Laiškas redaktoriui

Ar lietuvių literatūra sudomins pasaulį?

Laimantas Jonušys

Pone Redaktoriau, iš karto turiu prisipažinti, kad į šį Jūsų klausimą
tiesiogiai atsakyti negaliu, nes pranašo dovanos neturiu. Taip pat keblus
klausimas, kokia lietuvių literatūra gali sudominti užsieniečius, – lengviau
į jį būčiau ryžęsis atsakyti prieš kokius dešimt metų. Bet kadangi, artėjant
unikaliam mūsų literatūros pristatymui Frankfurto mugėje, šie klausimai
neišvengiamai kyla ir niekaip nedyla, pasvarstyti yra ką.
Dabartinė padėtis vilčių neteikia – netgi Tomas Venclova Vakaruose
yra marginalinė figūra, labiau žinoma gal tik tiems, kas domisi Czesùawu
Miùoszu, lenkų literatūra, rusų poetais, Rytų Europos paribiais... Tatai
konstatavus, galima klausti, ar mes kalti, kad pasaulis nesidomi mūsų lite
ratūra, ar galėjome kaip nors kuo nors sudominti? Visų pirma, turėtų būti
gėda bent mažumėlę piktintis, kad mes menkai rūpim pasauliui – juk mūsų
pačių nedomina netgi latvių literatūra, ką ir kalbėti apie tolimesnes mažas
ir nemadingas tautas.
O gal mūsų literatūra tokia prasta, kad pasaulyje su ja nėra ko rodytis?
Bent jau į šitą klausimą galiu drąsiai atsakyti neigiamai. Pasitaiko nuo
monių, kad lietuvių literatūra provinciali ir atsilikusi, kitaip negu, tarkim,
dailė, kuri žengia koja kojon su naujausiu pasaulio avangardu. Pripažinus,
kad to provincialumo dar tikrai nemaža (ne tik tematikoje – prozai neretai
stinga ryškaus intelekto, platesnio žvilgsnio, distancijos, subtilaus žodžio
jautimo), tenka vis dėlto įtarti, kad taip sakantys patys atsiliko ir neskaitė
kai kurių pastarąjį dešimtmetį pasirodžiusių lietuviškų knygų. Antra vertus,
ir Vakaruose grožinė literatūra, kaip meno šaka, yra kur kas konservaty
vesnė negu dailė.
Kai kurie lietuvių rašytojai gana mikliai įvaldė tą Vakaruose paplitusią
pusiau postmodernistinę manierą, kuria rimtas kūrybinis užmojis derinamas
su pramoginės literatūros elementais. Deja, tai nėra tarptautinę sėkmę ga
rantuojantis receptas. Ir vietinę sėkmę jis užtikrina ne visada arba neilgai.
Slovėnų rašytojas Drago Jančaras (Vakaruose žinomesnis už bet kurį lietu
vių autorių, nors garsenybe ir jo nepavadintum) štai taip rašė apie kai kurių
savo tėvynainių pastangas: „autorių, kartu su rašymu išsiugdžiusių būdingą
šaipymosi iš Giliosios ir Rimtosios literatūros stilių, svajonė apie bestsele
rius duoda kuklius vaisius. Kiekvienas vidutinis vertimas su amerikietiškai
skambančia pavarde ant viršelio juos lengvai palieka toli užpakaly“.
Deja, svarstant literatūros vertimų galimybes užsienyje, tenka kalbėti ne
tik apie verstinos literatūros kokybę, bet ir apie literatūrinės rinkos konjunk
tūrą, reklamą ir kitokį propagavimą (tai, kas angliškai vadinama promotion).
Nes juk matome (kad ir iš pastarojo dešimtmečio vertimų), kokios, regis,
vidutiniškos knygos kartais sužėri Europos literatūros skliautuose. Parašęs
pastarąjį sakinį, jau matau, kaip man pritariamai linksi skaitytojai. Stop,
