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Laiškas redaktoriui
Ar lie tu vių li te ra tū ra su do mins pa sau lį?

Laimantas Jonušys

PoneRedaktoriau, iškartoturiuprisipažinti,kad įšįJūsųklausimą
tiesiogiaiatsakytinegaliu,nespranašodovanosneturiu.Taippatkeblus
klausimas,kokialietuviųliteratūragalisudomintiužsieniečius,–lengviau
įjįbūčiauryžęsisatsakytiprieškokiusdešimtmetų.Betkadangi,artėjant
unikaliammūsųliteratūrospristatymuiFrankfurtomugėje,šieklausimai
neišvengiamaikylairniekaipnedyla,pasvarstytiyraką.
Dabartinėpadėtisvilčiųneteikia–netgiTomasVenclovaVakaruose

yramarginalinėfigūra,labiaužinomagaltiktiems,kasdomisiCzesùawu
Miùoszu,lenkųliteratūra,rusųpoetais,RytųEuroposparibiais...Tatai
konstatavus,galimaklausti,armeskalti,kadpasaulisnesidomimūsųlite
ratūra,argalėjomekaipnorskuonorssudominti?Visųpirma,turėtųbūti
gėdabentmažumėlępiktintis,kadmesmenkairūpimpasauliui–jukmūsų
pačiųnedominanetgilatviųliteratūra,kąirkalbėtiapietolimesnesmažas
irnemadingastautas.
Ogalmūsųliteratūratokiaprasta,kadpasaulyjesujanėrakorodytis?

Bentjauįšitąklausimągaliudrąsiaiatsakytineigiamai.Pasitaikonuo
monių,kadlietuviųliteratūraprovincialiiratsilikusi,kitaipnegu,tarkim,
dailė,kurižengiakojakojonsunaujausiupasaulioavangardu.Pripažinus,
kadtoprovincialumodartikrainemaža(netiktematikoje–prozaineretai
stingaryškausintelekto,platesniožvilgsnio,distancijos,subtilausžodžio
jautimo),tenkavisdėltoįtarti,kadtaipsakantyspatysatsilikoirneskaitė
kaikuriųpastarąjįdešimtmetįpasirodžiusiųlietuviškųknygų.Antravertus,
irVakaruosegrožinėliteratūra,kaipmenošaka,yrakurkaskonservaty
vesnėnegudailė.
KaikurielietuviųrašytojaiganamikliaiįvaldėtąVakaruosepaplitusią

pusiaupostmodernistinęmanierą,kuriarimtaskūrybinisužmojisderinamas
supramoginėsliteratūroselementais.Deja,tainėratarptautinęsėkmęga
rantuojantisreceptas.Irvietinęsėkmęjisužtikrinanevisadaarbaneilgai.
SlovėnųrašytojasDragoJančaras(Vakaruosežinomesnisužbetkurįlietu
viųautorių,norsgarsenybeirjonepavadintum)štaitaiprašėapiekaikurių
savotėvynainiųpastangas:„autorių,kartusurašymuišsiugdžiusiųbūdingą
šaipymosiišGiliosiosirRimtosiosliteratūrosstilių,svajonėapiebestsele
riusduodakukliusvaisius.Kiekvienasvidutinisvertimassuamerikietiškai
skambančiapavardeantviršeliojuoslengvaipaliekatoliužpakaly“.
Deja,svarstantliteratūrosvertimųgalimybesužsienyje,tenkakalbėtine

tikapieverstinosliteratūroskokybę,betirapieliteratūrinėsrinkoskonjunk
tūrą,reklamąirkitokįpropagavimą(tai,kasangliškaivadinamapro mo tion).
Nesjukmatome(kadirišpastarojodešimtmečiovertimų),kokios,regis,
vidutiniškosknygoskartaissužėriEuroposliteratūrosskliautuose.Parašęs
pastarąjįsakinį,jaumatau,kaipmanpritariamailinksiskaitytojai.Stop,
stop.Galbūttasromanas,kurisTau,skaitytojau,atrodovidutiniškas,man
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atrodošedevras,iratvirkščiai.Taipabrėžiudėlto,kadvertinantliteratūrą(taippatirlietuviųliteratūros
tarptautinesgalimybes)niekadanegalimaužmirštisubjektyvausveiksnio.Todėl,netgisakydamas,kad
įišplėstinįEuroposliteratūrosauksofondągalėčiaupasiūlytibentkokiustrisarnetšešislietuviškus
romanus,čiajųneišvardysiu,nestaibūtųsubjektyvuirtodėlmažaireikšminga.
Visdėltokaikurgalirgalimesusigaudyti.Štaiman,pavyzdžiui,priešgerądešimtmetįpuikųįspūdį

padarėValdoPapievioromanas„Ruduoprovincijoje“,betvakariečiųjuosudomintinebandyčiau.Čia
kaipirsunemažadalimilietuviųpoezijos...Šiaipartaip,galvodamasapietai,neatsikratauminties,kad
kokiojenorsrumunų,graikų(pristatytųpaskutinėjeFrankfurtomugėje)arslovakųliteratūrojeesama
perliukų,kurieniekadanebusišverstineiįlietuvių,neiįanglųkalbą.OštaialbanoIsmailoKadarėsir
estoJaanoKrossoromanaipuikuojasiVakarųEuroposknygynųvitrinose.
Lietuviamsnesisekė.Jauseniaikalbėta,kadAntanoŠkėmos„Baltadrobulė“,laikuišverstaįanglųkal

bą,būtųturėjusišansųpatrauktidėmesį.Norsgerikūriniainesensta,literatūrinėkonjunktūrakeičiasi,
irkaikasjaupavėluota.Buvogeraprogaiškištiliteratūrinęgalvąpriešdešimtmetį,kaiLietuvosvardas
skambėdavopasauliožiniose.GalbūttuometgerųgalimybiųbūtųturėjęRičardoGavelio„Jaunožmogaus
memuarai“.Betišėjokitaip,irPrancūzijojeganagerainuskambėjoJuozoBaltušio„SakmėapieJuzą“.
Deja,taibuvojaupraeities,veikiaulygiretnografinėliteratūra,autoriauskūrybinėbiografijajaubuvo
pasibaigusi,įpabaigąėjoirjogyvenimas,očiadartaskonfūzas,kad,Lietuvaisiekiantnepriklausomy
bės,sėkmingaiišverstosknygosautoriusstojopiestuprieštąnepriklausomybę.
Kalbantapiemažastautasapskritai,galimapasvarstyti,kokiopobūdžiojųknygosgaliišeitiįplatų

pasaulį,norsaišku,kadgatavųreceptųčianėra.Vakaruoseneretaiišpopuliarėjatokieromanai,kurie
netik„grožiniai“,betirtamtikraprasmefaktografiniai,t.y.išjųgalimakąnorssužinotiapiepasaulį.
MinėtųjųKrossoirKadarėspopuliarumasišdalies,matyt,sietinassuistorinioromanožanru.
Yrairkitųbūdųišgarsėtimažosšaliesautoriui–sukurtikąnorsnebūto.ŠtaiparašėnorvegasJostei

nasGaarderisromanąapiefilosofiją,irjamatsilapojopasaulioleidyklųirknygynųvartai.Vėliaupagal
šįkurpaliųsukurtaromanųapiepasaulioreligijas,matematiką,finansusirt.t.

Nuodailės,muzikosirnetgiteatrolietuviųliteratūroseksportaspasmerktasatsiliktiviendėlvertimo
problemos.Vienapriežasčių,kodėlairiųliteratūraturipasaulinįpripažinimą,yrata,kadjipasaulyje
lengvaipastebimairbevertimų.Betmūsųtautiečiaiangliškairašytineims,todėlvertimoproblemavi
sadabus.Verstiturimenemespatys,otųtautųvertėjai,įkuriųkalbąverčiama.Visųpirmamespatys
negalimegeraiišversti–netgiAmerikoslietuviųatliktivertimaidažniausiaisilpni.Antra,kasišto,jei
mespatysversimeirleisime,betužsienyjeniekasneskaitys?Lietuvojeleidžiamivertimėliaiįanglųir
kitaskalbasnaudingitikkaipreklama,kaipbūdasparodytitai,kąužsieniečiaigalbūtsusidomėjęims
irišsiversbeiišsileispatys.
Atsirinktigaliausiaiirgiturijiepatys–taiirdarovienasLietuvojeapsigyvenęsvokietis.Apskritai

pastaruojumetupadėtissparčiaiėmėtaisytis.Įvokiečiųirlenkųkalbasišverstaarbaverčiamakeletas
grožinėsliteratūrosknygų.BaltstogėjeleidžiamasžurnalasKart ki vienąsolidausvaizdonumerįskyrė
lietuviųliteratūrai.
VisdėltoartėjantiFrankfurtoknygųmugėturikeltiirvilčių,irnerimo.Mugėsviešniadarniekada

nebuvotokiamažašalisir,svarbiausia,šalis,kuriosknygųtiekmažaiišverstaįvokiečiųirkitasVakarų
kalbas.Netjeiguperlikusįlaikąį,tarkim,vokiečiųkalbąbusišverstatieklietuviškųknygų,kiekper
visąligtolinęistoriją,vistiekbusmažai.Beje,vokiškailietuviųliteratūra,matyt,turidaugiaušansų
pasireikštineguangliškai.Pirma,VokietijaiLietuvaartimesnėneguanglakalbėmsšalims;beto,įanglų
kalbąliteratūrosapskritaiverčiamakurkasmažiauneguįvokiečių.PatiFrankfurtomugė,savaime
suprantama,Vokietijojeirgidaugplačiaupristatomanegukurnorskitur.MugėsprogadidžiausiVo
kietijoslaikraščiaiišleidžiasolidžiusliteratūriniuspriedus(pvz.,20011004savaitraščioZeit prie de 
recenzuojama111knygų),kuriuosekelipuslapiaivisadaskiriamišaliaiviešniai.
Betgalfrankųfortąimsimenekiekybe,okokybe,įspūdinguLietuvospristatymu?Sutokiumenku

finansavimusunkutikėtisirto.Visdėltoyravilties,kadšiaprogaVakaruosebusužsikabintaužkokio
norslietuviųautoriaus,irjistapsužsienyježinomasirverčiamas.
Vilnius
20011106
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die No raš tis

JosephEveratt

2001 m. spalis.Jauruduo,irašstengiuosiužbaigti
projektą„MedinėsbažnyčiosLietuvoje“.Prieškeletą
metųesuapietaiparašęsstraipsnįangliškamžurnalui.
AnglijojelabaidaugkasdomisiŠiaurėsEuroposmedine
architektūra.Medis–šiltamedžiaga,beto,ypačgerai
pritampavietoskraštovaizdyje.
DzūkijojeirŽemaitijojejaubuvau,oAukštaitijąpa
likaupabaigai,nesžinau,kaddėltenykščiųmedžių
gausos ir įvairovėsšismetųlaikastenypačgražus
irtinkamasfotografuoti.DėlsausųvasarųLietuvoje
ruduodažnaibūnaspalvingas,olapairaustairgelsta
pamažu,šakapošakos, todėlryškiossodrausrau 
donioirgeltonioatraižosblykčiojažaliojelapijojetar
siliepsnosliežuviai.
Zibalųbažnyčiojevyksta
pamaldos,kuriosedaly
vaujavienasvyriškisir
kokiadešimtismoterų,
apsirengusių senais
paltais irapsirišusių
skaromis.Pomišiųkal
bamasrožinis,pojopal
aiminimai, ku riuos  ku
nigasskaitonusigręžęs
nuoparapijiečių,nes
priešais juosnėraal
toriniostalo.Bažnyčioje
Švenčiausiasisatskirtas
nuobesimeldžiančiųjų
presbiterijosužtvara;
panašu,kadnuo1861m.,kaibažnyčiabuvopastatyta,
jojemažaikaspasikeitė.Josarchitektūraniekuoper
daugneišsiskiria,tačiaubūtenttaspaprastumassutei
kiasavotiškopatrauklumo.Galimapasakyti,kadši

bažnyčiavisai
tipiška: jivisa
medinė ir ap
suptamedinių
namelių, kaip
gerapusėiško
kių700šalyje
esančiųkatali
kųbažnyčių.
Šioseapylinkėse

labaijustiaukštis,norsypatingųaukštumųčianėra;
lygumossuteikiadanguiplatybėsirerdvės,otailabai
keliadvasią,padarožemėsvietovesirįvykiussavotiškai
nesvarbius,atokius.
Šešuoliainelabaitoli.Jiedauggeriaužinomi,čiastovi
vienaiškeliųtikrųbarokiniųmediniųbažnyčių.Joje
stengtasipasiektitai,kasišpradžiųatrodoneįmanoma–
abubokštusjungiapusračioformosmedinisfrontonas,
skleidžiantismilžiniškąnedarnosenergiją.Kažinkaip
atrodytų,jeigubūtųpastatytaišakmens.Sprendžiant
išžodžiųkilmės,akmuočiabūtųtinkamesnis,nes
lietuviškasžodisakmuo aiškiaisusijęssugraikišku
kamara(niša).(Taippatirsuangliškužodžiuchimney, 
akmeninemedinionamodalimi.)Visosmedžiagosturi
savoformoslogiką.
Šiamekraštovaizdyjenėraaštriųkampų,beveikne
matytimediniųarmūrotvorų;pievaskeičiamiškai,
kuriųriboskartojažemėskontūrus,upiųvingius.
Akmenųlabaimažai,irtikraiįdomu,kaipatsitiko,kad
žmonės,visągyvenimąpraleidętarpmedžiųbeime
dienos,paskutiniopoilsioatgulapoakmeniu.Manvisad
atrodėkeista,kadžmonės,kuriegyvenaitinasketiškai
irnepasiduodapriklausomybeinuomaterialiųobjektų,
galiausiaiįamžinamitokiuilgaamžiudalykukaipka
pas.Anglijojeyrapriešingai,tendauglabiaupaplitusi
kremacija.
KaiImbradąaplenkė
naujesnistiesiamaske
lias,kaimaspasitraukėį
praeitį.Kaipirdaugybėje
kitųvietovių,jobažnyčia
stovicentreantkalvelės,
tadaš,vaikščiodamaspo
šventorių,matauviską,
kasvykstakaime.
Bažnyčiaklasicistinė,pa
statytaapie1780m.,suat
skiraipastatytapiramidės
pavidalovarpine.Priešais
šventor ių  s tov i  e i lė
mediniųnamųsulanginėmis,kuriuose,atrodo,kita
dosbuvoparduotuvės.Praeinadužmonės,pravažiuoja
arkliotraukiamasvežimas.Kaikeliasbuvotikvienas,
juovisivažiavo.Dabarmašinospravažiuojapuskilomet
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riušiauriau, ir jų
triukšmasgirdėti
tikretkarčiais.
Kurį laiką stovi
niuojušventoriuje.
Visąpopietęsmul
kiailijo,betdabar,
dienaibaigiantis,
irdebesys prasi
sklaidė, ir žemai
viršhorizontoabe
jodamapasirodė
oranžinėsaulė.Ją
suraižoplikosme
džiųšakos,tadga
liužiūrėtineužsi
dengęsakių;stoviu

tarpgausybėsprikritusiųlapų,stebėdamaskaimelį,
irjaučiu,kaipmaneužplūstagerovėspajautimas.
Įdomu,kadseniausiaLietuvojeišlikusimedinėbažnyčia
stovivisaišaliaseniausiošaliesmedžio.ĮStelmužęveda
vinguriuojantisvienoseismojuostoskeliukas,nutiestas
nelygiose,palygintiblankiose,apylinkėse.Šivietovė
visiškainepanašiįkitasmanoaplankytasšaliesvietas.
Daugelyjekitųkaimųnuojautaatvedamanetiesiaiprie
bažnyčios,paprastaistovinčiosvienintelėjeaukštumė
lėješaliapagrindinėsgatvės.Čiaviskaskitaip:kaimas
išsklidęs, reljefasnelygus, todėl tenkapasiklausti
moteriškės,kuriąpralenkiueidamaskeliu.
–Eiktiesiai,–sakoji.–Keliu,keliu,opodviejųšim
tųmetrųpasukį...–jinutylairpakeliakairęranką.
–Čiakairė?–pasiklausia.–Taip?Taipasukįkairę 
ir pamatysi, ten, ant 
kalniuko.
Jeigugeriaumokėčiau
kalbą, būčiau supra
tęs,ar ji buvo latvė,
besistengiantikalbėti
lietuviškai, ar tikrai
sunkiaiskiriakairęnuo
dešinės.
Ž ymu s i s  ą ž u o l a s
stūksobeveikpačioje
šlaitopapėdėje.Vieni
sako,kadjamapiepu
santro,kiti–kaddau
giau–dutūkstančiai
metų, ir jistikraitoks
atrodo:susimazgiusios
šakos,kaikuriosne
begyvos, kai kurios nukirstos.Medis atrodo vos
gyvas.
Antkalvosstovintibažnyčia,priešingai,menamoder
niuslaikus.Jipastatyta1650m.,o1727m.,perdavus

kalvinistams,gerokaiperstatyta.Neaišku,kiekišliko
XVIIa.struktūros,betabidatosleidžialaikytibažnyčią
seniausiašalyje.
Vėllynoja,manpriebatųlimpašlapilapai.Kopdamasį
kalvąpraeinugrupelęantkapiųPirmojopasauliniokaro
vokiečiųkareiviams.Nežinojau,kadšiosevietosevyko
mūšiai.Turbūtjiejautėsiesąlabaitolinamų.Ogalir
ne,nesdaugelisčionykščiųžemvaldžiųanaislaikais
turėjovokiškaspavardes.
Manatrodo,kadbažnyčianebeveikianuo1963m.Dėl
gražiaiišdrožtomedinioaltoriausirsakyklosjipaversta
muziejumi,irkaipdažnaibūdavopanašiaisatvejais,
atsargiaipriskirta„liaudiesmeno“muziejams,nenorint
minėtireligijos.Atribojimasnuoreligijospavertėšią

vietąvisiškai
kitokia negu 
kitos, kurias 
mačiau. Ap
linkuijąnėra
ne i š v en t o 
r i a u s ,  n e i 
v a r t ų ,  n e i
mediniųkry
žių,neikunigo
kapo.

Bažnyčiąsupapušys,kuriasmėgdžiojairpastato
spalva,irforma:jisapkaltasnedažytomisvertikaliomis
lentomis.Fasadetrikampisfrontonas,truputįstatesnis,
neguPietųšalyse;jįremiašešiosnetolygiaiišdėstytos
kolonosbekapitelių,pastatytosantpaprastųžemų
akmenspjedestalų.
IštiesųfasadasbuvopastatytastikXIXa.pradžioje,
pastatąatgavusKatalikųBažnyčiai,betjistokspri
mityvus,kadatrododaugsenesnis.Halinispastatas,su
apside.Klasicizmošventyklospradžiojebuvostatomosiš
medžio,ojųkoloninęarchitektūrąlėmėmetodai,diktavę
medžiostatybostaisykles.Taspattinkairkitiemskla
sicizmoypatumams,tokiemskaipdantukaiirtriglifai,
atstojantiemssijųgalus.Netnetaisyklingaiišdėstytos
kolonos–senųjųAntikosstatiniųaidas.
Antdurųprismeigtasraštelisskelbia,kaddėl ligos
muziejusuždarytas;betašatvažiavauištoliirlabai
noriuįeitividun.Atsitiktinaiprošalįeinadarviena
moteris, irašjosklausiu,kurgalimarastiraktą.Ji
pasako,kurgyvenaprižiūrėtoja,irašjąsurandusodo
pašiūrėje,sutėvaisrūšiuojančiąbulves.
–Tikdešimtminučių,–sakoji.–Ašsergu.Šiandien
esuužsirašiusipasgydytoją.Jumsreikėjopirmiausia
paskambinti.
Puikiausiaisuprantu,kaipnuobodulaikytiatidarytą
muziejųtolimamekaime,kurištisasdienas,kartais
savaitesneužklystanėvienaslankytojas;taippatgerai
suprantu,kaipapmaudu,kaivienintelislankytojaspa
sirodobūtenttądieną,kaijidėlkokiosnorspriežasties

Imbradas
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sugalvojopasiimti laisvadienį.Todėl labaigreitai
apžiūriudrožinius,irkadangimuziejujeparduodamos
brošiūrosįvairiomiskalbomis,oašlabaistipriaijaučiu
trukdąs,nusiperkuvisųpovieną,nepriklausomainuo
to,kokiakalbajosparašytos.
Namiežiūrinėdamasbrošiūraspamatau,kadnusipirkau
dviapieStelmužę,lietuviškaiirangliškai,beimažą
turistamsskirtąlankstinukąapiešiasvietas,parašytą
lietuviškai,rusiškai,angliškaiirvokiškai.Vartaujį
irakimisvisužkliūvuužinformacijosapieImbradą.
Rašoma,kadprieškokius30metųtendviemvyrams
apsireiškusiMergelėMarija.Tojivietatapusipiligri
mystėscentru,toliaurašomalankstinuke, irvisi ją
aplankiusiejipajuntadidelįdvasinįbeifizinįpalengvė
jimą.Tailabaiintriguojantisfaktas,ašpaskuimėginau
daugiauapiejįsužinoti,betnėvienojemanotikrintoje
knygojeniekoapietainerašoma.
Dirbdamasšiamprojektuiašapžiūrinėjunetikkatalikų,
bet irprotestantų, ir rusųmedinesbažnyčias,net
mečetes.KaraimųkenesaTrakuoseturitrisišorines

tinkuotassienas,oketvirta–medinė;svarstau,arją
čiapriskirti,arne.Panašu,kadneišlikonėvienaišga

nagausiųkitados
stovėjusiųmedi
niųsinagogų.
Katalikų baž
nyčioseneišven
giamai pasirodo 
R y t ų  į t a k a ,
d a ž n i a u s i a i
pasireiškianti 
v i e n u  k i t u
k u p o l o   f o r 
mos bokšteliu.
Žiūrint Vaka
rų  europieč io

akimis,šiossmulkmenoslabaiįdomios,betnemažiau
įdomuspatsmedžiagos ir formossantykis,dažnai
leidžiantistiesiogiaisusietišiasbažnyčiassusenojo
pasaulioarchitektūra.

Tekstą iš anglų k. vertė R. D.

Trakai

dieNoraštis
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šiandiena

Klastingasžodis „tradicija“.Vienavertus, tai,kas
tęsiama,perduodamaiškartosįkartą–šventasdaly
kas,pagrindųpagrindas.Tradicijayraidentifikacijos
pagrindas,jisuteikiagalimybętaptisavimtamtikroje
terpėje,išlaikantsavovertybes,pasaulėžiūrospagrin
dus,veiklosmodelius,religingumą.
Taisavaimesuprantama.Tikkartaistatradicijakaip

sąvokakertasavopačiospagrindus;kadareikiamėgin
tisusivokti,artra di ci ja yra tra di ciš ka,kaikalambūro
vertasituacijaverčiažodį„tradicija“perskaitytikitaip.
Ypačkaiklausiama,ar„tradicijaatitinkatradiciją“.
Taiklausimas,kurisreligijosesąlygojarevoliucinius

pokyčius–būtenttaipklausėLiuteris,Kalvinas,gero
kaipriešjuosEchnatonas,pirmastokiųklausinėtojų;
vėliauklausinėjosižydųpranašaibeitebeklausinėja
irtebeatsakinėjasektos,kuriomsklausimas„argalio
jantitradicijaatitinkapirminętradiciją“yrabūtinas
jospačiosegzistavimopagrindas,nessektaprivalo
atsakyti„ne!“
Religija,atsakiusi„ne“,reformuojasi,atsinaujina,

atsakiusi„taip“–tęsiasi,stengdamasiniekonekeisti.
Ką čiabekeisi,nesgyvagrindžianti tradicija–

šventa.
Ilgasįvadas,nesirtemailgabeineišsemiamanei

straipsniu,neipokalbiu,neipokalbiųciklais.Juolabkad
bijau,jogsprendimastegalimasideologijoslygmeniu,
oideologijųestidaugirjosskirtingos.
Klausimasšiuometu formuluojamastaip:arda

bartiniaipagonybės išpažinėjaiLietuvojegalibūti
vadinamitradicinėsLietuvosarlietuviškosreligijos
išpažinėjais?
Klausimas,vienavertus,absurdiškas.Tradicinėmis

Lietuvosreligijomispripažintosatėjusios„iššalies“:iš
Izraelio,Krymo,Romos,Mekos.Tradicinėsirteisėtos,
nesčiagyvuojailgąlaiką,turisekėjųirišpažinėjų,turi
šimtametętradicijąLietuvoje,šventyklas,dvasininkus,
šventraščius,šventes,apeigasbeiritualus,tra di ci jas.
Otuometuišnyrasenosioslietuviųreligijosišpažinė

jai,teigiantysišpažįstątąpačiątradiciją,kuriXIII–XIV
a.buvusioficialiLietuvosvalstybinėreligijairkurią
brutaliainutraukęsLietuvoskrikštas,įsikišusužsienio
jėgomsirvykdantjųvalią.
Lietuviųpagonybėnegalintinebūtitradicinėreligija,

jeitokiosyradidesnęarmažesnęreikšmęirpalyginti
nedidelįišpažinėjųskaičiųturinčioskitosreligijos,juk
visosLietuvojetradicinėmispripažintosiratitinkamas
religinesteisesįgijusiosreligijosyravienuarkitumetu
įvežtos,importuotos,t.y.visostradicinėsgenetiškai
svetimos.Vienintelėgenetiškaisavareligija,senoji
lietuviųreligija,nepripažintatradicine.Išesmėstai
nonsensas.
Tačiaupagrįstasistoriniufaktu,kadirkokiužiau

riu–senojireligijapasibaigė.PasibaigėXIV–XVa.
sankirtoje, sunaikinusžynių luomą,atlikusįkulto
apeigas,perdavusįiškartosįkartąšventąją,religinę,
mitologinętradiciją,svarbiausiasšventvietesiršven
toves;įsteigusteguirišpradžiųretąparapijųtinklą,
betvisdėltoėmuschristianizuotikraštą.
Ištiesųmišinį,susidariusį išsenosiosreligijos ir

mitologijosreliktų,valstietiškoreligingumo,paveikto
irkatalikybėsapeigųirmokymo,galimepavadintige
riausiuatvejusinkretizmu.Blogiausiu–religinemai
šatimi,kuriojeapietamtikrusDievo,Jėzaus,Marijos,
Juozapo,daugeliošventųjųpaveikslusakumuliuojasi
archajiškostradicijosiruniversaliųžemdirbiškųtikė
jimųbeimitologemųšleifai,ogalkaikuriaisatvejais
atvirkščiai–apiesenąjądievybę,pakeitusiąvardą,
betnepakeitusią funkcijų, telkiasišventėsarapei
gos,laikomoskrikščioniškomisirvisiškaipatekusios
įkrikščioniškųtikėjimųirritualųerdvę.Kiekvienas
toksirpanašusatvejistokiesudėtingi,kadtra di ci nio 
substratonuokrikščioniškųapnašų,ar,suprantama,
atvirkščiai,krikščioniškobranduolionuo tra di ci jos 
duotosformos–neįmanomaatskirti.Atskiraisatvejais
tokiąanalizę,skirtįgaliatliktietnologija,tautosaka,
choreografija,kiekdaugiaugalinuveiktimitologijos
tyrinėjimai,ieškantysbendresniųvaizdiniųsankabų
irdardaugiaureliginiaiistoriniaiirapskritaireligijo
tyriniaityrimai,kurieklausianetikapievaizdinius,
dievųvardusbeifunkcijas,kultąiržynius,betirvisos
šitos įvairovės funkcionavimą, t.y.žvelgiaįreligiją
kaipgyvą,istoriškaiveikiantįiristoriškaikintantįor
ganizmą,turintįcentrąirperiferineszonas,panteono
iržyniųhierarchijas,atitinkamusreagavimoįšventybę
būdusetc.
Tokiųmokslingųišvedžiojimųreikia,idantpabrėž

PAGONYBĖS TIESOS BEIEŠKANT

GintarasBeresnevičius
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Kodex szubrawski, Wilno, 1819. Raižinys tituliniame puslapyje: 
„Keliaujantis ant kastuvo bajoraitis, idant iš toli geriau skirtų žmonių 
darbus, stebi pasaulį per žiūroną arba perspektyvą. 
Iš veido panašus į savo prabočių Perkūną, kadaise tramdžiusį apga-
vikus, girtuoklius, veltėdžius ir visokius nedorėlius. 
Apsirengęs tais pačiais drabužiais, kaip ir jo protėvis Perkūnaitis.“

tume–religijapernelygsudėtingairkompleksiška,
kadbūtųperduodamanekitaipnegutra di ci joskeliu.
Ojeitradicijosnėra,negalimekalbėtiapiereligijosat
gaivinimą.Jeibūtųlikęšventraščiai,nepertraukiama
žyniųgrandinė,nenutrūkstamiaukojimaibentviename
atokiamecentre,kuriųmeturecituojamimitiniaipasa
kojimaiirvardijamidievai–kitakalba.Dabarvisoto
neturime,tenkapripažinti,kadgyvostradicijosnėra.
Tradicijąmėginaatkurtimokslas,tačiaureikiaturėti

omenyje–mokslasatkuriadetales,schemas(dažniausiai
detales),kurkiekvienąrekonstrukcijągalikeistikita,
besiremiantikitaisprincipaisiratitinkamaiduodanti
kitokįrezultatą,kitokįvaizdą.Tačiaunetirtobuliau
siosmetodologijosatkuriamodelį,kaiptareligijagalėjo
atrodyti,kaipjigalėjoreikštis,irpatsmokslasžino,
kadtasmodelisneteisingas–duomenųpernelygmaža.
Netgeriausiuatvejuatkūręgarvežįargalvoje,atsimi
nimuoseįstrigusį jovaizdąįkūnijęmetalu,gausime
tikmetaloluitą,visaistruktūrišką,betjeinebusnei
bėgių,neianglies,šisatkūrimasliksnegyvasirtuščias.
Taipjuokingaiatrodytųirreliginėbendruomenė,savo
veiklągrindžiantimokslinemonografija.Čiareikia
apreiškimo,kitaipreligijanesujudės,bėgiainesudun
dės,oapreiškimonėra.Dievaijeiirreiškėsi,jųraiška
baigta.Omokslasrekonstruojavaizdiniusirschemas,
kuriaskulptūras,betmokslotikslainėraPigmaliono
tikslai, ir joksdievasneįkvėpsmokslininkokaltuvu
išrėžtaiGalatėjaigyvybės.Mokslassautokiųtikslųnė
nekelia,antraipjisvirstųmaginiuokultizmu.
Antraskelias,kuriuogalimekalbėtiapieTradicijos

atkūrimą–mėginti jąišlukštenti išgy vosetnografi
nėstautosakinėstradicijos,kurigyvabuvodarlabai
neseniai,osalelės,išlaikiusiospapročius,ritualizuotą
elgseną,burtus,žolininkystę,raganystęirkerėjimus,
tebegyvuoja,tačiautainetiesioginiaisaitai,vedantys
nuopatsenosiosreligijosįšiandieną,oryšiaisusenojo
maginioelgesiosalelėmis(kuriosgalibūtiirlabaiar
chajiškos),betjosniekugyvunesusidėstoįsistemąir
juolabneatstovaujasenajaireligineisistemai.Galimas
dalykas,kadmaginiaidalykai(žinia,išskyrusateities
spėjimusirpan.)nebuvojostoleruojami,oraganystėnie
kadanetampareliginėssistemospripažintadalimi.
Yrasistema–etnografiniofolklorinioelgesiosistema,

išlikusigalnuotikraisenųlaikų,susavošventėmis,
apeigomis,tikėjimais–tačiautaietnografija, o nereligi
ja.Aršokiai,žaidimai,Rasos/JoninėsarUžgavėnėsyra
gyvosšventėsirarčiadaugiaunėratuščiobarškėjimo,
užkurionedievųcimbolai,obuitiškiirvėlyviKanapinis
suLašininiu,kažkaspanašausįXIXa.laukeatliekamų
komiksųherojus–klausimas,įkurįdabarneatsaki
nėsime,juolabkadvienintelisšiandienbesiperšantis
atsakymasbūtų–kiekvienamtikriausiaisavaip.
Etnografijos,etnografinėselgsenospratęsimasįXXIa.

nebūtųnetikjuokingaargėdinga–taibūtina,norint

išsilaikyti,beto,taiautentiška(XIX–XXa.pirmospu
sėsprasme).Tačiauetnografija–nereligija.
Taigitrumpaitariant:mokslinėsrekonstrukcijostra

dicijosneatgaivins,žemdirbiųpapročiaietnografijoje,
bendridaugeliuiEuropostautų, irginėrasavasties,
juolabreliginėssavasties,pagrindas.
Tadnėrajokiopagrindobandytiatgaivintitradiciją,

tokiopagrindo,kurisleistųantaiišskleistiirįtvirtinti
tradicinędoktriną.
Visdėltomataukitąkelią,kaipjįmatoirdalisvadi

namųjųpagonių.Norstaskeliasirveda,tačiaunežinia
kur,irneišvengiamaiatsidūręsmiglosenegalėsiapsig
raibyti,kasyrakurirkurpatsatsidūrei.
Tai,sakytume,yradistiliatokelias,jeijausvetimžodį

vartoti.Betšisžodisgerainusakoprocesą,dėlkurio,
manau,mūsųpagonysirnuvokiasusiduriantyssuki
tokybe,kurisavaimeirįsivardijakaipreliginė,kadangi
gretutinioreliginiopotyrio,ypačstipraus,sukuriuotą
jausenągalimapalyginti,nėra.
Prisipažįstu,tamtikraprasmemanpanašijausena

nesvetima.Išesmėskasdiendirbdamas,susiliesdamas,
mąstydamaskitokybę,šiuoatvejusenąjąreligiją,tu
negalinepradėtijosjausti.Lygiaikaipirgilindamasis
įsakmiųpasaulį,ypač jausdamasmagišką,stebuk

lingąarnetmistiškąkaikuriųdainųpoveikį,juolab
kaiautentiškasdainasatliekaautentiškifolkloriniai
ansambliai.Tai–nesakau,kadsukrečiantis,tačiau
stiprus,intensyvusišgyvenimas,kurįaprašytiiratpa
sakotisudėtingairgalgeriausutokiaisdalykaisne
prasidėti–jiebeverčiai,vertęturitai,kasneišsakoma.
Pridurkimenuolatšvenčiamas,tąpotyrįgaivinančias
irtvirtinančiaskalendorinesšventes,dievųmeditaci
jas,gamtosirkosmosošventybiškumopajautą–išties

PAGONYBĖS TIESOS BEIEŠKANT
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GINTARAS BERESNEvIčIuS

įmanomapa tir titai,kastegalibūtilyginamasutokiais
jausmaisarpotyriaiskaipreligija,kaipmeilė,kadir
kaipsentimentaliaitaiskambėtų.Šiopotyrioobjekto
išesmėsnėra,tikbūsena,iškuriostugaliinterpretuoti
pasaulįkitaip,naujau,intymiauliesdamasissujuo.
Manyčiau,šisdis ti lia tasišfolkloro,etnografijos,tradi

cijoslikučiųšaltiniuose,sunkiaiapibūdinamastradicijos
perdavimasnesąmoningaiiškartosįkartą–judesiais,
mentalitetobruožais,archetipais,genais,–taiirgali
būtiieškomatradicija.
Tainėrasenojireligijairnegalibūti.Taikažkoksiš

gyvenimas,neaišku,arreliginis,betneprofaniškas–tai
tikrai.Galtaiypatingas,sakralizuotassavęsiraplinkos
santykio,mumsnežinomųesiniųartumoartolumoiš
gyvenimas,betveikiausiai–šventybiškumogamtoje
išgyvenimas,potyris,kadšventybėyraaplink,reiškiasi,
irvienaišjosapraiškų–meilė.Tokįpotyrįišgyventi
įmanoma,jisdvasinįgyvenimą,beabejonės,praturtina.
Tikartaireliginispotyris?Šįtąpanašaustugaliišgy

ventipaniręsįpoeziją,galįmuziką,galtiesioglaukinio
kalnųpeizažofone.Antravertus,pagonybėsdistiliatas
galiapimtiirpoeziją,irmuziką.Kodėlgine.
Tiktokiedupagonysnegalėspasidalytitarpusavy

jepotyriųbendrumu–tiepotyriai,kaipsakiau,sunkiai

įžodinamiirsunkiaiperduodami.Netirbendraminčių.
Vienaspagonybegalivadintivisaikitusišgyvenimus
neikitasartrečias,irvienampagonybė,šiurkščiaita
riant,„išsidistiliuos“išJoniniųnaktiesšventės,kitam
išskudučiųsąskambių,trečiamišeilėraščio,irvisus
šiuos–vadinkimejuossakraliais–potyriusvadintireli
giniais,pagoniškaisartradiciniaisnėrajokiopagrindo.
Taiveikiaušiuolaikiniožmogausatsakasįišpraeities
atskambančiusšventybiškusgarsus,įtuospačiusgar
sus,aidinčiusišgamtos,–kamjisįtinatviras.Atviras
jisirritualuose,papročiuoseslypintiemssakraliniams
turiniams,betišvisotonesusiklostoreligija.Jeikasir
susiklosto–tainaujojo,modernausžmogausmėginimas
atsakytisakralybeiprofaniškojeaplinkoje,atsakyti
kaipgalimašiandien,onekaipbuvoatsakinėjamaprieš
šimtmečiusarištisustūkstantmečius.
Todėlšiątradicijąsuvoktigalėčiau,jeijivadintųsi

tokia,kokiayra–naująjapagonybe,onesenosiosreli
gijosatgaivinimu,tradicijosprikėlimu.Senojitradicija
čiagalibūtisuvokiamakaipmažasgaivinantisšaltinis,
oneplūstantiversmė.Naujojipagonybėturivietąir
kontekstąpasauliniameNew Agefone,ovisi„prikėlimai“
kvepianesveikanekromantijaaršarlatanyste. 
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Perpastaruosiusketuriasdešimtmetų
pasauliopolitinisžemėlapismažaipa
kito.Pasaulioteritorijatebėrasuskirs
tytaįvalstybes,kuriossukaikuriomis
išimtimisvaldotaspačiasžemeskaip
iranksčiau.Padėtisgreitnesikeis–
šaliesteritoriniovientisumoužtikri
nimasyravienaskertiniųdabarties
politikosprincipų,retaipažeidžiamas
irtiksudideliuapgailestavimu.Net
perPersųįlankoskarąJAVirjossą
jungininkėskartojo,kadnesikėsinama
įIrakoteritorinįvientisumą,odabar
sukilėliamsirgipabrėžiama,kadsie
nosnebuskeičiamos.
Valstybėstebėrapagrindinėspasau

liopolitikosveikėjos.Šalyspasirašo
svarbiausiassutartis,valdoginkluo
tąsiaspajėgas.Bešaliesvyriausybės
leidimošaliesteritorijojebeveikne
įmanomaužsiimtikokianorsveikla.
Ištikimybė ir įsipareigojimasšaliai
tebėralabaireikšmingiirlemiagy
ventojųtapatybę,ypač jeišalisyra
tautinėvalstybė.
Visdėltovalstybiųauksoamžius

baigiasi.Palyginti suXXa.pirma
puse,valstybėssvarbairgaliama
žėja.Kąšalysgalėjosauleistitada,
neįmanomašiandien.Šalysturilabiau
paisytisavokaimynųirpiliečiųnorų.
Šiomisdienomisbeveikneįmanoma
įsivaizduotinetiknaciųVokietijos
arSovietųSąjungosmilitarizmo,bet
net findesičclePrancūzijosrengimosi
kitamkaruisuVokietija,plačiaipapli
tusioįsitikinimo,jogtautosįrodosavo
vertękovoslauke.Jeikadaisebuvo
pabrėžiamapiliečiųpareigavalstybei,
dabarsvarbesnėvalstybėspareiga
suteiktikuodaugiaupaslaugųsavo
piliečiams.Rūstųtėvąkeičiarūpes
tingamotina.Savopiliečiųlaisviųir
teisiųužtikrinimasturikainą–šalys
varžosavoveikimolaisvę.

Globalizacijos iššūkis

Jaukurįlaikąįrodinėjama,kadša
liųsuverenumąribojatarptautiniai
įsipareigojimaiirorganizacijos,tarp
tautinėsteisėsplėtra.Globalizacija
panaikinoautarkinįūkį, tiktokios
paliegėlėskaipŠiaurėsKorėjavengia
įsijungti įpasaulioprekybostinklą.
Pasauliobankasirkitostarptautinės
finansųorganizacijosdažnaidiktuo
jaūkiopolitiką,teikdamosparamą
tiktuoatveju,kaišaliesvyriausybė
įsipareigojapaklustibankoperša
miemsplanams.Nedaugmenkesnis
tarptautiniųbendroviųvaidmuo.Jų
nutarimaiinvestuotiarneinvestuoti
įšalįgali lemti josūkioaugimąar
smukimą,bendrovėsnustatodaugelio
žaliavųirproduktųkainas,prekybos
sąlygas.Valiutospirkėjaiirpardavėjai
galiperkeliasdienaspakirstišalies
valiutąarbapriversticentrinįbanką
nustatytiaukštas,vietosūkioaugimą
žlugdančiaspalūkanųnormas.
Betyrakitų,rečiaukomentuojamų

veiksnių,kuriemažinavalstybiųvaid
menį.Ryšiųirsusisiekimopriemonių
revoliucijosdėkapavieniaižmonėsar
negausiosgrupėsgalismarkiaiveikti
šaliespolitiką irvisuomenėsgyve
nimą,ypač jeisugebamanipuliuoti
žiniasklaidosgodumusensacijoms.
Didelėsgalimybėsatsiveriaužsienyje
gyvenantiemsmaištininkamsirrevo
liucionieriams.Pravartuprisiminti,
kadnepaisantdideliųLeninopastan
gųpalaikytigerusryšiussupartijos
nariais,Rusijosrevoliucijospradžioje
vietosbolševikaipatysturėjodaryti
visussprendimus.1979m.ajatolos
Chomeiniokalbos,įrašytosįjuostas,
įvežamosįšalį irplačiaidalijamos,
suvaidinopagrindinįvaidmenįnu
verčiantIranošachą.Revoliucijakilo
šalyje,betsąlygosjaidaugiausiabuvo
kuriamosužsienyje.Dabarkabelinėir

palydovinėtelevizijabeikitosryšių
priemonėsleidžiaOsamaibinLade
nuikreiptisįbeveikvisųmusulmonų
šaliųgyventojus,kviečiantjuosdaly
vautikryžiauskaresukrikščionimis.
PareiškimaibeibinLadenoveikla
apskritaikelianerimądaugeliuiIs
lamošaliųvadovų,
kurievisdėlto ne
gali jiemsužkirsti
kelio.Taigisvetimas
žmogusdabargali
tiesiogiaikreiptis į
kitos šaliesgyven
tojus,kurstyti juos
sukiltipriešvaldžią,
otojivaldžianepajė
gitosustabdyti.
BinLadenasyraakivaizdžiausias

pavyzdys,betnevienintelis.Užsie
nyje,ypačŠveicarijoje,gyvenantys
albanaisurinkolėšas,užkuriasbuvo
apginkluotaKosovoišlaisvinimoarmi
ja,tenprieglobstįsuradodaugelisjos
vadovų.Airijosrespublikonųarmija
seniairenkalėšasairiųemigrantųgy
venamuoseAmerikosdidmiesčiuose.
Įtariamilaisvėskovotojaiirteroristai
yrasaugūsŠveicarijojeirkitoseVa
karųšalyse,nespaprastaiatsisakoma
juosišduoti,jeinėralabaitvirtųįrody
mųirjeijienevykdojokiųnusikaltimų
prieglobstįsuteikusioješalyje.
Keičiasiemigrantodalia ir josa

vimonė.Kadaise lietuvis, išvykęs į
AmerikąarPetrapilį,atsisveikindavo
sušalimiiršeimasuprasdamas,kad
varguarsugrįš.Emigravimąženklino
baigtis.Saitaisukraštubuvonutrau
kiami,norslaiškaiirgallaikraščiai
kartaispalaikydavotėviškės ilgesį.
Šiandiengalimapigiaitelefonusu
siskambinti, interneteskaityti tos
pačiosdienos laikraščius,klausytis
radijo laidų,okilusnesuvaldomai

KęSTUTISK.GIRNIUS
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nostalgijai,nuskristi lėktuvuapsi
lankyti.„Užjūrųmarių“nebeturitos
pačiosreikšmės.Beto,gerokaisuma
žėjospaudimasemigrantuiatsisakyti
savokalbos,papročių ir tradicijų,
tapti„tikru“amerikiečiu,prancūzu,
vokiečiu.Dabarpuoselėjami tauti
niaiirkultūriniaiskirtumai,galima
demonstratyviaipabrėžtisavokilmę,
religiją,nenorą integruotis, šalys
didžiuojasisavomultikultūrinevi
suomene.Išsaugojusfizinįirdvasinį
ryšįsusavošalimi,galimadalyvauti
ir jospolitiniamegyvenime, juolab
kadsvečiosšaliespolitikadaugeliui
emigrantųliekasvetima.
Tasdalyvavimasdažnainetirleng

vesnis.Jeigupriešinamasivaldžiai,
užsienyjepaprastainegresiaareštas.
Galimataippatramiaiirsaugiai,kaip
Leninas,planuotirevoliuciją,palai
kanttiesioginįelektroninįryšįsusavo
bendraminčiais,siunčiantnurodymus,
rengiant tekstusarvaizdajuostes.
Galimavisas jėgassutelktiplanui
įgyvendinti, oneareštui išvengti.
Valdžiaiatitinkamaisunkiaukovoti
susavopriešaisužsienyje.Negalima
jųsuimti,negalimanutrauktijųryšių,
negalimaatskleistijųplanų.
Stiprėja irnevyriausybiniųorga

nizacijųvaidmuo.Internetasleidžia
organizacijospadaliniamspalaikyti
ryšius,derintisavonariųveiklą,pla
nuotiveiksmus.Irtaidarytibeveikbe
lėšų.Oradusformulępasireklamuo
ti,galimaužsitikrintižiniasklaidos
dėmesį. Irpraeityjenevyriausybi
nėsorganizacijosvaidinoreikšmingą
vaidmenįmetantiššūkįvalstybėms.
Aiškiausiaspavyzdys–Helsinkioko
mitetai,kitosžmogausteisiųgrupės,
kuriosatkreipėdėmesį į žmogaus,
religijų ir tautųteisiųpažeidimus.
Šiųorganizacijųsėkmęišdalieslė
mėkitųvyriausybiųparama.Vakarų
šaliųvyriausybėsnetiesiogiaiglobojo
Helsinkiokomitetus,protestavoprieš
josnariųpersekiojimą, siekė juos
išlaisvinti.
Irčiapadėtissmarkiaipakito.Ne

vyriausybiniųorganizacijųgaliaauga.
Josdabargalimestiiššūkįnevienaiar
dviemvalstybėms,betirvisoms.Joms
nebereikiaturtingųglobėjųmalonės,
josgalirastiirsutelktibendraminčius
visamepasaulyje.Globalizacijosprie
šininkųveiklapamokoma.Jiesurengė
pirmąjądemonstracijąirriaušesSietle
1999m.Praėjusvosdvejiemsmetams
poriaušiųPrahoje,Geteborgeirypač
Genujojejiefaktiškaipaklupdėgalin
giausiaspasauliošalis.Protestuotojų
daugumalaikėsisantūriai,betkeliems
tūkstančiamssmurtininkųpavyko
primestisavovalią.Jųsukeltažala
tokiadidelė,policijosirkariuomenės
daliniųsutelkimastiekkainuoja,kad
kaikuriųorganizacijųrenginiaiat
šaukiamiarbaperkeliamiįatokias,
beveiknegyvenamasvietas.
Porugsėjo11d.teroristųantpuolių

JAVbusnemažųpokyčių.Busgero
kaigriežčiaukovojamasuteroristais
irrevoliucionieriais,mažiaupakan
tu mo tik riems ir ap si šau ku siems 
laisvėskovotojams.Internetasbus
atidžiaustebimas,siekiantužkirs
tikeliąneapykantai skleisti. Jau
dabarišžiniasklaidosreikalaujama
neskelbtisensacingos,smurtąkurs
tančiosmedžiagos.Veikiausiaiglo 
balizacijospriešininkamsbus tai
komostospatpriemonės,kuriomis
Europospolicininkaikovojosufutbolo
chuliganais.JauanksčiauPasaulio
bankasirkitostarptautinėsorgani
zacijospradėjopergalvotisavoveiklą,
ieškodamosbūdųlabiauatsižvelgtiį
skurdžiųšaliųporeikiusirnorus.Ir
niekadanetrūkstapasiūlymų,kaipsu
tramdytitarptautinesbendrovesirtai,
kąkaikaslaikolaukiniukapitalizmu.
Kitaiptariant,šalysstengsisatkovo

tidalįtųgalių,kuriasperleidokitoms
organizacijomsarbakuriųnetekodėl
savoneveiklumo.Betsėkmėbusribo
ta.Galingašalisturisavųprivalumų
irtrūkumų.Juojipajėgesnėpiliečius
apsaugotinuo išorėspavojų, juo ji
pajėgesnėstebėtijųveiklą,varžytijų
laisves,reikalautipaklusnumo.Pra

eitąšimtmetįanglųistorikaslordas
Actonastvirtino,kadvaldžiagadina,
oabsoliutivaldžiaabsoliučiaigadina.
Pa si sa ky mas dau giau šmaikštus ne gu 
tikslus,betjisprimena,kadraciona
liautaisyklėmisirinstitucijomisriboti
valdytojųgalią,negupasitikėtijųgera
valia.Pertuospenkiasdešimtmetų,
kaivalstybiųgalia ir įtakasmuko,
dargreitesniaistempaisVakaruose
plitopiliečiųlaisvė.Visuotinėskari
nėsprievolėspanaikinimas–vienas
ryškiausiųženklų,kadšalysnebe
disponuojasavopiliečiųgyvenimu.
Politikainebegalitaipneatsakingai,
kaipprieštrisdešimtmetų,kalbėti
apiegalimąbranduolinįkarą, lyg
jiemssuteiktateisėspręstimilijonų
žmoniųlikimą–netiksavošaliesir
priešininkų,betirvisųkitų,kuriuos
paliestųtokskaras.Betesamadaug
kitųpokyčių.Valdžiosnebesistengia
nustatyti,kągalimairkonegalima
skaityti,kasyrapornografija,kaip
turėtųsuaugęžmonėssantykiauti.
Policijosirprokuratūrosgalialabiau
varžoma,neleidžiamataikytispaudi
mopriemoniųpertardymus,norsJAV
pasigirdosiūlymųbetkokiaisbūdais
priverstiįtariamusteroristusatskleis
tisavopaslaptis.Valdininkaimažiau
gerbiami,ramiasąžineirbebaimės
galimaneatsakytiįjųklausimus.
Kartaisnaujomislaisvėmispiktnau

džiaujama.Laisvėsvardanteisinamas
abejingumasvargingųjųirnelaimin
gųjųlikimui,pasigardžiavimassavo
sėkme.Idealausvariantogalirnėra.
Bajorųirkaraliųlaikaisvaldžiane
sidomėjoeiliniužmogumitol,koljis
mokėjomokesčiusiratlikokarinęprie
volę.Praeitameideologijųamžiujetiek
susirūpintapavaldiniaispiliečiais,
kadnesigailėtapastangųjuospaversti
įvairiųpavidalų„tobulesniaisžmonė
mis“,dažniausiaismurtuirišviršaus.
Nėrapavojaus,kadtielaikaisugrįš,
betapgailestaujantysdėlvalstybės
galiossmukimoturėtųprisiminti,kad
tvirtosvaldžiosglėbyjegalirsaugiau,
bettikraisunkiaukvėpuoti.
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Niekinamaiaružjaučiamaitariamąpriekaištą:„kokia
išjūsųnauda?“–yrapatyręsdažnasfilologas,istorikas,
filosofas,menotyrininkas.Šiandientenkaišnaujogrįsti
ankstesnėmsepochomsakivaizdųdalyką,jogtariamai
„nepraktiškos“ studijoskuriaharmoningąasmenį
irbendruomenę.Apiehumanitariniųbeisocialinių
tyrimųlegitimaciją,jųįmokslinimąarnumokslinimą
pirmikritiškaisvarstėšvietėjai.Postmodernizmasšią
temąeskaluojamokslinėssavivokosplotmėje,ostaigus
posovietinisvirsmas–praktinėjeviešosiosnuomonės,
politikosbei ekonomikossrityje.Lietuvosvaldžia
vis ryškiaupretenduoja reguliuotihumanitarinių
irsocialiniųmokslųraidą.Galimapiktintis–kaip
jidrįsta?!Tačiaudaugprasmingiauanalizuoti,kas
irkodėlignoruoja„nenaudingų“mokslųpaskirtįbei
taikomuosiusaspektus,kokiumastuprievaržymų
prisidedapatiakademinėbendruomenė.

1. TAI, į Ką „NEKREIPSImE DĖmESIO“

Sulaukus atkurtojo Lietuvos valstybingumo
dešimtmečio,2000m.kovo21d.,SeimaspriėmėAukštojo 
moksloįstatymą1.Užuotplačiauatvėrusvartustyrimų,
moksliniųstruktūrųbeistudijųįvairovei,kuriossiekta
pasprukusišideologinėskontrolės, įstatymeryškios
visokerioporeglamentavimo tendencijos.Maža to,
politikainesiryžoimtissenųbėdų–mokslolaipsnių
sistemos,universitetųsavivaldos,studijųkreditavimo.
IšsykpoSeimobalsavimobuvokiekankstikalbėtiapie
galimaspermainas–reikėjosusivokti,kokiospozicijos
laikysismokslobiurokratai,akademinėbendruomenė.
Idantpraktiškaiišsiskleistųįstatymonuostatos,teko
parengtikeliasdešimtisVyriausybėsnutarimų,Mokslo
Tarybos (toliau–MT) instrukcijų,universitetųbei
institutųvidiniųreguliaminų.
Sunerimusiusmokslininkusprivačiaiguodėteisės

beivaldymožinovai.Patikliejikalbėjo,jogpoįstatyminiai
aktaiharmonizuos,sušvelninsgriežtasnormas.Prag
matikaitikino,kadkolmetuskitustruksVyriausybės
nutarimųrengimas,pasikeisvaldžia,todėlįstatymas
bustaisomas(taipiratsitiko2).Na,ocinikaiteigė,jog
gausiųdetalizuojančiųaktųleidybasukelsteisinįchao
są,dokumentaineišvengiamaiprieštarausvienaskitam,
todėlnepatogiųnuostatųbusgalimatiesiognesilaikyti.
Įstatymąpaskelbus,vienosaukštosiosmokyklosprorek
toriusįkolegųišgąstį„kasdabarbus“atsakė–„mesį
jįtiesiognekreipsimedėmesio“.
Ištiesnaivumanyti,kadAukštojomoksloįstatymas

veiksgeriauneidaugumaLietuvosteisėsaktų.Tačiau
šiąvasarąVyriausybėspriimtiejinutarimai,pastarojo
metoMTkolegijosbeiMoksloirstudijųdepartamento
(toliau–MSD)dokumentailiudijaįsivyravusvisaine
simpatiškąmokslopolitiką.Jigresiamokslokūrybos
irvisoskultūrosplėtotei,humanitariniųbeisocialinių
idėjųviešajaisklaidai.Mokslininkamsnurodyta,kiek 
jie turipadaryti,ko padaryti ir kurpadaryti.Šios
reglamentacijossvarbios,netjeinutarimailikspopie
riuje– jossvarstytinoskaipvisuomenęužkrečiančio
ydingogalvojimosimptomai.

2. „IŠDIRBIO“ NORmA

IšpaskutinėmisEugenijausGentviloneilgopremje
ravimodienomisVyriausybėspriimtųtrijų„mokslinių“
nutarimųpirmiausiadėmesįpatraukiaMinimalūskva
lifikaciniaireikalavimai3.Juoseapibrėžtosdarbštumo

KAIP AP(SI)TvĖRĖ AKADEmIją
Lietuvos mokslo politika ir praktika

PauliusSubačius

PAuLIuS SuBAčIuS (g. 1968) – hum. m. dr., vu Filolo gijos 
fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros lektorius, 
Religijos  studijų ir tyrimų centro bendradarbis, „mažosios stu
di jos“ ir „Laisvosios Europos radijo“ apžvalgininkas.

tema: akademIjoS paradIGmoS

1 LR Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 03 21, Nr. vIII1586; jis pakeitė 
nuo 1991 02 12 galiojusį LR Mokslo ir studijų įstatymą, Nr. I1052. 
Nors naujasis įstatymas vadinamas Aukštojo mokslo, toliau apta riami 
poįstatyminiai aktai reglamentuoja visą mokslo sferą.

