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Anotacija. Straipsnyje aptariamas nacionalinės premijos laureato Grigorijaus Kanovičiaus 
romanas Šėtono apžavai (liet. k. 2002, Vilnius; rusų k. 2002, Jeruzalė, 2007, Maskva), vaiz-
duojantis fiktyvaus Miškinių miestelio žydų gyvenimą Lietuvoje 1939–1941-aisiais, sovietų ir 
nacių okupacijų metais. Etikos filosofijos kontekste (Emmanuelis Levinas, Antanas Maceina) 
svarstomas romane svarbus Dievo ir blogio santykio klausimas, kuris susiejamas su žydų ir 
krikščionių dvasine tradicija (Normanas Solomonas, Mindaugas Pikūnas), Senojo Testamento 
Esteros, Jobo, Zacharijo ir Amoso knygomis, litvakų religiniais papročiais, paliečiami kai kurie 
bendresni politiniai, moraliniai Holokausto aspektai (Hanah Arendt, Robertas van Vorenas) ir 
Kanovičiaus meninio vaizdavimo ypatumai. Romano Šėtono apžavai pasaulis yra pasmerktas 
išnykti. Dievo „mirtis“, kuri dažnai siejama su Holokaustu („kur Dievas buvo Aušvice?“), 
romane grindžiama žmonių abejingumu blogiui, dvasios inertiškumu, negebėjimu pajusti 
bendrystės su kitais.

Esminiai žodžiai: Grigorijus Kanovičius, Lietuvos žydai, Holokaustas, Senasis Testamentas, 
etikos fi losofija.

Įvadas. Apie Dievo siunčiamą blogį

„Darau šviesą ir kuriu tamsą, sukuriu gerovę ir sukeliu negandas, – aš – VIEŠPATS – 
visa tai padarau“ (Iz 45:7), – taip savo pateptajam, persų karaliui Kyrui, kalba Dievas. 
Toks „prisipažinimas“ kelia klausimą, kodėl Dievas, „pasaulio šviesa ir meilė“, žmonėms 
siunčia blogį? Ir jei jis atsakingas už blogį, koks yra velnio vaidmuo? 
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Po Antrojo pasaulinio karo neretai svarstyta, kur Dievas buvo Aušvice, taip apkal-
tinant jį tuo, kad apleido pasmerktuosius. Į šį klausimą bandė atsakyti žydų rabinai, 
krikščionių kunigai, filosofai, istorikai ir, žinoma, Holokausto aukos, jis kartojamas 
ir mūsų dienomis (Puslys, 2015). Vienas pirmųjų šį klausimą iškėlė Martinas Buberis 
paskaitoje „Dangaus ir žemės dialogas“ (The Dialogue Between Heaven and Earth, 1951): 
„Kaip vis dar įmanoma gyventi su Dievu Aušvico laikais? Susvetimėjimas su juo tapo 
pernelyg žiaurus, o slapstymasis vienas nuo kito per daug gilus“ (cit. pagal: Solomon, 
1997, 247). François Mauriacas, aptardamas rašytojo, politinio aktyvisto profesoriaus 
Elie’io Wieselio knygą apie Holokausto patirtį Naktis (Night, 2006), teigia: „Nietzsche’s 
šauksmas [kad Dievas mirė – R. K.] artikuliuoja beveik fizinę realybę: Dievas yra miręs, 
meilės Dievas, švelnumo ir paguodos, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas [...] amžinai 
dingo Holokausto dūmuose“ (Mauriac, 2006, 23). 

Šiame straipsnyje aptariamas nacionalinės premijos laureato Grigorijaus Kanovičiaus 
romanas Šėtono apžavai (liet. k. 2002, Vilnius; rusų k. 2002, Jeruzalė, 2007, Maskva), 
vaizduojantis Holokausto situaciją Lietuvoje, fiktyviame Miškinių miestelyje. Literatūros 
kritiko Petro Bražėno teigimu, Kanovičius buvo užsimojęs „sukurti skaudžią istorinę 
patirtį sukaupusios savo tautos epą“ (Bražėnas, 2014, 10). Šį epą sudaro keli romanai, 
apimantys laikotarpį nuo 1905 iki 1943 metų: tai Kvailių ašaros ir maldos (1983), Ir nėra 
vergams rojaus (1985), Ožiukas už porą skatikų (1989), Nusišypsok mums, Viešpatie (1989). 
Paskutinė romanų ciklo dalis Šėtono apžavai pasakojimu apie Holokaustą užbaigia 
Miškinių miestelio žydų istoriją.

Romanas straipsnyje aptariamas svarstant Dievo ir blogio santykio klausimą, kuris 
keliamas etikos filosofijos kontekste (Emmanuelis Levinas, Antanas Maceina) ir su-
siejamas su žydų ir krikščionių dvasine tradicija (Normanas Solomonas, Mindaugas 
Pikūnas), Senuoju Testamentu (Esteros, Jobo, Zacharijo, Amoso knygomis), litvakų 
religiniais papročiais, paliečiami kai kurie bendresni politiniai, moraliniai Holokausto 
aspektai (Hannah Arendt, Robertas van Vorenas) ir Kanovičiaus meninio vaizdavimo 
ypatumai. 

