptarti svarbiausias, reikšmingiausias, didžiau-
sią poveikį urbanistikos profesionalams ir vi-
suomenei padariusias XX a. moderniojo miesto 
sampratas, solidžiausias urbanizacijos refleksijas, 
išryškinti šiose mąstymo projekcijose slypintį to-
lesnių miestokūros idėjų ir tendencijų potencia-
lą, nušviesti ir aptarti destruktyvaus urbanistinio 
mąstymo ištakas, žalingą ideologiją skleidusias 
urbanistines (pirmiausia Le Corbusier ir jo pase-
kėjų) koncepcijas. Pirmą kartą Lietuvos urbanis-
tikos istorijos ir teorijos kontekste pateikiamas 
išsamesnis praėjusio amžiaus teorinių miesto 
apmąstymų mentalinis žemėlapis.

Knyga skirta tyrinėjantiems, studijuojan-
tiems įvairialypę teorinę ir istorinę moder-
niojo miesto problematiką – urbanistams, ar-
chitektūrologams, menotyrininkams, miesto 
sociologams, architektams ir visiems tiems, 
kuriems rūpi šiuolaikinė miestokūra, lemsian-
ti, kokia bus miestų ateitis.

Kai tik buvo paskelbta, kad gegužė – mandagumo 
mėnuo, svajonių humoristas Juozapas iškart pa-

reiškė, neva jis, paskutinis pavasarinis, apskritai yra 
nelietuviškas!

Kai viena profesorė iš Obelių, o gal tiesiog šiaip 
iškritusi iš obelies, ėmė viešai piktintis, atseit „iki 
šiol turbūt niekam nekilo klausimų, kas yra vyras, 
o kas yra moteris“, minėtas svieto juokintojas ir vėl 
praleido gerą progą patylėti. Pažėrė pavojingai kvai-
lų svarstymų, kodėl darbdaviai, kurie daugiausia yra 
vyrai, dažniausiai elgiasi kaip moterys, t. y. vieniems 
duoda, o kitiems ne? (Čia kalbama apie gerą darbą ir 
padorų atlyginimą.)

Su visais laikais aktualiu lyčių klausimu kadaise 
buvo susidūręs pats Einsteinas, kai viešėjo pas turtin-
gus amerikiečius. Šeimininkė, nusivedusi mokslinin-
ką prie lango, išliejo visą širdį, rodydama į žvaigždes:

– Štai ten Venera. Atskiriu ją, nes spindi tarsi graži 
moteris!

– Bet juk tai Jupiteris, – nesutiko Eisteinas.
– Ak, profesoriau, jūs tikrai nuostabus! Iš tokio di-

delio atstumo atskiriate planetos lytį!
Štai kaip būta senais gerais laikais! O dabar darosi 

sunku atskirti net žvelgiant iš visai arti, nebent pasek-

Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai. CXii

VeNeriNės 
proto ligos
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tume premjero pavyzdžiu ir sudarytume darbo grupę 
skirtumams pagal lytinius požymius nustatyti. Tačiau 
kiekvienas obuolys turi savo kirminą. Ne visos darbo 
grupės dirba efektyviai. „Jūsų pasiūlymus laikau visiš-
kai netinkamais. Net jeigu jie pasitvirtintų, niekada 
tuo nepatikėsiu“, – pareiškė Algirdas II, gavęs darbo 
grupės, sudarytos mokesčių reformai parengti, atas-
kaitą. Įsikarščiavę grupiniai veltui aiškino, kad du kart 
du visada bus keturi, kitaip skaičiuoti negalima, prem-
jeras vis tiek reikalauja 
naujo, socialdemokra-
tiško rezultato, nes taip 
jam liepęs Bradauskas, 
kuris laikosi seno gero 
kalambūro: „Если не-
льзя, но очень хо-
чется, то можно…“ 
Kitos darbo grupės va-
dovas buvo apdaires-
nis ir iškart paklausė: o 
kiek reikia? Trečios ve-
dlys, būdamas ne toks 
tiesmukas kietakaktis, 
iškilmingai pasižadė-
jo premjerui: „Dėl jūsų 
padarysiu viską – užsi-
merksiu ir nematysiu, 
ką veikiate.“ Atsirado ir 
tokių, kurie pareiškė verčiau liksią be darbo, negu pri-
klausysią premjerinei „pochazuchos“ grupei…

Susirūpinęs dėl taip pakrypusių reikalų ir smuk-
telėjusio reitingo, Algirdas II užsuko į mano būrimo 
saloną Dura necéssitas pasitarti, kokias darbo grupes 
dar vertėtų ir gal net pavyktų sudaryti. Patariau įsteig-
ti anoniminį sveiko protavimo klubą, kur galėtų vykti 
politiniai proto mūšiai. Pasiūliau keletą suktų klausi-
mų, pavyzdžiui: „Kur yra upių, bet nėra vandens? Kur 
yra miškų, bet nėra medžių? Kur yra miestų, bet nėra 
namų?“ Nihilistai intelektualai, aišku, sakytų, kad Že-
mėje po ekologinės katastrofos, bet atsakymas papras-
tas kaip du kart du: žemėlapyje. Čia nesusipainiotų 
net energetiškoji ūkio ministrė, o juo labiau sveikatos 

ministras, jau įrodęs, kad sveikai protauti yra nepa-
prastai gabus, nes vos keliais žodžiais sugeba paskleis-
ti tirštą spiečių žavingų nesąmonių.