2 2001 01 25 priimti vienuolikos straipsnių pakeitimai; žr. Valstybės 
žinios, 2001, Nr. 16496; šį rudenį pateikta svarstyti dar visas pluoštas 
pataisų.

3 LR vyriausybės 2001 07 11 nutarimas Nr. 899 Dėl minimalių 
kvali fikacinių valsty binių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų, konkursų valstybinių 
mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas 
eiti organizavimo, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos 
ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos patvirtinimo, 
in: Valstybės žinios, 2001, Nr. 63–2283.
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PAuLIuS SuBAčIuS

normos sąlygojavisasakademinėsveiklos sritis.
Idantmokslininkasbūtų laikomastinkamuužimti
konkursinespareigas,dalyvautidisertacijųgynimo
taryboseetc.,jisturivykdytikiekybiškai–publikacijų
vienetais–apibrėžtą„išdirbiominimumą“4.Mintis
formalizuotimokslinėsveiklosapimtįnėranauja.Apie
tai,kaippasvertityrimųefektyvumąirtyrėjųpastan
gas,pastarąjįdešimtmetįdaugmąstytatoseįstaigose,
kuriasužgriuvoetatųmažinimovajai.Tačiauirbevajų
suinteresuotomsšalimsrūpi,kaskaipdirba,kokiais
kriterijaistasdarbasvertinamas,norssveikoproto
žmoguiakivaizdu,kadtiksliakademiniųnuopelnų
matuoklė–naiviutopija.
KaiVilniausuniversitetebeneapie1996m.tiksliųjų

mokslųspecialistaipasiūlėpedagoginiųirmokslinių
rezultatų formulę,humanitaraikraipėgalvas.Kai
kurieprašėapsukresniųkolegųuž juosužpildyti
didelęsudėtingą lentelę,o įsigilinusiejidiskutavo
dėlkoeficientų,Lietuvojespausdinamųtekstųmažo
„lyginamojosvorio“etc.Istorikuiarfilologuiišprincipo
svetimastoksprofesinėsveiklosvertinimas,kaiapie
docentąNpareiškiama,kad„jisperkadencijąsurinko
183balus“.Visdėltotekopatirti,kadkvalifikaciniai
nuostatai,kuriuosepublikacijųžanraibeipuslapiaika
lkuliuojamimatematiškai,svarstomiirLietuviųkalbos
institute.Žinoma,apietalentingusmokslininkustokie
skaičiavimaimažatepasako,betjukjųpaskirtiskita–
pabadytiakisapsnūdėliams,atsikratytinevykėlių.
Kuoypatingamokslinio„išdirbio“valdiškareglamen

tacija?Pirma,neraminapatsfaktas,jogvalstybėimasi
tiesmukaikontroliuotimokslinėsprodukcijosapimtį.
Antra,visiškaitokiepatkriterijaitaikomivisomstyrimų
šakoms–nuobranduoliofizikosikisentikiųetnografi
jos.Priešiųproblemųdargrįšimekiekvėliau.Kolkas
susitelkimetiestrečiąja.Akademiniųįstaigųpareng
tuosevidiniuosekvalifikacijosvertinimomodeliuose,
kiekjųtekomatyti,figūruojanekeli,okeliolikaarnet
dešimtyskriterijų.Betvaldžianutarė,kadmokslinis
darbasvertintinastik pagal dupožymius:publikacijas
irparduotas(onesukurtasarpripažintas!)licencijas
beitechnologijas5.Apiepastarąsiasmažaiteišmanome,
humanitarinių irsocialiniųsričiųspecialistams jos
neaktualios,vadinasi, liekavienintelis–publikacijų
matas.
Publikacijosyrasvarbusdalykas–jukmokslininkai

dažniausiaistengiasipaskelbtihipotezes ir tyrimų

rezultatus.TačiauLietuvospolitikaipasirinkokurkas
siauresnįkriterijų–jiepublikavimąapibrėžėrecenzuo
jamu mokslo leidiniu6.Taigireglamentuotapatipubli
kacijos samprata.Mažato,vykdomojivaldžianustatė,
kokiųtipųpublikacijospripažįstamosmokslinėmis ir 
kurjosturibūtiskelbiamos.Pritaikiusvyriausybinį
kraniometrą,„aktyvūsmokslininkai“varomiįduap
tvarus,mokslasapribojamasdviemžurnalųsąrašais.
PirmąjįprižiūriJAVveikiantisISI(InstituteforScien
tificInformation=Mokslinėsinformacijosinstitutas),
oantrąjįsudaroMT.Panagrinėkime,kaipirkodėlsu
menkinahumanitarųveikląbeivaidmenįmoksliškumo
standartizavimas.

3. Publicum IR PuBLIKAcIjA

Lotyniškasžodispublicum,iškuriokilo„publikacija“,
pirmiausia reiškia viešumą.Publikuotayratai,kas
paviešinta,paskelbta,paskleista,atiduotavisiems
naudotis,tampabendra,prieinamažmonėms.Paskaita,
radijoarTVlaida,filmas,paroda,pareiškimas,replika
posėdyjeyrapublikacija kaip ir spaudinys ar interneto 
puslapis.Šispublikacijossąvokosaiškinimasisjokiu
būdunėravienfilologinėspratybos.Visikonceptualūs
viešiejiveiksmai,kuriaisskleidžiasimokslininkopro
fesinis išmanymasir intelektualiniskūrybiškumas,
formuojakultūrinęaplinką,ugdosąmoningumą,plečia
noosferą–kuriaišsilavinusią,harmoningąasmenybę
irvisuomenę7.
Kibernetikas,fizikas,chemikaskasdienybėjereiškia

sikompiuteriais,gruzdintuvėmis,skalbikliais.Todėl
netarpiškaskontaktassušiažinijatėrasiaura,nee
smingavisuomenėsirmokslosąlyčiosritis.Priešingai,
humanitariniaibei socialiniai tyrimaivisuomenei
svarbūstiesiogiai,nesjųpublikacijosskatinažmonių
asmeninębrandąbeiformuojabendrabūvį.Nekiekvi
enahumanitarinėpublikacijayramokslinė, tačiau
takoskyralabaisubtili–šiaisričiainegaliojabiologui
argeologuiakivaizdimoksloirpopuliarinimoskirtis.
Plačiajaivisuomeneiadresuotikultūrinių, istorinių,
filosofinių,politologiniųtemųįtaigūsirprovokuojantys
svarstymaidažniausiailiudijaapiegilųišmanymąir
brandžiustyrimus.Jeipastarųjųneaktualizuotųkadir
Būtovėsslėpiniai,archyviniskrapštukizmasatrodytų
beprasmis.
Žinoma,formalizuojantmokslininkoveiklosapimtį,

4 Žr. Minimalūs kvalifikaciniai... reikalavimai, ibid; plg. lR Aukš tojo 
mokslo įstatymas, str. 28, 29; disertacijų gynimo procedūros suvaržytos 
dar aukštesniais tarybų nariams keliamais „mokslinės veiklos lygio ir 
apimties“ reikalavimais (žr. Doktorantūros nuos tatai, in: Valstybės 
žinios, 2001, Nr. 63–2281, I sk. 3, 9.2, 9.14 etc. str.), tačiau ver tinimo 
kriteri jai, kuriuos analizuosime, visiškai tokie pat, skiriasi tik kieky
biniai rodikliai.

5 Minimalūs kvalifikaciniai..., 2–2.4 ir 3–3.6 str.; tiesa, vyriausybės 
nutarime Dėl minimalių kvalifikacinių... nurodoma, kad „institucijos, 

nustatydamos pareigybių kvalifikacinius reikalavimus“, dar turi atsižvelgti 
į „dalyvavimą tarptautinėse mokslinėse konferencijose“ bei „švietėjišką 
veiklą“ (2.3.4 ir 2.3.6 str.), tačiau detalizuotoje „mini malaus išdirbio“ 
kalkuliacijoje bei „mokslinės veiklos lygio ir apimties“ reikala vimuo se, 
kurie taikomi doktorantūros procedūroms, šių kriterijų nepaisoma.

6 Žr. LR Aukštojo mokslo įstatymas, 28, 29 str.
7 Plg. LR Aukštojo mokslo įstatymo preambulę apie aukštųjų studijų 

tikslus.
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įvisąviešąjąraiškąsunkuatsižvelgti.Irnetiktodėl,
kadkaikuriuosdalykuskeblukvalifikuoti.Mat
skaičiuojantpolemikąperTVRardienraščiuose,
geriausiaisrezultataisdidžiuotųsikraštutinumųnesi
bodintysekscentrikai.Paisantįvairių„žodžių“,tartų
iškilminguoseminėjimuose,parodųatidarymuose,
kultūrosvakaruose,pirmosegretoseatsidurtųeseistai.
Tačiaubetokiomoksložmoniųaktyvumoapmirtų,
suprimityvėtųvisuomeninėidėjųapyvarta,neaukšta
viešojikultūranusiristųdarkeliaislaipteliaisžemyn.
Kasdrįstųneigti,kadtinkamaiaktualizuotiistorines
beikultūrinessukaktis–profesionalumoreikalau
jantihumanitarųpareiga?Konusipelnopolitologijos
dėstytojas,kurisneįstengiažiniųlaidaipakomentuoti
rinkimųrezultatų?Arvertaigaunaalgąteatrologas,
kurisneišlemenanuomonėsapieEimuntoNekrošiaus
spektaklius?
Norsšiuosklausimusgalimatęsti ikibegalybės,

teisūsirtie,kuriesako,kadmokslininkasidentifikuo
jamasnepagalkalbėtojo,komentuotojo,apžvalgininko
talentą.Tačiauarprasminga (o gal – ar įmanu)
griežtaiatskirti, supriešintinatūraliaivienaskitą
papildančiusbeipratęsiančiusplatesnįirspecializuotą
mokslinėsmintiesviešinimo lygmenis?Siekdama
apčiuopti„tikrąjį“mokslą,pašalinti išrezultatųap
skaitos„negrynaveisles“tyrimųapraiškas,vyriausybė
radikaliaisusiaurinonetirspecializuotąakademinį
viešumą.Pavyzdžiui,išvaldiškoskalkuliacijospašalinti
konferencijųpranešimai,kurievisuotinailaikomisvar
biamoksline„produkcija“.Neįskaičiuojamidėstymui
naujaiparengtikursai,stažuotės,dalyvavimaseks
pedicijose,redakciniųkolegijų,profesiniųasociacijų,
teminiųseminarų,ekspertųkomisijųveiklojeirpan.
Akademiniusrezultatussutapatinussubenelabiausiai
ribotaviešumossritimi–specialiamokslineliteratūra
–bergždžiatikėtis,kadtapsimepraprususia,šviežiomis
idėjomiskunkuliuojančiavisuomene.

4. jO DIDENYBĖ STRAIPSNIS

Aukštiejimokslobiurokrataimanosigalįdardau
giau– jienusprendė,kokiamokslinė literatūrayra 
„mokslinė“.Monografija,vadovėlis,metodinėpriemonė
beistraipsnis–tiekžanrųišvardytaVyriausybėsnutar
imuose.Tačiaunetiršiskurdiįvairovė–apgaulinga.

Matpirmosiostrystekstųrūšysnėištoloneprilygina
mosJoDidenybeiStraipsniui.Idantįvykdytųkvalifi
kaciniusreikalavimus,perpenkeriųmetųkadenciją
profesoriusprivalopaskelbtidu,vyresnysismokslo
darbuotojas–penkisstraipsnius.Jeimokslininkas
išleisknygąarparduoslicenciją,straipsniųnormajam
busmažesnė,betnenumatytasjoks atvejis,kaityrėjas
galiįrodytivykdąs„išdirbiominimumą“,esąs„aktyvus
mokslininkas“visaiišvengdamasreikalavimopublikuoti
straipsnius.Bejųniekaipneišsisukssiekiantiejikon
kursinioetato,disertacijųgynimotarybosnariokėdės
etc.Išimtinaišįžanrąnurodytakultivuotidoktoran
tams–paskelbusiamoriginaliųrecenzuotųknygų,bet
neišspausdinusiamdviejųstraipsniųasmeniuinebus
leistapradėtidisertaciniųprocedūrų.
Naivuneigti,kadstraipsnis–ganaįprastamokslinių

tyrimųviešinimoforma,kadkieklaisviaująinterpre
tuojantčiapritaptųvienaskitasapžvalgos,rišlausko
mentaroaresėžanrorašinys.Tačiaustebinadirektyvų
totalumas:mokslas – tai straipsniaiirniekasdaugiau.
Vienoiškalbintųvaldininkų8žodžiais,„reikėtųlaikyti
dideliuhumanitarųlaimėjimu,kadmonografijos,tegu
irmenkaikotiruojamos,išvispakliuvoįkvalifikacinius
reikalavimus“.Pasirodo,pirmajamedokumentovarian
tejosnetnebuvominimos,matfiziniųmokslųatstovų
dominuojamoskomisijosakimistikstraipsnisirpar
duotatechnologijayrarezultataspar excellence.Galima
suprasti,galnetapgailėtižmones,kuriųakimisnet
grakščiausiairtaikliausiatekstopastraipaniekuomet
neprilygsschemai,brėžiniui,diagramai,formulei,len
telei9,tačiaukanonizuoti„mažakalbės“publikacijostipą
pražūtingažmogausbeivisuomenėstyrimams.
Gamtosmoksluosevyrauja fragmentiškiatradi

mai,kuriepapildotamtikrąuniversaliąirsantyki
naistabiliąžinojimomozaiką,todėl jiemsperteikti
tinkastraipsniai.Tuotarpuhumanitaras,socialinis
tyrinėtojaskurkasdažniaupradedatarsinuopradžių,
siūlooriginaliąperspektyvą,viziją,visaapimančią
klausimosklaidą,kuriosįkelispuslapiusnesudėsi.
Tiesa,kairadusarchyvinįšaltinįtik patikslinamais
torinioįvykiodata,siūlomavienožodžioetimologijaar
interpretuojamaapklausos,kuriojebuvotrysklausimai,
medžiaga,pakankairstraipsnio.Tačiauapskritaišių
mokslųsavimonėspožiūriustraipsnisniekuometnėra
prilygęsmonografijai.

8 Rengdamas šį tekstą ilgiau ar trumpiau bendravau su mSD direkto-
riumi matematiku dr. Albertu Žaliu (kai buvo priimti mūsų svarstomi 
vyriausybės nutarimai, jis ėjo ir viceministro pareigas), dabartiniu 
Švietimo ir mokslo ministerijos viceministru atsakingu už mokslo 
reikalus chemiku dr. Rimantu vaitkumi, vyriausybės aparato Švietimo, 
mokslo ir kultūros skyriaus vedėju fiziku dr. Linu vingeliu (pastarasis 
koordinavo Kvalifikacinių reikalavimų rengimą). Iš akademinių pareigūnų 
kalbėjausi su mT vykdančiuoju direktoriumi dr. vladislovu Guoga, vPu 
rektoriumi prof. Antanu Pakeriu ir prorektore prof. Irena musteikiene, 
vDu rektoriumi prof. vytautu Kaminsku, Lietuvos isto rijos instituto 

direktoriumi prof. Alvydu Nikžentaičiu, taip pat pasinaudojau min
timis iš ankstes nių pokalbių su buvusiu vu rektoriumi prof. Rolandu 
Pavilioniu, prorekto riumi doc. Sauliumi vengriu, vDu prorektoriumi 
prof. Egidijumi Aleksandravičiumi, buvusiu Lie tuvių kalbos instituto 
direktoriumi dr. Artūru judženčiu.

9 Žurnalo Sociologija: mintis ir veiksmas vyriausiasis redaktorius 
Algimantas valantie jus pasakojo, jog vienas iš ekspertų, mT pavedi
mu analizavusių leidinį, jame pasigedo lentelių ir niekaip nesileido 
įtikinamas, kad socialinei teorijai, o ne gyventojų apklau soms skirtuo se 
straipsniuose, statistikos vaidmuo iš esmės kitoks.
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Vienožanrofavorizavimasartimasturiniokontrolei,
t.y.ideologineirepresijai.Lietuvosvaldžiadraudžia
mokslininkuilaikytispožiūrio,kadstraipsnisapskritai
netinkajoidėjomsreikšti.Esminga, jogfizinių,bio
medicinos,technologijosmokslųatstovuipublikacija
tėrapranešimas apieproduktąarjogavimoprocesą,
ohumanitaruidažniausiai–pats produktas.Todėl
raiškosirturinioabipusįsąlygotumąreflektuojančiam
tyrinėtojuitekstinispavidalasneatskiriamasnuomint
ies,idėjos,kalbėjimotikslo.
Esamabegalėssvarbiųmokslinėsveiklostipų,kurie

publikuojamispausdintiniu,specializuotu,įpopulia
rinimąnėištolonepanašiubūdu,tačiautobūdoneįmanu
„pritempti“prie„mokslinių“žanrų.Antaivakariečių
profesoriųbiogramosevisuometgretaarticles minimi 
ir reviews –analitinės,„rimtosios“recenzijos,kurias
deraskirtinuoanotacijųarpopuliariųapžvalgų.Lietu
vojenuolatskundžiamasikritiniodiskursostygiumi.
Iškur jisgaliatsirasti, jeirecenzija ir ikišiolbuvo
menkaikotiruota,odabarapskritaistumiamalaukiš
mokslinėsveiklosrezultatųsąrašo.Viešųatsiliepimų
tikraineatstosanoniminiaivertintojai,kuriuosparenka
redakcinėskolegijosartarybosirkuriesavonuomonę
pašnibždaatsakingiemsasmenimsįausį.
Tamtikrųmoksliniopublikavimotipųdiskriminavi

masatsiliepiakeisčiausiaispavidalais.Antaiistorikui,
apmaudaujančiamdėltikslios,apgalvotosirdidaktiškai
prasmingoskartografijosstokos,tenkaskėsteltirankom
patyrusLietuvosgeografųdraugijosvadovųpaaiški
nimą,jogžemėlapiainelaikomimoksloproduktu10.Ne
visileksikologairašožodynus,nevisižodynainusipelno
akademiniųregalijų,tačiaugerųžodynųdarlabiau
stokosime,jeišisdarbasišvisnebusvertinamaskaip
mokslinis11.Moksloirenciklopedijųleidyklosišleistos,
mokslininkamsvadovaujantrengtosenciklopedijos
knibždėteknibždakirčiavimoklaidų12.Valdžiosaktai
peršaautoriamsbei redaktoriamspasiteisinimą–
sunkutikėtisprofesionalausrezultato,jeienciklopedijų
rašymastėrapašalinisuždarbis,privatisaviraiška.
O jukLietuvojekaip tikpradedama leistinaujoji
nacionalinėenciklopedija–tokieužmojaitradiciškai
laikomikultūrinioirakademiniobrandumoženklu13.
Vyriausybėsvaliakvalifikacinisstatusasatimtasiš

mokslininkų,kuriearchyvuoseirperlaukotyrimusren
kaikonografinę,kalbinę,etnografinę,istorinęmedžiagą,
nustatomenokūriniųatribuciją,sudarinėjakatalogus,
bibliografijas,rodykles,žemėlapius,kuriaterminologiją,
verčiaarredaguojasudėtingustekstus,rengiakalbų

mokymometodikas,kritinessenųjųveikalų,dokumentų
publikacijasbei jųkomentarusetc.Valdininkams
nėmotais,kad,pavyzdžiui, tekstologo,Antikosar
Viduramžiųžinovodažniauklausiane:„kąparašei?“,o
teiraujasi:„kokiųtekstųleidimusparengei?“Išsamusir
įžvalgussenospaudinioaprašasarmoderniõsduomenų
bazėsstruktūrinisprojektasyradualternatyvūsbibli
ografomokslinėsraiškospavyzdžiai.Vandenženkliųar
rankraštiniųsantrumpųrinkinys–rimčiausiaspaleo
grafomoksliniovaisingumopožymis.Sėkmingomis
kodeksųpataisomisirkomplikuotųbylųaukščiausiose
teisminėseinstitucijosesprendimaisišgarsėjaprofesio
nalūsteisininkai.Edukologijosžinovaitampasavosri
tiesmetraisrezultatyviųugdymoprogramų,vadovėlių,
onesamprotavimų,kaipjuosreikėtųrašyti,dėka.
Kadirkiektęstumėmšįišskaičiavimą,jisneaprėptų

visųhumanitarinėsirsocialinėsspecifikosaspektų,į
kuriuosvaldžianekreipiadėmesio.Tiesa,sutekstais
dirbantysžmonėsprispirtiįkampągaliišbėdosparašyti
betkokįtekstą,tačiauvisiškaibeprasmiškamokslinį
„produktą“gamintiperdarant įstraipsniustai,kas
solidžiaubeisuprantamiauatrodytųtekstologinėspa
stabõs,kasinėjimųataskaitosarchronologinėslentelės
kailyje.Trumpaitariant,humanitariniųirsocialinių
tyrimųrezultatusmatytivienožanrorėmuoseyrabeveik
taspat,kasvaizduotis,jogvisiemsfizikųeksperimen
tamspakankakambariniotermometro.
Netirpripažintipublikavimopavidalaimokslobiu

rokratųtraktuojamibegaloformaliai.Pavyzdžiui,ant
studentamsskirtosknygosprivaluužrašyti,jogtaiva
dovėlisarbamokymopriemonė.Priešnepilnąpusmetį
Vilniujeklaidžiojoistorija,kaipvienoinstitutobiuro
krataipareiškėdoktorantuineužskaitysiąspausdintos
dvidešimtpenkiųautoriniųlankųrecenzuotosstudijos
iršaltiniųpublikacijos,nesjojeneradęparašyta,kad
tai...mokslinisleidinys.
Sužanrinereglamentacijasusijusiir„išdirbio“norma.

Norsniekasneišmatavo,kiekvidutiniškailaikoreikia
straipsniuiparašyti,tačiaunurodymasjųskelbtibentpo
„štuką“kasmetneatrodogriežtas.Jukkitųdarbovaisių
tuoatvejunereikalaujama,omonografija,vadovėlis,kaip
jauminėta,straipsniųkiekįdarsumažina.Tačiaune
kiekvienamonografijagimstaperpenkmetį–ilgiausią
akademinękadenciją.Kąirkalbėtiapietai,jogkelios
į„išdirbio“lentelęišvisneįtrauktoetimologinioarbio
bibliografiniožodynoeilutėsgalibūtimėnesiųarnet
metųdarbovaisius.

 10 Žr. vyšniauskas A., „Kalnėno recenzija ‘Žemaitijos istorijai’“, in: 
Lietuvos istorijos studijos, 2000, t. 8, p. 107.

 11 Diskusiją apie ekspertų išvadas, jog net Didysis lietuvių kalbos 
žodynas nėra mokslinis produktas, žr. „Ar valstybė turi mokslo plėtros 
viziją?“, in: Kultūros barai, 1998, Nr. 3–4; Kuolys D., „Apie kitamokslius 

ir jų politiką“, in: Ibid., Nr. 4; dar plg. prof. vytauto mažiulio dešimtmečių 
darbą – Prūsų kalbos žodyną.

12 Prof. Antano Pakerio teiginys.
13 Autorių moks lo laipsniai ir institucijos nurodomi ne vien mūsiškėse, 

bet ir vakarietiškose enciklo pe dijose – niekur neabejojama, kad šiam 
darbui būtinos akademinės kvalifikacijos.
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Kildamiabsurdolaipteliaispatiriame,kadvaldžios
akimispublikacijosmoksliškumaspriklausodarirnuo
to,kokiamežurnalestraipsnispasirodo.Tadmoksli
ninkui,jauuždarytamį„štukų“iržanrųaptvarą,spaus
dinimosivietostaippatnevaliapasirinkti.Bentdalį
rezultatųjisprivaloskelbtiISInurodomuoseleidiniuose.
Svarstantšįreikalavimą,problemiškųaspektų–aps
tu,tadsustosimetiktiesdviem:kąreprezentuojaISI
sąrašasirkaiporientacijaįjįgalipakreiptiLietuvos
moksloraidą.
Mokslinėsinformacijosinstitutasbuvoįkurtas1958m.

JAVkaipprivatikompanija,parduodantisusistemintą
informacijąapiemokslinespublikacijasirlicencijas.Jo
statusasnepakitęsikišiol,nuo1992m.ISIsavininkas
yra The Thomson Corporation,ocentrinėbūstinė–Fi
ladelfijoje14.ISIteikiamamedžiagaplačiainaudojasi
pasaulioakademinėbendruomenė,tačiaujoskorpusą

lemiapirmiausiakomerciniaimotyvai.Štaikodėlhuma
nitariniųmokslųcitatų indeksasbuvosuformuotas
vėliausiai,dvidešimčiaimetųpraėjusnuoISIveiklos
pradžios.Leidinius,kurieapžvelgiami,ISIatrenka
paisydamassavoprenumeratoriųiružsakovų–tarpjų
dominuojaJAVįstaigosbeiasmenys–interesų.
Institutasdeklaruoja,kadžurnalųsąrašasyrakore

guojamaskasdvisavaitės.Taiturėtųstebintinetirtuos,
kuriemsneatrodokeista,kadLietuvosteisėsaktaibe
išlygųįtvirtinanormą,nustatomąužsienyjeveikiančios
privačiosfirmos15.Mokslovaldininkaineįstengėrišliai
paaiškinti,arperatestacijąbuspaisomatuometugalio
jančiosąrašo,aržiūrimaįlaiką,kaistraipsnisįteiktas,
išspausdintas.ŠįspalįISIsąrašuosebuvo1760sociali
niųmokslųbei1124menųirhumanitariniųmokslų
tęstiniaileidiniai.
Peržvelguspastarąjį į akiskrentakelidalykai.

Pirma,daugiaukaippusėžurnalų–leidžiamiJAV,o
priskaičiavusangliškusEuroposleidiniussusidarytų
jauperdutrečdalius.Kalbinėatrankaakivaizdi,nes

14 Žr. medžiagą oficialioje ISI svetainėje, url: http://www.isinet.com/
isi/index.html

15 Kai kurie Lietuvos ir kitų šalių teisės aktai nurodo laikytis tarptautinių 
nevyriausybi nių organizacijų, pavyzdžiui, Raudonojo Kry žiaus, priimtų 

standartų, tačiau tarptauti nėje įstatymų leidybos praktikoje retai pasitaiko, 
jog besąly giškai ir neterminuotai pripa žįstama užsienyje veikiančios 
pelno siekiančios bendrovės nuolat koreguojama norma.

Gintautas Trimakas. Lietuvos mokslų akademijos salė. 2001. Fotografija
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DanijosbeiOlandijos,kurioseanglųkalbakaipantroji
vartojamaplačiausiai,periodikosįtrauktakelissykdau
giauneiiškitųpanašausdydžioirmoksliniopotencialo
kraštų.Ypačmažai–potrisketuris–įsąrašąpateko
Skandinavijosšalių,Austrijosžurnalų.
Antra,sąrašenėravienokitoleidinio,kuriuosnetgar

siaispermažapavadinti.Pavyzdžiui,kągalvotimedie
vistui,neradusištisąmoksloparadigmąžyminčio,antrą
šimtąmetųeinančioAnalecta bollandiana?Žvelgdamas
išsavovarpinėspasigedaukeliųžinomųtekstologijos
irgenetinėskritikosžurnalų–JAVleidžiamoText, 
VokietijojeeinančioEditio.Irpriešingai–ISIįtrauktas
Bulgarian Historical Review.AlvydasNikžentaitis,šį
rudenįkaiptikdalyvavęsVienoskonferencijojeposo
vietiniųkraštųistoriografijaiaptarti,patikino,kad
Bulgarijojeji–ypačžemolygio16.
Paties institutoskelbiamisąrašokriterijai labai

formalūs:reguliarumas,tarptautiniopobūdžioredak
cija,angliškosautorinėsanotacijos,– laikantisvien
jų,tektųįtrauktibentkeliolikatūkstančiųleidinių.
Tačiauangliškosanotacijosgalibūtikliūtisnevi
enameuropietiškamhumanitarųžurnalui,kuriova
dovaisąmoningaipriešinasianglosaksųkultūrinei
hegemonijaiir,pavyzdžiui,prancūziškiemstekstams
deda itališkassantraukasaratvirkščiai.Kaikurie
europiečiaimokslininkailabaikritiškaiatsiliepiaapie
ISIdiktuojamasmokslomadas.Antaivienasgarsesnių
šiuolaikiniųsociologųvokietisRichardasMünchasyra
pašaipiailyginęspublikacijosmodelį,įkurįorientuojasi
pripažintiejižurnalai,suamerikietiškuhamburgeriu17.
OISIsantykįsuSenuojužemynuliudijakadirtokia
detalė–institutasturiatskirusbiurusJaponijoje,Ki
nijojeirPietųKorėjoje,tačiauvisaiEuropai,Afrikaibei
ArtimiesiemsRytams–tikvienąbendrąkontorą.
Nepaisantskeptiškųgaidelių,ISIsąrašasyraauto

ritetingassąrašas.Būtųnaudinga, jeimūsųmoksli
ninkaiapiejįnusivoktų,bendradarbiautųįcitavimo
indeksąįtrauktuoseleidiniuose.Tačiauultimatyvus
reikalavimasnuolatskelbtistraipsniųISIžurnaluose
kertasisuakademinėslaisvėsprincipu,europietiškąja
Lietuvoskultūrossavimoneirdeformuojanatūralią
tyrimųstruktūrosplėtrą.Galimapritarti tezeidėl
pasaulinėsžinijoserdvės,bettainereiškia,kadvisos
studijųkryptysirobjektaiaktualūsnuoIslandijosiki
NaujosiosZelandijos,kadtarpgenetikosirdailėtyros
tarptautiškumonėrajokioskirtumo.Nedetalizuosiu

lituanistiniųdisciplinųspecifikos,kurią įtikinamai
atskleidėtęstinėsdiskusijosdėlmoksloįstaigųrefor
mos Kultūrosbaruose18,atkreipsiudėmesįtikįkeletą
aspektų.
Lietuvosistorijos irkultūrosstudijasgeriausiai–

provokuojančiai irskatinančiai–kontekstualizuoja
ViduriobeiRytųEuropos,Skandinavijos,Vokietijos
mokslas.Būtentšiameregioneeinantysleidiniaiyra
svarbiausiatarptautinėarenakeistishumanitarine
faktologijabeiįžvalgomis.Nuorealybėsneatplyšusiai
ekonominei,sociologinei,galnetpsichologineianalizei
aktualūsposovietinėjeerdvėjeirbesivystančiosešalyse
atliekamityrimai,vadinasi,pirmiausiatenleidžiami
žurnalai.Tai, jog jienekotiruojamipagrindiniame
mokslorinkossąraše,anaiptolnėražemesniolygio,o
veikiausiauresnėsdomėjimosisferosženklas.
Beto,mūsųhumanitarųrezultatųtarptautinęapyvar

tąrodonevienstraipsniaiužsienio,ISIsąrašožurna
luoseartųpublikacijųcitavimas.Tikrainemažiau,gal
netlabiaureikšminga,kaiužsieniofilologai,istorikai,
etnologai,mitologainaudojasiLietuvoje einančia
periodika,monografijomis,oypačkritinėmisšaltinių
publikacijomis,žodynais,tautosakosrinkiniais.Didžiojo 
Lietuviųkalbosžodyno,dialektologinioatlasocitavi
masužsienyje, jeitoksbūtųskaičiuojamas,atrodytų
įspūdingai.Nėraabejonių,kadtarptautiniumastu
reikšmingas Lietuviųliaudiesdainynas,patarlių ir
priežodžiųsąvadas,Pirmojo Lietuvos Statuto ir Lietuvos 
Metrikosmokslinėspublikacijos.Pagaldabartinętvarką
jųrengėjųveiklaišvisnevertinama.
BesąlygiškasnuolankumasISI liudijapolitikusiš

principoatsisakiusambicijos,jogkaikuriųtyrimošakų
„pasauliobamba“yraargalibūtiLietuva.Čiapolitinis
reikalas,tadpasitelkimepolitinįpavyzdį.Šaliestarp
tautinisstatusasrealiaipakintanetuomet,kaijosats
tovaipakviečiamisvečiųteisėmisdalyvautiNiujorke,
LondonearpagaliauVaršuvojevykstančiamepasaulio
galingųjųforume,otuomet,kainusprendžiama,kad
irVilniustokiamrenginiui–visaitinkamavieta.Kai
baltistasnelaikomasveikliumokslininku,jeineskelbia
publikacijųISIsąrašožurnaluose,irpriešingai,aukštai
kotiruojamas,netjeivisiškainesispausdinaLietuvoje,
„bekovos“atiduodamosturimostarptautinėspozicijos.
Istorijojejaubūtalaikotarpių,kailietuviųkalbos,tau
tosakos,etnografijos,Lietuvosistorijosstudijųcentrais
laikytaVokietija,Lenkija,Rusija... Kadtainevien

16 vidurio Europos žurnalų sąraše šiuo metu yra dešimt (trys čekų, 
du slovakų, po vieną vengrų, slovėnų, kroatų, bulgarų ir lenkų, iš jų 
keturi eina angliškai), o rusiški leidi niai – penki.

17 už šią pastabą dėkoju Algimantui valantiejui.
18 „Ar valstybė turi mokslo plėtros viziją?“, in: Kultūros barai, 1998, 

Nr. 3–4; Kuolys D., „Apie kitamokslius ir jų politiką“, in: Ibid., Nr. 4; 
Sa ma lavičius A., „Humanitariniai tyrimai ir jų vaizdiniai“, in: Ibid., 
Nr. 5; „mokslų kaita Lietuvoje: principai ir perspektyvos“, in: Ibid., 
Nr. 8–9; martinaitis m., „Kuo bus sveriamas Lietuvos mokslas“, in: 

Ibid.; Alme nas K., „Diskusijų ratas grįžta prie ištakų“, in: Ibid., 1999, 
Nr. 1; Kulakauskas A., „Apie mokslo ir aukštųjų mokyklų reformą“, in: 
Ibid.; Gedutis A., „Humanitarinių mokslų verti nimo problema“, in: 
Ibid., Nr. 2; „Humanitarinių ir socialinių mokslų vertinimo kriterijai“, 
in: Ibid.; Kubilius v., „Kaip pasverti humanitarinius mokslus“, in: Ibid., 
Nr. 5; Samalavičius A., „mokslas, tyrimai ir akademi niai mitai“, in: 
Ibid., Nr. 11; Aleksandravičius E., „Kodėl Lietuvai vėl reikia ‘specialistų 
kalvės’“, in: Ibid., 2000, Nr. 8–9.
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gūdžioskolonijinėspraeitiesreliktas,liudijataspats
ISIsąrašas.Tarpjameesančiųžurnalų,skirtųtiekse
najai,tiekmoderniaiispanakalbeiliteratūrai,dešimt
kartųdaugiauJAVleidinių,neiIspanijosirPietųbei
CentrinėsAmerikosvalstybiųmokslinėsperiodikos.Su
savosvaldžiospagalbanesunkuGreifsvalduiperleisti
mūsųkalbotyros,oBerlynui–medievistikosstudijų
lyderioirkoordinatoriauspozicijas.
Lietuvosmoksloatvirumo,dinamiškumo,konkuren

tabilumokriterijus–taipublikacijosvisuoseužsienio
moksloleidiniuosebeituosenacionaliniuosežurnaluose,
kuriežinomiirvertinamisvetur.Neigiantys,kadši
nuostataracionali ir išmintinga,mokslovaldininkai
suplakaįkrūvąįvairiusmotyvus.Taiirnorasnusimesti
atsakomybę(užkrautijąISI),irpastangoseliminuoti
NVSšaliųžurnalus, irskeptiškaspožiūrisįVidurio
EuroposkaimyniųbeikaikuriųESvalstybiųmokslinės
periodikosreikšmę.VyriausybėsvaldininkoLinoVin
geliožodžiais,beveiktaippatnereikšmingapublikuotis
Portugalijos,kaipirLietuvosleidinyje,nespasaulinė
mokslokalba–anglųkalba.Įdomu,artokiapozicija
suderinamasumūsųeurointegraciniaissiekiais,ES
kultūrinebeilingvistinepolitika?
Naiviospastangosvienumostususkirstytiužsienio

akademinęperiodiką į labiau irmažiaumokslinę
tapo daugelioVyriausybės nutarimais įtvirtintų
nesusipratimųpriežastimi.AntaigretaISIpublikacijų
išimtiestvarka(prieišimčiųtoliausustosimeatskirai)
kotiruojamistraipsniai„tarptautiniųmoksloorganizacijų
leidiniuose“19.Nenurodytitokiųorganizacijųskiriamieji
požymiaiarjųsąrašas.Todėlišeitų,kadtarptautinės
pakalnučiųstudijųdraugijosmėnraštispripažįstamas,
oISIapeitasSorbonosarOksfordožurnalas–ne.Taip
patvisiškainevertinamistraipsniaiteminiuosenepe
riodiniuoserinkiniuose,netjeijųleidėjaibūtųsolidžios
akademinėsinstitucijos.Patysmokslininkaidalyvavimą
tokiamerinkinyjepaprastailaikoaukščiausiuįverti
nimu,didesnioprestižodalykuneipublikacijąžurnale.
Pastarąjąsiūloautorius,ostraipsnįrinkiniuiužsako
sudarytojai,tamtikrossritiesautoritetai,parodydami
specialųdėmesįmūsųtyrinėtojodarbams.
Mūsųkultūrosbeivisuomenėsistorinėarsinchroninė

analizė–absoliučiaidaugumaiISIsąrašohumanitarinių
irsocialiniųžurnalųvisiškaineįdomi.Vienaskitas
lietuviškostematikosstraipsnisgalipakliūtitikkaip
multikultūriškumo,regioninėsįvairovėspavyzdys.An
trojigalimybėpublikuotis–tiektilyginamąjąmedžiagą
labaispecifiškomsstudijoms.Pavyzdžiui, informuoti
pasauliotautųliaudiesinstrumentųtyrinėtojus,kiek
skylučių turi lietuviškospiemenųšvilpynės,koks
skudučiųdiametras.Būdinga, kad šiais atvejais

„paklausūs“tiktiekultūrosfaktai,kurieskirialietuvius
nuocivilizuotųtautų,omumspatiems,priešingai,vis
aktualesnityrimai,atskleidžiantysLietuvosįsitraukimą
įVakarųpasaulį.Žodžiu,galimamėgintiISIįpirštivieną
kitąetninėsegzotikosstudiją,itParyžiausgurmanams
žemaitiškąkastinį,tačiautokioproduktoapyvartabus
labairibota.
Norsgarsiausimokslininkaikeliaparadigminesteo

rinesidėjas,kiekybiniupožiūriujossudaromenkądalį
bendrojomoksloprodukto.Rimtiemsteoriniamsapi
bendrinimams,užsienyjevertinamaikomparatyvistikai
būtinasolidifaktologinėbazė.Kaipjąsukaupti,jeitokios
pastangos„nepaklausios“ISIsferose, įkuriasliepta
orientuotis?KaiplygintiantaiLietuvos,ČekijosirVokie
tijosbažnyčiųpuošybą,jeidartikpradedamirengtimūsų
sakralinėsdailėskatalogai,ošiodarbovaldžianelaiko
moksliniu?Nekiekvienasveturpopuliarimetodologija
adekvatilietuviškaimedžiagai.Blogiausiatai,kadužuot
pozityviaiskatinuskultivuotikomparatyvistiką,teorinę
refleksiją, įvairiasmetodologijaskaipperspektyvias,
Lietuvojemažiaueksploatuojamasmokslogalimybes,
josproteguojamoskitųirkitokiųtyrimųsąskaita.Ligi
šiolsėkmingaipurentiplotaipaskelbiaminenašiais,o
jųprodukcija–menkaverte.Prioritetasstraipsniams
gresianuskurdinti tiktamtikrusmoksložanrus,o
atsidavimasISImaloneiverčiahumanitarusnumoti
rankaįištisusnacionaliniųtyrimųlaukus.
Esamairatvirkštinioefekto.Ardaugkas,išskyrus

akademiniųbalųskaičiuotojus,girdėjoapieLietuvos
humanitarųstraipsniusISIsąrašoleidiniuose?Ojuk
tokiųpublikacijųvienakitapasitaiko.Daugumajų
priklausoarbazulusųparadigmai,arbasvarstosu
lituanistikamažaisusijusiusdalykus.Netakademinio
lygioirkultūrinioprasmingumopožiūriu„tobulas“mūsų
mokslininkostraipsnis(grindžiamasaktualiabeišviežia
lietuviškamedžiaga,kurianalizuojamašiuolaikiška
metodika),paskelbtasISIsąrašožurnaleužjūryje,
vargiaibusperskaitytasLietuvoje.Humanitariniams
irsocialiniamsmokslamsbūdingastaikomąsiasfunk
cijas–bylotižmoguibeivisuomenei–pajėgiįkūnyti
tiknacionalinėmedia.

6. SAvIDuLKA IR KRYŽmADuLKA

Pastarojoskyreliopaskutinįsakinįtenkašiektiekko
reguoti–nacionaliniaileidiniaibūtųhumanitariniųbei
socialiniųmokslųirvisuomenėstarpininkai,jeivaldžia
tyrinėtojųneverstųgrūstisankštameaprobuotožurnalų
sąrašobarake.Kriterijai,pagalkuriuoskotiruojamos
tėvynėjepasirodžiusiospublikacijos,turidaugelįjau
aptartųydųirdargausiaukitų.MTsudaromą Lietuvos 
moksloleidinių,kuriuosepublikuotimokslostraipsniai
pripažįstamisuteikiantmokslolaipsnį,sąrašą–toks
oficialusjopavadinimas–įsakymutvirtinaMSDdirek

19 Žr. Dėl minimalių kvalifikacinių..., str. 2.3.1; Minimalūs kvali-
fikaciniai..., str. 4.

KAIP AP(SI)TvĖRĖ AKADEmIją
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PAuLIuS SuBAčIuS

torius.Dabartiniopavidalosąrašas,galiojantisnetik
gynimams,betirkonkursams,atestacijomsbeivisoms
kitomsvaldiškovertinimoprocedūroms,susiklostėper
trejuspastaruosiusmetus20.Jame105leidiniai.Joksuž
jųribųatsidūręstekstasperiodikoje,rinkinyje,įvadas
arpabaigosžodisknygainelaikomas įrodymu,kad
autoriusatliekamokslininkopriedermes.
Nusistebėjimųvirtinęgalimapradėtituo,jogSąrašo

sudarymotaisyklės21atsiradoporametųvėliauneipats
sąrašas,taigibuvosukurtosjauatliktaiatrankaipatei
sinti.Beveikbeišimčiųtapopripažintižurnalai,kurių
leidimastęstasnuosovietmečio–pervadintosMokslų
akademijosserijos,aukštųjųmokyklųmokslodarbųsą
siuviniaiirkt.Kitapripažintųjųgrupė–naujaiįsteigtų
universitetųbeiinstitutųperiodika.Suprantama,MT
negalėjoatsispirtiypatingamvisuomeniniamveržlumui,
kurįrodėjaunos, įsitvirtintisiekiančiosinstitucijos.
Pagaliauankstyvojesąrašoformavimostadijojebuvo
įtrauktasvienaskitasleidinys,kuriovadovai,turėdami
gerąakademinėskonjunktūrosuoslę, operatyviai
prisitaikėprieformaliųjųreikalavimų.Norspasistengta
juosvisaipkomplikuoti,netrukuspaaiškėjo,kadtai
lengvaiįveikiamakliūtistiems,kuriųvienintelistiks
las–atestaciniaibalai.
Anotmokslovaldininkųirzliųkomentarų,tiesiog

lavinaplūstelėjoatskirųkatedrųirinstitutųskyriųlei
džiamaperiodika.Ogikaipkitaipgalėjobūti,jeipagal
šiųpublikacijų„štukas“valdžiospaskirtiekspertaiver
tinopačiasinstitucijas,t.y.jostaposuinteresuotosturėti
kiekvienapožurnalą?Susivokus,kadelementariomis
priekabėmis22pripažinimųsrautoužtvenktinepavyks,
dar2000m.pradžiojeMTkolegijanurodėsvarstant
paraiškasįvertinti„kaipnaujasisleidinyskeistųkitų
Sąrašeesančiųpanašiostematikosleidiniųapimtįirpe
riodiškumą“23.Popusmečionutarta„pripažinti[sąrašą]
pakankamaiišsamiu“24irjopildymassustabdytas.Nors
šiemetparaiškosvėlsvarstomos,įvestanaujųkliūčiųir
išdėstytastrategija,pagalkuriąLietuvojeliktųtik po 
vienąpripažįstamąkiekvienosmokslokrypties(t.y.filos
ofijos,istorijos,teisės,psichologijos)leidinį.Paraiškoje
turibūti„pasiūlyta,kokiussąrašejauesančiusleidinius
naująjįleidinįįrašiusbūtųgalimaišbraukti“25, kitaip 
tariant,leidėjairaginamimurkdytivienikitus.
MTiškėlėsąlygas,kuriospranokstanetMSDpatvir

tintasžurnalųpripažinimotaisykles.Dabartikmokslo
irstudijųinstitucijosgalipaduotiprašymusaprobuoti

leidinius,o jųredaktoriųkolegijas turipatvirtinti
tarybosarsenatai.Vadinasi,nepriklausomaimoksli
neiperiodikaiužkirstanet teorinėgalimybė tapti
išrinktųjųSąrašodalimi.Koksuniversitetasarinsti
tutasryšispristatytiakademinėsdraugijos,sąjungos,
juolabneformaliosmokslininkųasociacijosžurnalą,kai
draugereikiasiūlyti išmestinųjųkandidatūras?Juk
„susiklosčiusiame“sąraševyraujavalstybiniųinstitucijų
leidiniai–tikdevynisiššimtopenkiųžurnalųįsteigė
kitosorganizacijos,daugiausiamedikųprofesiniai
susivienijimaibeifirmos.
Valdiškoskontrolėsratasužsidarė–mokslininkasne

busatestuotas,jeinevykdys„išdirbio“normos,jąvykdyti
galimatikleidiniuose,kuriuostvarkovalstybinėsin
stitucijos,jos,savoruožtu,vertinamospagalstraipsnių
kiekį.Jokiųnepriklausomųtyrimų,jokiosalternatyvios
intelektualinėsperiodikos,jokiosinstituciškainekon
troliuojamosakademinėskritikos–tokiakuriamossis
temosperspektyva.Niekovertasvaldžiospatikinimas,
kadnutarimaitaikomitikvalstybinėmsinstitucijoms.
Privačiosįstaigosspecialistas,panūdęseksternugintis
doktoratą,buspriverstasšoktipagaltąpačiądūdelę.
Noritetaptiprofesoriumi,habilituotudaktaru?Tai
nešvaistykitejėgų„pašaliais“,kreipkitėsįpripažintus
žurnalus,skaičiuokitestraipsniusikipenkiolikos.Dau
gumai,kaisuskaičiuoja,terūpitikrentaarmokslininkų
pensija.Dėljauaptartųpriežasčiųhumanitariniaiir
socialiniaimokslaitampaypačizoliuoti: įISIplotus
pabėgtitrukdoobjektas,raiškosspecifika,oviešąją
idėjųsklaidąiraktualizacijąstabdoinstituciniųleidinių
apynasris,kurisskaitančiąvisuomenęatbaidoirtu
riniu,irforma.
Būtentdėlnekompetentingųformaliųreikalavimų

visoleidiniotvarkymuiirypačkonkretiemstekstams,
kaikuriežurnalai, iki1998m.buvępreliminariame
pripažintųjųsąraše, patysatsisakėį jįpretenduoti.
Taisyklės,pagalkuriasstraipsnyjereikiapapunkčiui
formuluotityrimotikslą,aptartinagrinėjamosproble
mosištirtumolaipsnį,surikiuotiišvadas,visiškaine
priimtinostamtikropobūdžiofilosofiniamdiskursui,
istoriografiniamnaratyvui,literatūrineianalizeietc.
Gamtamokslinispublikacijosstandartastrukdoformuoti
intelektualinęintrigą,ieškotioriginaliųkompozicinių
sprendimų,provokuoti,megztidialogą,kitaiptari
ant,užkertakeliąpastangomsrašytikuoplatesniam
skaitytojųratui įdomų,patrauklų,naudingątekstą.

20 LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo ir studijų departamento 
direktoriaus įsakymas 1998 05 01, Nr. 13 Dėl daktaro disertacijai ir 
habilitacijai pripažįstamų Lietuvos mokslo leidinių sąrašo patvirtini
mo, įsakymai dėl sąrašo pakeitimo ir papildymo 2000 10 26, Nr. 390, 
2000 11 03, Nr. 395, 2001 03 01, Nr. 62, 2001 06 08, Nr. 195.

21 Mokslo leidinių, kuriuose paskelbti mokslo darbai vertinami sutei-
kiant mokslo laipsnį, specialiojo sąrašo sudarymo taisyklės, patvirtinta 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo ir studijų departamento 
direktoriaus įsakymu 2000 03 31, Nr. 98.

22 valantiejaus teigimu, paraiška dėl žurnalo Sociologija: Mintis ir 
veiksmas įtraukimo buvo atmesta mT nustačius, kad stinga nuorodų, 
kada straipsniai įteikti redakcijai.

23 Lietuvos mokslo tarybos kolegijos nutarimas Nr. V–3, 2000 02 23, 
str. 5.2, url: http//www.lmt.lt/Kolegijos _nutarimai/Nr_v_3.html

24 Lietuvos mokslo tarybos kolegijos nutarimas Nr. V–17, 2000 11 08, 
str. 1, url: http//www.lmt.lt/Kolegijos _nutarimai/Nr_v_17.html

25 Lietuvos mokslo tarybos kolegijos nutarimas Nr. V–25, 2001 06 25, 
str. 3.1, url: http//www.lmt.lt/Kolegijos _nutarimai/v_25.htm
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Humanitarųįsitikinimu,veikalopaskaitomumasir
moksliškumasnėraalternatyva.
Nurodymaileidėjams–registruotipagrindiniusžo

džius,straipsniogavimoirparengimodatą,autoriaus
adresą,aiškiaiatribotimokslinespublikacijasnuo
kitųtekstų,bentkasketvirtįskelbtireikalavimus
publikuojamiemsdarbams,dėtitokio,onekitokioilgio
santraukasužsieniokalbaetc.–kiekvienasskyrium
nesunkiai įgyvendinamas.Bet jųvisumaišžurnalo
atimastilistinęgyvybę,originalųveidą–tai,kastraukia
profesinėspareigossektimokslinęperiodikąneturinčius
skaitytojus.Liktissu jaisskatinapožiūris įhuma
nitariniųbeisocialiniųtyrimųmisijąirbodėjimasis
reikalavimuprašytipalaiminimoišvalstybiniųakade
miniųinstitucijų.
Gal institucionalizmas garantuoja žurnalo

moksliškumą? Į šį klausimą puikiai atsakoMT
vykdančiojodirektoriausVladislovoGuogos ištara,
jogMTtekosvarstytiblizgantįreprezentacinįMokslų
akademijosleidinįLietuvos mokslasdėllygioproblemų.
Užuomazginisaprobuotosperiodikossąrašovariantas
vadintas„prestižiniai leidiniai“.Dabartokiostermi
nologijosvengiama.Benetodėl, jogsusivokta–kai
kurieįtrauktiejižurnalaineturijokioprestižo.Prestižą
sukurianetarybųsprendimaiirformalumųįveika,o
kantrusbendraminčių,kartaisnetvienoidėjaverdančio
žmogaus,laisvavaliaužsikrovusioantpečiųžurnalo
rengimą,triūsas.Kodėlvegetuojapanašausprofilio
MALituanistica,oklestiVDUDarbai ir dienos?Pir
masisleidinys–kaipvaikastarppenkiųatsitiktinių
auklių,oantrojoredaktoriusLeonasGudaitis–tikrasis
žurnalotėvas,kūrėjas,patriotas.Sąrašoprižiūrėtojams
buvonėmotaisryškiosmokslopasaulionaujienos.
JaupirmąjįArchivum Lithuanicum numerįkaip
aukščiausioskokybėsproduktąakceptavovietosrecen
zentai,tarptautinėbaltistųterpė,tačiauMTmąsliai
svarstė–reikiapalaukti,pažiūrėti,kastoliau,gal
pometųkitųnuspręsime.Jaitodarytinebeteks,nes
metraštisperkeltasleistiįVokietiją.
Pavojingiausiailiuzija,kadakademinislygispakils

pripažintųjųsąrašepalikuspovienąmokslokrypties
leidinį.MSDvadovasAlbertasŽalysšviesiąperspektyvą
įsivaizduojataip–valstybėdosniaifinansuojaatrinktus
sritiniusžurnalus, jieleidžiamiužsieniokalbomisir
įtraukiamiįISI.Šiojevizijojenėravietosmokslinėms
mokykloms ir tradicijoms, jųpozicijųskirtumams,
specializacijųirtarpdiscipliniškumo,stiliųbeiideologijų
įvairoveietc.ApietaipaklaustasŽalyssakė:„esuma
tematikas,filosofijosreikalaimantolimi,betkiekLie
tuvojtųfilosofų,kadpasmusbūtųkeliosmokyklos?“Ko
gero,neprošalį,jeivaldžiaįstengtųtinkamaiparemti
kelisreprezentacijaiužsienyjeskirtusleidinius.Tokios
politikoslaikosiaplinkinėsvalstybės.Tačiauvisaikas
kita–Lietuvosintelektualineierdveiskirtihumanita

riniųbei socialinių šakųžurnalai,kurių įvairovė
gyvybiškaisvarbi.
AntanoPakeriožodžiais,„minčiaitikrivaržtai, jei

pripažįstamitikmonopoliniaileidiniai;netikpopulia
riajai,betirmokslineispaudaibūtinakonkurencija,
priešprieša,kitaipneatsirastųnaujųidėjų“.„Arnėra
spaudosdraudimoelementųšitokiojepozicijoje?“–
retoriškaiklausėapieketinimussąrašepaliktipo
vienąkryptiesžurnaląIrenaMusteikienė.„Aišku,čia
pasiektatamtikraabsurdoriba,taibegalopolitiškai
pavojinga,pavyzdžiui,Serbijoj,kuristoriografijabuvo
pasiekusineblogąlygį,karųmetuvyriausybėstipriai
rėmėleidinius,alternatyviusnepriklausomiems,otai
būdascenzūruotimoksliniusdarbus;tamtikraisit
uacijaisusiklosčiusdabartinėLietuvostvarkagalibūti
palankivaldiškaikontrolei,kąmokslininkaigalvojair
rašo“,–sakėNikžentaitis,primindamas„vienoteisingo
laikraščio“laikus.
Visdėltototalistinėsmokslopolitikostendencijos

pavojingesnėsnedėleventualiosišorinėsprievartos,
odėlvidinėsstagnacijos.NesenojeAtvirosLietuvos
fondodiskusijojeapieakademinįgyvenimąArūnas
Sverdiolasprasitarėmaždaugtaip:viskoyrapovieną,
tainegalidaugintisirnesiveisia.Planassukonstruoti
laivąmoksluigelbėti,įkurįpriimamatikpovienątos
rūšiesgyvūną,anksčiauarvėliaužlugtų,betsukeltų
ilgalaikįsąstingį.Įmokslovaldininkųklausimą:taikiek
leidiniųįsąrašąreikiaįtraukti?–yratikvienasraciona
lusatsakymas:patssąrašasniekamnereikalingas.ISI
kriterijausabsoliutinimasiškreipiahumanitarųorien
taciją,ovietinissąrašasstabdomoksloidėjųapytaką,ir
veninį,irarterinįkraująverčiatekėtivienasurambė
jusiagysla.Žinoma,humanitaraitaippatatliekaspeci
finiustyrimus,kuriedominatikprofesionalus,todėl
būtinispecializuotileidiniai.Betnemažiauambicinga
pastanga–smulkiausiaisvisuomenėskapiliaraispa
siektikuodaugiaužmonių,pagalgrįžtantįatbalsį
koreguotiįžvalgasbeiteorijas.Tikdialogas,vykstąs
pačiųįvairiausiųpublikacijųirreakcijųįjaspavidalu,
įprasminauždarustyrimus,susieja fragmentiškus
atradimusįpulsuojantįhumanitarinįvyksmą.Mokslo
irnemoksloribaeinavisaikitur,dažnai–perpačius
sudėtingokalbėjimo,angliškųsantraukų,mokslingumo
imitacijosapkasus.
Sąrašoatmetimasnereiškia,kadvisistraipsniaiver

tintinivienodai,priešingai,taivyriausybėsįvestasiste
maniekamtikusi.Reikiavertintikonkrečiustekstus, ne 
jųrinkinius.AntaiISItikslas–nežurnalųatrankapati
savaime,ocitavimoindeksai.Pasauliomokslotyrininkai
yragerokaikritikavęcitavimodažnumokriterijų,tačiau
jis–objektyvumoviršūnėpalyginussuformaliuiriš
pirštolaužtulietuviškuojuleidiniųskirstymu.Naciona
liniscitavimoindeksasduotųįdomiosmedžiagosirapie
humanitariniųbeisocialiniųmokslųatstovus,irapie
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periodiką.Galiulažintis,kadkaikurienesąrašiniai
leidiniaikeliskartuslenktųsąrašinius.Pagaliaujokie
indeksaineatstosatvirokritiniodiskurso,kuriame
mokslininko, leidinio, institucijosarnepriklausomos
tyrimųgrupėsautoritetas,vietaakademinėjehierar
chijojesusiklostopamažu,betganapatikimai.
Deja,mokslovaldininkijai,dažnamadministratoriui

patogiauirramiau,kainereikiagilintis,kaskoištikrųjų
vertas,kaiiškilus„kadrųproblemoms“galimapažvelgti
įsąrašą.Joadeptai,tapačiavielaaptvėrędoktorantūrą,
dauginaįsavepanašius,trukdydamipatirti,kadužtvo
roskurkasdaugiauįvairovės,galimybių,alternatyvų.
Mokantisvidurinėjemokykloje,ketvirtojeklasėjeper
botanikospamokas,prisimenu,aiškino,kadkryžma
dulkabiologiškaipranašesnėužsavidulką.Taivienas
išnedaugeliogamtamokslioatradimų,kurisidealiai
tinkaakademijaiirvisaikultūrai.