Apie blogio ir Dievo santykį Holokauste skatina kalbėti jau pati Holokausto sąvo-
ka. Rabinas, žydų ir krikščionių santykių tyrėjas profesorius Normanas Solomonas 
straipsnyje „Žydų Holokausto teologija“ (Jewish Holocaust Theology) ją aiškina taip: 
Holokaustas yra teologiškai konotuotas žodis, apimantis aukojimo, šventumo reikšmę. 
Tuo jis skiriasi nuo biblinio hebrajiško Šoa (naikinimas), neutralesnio, teologinio atspal-
vio neturinčio termino (Solomon, 1997, 242). Apie žmonių patiriamas negandas kaip 
Dievo siunčiamus išbandymus kalbama Senajame Testamente (Esteros, Jobo, Zacharijo 
knygose). Svarbiausia straipsnyje pasirinkta analizės prieiga yra Levino etikos filosofija, 
jo svarstymai knygoje Apie Dievą, ateinantį į mąstymą (pranc. k. 1992, liet. k. 2001). 
Aptardamas Senojo Testamento Jobo knygą, Levinas pirmiausia akcentuoja trans-
cendencijos svarbą: „Blogis [...] veda anapus – kitur negu į būtį, žinoma, bet ir kitur 
negu į nebūtį – į anapusybę“ (Levinas, 2001, 275). Levino teigimu, Dievas, siųsdamas 
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blogį, siekia žmogaus sielos transcendencijos. Tam žmogus turi pereiti tris santykio 
su blogiu etapus. Pirmasis – susitikti su blogiu, kurio perteklius tampa piktybe. „Tai, 
kas pertekliaus sąvokoje visiškai kiekybiška, labai aiškiai pasirodo kaip blogio pikty-
biškumui būdingas kokybinis turinys [...]. Blogio reiškimesi, jo kokybės prigimtiniame 
fenomenalume išryškėja tam tikras modalumas, būdas – vietos-neradimas, bet kokio 
susitarimo su... atsisakymas, savaime trikdantis ir svetimas antgamtiškumas, išsigimi-
mas“ (Levinas, 2001, 276). Antrasis santykio su blogiu etapas – blogio intencionalumo 
patyrimas: „Tarsi blogis savaime būtų ‘nusitaikymas į mane’ [...]. ‘Kodėl Tu mane 
kankini, užuot pažadėjęs man amžiną palaimą?’ [Jobo žodžiai – R. K.]. […]. Pirmasis 
transcendencijos „intencionalumas“ – kažkas manęs ieško. Kažkoks Dievas, kuris 
skaudina, tačiau Dievas kaip tam tikras Tu, o per manyje esantį blogį – mano išbu-
dimas man pačiam [...]. Vadinasi, prasmė gimsta iš sielos ryšio su Dievu ir tada, kai ją 
išbudina blogis. Dievas mane skaudina, idant išplėštų mane iš pasaulio kaip vienintelį 
ir iš-skirtinį, kaip sielą“ (Levinas, 2001, 278–279). Šis etapas žmogui sudėtingiausias: 
susidūręs su blogiu ir patyręs jo intencionalumą, besigailėdamas savęs, žmogus gali 
sustoti. Tačiau norėdamas įvykdyti Dievo siunčiamą programą, jis turi nepasiduoti ir 
kovoti. Tai – trečiasis etapas: „Blogis pribloškia mane, pasibaisėjusį blogiu, ir šitaip 
atskleidžia mano bendrystę su Gėriu, arba tai jau ir yra toji bendrystė. Blogio perteklius, 
dėl kurio blogis pasauliui yra perviršis – tai taip pat mūsų nesugebėjimas jį priimti“ 
(Levinas, 2001, 280). Tik visas tris susitikimo su blogiu, keliančiu kančią, fazes įveikęs 
subjektas, Levino teigimu, pasiekia amžinąją Dievo palaimą. Priešingu atveju, Dievo 
išbandymai gali virsti šėtono laimėjimais.

Su Levino svarstymais apie blogio prigimtį, Dievo ir blogio santykį siejasi Antano 
Maceinos mintys knygoje Jobo drama (pirmąkart publikuota 1950 m.). Maceina Jobo 
patiriamas negandas aptaria kaip Dievo jam siųstus prasmingus išbandymus: „Susidū-
rimas su Dievu kančioje darosi dar artimesnis ir santykis su Juo dar ankštesnis. Lai-
mėje gyvenanti egzistencija ne sykį esti kasdienybės aptemdoma. Dievo paveikslas joje 
prigęsta. Tuo tarpu kančia išryškina Dievą ligi visiško aiškumo“ (Maceina, 1997, 231). 

Kanovičiaus romane vaizduojamų įvykių interpretavimas balansuoja tarp Dievo 
išbandymų ir šėtono vilionių. Savaime suprantama, nubrėžti aiškią ribą tarp jų būtų 
sunku. Tačiau bandysime šią takoskyrą ryškinti ir analizuoti priežastis, dėl kurių Kano-
vičiaus romano pasaulis yra pasmerktas žūti. Kartu kyla klausimas, ar etikos filosofijos 
suformuoti lūkesčiai apie pasipriešinimą blogiui atitinka Kanovičiaus kuriamo pasaulio 
supratimą, ar yra jam adekvatūs?

Krikščionys ir judėjai 

Grigorijus Kanovičius romane Šėtono apžavai perteikia fiktyvaus Miškinių mieste-
lio situaciją Lietuvoje 1939–1941-aisiais, sovietų ir nacių okupacijų metais. Romane 
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atspindimas ne vien žydų, bet ir kitų tautų (daugiausia lietuvių) gyvenimas. Romano 
struktūroje įžvelgiamos dvi naratyvo kryptys: žydiškoji ir lietuviškoji, tačiau žydiškoji 
naratyvo kryptis yra ryškesnė. Kūrinį sudaro aštuoni skyriai, kurių kiekvienas pava-
dintas veikėjų vardais: trys iš jų – žydų (Eliševa, Gedaljė Bankvečeris, Jokūbas), trys – 
lietuvių (Česlovas, Pranė, Juozas). Kanovičius akcentuoja žydų ir lietuvių bendrabūvį, 
parodo jų gyvenimus jungiantį tankų sąsajų tinklą. Žydai ir lietuviai susieti bendros 
žemės, darbo, bičiulystės, giminystės, beužsimezgančios meilės ryšiais. Ir vieni, ir kiti 
kenčia nuo komunizmo ir nacizmo. Kanovičius stengiasi ne teisti kaltuosius, o ana-
lizuoti situaciją, atpažinti lietuviams ir žydams tekusį blogį, skirtingus susirėmimus 
su juo. 1992-aisiais interviu Tiesai iškalbingu pavadinimu „Gyvenime nereikia matyti 
vien kaltuosius arba teisuolius“ Kanovičius kalbėjo: „Iš karto atmetu du kraštutinu-
mus: 1) kad žydai sužlugdė Lietuvos valstybingumą 1940 metais, kad visi žydai buvo 
raudonojo genocido vykdytojai; 2) kad visi lietuviai buvo žydšaudžiai“ (Kanovičius, 
1992, 5). Romane plėtojama mintis, kad Holokaustas yra ne vien tiesiogiai nuo jo nu-
kentėjusių žydų, o visų žmonių bendra patirtis: jo aukomis tapo ir patys jo vykdytojai, 
stebėtojai, liudininkai. Tuo tarsi patvirtinama Holokaustą patyrusios Arendt mintis, 
kad „fizinis žydų tautos naikinimas buvo nusikaltimas žmonijai, įvykdytas žydų tautos 
kūne“ (Arendt, 2015, 356).