Šiais sunkiais laikais nesėkmė – taisyklė, o sėkmė – reta 
išimtis, patvirtinanti tą taisyklę, todėl netgi traukos (išsky-
rus lytinę) dėsnis turėtų būti performuluotas pagal naujas 
aplinkybes: kūnai visada krinta taip, kad pridarytų kuo 
daugiau bėdos… Fortūna abejingai nusisukusi net nuo 
karalių – antai Ispanijos monarchui, jau ir taip nukentė-

jusiam per dramblių me-
džioklę Botsvanoje, teko 
atsisakyti savosios 41,5 m 
„Fortūnos“, nes ši jachta 
kaskart suryja degalų už 
20 tūkstančių eurų! Api-
plėšė ispanai savo kara-
lių, bet lietuviai, bent jau 
10 būsimųjų teisininkų 
ir politologų, nieku gyvu 
neleis, kad būtų apiplėš-
tas Viktoras U. Todėl 5 
dailiosios ir 5 stipriosios 
lyties atstovai rūsčiai 
klausia: „Tad jei pagal 
tokius dokmentus teismas 
nepripažino, kad V. Uspa-
skichui turi būti grąžinti 
pinigai, tai kaip gali reikšti 

pretenzijas tam pačiam V. Uspaskichui?“ Vietoj įrodymų 
pateikę keletą „dokmentų“, kuriuose „etiniais sumėtimais 
pavardė ir asmens kodas užtušuoti“, aktyvistai reikalauja 
liautis „taikyti šlykščius dvejopus standartus“.

„Yra dar parako parakinėje, – džiūgauja jaunimo 
apspistas karštagalvis šaltkalvis, – turiu bent 10 abie-
jų lyčių įvairaus kalibro šovinių!“

10 šovinių turi ir kultūros ministras, sudaręs Kultū-
ros tarybą iš dešimties asmenų, pasiryžusių dalyti kul-
tūros pinigus su narsiu šūkiu „Tebūnie naktis!“

tiesiai iš naktinių dalybų
Krescencija ŠURKUtĖ
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fan Wierzbicki (page 46).

Ramunė BALEVIČIūtĖ. Paulius Ignatavičius‘ Feeling of Being a Stranger. 
About the new plays „Hamlet is dead. there is no Gravity“ and „dostoyevsky 
for Kids“ (page 50).

Kęstutis ŠAPOKA. Here, There , Everywhere and Always. two exhibitions of 
Algirdas Šakalys in Kaunas. A couple of decades ago, like in times of „silent 
modernism“ colleagues were talking about the underground genius Algirdas 
Šakalys. It is strange how often history repeats itself – we look back and see 
something were were unable to see earlier and we gaze with admiration and 
awe (page 53).

Rima PALIjANSKAItĖ. Vydūnas – Bridge between Lithuanian and German 
cultures. Vydūnas’ anniversary celebration was held in Lithuania and in de-
tmold, Germany, during the days of Europe and his monument was inaugu-
rated. An overview (page 55).

julius KELERAS. Poems (page 59).

Kęstutis ŠAPOKA. A Road to Oneself. Performance Archive of Vaida tamoševi-
čiūtė in jonava gallery Homo Ludens (page 62).

Vida KALUzA. Lithuanian in the Hearts of Europe and Europeans. dr. dalia 
Grybauskaitė, President of the Republic of Lithuania, award the Charlemagne 
Prize in Aachen, on 9 May 2013. the Lady, the nation, and Lithuania was prai-
sed like no one before. It is strange since Lithuania in Germany is most often 
mentioned in reports about car thieves and hardly mentioned among most 
hard working people (page 65).

Western Europe and Its Leftovers. tomas Kavaliauskas interviews anthropologist 
Christian Giordano, professor of Fribourg University, Switzerland (page 68).

jonas RUdOKAS. Who and How Created Autonomy in Vilnius Region in 1989-
1992? Revolutionary events of 1988-1991 in Soviet Union affeted the life of 
Vilnius region: they demonstrated national differences, mentalities, national 
problems that were silenced before. But even a quarter of century passsed 
many of these problems are still around. We still hear angry voices claiming 
that Lithuania neglects education of minorities, though it provides more fi-
nancial alocations to it than any other state in the world. these myths are still 
widespread in In Vilnius and Šalčininkai regions providing fuel to misunders-
tanding between Lithuania and its neighbors (page 72).