7. į BRIuSELį PER TIRANą

Žinoma,valdžiosnutarimaigrindžiamitikgeriausiais
norais.Neatrodo,kadmokslopolitikos formuotojai
sąmoningaisiekėsuvaržytimokslininkus–jųtikslas
buvopakelti darbonašumą irkokybę.Artėdama

narystėsESlink,Lietuvapradėjomokėtiįnašusįbendrą
mokslotyrimųfondą.Išjolabągalisamstytiirmūsų
mokslininkai.Vienakeliamųsąlygų–publikacijosISI
leidiniuose.ŠtaiMSDirsusiėmėužgalvos–jeisaviškių
neprispirsimetenspausdintis,sudiebiudžetopinigėliai,
negrįš jiegrantųpavidalu įmūsųuniversitetųbei
institutųkišenes.KitąmetLietuvosmokslopotencialą
tikrinsESvaldininkai–vėlgižiūrės,kiekstraipsnių
kurpublikuota.Kas,jeinevaldininkaipasirūpins,kad
nekristumeveiduįpurvą?
Mokslas–nevienintelisatvejis,kaivaldžiavaizduo

jasi,kadjosaktailabiaumobilizuojaneiasmeninisin
teresas.Tiekfinansine,tiekprestižoprasmekiekvienas
mokslininkassuinteresuotaspelnytigrantus,pasaulio
pripažinimą.Valdžiagalipadėtigauti informacijos,
palengvintikomunikaciją,tarpininkautitarptautiniams
mainams.Tačiaujinusprendė,kadefektyvesnisbus
grasinimasatimtiaštuonisšimtuslitų,kuriaistenki
nasiišvaldiškodarbodarnepabėgęsmokslųdaktaras.
Kalbintivaldininkaipripažino,kadpriešrengiantnu
tarimusniekasnesidomėjo,kiekikišiolmokslininkų
vykdėįvedamas„išdirbio“normas.Lygiaisunkuatsakyti
įklausimą,kiekISIsąrašožurnalųprenumeruojabent
kurinorsLietuvosbiblioteka.Paspėliosiuapiehumani

Gintautas Trimakas. Lietuvos mokslų akademijos salė. 2001. Fotografija
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tariniusleidinius–geriausiuatveju,penkiasdešimtiš
tūkstančio.Sriubaiškirvio?
Kalbantrimčiau,galimasutiktisuvisaligšiolinės

padėtieskritika,kuriądėstėŽalys:perdešimtmetųMT
neparengėmokslovystymostrategijos,moksloinstitu
cijostampobiudžetopaklodęirnesusitariadėlvertinimo
kriterijų,profesūravengiapermainųetc.Tačiauiškur
tailiuzija,kadmokslągaliišjudintipolitikai?Moks
lininkaiitžemdirbiaiužausųtempiamiįES,tačiau
jeidaktaraiirrunkelininkainiekuonesiskiria,kasta
šviesioji,užsavoateitįatsakingaLietuva?Vyriausybė
galiimtisinstituciniųreformų,valstybiniaisužsakymais
stimuliuotimoksloirstudijųsritį.Tačiaudarbštumo
normatyvaiirmoksliškumokriterijai–tikrainevaldžios
potencijai.
Nesunkupatikėti,kadrektoriaitarpusavypešasi,

kurisuniversitetasgeresnis,kurįprasmingadosniau
finansuoti,tačiaulygiaiakivaizdu,jogtrysvaldininkai–
daktarainegaliišrašytirecepto,kaippakeltiakademinių
studijųlygį.Jiepajėgūstikiškonorsatimtipinigusir
tikėtis,kadišmirssilpniausi,betšireformųtendencija
dažnaiatsigręžiaantrugalu.Matretastikrasmokslinin
kas,pagalganapagrįstąklasikinįįvaizdį–išsiblaškėlis
asocialas, įstengsrūpintisišlikimoformalumais.Jis
toliauknisissavopopieriuose,kolpamatys,kadatsidūrė
gatvėje.Tiklabaisąmoningasįstaigosvadovaspasiliks
geriausiusdarbuotojusirišmesįvairausplaukotingin
iusnegabuolius,matpastariejisugebagarsiairėkdami
gintisavoteises.
Retorinįklausimą,ar „išdirbio“normų irsąrašų

sistemaveikiakuriojenorsESšalyje,valdininkaiat
remiapastebėdami,kadtenesamagiliųakademinių
tradicijų.Štaitam,kadjossusiklostytųLietuvoje,ir
įvestaslaikinasvalstybinisreguliavimas.Jįesąjau
pritaikėkitosRytųbeiVidurioEuroposšalys,pavyz
džiui,estai.KaippastebėjoVingelis,mokslolygisnuo
to,matyt,nepakilo,bet ISIpublikacijųpagausėjo.
Valdininkaimini,kadpanašiukeliueinantiBulgarija,
Slovakija,Albanija...
Lemiamasvaldžiosargumentas–kaikurieišaptartų

reikalavimų,pirmiausiadėlISI,busprivalomitiknuo
2006m.Esąrodomakryptis,betleidžiamanusiteikti,
persiorientuoti.Beto,MTpavestaparengtisiūlymus,
kuriomshumanitarinėmsirsocialinėmsdisciplinoms
kokiumastubūtųgalimataikytipalengvintuskriteri
jus.PatiVyriausybėdisertacijųgynimotarybųsuda
rymonuostatuosepadarė išimtį lietuvių literatūros
specialistamsatleisdamajuosnuoreikalavimoskelbtis
užsienyje.Tadgalveržiamėsproatvirasduris?Jokiu
būdu.Pirma,eventualiosnuolaidossiejamostiksu
straipsniaisISI,otaivosvienaišdaugeliovaldiškoap
tvarovielų.Antra,išimtysveikiaužeminaneidžiugina.
Humanitariniamsirsocialiniamsmokslamsreikiane
protekcijomisišsirūpintoneįgaliųjųvežimėlio,olaisvės

irsąlygųveiktipagalsavoprigimtįbeipaskirtį.Kol
nebusįsisąmoninta,kadįšiuosmokslusbūtinažiūrėti
visaikitomisakimis,užprogramuotiamžinikonfliktai
dėldisertacijų ir leidinių, išlaikymoir išsilaikymo,
pragmatikosirpatriotizmo.

8. vISumOS GABALĖLIAI

Pačiambūnanthumanitarulabiausiaiapmaudu,kad
valdžiosvyramsnėnereikėjolabaistengtis.Vyriausy
bėsnutarimaitikaptvėrėspygliuotavielagetą,įkurį
daugumamokslininkųjaubuvoužsidaręsavonoru.Arba
paklusniaiįjįėjovedinipačiųišrinktosMT,senatųbei
tarybų.Smulkiauklausinėjamivaldininkaiganagreitai
traukėsiatgal–dėlhumanitarųmesniekonesakom,
su jaisgalreikėjokitaip.Apiefilosofijosmokyklas
pasamprotavęsŽalyspridūrė:„išties,filosofaiturėtų
būtiarčiauvisuomenės,tiesiogiaiįjąkreiptis“.MSD
vadovožodžiais,lietuviškojosąrašogalėtųirnelikti,jį
pasirinkopatysmokslininkai,nuėjęlengviausiukeliu:
„reikėtųspręstipagalpublikaciją,kadirnesąrašiniam
leidiny,ypačsocialiniųirhumanitariniųmokslų,kur
situacijakitokia,neitiksliųjų“.
AsmenineGuogosnuomone,perdoktoratųgynimą

derėtųnetaikyti jokiųsąrašų. „Nejaugikeliolikos
mokslininkųtarybanepajėgiišsiaiškinti,arpublikaci
josvertosdėmesio,kur josbebūtųpaskelbtos?Gal
svarbiau,jeiidėjospasiekiavisuomenę,neiišspausdint
žurnale,kurįmažaikasskaito,tikpaukščiukąpadėt?“
TačiauMTvykdantysisdirektoriustvirtino,kadnei
dėllietuviškojosąrašo,neidėlstraipsniųfavorizavimo
humanitarinių irsocialiniųmokslųkomisijųnariai
nėsykioneprotestavo.Varguarpavyksirarsvarbu
šiandienišsiaiškinti,kasįgetąužsidarytipasiūlė,okas
tikpatylėjo.Mažąvisumosgabalėlįapsikabinę,perjį
pasaulioneregintysprofesijosbroliaivertiužuojautos.
Jųatsitvėrimasnuovisuomenėsdaugiausiairlėmė,
kadprasnaustasmomentas,kaikonclagerio tvorai
buvoįkastikuolai.
MTnevieneriusmetuspriekabiavopriehumanitarų

disertacijų,skelbėkritiškusatsiliepimusprocentais,
tačiau, rektorių liudijimu,atsisakydavonurodyti
konkrečiusatvejusirpastabas,tadišpagrūmojimų
nebuvojokiopozityvausefekto.Nebenttokiuefektu
laikytumėmnaujusdoktorantūrosnuostatus,kurieyra
puikivaldininkųšūkio:„darykimkaipES“atvirkštinio
taikymoiliustracija.KelioneiįBriuselįsukonstruotos
vežėčiosišMoskvičratų,nesatsisakytadoktorantūros
komitetųirgrįžtapriepasaulynežinomųsovietinio
modeliogynimotarybų.
Akademiniaipareigūnaipirmiejidemonstravoviso

keriopąnepasitikėjimą„eiliniu“mokslininku,ypač
humanitariniųirsocialiniųmokslųatstovu.Svarstymų,
atestacijųirekspertiziųtonasbylojoapiejįkaipapie

KAIP AP(SI)TvĖRĖ AKADEmIją



598 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 11

PAuLIuS SuBAčIuS

padarą,kuris taip ir taikosi išsisuktinuodarbo,
tarptautinės šlovėsbeikeliamųreikalavimų.Šią
laikysenąnetrukoperimtivaldininkai irpolitikai
–nuolatiniųkaltinimųtingumubeinekonkurenta
bilumufonebuvopatogumažintifinansavimą,grasinti
lituanistiniųinstitutųuždarymu.
Vietoj palankaus valstybės dėmesio šią vasarą

suvešėjogriežtosreglamentacijos,kuriosgrasožlugdyti
gyvybiškaisvarbiushumanitariniusirsocialiniustyri
mus.AklasatsidavimasISI–užjūrioakademinėms
realijoms–verčiaatsuktinugarąsavaiinterpretacinei
bendruomenei,stumiašonannacionaliniusprioritetus
beilietuviškąjąmedžiagą.Nepaisoma,kadlokalumas
yrahumanitariniųmokslųlemtis.
Radikaliirbukamokslinių–nemoksliniųpublikacijų

perskyrapagilins jaužiojintįplyšįtarpakademinio
humanitarųelitoirvisuomenės.Pastarajaitaireikš
atotrūkįnuorimtų,aktualiųsvarstybųapieistoriją
irmeną,būtį irvertybes,tiesąirmoralę,pasaulį ir
žmogų.Darkvailesniaisatsakymaisapieelementarius
dalykusjuokinsaršiurpinsTVKlausimėlis.Viešumos,
kuriojejieprofesionaliaiveikia,ribojimas–taitrukdis
mokslininkamsdalyvautibendramekultūrosprocese,
jįsuvokti,analizuotiirturtinti.Sunykustaikomajam
humanitariniųstudijųaspektui,sumažėsprovokuojančių
impulsųspecialiesiemstyrimams.Atsisakiusipripa
žintikuoatviresnįvisiemsžmonėms intelektualinį
diskursą,valstybėprarasnašiąpilietiškumougdymo
dirvą,sulėtėsistorinės,teisinės,socialinėssavivokos
brendimas,bekuriosunkiaiįsivaizduojamassklandus
persiorientavimaspriegyvenimoES.
Leidiniųsegregacija,specialiojosąrašoįtvirtinimas

irypačjosiaurinimaslemsužsisklendimąspecializuo
tosetyrimųšakose,nuolatinęgynybinę–akademinį
„skaistumą“saugančią–redakcijų,institucijų,moksli
ninkų laikyseną.Trukdymas rinktispublikavimo
vietądidinsmokslininkųadministracinę ir idėjinę
priklausomybęnuotuosleidiniuskontroliuojančiųįstaigų
irakademiniųgrupuočių.Apmirssuinstituciškaidomi
nuojančiomisidėjinėmispozicijomiskonfrontuojančios
mokslinėssrovės.
Labaipasunkinamasnaujųmoksliniųmokyklų

kūrimas,kontroversiškųidėjųsklaida,metodologinė

diferenciacija.Tampavisiškaineįmanomasdrąsesnis
eksperimentavimasakademiniųrašiniųžanrais,stil
istika,o tairimtakliūtishumanitarųmoksliniams
ieškojimams.Iršiaipvangustarpdalykinis,tarpinstitu
cinis,metodologinis, idėjinispolilogas,neįmanomas
besklaidos įvairovės,statomasįdidžiausiąpavojų.
Erdvė,kuriojejisligišiolvaisingaivyko–neformalios
intelektualųgrupės,jųrenginiaiirleidiniai.Pastaruosi
usišstūmusanapusvalstybėspripažįstamosmoksloteri
torijos,siauriinteresaiakademiniuosesluoksniuosedar
labiautarps.Nepriklausomustyrimus,nekontroliuojamą
kritikąir,deja,dažnaineišvengiamuspastebėjimus
„karaliusnuogas“teksįtrauktiįRaudonąjąknygąar
perkeltiužLietuvosribų.Getuosenėraperspektyvų
klostytisreikliaiirlaisvaimokslineisavimonei.
Standartizuotos, sąrašinės,visaipreguliuojamos

laipsnių,vardų,etatųsistemospagrinduspadėjoMT,
remiamaišsovietmečioaukštąstatusąatsinešusių
mokslininkų,kuriegalvojo,kadkamkam,ojiemstai
tikrainiekasnegresia.Mokslobeistudijųinstitucijos
pritariamailinkčiojoadministratoriamsdarantviską,
kadnepriklausomileidiniai,neformaliostyrėjųgrupės
atsidurtųužoficialiaivertinamomoksliškumo.MTir
Rektoriųkonferencijaėmėaliarmuotitiktuomet,kai
MSDpaskelbė,kad iššiųaukščiausiųakademinių
pareigūnųdaugelisneturiISIpublikacijų,todėljienė
nelaikytinimoksloekspertais.Tariamojomokslinio
grynumospąstaiperėjoįvalstybėsrankasirsugavo
pačiusjųspendėjus.Armatote?Regis,užkazematolan
geliošvintaeuromokslorytojus.Kazemato,kuriosienas
pakopomismūrijovaldininkaiirakademiniaipareigūnai,
dryžuotaibendrabutinei laborantųprofesoriųmin
iai tylomisvarinėjantkiekvienamposavokarutį.

P.S.Žinoma,šiametekstenėranėpretenzijos į
mokslą.Vadinasi,autoriusveltuigaištabrangųmoks
lininkolaiką–spausdinadarbąnetamežurnale, nesi
laikoakademinėsįstaigosaprobuotostyrimųtemos, 
nesikreipėESgrantų.Akademijosbūklėsrefleksija–
visainetai,dėlkoturiplaktididžiojomoksloreicho
ištikimonarioširdis?



INformacIja

Šių metų lapkričio 10 d. „vorutos“ Nr. 21 (495) p. 1–2 buvo perspausdintas mūsų straipsnis „Dėl gudų 
ir Rusios“, paskelbtas „Naujojo ŽidinioAidų“ 2001 m. Nr. 9, p. 447–449. Tai padaryta mūsų ir žurnalo 
redakcijos neatsiklausus. mes nebūtume sutikę, nes nenorime savo straipsnių spausdinti „vorutoje“.

prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius, doc. dr. Alfredas Bumblauskas
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Dau ge lis tie siog ne su pran ta, 
kaip aš ga liu [...] pa kęs ti die nos švie są, 
kai try li ka lie tu vių fi lo so fų, su tū pę ra te

liu, 
kiek įma ny da mi ją ko ne vei kia...

Gilbert Keith ches ter ton, At kak lu sis tik ra ti kis

Klausimas,arLietuvojeesamafilosofijos,irnetaresa
mafilosofų,nėrabeprasmis.Irnetiktodėl,kadkart
kartėmisstebintLietuvosviešąjįgyvenimąsusidaro
įspūdis,jogkasantrasžmogusLietuvojeyrafilosofas.
NetnedėlLietuvojeveikiančios„filosofųdraugijos“ar
jauGilbertoKeithoChestertonoironizuotų„trylikos
lietuviųfilosofų“.
Nepriklausomybėspradžiojeturbūtjokiehumanitarai

nebuvoatsidūrętokiojeprieštaringojeirnedėkingoje
padėtyjekaipfilosofai.Marksizmoleninizmo,bendro
siosfilosofijosdėstytojaipirmiejiturėjoapmąstytisavo
profesinėsveiklosreikšmęsovietmečiu.Juolabiaukad
ikišioldėlšiospraeitiesjiemsatviraipriekaištaujama.
ŠtaipriešdešimtmetųmuzikologasDonatasKatkus
metėtuometiniamsLietuvosfilosofamsiššūkį, tvir
tindamas:„Tačiaukaipfilosofai,manregis,daugelis
jųtėrafantomai,nesvisągyvenimądėstantdialektinį
materializmąarbagilinantisįmokslinioateizmopro
blemasgalnetampamafilosofuarbentjauaukštesnio
intelektualiniolygiožmogum“1.
FilosofinisLietuvospeizažasyralabainukentėjęsir

nuomasinės„emigracijos“išfilosofijosįkitas,praktiš
kesnessritis.Jau1994m.buvogalimanebūgštauti
dėlgalimofilosofijoslaukoištuštėjimo,okonstatuoti
susiklosčiusiąpadėtį:„Daugelisjųtapoįvairausplauko
irrangobiurokratais,nuofilosofijosganėtinainutolu
siųsričiųekspertais,politiniaispatarėjais;nemažajų
papildėprofesionaliųpolitikųgretas“2.
Pastarųjųdešimtmetųpokyčiaiakivaizdžiailiudytų

visiškaifilosofijosirfilosofųLietuvojenenaudai.Atro

AR ESA mA LIE Tu vO jE FI LO SO FI jOS?
Lie tu viško fi lo so fi nio lau ko žval gy mas

NerijaPutinaitė

do,filosofųšiandienišvisLietuvojeneturėtųbūti.Kita
vertus,jeijųiresama,vissunkiaupateisintijųveiklą
dinamiškos,praktiškos,modernėjančios,turtėjančios,
laisvėjančiosvisuomenėsakysebeisavoveikląjųpačių
akyse.ArpernepriklausomybėsmetusLietuvosfilosofija
bentžingsnelįpažengėįpriekįapmąstydamasavoeg
zistencijąpraeityjebeijainetikėtaiatsivėrusiąsvetimą
realybę?AresamajosgyvavimoLietuvojeperspektyvų?
Galištiesųreikėtųkartąirvisiemslaikamspaskelbti
jospabaigą,ofilosofamspasiūlytipersikvalifikuoti?
GaliausiaikasLietuvoješiandienturėtųteisę,drąsos
arnaivumovadintisfilosofu?

RE A LY Bę NE IGIAN TI FI LO SO FI jA

MarksizmasleninizmasneabejotinaibuvoLietuvos
filosofiniogyvenimopraeitiesfaktas,ideologija–šios
filosofijospagrindas.Nenuostabu,kadbuvoieškoma
keliųšiąfilosofijąreabilituoti,vengiantryžtingaiiš
brauktiišatmintiesvisąligtolinįsovietinįgalvojimą.
Taivykoparadoksaliurealybėsatmetimobūdu.
Pirmasmėginimasreabilituotifilosofijąsovietmečiu

įvyko1992m.perpirmąkartąLietuvojesurengtą„San
tarosŠviesos“konferenciją.ArvydoŠliogeriopasisaky
mas„Lietuvosfilosofinėmintis:tarpRytųirVakarų“,
reabilituojantisvienąsovietiniomarksizmoLietuvoje
krypčių,sukėlėšoką,nesapvertėvisusbenusistovinčius
Lietuvosfilosofijosvertinimus.
Šliogerioargumentassusidėjoištrijųdalių.Viena

vertus,dabartinėfilosofinėsituacijaLietuvojeneturinti
niekobendrasutarpukarioLietuvosfilosofija,įvykęs
visiškasfilosofinėstradicijospertrūkis.Beto,betkokia
tradicijavaržoautentiškąfilosofinęveiklą,vadinasi,vi

NERIjA PuTINAITĖ (g. 1971) – hum. m. dr., dirba Lietuvos 
filo sofijos ir sociologijos instituto Etikos skyriuje, vilniaus peda-
goginio universiteto Etikos katedroje. Domisi Kanto praktine 
filosofija, etinių idėjų ir praktinio gyvenimo santykiais.

tema: akademIjoS paradIGmoS

1 Kat kus D., „Apie vi suo ti nės am ne zi jos po rei kį“, in: Kul tū ros ba rai, 
1993, Nr. 4, p. 15. Šio au to riaus straips nis yra at sa ky mas Kres cen ci jui 
Stoškui, re a ga vu siam į anks tes nį Kat kaus straips nį (žr. Kat kus D., „Ar 
dar val dys mus fan to mai?“, in: Kul tū ros ba rai, 1992, Nr. 9–10, p. 2–4) 
ir gy nu siam fi lo so fų gar bę. Dis ku si jos ei gą žr. Stoškus K., „Apie at gai
lą, „no men kla tūri nę fi lo so fi ją“ ir dar kai ką“, in: Kul tū ros ba rai, 1993, 
Nr. 2–3, p. 16–19 ir Idem, „Kiek ki to kie dės niai...“, in: Kul tū ros ba rai, 
1993, Nr. 8–9, p. 20–22.

2 Dons kis L., Tarp Kar lai lio ir Klai pė dos: Visuomenės ir kultūros 
kritikos etiudai, Klai pė da, 1997, p. 152.
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siškasišsilaisvinimasįmanomastada,kaifilosofavimo
būdasdiegiamasprievarta,otaiirįvykosovietmečiu.
PagaliautarpukarioLietuvosfilosofijanegalėjusibūti
laisva,nessunkiaiįžvelgusikatalikiškątautinęideo
loginęapgaulę,kuriojeskleidėsi.Šliogerisdaroišvadą,
jogvadinamojojeEugenijausMeškauskomokykloje
marksistinėsideologijosprievartossąlygomisfilosofija
turėjusipalankiausiassąlygaslaisvai irautentiškai
reikštis:„Įgytavidinėlaisvėišsiliejopastangomismąs
tytipirmapradiškai,beautoritetų,prietarų,iššalies
primetamųarsavaimeateinančiųdogmųirgatavų
mintiessistemų“3.
Šiandiensunkubūtiįtikintamgeraižinomoposakio

„kuoblogiau–tuogeriau“,kurįgalimaaiškiaiįžvelgti
šiameargumente.Juolabiausuvaržytasfilosofavimas,
juo,sekantŠliogeriomintimi,laisvesnėjamepasireiš
kiantimintis.Šliogerioargumentasreabilitavovienąiš
marksistinėsfilosofijosLietuvojeatšakų(vadinamąją
Meškauskomokyklą),tačiaunenurodėgairiųfilosofi
jaiskleistisnaujomis,išideologijosbesilaisvinančios
tikrovėssąlygomis.
Kaiptiktikrovėistoriniais,idėjiniais,vertybiniais,

tiesospavidalaisŠliogerioargumentepasirodėkaip
radikaliaiatmestinasdalykas.Kokiafilosofija išsi
neštaišMeškauskopaskaitų?Jivadinama„istoriniu
reliatyvizmu“,„radikaliu istorizmu“,kitaiptariant,
radikaliunihilizmurealybėsatžvilgiu:„Skepticizmas
irreliatyvizmaspriartėdavopriefilosofinioarnetso
fistinionihilizmo“4.Mažato,kaiptiktenesąbuvopri
eitaprieišvados,kad„būtiesnėra,nebūtisyra“arba
„niekonėra,mumstikatrodo,kadkažkasyra“.Todėl
nestebina,jogšianuostataapsiginklavęfilosofaibuvo
vienipirmųjųsenosiosideologinėssistemosgriovėjų.
VienamepokalbyjeŠliogerisyranurodęs:„Pertuos
trisvadinamusatgimimometusišryškėjovienasdaly
kas.Tarpfilosofųbuvodaugiausialaisviausiųžmonių
Lietuvoje.Nepaneigiamasfaktas,kadSąjūdįsukūrė
filosofas“5.Tačiauklaustume,kurdingotiežmonės
prireikusištikrųjų„kurti“?
Šliogerioargumentavimasdėlfilosofijosirfilosofavimo

laisvėssovietmečiuištiesųatskleidė,jogfilosofijaarfi
losofavimasmarksistinėsideologijossąlygomisneturėjo
irnegalėjoturėtijokiųsąlyčiotaškųsukonkrečiarealy
be,negalėjoatviraiieškotiirsuteiktirealybeipavidalų.
Jeiideologinioabsurdosąlygomisnihilistinėfilosofija
irgalėjobūtipatraukli,nepriklausomybėssąlygomis

kylantbūtinybei„atrasti“realybę,jipasirodėvisiškai
bejėgė,neturinti jokiųvertybiniųpamatų,realybėje
nesugebantiskirtijokiųatspalvių.Ankstesnė„privati
filosofija“6galėjoapibrėžtisavetikbūdamanuolatinėje
opozicijojebetkokiomsryškėjančiomsirnusistovinčioms
realybėsformoms.
Šliogeriopasisakymeišryškėjusifilosofavimonuostata

yraitinproduktyvifilosofiniaistekstais.Šliogerisyra
neabejotinaiproduktyviausiasbei,kogero,žymiausias
Lietuvosfilosofas.Begalinėgausanuolatatsirandančių
realybėspavidalųpateikiašiamfilosofavimuineišsen
kamosmedžiagos,norstųpavidalųbuvimasirpaneigia
pradinestokiofilosofavimoprielaidas.
Šliogerisnekartąirganaradikaliaiyrapasisakęs

priešpostmodernųjįmąstymą.Tačiauprograminis
skepticizmasrealybėsatžvilgiuprimenadaugelįpo
stmoderniojomąstymo,apibrėžiančiosavekaipesantį
anapustradicijosbeideklaruojantįtikrovėsnebuvimą,
bruožų.NeatsitiktinaišiandienirLietuvojetapatinamas
postkomunistinisirpostmodernusgalvojimas7.Nelie
kaabejonių,kadpostmodernistinismąstymasdabar
Lietuvojebūtųnuosekliausiasneigiančiofilosofavimo
sekmuo,nereikalaujantisjokiųpapildomųmąstymoar
analizėspastangų.ArūnasSverdiolasyratvirtinęs,jog
postkomunistiniuosekraštuosepostmodernassiekiąs
dauggiliauneguVakaruose,nesreliatyvizmasesąsne
te ori nis, o kuo prak tiš kiau sias8.
Kaiptikpostmoderniojesituacijojemesatsidūrėme

griuvussovietineivisuomenėsschemai,irtokspostmo
dernasšiandienėjeLietuvojeyraveikiau„tradicinis“,
oneradikalusperkeičiantisišsižadantismąstymas.
Kaiptikpostmodernūsfilosofuotojaipasmusdabaryra
didžiausi„konservatoriai“9.Neabejotina,kadjiegreit
tapslabiausiaimatomidėlparašytų,jauseniaipoliti
niųperversmųdekonstruotosirpamažuatsikuriančios
realybėspavidalusdekonstruojančiųtekstųgausos.
Pozityviairealybęaptariantifilosofijašiamfilosofavi
mobūduiliekasvetima,pripažįstamatikkaipvienas
išdekonstruojamųpavidalų.

NE DIA LO GIŠ KA DIA LO GI NĖ FI LO SO FI jA

Naujofilosofijossantykiosutikrovepaieškossukėlėir
konedidžiausiąligšiolLietuvojediskusijądėlfilosofijos
būties.TuriugalvojevadinamąjąAlvydoJokubaičioir
KrescencijausStoškauspolemiką1994–1995m.Joku

3 Šlio ge ris A., „Lie tu vos fi lo so fi nė min tis: tarp Ry tų ir va ka rų“, in: 
Idem, Kon ser va to riaus išpažin tys, vil nius: Pra dai, 1995, p. 108.

4 Ibid., p. 105.
5 „Po kal bis su Ar vy du Šlio ge riu“, kal bė jo si Al gis mic kū nas, in: Met

me nys, 1992, Nr. 62, p. 129.
6 Kal bėda mas apie to me to fi lo so fi ją Šlio ge ris var to ja žodį „po grin

dis“: „Pri durčiau, kad tik ra fi lo so fi ja iki aštuo nias dešimt šeštų me tų pas 
mus bu vo, ir ji nai bu vo vi są lai ką iš es mės, bet ji bu vo po grin dy je“. 
Šlio ge ris tai va di na „po grindžio fi lo so fi ja“ (žr. Ibid., p. 130), nors aki

vaiz du, kad pa gal po būdį tai bu vo vei kiau „pri va tus“, o ne „po grin di
nis“ fi lo so fa vi mas.

7 Žr. Žukaus kai tė A., mi le rius N., „Keis ti va ku u mą: nau jos ge og ra fi jos 
ir ide o lo gi jos“, in: Kul tūros ba rai, 2001, Nr. 10, p. 19–20.

8  Sver dio las A., „Rėtis ir ko rys: Da bar ti nės lie tu vių kul tūros erd vė lai
kio ypa ty bės“, in: Met me nys, 2000, Nr. 79, p. 29.

9 vie ną sa vo kny gų, ko ge ro, ne at si tik ti nai Šlio ge ris yra pa va di nęs 
„Kon ser va to riaus išpažin ti mis“.

NE RI jA Pu TI NAI TĖ
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baitisstraipsniuose„Lietuvosfilosofinėtradicijapo
stmodernizmoakivaizdoje“ir„Dufilosofiniairežimai“10 
plėtojapagrindinę–Lietuvosfilosofijosnesavarankiš
kumo–idėją.Nesunkupastebėti,kadjisremiasipo
marksistineideologijossamprata,nurodančia,jogjoks
mąstymasnegalibūtivisailaisvas,oskleidžiasikurioje
norsideologinėjesistemoje.Iššiopožiūrioplaukia,kad
svarbiausiatokiamfilosofavimuiyra
diskusijųerdvėkiekvienojeideologi
nėjesistemoje,kuriojegaliatsirasti
keitimasismintimis.Akivaizdu, jog
patimarksistinėideologijaJokubaičiui
yravisaikitokio,antifilosofinio ir
antidialoginio,pobūdžio.Filosofiją
marksistinės ideologijossąlygomis
Jokubaitisidentifikuojakaipnelais
vą,nespolitiškairibojusiąpoleminės
mintiessklaidą.
Tuometubuvo įsigalėjusimintis

apie „dvejopą“marksizmą,konfor
mistinįirišlaisvinantį.Galimaprisi
mintivėliauBroniausGenzelioryškiai
brėžtąperskyrątarp„ortodoksinės“ir
„kūrybinės“filosofinėsmintiessovietiniamemarksiz
me.„Marksistinėjepasaulėžiūrojeįžvelgiamidulygiai:
ortodoksinisiracionalus,turėjęslabaimažaišalininkų,
iratviraskūrybinis.Pastarasisbuvoimlusvisomskon
cepcijoms.“11SekantJokubaičiomintimi,toksskyrimas
marksistinėsfilosofijosvidujeatsiskleidžiakaipniekuo
nepagrįstas.Sovietiniamemarksizme,kaipprievartinėje
ideologijoje,apiefilosofijąnėrakoirkalbėti:„Netsunku
patikėti,kadpenkiasdešimtfilosofavimometųgaliduoti
tokiusnereikšmingus,lengvaiapeinamusrezultatus.
Likotikfilosofinėtamtikrosepochoscharakteristi
ka“12.Mažato,marksistiškaiideologizuotąfilosofavimą
Jokubaitisaptariakaipamoralų.Būdamasjoviduje,
žmogusnegalėjęsnekurtipagaljotaisykles,marksizmą
palaikiusiosirkūrybinėsfilosofųpastangos13:„Atviras
pasisakymaspriešgyvavusįfilosofinįrežimąreiškėau
toriausišstūmimąišviešojofilosofavimoarenosirnaujo
etapojobiografijoje–filosofavimonetekstais,betsavo
moralinėmisnuostatomis–pradžią“14.
Jokubaitis filosofavimąnetiesiogiai sieja supa

saulėžiūrineirmoralinenuostata,kalbėdamasapie
vadinamąją„citatosprievartą“,kuriąmatovyravus
netiksovietmečiu,betirnepriklausomojeLietuvoje.
Filosofiniaitekstaiesąsukurtitikgerocitavimokai

na,yradžiaugiamasipažinusnaująidėją,jisiejamasu
anksčiaurastomiscitatomisirtaippamažutampama
naujokalbėjimobūdoekspertais.Manipuliavimuci
tatomisirapsiribojama:„Patsvakarietiškoklausimo
pakartojimaslietuviamsyrareikšmingasirprasmingas
dalykas“15.Lietuvosfilosofijanesavarankiškaesantikaip
tikdėlto,kadfilosofijainekeliamasuždavinyskiltiiš

gyvenimobūdobeiveikimo.Lietuvos
filosofijanepradedantidialogosuVa
karųfilosofinetradicija,nesskaitomų
irperimamųfilosofiniųtekstųnesie
jantisusavorealybe16.
AptardamastometoLietuvosfiloso

fijossituaciją,Jokubaitisiškelianaują
irnetikėtąrealybėsatradimoprogra
mą.Filosofasčia–netekstų„kūrėjas“,
manipuliuojantiscitatomisirgalintis
pasisakytibetkuriafilosofinetema,o
mąstymąremiantissavo(moraliniais)
pasirinkimais.Vakarietiški tekstai
šiamemąstymokonteksteyrareikš
mingi tik tiek,kiek juose filosofas
įžvelgiaveikimoarbuvimonuostatą

beijądialogiškaiperima.Kitavertus,nesunkunepa
stebėti,kadJokubaičioiškeltafilosofavimoprograma,
norsiraptariadialogobūtinybę,yrauždara.
Vakarietiškosfilosofijosperėmimasčiaatrodolabiau

priklausąsnuofilosofovidiniųindividualiųnuostatųar
simpatijųkuriomsnorsproblemoms,onekyląsiškokios
norskonkrečiosfilosofinėsbendrijosporeikiųaratsilie
piantįtikrovės,kuriojegyvenafilosofas,reikalavimus.
Galimanumanyti,jogtokiafilosofinėnuostatagaliplė
totiskaipindividualuskokiosnorsproblemos,netlabai
subtiliosirnetlabaiišsamus,įsisavinimas,kuriuogali
mapasidalytisupanašiosfilosofinėssritiesspecialistais
arkaipatskirądisciplinądėstytistudentams.
Toksfilosofavimasištiesųneperžengiafilosofinėsdis

ciplinosarfilosofiniomąstymo,netšiuolaikiškiausio,
ribų.Jisištiesųyra„filosofija“.Kitavertus,jodialogiš
kumasnukreiptastikviena–filosofinėstradicijos(šiuo
atveju–Vakarų)perėmimokryptimi.Toksmąstymas
vietiniamefilosofiniamekontekstetampamozaikabe
jokiųišoriniųorganiniųryšių.ČiaprisimintinaZenono
Norkausvartojama„ryškėjančioatspindžio“metafora,
paaiškinantipastarųjųdešimtmetųfilosofijosraidąLie
tuvoje.AnotNorkaus,Lietuvosfilosofijosvaizdasgali
būtipalygintassuVakarųfilosofijosatspindžiuveidro

vu Filosofijos fakulteto emblema

10 Pir mą kar tą straips niai išspaus din ti „Nau ja ja me Židi ny jeAi duo
se“; žr. „Lie tu vos fi lo so fi nė tra di ci ja po stmo der niz mo aki vaiz do je“, 
in: Nau ja sis Židi nysAi dai, 1994, Nr. 11, p. 38–47; „Du fi lo so fi niai 
režimai“, in: Nau ja sis Židi nysAi dai, 1995, Nr. 3, p. 204–212. vė liau 
jie per spaus din ti kny go je: jo ku bai tis A., Po stmo der niz mas ir kon ser va
tiz mas, Kau nas: Nau ja sis lan kas, 1997, p. 47–64, 65–79.

11 Gen ze lis B., Lie tu vos fi lo so fi jos is to ri jos bruožai, vil nius: moks lo 

ir en cik lo pe di jų lei dy bos ins ti tu tas, 1997, p. 280.
12 jo ku bai tis A., „Du fi lo so fi niai režimai“, in: Po stmo der niz mas ir 

kon ser va tiz mas, p. 67.
13 Ibid., p. 68.
14 Ibid., p. 70.
15 Ibid., p. 77.
16 Ibid.

AR ESA mA LIE Tu vO jE FI LO SO FI jOS?
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dyje.Perpastaruosiusdešimtmetųjistapoaiškesnis
irryškesnis.
Beabejo,rašytinįpavidalą įgaunantysatspindžio

veikalaidauggeriausuprantamitolimoje jųkilmės
vietovėje,onegretimaiesančiuoseatspindėtuosepa
vidaluose.„Atspindintys“veikalaiiršiandiensudaro

didžiąjądalįfilosofinėsmokslinės literatūros.Kita
vertus,visaiškiau,jogneliekaprasmėsjųspausdinti
lietuviųkalba.Mumslabaipasiseks,jeitokiojemažoje
šalyjekaipLietuvasutiksimevienąkokiosnorsVaka
ruoseplačiaiaptariamosfilosofinėsproblemosžinovą.
NeatsitiktinaisolidžiausiasNorkausveikalas„Maxas
Weberisirracionaluspasirinkimas“parašytaskaiptik
vokiškai.AktyviaidialogiškaibendraujantsuVakarais,
dingstavietiniodialogogalimybėbeiporeikissukurti
vietinędialoginęfilosofinęterpę.Šiandienakivaizdu,
kadturėdamidaugfilosofų,filosofiniųproblemųžinovų,
neturimepoleminės,gyvaibesivystančiosfilosofijos.

FI LO SO FI jA BE RI Bų

Nepriklausomybėsmetaisnegalėjoneiškiltimintis
apiefilosofąkūrėją,apiefilosofijąnekaipfilosofinių
problemųmąstymą,okaipautentiškąkūrybą.Juo
labiaukadsovietmečiuLietuvojeganaplačiaibuvo
paplitusifilosofinėhumanistinė,žmogaus,taigiypač
filosofoveikimoreikšmęsuabsoliutinantimintis17.At
sakydamasįJokubaičiomintis,KrescencijusStoškus
kaiptik irbrėžėfilosofijoskaipkūrybiškoatvirumo
sampratą.Filosofijoskūrėjąjispriešinafilosofijosmėg
džiotojui.Stoškuisvarbiausiayranefilosofonuostata,
ofilosofavimobūtis,autentiškolietuviškofilosofavimo

galimybė.„Nesakau,kadmumsneturirūpėti,kokiein
telektualiniaivėjaisiaučiakituosekraštuose,betkad
jieįžiebtųkūrybinęugnį,turibūtisusidariusipanaši
gyvenimoįtampairnestokotikūrybiniųpajėgų.Kita
vertus,kūrybiškiprotaiirišapipelijusiųdoktrinųpa
daronetikėtusatradimus.“18
Argalimesavojėgomissukurtioriginaliąlietuvišką

filosofiją?Stoškusmano,jogtokiagalimybėyra,tačiau
jipriklausonuovietiniųkūrėjų,kurieneapsimetinės
neturįsavųproblemųirnevaizduos,kadjuoslabiaujau
dinasvetimirūpesčiai.Netsovietmečiukūrėjaisugebėję
pranoktimarksistinesdogmas,odogmosvidujetaippat
galėjovyktimintiesjudėjimas.Esąirdabarfilosofaigalį
vietoje,t.y.Lietuvoje,įžvelgtiproblemiškąbūtįirją
originaliaiišreikšti.Lietuvanetgalėtųtaptifilosofinės
kūryboscentru:„NetikišParyžiausmatytižmogaus
vietapasaulyjeirjoproblemiškabūtis.Šiuolaikinėje
civilizacijojekiekvienaperiferinėzonagalistaigatapti
naujukultūroscentru.Beto,kultūrojeyratokių„keis
tenybių“,kadkartaisnetatsilikimastampapranašumu.
Tiknereikiavisųspraustiįvienusrėmus“19.
Kultūrinėfilosofijosgalimybė,apiekuriąkalbaStoš

kus,priešinasibetkokiam„mėgdžiojimu“vadinamam
svetimųfilosofiniųproblemųperėmimui.Filosofijačia
atsiskleidžianekaipdialoginė,tačiaukaipkūrybinė,iš
pačiųproblemųirdaiktųmąstymokylantiveikla.Vėliau
Stoškusyraįvedęsdarradikalesnįskyrimątarpauto
rinėsirinterpretacinėsfilosofijos20, prieš prie šinda mas 
grynąkūrybinęiraptariančiądiskusinęveiklą.
RekonstruodamiStoškausmintį,atrandame,jogrea

lybė,iškurioskylafilosofija,suvokiamakaipskirtinga
kiekvienulaikuirkiekvienojevietoje.Todėl„prancūziš
kos“ar„angliškos“problemosveikiauturėtųklaidinti,
onedominti,josatitrauktųmusnuomūsųišskirtinės
realybės,irpadarytųneįmanomąbetkokįautentišką,
nemėgdžiojantįfilosofavimą.Įstabu,kadšiojeperspek
tyvojemarksistinėideologijapasirodonekaiprealybės
pavidalusprimetantiprievartossistema,okaiptam
tikrolaikoirvietosaplinkybė,kurioje(galnetnebloges
nėmisužkitolaikoirkitosvietossąlygomis)galiskleistis
kūrybinisfilosofavimas.Stoškausfilosofijosapibrėžime
išryškėjajostikslas:grynofilosofiniokūrimoįtampoje
atrastirealybėspavidalus.Jienebusideologiniai,nes
kilsišautentiškoskūrėjoįžvalgos.Šifilosofavimopro
gramaskatinafilosofąperžengtijo„grynos“filosofinės
bendrijosar„grynos“filosofinėsveiklosribasbeifilosofo
vardudalyvautiviešuomenėsgyvenime.
PrieškeletąmetųLeonidasDonskistokįpolinkįyra

radikaliaiįvardijęskaipgaliossiekį:„Nenoriubūtipik

Lietuvos filosofų draugijos nario bilieto pavyzdys

17 Apie tai žr. jo ku bai tis A., „Lie tu vos fi lo so fi nė tra di ci ja po stmo der
niz mo aki vaiz do je“, in: Po stmo der niz mas ir kon ser va tiz mas, p. 62. 
verta prisiminti, kad Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute esama 
Humanizmo filosofijos skyriaus.

18 Stoškus K., „Po stmo der niškas šokis ant Lie tu vos fi lo so fi nės tra di

ci jos“, in: Kul tūros ba rai, 1995, Nr. 8–9, p. 18. Straips nio tę si nį žr. 
Kul tū ros ba rai, Nr. 10, p. 15–19; Nr. 11, p. 20–25.

19 Ibid., Nr. 11, p. 25.
20 Žr. Stoškus K., „Interpretacinė filosofija ir E. meškausko metodo

logija“, in: Pro ble mos, 1998, t. 54, p. 14.
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taspranašas,betbijau,kadfilosofijamūsųšalyjevis
labiausiejamasurealiagaliairdominavimu.Lietuvos
filosofijadarosipatitikriausiajėgosfilosofija“21.Laimė,
Donskiopranašystėneišsipildė,nesdeideologizuotoje,
besąlygiškąpagarbąfilosofijaikaipnuo„šiandienos
realybės“atitrūkusiaidisciplinaipraradusiojevisuo
menėjetokiafilosofinėbūtistampavislabiauabejotina.
Esamakeletotokioaktualiasgyvenimiškas,neretai
perdėmasmeniškas,realijasaptariančiofilosofavimo
pavyzdžių.Sukaikuriomisišlygomisčiagalimapami
nėtiRolandoPavilionio„Priešabsurdą“ardalįkątik
pasirodžiusiosVacioBagdonavičiausknygos„Sugrįžti
prieVydūno“.
Tokiopobūdžioveiklątaippatsėkmingaigaliatlikti

irkaikuriežurnalistai,kitųsričiųhumanitarai,kul
tūrosarpolitikosparibiųgyventojai.Čia„filosofijos“ir
„filosofo“sąvokaišplečiama,prarandatiesioginįsąryšį
sufilosofijosdisciplinabeireiškiatamtikrą„ribinės“,
„abstrakčios“nuomonėsreiškimąkokiunorsspecialiu
klausimu.Nestebina,kadįvairiausiųviešųdiskusijų
šėleišskirtinumąpraradusifilosofijavisuomenėjene
galipateisintisavobuvimoir„nefilosofų“aptinkamaar
busaptiktakaipnereikalinga.Juolabpačiamfilosofui
neliekaprasmėsliktifilosofinėsdisciplinosbei„filoso
fijosspecialybės“ribose.

mE TA FI ZI KOS IL GE SYS: 
Du FI LO SO FI jOS KE LIAI

GretaįvairiųLietuvosfilosofijosapibrėžčiųganaanks
tijaibuvodiagnozuotairdidžiausiafilosofinėstoka,me
tafizikosarbatranscendencijosnebuvimas.Pavyzdžiui,
ŠliogerisyranekartąkritikavęsšiuolaikinęVakarų
filosofijąužtranscendencijospraradimą:„filosofijąaš
pavadinčiautokiatranscendentinedimensija,kurios
neturėtumeprarasti“22.AlgisMickūnasnepriklausomy
bėspradžiojeyraužsiminęsapieposovietinėsLietuvos
filosofųnuolatišreiškiamąmetafizikosporeikį:„juos
šiektiekvienijabeveikvisiemsjiemsbendrasstiprios,
patikimosatramosieškojimas:mumsšitoreikia;gal
nevisamlaikui,galtainėraamžina,betda bar mums 
šitoreikia“23.
Kaiptikišmetafiziniųpozicijųbuvodeklaruotasmark

sistinėsideologizuotosfilosofijos,kartuirvėlyviausios
„filosofinėstradicijos“Lietuvojeneesmiškumas, jos
transcendentiniolygmensneturėjimas.TaiišsakėTomo
SodeikosirArūnoSverdiolo1989m.rašytastometo
sąlygomisdrąsusstraipsnis„Gyvenimaskolbojeirtuoj
poto“.Straipsniomot tomanauesantšiuosteiginius:

„Metafizikaturibūti.Jeijosnėra,neįmanomanurodyti
irjospožymių.Irvisdėltotiktokiosmetafizikosbuvimu
remdamasigalilaikytisautentiškavertybinėsąmonė,
žmoniųsolidarumasirtarpusaviopasitikėjimas“24.
Gyvenimą ideologizuotoje visuomenėje autoriai

prilyginagyvenimuikolboje,kuriojesukuriamostam
tikrossąlygostamtikraiuždaraikultūraivystytis.
Toskultūrosvisuomeniniamegyvenimeišnykęsbet
koksmetafizinislygmuo:„Moksliškaisutvarkytojevi
suomenėjemetafizikayrapaskelbtaatgyvena.Tačiau
metafizikospavojusnuolatosgresiašiaivisuomenei“25.
Gyvenimą,kolbaisuskeldėjus,autoriaiapibūdinakaip
tuščiąerdvę,mąstymoapievisuomenęvakuumąbeiį
dienosšviesąiškeliapirmuosiusbandymusjąužpildy
ti.Taiyranekaskitakaipamžinųvertybių,žmonėms
bendrųidealų,žyminčiųmetafizinęvisuomenėsplotmę,
vardaispridengta„plikašiandienosirkasdienosprag
matika“.Idealaitampątikpriemonėmissiekiantkitų
tikslų:„Instrumentiškaikeliamasdvasinioatgimimo
uždavinys.Visuomenėssąmonęreikalaujamapripildy
tivertybiųiridealųtaippatkaipparduotuvesprekių.
Žmogusturįstaptidvasingastaippat,kaipgaminiai
kokybiški“26.
Šisituacija,anotautorių,irfilosofijaisuteikiaypatingą

statusą.Kasdienybėiškeliantitokiusklausimus,kurie
pačiąfilosofijądarokasdieniškiausiuporeikiu.Sociali
nėsmetafizikosfilosofinisatgavimoprojektasautorių
suvokiamaskaipmetafiziniųsąvokųsugrąžinimas
priejųreikšmių.Filosofasapskritaiturėtųatsisakyti
betkokiųvisuomenėskonstrukciniųarmanipuliacinių
siekiųbei„kritiškuprotudemaskuotibetkokiaspseu
dometafizikasirpseudoidealus“27.
Straipsnyjeišsakytanaujamąstymoprograma,žmo

gausbūtįatskiriantinuoekonominėspragmatinėsbū
ties,patifilosofijaskelbiamakaipišskirtinė,pragmati
niųtikslųatsisakantidisciplina.Retrospektyviaigalima
matyti,jogautoriaituometuįžvelgėtai,kasvėliautapo
savaimesuprantamudalyku.Iršiandienvykstafilosofų
„perėjimas“įtokias„pragmatiškesnes“,labiauapsimo
kančiassritiskaippolitikosarsocialiniai,vėliaugalnet
taikomiejitechnologijųaretikosmokslai.
Sekantstraipsnyje išdėstytomismintimis,galima

įžvelgtibentkeletąšioprograminiofilosofavimosek
menų.Pirmojičiaįakiskrentantiproblema–taisocia
linėsfizikosirsocialinėsmetafizikossiejimogalimybė.
Siektinavisuomenė,aprašomašįstraipsnįplėtojančiuo
seSodeikosdarbuose,yraremiama„vidinenuolat
atsinaujinančiapasitikėjimonuostata“28.Vienintelis
keliastokiomsabstrakcijomskaip„nepriklausomybė“

21 Dons kis L., op. cit., p. 154.
22 „Po kal bis su Ar vy du Šlio ge riu“, p. 138.
23 Dons kis L., mic kūnas A., „va ka rų ir Lie tu vos fi lo so fi jų san ty kių 

pro ble mos“, in: Dons kis L., op. cit., p. 158.
24 Žr. So dei ka T., Sver dio las A., „Gy ve ni mas kol bo je ir tuoj po to“, 

in: Pro sky na, 1991, Nr. 8 (17), p. 494–499; cit. iš Idem, in: Met me nys, 

1991, Nr. 60, p. 45.
25 Ibid., p. 35.
26 Ibid., p. 44.
27 Ibid., p. 45.
28 Žr. Dons kis L., So dei ka T., Žygas K. P., „Kul tū ri nė si tu a ci ja: va ka rai 

ir Lie tu va, II“, in: Met me nys, 1993, Nr. 65, p. 126.
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sukonkretėti, taptirealiomis irautentiškomisesąs
metafizinės,pasitikėtiįgalinančiosplotmėsįsiliejimas
įfizinę.Kitavertus,akivaizdu,kadšispasitikėjimas
negalįsapimtivisofiziniosociumo.Kasdienė,pasitikinti
žmoniųsąveikagalimatikribotosegrupėse:„Pasiti
kėjimasgaliatsirastitikištiesioginiobendravimoir
bendradarbiavimo,t.y.tikapžvelgiamamehorizonte
išsitenkančiosegrupėse“29.Akivaizdu,kadvisuome
nėjepasitikėjimasnėraduotas,jisturibūtikuriamas
bendraujantkasdienėjesąveikojetų,kuriemetafizinę
plotmęsugeba„nuolatatsinaujinančiai“sulietisufizi
nevyksmoplotme.
Šįpožiūrįsuvokiantkaipfilosofavimonuostatą(nes

kaiptikfilosofouždavinysyraapčiuoptimetafizinę
plotmę),šispasirodoesąs„gyvasisfilosofavimas“,rea
liausiaiirautentiškiausiaibesiskleidžiąstiesioginiame
bendravime,įsišaknijęskonkrečioskasdienybėspatirty
je.1996m.parašytamestraipsnyje„Apiemetafiziką“30 
Sodeikatoliauplėtojatai,kągalimavadinti„kasdie
nybėsfenomenologija“.Jispriešpriešinauniversiteti
nįracionalistinįfilosofavimą,„abstraktųmąstymą“,
filosofinįdiskursąkasdienybėsmąstymui, tiksliau,
mąstančiamgyvenimuikasdienybėje.
Sodeikaskleidžia įsokratiškąpanašiąfilosofijoje

gyvenančio„filosofijosmokytojo“nuostatą.Nesunkiai

pastebėsime,kadrašantis,visiemsprieinamasfilosofa
vimasšiaipozicijainėrasvarbiausias.Galneatsitiktinai
ikišiolSodeikosgerbėjainesulaukėtaipilgailaukiamos
filosofinėsknygos?Kitavertus,šissocialinėjemetafi
zikojeįsišaknijęsfilosofavimaspagalapibrėžimągali
skleististiksiaurametiesiogiaibendraujančiųjųirben
dradarbiaujančiųjųrate.Čiajisgaliautentiškaiplėtotis,
ir,kogero,pokuriolaikotaptisunkiaisuprantamas
kitaipįvairovęsukonkretinančiomsgrupėmsbeivisai
svetimasįsocialinęfizikąpanirusiamgyvavimui.
Pastarąjįakivaizdėjantįuždarumopavojųpuikiai

įžvelgiaSverdiolas,neseniaipasirodžiusiamestraipsnyje
„Rėtisirkorys“svarstydamasvisuomenėskonkrečios
erdvėsirkonkretauslaikoapibrėžčiųgalimybę.Šian
dienos„korinėje“visuomenėje„mūsųkultūroserdvė
sudarytatarsiišakelių–vienanuokitossienelėmis
atskirtųsmulkiųuždarųerdvių.Tossienelėsplonosir
trapios,jassąlygojaneišorė,osavastis–pačiosmąsty
senosypatumai“31.Šiąšiandiendiagnozuojamąnedialo
giškąkultūrinę(filosofinę)situacijąlemiąsabejingumas
vienaskitopozicijai.Dėltoneatsirandantidiskusinė
erdvėbeinevykstąsfilosofinisformavimasis.
NorsdabarirnegalimekalbėtiapieatvirąSodeikos

irSverdiolopolemiką,tačiauakivaizdu,kadankstes
niųbendraautorių,pradėjusiųtuopačiuklausimu,

29 Ibid.
30 So dei ka T., „Apie me ta fi zi ką: sep ty nios si tu a ci jos su in tar pais bei 

ko men ta rais“, in: Nau ja sis Židi nysAi dai, 1996, Nr. 9, p. 540–553.