Svarbiausia romano figūra yra „dvitautė“ Danuta-Hadasa, kurios vardu pavadinti 
pirmasis ir paskutinis romano skyriai. Danuta-Hadasa veikia centrinėje romano erd-
vėje – kapinėse, jungia krikščionių ir judėjų, komunistų ir religingų žydų pasaulius ir 
taip, galima sakyti, duoda pradžią visiems romano įvykiams, pasmerktiems nelaimei. 
Romanas pradedamas Danutos atvykimu į Miškinių kapines. Pastebėtina, kad Kanovi-
čiaus kūryboje kapinės itin svarbios: „tą, kuris užmiršta mirusiuosius, ir patį užmirš jo 
palikuonys“, – teigiama paskutiniame, autobiografinių bruožų turinčiame Kanovičiaus 
romane Miestelio romansas (Kanovičius, 2014, 547). Kapinės – tarpinė sfera tarp gy-
vųjų ir mirusiųjų, Šėtono apžavuose kartu yra statiško, nebekintančio pasaulio ženklas. 
Danuta, lenkė, su žydu susilaukusi vaiko, atvyksta pas uošvį duobkasį Efraimą prašyti 
pagalbos. Vos Danutai atvykus į kapines, Efraimas suteikia jai savo motinos Hadasos 
vardą, kuris hebrajų kalboje reiškia mirtą – išskirtinumą iš kitų teisingumu (Zch 1:8). 
Hadasos vardas – intertekstinė nuoroda į Senojo Testamento Esteros knygą. Hadasa, 
ištekėdama už persų karaliaus Ahasvero, nuslėpė savo žydišką kilmę ir pasivadino 
Estera. Ahasveras išleido įsaką išžudyti visus žydus, nes žydas Mordekajus, Esteros 
dėdė, nesiklaupė priešais aukšto rango karaliaus tarną. Taip buvo paskelbtas pirmasis 
istorijoje masinis žydų naikinimas. Estera, gelbėdama savo tautą, gudrumu pasipriešino 
blogiui – Ahasveras išleido įsakymą leisti žydams priešintis, ir viskas apsivertė: žydai, 
turėję būti išžudyti, patys nužudė savo priešus, Mordekajui paruoštose kartuvėse buvo 
pakartas karaliaus tarnas, kuris šias kartuves ir paruošė, karalius Ahasveras išaukštino 
neturtėlį Mordekajų (šiuos įvykius žymi ir šiandien žydų švenčiama Purimo šventė).
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Tad galima teigti, kad Esteros knygoje yra įveikti visi Levino aprašytieji žmogaus 
transcendavimo etapai: susidūrimas su blogiu, jo atpažinimas ir pasipriešinimas jam. 
Pastebėtina, kad žydai blogiui nesipriešina, kol negauna leidimo, kurį ne fizine jėga, o 
valios stiprybe išvilioja moteris. 

Šėtono apžavuose galimybė moteriai išgelbėti tautą kartojasi, tačiau nėra išpildoma. 
Kaip ir Estera-Hadasa, Danuta-Hadasa tapatinasi su kitataučiais, norėdama išsaugoti 
gyvybę: Estera bijosi priešo, Danuta – bado. Tačiau, atėjus laikui, Estera su priešu 
kovoja, o Danutai lenkų ginti nereikia, nes Miškiniuose jų paprasčiausiai nėra. Roma-
ne sukuriamos neįmanomo žydų išsivadavimo aplinkybės. Danutai-Hadasai išgelbėti 
žydus trukdo tai, kad ji yra lenkė. Sekant Senuoju Testamentu, tautą išgelbėti gali 
tik tos tautos atstovas. Senoji Sandora buvo sudaryta ne su pavieniais žmonėmis, o 
su tauta (Naujoji Sandora sudaryta su siekiančiais būti išganytais individais): Dievas 
nori „išplėšti iš pasaulio“ (Levinas) ne vieną sielą, o visą tautą. Estera sustabdo savo 
Holokaustą, o Danuta aplinkinį tik stebi. 

Intertekstinė sąsaja su Esteros knygos baigtimi (kai įvykiai pasisuka priešinga linkme) 
galima ir kalbant apie komunizmą. Nuo skirtingų Erfaimo sūnų Danuta-Hadasa augina 
du sūnus – komunistą bedievį Aroną (pirmajai sovietų okupacijai prasidėjus Aronas 
tampa Miškinių miestelio naujosios policijos viršininku, vėliau išvažiuoja į Maskvą 
„semtis kovinių žinių“1), ir judėją Jokūbą, kuris tampa akmentašiu ir, mirus seneliui 
Efraimui, prižiūri kapines. Komunizmas į Miškinius įžengia kaip visuotinės taikos, 
lygybės idėja, neva sujungianti visas tautas. Aronui Danuta-Hadasa sako: „Skleisk ne-
skleidęs teisingumo, bet jis vis tiek kur nors virs žiauriu ir nepataisomu neteisingumu“ 
(p. 18). Šiuo atveju vienoje ašyje atsiduria utopinė komunizmo ideologija ir žiauri realybė. 
Užuot nešęs taiką, komunizmas sėja baimę ir mirtį: Arono skleidžiamas „teisingumas“, 
trėmimai paskatina lietuvius prisidėti prie Holokausto budelių. Vaikščiodamas po žydų 
kapines baltaraištis Juozas Tomkus prisimena Sibirą. Į Danutos-Hadasos klausimą: „Ar 
vertėjo mokytis siūti, kad paskui su šautuvu po gatves slankiotum?“ Juozas atsako: 
„O ar vertėjo tavo Aronui pas tą patį Bankvečerį kelnes prie siuvamosios trinti, kad 
žmones į Sibirą vežtų?“ (p. 32). Beje, apie žydų trėmimą romane nekalbama, tremtimi 
tik grasinama Gedaljė Bankvečeriui (p. 66), tačiau, istoriškai žvelgiant į šiuos įvykius, 
žinoma, kad tremiami buvo ne tik lietuviai, bet ir kiti Lietuvos piliečiai, daugiausia 
lenkai ir žydai (Juškaitė, 2016). 