Algirdas GRIGARAVIČIUS. The Fall of Aušra: Circumstances and Participants. 
this year we are celebrating 130th anniversary of this important newspaper 
that marked the beginning of national resurgence movement at the end 
of the 19th century. Lithuanians declared that they want to be a modern 
and educated European nation: to have intellectuals, literature, culture and 
respect among other nations. In a few dozens of years people will have diffi-
culties in understanding how this small humble publication could have star-
ted such big things (page 78).

Inga BARANAUSKIENĖ. Grand Duchess Birutė of Lithuania: Legends and Facts. 
A tendency to misrepresent historical charismatic figures can be explained 
by a current climate in which breaking of „myths“ prevails. Besides, an older 
image of Birutė based on Romanticist canons can not be accepted in present 
times. But enthusiastic „myth-breakers“ unconsciously make up a new myth, 
writes historian (page 82).

Krescencija ŠURKUtĖ. Venéreal diséases of mind. Ironical essay on Lithuania’s 
cultural and political life (page 93).
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Nicholas BRAdBURy, Almantas SAMALAVICIUS
The freedom of the fox in the chicken run (En) (Lt)
A conversation with novelist Nicholas Bradbury
Nicholas Bradbury made his literary debut this year with the novel „Market 
Farm“, a reworking of George Orwell‘s „Animal Farm“ for the free market era. 
He talks here about influences for his satirical take on the current financial 
crisis and potential grounds for hope for the future.

Almantas SAMALAVIČIUS, Immanuel WALLERStEIN
New world-system? (En) (Lt)
A conversation with Immanuel Wallerstein
At some point, there is a tilt; there always is. then we shall settle down into 
our new historical system. Wallerstein foresees one of two possibilities: 
more hierarchy, exploitation and polarization; or a system that has never 
yet existed, based on relative democracy and relative equality. 

Béla NóVé
The Orphans of ‘56 (En)
Hungarian child refugees and their stories
Of the 200,000 Hungarian refugees who fled Hungary following the Soviet 
invasion in 1956, close to 20,000 were “unaccompanied minors”. Shortly 
after the fifty-sixth anniversary of the Hungarian Revolution, historian and 
former dissident Béla Nóvé traces their life stories. 

Molly Scott CAtO, Almantas SAMALAVIČIUS
Flourishing within limits  (En)
A conversation with green economist Molly Scott Cato.
Green economist Molly Scott Cato acknowledges the extraordinary ad-
vances that economic growth has brought. However, she insists that only 
by learning to flourish within limits can we hope to regain our sense of 
the good life.

joshua FARLEy, Almantas SAMALAVIČIUS
Against growth (En) (Lt)
A conversation with economist joshua Farley
Given the relation between economic production and ecological degra-
dation, joshua Farley is convinced that economic growth must stop. It is 
just a question of when. And whether cooperation will displace competi-
tion as the dominant concept in the economic paradigm.

Norman LILLEGARd, Almantas SAMALAVICIUS
Ideology or truth? (En) (Lt)
A conversation with Norman Lillegard 
In a wide-ranging discussion, Almantas Samalavicius and the philsopher 
Norman Lillegard consider the dangers of relativism, the crisis of educa-
tion, pleonexia and the economic crisis, and whether literature should 
provide moral instruction.

Mark ANIELSKI, Almantas SAMALAVICIUS
The pursuit of happiness  (En) (Lt)
A conversation with economist Mark Anielski
the global debt crisis is encouraging economists and others to explore al-
ternative ways of measuring national wealth. In conversation with Alman-
tas Samalavicius, Mark Anielski discusses the possibility of an economic 
system based on wellbeing rather than unlimited growth.

Claus LEGGEWIE
Continuities denied  (de) (En) (Lt)
Explaining Europe’s reluctance to remember migration
Why does Europe find it so difficult to remember the facts of migrati-
on, both voluntary and forced? Reluctance to address the more noxious 
aspects of collective European identity impedes an engagement with 
migration history, argues Claus Leggewie.

Some Kultūros barai articles 
and translations in eurozine 
(www.eurozine.com):

KULTŪROS BARAI
 Kultūros ir meno mėnesinis žurnalas

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 transnacionali-

niam bendravimui ir diskusijoms.

Geriausi straipsniai iš visos Europos   

Projektas Aukštosios kultūros impulsai mokykloms AKIM  
finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ 
priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Spaudė akcinė bendrovė Spauda, www.spauda.com
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
tiražas 3200 egz.

Kaina – 4,99 Lt

SRtR fondas remia rubrikas: 
Problemos ir idėjos; Rūpesčiai ir lūkesčiai; Nuomonės apie 
nuomones; Kūryba ir kūrėjai; Paveldas ir paminklai.

SRtR fondas įsipareigoja Kultūros barų 
2013 m. projektui „Savitumo estetika: 
veidai ir kaukės“ suteikti 270 000 litų 
finansinę paramą.
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