31 Sver dio las A., „Rėtis ir ko rys: Da bar ti nės lie tu vių kul tū ros erd vė
lai kio ypa ty bės“, in: Met me nys, 2000, Nr. 79, p. 31.
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kaipgalimasocialinėmetafizika,pozicijosišsiskyrė.
Sodeikapasukoįsocialinėsmetafizikoskaipkasdienio
gyvenimoerdvėspaieškas.Filosofavimasčiayrabū
daskintančiojefizinėjekonkretybėjekurtiįsocialinę
metafizikąįsišaknijusias,tokiaspatnepatvariaskaip
patirealybė,vietoves.Kasbeko,toksfilosofavimasrei
kalaujakiekvienamežingsnyjeįsavevisįtraukiančios
socialinėsfizikosįveikospastangų,grąžinančiųprie
socialinėsmetafizikos.Sverdiolaspasirinkosocialinės
fizikoskritikoskelią.Jispačiusrealybėjebesisklei
džiančiusfiziniuspavidalussuvokiakaipturinčiusar
stokojančiusmetafiziniolygmens.Kritinistokiofiloso
favimotikslaskaiptikyrašiąstokąišaiškintibeide
maskuotimetafizinestokiosapsimetėliškossocialinės
fizikospretenzijas.
Socialinėsmetafizikospaieškų,išryškėjusiųtuojpat

žlugusideologizuotąfilosofijąpalaikančiaisistemai,
perspektyvosyraatviros,todėlmažiausiainuspėjamos.
Taiyrapozityvusfilosofinis,kintančiairealybeiatviras
ieškojimas,atsisakantispretenzijųįdiegtikurįnors
realybėspavidaląarpaneigtijosbuvimą.

FI LO SO FI jOS LAu KO vEK TO RIAI IR DuO BĖS

Perdešimtdeideologizuotos filosofijosgyvavimo
Lietuvojemetųišryškėjopagrindiniaifilosofiniolauko
vektoriai.Šiandienaišku,kadfilosofijaLietuvojenėra
plynė,kuriojevykstachaotiškasjudėjimasįvairiomis
kryptimis.Jissužymėtasįvairiaisženklais,nurodančiais
galimas judėjimokryptis:neigiantrealybėsformas,
įsitraukiantįaktyvųjųkūrimą,perimantfilosofinius
realybėspavidalusbeiieškantsocialinėsmetafizikos.
Tačiauaršisfilosofinislaukasyrapatogusjudėti?Ge

riauįsižiūrėjusjamegalimapastebėtigausybędideliųir
mažųduobių,kurioseeinantneišvengiamaiklumpama32.
Vienageriausiaipastebimųduobiųyrafilosofijosistorija.
Šliogerisyranevienareikšmiškaipareiškęs:„Filosofijos
istorijapatisavaimenėrafilosofija.Tiksliaivartojant
terminus,negalibūtifilosofinėsfilosofijosistorijos,nes
filosofijosobjektasapskritainėraistoriškas.[...]Filo
sofijaprasidedaten,kuristorijabaigiasi“33.Tačiaunet
Šliogerisjuknepradėjonuopačiųpradžių,tiknumetė
vitgenšteiniškaskopėčias,kuriomis,kasžino,sukokiu
varguarkaiplengvaibuvoužlipęs.
Raštingasfilosofavimasšiandienneįmanomasbe

kaikuriųelementariųfilosofijossąvokųbeikoncepci
jų„išmokimo“.Galbūtneigiamaspožiūrisįfilosofijos
„išmoktumą“buvoužkoduotasatmetant „mokslinį
komunizmą“.Kadirkaipbūtų,alergijąkeldavonet
vartojama„mokslo“sąvoka.Mokslofilosofaipriklauso

„žaidėjųmokslukastai“,beto,„jųįtakaLietuvoskul
tūraibuvonekądidesnėneguzimanų(naujakonjunk
tūranaujijosproduktai)“34.ĮfilosofijąLietuvojedabar
retaižiūrimakaipįdaugdarbo,pasirengimo,išmanymo
reikalaujančiąveiklą.Jidažnaiapgaubiamamagiška
laisvoarpaslaptingo,netdaugką„pasakančio“kalbė
jimoaureole.
Tiesa,šiandienišverstanemažaiklasikiniųfilosofijos

tekstų,verčiantištobulintaslietuviškasfilosofinisžody
nas,tačiauneitekstai,neijųžodynasnėraįsisavinami,
tikvienaskitaskritiškaiaptariamasarrecenzuojamas.
Neįvykstatai,kądar1970m.kaippagrindinįvertimų
gėrįyranurodęsTomasVenclova.Jieįteisinąnaujus
pasauliomąstymobūdusbeiišklibinąkultūriniusstere
o ti pus35.Nepaisantšiųsunkumų,suVakarųfilosofijos
istorijadargalimažengtikeletąžingsnių,betpriartėję
prieankstesnėsLietuvosfilosofijos,patenkameįgilią
duobę.Ji,nettarpukariofilosofija,organiškaineegzis
tuojadabartinėjemūsųkultūroje.Sujanepolemizuo
jama,jisuvokiamakaipnesanti,tiksliau–negrįžtamai
praėjusimūsųfilosofinėskultūrosdalis.
Tačiaupagrindinėnegandašiandienos lietuviško

filosofavimokeliuoseyradiskursinėstolerancijosduo
bės.Neretaijoslabaikruopščiaimaskuojamos,irįjas
netikėtaipataikysinetikbėgdamasristele,betirlėtai
eidamas,įdėmiaižiūrėdamassaupokojomis.Nemažai
Lietuvojeatsirandančiųfilosofiniųminčiųvisdarsuvo
kiamoskaippranašystės,stebuklai,užkeikimai,turintys
nenuomonės,otiesosvertę.
Negalimanesidžiaugti,kadfilosofinįlaukąLietuvoje

aptinkame,kitavertus,jopadėtistokiaapverktina,jog
aiškėja:filosofųLietuvojedabarišprinciponegalibūti.
Žinoma, jeifilosofijąsuprasimenekaipindividualų,
originalųvienosasmenybėsraiškosbūdą,okaipuž
individualųatvirosdiskursinėserdvėsgyvavimąjai
formuojantisirnuolatatsinaujinant.Lietuvojeesama
filosofiniųpranokėjų,numatančiųtokioserdvėssusi
kūrimogalimybębeiišaiškinančiųfilosofiniojudėjimo
kliūtis.
NeatsitiktinaipastaraisiaismetaisLietuvosfilosofų

gretostaipišretėjo.Staigapatekusanapusprievarti
niomarksistinio,nuorealybėsatitrūkusiodiskurso,
atsidurtaliūdnosbūklėsfilosofinėjerealybėje,kurios
vaizdasturėjoskatintikuotoliaunuojossprukti.Šian
dienLietuvojegaligyvuotitikfilosofijosdarbininkai,
sugebantysirgalintystaisytifilosofinįlaukąbeipajė
giantysmokytisvaikščiotisiauroselėtaiatgaunamose
joerdvėse.Tačiauarjųesamatiek,kadjiekadanors,
tolimojeateityje,atlikębentdalįšiotitaniškodarbo,
visdėltosusitiktųlygiamekelyje?

32 1995 m., mi nint juo zo Gir niaus su kak tį, Sver dio las yra pa ste bė
jęs: „Dva si nis dar bas ne ga li lik ti ne nu dirb tas, nes re a lio jo je mąs ty mo 
ir vei ki mo tra di ci jo je li ku sios tuštu mos yra ta ry tum duo bės, ties ku
rio mis vė liau nuo lat klum pa ma“; žr. Sverdiolas A., „Kuriant dvasinės 
erd vės Lietuvą: Apie juozo Girniaus praktinę filosofiją“, in: Nau ja sis 

Židi nysAi dai, 1995, Nr. 10, p. 745 (41).
33 Šlio ge ris A., Sie tu vos, vil nius: min tis, 1992, p. 343.
34 Gen ze lis B., Lie tu vos fi lo so fi jos is to ri jos bruožai, p. 275.
35 venc lo va T., Vil ties for mos, vil nius: Lie tu vos rašyto jų są jun gos 

lei dyk la, 1992, p. 60.
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Poniosirponai!
MielasenosiosKotrynosgimnazijosjaunuomene!
Šismanoapsilankymas–tikmandagumopriedermės

padiktuotasatsakomasisvizitas,šįkartądaromasmies
tuiirjosenajaimokyklai,atsakomasisvizitasjaunuo
menei.Manoatmintyjeiškylavasarosvakaras–jisbuvo
maždaugpriešdvejusmetus,–kaimūsiškėjeMiuncheno
sodoterasojeturėjaulabaimielųsvečių.Taibuvojau
nuomenė,LiubekoKotrynosgimnazijosjaunuomenė.
VyresnysisstudijųdirektoriusRosenthalisleidosisu
abiturientaisįvienątųnuostabiųmokomųjųirben
druomenėsjausmąugdančiųkelionių,apiekuriasmano
mokykliniaislaikaisniekasdarnėnegalvojo.Keliavo
jieįpietus,oMiunchenebuvonumatytasirgrupinis
apsilankymaspasmane:taibuvo–bentman–labai
žavivalanda.Išgėrėmepobokaląalausirpasišnekučia
vome.Draugebuvodarvienasjaunasmokytojas–Dieve
mano,jistikraineatrodėkaipvaikštantisvisagalismo
kyklosautoritetas;pažiūrėtitokspatsportiškaskaip
irjomokiniai,išvaizdamenkaitesiskiriąs,jisregėjosi
esąsgerasjųdraugasirmanbuvoįsikūnijimastųvisų
permainų,kuriosnuotometo,kaiašpatsbuvaujau
nas,įvykomokytojųirmokiniųsantykiuoseirkurias
užvisgeriausiailiudijolaisvėsirnuoširdumokupina
bendrakelionė.
Žvelgdamasįsavuosiussvečius,įtiesiogineprasme

malonųmokyklosdirektorių,įjaunąjįmokytojąirjų
auklėtinius,savomisakimisregėjauirsavorankomis
galėjaupačiupinėtituosgyvenimopažangosatneštus
pedagoginėsatmosferos,oro,kuriuokvėpuojajaunuo

KAL BA jAu NuO mE NEI

ThomasMann

menė,pokyčiusįgerąjąpusę.Prašommaneteisingaisu
prasti!Iranksčiaunestokotanatūralausindividualaus
prielankumojaunuomenei–kasgimėgintųtainuneigti;
tačiauepochosdvasianeparėmėšioprielankumotokiu
mastu,kadjisbūtųgalėjęsreikštisformomis,pana
šiomisįšiandienines,–panašiomisįformas,regimas
mūsųdabartyje,kuri,tiesa,mumsvisiems,taippatir
jaunuomenei,nevienupožiūriuyrasudėtinga,tačiau
kuriospatigražiausiasavybėyrata,kadjileidžiajau
nuomeneilabiauneianksčiaubūtijaunuomene.
Galimabūtųpasakyti,kadjiapskritaitikdabarir

atradojaunuomenękaipautonomiškąirsavavertęgy
venimoformą,būtųgalimadarirpridurti,kadkaiptik
Vokietijaitenkašioradikalausatradimogarbė.Jaunas
prancūzas,važinėjęspoVokietiją,manneseniaisakė:
„Viešpatie,irpasmus,žinoma,esamajaunųžmonių,
tačiaujie–pe tits bour ge ois,mažiirnebaigęformuotis
suaugusiejisufrakaisirpensnėantnosių.Jaunuomenės
vaizdžiąjašiožodžioprasme,jaunuomenės,kurikaip
jaunuomenėlaikosi, jaučiasi irelgiasi,kurisuteikia
kraštogyvenimuiirpaveiksluisavitą,ypatingąatspal
vį,–tokiosjaunuomenėsmesneturime,tokiąturitetik
jūs“.Šiuosežodžiuosedaugteisybės,oPrancūzijai,kuri
mėginasuprastiVokietijostikrovę,žinomairtikroji
šioreiškiniokilmė:Le mou ve ment jeu nes se,vokiečių
jaunuomenėssąjūdis,gimęsšiošimtmečiopradžiojeir
didele,netlemiamadalimipadėjęssuvoktiburžuazinės
civilizacijoskrizę,kuriojemesgyvename,irpakeitęs
Vokietijosveidą.Taibuvotikramoralinėrevoliucija,
kūnoirsieloslaisvėssąjūdis,vidiniųirišoriniųpapročių
pervarta;otokiosrevoliucijos,žinoma,pergalępasiekia
nedramatiškovaldžiosužėmimokeliu;jospasiekiaper
galętuo,kadgyvenimaspriimairištirpinajassavyje,
otadapasidarokitoks.Šiandienkovingojaunuomenės
sąjūdžionebėra,kaipnebėranėmoterųsąjūdžio,–ne
dėlto,kadjisbūtųžlugęs,odėlto,kadjisužėmėpeda
goginespozicijas,kuriaspirmapuolė,kad,keisdamas
tikrovę,tapojosdalimi.
Galimakalbėtiapieistorinęnaujovę:galbūtdarnie

kados jokiaepochasavųsignalųirnetsavųlozungų
nėraperėmusitokiadideledalimiišjaunuomenės–čia
paminėsiutikžodį„bendruomenė“.Naujairtai,kad
nagrinėjant,tyrinėjantirsvarstantgyvenamosiosepo
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chosklausimus,mintisapiejaunuomenętaipsmarkiai
kaipšiandienišsiveržiaįpriekį.
Mūsųepocha,poniosirponai,šijaunatviška,pašėlusi,

pilnasumaištiesbeiturtinganuotykiųirnaujųdaly
kųpradžiosepocha,kuriojekaikuriežmonėstvirtina
įžvelgiąvienpragaištį,norsjitiesiogtrykštetrykšta
galiomisirtikpati,nesusigaudydamaateitiesgalimy
biųgausybėje,gerainežino,kurjaspritaikyti,–apie
tąepochągalėtumeparašytiknygą,kuriojebūtųvien
himniškajosfantastinėsdidybėsliaupsė,betgalėtume
parašytiirkitą,tokiąpatteisingą,tokiąpatpagrįstą
įrodymais,kurioješiepochabūtųvisaiatmetamair
prakeikiama.Epocha ištikrųjųduodapakankamai
dingsčiųirvienaip,irantraipjąvertinti:jižadinair
meilę,irkoktėjimąsi,irdžiūgavimąbeipasitikėjimą,
irdidžiausiąrūpestį,netneviltį.Nenuostabu,kadma
žesniumastutuospačiusjausmuskeliairjaunuomenė,
kadirapiejaunuomenęgalėtumeparašytiirvieną,ir
antrąknygą, irnuoširdžiaiteigiančią, irkarčiaine
igiančią,–irkadabiknygasgalėtumerimtaipagrįsti.
Jižavi, toji jaunuomenė;galbūtniekadosžavesnės
nebuvo;galbūtjokiakitaepochabiologiniojaunystės
patrauklumonebuvoišryškinusitaipvaizdžiai,kadjam
nebeįmanomaatsispirti,–otai jukirginenuostabu,
nesšiaijaunuomeneileistalabiauirpabrėžtiniaunei
ankstesnėmsbūtipačiasavimi.Širdžiaitąjaunuomenę
lengvapamilti,irsunkubūtųapietai,kasširdyjeprieš
ją–arba,teisingiau,irvėleidėljos–kaupiasi,prabilti
filipikųintonacija.Lygirsavaimeviskasvirstagerais
linkėjimais.Kelistokiuspalinkėjimusjaunuomeneiman
įkvepiairšisjaiskirtasatsakomasisvizitas.
Svajingaipatraukluskontrastoįspūdis,kyląsmums

lankantisdidžiaisenosešvietimoirugdymoįstaigose,
pagrįstastuo,kadregima,kaipgležni,naivūsirkątik
gimępradaičiasusijungęįvienąpaveiksląsutradicija
iržiniųkupinatverme:jaunuomenė,nevaržomasgyve
nimas,vaikštinėjasaupožiląsenovęlygposavopavel
dėtasvaldas.Tataiaš,apimtasgerokojaudulio,mačiau
prieškeletąmetųOksforde,kaibuvaupavedžiotaspo
dviartrisjogarsiąsiaskolegijas.Jomūrųgotikanėra
tokiabegalosena–Anglijojebuvostatomagotiškaidar
tuometu,kaižemynejaupradėjoįsitvirtintinaujasis
stilius.Tačiausmarkiaiapdūlėjęminkštiakmenys
pabrėžiairsustiprinašimtametępatiną,kuriąžiūrovo
akysedarlabiauparyškinasultingakiemųirsodųve
josžaluma–šviežiairguvi,kaipirnaiviejitųsaliųbei
meniųgyventojai,aukštesniojiAnglijosjaunuomenė,
čiavaikštinėjanti irgyvenanti,gaubiama,veikiama,
ugdomagarbingaiišsaugotohumanizmoatmosferoje,
kokiąžemynejauvarguaraptiksi.
Kultūrairpirmykštisgaivalingumas–šisregimas

junginyskerilygaukštesnėsirlaimingesnėsbūtiespa
veikslas.Niekadosšiedudalykai–neimene,neigyve
nime–neturėtųišsiskirtiirtaptidvasinepriešprieša,

imtivienasantrąniekinti; irvienasmanolinkėjimų
mūsųjaunuomenei,galbūtpagrindinis irapimantis
visuskitus,kaiptikiryra,kadjipervienąnepamirštų
antrojo.Beje,šislinkėjimaskaiptikHanzossferoje,kur
laisvėirtaurumasvisadossudarėgyvenimovienovę,
tikrainenuskambėsįtuštumą,neliksnesuprastas.
Juksenojilotyniškojimokykla,kuriaiskirtosmūsų

iškilmės,LiubekoKotrynosgimnazija, jaukelisde
šimtmečiustiesiogšvytėtešvytišiuolaikinėshigienos
irerdvumokomfortu.Dargeraiprisimenu,kaipjipati
buvoperstatinėjama,kaipbuvostatomaspriestatas
irkaipsmagiaišisšurmulystrikdėpamokųtvarką.
Tačiaujosskliautųpamataislūgsonemažiaugiliainei
tųmokslobuveinių,apiekuriaskątikpasakojau.Juos
padėjoReformacijoslaikai,epocha,vadinamašviesiu
Atgimimovardu,irnetikatnešusiatgimimą,netikiš
naujoapdovanojusižmonijąpogriuvėsiaisgulėjusiais
sielosirdvasioslobiais,betiratradusididingusnaujus
dalykus,sukūrusijųpagrindus:nu ove scien ze, gam tos 
mokslus,kurie,savoištakoselygiaikaiphumanitarinės
disciplinosbuvętyrinėjimoirdvasiniopažinimoreika
las,pasirodėesąeksploatuojami,praktiškaipritaikomi
irsudarėteorinesdevynioliktošimtmečiotechnikosir
pramonėsprielaidas.Trumpaitariant,prisimindami
šiosšvietimoįstaigoskilmę,mesgrįžtameprieburžu
azinėskultūroslopšio.
Tačiaumesvisižinome–ojaunuomenėtai,beabejo,

jaučiairžinolabiausiai–kokiakritiškašiandienšios
kultūrospadėtis,aržiūrėtumeįjosvisumą,arįpaski
rasapraiškas,–irvisuomeniniu,irūkiniu,irpolitiniu,
irbendrudvasiniupožiūriu.Kasšioskrizėsnejaučia,
savoesybe jojenedalyvauja, tasnegyvena.Kas ją,
tiesa, jaučia,betgrynaikonservatyviainuojosužsi
sklendžiair,piktindamasisja,laikosiįsikibęssenovės,
irgiatsiskirianuogyvenimo.Įstengtipažvelgtitiesaiį
akis–šidrąsayrapirmojigyvenimosąlyga.Mattiesa
irgyvenimasyrapernelygvienasirtaspatsdalykas,
kadgyvenimasanapustiesosirpriešinantistiesaiap
skritaibūtųįmanomas.
Kitavertus,esamaperdėtaiuoliųepochosišpažinėjų,

sakyčiau,netjospataikautojų,prasikalstančiųtiesos
ekscesais.Buržuazinėskultūroskrizėjiemsregisiesanti
apskritaikultūrosarbentvakarietiškoskultūrosga
las,tadnuovisųsienų,žadindamassavotiškąnevilties
patosą,spiegtespiegia„Vakarųsaulėlydžio“plakatas.
Norėčiau,kadjaunuomenė,regėdamatokįsensacingą
skelbimą,išsaugotųtamtikrąskepticizmą.„Netiesa
viskas,–sakoGoethe,–išskyrustai,kasskatinagyven
ti.“TačiautiesaapieVakarųsaulėlydįnėragyvenimą
skatinanti.Europosžmogus,atsižadėdamasoptimizmo
kiekio,reikalingoveikti,irlaikydamassavąjįsaulėlydį
nulemtudalyku,niekaipnegalėsatliktiužduočių,ku
riasjamkeliagyvenimas,negalėsrastinėsavojokelio
išburžuazinėskultūroskrizės.Jistadagalėstiksėdėti
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susidėjęsrankasskreiteirpasitenkinimomėginsieško
tibeviltiškoirtariamaiherojiškokentimolaikysenoje,
kuriąjamganapiktdžiugiškaiperšaistorijospranašai.
Ten,kuršiepranašairegiVakarųpasauliožlugimą,
labiaupagrįstaibūtųgalimaįžvelgtipesimizmožlugi
mą–devynioliktošimtmečioantrospusėsdidžiojopesi
mizmožlugimą,joišsigimimąirvirtimądefetizmu,su
kuriuoniekobendranenoriturėtijoksgyvenimoryžto
kupinasžmogus,juolabiaujaunuomenė.
KadirlabaiEuropa,ypačperkarą,būtųpademonst

ravusisavąjąmoralinęmenkystę,kadirlabaidaugūkio
nuostoliųjipatyrėdėlkarosukeltonuniokojimoirsavo
vidinėsorganizacijosnegebėjimoprisitaikyti,–kokių
norsįtikinamųjosbiologiniomenkėjimoženklųtiesiog
neįmanomaaptikti.Priešingai:kiekvienadienaužverčia
musgausybeįspūdžių,patvirtinančiųjosvitališką,jokių
negandųnepaisantįdvasinįirfizinįproduktyvumą,ojos
natūralusvadovaujantisvaidmuo,pasaulinėbaltosios
rasėshegemonija,išesmėstebėranepaliesta.
Šisįsitikinimasrandasineišnaiviospuikybės,nenu

tuokiančios,užkokiasdvasiosvertybesžmonijaturi
būtidėkingaužEuroposribųgyvuojančiomskultūroms,
pavyzdžiui,ŽemėsRytams.Visapusiškaseklektizmas,
begalinissmalsumasnuolatosdarėEuropąvisimles
nęšiomsvertybėms,tačiautas,kurisjosimlumąlaikė
silpnybėspožymiu, labaiapsiriko,vertindamas jos
karališkąesybę.Nesilpnybėsirsostoatsisakymo,o
tiesiogpriešingasženklasyratai,kadGoethemėgdžioja
Hafizą.Europavisadosjausįsavenukreiptas,lūkesčio
pilnaspasaulioakis,–nettada,jeipasaulispanorėtų
janusikratytiiratstatydinti.Tokspasiūlymasnebū
tųpriimtasdėlpaprastospriežasties,kadnėranieko,
kasgalėtųpakeistiEuroposviešpatavimą.Kolkasšis
viešpatavimas–žmonijosduotybė; irmannorėtųsi,
kadbaltojijaunuomenė,norsirlabaisportonurudinta,
atvertųsavoprotusšiamaristokratiškamįsitikinimui
kaipfaktui,kadšisįsitikinimaspersmelktųvisąjos
gyvenimojausmą,kadjitvirtaiirišdidžiaitikėtųsu
šiuoįsitikinimususijusiomispareigomisirteisėmis.
Taipjipasidarytųtinkamaatliktiužduotis,kuriasjai
keliamūsųžemynoateitis,iružsigrūdintųnepasiduoti
visokiaisumaiščiai,gundymamsirvilionėms,kuriomis
epochamėginapaveiktijosvaliostvirtybę.
Buržuazinispasaulis–darnevisaEuropa.Netjeigu

taspasaulis,–kaiptvirtinama,–būtųpriėjęsgalą,dėl
todarnegalasVakarams.Kultūrosatmintisilgesnė
neišimtasarnetketurišimtaimetų,irbrangiausiu
istoriniuatsiminimujaunuomenėvisdarturėtųlai
kytipersųkarųepochą:lemtingąjąformaipaklususios
dvasiospergalępriešsarmatųmasę,išrinktųjųpergalę
priešvergųkirbinę.
Jaunebevienpaskirieuropiečiai,poniosirponai,

mano,kadatėjęslaikaspadėtielitosąvokaiišsikovoti
naujągarbęirnaująreikšmę,kurigalėtųatremtima

sėsdvasiąarbedvasystę,seniainebeturinčiąničnieko
bendrasudemokratija, jeikalbėsimeapiepagarbos
vertąšiožodžioprasmę.
Demokratija,kuriosidėjąiškėlėdevynioliktasšimt

metis,–šiandienjauklasikinėsąvoka,labaitauri,jei
lyginsimejąsutuo,kaskėsinasijąsunaikintiirįsitaisyti
josvietoje:smurtinėmasiųimperija,kurityčiojasi,nau
dojapiktamiršvaistopolitiniusdevynioliktošimtmečio
laimėjimusirkuriosįsiviešpatavimasreikštųEuropos
pavertimągriuvėsiais,chaosą,barbarųlaikus.
Tenebustaip,kadšitaipmąstantyseuropiečiai,kal

bėdamiapiemasęirmasėsbedvasystę,turėtųgalvoje,
sakysime,kuriąnorstautosklasę,darbininkijąirjos
politinęorganizaciją–socialdemokratus.Niekados
nepamiršiu,kaipkartąperpirmadieniopamaldasšio
jevietojetuometinisKotrynosgimnazijosdirektorius
keliemspadaužoms, išdykavusiemsirkažkąsulau
žiusiems,skaitėpamoksląsakydamas,kadjie,girdi,
elgėsi„kaipsocialdemokratai“.Publikajauanuomet
buvobeprapliumpanti juoku,betdirektoriusrūsčiai
jąsudraudė.Jiskalbėjovisairimtai:socializmasjam
reiškėnetvarkosirvandališkonaikinimoįsikūnijimą.
Mesišmokomekitaipgalvotiapiešįsąjūdį,juolabkad
nestingapavyzdžių,kaidarbininkai,reikšdamiteisęį
kultūrą,suvokiairsavąsiaspareigaskultūrai.Kalbėda
miapiepasauliuigrėsmękeliančiąmasėsdvasią,turime
galvojeanaiptolnepirmiausiaiproletariatodvasią.Kur
kaslabiauturimegalvojeišvešėjusįirpamėkliškąpačios
buržuazinėsepochosišsigimimąirvirtimąpamirštą
kiekybęgarbinančiu,instinktyviaivulgariuirįžūliai
užsispyrėliškumugėspasauliu,varpeliaispriebūdų
kviečiančiu,rinkosrėksniųskardinamuirdervišiškai
bukaprotiškuslozunguskartojančiupasauliu,kuriame
poveikįdarojautikšiurkščiausiagitavimometodaiir
reklamosgudrybės–klastingoirjokiųskrupulųnepai
sančiomasiųverbavimopasauliu,sukuriuopalygintas
demokratiškasdevynioliktasšimtmetisregisibuvęs
tauriaišviesuoliškųpapročiųepocha.Nėratokiosgi
gantiškospaikystės,kuriatrodytųneįmanomašiame
pasaulyje.Paklausykite,papasakosiupavyzdį.Berlyne
gyvenažmoguspavardeWeißenbergas,buvęsmūrinin
koparankinis,kurisskelbiasiesąsįsikūnijęsdievasir
prisikėlęsKristus.Joidėjabuvosutelktiorganizacijon
varguomenę,sudvasiniuskurdususijusiąnegaliąir
neviltį,irjampasisekėpradėtivienątųmasiniųsąjū
džių,kurieyramūsųlaikųženklas.
Darprieškarą,okurkaslabiau–pokarostojusiais

vargo laikais,pas jįėmėplūstididžiausiosminios.
Apskaičiuota,kadjosektaipriklausomaždaugšimtas
dvidešimttūkstančiųvargetų.Jispastatydinobaž
nyčią,kuriojetelpaseptynitūkstančiaižmoniųirkuri
visadospilna.Jisleidžiaapreiškimųlaikraštį,kuriam
vedamuosiusrašoangelaiGabrieliusirRapolas,ku
nigaikštisBismarckasirFrydrichasDidysis.Ten,kur
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taijauniekonebestebina,nėrakostebėtismilijonine
sėkme,kuriąsavaisiaisAle liu japelnotamtikrospoli
tinėsgelbėjimoarmijos.
Tačiaunėranėkuožavėtis.Irkadangiesuįsileidęsį

linkėjimus,tailinkėčiau,kadaukštesniojimūsųvidu
riniųiraukštųjųmokyklųjaunuomenėišsaugotųtam
tikrąaristokratiškąskepticizmą,padedantįatsispirti
siautulingonerimtumoirgraudauskvailiojimopasau
liui.Mokslas,poniosirponai,tėravienaišdaugelio
dvasiosformų;nereikiabūtimokytam,kadbūtumei
išsiugdęs.Betkamvisastasmokslinisugdymas,kam
tasjaunystėsdešimtmetis,skirtasmetodinioirkriti
niomąstymopratyboms, jeigujisnesuteikianėtiek
gebėjimoskirtiiratsparumo,kadneleistųžmoguipa
siduotianammasiųbūriavimuisiirpatektiįkokionors
fanatiškofokusininkotinklus?Mokslometodaiskiriasi
nuometodųmasės,kuriosvisaidėja,kuriosvienintelė
šventenybėyrasmurtas.Nejaukumatytimokslojau
nuomenępasidavusiąišsigimusiaimasiųdemokratijai
–privalautaipasakyti.Profesoriųpersekiojimas,kai
draugetrempiamasmoksloirmokymolaisvėsprincipas,
siautulingisambūriaimoksloirtyrinėjimųbuveinėse,
kuriaspaskui,savoruožtugriebiantissmurto,neiš
vengiamaitenkaištuštintiiruždaryti,–geraižinau,
kadjuosedalyvaujaneta jaunuomenė,kuriapskritai
nutuokia,kasyrastudijos,kasyrarimtospastangos
išspręstidvasios irgyvenimoklausimus, irkurine
siduoda,kadjosnebrandumopataikūnaiįkalbėtųją
pernelygankstigriebtisvalstybėsgelbėtojųvaidmens.
Tačiautokiereiškiniaiiškreipiajaunuomenėspaveikslą
visiemstiems,kurienorėtųjaunuomenetikėti.
Darkartąkartoju:Europairjospagrindiniaisielos

principaiyrasenesniirtvaresniužburžuazinįpasaulį,
irjeigujaukalbameapiesenatviškądevynioliktošimt
mečioidėjųnegalią,taiturėtumesaugotis,kadneat
mestumeviskourmu,turėtumenepamiršti,kieklaiko
dėsniamsnepavaldžių,neatsižadamųirtiesiogžmogiš
kaipadoriųdalykųsutomisidėjomisyrasusiję.
Tokiedvasinioirsocialiniopersisluoksniavimolai

kai,kaipmūsiškiai,yralinkęviskąpainioti,jielinkęį
pseudoradikalizmą,skatinantįrevoliucingusdalykus
pakeistireakcingais,–irpirmiausiajis,žinoma,kelia
pavojųjaunuomenei.Tamtikrųžmonijoslaimėjimų,
kartąpasiektų,neįmanomaatšaukti,nebentbūtųryž
tamasigyventinetiesosirpriverstiniovidinėsrealybės
neigimobūklėje,otai jauapskritainegyvenimasar
bentjaukvailasgyvenimas.Negalima,kartoju,grįžti
atgaliosį laikus,buvusiusikitokiųlaimėjimų,o jei
galima–taitiksusąlyga,kadturėsimenenatūraliai
kartotijaunugyventąistorijosatkarpąirvėleipriimti
kartąjauatmestasgėrybes.Tokieyraasmenybės,lais
vėslaimėjimai.Kaipdevynioliktošimtmečiodaugsyk
minėtoindividualizmoirliberalizmopriešingybęmūsų
epochakeliagilią,vaisingąirkerinčiąbendruomenės

idėją.Niekasneneigia,kadšiandienpirmenybėteiktina
neatsiskyrimui,okolektyvizmui,kadkolektyvizmui
priklausonaujagyvenimoteisėirnaujasgyvenimoža
vesys,–visijaučiąšįpsichologinįfaktą.Tačiaunejau
rimtaitikima,kaddėltoEuropoje–irdarprotestan
tiškojeEuropoje–kadanorsVakarųmeneirgyvenime
tiesiogiaisupasauliubendraujančiosasmenybėsvertė,
žavumasirteisėsgalėtųvisaisunykti,–šivertė,šios
teisės,kuriosdraugesuEuropagimė,kuriosišjosatgimė
irkuriasreikėtųkuoskubiausiaitrečiąkartągimdy
ti,jeigujospražūtų?Jukvadopaveikslujaunatviškas
kolektyvizmasirgikuriaasmenybėsidėją,iraukštyn
akiskelianti, įkandinsektipasirengusi jaunuomenė
yragražusreginys.Tiktegujigeraiįsavuosiusvadus
įsižiūri irnesiliaujaniekinusipatogumąatsižadėti
savosiosatsakomybės!Stovėti įsitempusirpasiren
gusvykdytikomandasbūtųmažiausiainenauja.Šito
turėjompakankamai.
Madingastyčiojimasisišlaisvėsyramasiųsiautėji

mas,nuokurioelitubesijaučiantijaunuomenėprivalėtų
laikytisperkritinįatstumą.Pertąpatįatstumąjiturėtų
laikytisirapskritainuomūsųlaikamsbūdingosneapy
kantosidėjoms,kuriainelabaisekasinuslėptikultūros
sabotažopobūdį,slaptąflirtąsubarbarųdvasia.

Heinrichas, Thomas, carla ir julia mannai. 1885

KALBA jAuNuOmENEI
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Prieškeleriusmetusnusišovėjaunasstudentasvardu
irpavardeAlfredasSeidelis,palikęsužrašus,buvusius
sukrečiančiudokumentuintelektinėsnevilties,kurijį
pastūmėjomirtin.„Absoliučiųjųvertybiųnuvertimas
nuososto,–rašomaten,–teigiantirpriimanttikroves,
vadinamasgyvenimu,valdžia,seksualiniuinstinktu
arbanacijairklase,–taireiškiatamtikroskultūros
galą.“Tamtikroskultūros?Apskritaikultūros.Irnetik
jos,betirpatiesžmogiškumo.Mūsųlaikųneprielankus
požiūrisįabstraktybęir ideologiją, jospasigręžimas
daiktiškojotikrovėspasaulio,krašto,tautosiržemės
pusėnyrapagrįstasdaugeliudorųdalykų; juogali
reikštisnaujareliginėžmogaussąjungasužeme.Tačiau
kaišitendencijaišsigimusitampatuščiubrutalumu,
piktavaležmogauszoologizacija,jopavertimuplėšrūnu
sustvertipasirengusiaranka,–tadaprasidedasiau
tėjimas,teisingiau,tadajis jaugerokaiįsismaginęs.
Lengvapasakyti,kad,pavyzdžiui, teisė irteisingu
masvisadosbuvotikpadarinys,tikvaldžiosišraiška
irpriemonė.Žmogusniekadosnepradėjoirniekados
nesiliovėišsavodvilypės,dvasinėsirkūniškos,esybės
antinomijųžvelgęsįabsoliutybę, į idėją.Mėginimas
atimtiišjogalimybętaipkeltiaukštynakisyramėgi
nimasgrąžintijįpakopon,kaijisbuvodarnedvasia,o
vienaprigimtis.Tačiautokiospakoposniekadosnėra
buvę.Nuotometo,kaiegzistuoja,žmogusbuvodvasios
pasauliodalis,irsakydamas„kultūra“jisturigalvoje
nekokiasnorsaugalinesgamtospasaulioatmainas,o
dvasiosrealizaciją.

Ne,neviskas,košiandienketinamaurmuatsisakyti
kaipdevynioliktošimtmečiopalikimo,yra„buržuazinė
ideologija“.Štaiesamataikosidėjos,apiekuriądaugelis
mano,nevaperjąišpasauliodingstąsryžtasveikti,ir
kuridėltoryžtingiesiemsarbanorintiemsbūtiryž
tingiemsatrodonetikęs irprėskasdalykas.Dauge
lisžmonių,didelėdalis ir jaunuomenės,supacifisto
vardusiejasielosvegetaro,lėkštoidealizmoirjokios
vitalinėsgelmėsneturinčioracionalizmovaizdinius;o
kadangišiuolaikinisintelektualasniekotaipbaugiai
nevengiakaippriekaišto,kadjamstingąvitališkumo,
taitokiasampratairtarpdvasiosžmoniųturidaugybę
šalininkų.
Jivisiškaiirabsoliučiaiklaidinga.Europinėtaikos

idėjasuburžuazinelaimėsfilantropijaneturiničnieko
bendra.Šiidėjanėradvasinėpraeitiesatgyvena,jiyra
perdėmrealios,dabartinėsgyvenimobūtinybėsirkon
struktyvausryžtožengtiįateitįreikalas,–nesiduokime,
kadmusčiasuklaidintųherojiškiejiplepiai.
Jaunuomenė,vaikštinėjantisaupogarbingąsenovę

lygposavopaveldėtasvaldasirjosegyvenanti,–tegu
šisžavuspaveikslasbusnetikpradžia,betirpabaiga.
Ten,kurkultūrairnuoširdusatvirumaspersmelkiavie
naskitą,viešpataujalaisvasiškilnumasiraukštesnysis
gyvenimas.Jeigumokyklairjaunuomenėperimsviena
iškitostai,kąjosvienakitaigaliduoti,–viena–tradi
ciją,oantra–savonaująjįgyvenimojausmą,–tuščiai
buskalbamaapiesaulėlydįten,kurirvėleivykstatik
darvienasgyvenimoatsinaujinimas.

THOmAS mANN
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Paradoksaliaipastaruojumetususi
pynėdiskusijosapietokiusišpirmo
žvilgsnio skirtingusdalykuskaip
siekispagonybępaskelbtitradicine
religija,naujasmėginimasįvestias
menvardžiųlietuvinimoprievolęir,
žinoma,šiuosduužgožusidiskusija
dėlValdovųrūmųpastatymo.Šiuos
įvykiusvienijanetiktai,kadjuose
aktyviaikaipspecialistaiarvisuo
menėsveikėjaidalyvaujaintelektu
alaiarkad juossiekiamapaversti
politiniaisklausimais.Jiesvarbūs
irtuo,kadžymilūžįLietuvosinte
lektualųsavimonėje.Buvępriešai
staigatapodraugais,obuvusiųdrau
gųpradedamanebesuprasti.Buvęs
tremtinys staiga atrandabendrą
kalbąsubuvusiusovietiniukultūros
funkcionieriumi,dešimtmetųpetys
petinnepriklausomąLietuvąkūrę
bendraminčiainustojavienaskitą
remti.Kasgivyksta?
Akivaizdu,kaddiskusijosekalbama

apieLietuvosateitį.Galimeprisiminti,
kaddidžiausiosintelektualųpolemi
kosnuopatSąjūdžiopradžiossukosi
apieklausimądėlLietuvosvalstybės
judėjimokrypties.Tadanesunku
buvojuosskirstytiįdvejojančius,ke
liančius„saikingai“nepriklausomos,
tautinėmisvertybėmisbesiremiančios
valstybės idėjąbeibesąlygiškaipa
sisakančiusužnepriklausomybę,
ryžtingągręžimąsi įVakarus.Šian
dien,VakaramsirRytamspripažinus
„visišką“nepriklausomybę,judėjimo
Vakarųlinktendencijayragalutinai
persvėrusi.Niekas,netlabiausiaiso
cialdemokratiškaiir„darbininkiškai“
nusiteikusieji,viešainekeliaabejonių
dėlLietuvosateitiesvakarietiškose
politinėse,karinėse,taippatkultūri
nėsestruktūrose.

aka de my bė

...sim bo lis vien?
TOMASDAUGIRDAS

diškesniatrodytų,juo„savitesni“jie
būtų.Minėtosdiskusijosatskleidžia,
jogLietuvosvisuomenė,siekusitap
tilygiasukitomisirlaisva,ištiesų
taijaupasiekėbeiatsidūrėateities
nežinomybėsakivaizdoje.Dalis in
telektualųšiąpadėtį suvokiakaip
akivaizdžiausiągrėsmęprarastisa
vastįbeisiekia įtvirtinti lietuvišką
išskirtinumą.
Lietuvosperspektyvabūti „tokia

pat“kaipirvisosnacijosyraištiesų
neregėtasišbandymas.Messusitai
kytumesubegalinėmiskančiomisar
žygiavimupriekyjevisųkitų,tačiau
ne su lygybe.Mūsų savimonėyra
persmelktakančiųSibireišgyvenimo,
lydimoprakeiksmųneteisingambru
taliampriešui,beiAtgimimo,susivoki
moesant,norsirakimirkai,pasaulio
dėmesiocentre.Tačiaukaipgyventi,
kainiekasnenoripavergtibeikankinti
irnesutinkažavėtisirgarbinti?Kai
pamažupradedisuvokti,kadnesila
biauišsiskiriantisužvisuskitus:turi
netiktaspačiasvalstybėsstruktūras
beipanašiągerovę,tačiaunelabaiiš
siskiriantįtautiškumą?Matant, jog
pripažintalygybė,oneišskirtinumas,
pastarąjįtenkasusikurti,opotojau
siektijopripažinimo.
Nesunkuįsivaizduotikomiškąsitua

ciją,kaivienaEuropostautųsiunčia
savotradiciniųreligijųatstovųdele

gaciją, į ją įtraukdama
barzdotą,paslaptingais
simboliais išraižyta
lazdamojuojantįkrivį.
Ji tikraineliktųnepa
stebėta.Galimenuspėti
irtai,kokiąišskirtinu
mopripažinimoreakciją
Vakaruose sukeltų jų
gautasoficialuslaiškas,

Atrodo, intelektualams,šiandien
kaipiranksčiausiekiantiemsreikšti
visuomenėsnuomonębeiįspėtiben
drapiliečiusdėlgresiančiųpavojų,
nėrajokioreikalonerimauti.Lietuvos
valstybėatkurta,jospripažinimasyra
tapęs faktu, josvisuomenė laisvėja
beipamažuįveikiabarjerą,skiriantį
jąnuovakarietiškųvisuomenių.Lie
tuvapamažutampa, irtikraitaps,
tokiapatvakarietiškademokratija,
kaipirkitosvalstybės.Tačiaušiedar
Sąjūdžiolaikaisišsakytiiršiandien
pasiektiLietuvostikslaiyrairdidžiau
siodaliesintelektualųnerimošaltinis.
Klausimas,kuriskirbaužšiandienos
diskusijųyraapieLietuvostapatybės,
jossavastieslikimą.
Intelektualai,žūtbūtinaikovojan

tysužValdovųrūmųpastatymą,as
menvardžiųsulietuvinimoprievolę,
pagonybėspatvirtinimą tradicine
religijabeiįšiąkovąįjungdamipoli
tikus,siekiapolitinėmispriemonėmis
įkaltiLietuvosišskirtinumostulpus.
Klausantisjųargumentų,paaiškėja,
kadjiemsvisainerūpi,koksbjaurus
būtų„atkurtasis“andainykštispa
statas,kaipjisnederėtųprieesamo
miestoansamblio;kieknepatogumų
sukeltųsvetimųvardųfonetinisuž
rašymasbeikaipkarikatūriškabūtų
tradicinevadintiišbeveikniekosu
kurtąreligiją.Šiųdariniųdirbtinumą
tokieintelektualaiveikiau
suvokiakaipprivalumą,
onetrūkumą.Jukmūsų
su kur ti da ri niai, ku rie yra 
svetimikasdienybėje,esti
„simboliai“,kaiptiktu
rintysžymėtiirįtvirtinti
mūsų savastį. Ir regis,
kadjuodaugiausunkumų
sudarytųbei juoabsur
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kuriametikpadedantbaltistikosspe
cialistamspavyktųiššifruotikasdie
nybėjejokiųproblemųnesukeliančius
asmenvardžius.Nemažiauišskirtinis
irValdovų rūmų „išskirtinumas“,
juolabkad jienumanomikaip juos
garbintiplūstančiųužsienioturistų
„traukoscentras“.Žinoma,Lietuvos
visuomenėjaupasikeitėtiek,jogne
galimereikalauti,kadperlaidotuves
užstalėjevėlbūtųsodinaminumi
rėliai,norstaisukeltųneabejotiną
išskirtinumoefektą.
Išskirtinumobeidirbtinės,sukonst

ruotos tapatybėsapogėjųLietuvos
visuomenėbuvopasiekusi soviet
mečiu.SRSsuvisomis„broliškomis
respublikomis“buvoelgiamasikaip
suapžavėtomismeilužėmis,kiekvie
naiįausįnuolatšnabždantapiejos
nepakartojamąišskirtinumą.Išskir
tinumas,pirmiausiatautinis,buvo
tapęsgrynusimboliu,nurodančiu į
nesamąrealybę.Sovietiniaitautiš
ku mo kon struk tai,  pa ten ki nan tys 
žemiausiustautinionepakartojamu
moporeikiusbuvovienapagrindinių
ideologinėsprievartospriemonių.
Ausysetebeskambasovietinėformulė:
„socialistinisturinys–tautinėforma“,
vienareikšmiškaiišsakantituometinio
tautiškumostatusą.
Sovietmetismumspalikonepapras

taidaugkonstruktų:harmonizuotas
liaudiesdainas,sumodeliuotusliau
diškuskostiumus, liaudiesansam
blį„Lietuva“,dramas„Mindaugas“,
„BarboraRadvilaitė“,operos„Pilėnai“
pastatymą,žemėlapiuosesužymėtus
pagoniškųaukojimųakmenisirgalų
gale–1962m. restauruotąTrakų
pilįbei1974m.atidarytąRumšiškių
liaudiesbuitiesmuziejų,stipriausius
sovietmečiulietuviškoišskirtinumo
simbolius. Į išskirtinumą įsikibusi
širdisspurdėdavoirregintČiurlio
nio„Karaliųmiestą“bei,kasbeko,
1959m.paleistąKaunoHES,išskir
tinęlietuviškąstatybą.
Sovietmečiutautiškumasbuvotapęs

grynusimboliu.Jametilpošlovingo
jiLDKpraeitis,kovossu„vanagais
kryžiuočiais“, valdovų institucija,
pagonybėssimboliai,kaimožiniuonys,

raganos išpasakų, liaudiesbuitis,
socializmostatybos, lietuviųkinas,
teatras...Lietuviškasišskirtinumas
neturėjoryšiosuniekuoneišsiski
riančiatikrove.Kaimogyvenimopa
lyginimassutelevizijojematomais
liaudiesartistaisgalėjokeltišiurpą;
TrakųpilįpasistačiusioSniečkaus,
simbolinioLietuvosvaldovo,palygi
nimassuVytautu–ironiją.
Lietuviškoišskirtinumoįtikinamu

masbuvopalaikomasnuolatinėmis
televizijos ir radijo „liaudiškomis“
transliacijomisbeimokyklinėmisir
darboviečiųekskursijomis lankant
simbolinestautiškumovietas.Soviet
mečiusukonstruotaslietuviškumas
buvotapęsstabu,reguliariailankant
jošventyklasbeipriejokojųdedant
lygybėsirkasdienio,neišskirtinio,pi
lietiškumoaukas.Sovietinėideologija
Lietuvojenebūtųprasiskynusikelio,
jeisavodievųnebūtųaprengusilietu
viškaisišskirtiniaisrūbais.
Sąjūdžiolaikaisapnuoginussovie

tinęideologiją,simboliamsbuvopra
dėtaieškotinaujo,juosatitinkančio
kūno.Nenuostabu,kadkaiptiktuo
metulietuviųvalstybingumosimboliai
buvoatsidūrędėmesiocentre.Visa
tai,kasnormaliojevalstybėjeturėtų
būti realybėsdalykas, taposimbo
liu: lietuviųkalba,vėliava,tautinis
himnas.Tautiškumasbuvo tapęs
priimtiniausiu simboliukovojeuž
valstybingumą.Simboliai tuomet
suvienijovisus.Kaip tik tuometu
simboliai,dienaišdienostampantys
kasdienybėsdalimi,pamažuprarado
savoišskirtinumolaikikliųvaidmenį.
Praktiniųvalstybingumoproblemų
sprendimasbuvodaugsvarbesnisuž
simboliškumopuoselėjimą.
Neatsitiktinai šiandiensukūrus

valstybėspagrindus,suformavusval
stybingumostruktūrasiškylanoras
jasapvilkti tiekmetųpuoselėtais
simboliniaisrūbais.Nepamirština,
kadlietuviškoišskirtinumosimboliai
buvonetikkuriamisovietinėjeLietu
voje,tačiaupuoselėjamiirtremtyje
beiemigracijoje.Todėlniekokeista,
kadšiandienvalstybę„įsimbolinti“
siekiabuvęskomunistasiremigran

tas,tremtinysir jotrėmėjas.Jiems
lietuviškas išskirtinumasanuomet
buvopagrindinissavimonėssandas.
Šiandienjienesugebasusitaikytisu
tuo,kad tvirtėdamasvalstybingu
masprarandaišskirtinumą,taigiir
simbolinęprasmę.Valstybingumą
ir šiandien jie linkęsuprastikaip
valstybinįtautiškumą,onetautinį
pilietiškumą.
Šiandiennemažadalisvyresnės

kartos intelektualųbeivisuomenės
veikėjųsiekiarekonstruotinepilieti
nėstapatybėsapraiškas,tokiaskaip
pilietinėatsakomybė,valstybinisat
virumas,norasbendradarbiautibei
mokytis,tačiausuvalstybiniuišskirti
numusiejamassimbolinesapraiškas.
Asmenvardžiai,parašyti„mūsų“kal
ba,„mūsų“religija,„mūsų“valstybės
pastatai,jeijiebūtųįtvirtintipolitiš
kai,turėtųkurįlaikąapmaldytisim
boliųtroškulį.Nesunkunumanyti,kas
juossektų:„mūsų“galvojimas,„mū
sų“vertybės,„mūsų“pasaulėžiūra...
Simbolinis išskirtinumovertumas
čiatampasvarbesnisužpilietiškumo
vertybes,užpatįvalstybingumą.Ką
galižinoti,galatsiraskoksdosnus
kaimynas,išskirtinumosimboliųiš
troškusiaisielaipasiūlysiąstai,ko
jinori–mainaisužvalstybingumą?
Intelektualųsusipriešinimasšian

diennevienareikšmiškailiudijalūžį
lietuviųsavimonėje.Valstybėsstruk
tūrosyradauglabiauišvystytosuž
pilietinęsavimonębeimetajaiatviru
moiššūkį.Armeskonstruosimesavo
lietuviškoišskirtinumosimbolius,kad
galėtumesaugiaiirsavimipatenkinti
pasijustipasaulyje,kuriamesuvo
kiameatsidūrę?Arsusikursimesau
dievus,kuriemstarnausimebeijuos
pagarbintiversimesvetimšalius,taip
mesdamiiššūkįmussiejančiamben
drumui?Šiandienossituacijapirmą
kartąperkelisdešimtmečiusmums
leidžiapasijustistovintkryžkelėje.
Arpasirinksimekeliąlinknepriklau
somovalstybiniogalvojimo,išlaisvinto
nuotautinėmisspalvomisišgražintų
dievųgarbinimo irpripažįstančio
vertybiųbendrumąbeiatviroateities
kūrimui? 
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ęčçíü,–ùåï÷åòîí,îñòąíîâÿñü
Ñšåäüçåėåíåžùčõìîãčėîê,–
Ìåòąôčçč÷åñêąÿñâÿçü
Òšąíñöåíäåíòąėüíūõïšåäïîñūėîê...

ĄíäšåéĮåėūé

ĮvienuoliktąjąDubravlago OLP1,JavasostotįMordvių
ASSR,manepristatė1958metųbalandžio28dienąsu
pernelygneužtrukusiu,betgangausiuetapuišDidžio
siosLubiankosirRaudonosiosPresnios.Nereikėjobūti
išminčiumi,kadgangreitsusivoktum,jogatsidūrėme
tautųkalėjime.
Etapasbuvotoks,kadužuotsuleidusprovachtąpo

vieną,tekoatvertivartus.Pirmasisnustebinęsdaly
kas–alėjasugėlynais irklombomis.Viršžvyruoto
takoištemptosdviraudonokartūnojuostossušūkiais:
„Septynmečiui–mūsųenergija,mūsųprotas,mūsų
darbas!“(greitaidaugumamūsųišmokoviskądaryti
tikatvirkščiai)ir„KaipPartijapasakė–taipirbus!“
Tikiuosi,kadšiošūkioiršioteiginioautoriaisulaukė
laikų,kaiirjiemspasidarėakivaizdžiaiaišku,kokia
klaidingabuvojųkūryba!
Visainetoli,mažiauneiuždviejųšimtųkilometrų

NI KI TA IGO RE vIčIuS KRI vO ŠE jI NAS (NIKITA KRIvOcHéINE, 
ÍčÊčÒą ÊŠčÂÎųÅčÍ; g. 1934) – ver tė jas. 1947 m. drauge  su 
tė vais (tė vas I. A. Kri vo še ji nas – pran cū zų Pa si prie ši ni mo did
vy ris) per si kė lęs iš Pran cū zi jos, gy ve no  Ru si jo je. So vie tinei 
ka riuo me nei įsi ver žus į veng ri ją, 1956 m. areš tuo ja mas už Le 
Mon de pa skelb tą straips nį. Tre jus me tus ka lin tas mor do vi jos 
la ge riuo se, vė liau dir bo žur na le No vo je vre mia. 1970 m. grį žo 
į Pran cū zi ją. Gy ve na Pa ry žiu je.
Prel. sta Nis Lo vas kiš kis (1900–1924–1995) – ku ni gas, 
Kai šia do rių ka ted ros ka nau nin kas, Po pie žiaus gar bės pre la tas. 
mo kė si vil niaus ku ni gų se mi na ri jo je, vDu Te olo gi josfi lo so fi jos 
fa kul te te. 1945 m. su im tas ir iš vež tas į Si bi ro la ge rius; į Lie tu
vą grį žo 1957 m. An trą kar tą su im tas 1958 m. ir vėl iš trem tas 
grį žo 1962 m. Nuo to lai ko gy ve no Lie tu vo je, bu vo jo niš kio 
(mo lė tų raj.) baž nyčios al ta ris tu, Pu nios kle bo nu, jiez no al ta
ris tu, Du bin gių kle bo nu, Stir nių kle bo nu, Kai šia do rių ka ted ros 
al ta ris tu. Parašė lagerio atsiminimų knygą „Aš padarysiu jus 
žmonių žvejais“ (Kaišiadorys, 1994).

Tekstą iš ru sų k. („įė ąęåííūé ąâãóñòčí“, in: Çâåçäą, 2001, No 
7,  c. 172–182) vertė Jurgis Kunčinas.
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NikitaKrivošejinas

įpietus–Arzamasas16,ten,saugantdešimteriopai
stipresneineilageryjesargybai,gaminoirtebegamina
atominiusbeitermobranduoliniusužtaisusraketoms.
VisaičiapatirtadagriuvėsiaisvirtęDivejevskosvie
nuolynopastatai.Išetapodalyviųniekasnetneįtarė
apiešiųdviejųvisiškaipriešingospaskirtiesobjektų
egzistavimą.
ŠiValdyboszonabuvovienaišgausiausių,jilaikyta

pagrindineirbuvojosštabokaimynystėje.Jojegyveno
nemažiaukaip2000z/kz/k(abreviatūrospasikartojimas
neapsirikimas,taipčiaišreiškiamadaugiskaita:atseit
nevienaszekas,oduirdaugiau,taipžymėtavisuose
gulagųdokumentuoseirpaskirstose).
Šiojetėvynėsnetekusiojekosmopolitinėjesangrūdoje

lietuvių,latviųirestųbuvodaugmažpodušimtusiš
kiekvienoetnoso.Daugdaugiauukrainiečių,galiciečiųir
baltarusių.PridėkimdarŠiaurėsKaukazą,Užkaukazę,
visąbūrįžydų–„sionistų“irvadinamųjų„ūkiokenkėjų“
–štaiirtautųkalėjimas.Oirvokiečiųnemažaibuvo...
Sumeskvisustuoskitagenčiusirkitatikiusįkrūvą–
žiū,rusųsantykinaiužvismažiausiai.
Juknepriskirsipriejųkoneišimtinairusiškoslagerio

administracijos(buvoten,teisybė,ukrainietis,viršila
Kornelis,nevienamįsiminęssadistas,užpernelyg
akivaizdžiussocialistinioteisėtumopažeidimusdar
nesenaisStalinolaikaisdegraduotasiškarininkų).
1958ųjųpavasarįJavase(irkitoseValdyboszonose)

kassavaitępasirodydavopodu,oirdaugiau,kątik
nuteistųjųetapus.
PoBudapeštobaigėsikoneporąmetųtrukęsmora

toriumasareštams,gėbistaiėmėsodintisuužmoju
irgausiai.
Žmonessuiminėjosostinėse,provincijoje,nacionali

niuosepakraščiuose:aukštosiosemokyklosesusibūru
sias„revizionistų“grupes,atskiraigriebdavoanekdotų
platintojus,plepius,anoniminių laiškų„vadovybei“
autorius,suėmėirdešimtokągruziną,priekolchozo
kiaulėsuodegosparišusįChruščiovonuotrauką,stu
dentusirkitus,pakliuvusiuskertantsieną,apsišau
kėliusantitarybininkusirantikomunistus,kitusuž
ryšiussuužsieniečiais,dukartteistuosiusužkarinius

atSImINImaI

1 Îñîįîå ėąãåšíîå ïšąâėåíčå – Ypatingoji lagerių valdyba (red. past.).