Žiauriausia forma blogio ir pasipriešinimo jam klausimą iškelia nacių okupacija. 
Vieni romano personažai vengia atviro susitikimo su blogiu, jį ignoruoja, kiti su juo 
susitapatina ir praranda žmogiškąjį veidą. Kanovičiaus vaizduojamų žydų reakcija į 
nacių okupaciją dažniausiai yra pasyvi. Žydai gyvena inertiškai, nepajuda iš savo įpras-
tos vietos. Kryžkelėje šalia Miškinių stovi beprotis Semionas (per kelis Kanovičiaus 

1 Kanovičius, G. (2014). Šėtono apžavai, In Grigorijus Kanovičius, Rinktiniai raštai, 5. Vilnius: Tyto 
alba, 34. Toliau cituojant tekste nurodomas šio leidimo puslapis.
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romanus keliaujantis personažas) ir laukia ateinančio Mesijo. Reb Gedaljė tvirtina 
žentui Aronui, jog „siuvėjui vis vien, kokios spalvos [...] vėliava plazda per šventes prie 
jo namų [...]. Net jeigu Lietuvos valdovu taptų pats šėtonas, jis, Gedaljė Bankvečeris, 
ir tada nepadėtų adatos, kiurksotų prie savo ištikimojo „Zingerio“ ir siūtų“ (p. 61–62). 
Tokia ištikimybė vien savo amatui ir „kiurksojimas“ neleidžia patirti to, ką mini Levinas 
ir Maceina: blogis neišbudina žmonių pastangoms, nepribloškia jų, neskatina pasibaisėti, 
aukotis, tad ir neišryškina Dievo iki visiško aiškumo, neleidžia patirti bendrystės su 
Gėriu. Žydai išžudomi ramiai ir tyliai, nesipriešindami, negelbstimi kitų, nelaidojami. 
Savaime suprantama, kaltinti Kanovičiaus personažų (kaip ir Holokausto aukų) pasy-
vumu būtų neetiška. Tačiau čia turimas omenyje ne tiek fizinis pasipriešinimas, kuris 
realybėje buvo sunkiai įmanomas, bet žmonių susivokimas, dvasinė parengtis jausti 
pavojų ir nelikti tylinčia auka. 

Vienintelė Eliševa, svajojanti vykti į Pažadėtąją žemę ir, kol nesusiklostė palankios 
aplinkybės, dirbanti pas turtingą lietuvį ūkininką Česlovą Lomsargį, jo yra skatinama 
gelbėtis – tapti krikščione. Lomsargis ilgainiui ima jausti jai neaiškius jausmus („Kas tai 
buvo – naudos siekimas, prieraišumas, o gal slaptas nuodėmingas potraukis?“, p. 85) ir 
jau nebeįsivaizduoja savo gyvenimo vienkiemyje be jos, o mirus žmonai Pranei, norėtų 
ją vesti. Tačiau Lomsargis Eliševos neišgelbsti: atsiradus progai išsiųsti ją į vienuoly-
ną, suabejoja ją lydėsiančiu Pranės giminaičiu Tadu Taraila – išsigąsta, kad jis ne tik 
įduos Eliševą, bet ir įskųs jį patį dėl pagalbos žydams. Vienaip ar kitaip, galvodamas 
apie Eliševą, Lomsargis pirmiausia galvoja apie save. Levinas teigia: „teisingumas 
tiktai tuomet turi prasmę, jei jis išlaiko nesuinteresuotumo [des-inter-essement] dvasią, 
kurią įkvepia atsakomybės už kitą žmogų idėja“ (Levinas, 1994, 103). Levino minimo 
nesuinteresuotumo išlaikyti Lomsargiui nepavyksta ne tik gelbstint Eliševą: jis mel-
džia Hitlerį, kad galėtų greičiau grįžti į savo ūkį, iš kurio pabėgo bijodamas tremties 
į Sibirą (p. 53). Lomsargio pastangas gelbėti Eliševą ir jos pačios pastangas gelbėtis 
reikėtų suprasti ne kaip susirėmimą su blogiu, o kaip bėgimą nuo jo. Galiausiai Eliševa 
nusiskandina negalėdama gyventi, kai visi jos artimieji žuvę2.

Kanovičiaus romane vaizduojami vienos žemės žmonės, tų pačių aplinkybių aukos 
lietuviai ir žydai, nors ir gyvendami vieni šalia kitų, jausdami bendrą pavojų, nepajunta 
tikro dvasinio ryšio, gailesčio vieni kitiems, nesusivienija blogio akivaizdoje.

Tarp Dievo ir šėtono

Dievo vardas Kanovičiaus romane minimas gana dažnai ir įvairiomis aplinkybėmis: 
kalbant apie gyvenimiškus dalykus – Dievas prisimenamas padėjęs kelionėje („mudu 

2 Beje, mito tyrėjas Eliezaras Meletinskis vandeniui priskiria chaoso, velnio valdymo sferos, reikšmę: 
„Chaosas dažniausiai apibrėžiamas kaip nežinomybė ar naktis, kaip tuštuma arba žiojėjanti bedugnė, 
kaip vanduo arba neorganizuotas vandens ir ugnies bendradarbiavimas“ (Meletinskij, 1976, 206).
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su Pnina Dievui padedant atsikraustėm gyventi į Miškinius“, p. 78), jam dėkojama už 
ilgą gyvenimą („Tegu žino, kad šeimininkas dar, ačiū Dievui, gyvas“, p. 50); ištikus 
nelaimei, neretai į jį kreipiamasi antruoju asmeniu – klausiama, kodėl ji kilo, prašoma 
pagalbos, Dievas netgi kaltinamas: „Dieve, Dieve [...]. Kur Tu, jeigu neapakai, žiūri?“ 
(p. 180); „Mes visi prašome Dievo, bet bėda ta, jog Viešpaties sostas užverstas prašy-
mais“ (p. 177). 