614 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 11

nusikaltimus„paaiškėjusnaujomsaplinkybėms“(su
vlasovininkaisšiskontingentasneturėjoniekoben
dra),„blatnuosius“,sąmoningaisėdusiuspagal58ąjį
straipsnį,kadšitaippasislėptųnuokortųskolųirsavų
zonosįstatymų,užsieniospectarnybųagentus–tikrus

irsufabrikuotustardytojų,trismaskviečiuskurčneby
liuspagal58–10,užpliurpimą,įduotustokiopatluošio,
nemažaimarksistinio, leninistinio,o irstalinistinio
padažokomunistųirgaliausiai,kadišsigimėliųlaivo
įgulabūtųikigalosukomplektuota,perdešimtįčekis
tų–„berijininkų“,„abakumovininkų“,„bagirovininkų“
už„neteisėtustardymometodus“.
Vienuoliktoszonosbarakai,beveikištuštėjęponese

niaipasibaigusios,dvejusmetustrukusiosreabilitavi
mokampanijos,prisipildėtarsilavinaiūžtelėjusiriki
1958ųjųrudensviskasvėlpasidarėkaipbuvę–ankšta,
stingaoro,ypačnaktį,smarvė.
Ištrūkęiškalėjimo,atvežtiejizekaisvaigo,nerdamiį

audringąirsudėtingąpasaulietinįzonosgyvenimą:iš
kur,koksstraipsnis,arvienassėdęs,kurbendrabyliai,
kastardė,kasįdavė,kasliudytojai,kasteisė,arbuvusi
kasacija,kasgynė,koksprokuroras...
Naujospažintys,panašiaiapsiuostošunys,mezgėsi

kaipsyknuotokiųirdardaugybėskryžminiųklausimų,
oatsakymaiįjuosvėliaupokeliskartbūdavotikrinami
pagalkoncentriškuspašnekovųratus,nepaisantišpir
možvilgsniokilusiossimpatijosarantipatijos.
Užvissvarbiausiasklausimas–„kątiki?“
Atsakymaiar jųnebuvimasjokiubūdunetapdavo

kriterijumi,pagalkurįkristalizuodavosidraugystė,
neretaivisamgyvenimui.Netgipriešingai.Kaipgi
nesistebėsi,regėdamasmarksistą,„darboopozicijos“
šalininką,taikiaišnekučiuojantįsuJehovosliudytoju...
ArbaLvovostudentąsionistą,traukiantįcigaretęišto
patiespakeliosudvidešimtpenkiemsmetamsnuteistu
okupacijosmetųUkrainoskaimoseniūnu;potrečiodū
moabuvienubalsuimdavošaukti:„Kadagitieniekšai

muspaleis?“Šitaipzonospopuliacijojezekaisusirasdavo
savo„nišą“(prancūziškai–„konūrą“).
Nusibrėžėirmanojipirmojoratolinija.
IračiūDievui,atsidūręsjame,aškūnuirdvasiaišli

kaugyvastuometirdaugeliuimetųįpriekį.Bezonos
draugųpražūtibuvovisaipaprasta.
Manobarake(1asbūrys,viršininkasFominas,če

kistokarjerąpradėjęsdarEstijosmiškuose)buvodu
studentailietuviai,AlgimantasirVytautas.Grupinėje
profesoriausPaulaičiobylojevienąjųnuteisėdvejiems,
kitąpenkeriemsmetams.Jie,kaipirvisinaujokai,dai
rėsi,sukuočiaišbendraamžiųpalaikiusryšį.
Išjaunimoartimiausiojejųaplinkojeatsidūrėbeveik

vienisostinės„revizionistai“.Vargšamslietuviamsklau
sytisjųaštrialiežuviavimųapietai,kurisgeresnis–Bu
charinasarKautskis,BernšteinasarPlechanovas,ar
kurisnuoseklesnis,siekdamasįvestiįmoniųsavivaldą
Jugoslavijoje–MoišėPjadėarEdvardasKardelis,buvo
irnemiela,irnesuprantama,irnuobodu.
Kartaiskurisnorsstipresnėsdvasios„revizionistas“

nusišnekėdavoikigerųjųAleksandroIIreformospu
sių.Betlietuviusirtaimenkaiguodė,jieveržėsiįtą
Lietuvą,kokiajibuvopo1918ųjų–irkadbažnyčioje
galėtumlaisvaimelstis,irkadbesovietųrusų(šiosjų
kategorijos,kaipirdidžiosiosdaugumos„nacmenų“,
deja,niekuonesiskyrė).
Jie,kaipirdidžiojipabaltijiečiųdalis,tiesioglaukė

„baltogarlaivio“.
Toksbuvonuo1948ųjųmetųlaukiamoamerikiečių

išsilaipinimonuoNarvosikiNidos,kodas.Kantrybė,
pasirodo,naudingasdalykas–trečiojotūkstantmečio
pradžiojeEstija,LatvijairLietuvarengiasiiškeltimė
lynąNATOvėliavą.Priešketuriasdešimtpenkerius
metuspasodintiPabaltijostudentaituometirrūpinosi
bilietaisįtą„baltągarlaivį“.
Tadniekonuostabaus,kadaš(manjuktikirvaidenosi

buržuazinisParyžius,kurgimiauiraugauikiketurioli
kosmetų...)pasirodžiaujiemsbesąstasaipašnekovas,
sukuriuobuvogalimakalbėtis(orusiškaijiedukalbėjo
nekažinkaip)tarsibevertėjo:jųnesovietinėsLietu
vostroškimasmanbuvosuprantamas...Neijie,neiaš
nedėjomvilčiųįankstyvuosiusMarksoarvėlyvuosius
Leninoraštus,veikiaujauaudėmsvajasapiepasaulinį
imperializmą!
PamažupokalbiaisuAlgimantuirVytautuėmėda

rytisretesni,juosvargindavo,oirman„revizionistų“
aplinkavisgibuvoartimesnė–irpasilodytinenuobo
du,irbendrimaskvietiškiprisiminimai,oirtaspačias
knygasLubiankosbibliotekojebuvomeskaitę–„Karą
irtaiką“,„Stebuklingąkalną“,dar„PokalbiussuGoe
the“(tikrojibiblioteka,sukauptavieniškonfiskatų,
buvovienapačiųįdomiausiųMaskvoje,tikskaitytojų
ratasčia,tiesa,buvo,ribotas).
Algimantas irVytautassaviškiamspranešdavo ir 

Nikita Krivošejinas. Lubianka. Iš aut. archyvo

NI KI TA KRI vO ŠE jI NAS



615NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 11

pasipasakodavoapiejųsutiktuszekusnelietuvius.
1959metais,pavasarėjant,manpavykoištrūkti ir

išFomino,irišgaterinės:darbųskirstytojasperkėlė
maneįbūrį,kurviršininkubuvočekistaspensinin
kas,pravarde„šapokliakas“(veikiausiaidėlamžinai,
esantbetkokiamorui,dėvimosfetrinėsskrybėlėsą la 
Politbiuras).
Šisbūrininkaskišdavositikkraštutiniaisatvejais;

nepasakytum,kadjisbuvomylimas,betvisiškaipa
kenčiamas.
Darbaskaimyninėjegamybinėjezonoje.Grandyje

dešimtzekų, įkasketvirtisvalandospririedančias
tritoneskraunamtašytus laukakmenius, jiene itin
sunkūs.IkiprasidedanttvankiaiVolgosvasarai,orai
buvonuostabūs,brigadininkas–„nelieskmanęs,iraš
tavęsneliesiu“.
IšėjokažkaspanašausįatostogasMordovijoje.Bet

atostogos,žinia,neamžinos.
Štai,daržųkvadratėliaigyvenamojojezonojeišpra

džiųbuvodraudžiami...Stovimpaleibaraką,lūkuriuo
damirytinioišvedžiojimo.Tokiųkvadratėliųpasieniais
bentkeletas.Vienastoksskepetaitėsdidumoplotelis
prižiūrimasprofesoriausPaulaičio,otenžaliuojasalotos,
kaipPrancūzijoje.Kažikurgavęssaulėgrąžųaliejaus,
Paulaitisdukartusjomismanejauvaišino.
Konedvimetrinis,kariškoslaikysenos,nusigramdęs

barzdą,veikiaugermaniškųbruožų(taipbentjuosvaiz
davo„Mosfilmo“juostosapiekarą),retųtarplietuvių.
IkikarojisbuvoLietuvospasiuntinysPortugalijoje,
daranksčiau–kariškis.Kaipjispraleido1940metų
sovietizaciją,nežinau.UžėmusLietuvąVėrmachtui,
slapstėsiirpogrindyjeleidolaikraštį„Įlaisvę“.Grįžus
sovietams,išėjoįmišką,toliauspausdinolaikraštį,dar
irpartizanavo.1946metaisjambuvotarsipasiūlyta
garbingailegalizuotis.Suėmė,davėdvidešimtpenkerius.
1955aisiaispaleidoirnetgileidogyventiKaune.
Čiajampavykoįsitaisytizoologijossode.Dykolaiko–į

valias,–tadajisirvėlužsavo!Taspatslaikraštis,tik
jausavilaidosvariantas,talkinantkokiaidešimčiaijį
dievinusiųstudentų.Neilgaitaitetruko.Studentams
davėpalygintinedaug,ojamtiesioggrąžinoteistumą,
vėlprailginębausmęiki25erių.Pagalanuometinį
žvaigždynųišsidėstymą, išeitigyvamnebuvo jokios
prošvaistės,belikonebentaugintisalotas.
Betištvėrėirsulaukęsgiliossenatvėssugrįžoįišva

duotąKauną,kurbuvotinkamaipagerbtas.Skaičiau
apietaivienamelietuviškamelaikraštyje.
Grįžkimepriemūsųsalotų:ketvertas„šiukšlių“,vy

riausiasjų–režimoviršininkopavaduotojas,viršila
Kostinas.Šiamburbtelėjus„Neleidžiama“,visiėmė
tuoskvadratėliussužaliuojančiumūsųdaviniopriedu
trypti.Neidaigųpuoselėtojai,neikitizekainereaga

voniekaip.Taimaneužvislabiausiaislėgėirstebino.
Palikęužnugarųsujauktąžemę,taipirpatraukėmį
vachtą.Niekonepasakėirdaugelsavokailiupatyręs
Paulaitis,manė,kadbusprotingiaupasisaugotBUR’o2 
–kiekvienaspabuvojimastensutrumpindavovidutinę
gyvenimotrukmę.
Žūstantsalotomsirįvykopirmasisilgėlesnismano

pokalbissuPaulaičiuirdažnujopašnekovu,skirstant
įdarbus,oirvakarais,StanislovuKiškiu.Žmonėms
suzekųrūbais,plikaiskustiems,avintiemskerzoauli
niais,taspokalbisbuvonesuprantamas.Paulaitisman
prancūziškaipasakė:Permettezmoidevousprésen ter 
le cha noi ne Sta nis lav Kis kis(„Leiskitemanpristatyti
jumskanauninkąStanislovąKiškį“).
Kresnas,labaistipraussudėjimožmogus.Irveidas,

irvisagalva,irstotas–jisbūtųgalėjęspozuotiXVa.
olandųdailininkams,sugalvojusiemsnutapytikokį
Evangelijossiužetą.Jautei,kadšisvyrasvisaisatžvil
giaisyrastipriossveikatos.
Nepraėjonėsavaitė,kaiišžemėsūkiobrigadosKiškį

perkėlėpasmuskrautimašinų.

Iš kairės: sėdi – N. Krivošejinas, m. češkovas, A. Partašnikovas; 
stovi – R. Gudzenko, A. Rubinas, A. Feldmanas. 1959. Dubrav-
lagas. Iš aut. archyvo

2 įąšąê óñčėåííîãî šåęčìą – sustiprinto režimo barakas (red. past.).
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Dešimtiesžmoniųarkiekdidesnėgrandis–beveik
visikaimiečiai,karonusikaltėliai,daugiausiaukrai
niečiaiirbaltarusiai,visineeiliniaižmonės.Atokiau
nuojųlaikėsikokiųtrisdešimtiesmetųvisainuprotėjęs
lietuvis(įspec.psichiatrinęligoninęadministracijajo
nėnesirengėetapuoti).Jistikkažkąmykė,nežinianet
užkąbuvosėdęs.BuvodarjaunasukrainietisMikola,iš
„zapadnikų“,antiPavlikasMorozovas.Kiekmanbuvo
žinoma,visojedidžiulėjesonojejisvienintelissėdopagal
58–12,„užnepranešimąapiežinomaiįvykdytusarba
ruošiamusvykdytiypatingaipavojingusvalstybinius
nusikaltimus“,paprastaitariant,„žinojo,betnelojo“.
Šiuoatveju–neįdavėsavotėvo„ounovco“.Šisantihero
jusgalėjobūtibaigęsdaugiausiatrisarketuriasklases,
jisirbrigadojedarėtąpatį–atkakliaitylėjo...
Tritonėsšoferisbuvo„bekonvojininkas“,senaszekas

„buitininkas“,statyba,kurkeliavoakmenys,vykotolo
kai,antraktaitarpmūsųneskubiųkrovųužtrukdavo
pogerąpusvalandį.Iršit,tokiųpertraukųmetutrau
kiantmachorką,tėvasStanislovasėmėvarytireliginę
agitaciją,irtokią,kadužjąbūtųgalėjęsužsitrauktine
vienąstraipsnį.
Būtentreliginę,deistinę, jokiubūdunekonfesinę,

paženklintąkatalikybės.Jisišsirinkovadinamąjįsok
ratiškoklausinėjimometodą.Priemonesjis,manau,bus
spėjęsnugludintiankstesnėsesavozonose.Propagandą
jisvarėmeistriškaivaldydamastempą,oirtaip,kad
neįgristųirkadbetkurinaujatemabūtųįdomiklausy
tojams.Palyginimas,galimasdaiktas,šventvagiškas,
betjiselgėsipanašiaikaip„blatnieji“,kameroseštam
puojantyssavoromanusir,klausytojamsmeldžiant
tęsti,darydami„skyrių“pertraukas.
Pavyzdžiui,palietęs„nuosavybėsprigimtį“, įnieką

konkrečiainesikreipdamas, tėvasStanislovas taip
kalbėjo:„Kienošiakmenųkrūsnis?Okampriklauso
žemė,kurguliakmuo?“Atsakymaibuvoneginčijami:
„Niekam“.Arba:„...istiemskomunistamsarbačekis
tams!“Dar:„Nesuprasi,kam“.
Taibuvotarsikiršinimas,uvertiūra.Toliautema

būdavovystomavisiškaineskubiai,tokiugreičiukruta
brigadininkosmegenys.Tikjautuomet,kaiįsišnekė
davovienasarkeli,tėvasStanislovasužduodavokitą,
pagalbinįklausimą.
Atsirasdavoabsurdiškosbetkokiosnuosavybės„be

savininkystės“ idėja.Pastaroji tiesiukeliuvesdavo
įkolchozą.Beprasmybėjaupatisavaimesiaubinga,
todėlirkolchozasatrodydavokaippragaroprototipas.
Okurslypipragaroesmė–kamtaiįdomu–mesdar
kartupagalvosime...
Šitaippokalbispamažupasistūmėdavoprienuosa

vybėsšaknų,priePradžiosknygos–„irapgyvendino
jį(Adomą)Edenosoduose,kadglobotųjįirsaugotų“.
Taigiišeina,kadnuosavybėšventa,otaiirreikėjoįro
dyti.Baigdamastemą, išgerosiosnuosavybėstėvas

Stanislovasatmesdavotą,kurivirstastabuiratima
išžmogauslaisvę.
Antrosartrečiosdienospabaigoješitą„smegenųštur

mą“arbaseminarąvainikuodavomintis,kadpirminę
nuosavybęturikiekvienas–dvasią,otaisvarbiausias
dalykas,kurįišmūsųvisųsiekiamakonfiskuotiirko
lektyvizuoti,omestai,imsimirneatiduosim!
Dustulbinantysmomentai.Ničniekas išgrandies

„kūmui“apiešitąagitacijąnepranešė,oskundikas(ai)
privalominetgitokiamemenkamekontingentekaip
grandis.Galbūtsusivokė,kadpolitikosčianėra,netgi
neaišku,kaiptinkamaiįskųsti.
Labaisuspaustas,atpasakotasišatminties,„paskai

tos“konspektasneišvengiamainuskurstairtoligražune
ikigaloperteikiatai,kaipįtuospašnekesiusreaguodavo
mažaraščiaiarmenkaraščiaižmonės,kuriųgyvenimai
neretaibūdavokupininuotykiųirtragiški.Supranta
ma,perpasakojantneįmanomaįvertintineįtikimąšių
„chirurginiųpsichodramų“rezultatyvumą.
Beliekatikpatikėtimanimi:praktiškaivisi,buvęšalia

tėvoStanislovo,kiekvienaspagalsavotemperamentą
irasmenybę,leidosiįtraukiamiįšitąžaidimąapmąs
tymą,gilinosiįjį,laukėtęsinio.
Antrojiįsiminusitema:„Arvertalenktisprandąšeimi

ninkui?“(Lageriokalba„šeimininkas“reiškėsistemą.)
TėvoStanislovorusųkalbabuvolabaigrynairtaisyk
linga,lageriožodeliaisjisblykstelėdavoitinretai.
Pirmiejiklausytojųatsakymaiirgibuvoneginčijami:

„...mesnedirbam,otrinamės“,„tegullokysdirba“,arba
kinai,jųdušimtaimilijonų(taituomet),arbatraktorius
–„jisgeležinis“,„jukjeineisiįdarbą–BUR’as“.
Kontrapunktinisšitotemoskamuolėliomėsčiojimas

nuvesdavo,aišku,prielagerinioarbakolchoziniodarbo
supriešinimosulaisvudarbusau.Nevienastokiuose
debatuosedalyvavusiųsenųzekųkažkadapatysbuvo
girdėjęišviršininkųkartojantprižiūrėtojųlūposene
retąposakį:„Mumsnereikiajūsųdarbo,mumsreikia
jūsųkančių...“
Čiajaukanauninkuipsichoterapeutuitekdavopra

biltirūsčiauirsudėtingiauneikalbantapienuosavybę.
Tačiaupavykdavoįrodyti,kasskiriadarbąkaipAdomo
prakeiksmąnuodarbo–svarbiausiomūsųpanašumoį
Dievą.Pavykdavonetgiįrodytikaikuriųžalosnedarančių
priverstiniųlageriodarbų(draudžiamoszonosarimas,
spygliuotosvielostiesimas,barakųstatyba)teisingumą.
Grynai teorinisšiossąrangospripažinimasvisgi

niekamnesukėlėnorotaptipirmaujančiabrigadaar
reikalauti,kadatvarytųdarvienąsunkvežimį...Vis
dėltotėvasKiškisturičiaketveriųmetų„prioritetą“
priešIvanoDenisovičiauspatirtos laimės,mūrijant
sienąspeige,aprašymą!
Pasitaikė irdaugiauužsitęsusiųplenumų,kurių

dienotvarkėjebuvo„Šeimyninisgyvenimas“arba„Ne
susikurkstabo!“
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Kartaisjiskąnorstiesiogpapasakodavo.Štai,pa
vyzdžiui,XIXa.pabaigoje,Vilniuje,proAušrosVartų
koplyčią,kuryravisosRytųEuroposkatalikųgerbiamas
stebuklingasDievoMotinospaveikslas,kartąvarant
kolonąkatorgininkųiškalėjimoįstotį,nuovisųjųėmė
irnukritojuoskausčiusiosgrandinės.Stebuklątuome
tinisgubernatoriusišsiaiškinęsteisingaiirpasiekęs,
kadvienųtospartijoskaliniųbūtųpasigailėta,kitiems
sušvelnintabausmė.
Tokiasintermedijaszekainepaprastaimėgo,oirge

bėjimaspasakotilageriuosedidinašansusišgyventi.
Įprivalomąklausimąapiedabartinępriešiškądauge

liostačiatikiųnusistatymąRomosatžvilgiu,atsakau:
ne,filosofinėsiragitacinėstėveliopastangosnėištolo
nepriminėantistačiatikiškomisionieriavimo.
Visoto,kasVakarųBažnyčiąskirianuoKonstanti

nopolio,savopašnekesiuosetėvasStanislovasnelie
tė–neipačiosdogmos,neibažnytinėssantvarkos,nei
apeigų.
Atskiraisumanimi(oklausinėdavauvisuomettik

aš) tėvasStanislovasaptarinėjoRomosdogmas–
švenčiausiosDievoMotinosNekaltąjįprasidėjimą,
racionalųDievoesimoįrodomumą,popiežiausneklys
tamumą.Dažniausiaidraugenagrinėjantiristoriją,o
nepuolantprie„prioritetų“,polemizuojantirneigiant.
Teisybė,šiauštisdėl„metropolitbiuro“linijosirdėldau
geliokitųRSS(RusijosStačiatikiųBažnyčios)nuostatų
būtųbuvęnesunku...
Objektyvumodėleipridursiu,

kadartimesnisantykiaitarptėvo
Stanislovoirstačiatikiųdvasi
ninkųnesusiklostė.Kodėl?Nesii
muspręsti.Ojukčiapatbausmę
atlikinėjobentkeletasnuostabių
rusųdvasininkų.Vienasjaunas,
suimtasVologdoje, jambuvo 
lemta tapti šviesiu ir ryškiu
hierarchu.Taip jaunutiko, jo
katedra–tamepačiamePabalti
jyje.Apiešitąžmogųbūtųverta
pasakotiypačdaug.
Zonosdarbųskirstytojasgran

dįbuvosukomplektavęs taip,
kad jojenebūtųneregistruo
tųjųbaptistų,kitaip tariant,
„štundistų“,Jehovosliudytojų,
Tikrosiosstačiatikiųbažnyčios
narių,nepriklausomųjųstačia
tikiųkrikščionių,sekminininkų
iradventistų.Tuogeriau:jiems
esantscholastinėssueigosbūtų
paprasčiausiaineįvykusios.Vien
jųnedalyvavimas,vienjųtylėjimasbūtųbuvęstoks
pasipūtėliškainiekinantis,kad„kurtiniams“(„prasčio

kams“–kitovertinioišlagerinėskalbos,kadirkaip
paikaiirapytikriaiskambėtų,nerandu)sektantųaki
vaizdojebūtųbuvęneparankuleistisįtraukiamiems
įmetafizinįžaidimą.Irnetodėl,kadsektantaibūtų
troškępikto,visaine.Tačiaukiekvienojųantkrūtinės
užsiūtojekišenėje,skirtojenešiotisšaukštui,tarsikyšojo
kelialapisįrojauskrūmus,arčiauVisagalio.
Vientokiokelialapioturėjimas,odarnepajudinamas

tikėjimassavopaties išganymuirpragaruvisiems
kitiemsbūtųvirtęssmarkiutrikdžiumūsiškioguru
pastangomsirpragaišinęsmažąjąjokaimenę.
Teisybė,tarpkrovėjųbuvoįsitrynęsvienastotorius

musulmonasiškariniųnusikaltėlių,betjamvisostos
šnekosbuvonėmotais, jamdauglabiaurūpėjo,kad
kasnorspaliktųbentporadūmųilgesnęmachorkos
suktinėsnuorūką.Nepaisantnemenkosklausytojų
rotacijos,manesant,šisseminarasrūkant,niekieno
netrikdomas,tęsėsibentkeletąmėnesių.Ganydamas,
kaipsakomareligijoskalba,tašytųlaukakmeniųkrovi
kus,tėvasStanislovassugebėdavokeistiritmą,temas,
pauzes,kvietimusprielentosirprašymuspagalvoti
taip,kadužsitikrintųpatikimą,beveiknesutrinkantį
„grįžtamąjįryšį“.
Politinėauditorijapasirodėbesantipamokslamsne

mažiauidealipublika,kaiplokysgarbiajamSerafimui
arpaukščiaišventajamPranciškuiAsyžiečiui.
Nebūnaklasėsbenekenčiamopirmūno.Šiąfunkci

jąantsavopečiųužsikrovėkažkoksmakrogamyklos

darbininkasišGorkio.Išpenketoklausimųbenttrejetą
užduodavojis,nerečiaupatsiratsakinėdavo.Jammat

Berniukai po pirmosios komunijos su kun. Stanislovu Kiškiu. Zima, 1954. 
vilhelmo jenisielio nuotrauka. LvGA
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nepaprastairūpėjo išsiaiškinti,kasištikrųjųdėjosi
potarojausobelim,suvokti:iškurgipirmasisžmogus
pasisėmėBlogio?
Įdomusbuvošiopradedančiojofilosofo„staigusmarš

rutas“,atvedęsjįįDubravlagą.
Kartąjamkažikaipprisisapnavo,kadBulganinas

išmalėsnukįMalenkovui.Niekoblogonemanydamas,
cechorūkomajamejispasiskubinotąsavosapnąpasi
pasakoti.PokeliųsavaičiųgeraiįmetęsVorošilovas,
keikdamasismatais,gatvėjekabinėjosipriepraeivių.
NaktinįteleserialąvainikavoKaganovičiausžmoną
merginantisChruščiovas.
Pokiekvienotokiokošmarošiųsapnųregėtojasvis

labiaunetekdavopusiausvyrosirprašėsavokolegų,
darbojaučių,padėtiišsiaiškinti.
Būtų jiskiekankstėliaususitikęssuKiškiu, jam

būtųpasidaręaišku,kadnuotokiosvelniavosgelbsti
paprasčiausiamalda.Betgundomasisatkakliaiieškojo
paaiškinimųirnetpaguodossavojojegamykloje.
Poketvirtotokiokošmaroorganųdidžiadvasiškumas

irslopinamasbudrumaspasibaigėirvargšelisatsidūrė
GorkioVRMkalėjime.
Jonuosprendžiokopiją („šmonų“metuspecdalys

tokiųdokumentųdarnebuvopradėjusiossistemingai
atiminėti)patslaikiaurankose.Nusikaltimosudėtis:
„...naudodamaspasakojimoformą,nevapasakodamas
sapnus,darbokolektyvesistemingaivarėpiktybinę
antisovietinęagitaciją“.
Kaipirpriklauso,klasėjebuvoirdvejetukininkas,ir,

beto,nevykėlispolemistas.Toks,„istmato“ir„diamato“
paskaitųnesuvirškinęsKijevoužsieniokalbųinstitu
tostudentas.Jis(kiekpamėgdžiodamasSetembrinįiš
„Stebuklingojokalno“)mėgosamprotautiapiematerijos
begalybęirapietai,kadžmoguspatssaususikūręsdie
vybępagalsavoatvaizdąirpavidalą.Žodžiu,„Dievo,
girdi,nėra,tėratikkūnas.OjeigujauesamaViešpaties,
taijisesąstikdeguoniesatmaina,ovisaesmė–valdžios
nebuvimas...“Brigadosvyrųprielankumokijevietis
studentasnesurado,šešiasdešimtininkai(žinoma,XIX
a.)jaubuvovirtętuščiavieta.
NepagailėjodėmesiotėvasStanislovasirman,net

giatrasdavoprogąpasišnekučiuotiatskirai.Jismėgo
kartotigotiškomisraidėmisantBuchenvaldovartų
įrašytąlozungą:Je dem das Sei ne!–Kiekvienamsavo!
...Omantikduokpokalbių–kuotirštesniųirmaistin
gesnių.Nors,aišku,neviskąįstengdavausuvirškinti,
kasištikrųjųmanbūdavosakoma.
OtėvuiStanislovuiveikiausiaiirgibūdavosmagusu

manimi,žinant,kadištisusdvejusmetusbuvaugloboja
masbroliųjėzuitųunitųŠv.JurgiokolegijojeParyžiuje,
ovėliauketvertuiišlaikiau„dialektinįmaterializmą“
MorisoTorezoIajameMaskvosvalstybiniameužsienio
kalbųinstitute.
TadašbuvautėvuiStanislovui„savesnis“neiMikola

suTarasu,irniekoblogotokiamejoišskyrimeiškitų
nebuvo.
DažniausiaitaibūdavotėvoStanislovomonologai,

ojokeliamiklausimaitokiesudėtingi,kadįjuosčia
patpateikiamiatsakymaibūdavoviendėlformos;iš
esmėsjiebuvouždelstoveikimo,apskaičiuoti,tikintis
kontrklausimokitądienarvėliau:tomistinėsfilosofijos
paskaitųkursas,čiapattikrinantįsisavintasžinias.
Manjokategorijospasirodėlabainaujos,ojųeilės

tvarkanepaprastaisudėtinga.Prasidėjonuosąvokų
ens(esmingumas,esmė)irens sum mum, tai yra pa ties 
Kūrėjoapibūdinimo.Oištovėliauirkūrimas,irpir
mapradėnuodėmė,irdardaugelkas.Iršitaipkasdien,
dažnainetgiperpertraukastarpvienosmašinosirkitos,
opasakotojasnetnepastebėdavo,kadmanodėmesys
nuklydolabaitoliarbablėso.Todėlirpatikrinimųapie
suvokimąrezultatai–niekogero.
Ištisaispenkeriaismetaisišankstoįstabiainuspėjęs

vienąpačių reikšmingiausių „ekumeninių“ ir toli
siekiančiųVatikanoIISusirinkimonutarimų,tėvas
Stanislovasdiegėmantokįprincipą: „Paklūstantis
sąžinėsbalsuiklausoDievobalso!“Jopagrindasbuvo
teologinisTertulianotvirtinimas–na tu ra non fal lit–
Prigimtisneklysta!Tokiųteorijųsistemakrypolinkto,
kadblogisatneštasišišorės,žmogui,kaiptokiam,jis
svetimas...Anuometušiesamprotavimai(prisipažįstu
nepagarbą)manveikiaupriminėplačiainuskambėjusį
Pomerancevostraipsnį„Apienuoširdumąliteratūroje“,
kurįišspausdinožurnalasNo vyj mir(atseitirFalkas
socrealistas,norspatstonėneįtaria).
PersiimtišiomistėvoStanislovotezėmistuolabnebu

vopaprasta,kadtarpjo„seminaristų“būtanemažiau
penketosavanoriaisėjusiųuoliųžmoniųšaudytojųkaro
metu,onuolatatsirasdavęsaikštelėje,kurkraudavo
memašinas,viršilabuvotiesiogakivaizdusniekšas...
Vatikanonutarimas,savostruktūrairprasmelabai
panašusįKiškiosvarstymus,mane,savaimesupranta
ma,labainustebino!Komentuotojaišįtekstątraktavo
kaipkitaslavystėsreabilitaciją!
Niekokitačiaprisimintiašnegaliu,tik–„pasauly

viskobūna,mielasHoracijau...“Paskutiniojomūsųsusi
tikimometu,jau1968metais,tėvasStanislovasneištvė
ręspriminėmananuometinįmano„nepalaužiamumą“,
taippripažindamasirneklystantįsąžinėsbalsą.
Vienasvarbiausiųtomistiniųvisocikloišvadų–irjos

manoekskursijųposcholastikąvadovastvirtailaikė
si–buvota,kadtyčiadaromoirnetgiperaplaidumą
vykstančioblogiopasaulyjenėra,esamatikdidesnio
armažesniogėriostygiaus.
Tuometašbandžiauišsakytisavodvejones,priminiau

čiairDostojevskį.Betdėlšiossavonuostatoskanau
ninkasKiškislikonepajudinamas.
Sutiktisutokiaišvada,tupintčekistinėjegriežtore

žimopataisosirdarboįstaigoje,išvisųpusiųapsuptam
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buvusiųsavanoriųpolicajų,esesininkųirzonderkoman
dųnarių,atrodėneįmanoma...
Tokiųpokalbiųmetu,norsmesirbuvomezekai,visas

zekizmasišgaruodavo.Visi,suretomisišimtimis,mūsų
pašnekesiaivykdavodarbozonoje,tarpmašinų,darbo
zonosvachtoje,ilgailaukiantišvedžiojimopodarbus.
Vakarais,gyvenamojojezonoje, tėvasStanislovas

ilgaivaikštinėdavolentiniaistakeliaistarpbarakų–
išjopovyzos,kaikadaišjolūpų,buvomatyti,kadjis
meldžiasi.Likusįlaikąjispraleisdavosusavobendra
amžiaislietuviais(kitamebūryjebuvolietuvistėvas
jėzuitasMarkevičius,nuteistasantrukart,buvokava
lerijoskarininkasGasiūnas,irgiantrasteistumas).Bet
daugiausiai–sujaunimu,lietuviaisstudentais.
KiekvienąsekmadieniorytąaplinktėvoStanislovo

gultąįsitaisydavonemažiaukaippenkiolikakatali
kų,daugiausiajaunimas,iružsimerkęilgaitylėdavo.
Irišsivaikščiodavolietuviaitylėdami.Visataivykdavo
taipnepastebimaiirdiskretiškai,kadseniūnaijųnė
kartoneužklupo.Tosliturgijoslikomanvienustipriau
siųlagerioįspūdžių.Šiųžmoniųsusikaupimas,pamal
dumasnustelbėtuopatmetukitamebarakogale„ožį“
dominomušančiųšūkaliojimus,vapaliones–„Žuvis!“,
pramaišiuisuriebiaismataisirprakišusiųjųšliaužio
jimaispostalu.
Gyvenaušalia lietuviomajoroGasiūno.Išmanojo

kaimynonuolatossklidobežodisKiškiosmerkimas–už
tai,kadšismaloniaielgėsisumanimi.Gasiūnui,beje,
labaisimpatiškamžmogui,rusakalbiameNazarete
niekogeronegalėjobūti.

***

LabainoriaitėvasStanislovaspasakodavosimanapie
savogyvenimą,otokiampasakojimuiprisireikėnevie
nosdienos,nesjisleisdavosiįmenkiausiassmulkmenas,
ypačpasakodamasisapiesavovaikystę.Jisbuvogimęs
Peterburge,lietuvioligoninėsfelčeriošeimoje.Šeima
buvodaugiavaikė,betvaikaiankstimirdavo,belikotik
vienasberniukas.Darkartąpasijutusinėščia,Stanis
lovomotinatarusisau(papasakojotaikurkasvėliau),
kadtam,kurisgims,busskirtatarnautiDievui.Tėvas
Stanislovaskalbėjo:„ReikėjomanepavadintiBogdanu3“.
Pojogimęsdarvienassūnus.
IkipenkiolikosmetųmokslasAnnenschule. Pui ki 

jo,sunežymiuakcentu,rusųkalbair–otaitarplie
tuviųreikalavonemenkosdrąsos–rusofilijavisam
gyvenimui.
Pirmasiskaras.PeterburgasvirtoPetrogradu.Kito

vardosuteikimomiestuišeimanebelaukė.Tėvaslabai
greitaipasimirė.Motinasuvaikaisniekonelaukusi
buvolinkusigrįžtiįgimtąjąLietuvą.

Nuojautamotinosneapgavo.Baigęsgimnaziją,Sta
nislovasįstojoįKaunoseminariją.Pačiosjobažnytinės
veiklospradžiosnebepamenu.Rodos,iškartėmęsdėsty
ti.1930metųpradžiojebuvopasiųstasįilgalaikius„tobu
linimosikursus“Nansi,Prancūzijoje.Išbuvotenkeletą
metų,netgiturėjoparapijąLotarinigijoje(ganėlenkus
darbininkus?).Iščia,netpraslinkustrisdešimčiaimetų,
labaineprastajoprancūzųkalba,žavėjimasistuomet
susiformavusiupersonalizmu–Maritainoskaitymas.
Tuoirbuvogalimapaaiškinti,kadmanbuvopatiektas
būtentneotomizmopaskaitų kursas.Susidomėjimas 
prêt res–ouv riers judėjimu,dvasininkais,misionieria
vusiaisdarbininkųklasėsgelmėse,siekiantatkariauti
jųprotus,patysžinotiško.Pasakojimaiapiedalyva
vimąirgituometsusikūrusiosJOC(Jeu nes se Ouv ričre 
Chrétien ne)–Krikščioniškojodarbojaunimosuvažia
vimuose,taibūtakažkopanašausįantikomsomolą,
organizacijaišsilaikėikinaujojoamžiaus,pergyvenusi
savoantinomą,bentjaučia,Prancūzijoje.
Metai,praleistipačiųgardžiausiųvalgiųšalyje,pasi

rodėnugyventineveltui,tėvuiStanislovuinebuvogėda
jųprisiminti(toįrodymas–vakarienė,kuriąjisman
patiekėsavoklebonijojeKavarskejau1965metais).
OtuometišPrancūzijosįLietuvąjisgrįžopaaukštin

tastarnyboje.Taiįvykolikusporaimetųikidrg.Suslovo
pasirodymoKauneiršaliesaneksijos.
TėvuiStanislovuibuvopaskirtadidžiulėparapija

Panevėžyje,jisdalyvavoirvyskupijosreikaluose.Ne
žinau,artuometjisirdėstė,betPrancūzijospavyzdžiu
tikraibūrėjaunimosusivienijimus.
TėvasStanislovasmannuodugniaipapasakojoapie

pirmąjįsavoareštą1945metais.
SovietinęsienąVėrmachtasperžengėbirželio22dieną,

oPanevėžyjepasirodėtrečiąjąblickrygodieną.Kaibe
sitraukiantysraudonarmiečiaibėgopercentrą,keletas
miestiečiųėmėpliektiįjuosišnamuoseturėtųšautuvų.
Likogulėtigaldešimtsužeistųjų,buvoiržuvusiųjų.
Šaudęlietuviaiišėjogatvėnpribaigtisužeistųjų.
Kurienežino,kasdėjosiPabaltijyje ištisusmetus,

tegulsmerkiašįepizodą.
Stebėjęsšiąscenąprosavonamųlangą,tėvasStanis

lovasišbėgolaukanirvienįkalbinėjimaisbeisutanoto
žmogausautoritetunetikuždraudėpribaigtisužeis
tuosius,bet,įsakęspadarytineštuvus,liepėneštijuos
įjopresbiteriją.Ten,kiekpajėgdamas,įrengėlazaretą
superrišimaisirgydymu.Vokiečiųavangardasįžengė
įmiestąjaupovalandosardviejų.Pokokiųdešimties
dienųėmėveiktivokiečiųkomendantūra,kuribejokio
vargosužinojoapiešiąsaviveiklinęligoninę.Pasdvasi
ninkąpasirodęskomendantaspareiškė,kadsužeistuo
siusjistraktuojąskaipkarobelaisviusirpareikalavo
juosišduoti.Nepaklustibuvoneįmanoma.Vokiečiai
raudonarmiečiusišsivežė.
Sugrįžussovietams,tėvasStanislovasbuvoareštuotas.3 įîãäąí (rus.) – „Dievo duotas“ (red. past.).
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Už„tarybiniųžmoniųišdavystę“OSO4davėjamdešimt
metų.AtsėdėjoIntojeikipatdestalinizacijos.
Kadskaitytojaspernelygnesistebėtųakivaizdžiuto

kioverdiktoabsurdiškumu,palyginimuipateikiudardu
lygiaverčiustuometinėsjusticijossprendimus.
Rusųemigrantas,Kaunouniversiteto filosofijos

profesoriusVosyliusSezemanas,Platonospecialistas,
paklusdamassavostačiatikiškossąžinėsbalsui,karo
metaisslapstėLietuvosžydus(kaiptaivykotechniškai
–nežinau).1948metaisjamskirtosbausmėsformuluotė
buvo–„užryšiussusionistinėmisorganizacijomis“.
LabaiartimasmūsųšeimosdraugasUgrimovas5ka

rometuslapstėirpadėjonusigautiįIspanijąkeliems
anglųiramerikiečiųlakūnams,kuriuosvokiečiaibuvo
numušęPrancūzijospadangėje.PokaroVyriausiasissą
jungininkųkariuomenėsvadasgenerolasEisenhaueris
apdovanojojįpadėkosraštu.OOSO1950m.nubaudė
jįdešimčiametųpataisosdarbųlageriouž„bendradar
biavimąsuanglųiramerikiečiųspectarnybomis“.
Štaišietrysnuosprendžiaiįrododialektiniomateria

lizmopranašumąpriešneotomizmą.
ApiepirmąjįteistumątėvasStanislovaspasakodavosi

nedaug.Tosezonosedidžiulįšokąjamkėlęsbendrabū
vissu„blatnaisiais“.Kalbėdamasapiejuos,Kiškisnet
papilkėdavo.Taipublikaibeveikpavykoišklibintitėvo
Stanislovovaizdinįapiežmogiškąjąprigimtį.Beje,pa
našiųdalykųapie„blatnuosius“ašgirdėjauišdaugybės
kitųtoperiodozekų–daugirbaisaus.
1956ųjųmetųkomisijatėvąStanislovąreabilitavo,jis

netgisugebėjoįsitvirtintiLietuvoje.Vosišėjęslaisvėn,
jisimaskraidytiįKrasnojarskokraštą,kiekvienąkart
užtrukdamastenilgiauneimėnesį.Savokelionesjisde
rinosuBažnyčioshierarchais,žinoma,slaptai.Po1940
ir1946–1950m.deportacijųvisameSibire,dideliuose
miestuoseirgyvenvietėse,buvoapie300–400tūkstančių
katalikų–lietuviųirlenkų.Visustuosmetusšiespec.
perkeltiejibuvopalikębejokiosbažnytinėsglobos,gy
venobeišpažinties,komunijos,santuokos,pamokslų,
katekizacijos,paskutiniojopatepimoiratsisveikinimo
giesmių.NaudodamasipoXXsuvažiavimoatsiradusiu
atokvėpiu,Romoskatalikųdvasininkijarengiasiste
mingątikėjimobroliųlankymą,gabenajiemsBibliją,
religinęliteratūrą,kultoreikmenis,atliekadvasines
apeigasirparinktosepatalposeorganizuojamišiųuž
sakus.Įvėžesimaįeitivaikųirpaaugliųkatekizacija.
Kadanginegalibūtinėkalbos,kadvisatai„įregistruo
tų“vietiniai„įgaliotiniai“,visasšisbažnytinisdarbas
vykstanelegaliai.
Organaipasielgėgarbingai–išsikvietętėvąStanislo

vą,oficialiaiįforminoįspėjimądėlprivalomoantitarybi

nėsveiklosnutraukimo.Kiškisnumojoirvėlnusipirko
lėktuvobilietąįKrasnojarską.
Grįžęs išpaskutinėsganytojiškoskomandiruotės,

buvosuimtastiesiogorouosteirpasodintasįVilniaus
VRMkalėjimą.
AntrąjįareštątėvasStanislovasišgyvenokaiptragediją.

Neišvengiamas–artikjauneikigyvenimopabaigos?–
grįžimasįzonąsujoskvapu,valgiusukontingentu,su
tokiudžiaugsmuatnaujintosdvasininkoveiklosprara
dimas,krachodėlnetobuloskonspiracijospojūtis–taip
iružgriuvožmogų.„Čiairdabar“–vienutė,balanda,
iškartprasidėjęirikibegalybėsnusitęsiantystardymai,
reikalaujantviskąpapasakotiapiebendrininkus.
TėvąStanislovąapėmėilgesysirmelancholija.Apie

tasdienasjiskalbėdavodidžiaijaudindamasis.Jame
brendobergždumoirpatiessavęsnereikalingumojaus
mas,visakonereikalingumas...
KalbantapietėvoStanislovovaikystę,buvoužsi

mintaturėjusjįjaunesnįjįbrolį.Vėliaušispersonažas
niekadnebebuvominimas.Irštai,pasakojanttoliau,
jisvėlatsirado.Kaipprastamesovietiniamefilme„Du
gyvenimai,dulikimai“,paaiškėjo,kadvienintelislikęs
tėvoStanislovokraujogiminaitisseniaidirbačekistu
ir,atrodo,netokiajausmulkižuvelė,jeivyresnybėat
leidžiajamnuteistąbrolįdvasininką.
TrečiąjąbemiegęnaktįtėvasStanislovasakimirks

niunusprendė,kad tai,kas jamnutiko–dovana.
Taigalimybė,klusniaibūnantčia,sukauptiatsvarą
visiemsnemalonumams,kuriuosantžmoniųgalvų
užkrovėjobrolis.Susitaikydamassutuo,kasnutiko,
jispabučiavokamerossienąirnuotomirksnioišnaujo
atradopasaulį.
LietuvosSSRAukščiausiasisteismas,otokiosebylose

taibūdavopirmosiosinstancijosįstaiga,parodėdaugiau
gailestingumoneipokarioOSOirapsiribojoketveriais
metais.ŠtaišitaipmudusutėvuStanislovuirsusiti
komeprieanųtrypiamųklombų.
„Bugorų“ ir„nariadilų“dėkamanpavykopereiti į

„avarinę“brigadą.ĮValdybosbazęatriedančiuspre
kiniusvagonusiškraudavomeužzonosribų–miltus
(maišaipo50kg),palaidącementą,suverstądruską,
smulkųcukrų(maišaipo100kg)irt.t.Darbasnenor
muotasneipagališdirbį,neipagallaiką,kadirvisas
sąstatasatbildėtų!Būdavo,sekasi–kokiasdvidienas
triniesizonoje,vagonųnėrairįišvedžiojimusnereikia,
irįvalgykląnepagaltvarkaraštį!
Betirnesisekė:kai1959aisiais,Naujųjųmetųnak

tį,mes,kiekpajėgdami,antstalosukrovėmetruputėlį
dešros,žuvieskonservųirarbatosirvosspėjompradėti
vaišes,nežiniaiškurišdygoviršilaKostinassudar

NI KI TA KRI vO ŠE jI NAS

4 Îñîįîå ñîâåùąíčå – Ypatingasis pasitarimas, stalininė supaprastinta 
uždaro teismo procedūra (red. past.).

5 Plačiau apie jį: Ñîėęåíčöūí Ą., Įîäąėñÿ òåėåíîê ñ äóįîì, Ìîñêâą, 1996, ñ. 

487–508; Êščâîųåčíą Í. Ą., ×åòūšå òšåòč íąųåé ęčçíč, Ìîñêâą, 1999.
6 DO SA AF (rus.) – Sa va no riš ka drau gi ja ar mi jai, avia ci jai ir lai vy nui 

rem ti; su ka rin ta so vie ti nė or ga ni za ci ja (vert. past.).
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dviemirtyliaiįsakė:„Ponai(senasgulaginiskreipinys
įteistuosiuspagal58str.)–įvagoną“.Naujuosiussuti
komesubesikeikiančiasargybairkraudamivagonus,
okaimusparvedėįzoną,kadirkaipkeista,dešrasu
konservaisnuomūsųstalobuvopradingę...
Teisybė,faustiškąjįatpildąužšitąsavivalękentėne

dvasia,oįvairūsvidausorganaiirkaulai.Avarinėbriga
dapadarėjiemsnemenkąirikišioljuntamąžalą.Ten
būdamasapietainegalvodavai,užtatkaipgerabūdavo
pasiliktigultedrybsoti,kaibarakoradijolėkštėšeštą
valandąrytoužtraukdavoapieSąjungosneišardomumą,
oviršilaimdavodaužytibėgį.Avarinėjebuvosusirinkę
komfortiškoslaisvėsmėgėjai,todėlirliežuviumaltiten
buvonenuobodu.
Filosofinispraktikumassuankstesnebrigadanutrū

kosavaime.PartikuliariniaimanoirtėvoStanislovo
pokalbiaineišseko,opraretėjo:čiavaikštinėdamasmels
davosi,čiasėdiniuodavosujaunaisiaistėvynainiais.

***

Dėkingumasvisamgyvenimui,kurį jaučiukanau
ninkuiKiškiui,nebūtųtoksgilus,jeinetrukuspoma
noperkėlimoįavarinębrigadąnebūtųnutikęsvienas
atsitikimas.
Kiekvienabrigadakasdešimtdienųbuvovedamapir

tin,darbozonoje,paprastaipabaigusdarbą.Niekogero
tamepirtiesbarakenebuvo,švarosirgine,irplaušinė
visaineaiškuiškosupinta,betpirtisbuvovistiekkaž
kasdžiugausirlaukiamo.Avarinęvesdavoatskirai.
Traukiuašsuvonelekarštovandenspriesuolųir

dešinepėdaužminuantpasislėpusiosnuomuilos.
Kulnasslyst,irkojakaipįspąstuspatekoįtarpdviejų
pirtiesgrindlenčiųatsiradusiąertmę–vienalentaatsi
knojonuokitos.Manišpryšakiopriečiaupųtraukiantis
nepažįstamaszekasužmynėviršujeatsidūrusiąlentą.
Dvigličiossurūdijusiosvinys,sukabinančiostaslentas,
susmigoįmanokojąnemažiaukaippercentimetrą.
Ėmiaurėkti.Lentosbrigadosdraugamsatplėštine
pavyko,jibuvoslidiirnesidavė,tekoskuostiieškoti
laužtuvėlio,tiktuometmanepavykoišvaduoti.Galbūt
tojevietojenedaugtėranervųšaknelių–skausmas
praėjokoneiškart,tarsivaistųsuleidus.Likotikdvi
žaizdelės,kraujasišjųtuojaunustojosruvęs.Nereikėjo
kažinkieknutuoktiapiesanitariją,kadsusivoktum,
kuotosvinysgrasė:parsiradęsįgyvenamąjązoną,aš
niekonelaukęsnuskubėjauįsanitarinędalį,tokiume
tujidarveikė.
Priiminėjopatitosdaliesviršininkė,VRMmedicinos

tarnyboskapitonėDeržavina.Zekaijosnekentėirturėjo
užką.Jinetpravardębuvogavusi:ElzaKoch.
Papasakojęs,kasnutiko,paprašiaudezinfekuoti.

„Kaganovičiaus“ kolchozo kontora (kairėje), greta – „Raudonasis kampelis“. Zimos raj., 
Ikonikų kaimas. 1949. vilhelmo jenisielio nuotrauka. LvGA

PA LAI mIN TA SIS Au GuS TI NAS
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Atsakymassusidėjo išdviejųžodžių: „Simuliantas.
Sekantis“.
Ryte–temperatūravirš41oC,kojasutino,paraudo

ikipusėsblauzdos.
VolodiaTelnikovas(1997m.miręsLondone)antrankų

nunešėmanebarakolaiptaisirpalydėjoikisanitarinės
dalies.Deržavinatenbuvoiršįkart.Manovakarykščio
apsilankymoneprisiminė.„Antibiotikųašneturiu.O
etapasįligoninėszonąketvirtadienį“.3iosioszonos,
Valdybosligoninės,reputacijabuvonekažinkokia:Bo
risąPustyncevątenoperavopavojingai(apendicitas),
osusiuvosiaubingai.Sklidokalbos,kadtenykščiai
benarkozėsiš„blatnųjų“skrandžiųišėmętiekirtiek
prarytųšaukštų–dietiniodaviniolabui–kadvėliau
praeitųbetkoksnorasryti...
Manesuėmėsiaubingapanika.Vaidenosiamputacija,

netgivisiškagangrena.
Karštisirprasidėjęssmarkausnudegimopojūtispa

darėsavo.Pasinėriaupusiaumigon,ėmiaukarščiuoti.
ĮvakarąTelnikovasnusprendė:„Greitai,įstacionarą“.
Stacionaregulinėjogaldešimtžmonių,nedaugiau,visi
tikri ligoniai.Felčeriutendirboflegmatiškas,nebe
jaunaslietuvis.Patyręs,kasnutiko,tėvasStanislovas
nusigavoįdaiktųsaugyklą,paėmėtensaugomąsavo
medinį„kampą“(lagaminą),nuošaliojevietelėjeatidarė
jįirišslėptuvėsdvigubamedugneišėmėnuosmūgių
geraiapsaugotaspenicilinoampules.Savoneliečiamąją
atsargąjisperdavėTelnikovuiirliepėmanedraugesu
ampulėmispalydėtipasjožemietįfelčerį.Tasaibuvo
nešiaipzonospriekvaišis,otikraseskulapas,lagerio
žiniuonis,mokėjęsdaryti„blokadąpagalVišnevskį“
(injekcijųžiedasaplinkinfekcijosžidinį).Tokiųbloka
dųjamtekopadarytitrisarketurias.Jaupopirmųjų
dūriųpajutaupalengvėjimą,ovėliauirvisaipraėjo.
Betnepasimiršo.
TėvasStanislovasatviraidžiūgavotokiasėkme,juokė

siirgyrėsave,girdi,neveltuigyvenęsužspygliuotos
vielosirįsisavinęszekiškąišgyvenimomokslą.
Prasidėjopaskutiniejimanometai, ėmė šviesti

laisvė.
IšankstopaskelbėdidelioetaposąrašąįSosnovką,

OLP7.Kiškiotamesąrašenebuvo.Žvaigždynaiišsidės
tėtaip,kadprotingiausiaatrodėpasikeistiadresaisir
atsisveikinti.Pavykoužsiplikytiindiškosarbatos,susė
dombarake,prietėvoStanislovonarų.Ėmiaupasakotis
jamapiesavolaisvąvertėjoamatą–vertimąžodžiu,
oirraštu.Kalbėjau,kadšisamatasvienasrečiausių,
teikiantiserdvėsgyventiirnetgigeraigyventi,kaiplais

vasisšaulyspadienis:atlygissutartinis,užsakovųbent
keletas,kurkasmažiauklastosirpriklausomybės.Nei
kasdienėstarnybos,neisienlaikraščio,darbokolektyvo,
sekmadieniniųaršeštadieniniųtalkų,susirinkimųir
SDAALR6mokesčių...Girdi,panašiaikaipavarinėje,tik
dargeriau.Konkurentųšiojeprofesijojetuometbeveik
nebuvo,oporeikisdidžiulis,tadužsakymągalėjogauti
netliaudiespriešaskvadratu!PanešėjauįtąKiplingo
katę,kurivaikštinėjaviena.Vienintelismenkastokios
buitinėslaisvėsirklestėjimostygius:visa,kątekdavo
versti–suretomisišimtimis,pasitaikiusgrožiniamar
moksliniamtekstui–vienpropagandairbjaurusmelas7.
Tikvertėjasčianiekuodėtas,nejisjukvisataikuria.
NetgidaktaroSchmidto,nepaprastaigabauslingvisto,
asmeninioHitlerioirvonRibbentropovertėjo,sąjungi
ninkainutarėnedenacifikuoti,leidojamatidarytisavo
kursusMiunchene.Ašapietaijautuometžinojau.
Dėsčiauvisa tai tėvuiStanislovui, šelmiškaivil

damasissavobūsimajamdarbuisostinėsredakcijose
gautijeinepalaiminimą,taibentatlaidžiąindulgen
cijąateičiai.
Betnutikokitaip!BenevienintelįkartąišvydauKiš

kįįtūžusį,vosbesitvardantį.Susijaudinęsjisėmėman
aiškinti,kadmanoišsisukinėjimaibergždi,oketinimai
niekamtikę.Dėltųpublikacijų,taijamnetgiišsprū
dožodis„mėšlas“.Verstitokiustekstusįkitąkalbą,
vadinasi,prisidėtipriejųplatinimo.Taiyratalkinti
jųautoriams.BaigėtėvasStanislovas,pavartodamas
lotyniškąkategorijącollaboratio,bendradarbiavimas
sublogiu.
Pokalbismanesutrikdė,jissusiklostėvisainetaip,

kaipmannorėjosijįpradedant.

***

Nepraėjusnėmetams,išėjauprovachtą,dvisavaites
vienuivienaspraleidauSudake,prisiregistravauMalo
jaroslavce,Kalugossrityje,nuostabiojeTreščalinųšei
moje8.Jaupirmasismanoratas,apsuktaspersostinės
redakcijas,buvodaugiauneisėkmingas–taipjiems
stigodvikalbiųžmonių.Broliškospartijossavokadrų
Maskvondarnesiuntė,savųjųbuvomažateparengta...
Repatriantai,represuotieji,būkkadirraguotas–vistiek
būtumtinkamas!Viršininkaiveikiaukonstatuodavo
–„grįžai?“ir–„arpasirengęsimtisdarbo?“Jokiųapi
forminimų.Minimalūskontaktai–paėmei, išvertei,
nuvežei,pasiėmeiatlygį.Betkaipišmatuosiorganizme
nusėdusiųneįmantrioscheminėssudėtiestoksinųsvorį:

NI KI TA KRI vO ŠE jI NAS

7 TASS, APN, „So viet ska ja ženšči na“, „So viet skij ek ran“, „So viet ska ja 
kul tu ra“, „No vo je vre mia“, „mos kov ski je no vos ti“, „So viet skij So juz“, 
„So viet skij vo jin“, „So viet ska ja li te ra tu ra“ – štai ne pil nas re dak ci jų–darb
da vių są ra šas, ku rias tu rė jau gal vo je. Šios „struk tū ros“ pa gal pa rei ka la
vi mą ga mi no fal si fi ka tus dau ge liu kal bų, bu vo pra ban giai lei džia mos 
ir pa si ro dy da vo ast ro no mi niais ti ra žais.

8 Apie Bru nius, Trešča li nus, ma lo ja ros lav cą žr. Ãóįåšìąí Č., Ųòščõč ê 
ïîšòšåòó, Åêąòåščíįóšã, 1999, ñ. 250 ir t. Ten: „...ir dar ja ros lav ce bu vo 
tok sai Kri vo še ji nas, gi męs Pran cū zi jo je, Bu lo nė je, o at vy ko iš Pot mos 
sto ties, iš mor do vi jos“.

9 YmcA – Krikščioniškojo jaunimo asociacija (red. past.).
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daugiauneipusėsuvestiniųapiedarbopergales,visa
kita–prakeiksmaiVakaramsirnykuskomunistinės
doktrinosdėstymas.
Ieškodamaspriešnuodžių,manoorganizmasnesi

vargino,apsispręsdavoiškart:„raudonasiskamštelis“,
„Stoličnaja“,na,irikižemėsgraibymo...
Nepaisantanuometgaliojusiogriežtorežimo,man

visgipavykotėvuiStanislovuipaštupasiųstikeletą
kilogramųsvorioneviršijančiųbanderoliųsukava,šo
koladu,saldainiais.Riebalai,cukrus,konservai,arbata
buvojauseniausiaiuždraustiirjeibūdavoaptinkami,
taikonfiskuodavoviską.Vėlbuvoribojami išzonos
siunčiamilaiškai,tadkolKiškisneišėjoį„laisvę“(iš
savo„selchozo“,pusiauinvalidųzonos),išjosulaukiau
voskeliųatsakymų–reti,širdingipatvirtinimaigavus
„pašildymo“.
ParsiradęsLietuvon,tėvasStanislovaspranešėman

savoadresą,vėliaupersikėlėkitur.Irpirmoji,irkitajo
gyvenamojivietabuvokaime.Registracijosįgaliotinis
neįformino,tačiauartimiausiosparapijosklebonasleis
davolaikytijammišias–pačiasankstyvąsiasirvėlyvą
sias.ApieskrydžiusįKrasnojarskąnebuvokoirgalvoti.
Irapiemisionieriavimątarpjaunimotaippat.
1966aisiais,išankstoparašęsKiškiui,ašapsilankiau

Lietuvoje,nakvojaupasjį.Atsikapsčiautenautobusuiš
Kauno.Kurgine,labaidžiaugėmėsabuvėlsusitikę.
TėvasStanislovas,beveikniekurneiškišdamasnosies,

kiūtojoLietuvosužkampyje,oašgyvenauMaskvo
je,dažnaivažinėjauįKaukazą;jisgyvenoatsiskyrėliš
kai,uoliaiskaitė,ašgyvenauplačiai,siausdamas.Jis
pastebimaiirneaplenktasligųėmėsenti,man–jūra
ikikelių...
Šiosusitikimometunelikovietosjokiaimetafizikai.

Irį„fronto“reminiscencijas„ą laveteranai“mudunesi
leidome,norsregistracija,pasųrežimas,KGBšešėlis,
nesitraukęsnuomūsųgyvenimų–susitikuslagerio
draugams,pokalbiaiapietaineišvengiami.Vatikano
IISusirinkimas,BažnyčiosbūklėLietuvoje, „tarp
tautinėpadėtis“–taiirviskas,kąspėjomprobėgšmais
aptarti.
RytątėvasStanislovaspalydėjomaneįautobusąir

mintis,kadšiamepasaulyjenebesusitiksime,neding
telėjoneijam,neiman.Kartkartėmismududarpara
šydavomevienaskitam.
1971metais,turėdamaspolitinioemigrantostatusą,

ašatsidūriauParyžiuje;apiekelionesįbuvusiąSSRS

nebuvokonėgalvoti,netžmonėssunepriekaištingais
sovietiniaisdokumentaispriešleisdamiesitokionkelio
nėntuometilgaisukdavosaugalvas–važiuotiarne.
Įsitikinimas,kadsutenlikusiaisdraugaisjauniekad

nebepasimatysi,vertėrašytidažniau,bandymaiprisis
kambintianuometdarbuvoretenybė.

Laiš kuo se Kiš kiui sten giau si pa pa sa ko ti apie tai, kas 
irkaipaplinkuiirčiapat,nuodugniai.Grįžęsiškelionės
įJeruzalę,įdėjauįvokądvidžiovintasgėlytes,pirktas
prieViešpatieskarsto.Jisjasgavo.PasiekdavoKiškį
irknygos,daugiausiaprancūziškos,visainekaltos.
Pasikeitėadresas,manobičiuliuitekokraustytisįdar
menkesnįkaimelį.
Gal1973metaisvienameYMCA9Paryžiausknygyne

pirkauPalaimintojoAugustino„Išpažinimų“antspau
dą.Lygiaitokįpatį,koks1913metaisbuvoišleistas
SergejevoPosade.Su„ú“ir„jatu“.
Pasiunčiaušitąsvariąbanderolę,registruotąsupra

nešimuapieįteikimą.Žinojau–siuntosnepristačius,
adresatošaliespaštožinybaprivaloatlygintisiuntėjui,
irvyliausi–veikiaupraleis„Išpažinimus“,neiatsisvei
kinssupenkiasdešimttuometbiudžetiniųdolerių.
Pranešimovisnebuvo.Praėjusdviemmėnesiams,

centriniamesavoapygardospaštepaprašiaupaskelbti
siuntospaiešką.Darpodviejųmėnesių–šaukimas.Pa
sirašiaususipažinęssuVilniauspaštoatsakymu:pagal
tokįirtokįBernokonvencijosstraipsnįknygapaimta
neišmokantkompensacijos,kaipkeliantigrėsmęgavėjo
šaliessaugumui.
NetrukuspotogrįžomanoLietuvonsiųstaslaiškas

suužrašuvioletiniurašaluantvoko„adresatasšiuo
adresunegyvena“.Štai tasaipaskutinysisadresas,
ir jeigukamištenykščiųpakliūtųšismanotekstas,
būčiaulabaidėkingas, išgirdęsapiepaskutiniuosius
tėvoStanislovometus:
LietuvosSSR
Prienųrajonas
Jieznas
Poželosg.810
Kaipasirodė„Archipelagas“,aštenperskaičiau:„Jūs

tikatveskitmanPalaimintąjįAugustinąiraškaipmat
pritaikysiujam58ąstraipsnį!“

10 Tai paskutinis Krivošejino turėtas prel. Kiškio adresas. vėliau, iki 
savo mirties 1995 m., prel. Kiškis dar gyveno Dubingiuose, Stirniuo se, 
Kaišiadoryse (red. past.).
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SauliausTomoKondrotoatsakymais įklausimus
baigiameprojektą„Literatūrairreligija“:iškiliausių
Lietuvosirlietuviųrašytojųpasisakymus(išvisoat
sakėdvidešimtmenininkų,kaikuriųatsakymusnuo
praėjusiųmetųspausdinomežurnale)apiereligijos–
kūrybos–gyvenimosankirtas,sampynas,prieštaras.
Kiekvienamrašytojuipateiktusindividualiusklausimus
galimasuskirstytiįtokiasgrupes:religinėsavimonė,
pasaulėžiūrąformavusiųdvasininkų,mąstytojų,rašy
tojųįtaka;religinėspatirtiesbrendimosvarba;Dievo,
religingumosamprata,asmeninissantykissureligi
nepraktikairBažnyčia;religijosirliteratūrosryšio,
Šv.Raštopanaudojimokūrybojeproblema;klausimai
apieįsipareigojimąvertybėmsirmoralinįreliatyvizmą
kūriniuoseirvisuomenėje.
Artoksrašytojųkamantinėjimasapieprivačiąsferą–

religinėspažiūrosseniaitaiptraktuojamosVakaruose
–nėramadingasbandymaspagalkitųšalių,pvz.,Vo
kietijos,Prancūzijos,Austrijos,Lenkijos,pavyzdįišpešti
išmenininkodaugiau,neguatsispindijokūriniuose?
Artainėraprovokavimasprisidengusatsakymaisapie
religiniusdalykussureikšminti irsavo literatūrinę
kūrybą?Pagaliau–artainebuslaikomabandymuiš
kultūrosnuošalėsreligijąužtemptiįasmeninioirvi
suomeniniogyvenimoestetinįcentrą?
Atsakymai įpanašiusklausimusreikalaujabūti

atviriems,netatvirauti.Reikiapasakyti,kaddidžioji
daugumasutikusiųpasisakytirašytojųatvėrėsavo
slaptaskerteles,nuoširdžiaiišdėstėsavopažiūrasne
sidangstydaminežinojimoargražbyliavimokaukėmis.
Biografijosirreliginiųįsitikinimųpaliudijimasišpirmų
rankųparodėrašytojokūrybosvisumą,pasaulėžiūros
panoramą,sekuliarizacijos ir religingumo įtampą,
kartaisnetdramąatskiromenininkosielojeirvisoje
lietuviųkultūroje.Kaikadabiografijosatvertysdavė
naujų,netikėtųakcentųvisairašytojokūrybai.Pvz.,
MarcelijausMartinaičioprisipažinimas:„vaikystėje
manoįsivaizduojamasDievasbuvoKalnujųbažnyčioje,
tenirlikogriuvėsiuose“.Savotiškaiužkonservuoto,są
monėjeįslaptintoDievoindividualusieškojimaspaaiš
kinajopoezijosdominantes,mitinįgrįžimoįvaikystės
religingumąkontekstą.
Vienasišpasaulėžiūrosšaltinių,bendraskonevi

TE OLO GI NĖS ES TE TI KOS APRIBAI

GediminasMikelaitis

siemslietuviųrašytojams,–religinėpatirtis.Pirmiau
siajiklostėsiišilgiausiaiišlikusiųatmintyjevaikystės
krikščioniškųįspaudų:„didžiausialaimėbūdavosėdėti
nukarusiomkojomšaliaTėvo,grojančiovargonais“(Kos
tasOstrauskas);„vaikystėjegražiausiasžmogusman
buvokunigas,nešantismonstranciją,prieškuriąbars
tydavaugėliųžiedlapiussukitommergaitėm“(Aldona
ElenaPuišytė);„manetraukėžvakiųšviesa,smilkalų,
rožiųirlelijųkvapas,sumišęssuvaškokvapu,varpelių
skambesys,prieblanda,giesmės,altorius–vaikoširdimi
jaučiau[...],kadirkokiagražibūtųžaraviršmiškų,ji
niekadanetapsaltoriumi,nesgalperplatusaplinktą
žarąpasaulisirpermenkavaikogalybė,jogvisaap
rėptų“(LeonardasGutauskas).Akivaizdu–postūmį
Dievopišesmėsdavėlietuviškoskaimokatalikiškos
tradicijos:dievotitėvai,religingašeimosatmosfera,
namuoseesantiskryžius,Išganytojo,Marijos,šventųjų
paveikslai,katalikiškųšvenčiųšventimasirpapročiai.
Tasnenusakomasdarnos,giedrumospasaulisdaugumai
išlikokaipšvytintisjausmuatmintiesinkliuzas,kuriuo
dažnaipasinaudojamagyvenimogairėmsnužymėti,o
nesykišnyramoraliniaisvaizdiniaisirtikėjimoenergija
kūriniuose.Pvz.,Gutauskasprisimena,kaipKryžiaus
keliodienomisnet„atžagariausiaskunigųniekintojas“,
girtuoklėlis įsavopirkią įsileisdavonakvyneidaug
ubagų,opatssuklupęsišširdiesraudodavo.
Kitasreliginėspatirtiespapildas–tikėjimokultūri

nisretransliavimas:tėvųnamuoseskaitytosmaldak
nygės,katekizmai,katalikiškospakraiposlaikraščiai,
knygos.Taiplėtėreliginėserdvėshorizontą,kultūros
priemonėmisbudinoreliginįsąmoningumą.ŠtaiJurgai
Ivanauskaiteikatalikiškąaplinkąnamuoseatstojolen
tynojegulėjędudidžiuliaiodaįrištiBiblijostomai:puošti
metaloapkaustais,iliustruotispalvotomislitografijomis,
liudijovisųšventųjųrealumąiristoriškumą.
Nuoreliginėspatirtiesplatumo,gilumoarskurdumo,

siaurumopriklausėrašytojųDie vo sam pra ta.Gilinima
sisįŠv.Raštą,religiniųmąstytojųveikalai,domėjima
sisfilosofijažadinoegzistencinęirteologinęsavipratą,
brandinoirauginotikėjimą,iratvirkščiai,nepuose
lėjamasvaikiškasreliginis jausmasgesoirnevieną
rašytojąstūmėįbūtiesnykulį.Galimadarytiišvadą,
kadkultūrinisreligijosneapipavidalinimaspertraukė
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nevienopoetoarprozininkovaikiškątikėjimotradiciją
(DonaldasKajokas,KazysSaja,JurgisKunčinas,Marti
naitis,Ostrauskas).VienasbendriausiųDievosupratimo
bruožų–svetimumasBažnyčiai,institucionalizuotojos
mokymo,kulto,apeigųnepripažinimas,kultūrinėska
talikybėsskelbimas.„Kūrinymansvarbesnėnereligija,
betDievas“(RenataŠerelytė);„esunepraktikuojantis
katalikas“(Kunčinas);„tikiuDievą[...],sakausiesąs
Romoskatalikas[...],betsuprastikrikščioniųtikėjimą
nesijaučiuesąspajėgus“(KornelijusPlatelis).Artokia
religijabeDievoarbateorinisDievopripažinimasir
tikėjimasbereliginėspraktikosjauyratikrojiseku
liarizacijaarbedievybėsatmaina?Panašioslietuvių
rašytojųpažiūrosnėraišskirtinės, jieprisišliejaprie
savitaiDievąišpažįstančiųXXa.iršiuolaikiniųVaka
rųmenininkų1.Tarpjųseniaipripažįstamanuostata,
kadpasauliosupasaulinimas,sakralinės,bažnytinės
kultūrosatsisakymas,kultūroskosmologinėssferos
perleidimasontologineiplotmei išjudinosustabarė
jusiusreligijosirmenosantykius,įgalinokurtipagal
žmogauskūrybosdėsnius,betišlaikantkrikščionišką
dvasią.Nevienaslietuviųrašytojas (JuozasAputis,
PetrasDirgėla)džiaugiasikrikščioniųreligijoserdve
savaiptikėtiDievą.Betartoksindividualiųtikėjimo
ribųišplėtimasneiškreipiapačiosDievosampratosirar
nesukeliaatgrasostikėjimui?Arnedėltikėjimonepil
natvės,tikinčiojobūsenosnebuvimoDievoparadoksa
lumasimavaržytiantropodicėjosklausimais–pykčiuir
kerštuAbraomoDievas,mįslingumuirrūstumuKristus
(JonasMikelinskas).
KaikurieLietuviųrašytojai(RičardasGavelis,Iva

nauskaitė,Kajokas,Platelis)tęsiatiektarpVakarų,tiek
tarplietuviųmenininkųgajądomėjimosiRytųintelek
tualiniureligingumutradiciją.Darsovietinėsokupacijos

metaisbudizmaskaikambuvokitoksDievoieškojimo
kelias,teikiantisšviežiųsaviugdos,kūnoirdvasiosto
bulinimo,sąmonėjimobūdųirmetodų.Budizmą,kaip
žmoniškumoetiką,pripažįstantysrašytojaitai laiko
vienaišparankiausiųliteratūrosirreligijossąryšius
aktyvinančiųjungčių.Antravertus,tainetrukdojiems
ir laikytisavekrikščionimis, ir išliktikrikščionybės
kultūrinėjeterpėje.Daugumaiapklaustųjųtikėjimo
kūrybiškumasyraliteratūrąatšviežinantienergija,
išvedantiįtranscendencijoshorizontą,irkartudoro
vinispotencialas,taisantismenininkoaistrų,polinkių,
racionaliųsprendimųsąjauką.
Pagaltikėjimoirgyvenimoryšiotikrumą,gyvumą,

autentiškumątarpatsakiusiųlietuviųrašytojųgali
masąlygiškai išskirtidupriešinguspolius:siekian 
čiusgyventiKristumi,kuriančiusreliginėsdvasiosli
teratūrą,užgriebiančiusirmistiškosDievopaslapties
gelmes (Puišytė,JonasJuškaitis,AntanasGailius);
teigiančiusnegatyvųjįteizmą,individualistinęetiką,
deklaruojančiusgyvąDievonesaties,jopasišalinimo
jausmą(Gavelis,Kondrotas).Visdėltogalimaapiben
drinti,kaddaugiauarmažiaupagrindinėmsšiuolaiki
nėslietuviųliteratūrospasaulėžiūrinėmstendencijoms
atstovaujantysrašytojai teologiniuose–estetiniuose
atsakymuose,kartaisautobiografinio,kartaisesėpobū
džio,liudijagyvastingąreligijosirliteratūrossampyną:
tikrasmenokūrinysnušviečiažmogauspaslaptį,religija
persmelkialiteratūrątranscendentinėmisintencijo
mis,siekiniais,rašytojąuždegareliginedvasia,kad
jissavokūrybapamažunetiesiogiaiatliktųžmogaus
perkeitimą2.Kitavertus,neapsigaukime,pavadindami
nihilistaistuos,kurie„Dievonesuprantairnetiki“,bet
irjienūdienoscivilizacijojevadovaujasikrikščioniško
misvertybėmis.

1 Kus chel K. j., Weil wir uns auf die ser Er de nicht ganz zu Hau se 
fühlen. 12 Schrif stel ler über Re li gion und Li te ra tur, münchen, 1986, 
S. 155–157; Kurz P. K., Gott in der mo der nen Li te ra tur, münchen, 

1996, S. 240–244.
2 Kus chel K. j., Im Spie gel der Dich ter. Mensch, Gott und Je sus in der 

Li te ra tur des 20. Jahr hun derts, Düssel dorf, 1997, S. 24.
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SAuLIuS TOmAS KONDROTAS (g. 1953) – prozininkas. 
1976 m. vu baigė psichologiją–filosofiją. Nuo 1986 m. gyvena 
vakaruose (jAv, vokietijoje), dabar Prahoje Laisvosios Europos 
Radijo Lietuvių skyriaus direktorius. Išleido apsakymų rinkinius 
„Pasaulis be ribų“ (1977), „Kentauro herbo giminė“ (1989), 
romanus „Žalčio žvilgsnis“ (1981), „Ir apsiniauks žvelgiantys 
pro langą“ (1985).

ArJusyrakaipnorsveikęLietuvosaružsieniodvasi
ninkai,religiniaimąstytojai,rašytojai?Jeigutaip,kaip
taspoveikispasireiškė?

Lietuvojesudvasininkaiskažkaipnetekosusidurti,
religiniaimąstytojai irrašytojainežavėjo.Religinių
mąstytojųbuvaupasiskaitęs,studijuodamasuniversi
tetefilosofijosistoriją,betjųmintysmanęsnesudomino.
Vėliau,jauVakaruose,asmeniškaitekosusipažintisu
keliaisdvasininkais, irkrikščioniškų, irnekrikščio
niškųtikybų.Apibendrintaipasakyčiau,kadtaibuvo
maloniospažintyssugyvais,šiltais, išsilavinusiais
žmonėmis.Blogesnįįspūdįpalikopažintyssukatalikų
dvasininkaisišLietuvos,betjųpasitaikėvosvienaki
ta,tadplatesniųišvadųnegalėčiaudaryti.Pastarieji,
suvienakita išimtimi,buvotamsoki,vienapusiški,
sakyčiau,archajiški.

KaipJūssuprantatekrikščioniųtikėjimą,Dievą?Koks
JūsųsantykissuBažnyčia?

Dievonesuprantuirnetikiu,okrikščioniųtikėjimą
laikautikvienareligijų,kuriųvisųsvarbiausiasvaid
muo–ideologinėkontrolė:reguliuotižmoniųbendruo
menesirpalaikytitvarką.SuBažnyčiajokiųsantykių
neturiu,betmanatrodogerai,kadaibėstamsiųžmonių
turibendruomenę,priekuriosgaliglaustis,nesijausti
vienišiirniekamnereikalingi.Jeitokiosprieglaudos
nebūtų,chaosodalispasaulyjebūtųkurkasdidesnė.

KaipbrendoJūsųpasaulėžiūra,religinėarareliginė
savimonė?Kokiąreliginę(transcendentinę)patirtįsu
formavoJūsųvaikystėsirjaunystėsaplinka?

Vaikystėjeviršmanolovoskabojospalvotalitogra
fija,vaizduojantišv.Teresęirvisusšiurpiusįrankius,
kuriaisjibuvokankinama.Antkitossienos–nedidelis
mediniskryželis,senųkomodųstalčiuose–aibėsrožin
ių,antaukšto–katekizmaiirkitospaprastoskrikščio
niškosknygelės.Viskas,kassusikaupėišprieškario.
Manomotinairtėvas,būdamivaikai,tikėjo,buvodie
vobaimingi,vėliaunebe,bentjautėvastikrainebuvo
nėslaptatikintis.Įbažnyčiąšeimojenėjoniekas.Kai
kurioskatalikųšventės–Velykos,Kalėdos–buvoir
tebėravisadosšvenčiamos,bettikišbendrostradicijos,
bejokioreliginioturinio.Visdėltotųsąlyčiotaškųsu
tikybabuvotiek,kadbūdamaskokiųdešimtiesmetų,
pasiskaitęsantaukštokatekizmųiršventųjųgyvenimų,
užsimaniaupasikrikštyti.Tiesa,tasnorastrukoneilgai
irpokokiomėnesioužgeso.Vėliautokiosmintiesjau
niekadneturėjau.Filosofijosirreligijosistorijosstudi
josrodė,kadtikybosyraistoriniaireiškiniai,žmonių
visuomenėsproduktas,turintissavąevoliuciją,savą
raidą.Pasauliuisuprasti,kitavertus,dievaiirginebū
tini.Dieviškumobruožųtikrovėjenematyti,paskatos
kąnorsgarbintiirmelstisnejaučiu.

Koks,Jūsųnuomone,yraryšystarpreligijosirlite
ratūros?Arįmanomašiaislaikaisreliginėliteratūra,
religinėpoezija?Kaipjai išvengti tendencijosirmo
ralizavimo?ArdabarLietuvojeyrareliginėsdvasios
poetųirrašytojų?

Savaiminioryšiotarpreligijosirliteratūros,t.y.kad
literatūranegalėtų išsiverstibereligijos,oreligijai
būtinaireikėtųliteratūros,manatrodo,nėra.Menas
susijęssutikėjimutiek,kiekjissusijęssumenininko
pasaulėžiūraapskritai.Pasaulisdidelis irmargas,
tikėjimasyratikvienasvisuomenėsreiškinysirtik
vienaspasaulėžiūrosaspektas.Religingumasgalisu
teiktimenininkokūrybaiatspalvį,atskaitostaškąjo
vertinimams,galnetbūtikūrybosakstinu,tačiautą
patįgalimapasakytiirapietikėjimonebuvimą.
Religinėliteratūrairpoezijabusįmanomavisuomet,

kolbustikinčiųmenininkų.Tokiosliteratūrospaklausa

„TIKĖjImAS – TIK PASAuLĖŽIūROS 
ASPEKTAS...“

Į„NaujojoŽidinioAidų“klausimusatsakoSauliusTomasKondrotas
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šiuometu,beabejo,yrasmarkiaisumažėjusi,tačiau
tie,kasimasiplunksnosgalvodamiapiepaklausą,daž
niausiaibūnablogipoetai.
Tendencija irmoralizavimaskenkiabetkokiam

menui,religinė literatūračianiekuodėta.Išvengti
tų dalykųturbūtnepasiseksniekada.Visuometbus
moralizuojančių,bet lygiaitaippatvisuometbusir
nemoralizuojančiųrašytojų.Kaipnorstopaveiktitik
riausiainepavyks,norstinkamaliteratūroskritikagal
irgalėtųpadėti.
ApiereliginėsliteratūrospadėtįdabartiesLietuvoje

nežinaunieko.Akylaineseku,betpastebiutikreliginio
pobūdžiopublicistikospagausėjimą.

XXa.literatūrojeDievasdažnaivadinamaskultū
riniu(mitologiniu)šifru.ArtainėrareligijabeDievo,
visųpirmažmoniškumoetika?Armoralinėskategorijos
neištirpdopačiosDievosampratos?Kokiąvietąmitas
užimaJūsųkūryboje:artailabiauvaizdavimopriemo
nė,arirtikėjimodalykas?

Nesuneikultūrologijos,neireligijosekspertas,tad
mažaikągaliupasakyti,betmintis,kadDievasgalibūti
tikkultūrinisšifras,manatrodo
priimtina ir logiška.Ypačatsi
žvelgiantįistoriją,matant,kokie
primityvūsžmonėsbuvoir,deja,
tebėra,Dievokonceptasgalėjoir
galibūtigalingasįrankisvisuome
nėstvarkai,normaliamgyvenimui
išsaugotiirpratęsti.Objektyviai
žiūrint,taibūtųreligijabeDievo.
Dievočiareikiatikkaipatramos
dorovėsprincipamsįgyvendinti.
Armoralinėskategorijosgali

ištirpdytiDievosampratąreli
gingiemsžmonėms,tonežinau,
betabejoju,kadangiDievas juk
priklausotikėjimo,oneprotavimo
sričiaiiratsiduriapastarojoje(kad
irmitologiniošifropavidalu)tik
tada,kaitikėjimonebėra. 

  
Atrodo,Jūsųkūrybojenemažai

vietosužimareliginis(armetafi
zinis)klodas.KokiąreikšmęJūsų
prozojeturiŠv.Raštotemos,leit
motyvai,įvaizdžiai,žmonės,situacijos?Kokiąfunkciją
jieatlieka?KokiomisŠv.Raštovertybėmisvadovaujatės
savogyvenime?

Tai,kasmanokūrybojegaliatrodytikaipreliginis
klodas,niekadnebuvometafizinėautoriauspozicija.
Taibuvotikįrankisargreičiaušulinys,iškuriogali

mapasisemtialternatyviniųmąstysenosmodeliųsavo
personažams,panašiaikaipetnografijairantropologija.
Kitavertus,Biblijosmitai,nugludintipertūkstant
mečius,yralabaigražūs,nelyginanttradiciniųaudinių
ornamentai,irtasgrožisvilioja,skatinanuolatsugrįžti,
pasimėgauti,skolintis,pasinaudotiįpinantšventraščio
motyvusįsavorašinius.Asmeniškaišventraščiover
tybėmisvadovaujuositiktiek,kiekjųesamanūdienos
civilizacijoje,pagrįstoje judėjųkrikščioniųtradicija.
Niekadanesupagalvojęs,kadkąnorsdarysiuarba
nedarysiutodėl,kadšventraštistaipnurodo.

ArmumsžinomasKondrotas–rašytojasjauyrapadėjęs
plunksną?ArJūsųproza–vienpraeitiesetapas,kuris
baigėsi,išnarsčiustotalitarizmoveikimomechanikąir
jampačiamnunykus?

Nežinau.Niekadnesudaręskokiųįsipareigojimųnei
imdamasplunksną,neijąpadėdamas.Rašymasnebuvo
misija,rašiau,nespatiko.Paskuirašytinusibodo,kaip
anksčiaupieštiirtapyti.Atrodo,kaddaugmažviskas
parašyta,okartotisnesinori.Tikriausiaiparašytane
viskas,betprirašytatikraidaug,skaitytojasturiiško

rinktis.Kitavertus,negalirašyti
priešokiais,laisvalaikiu.Kolsusi
kurireikiamąbūseną,kolįsijauti,
kartaispraeinasavaitės.Procesas
trunkairdieną,irnaktį.Jeigutuo
patmetuturidarytidarkąnors,
jeiguišsiblaškai,viskasšuniuiant
uodegos,turipradėtiišpradžių.
Kūryba–profesionalusdalykas.
Šiuometuesukitokiuosebėgiuose.
Ateityvėlviskasgalipasikeisti.

Arkuriantpasaulįberibų(pagal
programiškąpirmąjįJūsųapsaky
mųrinkiniopavadinimą)pavyko
išplėstiracionalizmosusiaurintą
gyvenimovaizdą?Ar įstengėte
pažvelgtiužtopasaulioribų?Ko
kiąpatirtįatradoteneaiškumų,
atsitiktinumų ir staigių likimo
posūkiųprozoje?

Atsakyčiau,kadracionalizmo
susiaurintągyvenimovaizdąpra

plėstipavyko.Bentjausaupačiam.Dabar,aišku,jau
pripratauprietoberibiopasaulio,tadnebūtinaigalėčiau
tiksliaipasakyti,kadštai,girdi,nuočiajispraplatėjo.
Didžiausiapatirtis–supratimas,kadpasaulis,kurį
kiekvienasišmūsųmatome,tėravienasišmilijardų,
kadfaktiškaijokiovienobendropasaulionėra,yratik
žmonės,kiekvienasgyvenantissavojesimboliškoje

Saulius Tomas Kondrotas

„TIKĖjImAS – TIK PASAuLĖŽIūROS ASPEKTAS...“
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tikrovėje.Ištosupratimoišplaukiadaugkas.Vienas
pavyzdysbūtųtolerancija.Kitas–ciniškumas.Betuž
viskąreikiamokėti...

TarpXXa.antrospusėslietuviųrašytojųJūs–vienas
stipriausiaineigusiųkaimokultūrojeįsišaknijusiątau
tinęsavimonę,okartujojeglūdinčiąreliginękultūrą.
Arkosmopolitinėorientacijayratinkamiausiaslaidas
išbristiiškultūrinioprovincializmoirkartuatnaujinti
literatūrąbeikultūrą?

Tautinėsavimonėyralaikinasirdirbtinisreiškinys,at
siradęssuligpirmosiomismuitųsąjungomisEuropoje
irprimygtinaikurstomaspolitiniaissumetimais,nors,
pavyzdžiui,visiškaiprieštaraujapačiaikrikščionybės
idėjai.Žvelgiantistoriškai,žmonėstūkstantmečiussave
tapatinosuįvairiausiomisbendrijomis,tapatinimasis
sutautašiamekontekstetėraakimirka.Nekaltinčiau
dėlkultūrinioprovincializmoreliginėskultūros,bet
tautinėsavimonėmanatrodorimtasakidangtis,proto
irjausmųpančiai.Literatūrairkultūraatsigaus,kai
žmoniųpiniginėpastorės.Kuodaugiaubusgalinčių
mokėti,kuoplatesnėrinka,tuodaugiaužibaloįlite
ratūrosirkultūrosliepsną.Tikimybė,kadliteratūros
reikėsvienamištrijųžmonių,nedidelė.Betkaižmonių
milijonai,taiirporeikiųįvairovėauga.

Kokiasvertybesnukrikščionėjusiojeerdvėješiuolaiki
niamžmoguibeDievogalipateiktidabartinėliteratūra?
ArmoralinisreliatyvizmasyraužJūsųvaizduojamo
pasaulioribų?ArJūsųprozojematytiramstis,užku

rionusitvėręsherojusgalėtųišsigelbėtinuoneviltiesir
asmenybėssubyrėjimo?

Atsakantįpirmąjįklausimą,literatūrapirmiausia
galiišplėstižmogausakiratį,parodytipasaulioirgy
venimoturtingumą,atskleistididelęjausmųirmąsty
senosįvairovęirkartupamokytijausmųbeimąstymo,
sukurticharakterįirasmenybę.Literatūragaliišugdyti
žmogausvertėssupratimąiružuojautą,betnetiktas
dorovinesvertybes,oirestetines.Nežinau,armanopro
zaapsaugojokąnorsnuonevilties,betmanau,kadbet
kokiaknygaasmenybępapildoirpraturtina,netjeigu
kasnorsnuotosasmenybėsirnutrupa.Apiemoralinį
reliatyvizmą–stačiainiekonežinau.

Arsekatedabartinęlietuviųliteratūrą,arjikeliasi
pookupacijosmetųiš„kultūrosgriuvėsių“,arpastebite
kokiųnorstikroatsigavimopožymių?Kaiprašytojasga
lėtųprisidėtipriepilietinės,demokratinėsvisuomenės,
priebendruomeniškesnėsvalstybėskūrimo?

Dabartieslietuviųliteratūrosįdėmiainestebiu,bet
nemanau,kadčiagalėtumekalbėtiapiekokįnorsat
sigavimą,kadangistipritamūsųliteratūranebuvo
niekad.Neiprieškarą,neiokupacijosmetais.Buvo
irtebėraįdomiųautorių,betdidžiausiarašiniųmasė
visuometbuvosilpna.Kitavertus,turbūtpanašussan
tykisirkitosešalyse.
Odėlrašytojoindėlioįdemokratiškąvisuomenę,tai

turbūtčiatiksmanoatsakymasįankstesnįklausimą
apievertybes.



629NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 11

Apie va ka rus ir Rytus 

IRENAVAIŠVILAITĖ

paStaboS

„RytaiyraRytai,VakaraiyraVaka
rai“,–tvirtinonetikėtaivėlišpopulia
rėjęsRudyardasKiplingas,neblogai
pažinojęsšiuometupirmuose laik
raščiųpuslapiuosenuolatminimas
vietas.
VakaraiyraVakarai...Betkurios

Vakarųsostinėsknygynuosemato
miausiosevietosepuikuojasiknygos
apie islamą, islamizmą, terorizmą,
Osamą binLadeną,Afganistaną,
Pakistaną,arabųkraštus...Vienos
išleistosseniau,kitoskątik.Interne
tiniaiknygynaiišbaigėžinomųislamo
irarabųpasauliospecialistųveikalus,
kuriuosneseniai skaitė tikkiti tų
sričiųspecialistai.Okąirkalbėtiapie
spaudąirteleviziją– interviu,doku
mentiniaifilmai,diskusijos...
Vakarųpasaulis lieka ištikimas

sau–bandosužinotiirsuprasti.Girdė
tibalsų,kaltinančiųVakarusegocen
trizmu,nesiskaitymusulikusiupa
sauliu,nenorujįpažintiirteigiančių,
kadtoksegocentrizmasišprovokavo
dabartinękrizę.Absoliutidauguma
tųbalsų–vakariečių,kuriųsavikri
tiškumonesudrumsčiašaliasėdintis
kitasvakarietis–islamo,Afganistane
gyvenančiųgenčiųarislamofunda
mentalistiniųgrupiųPietryčiųAzijoje
žinovas.
Perarabųpalydovinętelevizijątran

sliuojamuosepasisakymuoseVakarai
kaltinamipanašiaisdalykais,bettų
pasisakymųnelydidiskusijosapietai,
kasyraVakarai,kodėlArtimuosiuose
RytuosearVidurioAzijojevienaarkita
Europosvalstybėelgėsitaip,kaipelgė
si,negirdėtiprancūzųarbritųistorijos
specialistųsvarstymų.
Šiai televizi jai  kartkartėmis

vaizdajuostęsudarvienasavokalba
atsiunčiantisOsamabinLadenaskal

tinakrikščionisšimtmečiustrukusiu
arabų irmusulmonųpersekiojimu.
Besiklausantjokalbųatrodo,lygtik
vakarkryžiuočiaiužėmėJeruzalęar
ispanaiužkariavoAndalūziją.Susi
daroįspūdis,kadneikalbančiojo,nei
tų,kamtoskalbosskirtos,neglumina
kryžiausžygiųirJAVpaminėjimas
tamepačiamesakinyje.Žinoma,bin
Ladenokalbosyrakovosšūkiai,juose
nereikiaieškotidaugiau,negugalima
rasti.TačiaubinLadenasišsakogana
paplitusį„Rytų“įsitikinimą,kaddėl
visųjųnelaimiųkaltiVakarai.
Šiojesituacijojenetpatysdidžiau

sisavoskultūroskritikaiVakaruose
priverstipripažinti,kadkonflikto
pusiųnuostatosyraasimetriškos.
EgocentriškiemsVakaramsvisdėlto
nesvetimasbandymassuprasti „ki
tus“irnetpolinkisužtų„kitų“bėdas
prisiimtiatsakomybę–kartaistikrą,
kartaismenamą.
Jaugraikųstoikaispėjo,kadbarba

raivisgikalba,onetikbeprasmiškai
burbuliuoja.Montesquieusmalsavo,
kąpersaimanoapieprancūzus.XIXa.
susiformavusikultūrinėantropologija
parodėkitąkolonializmopusę–ne
tikbritųarprancūzųadministracijos
įvedimą,betir„čiabuvių“kultūrosir
jųteisėssavonamuosegyventipagal
savotvarkąpripažinimą.Tiesa,XIXa.
beveiknebuvovakariečių,manančių,
kad„čiabuvių“kultūraprilygstava
karietiškai.
Visųkultūrų lygybės idėja labai

nesenairgrynaivakarietiška.Mat
kaivakariečiainorinuosekliaikal
bėtiapievienoskultūrospranašumą
prieškitą, jieturiįvardytilyginimo
kriterijus,nustatyti tamtikrąver
tybinęhierarchiją,pripažinti,kad
vienidalykaiyrasvarbesniužkitus.

Įhierarchijas labaiskeptiškaižvel
giančioliberalizmokūdikis–politinis
korektiškumas,–nepakęsdamaskon
fliktų,paskelbėtotalinioreliatyvizmo
principą–vertybėsnegalibūtilygina
mos,taiginėrairkultūrųvertinimo
beilyginimogalimybės.
Politiniskorektiškumaspaplitoto

liau,negubūtųgalimatikėtis.Visai
neseniaiTalibanošvietimoministras

Mutavakilis,atsakyda
masįžurnalistųklausi
musapiežmogausteises
ir įkalintuskrikščiony
bėsplatinimuapkaltin
tuslabdarosdarbuotojus,
kuriemsužBiblijosvi
etoskalbalaikymągresia
mirtiesbausmė,bylojo

lygkoksSorbonosarKalifornijos
universitetodoktorantas.„Nevisose
kultūrosežmogausteisėsyravienodai
suprantamos.Mesginamežmogaus
teises,bet taip,kaip jasapibrėžia
mūsųreligijairmūsųkultūra.Klysta
bandantiejimumsprimestisavąžmo
gausteisiųapibrėžimą.Pasaulyjeyra
daugkultūrųirdaugreligijų“,–primi
nėvakariečiamsbarzdočiusministras,
akivaizdžiaisusipažinęssukultūrų
dialogoidėjomis.
Taipsuprantamokultūrųdialogo

šalininkailabaidažnaigriebiasiįro
dymų,primenančiųapieneVakarų
kultūrųdidybęarkaltes–kalbama
apieViduramžiųarabųirkinųmoks
liniusbeitechnologiniuspasiekimus,
apieXIIarXIIIa.ArtimųjųRytųir
Ispanijosmusulmonųvalstybiųpa
kantumąirapietometokrikščioniškų
Vakarųbarbarybę.Panašiųargumen
tųnoriaigriebiasi irbinLadenas,
kviečiantistikėjimobroliusatkurti
VIIa.arabųšlovę.
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Vakariečiamsšieargumentaidarė
irtebedaroįspūdį.Netaipseniaisa
vaitraštyje„Veidas“skaičiauestetikos
specialistoAntanoAndrijauskoteigi
niusapiebegalinįsenųRytųpranašu
mąpriešjaunusVakarus.Sutikdama,
kadSaladinassukrikščionimiselgėsi
žmoniškiaunegukryžiuočiaisumu
sulmonaisiržydais,kadParyžiujear
Kelnevykopogromaiarkadkoldūnai
muspasiekėišKinijos,visdėltonega
liupamiršti,kadRomojeirParyžiuje
dabarstovimečetės,Londoneveikia
daugybėislamomokyklų,oSaudoAra
bijosorouostenettranzitiniųskrydžių
keleiviainegali išlipti iš lėktuvosu
kryželiuantkaklo.Sunkupavadinti
žmogiškaisarkilniaisSaladinogerbė
jus,kurieNiujorkodangoraižiuspa
vertėkrematoriumubeveikpenkiems
tūkstančiamscivilių.
Pastarųjųmėnesiųįvykiaipuikiai

parodė,kadVakarųkultūraitiniš
tobulinosugebėjimąpripažintisavo
pačiosprieštaravimusbeisavoribo
tumą.Pakankaapžvelgtinorsvienos
savaitėsVakarųžiniasklaidossvarsty
musapiekarąAfganistane,jometodus
irperspektyvas.Tačiaurugsėjo11d.
itinbrutaliaipriminė,kadvienadi
džiausiųvertybiųVakaruoselaikomas
pakantumasirpagarbakitoniškumui
nėrapasaulyjevisuotinaipripažįsta
mosvertybės.Mažato,kadužVakarų
kultūrosribųpakantumasdažniausiai
nėravertybė.Poilgesnėspertraukos
pasigirdoklausimas–ar,pasiryžę
būtipakantūs,galimekalbėtiapiepa
kantumoribas?Aryradalykų,kurių
galimenepakęsti?Aryradalykų,dėl
kuriųvertakariauti?Europosvalsty
bių parlamentuose,balsuojančiuose
dėlsavokariųsiuntimoįpagalbąame
rikiečiams,netikdešinės,betirkairės
politikaikalbaapievertybes...
Betjeigukalbameapiepakantumo

ribas,turimesugrįžtiprietamtikros
vertybiųhierarchijos,pripažinti,kad
esamaabsoliučių, taigi irvisuoti

niųvertybių.Sekuliariaiirliberaliai
Vakarųminčiaitaididelisžingsnis
„atgal“.Bettikvisuotiniųvertybių
buvimoprielaidaleidžiakalbėtine
apiekylantįcivilizacijųkonfliktą,o
apiekovąužcivilizaciją.
Galjaugalimakalbėtiapiepolitinio

korektiškumopabaigą?Vargu.Bet
įdomu,kadkaikurieVakarųprotai
pastebėjo,jogdiskusijoseapiemusul
moniškąjįfundamentalizmąkolkasne
dalyvavonėvienasmusulmonas,kuris
būtųstudijavęskrikščioniškąjįfunda
mentalizmą.Aryratokiųmusulmonų,
indusų,kinų?Jeinėra–kodėl?
Manau,kadpastarasiskonfliktas

irjoaplinkybėsskatinavakariečius
įsitempti,pripažįstantkiplingišką
maksimą,kad„VakaraiyraVaka
rai“irgaliišliktisavimitikbūdami
ištikimisvarbiausiemssavoprinci
pams,pagrįstiemstamtikravertybių
hierarchija.Pavyzdžiui,pakantumas
yradidelėvertybėtikpripažįstant
žmogauslaisviųirteisiųvisuotinu
mą,krikščioniųvadinamąprigimtiniu
žmogausorumu.
JonasPauliusIIpastaraisiaismė

nesiaispabrėžiareligijųdialogobūti
nybę.Religinisdialogasvisųproblemų
neigreitai,neilengvaineišspręs,bet
jisgalipadėtiišeitiišaklavietės,įku
riąpasaulyjeakivaizdžiaiyrapatekęs
kalbėjimasapiežmogausteises.
TąaklavietęPrahojeneseniaipri

pažinoFrancisFukuyama,dalyvavęs
penktameirpaskutiniameVaclavo
Havelo sumanyto „Forumo 2000“
renginyje.Jispabrėžė,kadžmogaus
teisėsyradorovinėšiandienoscivili
zacijosraiška,betpraktiškasjųįgy
vendinimasgalibūtisukarikatūrintas
irkaddiskusijaapiežmogausteises
Vakaruosevisaineseniaibuvotikras
jovalas,nesvisdaugėjoreikalaujamų
teisių–atsiradorasiniųirseksualinių
mažumų,čiabuvių,kaltinamųjųteisės,
teisėmirti.Bežmogausteisiųdaryra
galingagyvūnųteisiųgynėjųgrupė...

Tiesąsakant,keturioseankstesnėse
„Forumo2000“laidosedažniaubuvo
galimaišgirstikalbų,gynusiųbūtent
Fukuyamoskritikuotąpožiūrį įtei
ses.„Forumas“svarstėglobalizacijos
problemasirjodalyviaidažnaineat
sispirdavopagundaiapspardytinetik
ekonominę,betirkultūrinęVakarų
hegemoniją,pažeidžiančią„čiabuvių“
arpanašiasteises.ŠiemetPrahoje
Nobelio taikospremijos laureatas
ElisVyzelispastebėjo,kadrugsėjo
11d.privertėatsibusti.Globalizacijos
kritikamsikišiolįgalvąnešovė,jog
galimaglobalizuotiblogį.Teroriz
masyradidžiausiasžmogausteisių
pažeidimas–sakėVyzelis.
TęsiantFukuyamosmintis,norisi

pridurti,kadkariniokonfliktoakivaiz
dojevisųtųteisiųišvardijimasatrodo
paprasčiausiaijuokingas.Tikriausiai
juokingasjisatrodytųįvairiųtautybių
irkultūrųasmenims,dėlžmogaustei
siųsėdėjusiemskalėjimuose,patyru
siemskankinimusaržuvusiems.
Vakarųkultūrosžmoniųgyvenimo

taisyklėsklostėsilabaiskausmingai,
josnėraneitobulos,neinuosekliai
įgyvendinamos,betGandhi,Sacharo
vas,kinųirlietuviųdisidentaigynė
tastaisykles,dėljųdaugybėžmonių
traukėsiirtraukiasiišsavonamų–iš
Kubos,Vietnamo,Alžyro...Kažkada
tostaisyklėsbuvovadinamoseuro
pietiškomis,visaineseniai– „bur
žuazinėmis“,taigiskirtingomisnuo
„socialistinių“ar,kaipteigiaTalibano
švietimoministras,„islamiškų“.
O gal yra įmanomos visuotinės

taisyklės,pagrįstosvisuotinėmisver
tybėmis?Taisyklės,kuriųprivalome
laikytisnet tada,kaioponentaiar
priešininkaijųnesilaiko?
Kad irkąmanyčiauapiepacifis

tus,protestuojančiusprieš taikių
gyventojų aukasAfganistane,turiu
prisiminti,kad„Rytuose“nebuvonė
vienosdemonstracijospriešcivilių
aukasNiujorke.
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Žolęžaliąkaipgaisą,
Gaisąžaliąkaipžolęmatau.
Vėduliavokadaise
Eglėvasarosnaktįman,tau.

Tierugiai,kuršlameno
Pernaktisvilnimis,kiekregiu,
Tavo,žeme,omano
Tikbangavimastavorugių.

Mūsųkartossutilpo
Visosčiaįvardustuospačius.
Nuokalneliosupilto
Jojant–eglėžirgamsprokarčius.

Vakaraisusimąstę.
Žaliosžvaigždėsdangujžaliame.
Okasverktųmanęs,tie
Jauseniaiapverktipožeme.

Skaistūskitonegavę
Ženkloapdovanotniekada,
Kaipįširdįargalvą
Tiksumirtinaduotažaizda.

Eglėbangpūčiuivartos,
Kurvardukampašauktidarliks,
Nors išmirusios kartos 
Irdidžiausiatautosmūsdalis.

1999

***

Mėlynaspavasaris,narcizai
Tarsimotersskaudančiomgalvom
Irbeprotiškomakim:tasvisai
Žemeigyslomveržiasigyvom.

Sunėščia,nuleidusiosblakstienas,
Kalbasinėščiaapienamų
Dvasiojlangus,pilnusmėnesienos,
Įsčiojklausantkūdikiams,ramu.

Dievoveidąskaistųjįužtemdę,
Drumsisžemėsrūpesčiaiširdies
Tyliojegelmėjrytoj,kaipšiandie...
NorstikvienasDievastegirdės.

Nakčiaisaulėuždegamėnulį.
Užaugintamgaudesiovarpų
Manpakalniųvandenyssugulę
Atsidūstaužmirštieskvapu.

Jeibusliūdnašiojšviesoj,tai,skliaute,
Dievasmanoliūdesyjgyvens.
Irkeliai,kurieskirtikeliauti,
Purvinuosšlamėjimuosrudens.

Irlelijos,svyrančiosįtylą,
Baltosbuskaipbuvonuopradžios.
Augažuvys,uodegosjomsskyla.
Šakospumpurusgaluospražios.

Praeityjnuoatdūsionutolo
Žemė,einaliūdesyskeliu.
Oraspilnasblizgesiogeltono.
Juodasmedisdarosižaliu.

Mėlynaspavasaris,iršventai
Dienaigęstant,iškažkuraidu
Dainininkėsbalsąinstrumentai
Varijuojagailesčiuigaidų.

2001

EILĖRAŠčIAI

Jonas Juškaitis
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BAŽNYčIA PRIE TuRGAuS

Žarojbažnyčiabokštaissavo,
JojSauleApsisiautusbūna.
Osaulėdienąpabučiavo
IrmenaMindaugokarūną.

Kaipkelssenelėsusiglamžius,
Kurmirspati,kitospravirkti
Palaidotos,taipeinaamžiuos
Mūskaulaislelijapromirtį.

Naktisžvaigždėmtamsasišblizgins.
Saviirtie–verksmingoveido,
Irtapavargėlėnubrizgus,
Ir–kadjustokiusDievasleido...

Pasaulimano,pasisekti
Padėkvisiems.Kankinamiestą
Kaitrakaipdykumą–pernaktį
Įkaitęakmenysnevėsta.

Aplinkšventorių–lygvaržytis,
Kuriampuikiaupagelstpritinka,
Visokielapai,netmažytis,
Imsrudenėlįišmintingą.

Visigyvenimąpamėgę.
Žiūriuįsvetimasnasturtas.
Ojisspindėdamasprabėga...
Gražustoksvakaroneturtas.

Tėvynėjmestėvynėsklaikūs
Netekębuvom...kraujopirkto...
Lygnemielubalsukoksvaikas
PerPakylėjimąpravirktų.

Jazminai,lieposiralyvos
Pakelėmis,kuržarosvienos
Aplinkturgavietę–kaipgyvos
Visatoskūdikystėsdienos...

2001

***

Tylojtunuolatmanšlamėjimas
Irvėjotupašnekesys.
Koksmūsgyvenimas,kaipėjomums,–
Priglaudusausįjiklausys.

Grįžtuišsapno.Irnežinoma,
Konetekauirkodarliks.
Manęspatiestiknegrąžinamo
Negrįžtadidelėdalis.

Dienaakisatmerkėspinduliu.
Kasbuvokuo,kaskuoyra,
Popradžiaibūtožodžiodidelio
Išaiškinsvienmirtiestyla.

Banguojailgesiusavojoje
Galybėjvasarapermus,
LygtyliaiskambintųSegovija
Alhambrosatsiminimus.

2001

***

Kaipakmuoįvandenįkrintu,
Dieve,įTave:žinojimasratu
Plečias,otikėjimasgiliau
Visgramzdina,nesTavyjkartu
Sutikėjimuirsužinojimu,kasTu,
Kaipakmuonurimtapsivaliau.

Kainėrakobūta–tai,kasbūna,
Atsimintžiūrėdamas,skubus
Užmarštin,matauprosaulęliūdną
Tai,kasbus,kadamanęsnebus.

Irnežemėspasakasdainuoju
Ašdabar–stebiuosvien,kaiplakiai
Žemėjirgyvenimumanuoju
Tutiksavopasakąsekei.

2001
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apžvalga

Mon sin jo ro Ka zi mie ro  
fe no me nas

Vac lo Vas aliu lis Mic

Po a. a. mon sin jo ro Ka zi mie ro Va si
liauskomirtiesjaupraėjokeliossa
vaitės,kuriasužpildėnesibaigiantys
žavūsatsiliepimaibeidėkingiatsimi
nimai,pasikalbėjimųaidaižiniask
laidojeirgyvųžmoniųeiliųeilėsprie
karsto,miniaperlaidotuves,būriai
priekapoperVėlines.Viskasjaudi
namaigražu,norskartaispadrumsčia
mirusiojoramybęneitinkorektiškas
atskleidinėjimasviešumai joasme
niniųnuostatų,kuriasžurnalistai
„išpešė“išsilpnėjančioligonio.
Norsmėnuo–mažaslaikoatstumas,

visdėltogalimateigti,kadmūsųjud
riamegyvenimepirmiejiįspūdžiaijau
yraišsakytiirleistinamėgintiimtis
šiokiostokiosrefleksijosapiegarbųjį,
brangųjįvelionį,vadintą„visosLietu
vosmonsinjoru“,„tiltu,jungusiuLie
tuvąsuDievu,–jisdabarsugriuvęs“
(arkasatstatys?).

Mon sin jo ras Ka zi mie ras Va si liaus
kasištiesųyrabuvęsirliekadidelė
ApvaizdosdovanaLietuvai.Savo
asmenybe, interesųplatumu, labai
nuoširdžiugerumujisgebėjokurtiir
palaikytiKatalikųBažnyčiosryšįtiek
sudaugeliuliaudiesvarguolių,tiek
irsukūrėjaisbeipolitiniogyvenimo
vadais.PrezidentasValdasAdamkus,
sužinojęsapieMonsinjoromirtį,pa
sakėtai,kątikriausiaiišgyvenovisa
Lietuva:„Netekometikrodvasininko
iržmogaus,vienosšviesiausiųmūsų
laikųasmenybių.Jošviesusoptimiz
mas,dvasiosstiprybėbuvoir,manau,
liksžmoniųširdysekaiptikrasdva
sinisorientyras,padedantis įveikti
sunkumus,dvasiosnuopuolįirsiekti

visusLietuvosžmonesvienijančių
vertybių“(ELTA,20011014).
MėginsiupažvelgtiįmonsinjoroKa

zimierofenomeną,remdamasisirsavo
patiesbendravimosujuopatirtimi,ir
kitųatsiliepimais.

Su si ti ki mai, ben dri ke liai

Pirmojitrumpapažintis–Kauno
kunigųseminarijoje1942m.(vėliau
arkivyskupoMečislovoReiniokvie
timujissubūreliukitųentuziastų
perėjo įtuometukuriamąlietuviš
kąVilniausseminariją).Įsidėmėjau
nedidutį,smulkų,meilųidealistąir
optimistą.
Antrąkartąsusitikome,kai1948m.

vasarąpatekauįVilnių.Kenčiajosiela
dėltautinėsirreliginėspriespaudos,
betnepraradęsvilčių,nesvarstydamas
pasiryžęsaukotisuž ateitininko ir
lietuviokunigoidealus.Pometųkun.
Kazimierasjaulageryje.
Trečiassusitikimas1956m.rudenį

Švenčionyse,kaijisbuvotrumpamiš
leistaslaisvėn.Džiaugėsi,kadsenukai
senutėsgaunapensijas,kaddaugyra
mokyklųirmokinių,irsielojosi,kad
valdžiaslegiaBažnyčią,slopinatauti
nęmintį,prievartaujainteligentiją.
Ketvirtaskartas,arbajauvisasu

sitikimųkaskada,–poLatvijostrem
ties.Bendravimasvisąlaikąšviesus,
tikkunigasKazimieraskartoja,kad
jaučiasiblogiaunegu lageryje,nes
žmonėspriblokšti, įbaiminti, ištolo
lenkiasikunigo.
Penktasmūsųbendravimoperiodas.