Tradiciniame vizualiajame žydų mene nepriimta vaizduoti Dievo. Tokio sprendimo 
pamatas yra Antrasis Dievo įsakymas Išėjimo knygoje: „Nedirbsi sau drožinio nei jokio 
paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra van-
denyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu 
pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai 
tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie 
mane myli ir laikosi mano įsakymų“ (Iš 20, 3–6). Tas pats priesakas pažodžiui pateik-
tas Pakartoto įstatymo knygoje (Įst 5, 8–10). Filosofas Arūnas Sverdiolas, aptardamas šį 
draudimą, pastebi skirtį tarp regimosios ir girdimosios dievoraiškos. Dievo regimybė 
žmogui yra nepakeliama, dėl to jam leista matyti tik Dievo ženklus: Nojui – vaivo-
rykštę, Abraomui – ugnį. Taip Dievas įtvirtina savo galią ir viešpatavimą žmonėms. 
Jų „bendra esatis ryškiai vienpusė: žmogus esti Dievo akivaizdoje, bet pats negali jo 
regėti“. Tiesioginį bendrą Dievo ir žmogaus santykį palaiko kalba. „Žmogaus ir Dievo 
bendra esatis užsimezga ir skleidžiasi šnekamojoje girdimojoje plotmėje, dievoraiška 
kone ištisai patikima kalbai. Judėjiškas būdas santykiauti su Dievu yra klausytis jo 
kalbos“ (Sverdiolas, 2009, 196–197).

Šėtono apžavuose vienintelis Dievo žodis ištariamas jį prisimenant iš Dešimties 
įsakymų: „Dievas, atrodo, niekam neprisakė naikinti ištisų genčių, juk ne veltui Jis 
sakė savo tarnams: ‘Nežudyk’. Bet maža ko Jis jiems prišnekėjo nepagalvojęs“3 (p. 84). 
Kanovičiaus romane Dievą galima vadinti „šešėliniu veikėju“, kuris personažams yra 
labai svarbus, bet praradęs savo valdovišką statusą – sužmogintas, net kiek ironizuo-
tas, jam priskiriant silpnumo, klydimo, nepajėgumo teisingai veikti galimybę: „Jeigu 
Viešpats Dievas negali nieko sumanyti, kad išgelbėtų žmogų, tai mes, Jokūbai, patys 
turim padėti Jam...“ (p. 110), – sūnui Jokūbui sako Danuta-Hadasa, siūlydama jį išgel-
bėti nuo nacių sumeluojant apie jo kilmę; Danuta-Hadasa „tylomis ir atkakliai gėdino 
visagalį Viešpatį Dievą, kuris baudžia ne tuos, kurie nusipelno bausmės, o tuos, kurie 
verti Jo meilės, globos ir pasigailėjimo“ (p. 181). Buvęs nuolatiniu Gedaljės Bankve-
čerio pašnekovu (p. 65), Dievas tolsta nuo jo ir nuo visų žydų, neišpildo jų prašymų, 

3 Nuo Dekalogo perdavimo laikų Dievas daugiau nieko nebeprataria, nes patys žmonės to prašo: „Ma-
tydami perkūno griausmus ir žaibus, rago gaudesį ir kalną dūmuose, visi žmonės buvo baimės apimti, 
drebėjo ir stovėjo iš tolo. ‘Tu mums kalbėk, ir mes klausysime, – sakė jie Mozei, – tenekalba mums 
Dievas, kad nenumirtume!’“ (Iš 20, 19–20). 
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o galiausiai nustoja būti kalbinamas. Didelis, protu nesuvokiamas blogis ir kančia gali 
ne tik išgryninti žmogaus santykį su Dievu, bet gali jį ir visai sunaikinti. 

Romane neretai pastebima, kad žydai ir lietuviai turi skirtingą Dievą, kurį kitaip 
suvokia ir kitaip garbina. Ieškodami išsigelbėjimo ir kito išgelbėjimo, jie ima atrasti 
vieni kitų tikėjimą: žydai kreipiasi į krikščionių, krikščionys – į judėjų Dievą: „Eliše-
va nenuleido akių nuo sienos, ant kurios liūdėjo apaustas voratinkliais Kristus ir tarsi 
klausė jo (kieno daugiau paklausi?), kur žmogui dingti [...]? Ir už ką jis, žmogus, atsa-
ko?“ (p. 45); „Lomsargis dievagojosi melsiąs žydų Dievą, kad iki žiemos Miškiniuose 
nieko nereikėtų laidoti“ (p. 47). Krikščionių bažnyčios klebonas Lomsargio prašymu 
yra pasiruošęs pakrikštyti Eliševai: „Dar tada, jaunystėje, maniau, kad sunkiais laikais 
dievai turi ne trukdyti, bet padėti vienas kitam. Dabar mūsų Dievo – Jėzaus Kristaus – 
eilė“ (p. 102). Tačiau šios gelbėjimo pastangos neduoda vaisių, nes yra pavienės, ne-
nuoseklios, paviršinės (Lomsargis tik dievagojasi melsiąs žydų Dievą taikos). Stingant 
žmonių vieningumo, „nesusivienija“ ir Dievai. 

Visai kitaip romane „veikia“ šėtonas. Jis apsimeta mesiju ir geba viską lengvai paaiš-
kinti, išpildo žmogaus troškimus, nereikalaudamas iš jo didelių pastangų, bet mainais 
pasiimdamas jį kaip auką. Eliševa svarsto: „Kodėl šėtonui, kuris vis apsimeta Mesiju, 
pavyksta prikalbinti žmogų sau tarnauti. Kuo jis jį paperka ir pavergia? Gal tuo, kad, 
kitaip nei Viešpats Dievas, reikalauja ne aukojimosi, o aukų, pažadėdamas jam už tai 
ne dangaus karalystę, o žemišką, tuoj pat įgyjamą laimę, ir randa visų jo bėdų ir ne-
laimių kaltininkus“ (p. 93). 