Kun.KazimierasVilniuje,Šv.Rapolo

bažnyčioje.Jampavedamaatlikinėti
daugbažnytiniųpatarnavimų.Jismė
ginajuossušildyti,suasmenintisavo
nuoširdumu,domėdamasiskiekvienu
sutinkamu,ypačjaunužmogumi,at
rasdamasjosielojedeimančiukų.Gydo
sužeistassielas, įsiskaitęsįFiodoro
Dostojevskio„Pažemintuosiusirnu
skriaustuosius“.Kunigaijuokaudavo:
„Arsuskaitei,kiekkartųšiandienper
pamoksląkun.Kazimieraspacita
voDostojevskį?“Tylomisbendrauja
sukeliomisarkeliolikainteligentų
šeimų:sumenininkaisVildžiūnais,
gydytojuVincuRasteniu,prof.Vanda
Zaborskaite,Šalkauskiais,–irmane
nusivedaKūčiųvalgytiįvelioniopro
fesoriaus StasioŠalkauskiošeimą.
IšjodaugsužinauapieMaskvosdi
sidentųjudėjimą.Gaila,nepataikiau
įakademikoAndriejausSacharovo
apsilankymąkunigobuteviršŠv.
Rapolobažnyčioszakristijos.
Vėliau–visasieladžiaugiasiAt

gimimu,norsnesibraunaįjopriekį.
Vysk.JulijonasSteponavičiusištrau
kiakun.Kazimierąišvikarėliųeilių
irskiriaatgaunamosArkikatedros
klebonu, išrūpina jampopiežiaus
rūmųkapeliono–monsinjorogarbės
vardą (turėjaumalonumąRomoje
surašytimašinėlevyskupoprašymą
tuoreikalu).Katedrosatšventinimas,
josadministravimasirsielovada,šv.
Kazimierorelikvijųgrąžinimas,Sau
sio13osiosaukųlaidotuvės,arkiv.
JulijonoSteponavičiauslaidotuvės,
arkiv.AudrioJ.Bačkioatvykimas,
Šv.Tėvolankymasis,atkurtoskunigų
seminarijosrektorystė.Sukisirsukis,
oplaučiaipavaišintiangliųdulkėmis,
okepenysnukentėjusiosnuonekvalifi
kuotomaitinimotremtyseirapskritai
nekvaršinantsaugalvosklausimais
„Kąvalgysime?“ar„Kuovilkėsime?“
(Mt6,31),kartaisširdisneritmingai
tabaluoja.
Bendraujame,dažnaitalkinu,ko

mentuodamastometodidžiųjųšvenčių
liturginesapeigas. 1991–1993m.
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tampunuolatiniuMonsinjoroben
dradarbiu,Arkikatedrosrezidentu.
Abiemnėįgalvąneateina,kadvieno
saulėgalėtųtemdytikitosaulę,tad
jis mie lu no ru ski ria man su mas su 
pamokslu,transliuojamasperradiją,
osaupasilieka,kasjoširdžiaimie
liausia–kukliasMišiassuvaikais.

Šieapspintaaltoriųirprilimpaprie
meilumutrykštančiobaltosenelio.
Jiemssakomidorinamiejipamokslė
liaisupavyzdžiais(dažniausiaiapie
gerąmergytęirblogąberniuką,kar
taisatvirkščiai).Daugkalbamaapie
mamą,tėtę,senelęirdraugus,neper
daugapieJėzų(atsiprašau,jeiklys
tu),betvaikaisMonsinjoruineteko
nusivilti,kaipnekartąnusivildavo
suaugusiaisiais.
ŠiuolaikuMonsinjorasširdimipa

linkstaprie„buvusiųjų“.Labainori
atleistivisąsovietiniųmetųpraeitį
net irneatgailojantiemsdėl jos,už
taijųiškartopamėgtas.Kai1992m.
vasarą,artėjantSeimorinkimamsir
referendumuidėlKonstitucijosprojek
to,VyskupųKonferencijaišsiuntinėjo
skaitytibažnyčioselaišką(kurįartik
nebuskonsultavęsirnuncijusJusto
MullorGarcia?),buvojamepastrai
paapietai,kadnusikaltusiejiDievui
irTėvyneituriaiškiaitaiatitaisyti.
Išdrįsautapačiakryptimilaiškąiš
sakyklospakomentuoti,taigrįžusįį
zakristijąMonsinjorasirtuometAr
kikatedrojepatarnaudavęsViktoras
Petkusėmėspiestimane įkampą:
„Kaipgalėtumejūsarašreikalauti,
kadtienusižengusiejiateitųirprieš

jusarmaneatsiklauptų?!“–„Neprieš
manetegulklaupiasi,opriešLietuvą“,
–atsakiau,betatsakymaspašnekovų
nepatenkino.Paskuimons.klebonas
porąmėnesiųvisskirdavomanlaikyti
vienastųšv.Mišių,kuriosnetran
sliuojamosperradiją.Specialiaiar
nespecialiai–neklausiau,irjisnieko

neaiškino.
Ne pai sant 

šio epizodo,
mūsų santy
kiailikošilti.
Kai 1993m.
tu rė jau  i š 
vyktiįRomą,
mačiau, kad
jis su tik ru 
liūdesiu sa
kė: „Gal jau
nebepasima
tysime...“Ra
minau, kad

protarpiaisparvažiuosiu,irtaipbuvo,
betjoapgailestavimasmanlabiausiai
įkritoįširdįišvisųpalydinčiųjų.
Pažiūros įevangelizavimobūdus

nelauktaiišsiskyrėdarvienuatveju.
Vykopasitarimas,rodos,Švietimomi
nisterijojetikybosdėstymomokyklose
klausimu(turbūttaibuvo1989ieji).
Prof.MeilėLukšienėpareiškė,kad
atskirai tikybosmokytinereikėtų,
užtektųhumanistinėsmoralės,kuri
jukmūsųkraštesuvokiamakrikščio
niškai.MudviemsutėvuJonuBoruta
buvonetikėtumas,kaiprof.Lukšienės
pažiūraipritarėnetikjos(irmano)
bičiulėprof.VandaZaborskaitė,betir
mūsųbrangusisMonsinjoras.Tadasu
t.Borutaturėjomeaiškinti,kad,tiesa,
moralėspostulataiapskritaisutampa,
betskiriasimotyvacija.Kąpasaulie
tinėsmoralėsaretikosmokslasteigia
tikdėlnatūraliųjų,žmogiškųmotyvų,
krikščioniškojimoralėtaipapildomai
pagrindžiareliginiaismotyvais,teikia
antgamtiniųpaskatųirreliginiųugdy
mosipriemonių.Galųgalesovietinės
mokyklosauklėtiniainegavodidžiulės
kultūriniopalikimodalies,Švento
joRašto irkrikščioniškoskultūros
vyksmopažinimo,–neturėtųtoliau
taiptęstis.

Supratome,kadgarbiajamMon
sinjoruiyraartimiausianatūralioji
dorinėplotmė,labaibrangiosžmogiš
kosiosvertybės,tautiniaiirmoraliniai
idealai,nevisadasiejamisuKristumi
irBažnyčia.
Ar tikne1997m. rudenįmons.

KazimierassubūreliukitųLietuvos
kunigųapsilankėmarijonųvienuoli
joscentreRomoje,via Cor si ca 1.Savo
prakalbėlėjepareiškė: „Laimingas
žmogus,kurisgavokentėtiužsavo
idealus.Esuvienastųlaimingųjų“.
Klausydamiesi jokalbųsusirin

kimuose,pokalbiųperTVirradiją,
dažnaiišgirsdavomeminint„šviesos
pasaulį“,„idealus“,„aukštąsiasverty
bes“.Kokios taivertybės, tikretai
vienąkitąnurodydavo: tiesą,gėrį,
altruizmą,sąžiningumą.Kienokito
tokįpadangeskriejantįkalbėjimą
būtumepalaikęanachronizmu,mig
lotuneįpareigojančiumoralizavimu,
o jam ti ko.

Po mir ti niai ai dai

Mąstantapiegarbausbičiulioišgy
venamąirdeklaruojamąidealizmą,
klausantisdaugeliožmoniųatsimi
nimų,netikėtaisušvitomintis:Kazi
mierodvasiojebuvoužkonservuotajo
ateitininkiškajaunystė,okonserva
vimuipatarnavotieduneLietuvoje
praėjędešimtmečiai.
TuriuiliustracijąišAustralijos.To

žemynolietuviųsielovadosdirekto
riauskun.JuozoPetraičioMICpa
kviestas,1997m.pavasarįaplankiau
šešisarseptynisAustralijoslietuvių
telkinius,padėdamasjiemsatliktiga
vėninįvelykinįsusikaupimą.Irkas?
Keliosevietose,ypačAdelaidėje,radau
gražiųgražiausiai išlaikytąmūsų
kartosjaunystę,tometoateitininkų
nusiteikimus.Gėrėjausiirstebėjausi.
Gyvenimovėtrųmėtytiirvėtyti,viso
kiosgyvenimopatirtiesįgijęžmonės
nesutaposusvetimaaplinka,vidumi
izoliavosinuojosirišlaikėišgimtinės
įkitąžemėsrutuliopusęatsivežta,
kas jiemsesminga irbrangiausia:
lietuviškąkatalikiškądvasią,idealius
nusistatymusirvertinimus.

Mons. Kazimiero vasiliausko 50-ties metų kunigystės medalis. 
aversas, reversas. Dail. petras gintalas
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Kitailiustracija–pasikalbėjimesu
„Lietuvosryto“korespondente(2001
1020,Nr.246)išsakytasmonsinjo
rojaunųdienųpožiūrisįmergaites,
nepakitęspervisągyvenimą:„Mer
gaitėsmanvisosbuvotokiosgražios,
šventos,ojųpasaulisdauggražesnis
neguberniukų.Visadamanodraugės
buvomoterys, josdaug jautresnės,
dvasingesnės“.Šiuosžodžiusskai
tydamastaipirregiuXXa.ketvirto
dešimtmečioateitininkutes.Deja,da
barlabairetaipasitaikosutiktitokių
mergaičių.Jasmankartaisprimena
jaunosvienuolės,jųkandidatėsirti
kinčios,nuoširdžios,šviesiosirdoros
pasaulietės.
Korespondentėpripažįsta,kadjos

paskutinispokalbiskeliosdienos
priešmirtįMonsinjorui buvoper
ilgas irper sunkus, omesgalime
paklausti,ardelikatuirhumaniška,
„lašelineilėtaikapsint“,stengtiskuo
daugiau ištraukti iš silpno ligonio
netirapietai,apiekąjisbūtųlinkęs
nutylėti,apieką,sveikasbūdamas,
nemėgokalbėti nė supašaukimo
draugais.Turbūtesamanetikfoto,
bet iržodžiopaparacių...Štaiapie
svajonętaptivyskupunesuišjogir
dėjęsnėmenkiausiosužuominos.
Atvirkščiai, jamnelipoprieširdies
nei iškilmingosiosvyskupo funkci
jos,nei administravimopareigos,
kuriųvyskupuiapstu.Jįvarginoir
katedros,irkunigųseminarijosad
mi nist ra vi mo rei ka lai.
ArįsivaizduojameVaižgantąvys

kupą?Jispatsbūtųstebėjęsistokia
perspektyva,irmusjistebina.Taspat
sumūsųmieluojuMonsinjoru,kurį
daugelisvadinomeantruVaižgantu.
Nereikėjojamvyskupystės,sumitra
jambūtųbuvęsunkiaubūtisavimi.
Maironisvosvosnetapovyskupu,

kažkaspakišokoją,tadabuvopaguos
tasaukščiausiuprelatolaipsniu–gavo
apaštalinioprotonotarotitulą.Betar
būtųMaironistautaididesnis,tapęs
vyskupu?
Tiesa,kadmonsinjoroargarbės

pre la to ti tu las kar tais tei kia mas 
besitikintiemsmitros ir josnega
vusiems.Visadamatestidaugiau

tinkamųmitraiuždėtigalvųnegu
mitrų.Bet vyskupopareigos ski
riamosneužnuopelnus,ožiūrint
kandidato tinkamumobūtivysku
pijosvadovu.

Ne aišku mai

Kurijosparengtamenekrologepa
sakyta:„1997m.po ke lių pa kar to tų 
pra šy mų mons. K. Va si liaus kas at
leidžiamasišVilniausArkikatedros
klebonopareigų ir joprašymupa
skiriamasemeritu[t.y.pensininku,
–V. A.] prie Vil niaus Šv. Mi ka lo jaus 
bažnyčios“.Tuotarpuminėtamepo
kalbioįrašeteigiama,kadmons.Kazi
mierasbuvęsatleistastą pačią die ną,
kadapaprašė.
Kaip ten iš tikrobuvo?Kadangi

mirusionepaklausi,pasiteiravauar
kivyskupijoskurijoje.Vysk.Juozas
Tunaitisperžiūrėjodokumentus ir
radotokiąeigą.
19940605mons.Vasiliauskaspra

šosinuoliepos1d.atleidžiamasišSe
minarijosrektoriausirArkikatedros
Bazilikosklebonopareigųdėlpablo
gėjusiossveikatos–širdiesaritmijos
irkt.Pomėnesioarkivyskupasraštu
paprašodartęstisielovadosdarbą
Arkikatedrojeiržadapaskirtitalkon
vikarą.Tikpometų,19950825,pa
tenkinamasprašymasatleistiišSemi
narijosrektoriauspareigų(tikriausiai
prašymasžodžiunesykįarkivyskupui
primintas,nesArkikatedrojenuolat
susitikdavo).
19960514raštuMonsinjoraspri

mena,kad jaupriešdvejusmetus
prašėsiatleidžiamasišklebonoparei
gųirdabar,medikųskatinamas,vėl
prašoatleistiišArkikatedrosirleisti
prisiglaustiprieŠv.Mikalojausbaž
nyčios.Turėjodarpraeitikonemetai,
irtikvisiškaipriartėjus75mečiui,
19970405,arkivyskupasatsiliepia:
„NebedrįstunekreiptidėmesioįJūsų
prašymusraštuiržodžiu...“
Įvairiomisprogomismatydavau,

kaiparkivyskupas,dabarkardino
las,AudrysJuozasBačkisbrangino
Monsinjorąirjįgerbė.(Tainereiškia,
kadturėjęsvisadaaklaijampritarti.)

Jeigukeliosdienospriešmirtįmūsų
velionisprabiloapie„dvisaules“ ir
arkivyskupobodėjimąsijuo,taiman
klausimas,arkartais ligonionesu
klaidinoatmintisiremocijos.
Dvasininkųapsistumdymaidėlam

bicijų–tokiatolimamansfera,kad
nenoriupriejosilgiausustoti.
Pasaulietiškąjąvisuomenęnuolat

intriguojakunigų celibatoklausi
mas, irnesykįatrodo–darlabiau
negupačiuskunigus.Apie1960m.
buvopasaulyjeatliekamaanonimiška
apklausašiatema.Vyskupųkonfe
rencijospirmininkasvysk.Juozapas
MatulaitisLabukaspasirūpino jos
atlikimuLietuvoje.Gautiduomenys
parodė, jogdidelėkunigųdauguma
pageidauja,kadkunigamsliktųceli
batopareiga.
Monsinjoraspaminėjopopuliarų

humoristinįteiginį(jismėgoirmokėjo
juokauti):„Kažkokssenelis,ganėtinai
nukvakęspopiežiusėmėiruždraudė
[kunigų]vedybas“(pokalbissu„Lietu
vosžinių“korespondente,20011015,
Nr.241).Monsinjoruitikriausiaibuvo
žinoma,kadšv.GrigaliusVII(popie
žiavęs1073–1085m.)neišradoceli
bato,tiksutvirtinokelisšimtmečius
prieštaigyvavusią(susvyravimais
ir išimtimis)praktiką.Ligospatale
mūsųvelionis leido saupasvajoti
apiegalėjusiasatsirastiLietuvoje600
darniųkunigųšeimų.(Beje,arvisada
garantuotatadarna?XIXa.Rusijoje
daug „popovičių“ tapomaištingais
revoliucionieriais.)
Vėlpasitelkimevaizduotę:mūsų

Kazimierassugražiašeima,apsup
tasmylinčiosžmonos,būriovaikų
irvaikaičių.Arbūtųjistadagalėjęs
taipišdalytilaikąirširdįšimtamsir
tūkstančiamsbesiblaškančiųsielų,
kaiptaidarėbūdamasvienas?..
PatsMonsinjorassautokiovaizdo

netapė.Minėtamepokalbyje„Lietuvos
ryte“ jistvirtino,kadjam„niekada
neatėjomintisišsižadėtikunigosu
tanos“irkurtišeimą,netirLatvijos
tremtyje,kainebuvoleidžiamaviešai
eitikunigopareigųirreikėjodirbti
kroviku,tąsytissu100kgsvoriojavų
maišais.
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Skaitėme,kaipšvelniai jisprisi
menasavogimnazijosdrauges,okartu
sako,kadnėišjųnebūtųgalėjęsišsi
rinktiidealiosgyvenimodraugės:„Aš
galėčiaumylėtitiktokįžmogų,kuris
yravisųvertybiųįsikūnijimas.Oviena
mergaitėbuvograži,kita–protinga,
trečia–gera“.Dvasiosirkūnovar
guoliusmylėjobesąlygiškai,oviso
gyvenimodraugei–neįmanomirei
kalavimai.Arnesutiko„svajoniųmer
gaitės“?–„Galirbuvotokiamergaitė,
betjiniekadatonesužinojo“.
Atsimenu,kartąMonsinjoruipa

siguodžiaudėlpasitaikančiųsusi
žavėjimų.Jisatsiliepė lygiaikaip
kitadosVaižgantas:„Aštamneturėjau
laiko“.
Reziumuodamižmogausgyvenimo

vaizdą,turimeteisępagalvotinetik,
koksjisbuvo,betirkoksgalėjobūti.
Tarkime,VasiliauskųKaziukasnepa
sirenkakunigystės.Tadajamaiškus
keliasįliteratūrosstudijas,veikiaune
įkūrėjusarliteratūrosmokslininkus,

oįpedagogus.KažkuriLietuvosmo
kyklaturipuikųliteratūrosmokytoją,
mylimąmokinių,branginamąkolegų,
pasireiškiantįBiržųarkuriokito
miestokultūriniamegyvenime.Tai
gražu,garbinga,betgerokairibota.
Žinaupuikiųliteratūrosmokytojų–

LaimąAbraitytę,JonąKvederaitįir
daugiau,betsunkupalygintijųišda
lijamągėrįsuMonsinjoropaskleistu
gėriu,taippat–jųgarsąsuMonsin
jorogarsu.Monsinjoroatvejisparodo,
kuoištiesųyraprivilegijuotaskunigo
pašaukimas,kokiasplačiasirįvairias
galimybesskleistigėrįjisduoda.
Matydamišiasgalimybes,įvykdy

tasmonsinjoroKazimierogyvenime,
palinkėkime,kadkuodaugiaukunigų
kartusutikėjimupanašiaiskleistų
gerumą,nuoširdumą,praktiškąarti
momeilę.Nevisimes,kunigai,taip
gražiaipanaudojameBažnyčios ir
laisvosvisuomenėsmumsteikiamas
galimybes.Nemanau,kadturėtume
dosnesnęširdį,sukūręšeimas.

Pa ly gi ni mai

AtsisveikinantsuvisųmūsųMon
sinjoru,kažkaipsavaimekylanoras
palygintijįsukitaisiškiliaisiržino
maisLietuvosdvasininkais,jaumiru

siais:kuniguRičarduMikutavičiumi,
kardinoluVincentuSladkevičiumi,
kuniguČeslovuKavaliausku.
Sua.a.kunigupoetuRičar du Mi

ku ta vičiu mi.Abu–poezijosmylėtojai,
betvienasirrašė,okitastikmintinai
mokėjošimtuslietuviųirrusųpoetų

eilių.Kun.Ričardasatnaujinokelias
bažnyčias irsukaupė,sako,penkių
milijonųlitųvertėsmenokolekciją.
Mons.Kazimierasvisądėmesįirtriūsą
skyrėsieloms,nesienoms,ojovisas
lobis–knygos.Abumanbrangūs,abu
traukėžmoneskaipmagnetasgeležį,
betmonsinjoruiVasiliauskuibuvoto
limaspompastiškumas,ir,manyčiau,
jopoveikisžmonėmssiekėgiliau.
SukardinoluVin cen tu Slad ke vičiu

milabaidaugbendra:neturtas,nuo
širdumas,prieinamumas,visuotinis
atlaidumas.Išdaliesskiriasipožiū
riaiįkaikuriasBažnyčiosdogmasir
drausmę.Kardinolaspasiryžęsguldyti
galvąužkiekvienąjostikėjimotiesą,
Monsinjoraskartaispriartėdavoprie
pasauliečiųmąstysenos,norsnieko
neatsisakėirnepaneigė.
Manatrodo,kadpokalbyjepareikš

tosiosabejonės–dėlneįsigilinimo
(galėjo lageryje ir tremtyjekaiku
riasteologijosžiniasišbarstyti)arba
tiesiogprisitaikantpriesilpnaireli
giškai informuotospašnekovės.Abi
paminėtosdogmossiejasisuAtpirkėjo
motina.Kąjossako?
„Nekaltasšvč.MergelėsMarijos

prasidėjimas“Bažnyčiosirteologijos
supratimuišreiškiatąfaktą,kadšvč.
Marijossielanuopatjosegzistavimo
pradžiosbuvusipripildytašventu
momalonėsirnepaliestagimtosios
nuodėmės.Pasaulietiškusžmones
šisklausimasdominamažiausiai.
Monsinjoras,beabejo,pavartojošį
terminątaip,kaipjįdažniausiaivar
tojapasauliečiai,turėdamiomenyje
JėzausgyvybėsprasidėjimąMarijos
įsčioseŠventosiosDvasiosveikimu,
neprisidedantvyrui.Nepamąstoma,
kadjeiguMa ri jos pra si dė ji mas, tai
kalbamaapiejos,neJėzausgyvybės
pradžią.Monsinjoras,kaip irkiek
vienaskrikščionis,dažnaikalbėdavo
Apaštalųtikybosišpažinimą:„Tikiuį
DievąTėvą...irįJėzųKristų,viena
tinįJoSūnų,mūsųViešpatį,kuris
prasidėjoišŠventosiosDvasios,gimė
išMergelėsMarijos...“Monsinjoras
suprato,kadnelengva šitai tikėti
tiems,kurieužmiršta,kuoarkangelas
Gabrieliuspagrindė,apreikšdamasšią

r e l i g i j a

Kun. ričardas Mikutavičius, justinas Marcinkevičius, kun. mons. Kazimieras vasiliauskas. 
1997 gruodžio 19 d. lvga
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žiniąMarijai:„Dievuinėranegalimų
dalykų!“(Lk 1,27).
Kitaabejonė:„Kaipperpamokslą

manįtikintižmones,kadji[švč.Mer
gelėMarija]suvisukūnubuvopaimta
įdangų?“Pabrėžiama„suvi sukūnu“,
suvokiantžmoniųįsivaizdavimą,jog
tuotvirtinama,kadjinukeliavusi į
dangųsusavožemiškuojukūnu,su
visaiskasdieniaisjoporeikiais,ribo
tumaisirvargais.Betgikalbamaapie
kitokįkūną.KatalikųBažnyčia(pa
našiai,tiktruputįkitaipStačiatikių
Bažnyčia)tikiirtvirtina,kadMarija
paimtaįdangųsuperkeistu,sudva
sintukūnu–tokiu,kaipišnumirusių
prisikėlusioirdangunįžengusioKris
tauskūnas.Taivisaikitaplotmė,kiti
parametrai.Monsinjoras,tikėdamas
Kristausįžengimąįdangų,galėjone
sunkiaipripažinti,jogKristusgalėjęs
amžinybėjeirsavoMotinaisuteikti
tokįbūvį,kaipJopaties.
Monsinjoras išsitaręsužeutana

ziją?Manau,pirmiausiajamrūpėjo
paguosti tąmotinągydytoją,kuri
pirmiausiavisomis jėgomiskovojo,
kadsunkiaisužalotassūnusnemirtų,
opaskuinusivylėtossunkioskovos
vaisiais–didžiuliaiskentėjimais–ir
medicinospriemonėmispadėjo jam
numirti.Monsinjorasgebėjoįsijaus
ti įtokiąbeviltiškąmotinosbūseną
(kančią,neįprasmintąmaldosirat
sidavimoDievui),betkartuaiškiai
pasakė,kadpatstaippadarytinega
lėtų.Užuojautatarytumpateisina,o
dvasia,prigimtisnesutinkapribaigti
netirbeviltiškoligonio.
Trečiąpalygintinąvardąišgirdau

neišžiniasklaidos,betištikinčiųjų
lūpų:kunigasČes lo vas Ka va liaus kas!
Kaunoseminarijoje jiebuvokurso
draugai,ryšysnenutrūkęsirKaziukui
persikėlusįVilnių.Abulagerininkai,
abuniekoneteisiantys,dosniosširdies
žmonės.Kun.ČeslovasvienąKūčių
vakarąatidavėužėjusiemssenukams
paskutinįsavošvarkąirvienintelę
sutanąirdžiaugėsitapęspanašusį
šv.JuozapąBetliejujeKristausgimi
monaktį...
Kun.Kavaliauskas,Dievoapdova

notasgenialiaisgabumaisvisiems

mokslams,ieškojųsintezėssuDievo
Apreiškimu.Gyvenimopabaigoje
atrandaypatingą, tiesiogkosminę
dangunpaimtosiosAtpirkėjoMoti
nosreikšmę.Betkun.Česlovas–ne
susirinkimų,ne iškilmingųposė
džiųžmogus.Jispasiekiatūkstančių
protus ir širdis radijo bangomis,
teologiniaisraštaisireilėmis.Savo
įžvalgomis jisdalijasisukunigais,
mieliausiai jasatskleidžiasiauram
intelektualųrateliui.Česlovaslenkė
Kazimierąmoksliniugilumu,ošisjį
–komunikabilumu,galirasmeniniu
pa trauk lu mu.
DėkojuApvaizdai,kadmanleido

ilgąlaikąšildytisvisųšiųketuriųsau
liųatokaitoje,ypačtrijųbendraamžių
beistudijųmetodraugų:kardinolas
Vincentasbaigė studijas1944m.,
straipsnioautorius–1945m.,mons.
Kazimierasirkun.Česlovas–1946m.
(irmūsųgimimometainuosekliai
išsirikiuoja:1920,1921,1922,1923).
BuvomepirmosiosNepriklausomy
bėsskoniodosniairagavusi,Antrojo
pasauliniokaroirankstyvojopokario
grūdintakarta.
Niekadanesvajojauprilygsiąsnei

kun.Česlovui–mokslingumu,nei
mons.Kazimierui–meilumuirširdies
dosnumu,neikardinoluiVincentui
–šventumu.Tad juo labiau laikau
dideleDievodovananuojaunystėsiki
pastarųjųmetųpatirtąjųdraugišku
mąirgerumą.

At si svei ki ni mas

Paskutinęvasarąmons.Kazimieras
daugirramiaikalbėjoapieartėjančią
gyvenimopabaigą.
„Suprantu,kadgyvenimosulėlydis

artėjairjokiųkalnųjaunebenuversiu,
todėlpagrindinismanorūpestis–kaip
gražiainumirt... [...]Reikiasuspėti
viskąpadaryti,kad išeičiau iš šio
pasauliovisusmylėdamas,visiems
atleisdamasirkadmanvisiatleistų“
(pokalbisRes pub li ko je,20011015,
Nr.241).Irkitopokalbiofragmentas
(Lie tu vos ry tas,20011015,Nr.241):
„Matdanguiašgeraipasiruošiau,o
žemėsreikalaipaliktibetvarkos.Tu

riujuosbūtinaisutvarkytilabaiilgam
irrimtamlaikui“(kalbėjopirmiausia
apiesavobibliotekospadovanojimą).
Kaipgeražmogui,kai jamramu

dėldangaus!
Irmums,pasilikusiems,taippatra

mudėljo.MąstydamasapieDievoir
žmoniųtarnoKazimierosusitikimąsu
amžiųTeisėju,rodos,girdžiuKristaus
jamtariamusEvangelijosžodžius:
„AteikitemanoTėvopalaimintieji,
paveldėkitenuopasauliosukūrimo
jumsparuoštąkaralystę!Juk... jūs
manepavalgydinote,...pagirdėte,...
priglaudėte,...aprengėte,...aplankė
te,...atėjotepasmane...Kiekkartųtai
padarėtevienamiššitųmažiausiųjų
manobrolių,manpadarėte“(Mt25,
34–36.40).
Kaddaugybędvasiškaipamaitino,

pagirdė,prikėlėirpakėlė–nemažiau
vertinga,kaipduonosarvandens
paduoti.
Galnevisiesamepasirengęišriš

ti iškalčiųneatgailojančius,tačiau
turbūtvisi suprantame,kad tokia
buvomonsinjoroKazimierocharizma,
daugeliuisielųatvėrusineapsakomą
Dievogerumą.

 
 P. S. Gar bie ji, bran gie ji Re dak

to riai!
 Įkliu vau su sa vo pa si siū ly mu. Ma

niau, už teks ne kro lo go, bet pa ma tęs, 
kiek jau pri ra šy ta ne kro logų ir pokal
bių, su pra tau, kad rei kia ne be ne kro lo
go, o pa svars ty mo, pa ly gi ni mo, ga liau
siai dis ku si jos. Jums pa tiems aišku, 
kaip keb lu vie to mis atitolti nuo dau
ge lio ko ne ak lai my linčių jų.  Ti kiuo  si, 
kad šie pa svars ty mai nenu žemi na 
Ve lio nio, vei kiau da ro jį relje fin ges nį. 
O koks Jums įspū dis? No rėčiau iš girs ti 
ne lauk da mas nu merio. 

 Ar ne per daug kal bos apie tai, kas 
ga li at ro dy ti kaip ma no sa vi rek la ma? 
Leidžiu ją pa mažin ti.

 Bū ki te gai les tin gi, ne duo ki te daž nai 
to kių ri zi kin gų te mų!

 Jū sų K. V. A.

 Vė juo ta lap kričio nak tis, jau se niai 
po vi du nakčio, jau 11.16, Gai les tin gu
mo Mo ti nos die na... 

 

r e l i g i j a
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iranalitiniamedarbenevengiančio
vaizdingožodžio,braižas:„Taigikai
kurie„Duonosvalgytojų“perskaity
moraktaibarškapatiesautoriaus
kišenėjebeikyšokituosejokūriniuo
se“4.Taimetaforinėskalbosženklas,
kuris,atsidūręsmokiniorašinyje,gali
būtinesuprastas–nevisimokytojai
toleruojatokią„žodžio laisvę“.Kal
bamairapiekūrinio„vidinįplaną“,
„temųgrandinę“,kuriąturįsperteikti
interpretacinisrašinys,atsisakant
nereikalingųpublicistiniųarlyrinių
ekskursų5. 
Nuoschemų, lentelių irrodyklių

tinklopavargusiakisieškoatramos
kontekstuose,kurieleidžiaįtekstą
žvelgtiišplatesnėsperspektyvos.Ar
tokskontekstosugrąžinimasteisė
tas?Taip,–teigiakritikai,nesne
įmanomaaklaipaklusus„įdėmaus
skaitymo“ reikalavimamsvertinti
eilėraštįkaipantgamtiškosmetatikro
vėsfaktą,atribotiliteratūrąnuokitų
kultūrossričių.Mokinysturi jausti
kontekstą,kartaissusilaikydamas
nuotiesioginiųnuorodų.Būtinane
vienišnarstytikūrinįdalimisirvėl
beklaidųsurinkti,tačiauirįžvelgti
jį tradicijospanoramoje,atpažinti
irtai,kasunikalu.Viliūnonuomo
ne,reikiakalbėti irapie filosofinę
motyvaciją,nestaipnusakomalite
ratūrospasaulėvoka:„Mokydamiją
atpažinti,mokiniusįvesdiname[...]
irįvisuotinėskultūroserdvę,univer
saliausiųbūtiessampratų,amžinųjų
egzistenciniųklausimųakiratį“6.Rei
kalavimainemaži,egzaminaivisada
artėjagreičiauneinorėtųsi,baimėsir
nepasitikėjimosavojėgomispakanka.
Mokytojaipatysreiškianepasitenki
nimąpakitusiomismokymoprogra
momis,nuogąstauja,kadnepakanka
žiniųteorinėmsnaujovėmsįsisavinti.
Pasigirstabalsų,kadtekstoanalizėir
interpretacija–nekiekvienammo
kiniuipasiekiamaaukštuma,kurią
šturmuotibepasirengimopražūtinga

Pervertuskelisnaujesniusmokyk
lomsskirtusliteratūrosvadovėlius,
taipirnorisisušuktididžiosišminties
žodžius: „Kolgyveni, tolmokaisi“.
Šiandienvidurinėsmokyklos lietu
viųkalbos ir literatūrosegzaminas
yrabenesvarbiausiasirtarsiviską
lemiantis.Gimtajailiteratūrai,kuri
jaukelintasdešimtmetis laidojama
mokytųkritikųdiskusijose,taireiškia
galimybęirpatvirtintisavogyvastin
gumą, irsutvirtintiteigiamąįvaiz
dį jaunosioskartossąmonėje.Per
vertinamapati literatūrosmokymo
strategija:atsisakoma ideologinių
nuorodų,kūrinys išskiriamaskaip
savaiminėvertybė,nepriklausoma
nuokasdienėsbuities,politiniųintri
gųarnetpatiesautoriauspirminio
sumanymo.
Tokspožiūrisįliteratūrosmokymą,

mūsųsąlygomisneįprastas,nėrajokia
naujovėpasaulinėjepraktikoje.Ivo
rasA.RichardsasdarXXa.trečiame
dešimtmetyje eksperimentavopa
teikdamasJAVkoledžųauditorijai
„apnuogintus“ tekstus– išplėštus
iškonteksto, be jokiųbibliografi
niųnuorodų,netgineatskleisdamas
au to riaus1.Nuoanglosaksų„Naujo
sioskritikos“laikųžinoma„įdėmaus
skaitymo“(clo se re a ding)teorija.Ši
sąvoka, anotanglų literatūrologo
marksistoTerryEagletonoironiško
pastebėjimo,„reiškėsmulkią inter
pretacinęanalizę–veiksmingąprieš
nuodįestetiniamtauškėjimui;bet
kartu jis [skaitymas] leidomanyti,
kadvisosankstesnėskritikųmokyk
losteįstengdavoperskaitytimaždaug
trisžodžiuseilutėje“2.Lietuviškame

Tekstų supratimo link
MANFREDASŽVIRGŽDAS

kontekstetos„ankstesnėsmokyklos“
yrasocrealizmo,literatūrąpavertusio
politiniuįrankiu,palikimas;jopada
riniaišiandienjauneitinaktualūs,
tačiaubūtinybėatsiriboti išlieka.
Todėlpabrėžiama,kaddabarsiūlo
makoncepcijaišesmėskitokia:„Dar
neseniaidažna literatūrospamoka
mokyklojegalėjoapsieitibepačiosli
teratūros.[...]Atrodo,jogtiesioginis
mokiniodialogassutekstu,sukūriniu
rimtaipretenduojataptiliteratūrinio
ugdymocentru,išstumdamastradici
nęliteratūrosistorijąkaip„istorijas
apie literatūrą““3.Taippradedama
knyga,žymintiposūkįgimtosios li
teratūrosmokymo istorijoje.Tokio
pobūdžio interpretacijų rinkiniais
(„Tekstoanalizėmokykloje“ (1998),
„Literatūros teksto interpretacija“
(2000), „Literatūrosklasikos inter
pretacijos“(2001);visųsud.Giedrius
Viliūnas,tekstusnagrinėjaVUdėsty
tojai)irrekomenduojamaremtisren
giantisbaigiamiesiemsegzaminams,
čiapateikiamairrimtųmetodologinių
patarimųmokytojams, irpraktinių
iliustracijų.Aišku,universalausre
cepto,padedančioįveiktiskausmingą
žinojimą,kadniekonežinai,nėra:
estiautorių,neignoruojančių ir is
torinėsapžvalgosmatmens(Albinas
Jovaišas,analizuodamasDonelaičio
„Metų“ fragmentą,nurodo irpoeto
biografijosduomenis:nutolusiosepo
chosautoriusbe tokiokomentaro
sunkiaiįsivaizduojamas).Semiotinius
brėžiniuspasitelkusio,tačiaufolklo
rinės tradicijospaveikumuvisdar
pasitikinčioMarcelijausMartinaičio
tekstenesunkiaiatpažįstamaspoeto,

K u l T ūr a

1 Haw thorn j., Moderniosios literatūros
teorijosžinynas, vil nius: Ty to al ba, 1998, 
p. 216.

2 eagle ton T., Įvadas į literatūros teoriją, 
vil nius: Bal tos lan kos, 2000, p. 54.

3 vi liū nas g., „pra tar mė“, in: Tekstoanalizė
mokykloje, vil nius: al ma lit te ra, 1998, p. 5.

4 Mar ti nai tis M., „ro mu al das gra naus kas“, 
in: Literatūros teksto interpretacija, vil nius: 
al ma lit te ra, 2000, p. 157.

5 Ta mo šai tis r., „al fon sas Ny ka-Ni liū nas“, 
in: Literatūrostekstointerpretacija, p. 154.

6 vi liū nas g., „li te ra tū ra ir pa sau lė vo ka“, 
in: Tekstoanalizėmokykloje, p. 176.
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(taiįrodėskandalingišiųmetųegza
minųrezultatai).
Naujiejiliteratūrosvadovėliaikaip

tikirturėtųbūtipriemonė,padedanti
prisitaikytiirišliktiteksto(anksčiau
daugiausiakalbėtaapieeilėraštį,ro
maną,dabaržanrųdefinicijossąmo
ningainutrinamos)pažinimokelyje.
Jųišleistanemažai–vadovėlių,moko
mųjųknygelių,skaitiniųchrestomatijų
iratskiriemsautoriamsskirtųkritikos
rinkinių.Informacijosniekadnėraper
daug,ypačpateikiamosneišvienos
tribūnos,dėstomosskirtingaisbalsais,
taipsudarantsąlygasrinktisirlyginti.
Šiojesrityjepirmiausiapažymėtinos
keliųleidyklų(„Almalittera“,„Baltos
lankos“,„Šviesa“)pastangos–taile
mia Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
orientacija,ALFkonkursai,pačių
leidyklųapsukrumas.Leistiknygas
mokyklomsyrapelninga– jomspa
kankamaiatseikimabiudžeto lėšų,
tiražaidideli,didesnęjųdalįišperka
bibliotekos.Ekonominėleidybospusė
nevisadaidiliška,tačiaudėlišmany
mostokosplačiauneapta
rinėtina.
Praėjo laikai,kaimo

kiniaiar jų tėvaigalėjo
nesirūpinti, iškokiųva
dovėliųjuospasiekstrokš
tamosžinios.Informacijos
epochaLietuvoježengia
koja kojon su eilėmis
priemokymopriemonių
knygynuose...Įknygyną
be išanksto susidaryto
kruopštaussąrašoužsu
kęsmokinukasarrūpes
tingastėveliskieksutriks:
storųir puošniųknygų
pilnoslentynos,okurijų
reikalingiausia?Čia il
gėliauapsistosime tiesvyresnėms
klasėmsskirtaliteratūrosmokomąja
medžiaga.
Skaitiniųknygospirmiausiapaste

bimosdėlįspūdingosapimtiesirsto
riausiopopieriaus.Kasdientampytisį

mokykląšias„plytas“ištiesnelengvas
darbas7.Įjasužsimotasutalpintitai,
kasreikalingiausianeitinstropiam,
pritinginčiamraustislentynosemoks
leiviui;beto,pateikiamikelikitur
sunkiairandamikūriniai(pvz.,Kosto
Ostrauskodrama„Čičinskas“),gau
siaitrumpintospagrindinėskritikos
tezėsapierašytojus ir tai,kas jau
anksčiauleistuoseskaitiniuoselaikyta
klasika.Rizikuotivengta,dauguma
kūrybospavyzdžiųtiesiognurašyta
išankstesniųleidimų.Keista,kadiš
gausiosJuditosVaičiūnaitėskūrybos
pasirenkamivistiepatyseilėraščiai
(man,pvz.,jauseniaineaišku,kodėl
tokiu„amžinaichrestomatiniu“ lai
komasciklas „Karaimai“), stiliaus
požiūriuvienodaatrodoMartinaičio
eiliųatranka.Permažavietosišeivių
autoriams(tik150iš583puslapių:
susidaroklaidinantis įspūdis,kad
sovietinėsLietuvosrašytojųir išei
viųindėlisbeveiklygiavertis).Daug
„kabliukų“galimapriekabiainurodyti
betkuriamemoksleiviamsskirtame

leidinyje,juolabkadkiekvienasbent
kiekknygųišmintiesragavęspilietis
viskitaipįsivaizduojaidealųlitera
tūrosrinkinį;čianepritaikomigriežti
binarinėslogikosprincipai.Manas
meniškaiatrodo,kadpermažaTomą

Venclovąpristatytidviemeilėraščiais
(tiesa,įdėtairpluoštelisminčiųišjo
kritikos).Kitavertus,ganavykusiai
kontrastoprincipušaliasudėtosci
tatos išKazioPreikšo „Tarybinės
lietuviųliteratūrosuždavinių“(1946)
irpartizanoBroniausKrivickoeilės
(norsneiPreikšostiliusnėraunikalus,
neijoskelbiamosmintysoriginalios,
tačiaujosvykusiaiperteikiatuomet
tvyrojusią teroroatmosferą,kurią
galbūtdar labiaubūtų išryškinu
siosištraukosišbaimingųPutinoar
kitųrašytojųatsiprašinėjimųtame
pačiameLKPCKposėdyje; tačiau
jukparodytinusižeminusį,palaužtą
rašytoją–nepedagogiška...).
Be„oficialiosios“skaitiniųknygos

mokinysgalirinktislietuviųirpasau
linėsklasikospavyzdžiųiš„Baltųlan
kų“leidyklos„Klasikos“,„Skaitinių“
ir„Almoslitteros“„Skaitymų“serijų.
Galtiknerekomenduotinasusigundyti
„Saulabrolio“leidyklos,pasidabinusios
darir„LeidėjųasociacijosBIBLION“
titulu,rinkiniais,viliojančiaissolidžia

apimtimi.Čia,neatsiklau
susautorių, į popierių
„guldoma“viskasbeaiš
kesnėssistemos,propor
cijųsuvokimoirtekstolo
ginėsnuovokos.Namudinė
atrankatiesiogsudarko
atskirųautoriųbendrą
vaizdą(galimatarti,kad
vieniemsautoriams,pa
kliuvusiemsįsudarytojos
rankas,pasisekalabiau,
kitiems–menkiau).Pvz.,
pateikiantNykosNiliūno
eilėraščius,kažkodėlteks
tai imti iškeliųknygų,
netišoriginalausrinkinio
„Vynostebuklas“ (1974)

(nepaisantto,kadpatsautoriuskai
kuriuos iš jų,pvz., garsiąją „Išsi
vadavimonaktį“, išesmėspataisęs
rengdamasvėlesnes, jauLietuvoje
išleistasrinktines „Būtieserozija“
(1991)ir„Eilėraščiai“(1996)),oapie

Suskaitytas „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“. 2001. ričardo Šileikos 
nuotrauka 

583 p. Taip pat te ko var ty ti 11 kla sės skai ti-
nius, su da ry tus van dos Za bors kai tės ir re  ginos 
Nor ke vičie nės. Tai tik rai sun kiai pa ke lia mi 
fo lian tai – dvi kny gos, tu rinčios pa ten kin ti 

vi du ti nio moks lei vio po rei kius. Ne pa slap tis, 
kad dau gu ma mo kyk lą bai gia iš sa miau su si-
pa ži nę dau giau sia su šio se chres to ma ti jo se 
pa tei kia ma me džia ga. 

7 Tu riu ome ny je skai ti nių rin ki nį, re ko men-
duo tą Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos: Lietuvių
literatūrosskaitiniai12klasei, 1940–1995, 
sud. ele na Bu ke lie nė, vil nius: Švie sa, 1998, 
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chronologinįnuoseklumągalimavi
siškaipamiršti...8 
Taigisušaltiniųpasirinkimumo

kyklojeneturėtųkiltiproblemų,o
jeiirkyla,tainebentfinansinės:ne
visosebibliotekoseįmanomarastišių
leidinių,opirktiknygynenevisada
leidžiatėvųkišenė.Skaitytojusšios
įmokyklinępublikąorientuotoskny
gostraukiairskoningaisviršeliais.
Dabar jau,atrodo,pripratomeprie
patamsėjusių,sustabdytolaikoilgesį
spinduliuojančiųrašytojųnuotraukų,
puošiančių„Baltųlankų“„Skaitinių“
seriją.Šiosknygelėstarsi įtvirtino
suvokimą,kadkūrėjaibuvonekažin
kokiųmistinių jėgų įkvėpti irpa
kylėtipranašai,rūsčiaižvelgiantys
nuopjedestalų irbareljefų,o tokie
patkaipmes–pavaldūslaikui,žmo
giški,pažeidžiami,kaip tašviesos
ardomanegatyvoplokštelė...Na,o
naujausiųtechnologijųsužavėtakar
tasulietuviųliteratūrosklasikabent
atsitiktinaigalisusitikti irplačiose
interneto lankose(šisUNESCOre
miamasprojektaskažinkodėlapėmė
tikjaumirusiusautorius:pvz.,čiayra
Nagys,betnėraBradūno;vienintelė
išimtis–Brazdžionis)9.
Kokiosnaujovėspatraukiažvilgsnį

atsivertusvadovėlius?Apie įvairių
laikotarpių literatūrines sroves ir
kūriniustradiciškesnižinovaikalba
istoriniobiografiniometodosąlygo
tomis irpatikslintomissąvokomis.
Jovaišasatsižvelgia įnaujausių li
teratūros istorijaiskirtųdiskusijų
rezultatusirvietoje„pagonių“mini
„senameldžius“,sureikšminaskirtumą
tarp„senosioslietuvių/Lietuvoslite
ratūros“10.Skaidriakalbapristatyti
pagrindiniaisenosiosraštijosžanrai,
tekstoparaštėse išryškintos ir įrė
mintossvarbiausiostezės.Vadovėlis
įtvirtinasuvokimą,kadbūtinapažinti
savokultūrosšaknis,kiltiesženklus,

nes,anotpasakojimąužsklendžiančios
išvados:„Turime[...]tęstinęvalstybės,
kultūrosirliteratūrosliniją:Lietuvos
DidžiojiKunigaikštystė–Lietuvos
Respublika,kuriojegyvenamešian
dien“11.Nuosenovėsperšokantprie
XXa.kūrybosapžvalgos,pažymėtina,
kadpastarojovadovėlioautorėVanda
Zaborskaitėėmėsinelengvodarbo–
aptartistilių,kūrėjųirkūriniųįvairo
vędviejuosenedideliuosetomeliuose,
konspektyviaipristatančiuoseaudrin
giausiošimtmečioliteratūrosderlių12. 
Apierašytojusprabiltakondensuota,
informatyviakalba,tačiausklandus
chronologinis skirstymaskultūros
stiliųraidospožiūriukartaisstringa
(pvz.,Švietimoepochospanoraminis
vaizdasnetikėtaiapimairVydūną,ir
netIevąSimonaitytę–atrodytų,vien
todėl,kadMažosiosLietuvoskūrėjai
galėjopatirtitiesioginįsąlytįsuEu
roposApšvietosidėjomisskaitydami
žymiausiųšvietėjųveikalusarnet
bendraudamisuGoethe,Herderiu).
Apskritaiabiturientamspravartu
kartojantkursąperverstineperkrautą
pašalinėmisdetalėmisžiniųapielite
ratūrąsąvadą.
Tikbėda,kadmažailaikotegalima

skirti literatūrosteorijai,bekurios
atraminiųstulpųegzaminoanalitinis
rašinysgalivirstipasklidusiųirtar
pusavynederančiųminčiųsankaupa.
Lygatsiliepdamasįšįnuogąstavimą,
SauliusŽukasmėginasupažindinti
konservatyvią,priechrestomatinės
kritikosmasteliųpripratusiąmo
kytojųauditoriją irnuovokesnius
mokiniustieksutradicinėmisžanro,
stiliauskategorijomis,tiekirsudar
menkaimokyklosegirdėtaisdiskursų
teorijosapibrėžimais.Tekstosuprati
mastampaesminiusiekiniu,mattik
ma ni pu liuo jant su for mu luota te ori ja 
irremiantisasmeninenuovokaga
limatikėtisparašytipatenkinamą

interpretaciją:„tekstassuprantamas
priklausomainuoskaitytojoišmany
mo,neaiškiostekstovietosturibūti
komentuojamos.Tekstosupratimas
vadinamasjointerpretavimu“13.Kū
riniaianaiptolneuždaromisiauruose
imanentinėsanalizėsrėmuose,dėl
kosemiotinę tyrinėjimųkryptį se
niaikritikuojabiografiniometodo
šalininkai;literatūrąreikiapažintiiš
esmės–tiekepochoskontekstą,tiek
kūriniųsandarą,tiekjaisatveriamas
mintiesgelmes.Šiampažinimuiplėsti,
puoselėtiirnaujaiaktualizuotiskirta
„Baltųlankų“ mokomųjųknygeliųse
rijairatskirųkūrėjųvietąliteratūros
Olimpenustatantys„Atspindžių“em
blemapažymėtitomaisupaantrašte
„Kūrybosstudijosirinterpretacijos“.
Rimtos,giliamintėsstudijosderina
mossulaisvomis,tačiausupratimą
pagilinančiomis interpretacijomis;
kaspasakys,kurisraktaslabiausiai
tinkaatrakinti laikožymių,nesėk
mingųskaitymometodųirįsigalėjusių
mąstymostereotipųužsklęstusvartus
įsuvokimą?
Klaustukuirdroviaabejonenorėtųsi

baigtišiąapžvalgą.Kadaisemokslas,
pedagogikabentteoriškaiturėjoat
pratintinuoabejojimų,tarsiviskąpa
aiškinti.Tačiaušiandienkalbamene
apieauksuspindintįklasikospanteo
ną,kurnugriovęvienusmonumentus,
pastatydinomekitus,oapiepolilogą,
konfliktusirharmonijosilgesį,laisvą
įkvėpimąirįprasminančiąformą.Ana
lizuojameir interpretuojame–taigi
nesamelinkępasitikėti išankstiniu
žinojimu,autoritetųdiktatu. Jau
mokykloježmogusturiryžtissava
rankiškamsprendimui,autentiškai
minčiai.Pasiryžimassusijęssurizika
–arsugebėsiupriartėtipriepaslėptos
prasmės?Pirmiausiagalvojeturigimti
idėja,kadtekstasturiprasmę,kadjis
turiprasmębūtentman.

K u l T ūr a

8 Išeivijospoezija irdramaturgija, sud. 
ag nė ieš man tai tė, vil nius: Sau lab ro lis, 1999, 
p. 87–99.

9 http://ant ho lo gy.lms.lt 
10 jo vai šas a., SenojiLietuvos literatūra, 

vil nius: Švie sa, 1998, p. 12, 14.
11 Ibid., p. 246.

12 Za bors kai tė v., Trumpalietuviųliteratūros
is to ri ja. vi du ri nės mo kyk los 11–12 kla sei, d. 1, 
vil nius: Bal tos lan kos, 2000; d. 2, 2001.

13 žu kas S., Literatūros teorija irkūrinių
interpretacijos. li te ra tū ros va do vė lis 11–12 
kla sei, d. 1, vil nius: Bal tos lan kos, 2000, p. 
11. Čia tin ka pri si min ti kiek ki to kį ana li zės 

ir in ter pre ta ci jos api brė ži mą, pa teik tą vi liū-
no: „kū ri nio reikš mės ga li my bių at sklei di mą 
bū tų pa grįs ta va din ti ana li ze. [...] Toks teks to 
su sie ji mas su kon teks tais, reikš mės su ra di mo, 
pri sky ri mo, iš plė to ji mo pro ce dū ra va din ti na 
in ter pre ta ci ja“; vi liū nas g., „Nuo ko pra dė ti?“, 
in: Tekstoanalizėmokykloje, p. 12. 
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lietuva Frankfurte
Du pokalbiai

2002 m. lietuva bus Frankfurto knygų 
mugės šalis-viešnia. vokiečių rašytojas ir 
leidyklos Carl Hanser vadovas Michaelis 
Krügeris ir lenkijos 2000 m. prisistatymo 
Frankfurto mugėje literatūrinės programos 
vadovas alb rech tas lemppas su mūsų 
žurnalu dalijasi mintimis ir pa mo kymais 
apie dalyvavimo šioje mugėje savitumą 
ir reikšmę.

Kaip api bū din tu mė te Lie tu vos pri si
sta ty mo ki tų me tų Frank fur to kny gų 
mu gė je reikš mę? Kuo jis svar bus?

Mi cha e l Krüge r.Lietuvosdalyva
vimąrengiančiaigrupeireikianu
spręsti,kokiussvarbiausiusdalykus
apieLietuvąpervisusateinančius
metusturitepristatyti–kassvarbu
jos istorijoje irdabartyje.Pati isto
rija,Bažnyčios,žydų,rusųistorija,
landšaftas,geografinėaplinka(Rytų
irVidurioEuropa).Reikiapristatyti
pačiąšalį.Jeisusikoncentruositetikį
literatūrą,viskaspriklausysviennuo
gerųvertimų.Bettaitikvienasužduo
tiesaspektas.Daugsvarbiaukartu
atvertierdvę.Atvertinetikliteratūra,
oirpolitika,istorija,ekonomikabesi
domintiemsžmonėms.Turitegalvoti,
kadartimiausius12mėnesiųVilnius
yrapasauliocentras.
Jumsreikianeknygųkrūvelės,

o idėjos.ParodykiteVilniųkaipbe
siplečiančiosEuropos idėją, besi
plečiančiosrinkosdalį.Irjeitaipa
vyks,susilauksitetikraidaugdėmesio.
ŠiuometuEuropossuvokimasplečiasi,
Vilniusatsidurialabiaucentrenegu
Paryžius,negubetkadaanksčiau,ir
istorijadarosidaugįdomesnėneipas
kutiniaisiaismetais.Jeirasimešios
pasauliodaliesvokiečiųspecialistą,
kurisdirbtųkartusuLietuvosistori
kais,politikais,žurnalistais,galima
tokiąidėjąsuformuluoti, išplėtotiir
pateiktipublikai.Frankfurtomugė–
taitikaisbergoviršūnė.

Lenkijosprisistatymasprasidėjo
nuoBartoszewskiokalbos.Taibuvo
ženklas,kadčianetikknygųbeiver
slorenginys,oirpolitinisfaktas.Per
tąpatįatidarymąMiùoszaspareiškė,
kadjis,gimęsčia,gyvenęsParyžiuje
irBrukline,grįžo įKrokuvą, seną
AustrijosirVengrijoskultūroscentrą,
irtaiyrabendrosEuroposidėjosliu
dijimas,kuriosdalisjisesąs,irkaip
devyniasdešimtmetisžmogusdidžiuo
jasigalįspateiktisavoEuroposviziją
Frankfurtomugėje.Taibuvopuikus
sumanymas.

Ką ma no te apie li te ra tū ros pras mę 
šiais lai kais?

M. K.Literatūra–geriausiasbūdas
išreikšti iraprašyti tai,kasvyks
tavisuomenėje.ŠiųmetųNobelio
premijaatitekoNaipaului,vieninte
liamrašytojui,kuris labaisubtiliai
irtiksliaiaprašėtai,kasvykstasu
islamizmuneislamokraštuose.Jei
noritepatirti,kaipskirtingoskultūros
gyvenakartu,galiteskaitytiJosephą
Rothą(AustrijosirVengrijosatveju),
jei norite sužinotiapie toleranciją
ir sekuliarizaciją islamokraštuose,
skaitykiteNaipaulą, jeinoriteką
norssuprasti apie Indiją, žinoma,
galite žiūrėti televiziją, tačiau jei
paskaitysiteArundhatiRoy,vaizdą
susidarysite.

Bet vi du ti niam žmo gui ne labai įdo
mu, kas vyks ta is la mo kraš tuo se ar 
In di jo je. Dau ge lis vo kiečių net ne ži no, 
kur yra Len ki ja, ką ir  kal bėti apie Lie
tu vą ar In di ją...

M. K.Galiuremtis tikpatirtimi,
betmanopatirtisAndrzejausSta
siukoatveju,kaiskaičiaujoknygą,
joreportažus– įspūdingiausiaper
paskutiniusdvylikamėnesių.Žmonės

domisi.Turitepapasakoti80milijonų
publikaiapiesavokultūrą, istoriją,
dabartiesgyvenimą,nesištų80tik2
milijonaisusigaudo,kasčiavyksta.Ir
tik200000tųžmoniųaplankėšiuos
kraštuspaskutiniaisiaismetais.Rei
kiaparodytižmonėms,kočiaesama.
Irliteratūrabeirašytojaigalitaipa
daryti.Manoatsakymas:netjeinevisi
domisi,esamapublikos,kuriaiįdomu
irkuriairašomeliteratūrą.
Literatūra–vien žodžiai, okai

skaitaižodžius,jiesukeliavaizdinius,
taifiziologinisprocesas.Jeiparašote
žodžius,kuriežadinavaizduotę,tu
rėsiteskaitytojų.Reikiarastižodžių,
tinkamųpervienąsavaitętarptau
tiniame renginyjepaaiškinti, kas
vykstaganadidelėješalyje.Aišku,
savaitėsnepakaks,todėlreikiapra
dėtianksčiau.Pradėtinuokalbos.
Norėčiauperskaitytiesėapielietuvių
kalbąSüd deut sche Zei tung.Norėčiau
sužinotiapieemigrantus,žydųben
druomenę,apievisusdramatiškus
istorijosįvykius.Jeirasitetinkamų
žodžių,žmonėsklausys.Otai labai
tinka rin kai. Nes eko no mi ka at ei na 
paskui: jeižmonėsnesidomišalimi
arkultūra, jieneužsiimsverslusu
tašalimi.Jienoripažinti,literatūra
tėravienasnedidelisšiosupratimo
aspektas.Jei turimeplatesnėsEu
roposviziją,turimepasiekti,kadją
suprastų.Frankfurtomugė–vienas
kelių,vedančiųįsupratimą.

Ką ma no te apie lie tu vių li te ra
tūrą? 

M. K.Nežinau.Žinautiklietuvių
poeziją.Nemokulietuviųkalbos.Kaip
minėjau, jeiatvyksite irpareikšite,
kadturitepenkisromanistus,šimtą
poetų,liaudiesmuzikos–atsakys,na,
irpuiku,turėkitės!Betjeipareikšite,
kadturitešįtąpasakytiapie45Vil
niausbažnyčias,kadvienajų(Švč.
JėzausŠirdies)ligišioltebėrakalėji
mas...Norėčiau,kadkasnorsparašytų
apietaitekstą–bažnyčioserdvėyra
padalytaperdangomis:kasarčiauDie
vo–žudikasartiesiogpiniguspavogęs
žmogus?Būtųpuikusapsakymas.
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Prisistatymuimugėjenetinkapen
kiųromanistų,šimtopoetųbeitrijų
spektakliųparodymoidėja.Jotiks
las–pateiktitautosistoriją,kalbą,
šalies irvisoregionoateities idėją.
Literatūrayranedidelėšiosmozaikos
dalis.MusVokietijojelabiaudomina
dramatiškapraeitis.Reikiapradėti
nuoįdomiausiųirsvarbiausiųdalykų:
Europa,poto istorija,Rusija,žydų
klausimas,rusųklausimas...

Is to ri jos dės ty mas (tai tin ka ir lite 
ra tū rai), – Lie tu vo je kal ba ma, kad jį 
rei kia in teg ruo ti į pla tes nį pi lie ti nio 
ug dy mo pro gra mos kon teks tą... 

M. K.KaiVokietijojeėmėtrūkti
pinigų,Berlynebuvonutartanustoti
mokytimuzikosmokykloje.Parašiau
laiškąįlaikraštį:jeitaippadarysite,
ašemigruosiu;jeivaikainebusmoko
mimuzikosmokykloje–juknamiejie
neturigalimybėssujasusipažinti,nes
40–45metųtėvaituritikpopmuzikos
įrašų...Žinoma,ciniškaigalimasaky

ti,kadnebereikiaskaitytiKafkosar
Manno,pakanka,kadžmogusskaitytų
laikraštį, žiūrėtųTV.Betmomen
tas,kainustosimemokytikultūros
istorijos, t.y.muzikos, literatūros,
filosofijos,galėsime„uždarytiparduo
tuvę“,užlikusiuspinigusnusipirkti

Smith and Wes sonirnusišauti.Yra
valstybiųAfrikoje,kuriosenebėra
mokyklų,vaikainebesimoko.Žmo
nėsišUNESCOsako,kadreikės50
metųgrąžintitasšalisįcivilizaciją.
Paaugliaimokaelgtistiksušautu
vu.Akivaizdu,kadvienintelisbūdas
išsaugoticivilizaciją–taipadarytiją
prieinamąjaunimui.

Į ko kius da ly kus Lie tu va tu rė tų at
kreip ti di džiau sią dė me sį, reng da ma si 
pri sis ta ty mui mu gė je?

Alb rech t Lemp p.KadangiLietuva
negalėspasigirtidideliukiekiuišvers
tųįvokiečiųkalbą(irkitasdidžiąsias
kalbas)knygų,josprisistatymasvis
dėltoturi informuotiapieLietuvos
literatūros,mokslopotencialąirtaisu
sietisutolesniaisleidybosprojektais,
kadpodvejųtrejųmetųtųvertimų
pasaulyjebūtųdaugiau.
Daugiausiareikiainvestuotiįviešuo

siusryšius,irčiaLenkijadarėklaidų.
Sunkuįtikintivaldžią,kadužreklamą

reikiamokėti.Kainuojadaug,bettai
būtina.Jeiapierenginįspaudarašo,
kadjisniekonevertas,tadajaunesvar
bu,kadjisbuvopuikus.

Ko kios bū tų Len ki jos pri si sta ty mo 
2000 m. pa mo kos Lie tu vai?

A. L. Prozayrasvarbiausia.Po
ezijąkaipprekę labai sunkupar
duoti.Lenkijojesusidūrėmesu to
kiaproblema.Kritikai labiausiai
vertinarimtąją literatūrą,orinka
nori skaitalų.Todėl ilgaidiskuta
vome,arturimepristatytitiktuos
svarbiausius,irnutarėme,kadrei
kiaparodytivisųsričiųgeriausius:
lengvosios prozos, fan ta sy ir t. t. 
LenkųliteratūražinomaVokietijos
knygųrinkoje–Lemas,Róýewiczius,
Miùoszas,Kapuúciñskis,Nurowska,
Szczypiorskis.Taipsutapo,kadtais
metais,kaibuvomegarbėssvečiai,
Lenkijojevykokartųkaita,tadpasi
naudojomeprogapristatytinaująją
kartą.Irpavyko,neslenkųliteratū
rosrecenzijosejienebegaliignoruoti
naujųjųpavardžiųirrašytitikapie
Róýewiczių,Herbertą.Dabarjauturi
minėtiStasiuką,Tokarczuk,Liberą
irkt.;taijaunaujasstandartas.
Lietuvossituacija,žinoma,kitokia.

Jilabiauprimenata bu la ra sa.Tačiau
Lietuvadabarturigalimybę įvesti
bentdešimtpavardžių–Venclovą
irkt.,–prisipažinsiu,ašjųtaippat
nežinau.Yravienaskriterijus,dėl
kurioturėjomedaugproblemų: juo
daugiau vokiškai, angliškai arba
prancūziškaikalbančiųrašytojų,juo
geriau.Mažaikasišlenkųrašytojų
apskritaikalba.Vienaskonkretus
pavyzdys.Mūsųviešųjųryšiųagen
tūraVokietijojestengėsisusitartisu
vienapopuliariausiųpokalbiųlaidų
Vokietijostelevizijojedėllenkųrašy
tojoartiesiogkienonorsišLenkijos
dalyvavimo.Buvonelengvapasiekti
prodiuserį,betgaliausiaipavykoir
jispasakė:darome,betturibūtikas
nors,kas laisvaikalbavokiškaiar
angliškai,turibūtimoteris–graži,
protinga,sąmojingamoteris, jituri
mokėtiįdomiaikalbėtiirbūtinevy
resnėkaip30–35m.Bandėmeieškoti,
betneradome.RadomeTVpatirtį
turinčiąmoterį,puikiaiatitinkančią
visusreikalavimus,tikdešimtmetų
vyresnę.Jieatsakė–persena.Tai
brutalu,todėlsakau,kaddidžiųjųme
dijųnedomina,kasirkąrašo,svarbu,
kąkalbairkaipatrodo...

literatūrinė diskusija š. m. Frankfurto knygų mugėje spalio 12 d. iš kairės: pirmas eugenijus 
ališanka, ketvirtas – Mi cha e lis Krüge ris, toliau – antanas gailius, jurga ivanauskaitė, lolita 
varanavičienė, almantas Samalavičius. eglės Markevičienės nuotr.
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Lapkričio15d.,neseniaiVilniuje
įsikūrusiameTolerancijos centre,
įvykoseminaras„Tolerancijadaugia
kultūrinėjeLietuvosvisuomenėje“,
organizuotasTautiniųmažumų ir
išeivijosdepartamentoprieLietuvos
RespublikosVyriausybės.
Ką irsakyti,multikultūralizmas

šiuolaikinėseVakarųvalstybėseyra
tapęstema,keliančiadaugiausiadis
kusijų.NevienasLietuvosgyventojas
jauyraišvykęsvakarųkryptimi,daug
daugiauyratenlinkatsigręžusiųir
ketinančių,susiklosčiuspalankes
nėmsaplinkybėms,trauktiišLietuvos
laimėsieškoti.Kąvienisiejasugeres
niogyvenimoviltimi,kitiemssukelia
baimęprarastidalįtosgerovės,kurią
turėjo.Pastarieji irkeliaklausimą,
kokiosyratolerancijosribos?Kiek
tradicinės,nacionaliniupagrindu
susikūrusiosVakarųdemokratijos
galitoleruotiatvykėlius?Arjųper
nelyggaususatvykimasnėrapirmas
žingsnis išjudinantperšimtmečius
susiklosčiusiųvakarietiškųvisuome
niųgyvenimopamatus?Kaiptikšios
baimėsdėlįprastogyvenimosaugumo
Vakaruoseirsukeliafiziniuarpsichi
niusmurtupasireiškiančiąvietinių
gyventojųnetolerancijąnaujakurių
atžvilgiu.Nenuostabu,kadklausimas
apietolerancijątokiojedramatiškoje
situacijojeyraitinsvarbusbeiskatina
priimtinevienareikšmiuspolitinius
sprendimus.
Lietuvojetokiopobūdžioproblemų

nerasinėsužiburiu.Pasmuskita
taučiaiirkitųreligijųišpažinėjaituri
ilgą,nors,tiesa,irkomplikuotągyve
nimokartuistoriją.Lietuvojeveikiau
esamaneįvardytos istorinės tiesos
beineatstatytoistorinioteisingumo,
onebaimiųdėlateities.Neatsitikti
nai irseminarodalyviųpranešimai
buvoveikiaubandymas išryškinti

Tolerancijos importas
AUGISOSVALDAS

tolerancijosproblemąbeiatskleisti
jos istoriniussocialiniuspolitinius
aspektus, one įvardyti politiškai
spręstinasakivaizdžiasnetolerancijos
problemasLietuvoje.
Dr.RemigijusMotuzas,Tautinių

mažumų ir išeivijosdepartamento
generalinisdirektorius,aptarėtarp
tautiniųpolitiniųstruktūrųpriimtus
dokumentusdėltolerancijos,kaiku
riuosjauįteisintusirLietuvoje.Pa
sisakiusysisnelikonepastebėjęs,jog
priimti įstatymaidarnegarantuoja,
kadtolerantiškatapspativisuomenė.
TaipabrėžėirTolerancijoscentrodi
rektoriusEmanuelisZingeris.
Dr.NerijaPutinaitėkalbėjoapie

tolerancijądaugiakultūrėjeLietu
vosvisuomenėje.Pranešėjapabrėžė,
kadLietuva,palygintijąsuVakarų
Europosšalimis,yraišprincipokul
tūriškaihomogeniškairtautiška;taip
patišsakėkeletąpoleminiųpastebė
jimų.Visųpirmapačioskultūrinės
bei tautinėsmažumosturėtųdaug
aktyviaureikštisvisuomenėje.Maža
to, jospirmiausiaturėtųpripažinti
visasLietuvojegyvenančiasbendri
jasvienijantįpagrindą–pilietines
vertybes–beiaktyviaiprisidėtiprie
daugianacionalinėspilietinėsdemok
ratijoskūrimoLietuvoje.
Prof.AlfonsasEidintasaptarėto

lerancijos stokąLietuvos žydams
ketvirtameXXa.dešimtmetyje,iškel
damaskonkrečias,lietuviamsgarbės
nedarančias tosnetolerancijosap
raiškas.Profesoriusjasbuvolinkęs
suvoktikaipanuometėsvisuomenės
gyvenimokontekstą,išsitardamasir
apieneretaidaugaštresnėslietuvių
irlenkųnesantaikosbuvimą.Eidintas
pabrėžė,jogiššiokontekstonesąga
limatiesiogiaikildintižydųgenocido
lie tu vo je. 
EgdūnasRačiustarėžodįapiemu

sulmoniškasmažumasEuropojetole
rancijos,apatijosirneapykantosaki
vaizdoje.Jisatkreipėdėmesį,kadvis
aštrėjančiosproblemos,sukuriomis
susiduriavakarietiškosvisuomenėsir
kuriosmumsdabaratrodolabaitoli
mos,nejučiairlabaigreitaigalitapti
mūsųkasdienosdalykubeipareika
lautirealiųtolerancijossprendimų.
Daugatgarsiųsukėlėžurnalisto

RyčioJuozapavičiauspasisakymas
apie tolerancijosribasvisuomenės
informavimopriemonėse.Joseesą
svarbusukurtikonfliktinęsituaciją,
onesiektikonfliktųšvelninimo.Pagal
taiesąmodeliuojamairinformacija.Iš
visuomenėsinformavimopriemonių
negalimalauktiobjektyvausvisuo
menėsatspindėjimo,kitavertus,jos
formuojamažumųstereotipus.Juoza
pavičiausnuomone,tautinėsmažumos
galinčiosbeiturinčiospareiškimaisir
teisiškaikovotipriešžiniasklaidojepa
stebimasnetolerancijosapraiškas.
Įseminarąbuvosusirinkędaugelio

tautinių,kultūriniųirreliginiųbend
rijųLietuvojeatstovų,tačiaudiskusi
josedominavoLietuvosžydųbeiromų
(anksčiaužinomų „čigonų“vardu)
atstovųbalsai,aštrinantys jų išgy
venamasproblemas.Nepaisantišsa
kytųpriekaištų„daugumosvaldžiai“,
seminarenebuvojusti,kadmažumų
atstovaisuvoktųsavekaip„nelaimės
draugus“,susirinkusiuspasiguosti
dėliš „didesniojobrolio“patiriamų
skriaudų.Nebuvoužmiršta,jogma
žumųpatiriamosnegerovėsyravisos
visuomenėsbūklėsatspindžiai.
Seminaro dalyviai turėjo progą

susipažintisuTautiniųbendrijųtary
boslapkričio13d.priimtupareiškimu
dėlrasinės ir tautinėsnesantaikos
apraiškųLietuvoje.Jamepabrėžiama
irtai,kad„tarybapasigendašalies
po li ti nio ir in te lek tu a li nio eli to at
stovųaiškiai išsakytosprincipinės
nuomonės šiuoklausimu“.Tačiau
neužmirškime,kadlietuviųtautinė
irkultūrinėbendrijavisaineseniai
buvoabsoliutimažuma„draugiško
je“SovietųSąjungoje.Manau,kad
kaip tikši „mažumos“patirtisyra
daugstipresnis stimulas šiandien

v i S u o M e N ė
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apie įtar ti ną erd vės krei vu mą
VIRGISVALENTINAVIČIUS

JAVužsienioreikalųministrasColi
nasPowelasirRusijosdiplomatijos
vadovasIgorisIvanovasperVėlines
susitikoVašingtone,kurjiedukalbėjo
siapievadinamąjątarptautinękovą
suterorizmuirantibalistiniųraketų
draudimosutartį.Tąpačiądienąir
tais pačiaisklausimaisMaskvoje
derėjosiPowelopavaduotojasDickas
Armitige’as.Posavaitėspakeliui į
VidurioAzijosrespublikasMaskvon
užsukoJAVgynybosministrasDonal
dasRumsfeldas.Vėliaujisaplankė
Tadžikijos sostinęDušanbę irUz
bekijos–Taškentą.ČiaRumsfeldas
dabaryrabuvęsdukartgyvenime,ir
vienąvizitąnuokitoskiriamažiau
neimėnuo.VidurioAzijosrespubli
kosepokalbiaiapiekovąsuterorizmu
konkretesni:karobazės,pakilimo
takai,ponųkarininkųvalgyklos ir
pan.,tačiautaibendresniopobūdžio
pokalbiųMaksvojepasekmė.Nepro
šalįpriminti,jogporugsėjo11d.kai
kurieVidurioAzijosprezidentaipa
žadėjovisapusępagalbą,vėliaujuos
aplankęMaskvospasiuntiniaišiek
tiekatšaldėentuziazmą, idantdar
vėliaupaskelbtųįkalbėjęTaškentąsu
Dušanbepadėti–pavydusisKremlius
nori, jogBaltiejiRūmaižinotų,kur
tu ri kreip tis in te re san tai. 
Nepaisantšiosenovėssovietinio

pomėgioreikalautijudėti„pagalins
tanciją“,vienayra išesmėsnauja
–Maskvapabrėžtinaideganorupa
dėti.Apietai iškartpaskelbėbene
pirmaspasaulyjeužuojautąJAVpo

teroroantpuoliopareiškęspreziden
tasVladimirasPutinas.Spaliomėnesį
Šanchajujejisturėjoprogąpasakyti
taiakis įakįprezidentuiGeorge’ui
Bushui irdarkartą– lapkričiovi
duryjeBaltuosiuoseRūmuosebei
garsiojojeBushorančojeKrauforde,
Teksase.Prieššįsusitikimąinterviu
amerikiečiųtelevizijaiABCbedabar
apeigomistapusiųtarptautiniotero
rizmo,taippatirčečėnų,smerkimų
irpagalbosužtikrinimųPutinasleido
saupastebėti:„Manau,kadBushas
tapoJAVprezidentuneatsitiktinai.
Jismatogeriauirgiliau,tiksliausu
prantaproblemas“.
Nerimstanti,otikstiprėjantiame

rikiečių–rusųdiplomatinėkarštligė
verčiaįtarti,jogporugsėjo11d.užsi
mezgęsnaujasJAV–Rusijosromanas
darnepasiekėapogėjaus.Žinoma
Reu  terapžvalgininkėCarolGiacomo
spėja,kaddvipusėsartėjaprienaujo
ir,galimasdaiktas,istoriniosusitari
modėlstrateginiųsantykių.
Pirmiausia,kasateinagalvon,yra

tai,jogremdamaskovąsuterorizmu,
Putinastikisinemenkosnaudos.Jis
jaupritildėkaroČečėnijojekritikus
Vakaruose;spekuliuojama,jogMask
vabandoišsiprašytisustabdytiNATO
plėtrąirišlaikyti1972m.antibalisti
niųraketųdraudimosutartį(ABM–
An ti bal lis tic Mis si les Tre a ty).
KolkasMaskvalaimėjolaisvesnes

rankasČečėnijoje,betvisdėltopasi
stengėbentpradėtikalbėtiapiedery
bassuprezidentuAslanuMaschadovu.

ŠanchajujeBushasirPutinas,atrodo,
bendraisbruožaissusitarė,kaippa
mažuatsisakytiABMsutarties,kad
Maskvosorumasnenukentėtų:ame
rikiečiaitęsiapriešraketiniųsistemų
bandymus,orusaivaidina,jogsutartis
nepažeidžiama.TaippatŠanchajujeiš
principosusitartasumažintistrategi
niųbranduoliniųgalvučiųskaičiųiki
maždaugdviejųtūkstančiųkiekvienai
šaliai,koseniaisiekėneišsimokanti
jųišlaikytiRusija.DėlNATOplėtros
Maskvapasukoišvisnetikėtukeliu–
Putinasprabilo,kadRusijaniekoprieš
stotipati,jeiSantarvėtoliaujudėsta
kryptimi,kuriaesąjudadabar–iš
karinėsvirstalabiaupolitineorgani
zacija.NegibusteisusValdasAdam
kus,kurisnuoamžiųamžinųjųskelbė
toliuosematąsRusijosstojimą...Negi
mūsųprezidentasgudravogudriaunei
atrodė?Gudriauarpriešingai,betPu
tinasblefąatskleidėvienukirčiu–jei
tikrainorit,kadstotume,taistosime,
betarjūs–gudročiai–priimsit?Ojei
priimsit,arpatysnesigailėsitstoję?
Galimaguostis,jogkolkastaivien

oropardavinėjimas–ką tereiškia
sutiktisuABMpalaidojimuirNATO
plėtra, jukRusijašiaipartaiptam
negalipasipriešinti,jeiJAVbusnuo
seklios.Betpadėtis,kogero,rimtes
nė–Putinasatiduodanetikorą,bet
apčiuopiamesniusdalykus–svarbius
Rusijosdidžiavalstybiškumo sim
bolius– turiugalvojespalįPutino
paskelbtąsprendimąuždarytielektro
niniošnipinėjimobazęLurde,Kuboje,
taippatkarinęjūrųbazęVietname.
JAVtoneprašė,kaipBushasneprašė
asmeniniųpagyrų,tadkątaigalėtų
reikšti–negiprabudusiąmeilę?
DienraštyjeMos cow Ti mes(200111

01)apžvalgininkasPavelasFelgen
hauerisklausia,kiektversšisŠaltojo
karopriešųsuartėjimas?Jožodžiais,
„artairomanasikigrabolentos,artik
vedybosišišskaičiavimo,kovaisuben
drupriešuAfganistane?“Felgenhaue
rislinkęsmanyti,jogPutinastaikosi
įsantykiusilgam.Didžiausiasįrody
masesąsjauatvirasrusųkariškių,
diplomatųiršnipųnepasitenkinimas
prezidentosprendimais.Kalbamaapie

Lietuvojegyvenančiomsmažumoms
suprastikylančiasproblemas,negu
visiesamiirgalimipriimtitoleran
cijos įstatymai.Šipatirtisyravie

nintelispagrindas irLietuvoselitų
būtinamatsigręžimui į iššaliesto
kiomismenkomisatrodančias„kitų“
problemas. 



643NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 11

v i S u o M e N ė

„sunkiasklaidas“prezidentuibandant
suartėtisuJAV,kaijisvienašališkai
atsisakostrateginiųobjektų,antai
Lurdo.Putinas,girdi,aukojavalsty
bėsinteresus.Irkam?–susisietisu
„supuvusiais“Vakarais.Ilgaineapy
kantosJAV,NATOir„supuvėliams“
Vakaramsdvasiaauklėtaselitas ir
paprastižmonėsvislabiaunesupranta
savoprezidento,panašiaikaipPakis
tanepolitinėvienatvėgresiagenerolui
PervezuiMušarafui,kuristaippatJAV
meilesnisneijopavaldiniai.
Felgenhauerismano,kadjeiPutinas

tikraiatsisakysantibalistiniųraketų
sutarties,nusileisNATOplėtrai ir
toliaupalaikyskarąprieš teroriz
mą,RusijagalitaptirimtaVakarų
sąjungininke.Dabarvykdomosūkio
reformos išesmėspagerinoverslo
sąlygas,šalispasiruošusimoderni
zacijosrevoliucijai,t.y.įsisavintikuo
daugiauVakarųkapitaloirtechnikos.
Norinttaiįgyvendinti,Putinuireikės
pakeistididžiąjądalįelito,olikusius
įbauginti–kadklausytų,–rašoFel
genhaueris.
GlupovomiestometraštininkasMi

chailasSaltykovasŠčedrinasnustatė,
jogauklėjantmiestelėnussvarbiausia
yra„mestižmoneliusnuoskardžio“.
GenerolasMušarafaspolitinęvie

natvęPakistanegydoįprastaisvais
tais–vaikydamasdemonstracijasir
sodindamaskurstytojus.Šiuolaikinėje
Rusijoješiemetodaimestinuoskar
džiokiekprimiršti,nesnebereikalin
gi–niekasnedemonstruoja,oburba
tik elitas.Tad spaudospuslapius
stačiaiužgriuvopranešimaiapiekai
kuriųministrųirkitųaukštorango
pareigūnųkorupciją.Pradėjustirti
keistąpinigų judėjimąYpatingųjų
padėčiųministerijoje, josvadovas
SergejusŠoiguatgulaligoninėndėl
„aukštospaudimo“;auditoriamssusi
domėjusSpaudosministerija,spaudos
ministrasMichailasLesinasstaiga
išeinaatostogų.Geležinkeliųminist
rasNikolajusAksionenkaatostogauja
nuospaliovidurio,kaiprokurorųbuvo
apkaltintaspiktnaudžiavimu.Pagal
Rusijosdarbokodeksąpareigūnų
negalimaatleisti, jei jie ligoninėje

aratostogauja. Iššiųtrijųminist
rųLesinas irAksionenka siejami
suBorisoJelcino„šeima“irsenąja,
ikiputinineelitokarta.Šoigu–taip
patcaroBorisokadras,betaktyviai
kūręsprokremlinęVienybėspartijąir
bandęspersilydytiįputininką,matyt,
ne pa kan ka mai. 
BetkuriuoatvejuRusijaiypačgalioja

FranzoKafkosmaksima„kiekvienas
žmogus–kaltas“.Dabarjiįgavusibui
tiškesnį,erlickinįpavidalą„kiekvienas
muitininkasima“,tadPutinogalimy
bėsmestinuoskardžioneribotos–gali
stumtižmoneliusupėnužkąnori:už
Berezovskiokultą,kvailaskalbasar
dėlplaukųspalvos.Kaikasšiuolaiki
niamemetimenuoskardžioįžvelgia
pažangą,–pasakMaskvospolitologo
JurijausKorguniuko,–Jelcinasbe
ceremonijųperkratydavovyriausybę
prezidentoįsakais,oštaiPutinasvei
kiąs„kažkaipcivilizuočiau“.
GrįžtantprieNATO,tūlamlietuviui

tikirtrūkstafelgenhauerinioRusijos
tapimorimtaVakarųsąjungininke.
RusijosstojimasįNATO,netjosvars
tymasreikštųtolesnęSantarvėsin

fliaciją.Pagalpinigų,demokratijosir
karinėsjėgostvermėsdėsniusLenkijos,
ČekijosirVengrijosįstojimasįNATO
nesustiprinoSantarvės,opriešingai,
atskiedėjosgalias.Josnesustiprinsir
Baltijosšalys–vėlgiveikiaupriešingai.
Žinoma,susilpnintiNATOįstojantpa
tiems–viena,opriimantRusiją–visai

kaskita.TaitikrainebusSantarvė,
įkuriąpriešdešimtmetųužsinorėjo
stotinuoRusijosbandantipabėgti
Lietuva.Grįžimasįtąpatįtaškąke
liaerdvėsirlaikokreivumoįtarimus
irpavojingaiardometafizinįtrimatės
erdvėspaprastumą,kaiviršusyra
viršuje,apačia–apačioje,dešinė–de
šinėje,oRusija–Rytuose.
Kitavertus,NATO infliacijaar

defliacijapriklausonetiknuoentro
piniųveiksnių–atskiedimoVidurio
RytųEuropa,Rusijaarnuodinozau
rėjančiosEuroposSąjungospolitinės
valiosparalyžiaus.KarasAfganista
ne–vėliauIrake,Jemene,Somalyje?–
galiveiktipriešingai:parodyti, jog
Rytųeuropiečiai–blogiauginkluoti,
betentuziastingesninatininkaine
guturtingisenbuviaivakariniame
žemynogale.Karassurankšluosčia
galviaisbinLadenodraugaisgalibūti
tokssunkus,kadnetišjudinsEuropos
Sąjungosdinozaurą.NATOsveikata
visųpirmapriklausonuoto,kaippa
vyksbaigtitąkarąJAV.Baigtistoli
gražunėraaiški,juolabkadkarąuž
civilizacijąvaržotoscivilizacijosrei

kalavimaitausoticivilius,maitinti
pabėgėlius,galopkęstipacifistusir
JessyJacksoną.Šitaskaras,galimas
daiktas,pareikalaus ilgamįtempti
visocivilizuotopasaulio jėgas.Tuo
metgalgeriauRusijąturėtisavo,one
priešingojepusėje.Oi,betgiMaskva
visuometnuotopradeda... 

v. putinas ir g. Bushas Šanchajuje. 2001 spalio 21 d. epa-elTa
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HelsinkisvisainetoliVilniaus.Įšiau
rę,beveikvertikaliaiaukštynžemė
lapiu.Sovietmečiodešimtmečiais
Helsinkis,kaipirvisaSuomija,rodėsi
mumslygtolimigražūsVakarai,nors
dabarvasarąHelsinkisatsidurianetgi
vienajuostaįrytusnuomūsų.Taigi–
Rytai.Tačiaulaikokaitosakibrokštai
nėratai,kasmusskiriaar jungia.
Irmes,irjieyraEuropos,galirviso
pasaulio,provincija,viena,atrodytų,
savaiplaiminga,kitasavaipnelaimin
ga,betvisdėltoprovincija.
Helsinkioturgus jūrospakrantė

jeneįprastai švarus, čiaprekiauja
daugiausiapatysskandinavai–nėra
arvisdarnėragarsiaišūkaliojančių
rytiečių,čiagalimaderėtiseuropie
tiškai irnet tikėtis,kadsąžiningi
skandinavainoridoraiparduotisavo
prekę,oneįbruktižioplamturistui
kokįniekalą.Patyssuomiaisako,kad
rytiečiams–arabams,vietnamiečiams
irkinams–jiedarneatrastažemė,
kadjie,būdamiEuroposprovincija,
galbūt išvengs ir tųglobalizacijos
problemų,kuriosjauseniaivargina
didžiąsiasEuropossostines.Ramūs
beiracionalūsšiauriečiaisavaipper
gyvenopasauliniuskarusirglobalinę
konfrontaciją.Lyginantsukitais,karų
nuostoliusgalimavadintiminimaliais,
opokarioprovincialumasleidojiems
nerodytipolitinioaktyvumoten,kur
jistrukdo,leistikitiems,didesniems,
būtipolitikosautoriais,sautepasilie
kantsvetingo,kuklaus,norsirturtin
go,šeimininkovaidmenėlį.
Jukneatsitiktinainevienataikos,

klimatoatšilimo,taikosiniciatyvabu
vorealizuotaneglobaliosedidžiosiose
sostinėse,otykiojeskandinaviškoje
provincijoje.Pradedantšlovingąam
želįnugyvenusiaEuropossaugumo

ge og ra fi nių pra ra di mų am žius

EGIDIJUSVAREIKIS

irbendradarbiavimokonferencija,
didžiųjųvalstybiųvadovųren dezvous 
irbaigiantvisdarneprigijusiaVidu
rioRytųtaika.Skandinavųtaikdariai
apsilankėkonevisosepraėjusiopus
amžiofrontolinijose,norspatystaip
irnetapopafrontėsšalimi.
Tadkasgilaimingesnisuž
juosšiameŽemėsrutuly
je,skaičiuojančiameXXI
a.nuovienoirgitolimos
provincijosįvykio?
Žvelgiant į politikos

procesądogmatiškai,ga
lipasirodyti,kadvisada
pasaulio tvarkądiktuoja
laimingididieji,irkaikasjiemsnetgi
pavydi.Didžiųjųprezidentaispren
džia,kadamestibombasarpradėti
sausumosoperacijas,kadapripažinti
arnepripažintinaujasvalstybes.
Beje,kasgiyratasdidysisirma

žasis?Pagalplotą?Rusijagal,betne
Kanada,oveikiaukurkasmažesnės
valstijosyratadidžiojididžiausioji
valstybė...Pagalgyventojųskaičių?
Ne,neKinijaarIndijayradidžioji,o
veikiauprancūzaisubritais.
Pagalbendrąjįvidausproduktąyra

G7,betdideliemsbepiguturėtididelį
produktą.Pagalšioproduktokiekį
vienamgyventojuivaizdelisvisiškai
kitoks–pirmosevietoseatsiranda
respektabilūsšveicarai,visokiebru
nėjaiiremyratai,kąirkalbėtiapie
Lichtenšteiną... irvisiškainebūtina
būtidemokratais,kadsavogyvento
jamsduotumdaugBVP...
Tačiaunereikiataipstengtis–ma

žiejigalitikdžiaugtis,–perpraėjusį
šimtmetįnėvienaišdidžiųjųvalstybių
negalėtųteigtiprivertusipasaulįgy
ventipagalsavovalią.
JAVdaugdemokratiškaidiskutavo

apiesavusirnesavusinteresus,bent
keliskartusturėjojėgos(irsprendimo)
monopolį,betnėkartonepasiryžojo
išnaudoti–ne,nesavo–pasauliniam
gėriui,tieksvajojusiosapieliberalios
demokratijostriumfą,nepasiryžojos
eksportui.Nepasiryžusiosbūtipo

licininkėms, JAV tapo
didžiosiosglobalizacijos
kaltininkėmis irbin la
denųįkaitėmis.
RusijaXIXa.tęsėsinuo

VaršuvosikiAliaskos,so
vietųkariainebaudžia
misavavaliavoBerlyneir
Vienoje,tačiaugaliausiai

Rusijabuvoiryraamžinaigelbėtina
valstybė.TapusiEuroposproblema
tuomet,kaiPetrasDidysis „kirto“
langusįEuropą,nekąmažesnėpro
blemayrairXXIa.pradžioje.Rusija,
maniusibūsiantisaugitada,kaivisi
josbijos,tapovisųnemylimairne
saugikonekiekvienamkaimynui.
Rusijaisiūlomasumažėti irdecen
tralizuotis,kadsuklestėtųekonomika
iratsirastųlabaireikalingosgerovės
užuomazgos,tačiaujosvadinamasis
teritorinismąstymasvisdarverčia
šalįbūtidideledidele,teguirvisiškai
neeuropietiška.
DidžiojiBritanijairPrancūzijaval

dėpasaulinesimperijas,betšiandien
desperatiškaikovojasutais,kuriejau
seniainebetiki jųdidumu,vokiečiai
gėdijasisavopraeities, ispanaiap
verkiadidybėslikučius,kąirkalbėti
apieportugalusarolandus...
Kaskitašvedai,danaiarnettie

patyssuomiai.Didžiajamegeografi
niųpraradimųamžiujejieišsilaikė,
išlaikėsavobūtį,obendrąjįvidaus
produktąpakėlėįnematytasaukštu
mas.Jieišvengėistorijosskersvėjųir

vienas pasaulis
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leidožmonėmsbūtireikšmingiemsbei
pasitikintiemssavimi.Taivadinamoji
demokratija.
Galimateigti,kadjielaimingi.Jie

neatradoAmerikosbent jauforma
liaiirnekolonizavoAfrikos,tadyra
visiškaineatsakingiužkolonializmo
pasekmes.Jie ramiaikūrė rinkos
ekonomikąpasinaudodamituo,kad
didiesiemsšiobeitovisadastigdavo.
Galimateigti,kadmažųjųgerovėne
visiškaimorali.Mažiejigyvenasau
neatsakingai,atsakomybęspręsti ir
kraują lietipalikdamididiesiems,
mažiejižaidžianeutralitetaisarpa
veldėtomisdinastijomis.Mažiejikelia
iniciatyvas,siūlosavogražiasežerų
pakrantestaikosderyboms, juktai
smagu...Smagupaprastaigyventi,
nekliūti,netrukdyti, tiesiogsočiai
gyventineatrastojeprovincijoje.
Didiesiemssutokiaisdideliųsun

kumųnekyla,tadramiejiperiferijos
mažyliai galimiegoti ramiai – jų
suverenitetassaugus.Yra irkito
kių„mažųjų“–kruvinųdiktatorėlių,
kvazivalstybių,genčiųsąjungų,pa
ranojiškųliaudiesvadų–nerimoir
problemųgeneratorių.Jie–visiška
priešingybėramiemsskandinavams.
Tarptautinėjepolitikoje,panašiaikaip
irchemijoje–grandininėsreakcijos
suminisgreitisyralyguslėčiausiai
vykstančiosreakcijosgreičiui.Lėčiau
siareakcija,kaipirsiauriausiavieta,
stabdovisąprocesą.Progresogreitį
lemialėčiausiajograndis,globalinė
je po li ti ko je le mia mu veiks niu tam pa 
sunkiausiaisprendžiamasklausimas.
TaigineGeorge’asW.Bushas,oOsa
mabinLadenasdiktuojatempą, ir
visasglobaluspasaulissprendžiabin
Ladeno ir terorizmokaipreiškinio
problemą,visaspasaulispripažįsta
Eritrėją,demokratizuojaNamibiją...
norslabainorėtųveiktikąkita.
Taigiglobaliosiospolitikoslemiamas

veiksnysyraelgesysto,kurisnenori
gyventipagalvisuotinaipriimtąpa
sauliotvarką.Tvarkajuktamiryra,

kadpagaljągyventume,irįvykisyra
nepatitvarkaarneteigiamasherojus,
kaipnorėjosocialistiniairealistai,o
būtentneigiamasherojus–tas,kuris
tvarkosnesilaiko.Netvarkingųjųar
„pažeidėjų“tramdymasiryratapa
saulioistorija,kuriąišmokstamemo
kyklojeirišžiniasklaidospranešimų.
Tokiepažeidėjaibuvoarabųteroristai
irKašmyroseparatistai,tokiebuvo
įvardytiajatolaChomeinis,Sadamas
Huseinas,SlobodanasMiloševičius,
odabarirOsamabinLadenas.Dėl
jųsavoelgesįkoreguojanevienJAV
beiRusija,dėljųgalisutriktiNATO
plėtra,euro zonos likimas irdaug
kitųdalykų.
Pastaruojumetuvyraujantisaugu

mopolitikosteorijabuvovadinama
realizmu(galneatsitiktinai).Jiteigė,
kaddidžiosiosvalstybėsyralemiamas
politikosveiksnys–jomsdaugiautei
sių,daugiauatsakomybės.Tačiauar
tikraijigalioja?Ojeigaliojoprieštai,
arbuspritaikytinaXXIa.?
LaikotarpįpoAmerikosatradimo

įprastavadintigeografiniųatradimų
amžiumi.JistęsėsibeveikikiXIXa.
pabaigos,kolpasaulyjenebeliko„nie
kieno“teritorijų.Geografiniaiatradi
maibaigėgeografinęglobalizaciją.Ji,
atrodo,šiandienapsivelkaekonominės
globalizacijosirpolitinėsintegracijos
apdaru.Nesvarbu,kadglobalizacijos
autoriaibuvonedemokratiškosimpe
rijos,tačiausavointegracinęfunkciją
jos vis vien at li ko.
XXa.prasidėjoirkitasprocesas–

imperijostraukėsi,kolonijosskelbėne
priklausomybę,kovapriešjągreitai
pasirodėvisiškaibeprasmė.Pasaulis
dekolonizavosi,prasidėjo didiejige
ografiniaipraradimai...Didžiosios
valstybės,pašauktostvarkytipasau
lio,praradoviską,kągalėjo,kątu
rėjo.Geografiniųpraradimųepochos
rezultatas–gausybėmažųvalsty
bių,perpildytosJungtinėsTautosir
margiausiafragmentacija.
Kadagiglobalizacijosbuvodau

giau–šiandienarprieš šimtmetį,
kaiŠengenotvarkagaliojoirbesusi
tarimo,ogaliojojidėlto,kadnebuvo
nelegalų teroristų,kontrabandos.
Sienų tiesiognereikėjo, sienassu
kūrėgeografiniųpraradimųepocha,
sugestionavusijaskaipsavo„švento“
suverenitetoapsaugosgarantą. In
tegracijojesienosyrastabdysirne
saugumopožymis,tačiaugeografinių
praradimųepochojejoskaipniekad
reikalingos...
Galimaginčytisdėlto,argeografi

niųpraradimųepocha jaubaigėsi,
ardartęsiasi.Aišku,kadvieningos
nuomonėsneprieisime.Galbūtvie
nur–Afrikoje,Azijoje–jitikraidar
tęsiasi,oEuropojevėleinameinteg
racijoslinkme,vėl„atrandame“nau
jasšalis, tinkamasintegracijai,vėl
trinamesienas.XXIamžius,regis,
prasidedalabaineapibrėžtai.Kalba
meapiegilėjančiąglobalizaciją,kuri
naikins sienas,prekybosbarjerus,
kursbendrąjąrinką,darysmusvisus
panašius,galbūtmakdonaldizacijos
pagrindu.
Kogitikėtisvėliau?Pointegracijos

beiglobalizacijosirmes,europiečiai,
imsimegalvotiapienaujas sienas,
naujusbarjerus,naujusnesusiprati
mustarpkaimynų.Stiprėsnepagarba
visokiems„mažiukams“irdidiejivėl
imsislazdostvarkosvardan.Pasiro
dys,kadkaikuriemažiejineišlaikė
demokratijosirintegracijosegzamino,
teksdarytinaujusgeopolitiniusatra
dimus,kurtinaujaskolonijas.
Tadapadoriam, darbščiam, bet

šiltai gyventipanorusiamžmogui
nėraniekogeriaukaipnertiįkokią
Skandinaviją–Europosirpasaulio
provinciją,–kuriniekonesprendžiair
eksportuojataikdarius,kurlaikomasi
eismotaisyklių,kurbendrasisvidaus
produktasvienamgyventojuivisada
statistikosviršūnėse,kur...niekoiš
esmėsnevyksta.Suomiai iršvedai,
lietuviaiirestainenoribūtiatrasti...
kadgyventųilgaiirlaimingai.

vienas pasaulis
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KNygoS

Babickaitė-Graičiūnienė Unė,
At  siminimai, dienoraštis, laiškai,
Vilnius:Scena,2001,360p., [24]
 iliustr. l.

Šiknygaįdominetiekliteratūros
žanru,kiektuo,jogautorė–žymiak
torė,sugebėjusistilingaiirvaizdžiai
rašyti.Regis,buvoištiestalentinga
asmenybė:vaidinoParyžiujeirLon
done,filmavosiJAV,rinkoLietuvos
teatro istorijoseksponatus.Knyga
gausiai iliustruota.Malonauspa
siskaitymo!

Vudris Badmintonas

Bag do na vičius Va cys,Su grįž ti 
prie Vy dū no: straips niai, esė, po kal
biai,Vilnius:Kultūra,2001,526p.

Knygoje, skaitytojau,aptiksi tik
keletąVydūnuiskirtųstraipsniųbei
tekstus,vertusįdėtiįstudijosapieVy
dūnąišnašas.Rasinemažastraipsnių,
susijusiųnetieksuVydūnu,kieksu
jo„kūnu“bei„dvasia“:apiePrūsijos
lietuvius,MažąjąLietuvą,gandizmą,
rytietiškądvasiąLietuvoje,„Bhaga
vadgytą“,Čiurlionį.
Tačiaudaugiausia iššiosknygos

sužinosiapiejosautorių.Priešakis
skleisisišsamiaidokumentuotapasta
rojo,kaipVydūnodraugijospirminin
ko,veikla.LygnetyčiašaliaVydūno
laiškoLietuvos tarybai1918m. ir
LietuvosPrezidentui1919m.atsidu
riaBagdonavičiauslaiškaiLietuvos
Prezidentui irVyriausybei1993m.
beiLietuvosPrezidentui1998m.Ne
turėtum,skaitytojau,labaisielotis,jei
pamatysinesuprantąs,kurčiaVydū
nas,kur–Bagdonavičius.

Au gis Os val das

Basanavičius Jonas,Medega dro 
Jurgio Sauerveino biografijai, par. 
DomasKaunas,Vilnius:Valstybės
žinios,2001,340p.

„VertėjasBiblijosdraugijos...taipogi
nenuilstąsapaštalasžmonijosne
rašytųteisių“,dailiaiaprašytastautos
patriarcho,galtapsmumskieklabiau
suprantamas.Konesuprasime,paaiš
kinsišsamūsiškilausknygotyrininko
komentarai.Estetasgėrėsisknygos
išvaizda,otekstologasirskaitytojas–
brausisperįmantrausmaketobrūz
gynus,kuriuose,regis,tykobeprotybės
tigras.

Vytautas Ališauskas 

Char tier Pier re, Įva das į di džią 
sias ro ma no te ori jas, išprancūzųk.
vertėDainiusVaitiekūnas,Alina
Kiliesaitė,Vilnius:Baltos lankos,
2001,212p.

Romanas laikomaspokyčiams ir
eksperimentamsatviriausiuliteratū
rosžanru.Taisudarėsąlygasatsirasti
daugybeikritiniųdarbų.Daugumajų
aprėptaįdėmiaižvelgiantproprancū
ziškusliteratūrosteorijosakinius.Vis
dėltonepaisantprovokaciniųpastabų
dėlBachtinoirDonKichotosampro
tavimųapieromanąkoherentiškumo
artvirtomarkizodeSade’o„religinio
irmitiniopagrindo“,knygapalieka
teigiamąįspūdį.Nuosekliainueina
mas ilgokaskeliasnuoAntikos iki
paskutinioviltingo„Įvado“sakinio:
„XXIamžiausteorijosobjektasirbus
tojipatilaisviausiairagresyviausia
literatūrinėforma“.

Man fre das Žvirgž das

De rian der Ja mes Art hur,Apie 
di plo ma ti ją: Va ka rų su sve ti mė ji mo 
ge ne a lo gi ja,Vilnius:Eugrimas,2001,
283p.

„Diplomatija“knygoježyminetam
tikrosžmoniųgrupėsveiklą,o„tar
pininkaujantįdiskursą“,būtinądėl
pasaulįvaldančiosgaliosbeisusve
timėjimo.Autorius„pralenkia“savo

mėgstamusNietzsche,Foucault ir,
žinoma,Marxą,pirmąsusvetimėjimo
apraišką,taigiirdiplomatijos(=tar
pininkavimo)poreikįaptikdamastarp
šioiranopasaulio.Angelaidiplomatai
skinakeliąvisaitolesneidiplomatinei
prak ti kai...
Gaila,kadgretaprotodiplomatijos,

antidiplomatijos,neodiplomatijos,
technodiplomatijos,kriptodiplomati
jos,paradiplomatijos,mediadiplomati
josneaptariamosšeimosdiplomatija,
vartojimodiplomatija,gatvėsdiplo
matijaarmaistogaminimodiploma
tija.Dėltoknyganenaudinganetik
profesionaliemsdiplomatams,bet
irnamųšeimininkėms,hipiamsbei
plačiomsvartotojųmasėms.Labiau
siaipatiks–prastojoneomarksizmo
mėgėjams.

Ne ri ja Pu ti nai tė

Ge da Si gi tas,Sok ra tas kal ba si 
su vė ju: įvai rių me tų ei lės ir po emos, 
Vilnius:Lietuvosrašytojųsąjungos
leidykla,2001,478p.

Taiautorinė„parinktinė“,kurioje
sutelktustekstuspatsGedavadintų
„savopaties forma,kontūru“.Ypač
išsijotiankstyviejieilėraščiai,atitai
sytineautoriausvaliaatsiradępa
taisymai.Knygąįpavidalinakeletas
autoriauspiešiniųir intriguojančių
autografųbeimaloniainuteikiančios
Orantoiliustracijos.

Ri ma Ma lic kai tė

Gy vas ato dū sis /Bre at hing Free,
Lietuviųpoezijosvertimai /Poems
fromtheLithuanian,sudarėirįan
glųk.vertėVyt Ba kai tis,Vilnius:
Lietuvosrašytojųsąjungosleidykla,
2001,p.524.

Nuosenoteigiama,kadlietuviųli
teratūros„stiprusis“žanras–poezija,
kuriąnegėdairpasauliuiparodyti.
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Vertėjas–vakarietiškoišsilavinimo,
jauanksčiauanglakalbeiauditorijai
pristatęsMekoirKelerokūrybą.Kad
nevisadasugebėtapakiltiikikūrinio
prasmėssubtilybių,ojuolabiauatkur
tipirminęritminęschemą,vertėjas
dargalipasiteisinti.Sunkiaumoty
vuotiatsitiktinękaikuriųautorių
(pvz.,Martinaičio)kūrybosatranką
arbakodėlrinkinyjeneatsiradovietos
Maironiui,Putinui,betjosnepagailėta
kai ku riems smul kiems po etams. ar 
nevertėjoknygosprojektoprimygti
niaupasiūlytikuriainorsžymesnei
Vakarųleidyklai?Matapimanerimas,
kadtikrojoadresatošievertimaigali
ir ne pa siek ti.

Man fre das Žvirgž das

Gu dai tė Gra ži na, As me ny bės trans  
for ma ci ja sap nuo se, pa sa ko se, mi tuo se, 
Vilnius:Tytoalba,2001,362p.

Puikipsichologėspsichoterapeutės,
JungožinovėsknygaapieįLietuvos
akademinįkontekstąvargaisnega
laisteįsibraunančiusreiškinius.Ypač
džiugu,kaddarberemiamasinetik
psichologijosmetodais,betirreligijo
tyroskorifėjų(Eliade’s,Otto)pasieki
mais.Tikgaila,jogautorėnetiksliai
transformuojakaikuriasreligijoty
rinessąvokas.Pvz.,vartodamaOtto
nu mi no sumelementusnusakančias
sąvokas,fas ci nans(ogalmys te rium?)
verčiaįdi din gu mą,mys te rium tre men
dum (ogalmi rum?) –įpa  gar bią bai mę 
(p.53).Šioskategorijosreligijotyrinėje
literatūrojeneverčiamos.Lietuvojejos
jaubuvopaaiškintos.

Pra nas Vil džiū nas

Juo zai tis Ar vy das,Iš tver mės me
tai ir A. Bra zaus kas: 1990–1997 me tų 
po li ti nė pa tir tis,Vilnius:A.Remeikos
leidykla,2001,192p.

TurbūtnėraLietuvojekitorašti
ninko, taip rūpestingai renkančio
savorašinius,kaipArvydasJuozaitis.
Būdamasžymiausiuatrajojančioskul
tūrosatstovu,jisirtoliausvaiginasi

iliuzija,kuri jįužvaldėdaraname
amžiuje.Herojaitiepatys:„klika“(p.
43), „Kudla“ (p.84), „pusgalvis“ (p.
94),„NifNifas“(p.99),klastingasis
Landsbergis(p.55)irjo„asmenssar
gybiniųarmijėlė“(p.26),„persivertėlis
V.Antanaitis“(p.71),„politikierius“
V.Radžvilas(p.100),„išužjūrųma
riųatskraidintas“irvisiškainesusi
gaudantisS.Lozoraitis(p.115,147),
„kapelmeisteris“A.Terleckas(p.132),
„ateizmoapaštalas“A.Svarinskas(p.
181),„studentas“D.Kuolys(p.158)
iršiaipįvairūs„apsėstieji“ (p.135).
Užvisnuostabiausia,kadšitaipbyloja
Santarvėsfondopirmininkas,kuriam
sąvokos„meilė“ ir„dora“ jauseniai
yratapusiosideologinėmiskategori
jomis.Laimė,yradaržmonių,kurie
kaip„didžiosiosžmonijostiesos“jau
dešimtmetųvaikštopoLietuvą„ba
landžiųkojelėmis“(p.186).Tarpjų,
kogero, ir„pirmojoSąjūdžioriteris
A.Juozaitis“(p.145), ir„Santarvės
žmogus“A.Brazauskas(p.186).Tik,
deja,kultūrojepėdsakusbalandžiai
paliekanekojytėmis...

Gin tau tas Ple vo kas

Mičiu lis Juo zas,Lie tu vos is to ri ja, 
Kaunas,2001,92p.

Labai patriotinisLietuvos isto
rijoskonspektas.Stilius–sausas;
kalba–telegrafinė.Tekstokompozi
cija–prasta.Vietomisnusišnekama.
Iliustracijųnėra.Labiausiai tinka
„Vorutos“skaitytojams.Moksleiviams
nerekomenduotina.

Eli gi jus Rai la

Ši mo nis Da rius,Rykš tė,Vilnius:
Lietuvosrašytojųsąjungosleidykla,
2001,179p.

Tai vieno įdomiausių jaunosios 
kartospoetųantrasrinkinys; jame
prozinistekstasvirstapoezija,poezija
–prozaartarptautiniųžodžiųbrūz
gynu.Visdėltodidžiąjądalįįvaizdžių–
seilių,pacų irpersonų–supoetina
kalbinėžaismė.Tonepasakysiapie

eilėraščiovisumą,josnesuvaldonei
minties,neiišgyvenimogilumas.

Kris ti na Jo nu šai tė

Šliogeris Arvydas,Kas yra filoso
fija?Vilnius:Strofa,2001,192p.

Labaisuprantamaiparašytakny
gelė– savotiškasmūsųprodukty
viausiofilosofoidėjųkompendiumas.
Šliogeriogerbėjasgalėspasikartoti
josvarbesniusteiginius,obūsimas
Lietuvosfilosofijosistorijosstuden
tasgalėsnebeskaitytistorųklasiko
knygų.Aryrakokiųnaujųminčių–
palikimespręstiįvadoautoriuiNagliui
Kardeliui.

Vytautas Ališauskas

Ur ba na vičie nė Da lia, Lie tu vių 
apei gi nė et no cho re og ra fi ja,Vilnius:
Lietuvosmuzikosakademija,2000,
460p.

Ilgai lauktaknyga,kurioje labai
plačiamekontekstegvildenamaLie
tuvojemažaityrinėtasritis.Reikia
pripažinti,kadautorėpuikiaisusi
tvarkosutikrainemenkumedžiagos
kiekiu,tačiau,kaipirdaugelyjeLie
tuvojepasirodančiųveikalų,silpniau
siaknygosmetodologinėdalis.Nors
Urbanavičienėpuikiai išdistiliuoja
tebefunkcionaliasidėjas,tačiaukar
taisnevengiapasiremtikontroversiš
kaivertinamųautorių(A.Patacko,
A.Žarskaus,R.Guénono)teiginiais
arpasiklystasąvokųlabirinte.Pvz.,
teigia,kad„iniciacijosyratarsitarpinė
grandistarpgimimoirvestuviųritu
alų“arkadtiriantetnochoreografiją
rei kia pa si telk ti ir re li gi jos is tori ją (p. 
21).Religijųtyrinėtojaisutaria,kad
gimimoirvestuviųritualaitaippat
yrainiciacijos,oiniciacijosyraritua
lai.Oužmačią„ištirti“re li gi jos is to ri ją 
mokslininkaiseniaimetėpatyrę,jog
egzistuojanere li gi jos,ore ligi jų is to ri
ja.Laimė,šie„riktai“knygosvisumai
didesnėsįtakosnepadarė.

Pra nas Vil džiū nas

KNygoS
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i

SykįArchimedas,besiturkšdamasba
seine,atradotai,kąvėlesnityrinėtojai
pavadino„Archimedodėsniu“:išleistas
vanduoišbaseinoŠiaurėspusrutulyje
pripildobaseinąPietųpusrutulyje.

ii

Prometėjasmėgoišgerti,todėlkartą
nušvilpėišDzeuso„ugniniovandens“
ąsotėlį.Kuometdievai jįnubaudę
prikalėprieKaukazouolos,
vienaserelislinksmindamasis
kasdienkapojo jokepenis–
matpaukščiuipatikocirozės
paveiktasorganas.

iii

Mitologaiklaidingaimano,
kadgintaraiyraJūratėspo
vandeniniųrūmųlikučiai.Iš
tikrųjųviskasbuvokitaip.
Kastytis,išplaukęsįmarias,

slapčiomislankydavoJūratę,o

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniai dienorakščiai
PALEMONASDRAČIULA

v

Palemonas su savogimine ilgai
plaukėNemunuaukštyn,kolkeliau
ninkusužklupoatšiauriLietuvos
žiema.Idantnesužvarbtųnaujagimiai
irmažamečiai,vyraisugalvojotokį
dalyką–vailokus.Nudirtusbarsukų
kailiusapdrėbdavomoliu,susukdavo
įtūtą,įkišdavovidunkūdikįirkaitin
davojįantlaužo.
Podaugdaugmetųtųkūdikiųpal

ikuonysbroliaiVailokaičiai,norėdami
pagerbtisavoprotėvį,Palemoneįkūrė
plytinę.

vi

Aržinote,kodėlNapoleonuine
pavykoužimtiRusijos?Matjįkankino
atviroserdvėsbaimė.Bekraštėsstepės
beiapsnigti laukai jam įvarydavo
siaubą.JukNapoleonasbuvo„salų
žmogus“:gimėKorsikoje,kalėjoEl
bossaloje,mirėŠv.Elenossaloje,o
didžiausiagyvenimosvajonėbuvo–
užkariautibritųsalas.

sykįtaipkarštaipamylėjo,kadJūratė
netrukusėmėlauktis.Kastytiskaip
įmanydamasslėpė josapvalėjantį
pilvą–dangstė tinklais,klojo jūr
žolėmis,barstėkiaukutais.Tačiau
Perkūnasvistiekapietaisužinojoir
įtūžęsžaibaisnutrenkėKastytį.Jūra
tė,išvydusiapsvilusįsavomylimąjį,
iš skausmoražydamaplaukmenis
susmukoantsmėlioirišleidoįpasaulį
begalę ikrų,kurie ilgainiui,sumišę
sujosašaromisiržuvųtaukais,virto
gintarųkaroliais.

iv

Vok ie č ia i ,  no rėdami
pakrikštyt i  žemaič ius ,
jodinėdavo po kaimus ir
skelbdavoŠventąjįRaštą.
Žemaičiaimažakątesupra
to,betkaikuriepasakojimai
jiemsvisaipatiko.Juosypač
stebinoKristausėjimasvan
deniu.Tačiaužemaičiaibuvo
gudrūsmokiniai irnetru
kusežeruose ėmė statyti
kūlgrindas.iš tiesų... juokinga...