Vokiečiai, įžengdami į Lietuvą kaip lietuvių išvaduotojai, suteikia jiems „tuoj pat 
įgyjamos laimės“: ūkininkai gali grįžti namo, pameistriai – apsigyventi savo meistrų 
namuose. Vis dėlto verta pastebėti, kad šėtonas apžavi ir leidžia skleistis žmogaus 
nuodėmingumui tik tuomet, jei Dievas pasitraukia. Dvasininkas Mindaugas Pikūnas 
teigia, kad didžiausia ir vienintelė Dievo galima bausmė – jo nusisukimas nuo žmo-
gaus (Pikūnas, 2010). Tokia pati Viešpaties apleidimo reikšmė pastebima ir Senajame 
Testamente: „Vykitės ir pačiupkite jį, nes nėra nė vieno, kuris jį gelbėtų! Dievas jį ap-
leido!“ (Ps 71:11). Blogiui rastis būtina šėtono ir žmogaus sąjunga. Vienas žmogus yra 
neveiksnus, kaip ir vienas blogis. Maceinos teigimu, „Jo [blogio] sprendimas iš tikro 
yra mūsų apsisprendimas jo atžvilgiu“ (Maceina, 1997, 270). „Šėtonas kalba ne pats iš 
savęs, bet iš žmogaus egzistencijos. Šiuo atveju jis yra ne tiek pikto atstovas bei reiškėjas, 
kiek žmogaus buvimo pasaulyje interpretatorius“ (Maceina, 1997, 55). 

Vienas įdomiausių, psichologiškai pagrįstų romane yra lietuvio Juozo Tomkaus pa-
veikslas. Juozas Tomkus dalyvauja svarbiausių romano įvykių sūkuryje. Jis yra Pranės 
Lomsargienės giminaitis, nuo penkiolikos metų mokėsi siūti pas Eliševos tėvą, Miš-
kinių miestelio siuvėją Gedaljė Bankvečerį. Prasidėjus karui, vienas pirmųjų užsiriša 
baltą raištį, išveda Gedaljė Bankvečerį sušaudyti ir vėliau apsigyvena jo ištuštėjusiuose 
namuose. Juozas Tomkus lyg ir prisipažįsta besielgiantis blogai, bet šis blogis neva esąs 
toks pat, kaip ir sovietiniai trėmimai. Tomkus teigia, kad žydai kalti ir dėl trėmimų, 
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ir dėl genocido: abu, komunistas Aronas ir baltaraištis Juozas, mokėsi siūti pas tą patį 
žydą mokytoją. Toks Juozo elgesys gali būti perskaitomas kaip Maceinos minėtasis 
šėtono gundymas, pasidavimas jo apžavams. Sovietologas Robertas van Vorenas kny-
goje Neįsisavinta praeitis: Holokaustas Lietuvoje teigia: „Vokiečiai procesams vadovavo 
iš užkulisių, pasinaudodami vietiniais aktyvistais, ir taip sukūrę įspūdį, kad žudynės 
kilo dėl nevaldomo įsiūčio prieš ‘žydus – komunistus’“ (Van Voren, 2011, 75). Van 
Vorenas priduria, kad lietuvių neapykanta „žydams – komunistams“ ir nacių politika 
„pasirodė velniška kombinacija“ (Van Voren, 2011, 79).

Tačiau pasakotojas stengiasi teisinti Tomkų. Jis, ne taip kaip žydai, yra vienintelis, 
kuris atpažįsta blogį kaip piktybę (pirmasis Levino minėtas dvasios kismo etapas), 
jaučiasi jo skaudinamas (antrasis etapas), siekia Dievo artumo ir bando jo šauktis: 
„Tomkus nė nepastebėjo, kad būdamas vienas nei iš šio, nei iš to tai pašnibždom, tai 
pusbalsiu imdavo kalbėtis su savimi – atsiprašinėti, gailėtis ir teisintis prieš žmones ir 
prieš Dievą“ (p. 154). Apsigyvenęs buvusio mokytojo Gedaljė Bankvečerio namuose 
Tomkus negali ramiai miegoti, jam vaidenasi visa išžudyta Bankvečerių giminė. Nuo 
sienų jis nukabina ankstesnių gyventojų nuotraukas, jas sudegina. Nuotraukų deginimo 
epizode galima įžvelgti dviejų sluoksnių Holokausto vaizdinius: sunaikinus žmogaus 
kūną, deginami vieninteliai galimi paliesti atvaizdai – nuotraukos (pradinėje žodžio 
Holokaustas reikšmėje žymimas deginimo aspektas: holókaustos (gr.): hólos – viskas, 
kaustós – sudeginta). Tačiau ir sudeginus mirusiųjų nuotraukas, haliucinacijos nesibai-
gia, taip leidžiama suprasti, kad žmogaus siela yra nemirtinga. Mirusiųjų „gyvastis“ 
romane pasireiškia ne kartą: „Visi prie jūsų pripras – ir gyvieji, ir mirusieji“ (p. 12); 
„Mirusieji, kaip ir gyvieji, džiaugiasi geromis žiniomis“ (p. 24); „Danuta-Hadasa ti-
kėjo, kad kūdikiai, nespėję ištarti „mama“, nemiršta, kad jie auga po žeme kaip žolė 
ir šaknys, girdi, kaip ošia medžiai ir čiulba paukščiai, ir net gali atsiliepti“ (p. 30); „Ir 
žinai, ką man mirusieji pasakė? [...] Jie man padėkojo“ (p. 171); „Mirusieji nežino, kur 
gyviesiems eiti, bet jie žino, iš kur jiems reikia išeiti“ (p. 172). Mirusiesiems suteikta 
gyvybė tarsi apverčia pasaulį: tikrasis gyvenimas kuriasi ir vyksta po mirties, iki jos – 
vien tyli baimė, kančia ir beprotybė. 

Juozas Tomkus neištveria haliucinacijų ir pirmąkart atidžiai pažvelgia į veidrodį, 
jame pamatydamas ne tik save, bet ir visus pražudytus žmones. Anot Levino (1994, 126), 
„veido tiesumas [t. y. atvirumas] yra tai, į ką mirtis taiko iš arti“. Bet kartu veidas per-
duoda vieną pagrindinę mintį – nežudyk: „veidas yra tai, ko negalime žudyti ar bent 
jau tai, ko prasmė yra: ‘nežudyk’“ (Levinas 1994, 87). Tomkus kenčia nuo savo silpna-
vališkumo ir baimės („Baugulys – aštri viršukalnė pačioje blogio šerdyje“, – Levinas, 
2001, 274). Jis išsigąsta dėl savo gyvybės, apgailestauja, kad persistengė, bijodamas 
būti apkaltintas „žydiškumu“, kurį įgijo mokydamasis siūti pas Gedaljė Bankvečerį:

Juozui buvo gaila, kad visus išgalabijo; jis dažnai pagalvodavo, gal Tarailos vaikinai 
persistengė, o jis taip pat, be reikalo išsigandęs nemalonumų dėl tariamo žydiškumo, 
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paskubėjo prisidėti prie jų (juk motina niekada žydų namuose netarnavo ir Kauno 
nė sykio nematė). Jis galėjo nesiimti ginklo, pratūnoti per sumaištį šiltoje vietelėje 
ir šlamant motinos virbalams bei stebint smalsioms siuvinėtoms gulbėms taisinėti 
kieno nors sermėgą ar trumpinti kaimynui kelnes. (p. 154)

Galiausiai Tomkus įskundžia Danutos-Hadasos sūnų Jokūbą – ne tik iš baimės dėl 
savęs, bet ir dėl stropumo vykdant įsakymus. Arendt, aptardama vieno svarbiausių 
Holokausto organizatorių Adolfo Eichmanno teismą Jeruzalėje, teisiamojo sukeltą 
blogį vadina banaliu: 

Kalbėdama apie blogio banalumą, aš kalbu tik griežtai faktiniu lygmeniu, nurody-
dama teisme į akis kritusį reiškinį. Eichmannas nebuvo nei Jagas, nei Makbetas, ir 
nieko nebūtų svetimesnio jo dvasiai kaip pasiryžti su Ričardu III „tapti piktadariu“. 
Išskyrus neįprastai stropų rūpinimąsi savo asmeniniais pasiekimais, jis neturėjo jokių 
motyvų. O šis stropumas savaime nebuvo nusikalstamas. Jis tikrai niekada nebūtų 
nužudęs savo viršininko idant paveldėtų jo pareigas. Tiesmukai kalbant, jis papras-
čiausiai niekada nesuvokė to, ką darė“ [kursyvas mano – R. K.]. (Arendt, 2015, 377)

Filosofai Zygmuntas Baumanas ir Leonidas Donskis, knygoje Takusis blogis analizuo-
dami blogio raišką šiuolaikiniame pasaulyje, ribų ir veido neturinčio „takiojo“ blogio 
pradžią kildina iš „kietojo“ blogio – aiškių galios struktūrų kovos. Baumanas į savo 
svarstymus apie blogį įtraukia Leviną, teigusį, jog „užuot veiksmų modalumą kildinę 
iš ‘visuomenės reikmių’ [...], etikos tribunole visuomenę turėtume sodinti į kaltinamųjų 
suolą“, ir Arendt, įrodinėjusią, kad „vienintelis būdas likti moraliu asmeniu yra būti 
nepaklusniam (trumpai tarus, moralumo priesakams suteikti pirmenybę prieš visus kitus 
kad ir kokia kaina)“ (Bauman, Donskis, 2017, 46). Prisakymo pasirinkimas iš „dviejų 
absoliučių valdovų“ – Dievo ir Suvereno, kaip tai įvardija Baumanas (Bauman, Donskis, 
2017, 45), artikuliuojamas ir Šėtono apžavuose: „Tomkus stengėsi negalvoti apie tokius 
sudėtingus dalykus – Viešpats Dievas buvo toli, o naujoji valdžia – arti. Ar jis, Juozas, 
kaltas dėl to, kad jau taip pasauly sutvarkyta: jeigu įtiksi Dievui, tai būtinai užrūstinsi 
valdžią?“ (p. 152). Tomkus pasirenka nacistinę valdžią vien dėl to, kad ji „arčiau“.

Pabaigai. Requiem mirusiesiems

Nė vienam romano veikėjui nepavyksta pasiekti Levino minėtos trečiosios žmogaus 
sielos kismo fazės – pasipriešinimo blogiui, tad kartu nepavyksta ir išbudinti sielos, 
kančioje patirti Gėrio iki visiško aiškumo. Romanas baigiamas Danutos-Hadasos mir-
timi užmiegant ir ištuštėjusio Miškinių miestelio vaizdu. „Teisingoji“ Danuta-Hadasa, 
kuri stebėjo Holokaustą, į jį nesikišdama, miršta ramia mirtimi, sapnuodama džiugią 
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vaikystę. Neišlieka nė vieno žydo, bandžiusio imtis veiksmų, net jei ir ne savo noru. 
Prie kryžkelės laukiantis beprotis Semionas miršta taip ir nesulaukęs Mesijo. Nė vienas 
iš personažų nepalaidojamas deramai, pagal savo tikėjimo taisykles. Per Eliševos laido-
tuves nesusirenka minjano, dešimties vyrų, laidotuvių maldos, kadišo, kalbėjimui, tad 
ne tik Eliševos mirtis, bet ir laidotuvės prieštarauja Dievo nustatytai tvarkai. Nelieka 
nė vieno žmogaus, saugančio kapines, kurį laiką jas „prižiūri“ sulaukėjusi ožka, kol 
ilgainiui kvapą išleidžia ir ji. Žydų miestelis – štetlas – negali egzistuoti be kelių pri-
valomų žydiško gyvenimo atributų: sinagogos, chederio – religinės pradžios mokyklos, 
ritualinio skerdiko (šoichet) namelio ir kapinių. Nebelikus kapinių prižiūrėtojo, kapinės 
apleidžiamos, tad nebelieka ir miestelio: „Tik maištingosios varnos – amžini sargai to, 
kas vyksta pasaulyje, – tebesuko lizdus senose pušyse, perėjo įžūlius, nenustygstan-
čius vietoj paukštyčius ir kasdien nuo ankstyvo ryto savo krankimu troško pažadinti 
mirusiuosius. Bet nurimę Miškinių žydai neskubėjo atsibusti, baimindamiesi, kad jų, 
kaip ir jų ištikimojo sargo Jokūbo, gali ateiti...“ (p. 190). Claude’as Levi Straussas yra 
atkreipęs dėmesį į Varno ir Kojoto „tarpiškumą“: „tai būtybės, kurios maitinasi dvė-
seliena ir tuo tarpininkauja tarp žolėdžių ir plėšrūnų, o galiausiai – tarp gyvenimo ir 
mirties“ (cit. pagal: Meletinskij, 1976, 186–187)4. Danutos-Hadasos ramybė, atrasta 
sapne, mirusiųjų tvirtybė yra silpna užuomina, kad išsigelbėjimas įmanomas tik kitame 
pasaulyje, tad žydams belieka kliautis tik Paskutiniu teismu. Tokią prielaidą patvirtintų 
dar romano pradžioje pateikti Danutos-Hadasos svarstymai: „Danuta-Hadasa stovėjo 
prie paskenduolio Caliko Bruchiso kapo ir galvojo apie sūnus – Aroną ir Jokūbą, apie 
marčią Reizelę ir Eliševą, nespėjusią iškeliauti į Palestiną, apie ginkluotą pameistrį 
Juozą, kuriam antkapių akmenys taip tiktų gatvėms grįsti, apie save, paliktą likimo 
valiai, ir apie Dievą, kuris, kitaip nei visi, vis dėlto liks Miškiniuose, nes, atstumtas ir 
išduotas gyvųjų, Jis niekada nepalieka mirusiųjų“ (p. 33).

Žydų tauta Senajame Testamente traktuojama kaip išrinktoji. Pasak Solomono, būtent 
todėl Dievo meilė leidžia bausti žydus griežčiau nei kitas tautas (Solomon, 1997, 246): 
„Tik jus tepažinau iš visų žemės šeimų, todėl nubausiu jus už visas jūsų kaltes“ (Am 3:2). 
Žuvus žydams, Dievo išbandymo neišlaiko ir visas Kanovičiaus romano pasaulis.

Šėtono apžavai kalba apie betikslį nykimą, apie sustingusį laiką, uždarą net pačiam 
Holokaustui – romane nėra nė vienos tiesioginės žudymo ar kankinimo scenos. Miš-
kinių istoriją Kanovičius perteikia iš galutinio jos taško – iš pabaigos perspektyvos, 
kai jau nieko nebegalima atšaukti. Holokaustas nedaro įtakos personažų charakteriams, 
nepriverčia jų keistis. Personažų jausmų raiška romane santūri, suvaržyta: atrodo, kad 
jie nieko nejaučia, nepatiria realios kančios, veiksmų ir dvasios įtampos. Toks žmogaus 
vaizdavimo ir romano kuriamos prasmės atitikmuo galėjo atsirasti ir atsitiktinai, auto-

4 Varno(s) priklausymą velnio sferai pastebi ir Norbertas Vėlius: velnias retai kada vaizduojamas kaip 
paukštis, tačiau, jei vaizduojamas, „jam būdingesnis tik juodvarnio (varnos) pavidalas“ (Vėlius, 2011, 
313).
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riui negebant personažams įkvėpti gyvybės, būdingos jo ankstesnių kūrinių veikėjams. 
Tačiau šitokio žmogaus vaizdavimo priežastis galėtų būti aiškinama ir kitaip: Kanovičius 
kuria ne herojinį pasakojimą apie žmogaus akistatą su blogiu, o requiem mirusiesiems. 

Grigorijaus Kanovičiaus romanas Šėtono apžavai yra svarbus dėl jame atskleisto lie-
tuviškojo Holokausto kolorito. Jis atveria neretam skaitytojui mažai pažįstamą biblinį 
Lietuvos žydų kultūros podirvį. Holokausto problema romane svarstoma ne tik konkre-
taus istorinio laiko, bet ir universalios žmogaus patirties kontekste, keliant jautrų blogio 
ir Dievo santykio klausimą, iš skirtingų tautinių, ideologinių, religinių perspektyvų 
svarstant apie blogio prigimtį ir pasipriešinimo jam galimybes. Romano analizė, kuri 
buvo pagrįsta jame svarbiais Dievo ir šėtono vaizdiniais, taip pat Senajame Testamente, 
Levino ir Maceinos etikos filosofijoje išplėtota blogį sėjančio Dievo samprata, atvedė 
prie išvados, kad žmogaus transcendentavimo, kismo patiriamoje kančioje idėja gali 
būti tik vienu iš atspirties taškų aiškinant Kanovičiaus romano pasaulio savitumą.
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Summary

The article discusses the novel Šėtono apžavai (Satan’s Spell) (published in Lithuanian in 
2002 and in Russian in 2002 and 2007) by Grigorijus Kanovičius, the laureate of the Lithuanian 
National Prize, depicting the life of the Jews in a fictitious Lithuanian town of Miškiniai during 
the Soviet and Nazi occupations in 1939-1941. The novel is important because of the depiction 
of the Holocaust specific to Lithuania. It reveals the little-known biblical subculture of Jewish 
culture in Lithuania. The problem of the Holocaust is discussed not only in the context of 
concrete historical time but also of the universal human experience, raising the sensitive issue 
of the relationship between evil and God and discussing the nature of evil and the possibilities 
of resisting it from different national, religious, and ideological perspectives.

In the article, Kanovičius’s novel is analyzed by linking it with the spiritual tradition of 
the Jews and Christians (Norman Solomon and Mindaugas Pikūnas), the idea of God who 
sows evil found in the Books of Esther, Job, Zechariah and Amos, its interpretation in works 
by Emmanuel Levin and Antanas Maceina. It also examines some more general political and 
moral aspects of the Holocaust (Hannah Arendt and Robert van Voren), as well as Litvak 
lifestyle and religious customs.
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The world of the Jews depicted in the novel is doomed to vanish. The “death” of God, often 
associated with the Holocaust (“where was God in Auschwitz?”), is based on the totality of evil 
and people’s indifference to evil, spiritual inertia, and inability to feel amity with others. The 
analysis of the novel offers a rather unexpected conclusion that the expectations formed by 
ethical philosophy (Levin’s idea of human being’s transgression while in a state of suffering) 
can only be a starting point in trying to explain the distinctiveness of the Kanovičius’s world. 
The author created not a story of resisting evil, but a requiem for the dead.

Keywords: Grigorijus Kanovičius, Lithuanian Jews, Holocaust, the Old Testament, ethical phi-
losophy.
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