stop. Galbūt tas romanas, kuris Tau, skaitytojau, atrodo vidutiniškas, man
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atrodo šedevras, ir atvirkščiai. Tai pabrėžiu dėl to, kad vertinant literatūrą (taip pat ir lietuvių literatūros
tarptautines galimybes) niekada negalima užmiršti subjektyvaus veiksnio. Todėl, netgi sakydamas, kad
į išplėstinį Europos literatūros aukso fondą galėčiau pasiūlyti bent kokius tris ar net šešis lietuviškus
romanus, čia jų neišvardysiu, nes tai būtų subjektyvu ir todėl mažai reikšminga.
Vis dėlto kai kur gal ir galime susigaudyti. Štai man, pavyzdžiui, prieš gerą dešimtmetį puikų įspūdį
padarė Valdo Papievio romanas „Ruduo provincijoje“, bet vakariečių juo sudominti nebandyčiau. Čia
kaip ir su nemaža dalimi lietuvių poezijos... Šiaip ar taip, galvodamas apie tai, neatsikratau minties, kad
kokioje nors rumunų, graikų (pristatytų paskutinėje Frankfurto mugėje) ar slovakų literatūroje esama
perliukų, kurie niekada nebus išversti nei į lietuvių, nei į anglų kalbą. O štai albano Ismailo Kadarės ir
esto Jaano Krosso romanai puikuojasi Vakarų Europos knygynų vitrinose.
Lietuviams nesisekė. Jau seniai kalbėta, kad Antano Škėmos „Balta drobulė“, laiku išversta į anglų kal
bą, būtų turėjusi šansų patraukti dėmesį. Nors geri kūriniai nesensta, literatūrinė konjunktūra keičiasi,
ir kai kas jau pavėluota. Buvo gera proga iškišti literatūrinę galvą prieš dešimtmetį, kai Lietuvos vardas
skambėdavo pasaulio žiniose. Galbūt tuomet gerų galimybių būtų turėję Ričardo Gavelio „Jauno žmogaus
memuarai“. Bet išėjo kitaip, ir Prancūzijoje gana gerai nuskambėjo Juozo Baltušio „Sakmė apie Juzą“.
Deja, tai buvo jau praeities, veikiau lyg ir etnografinė literatūra, autoriaus kūrybinė biografija jau buvo
pasibaigusi, į pabaigą ėjo ir jo gyvenimas, o čia dar tas konfūzas, kad, Lietuvai siekiant nepriklausomy
bės, sėkmingai išverstos knygos autorius stojo piestu prieš tą nepriklausomybę.
Kalbant apie mažas tautas apskritai, galima pasvarstyti, kokio pobūdžio jų knygos gali išeiti į platų
pasaulį, nors aišku, kad gatavų receptų čia nėra. Vakaruose neretai išpopuliarėja tokie romanai, kurie
ne tik „grožiniai“, bet ir tam tikra prasme faktografiniai, t. y. iš jų galima ką nors sužinoti apie pasaulį.
Minėtųjų Krosso ir Kadarės populiarumas iš dalies, matyt, sietinas su istorinio romano žanru.
Yra ir kitų būdų išgarsėti mažos šalies autoriui – sukurti ką nors nebūto. Štai parašė norvegas Jostei
nas Gaarderis romaną apie filosofiją, ir jam atsilapojo pasaulio leidyklų ir knygynų vartai. Vėliau pagal
šį kurpalių sukurta romanų apie pasaulio religijas, matematiką, finansus ir t. t.
Nuo dailės, muzikos ir netgi teatro lietuvių literatūros eksportas pasmerktas atsilikti vien dėl vertimo
problemos. Viena priežasčių, kodėl airių literatūra turi pasaulinį pripažinimą, yra ta, kad ji pasaulyje
lengvai pastebima ir be vertimų. Bet mūsų tautiečiai angliškai rašyti neims, todėl vertimo problema vi
sada bus. Versti turime ne mes patys, o tų tautų vertėjai, į kurių kalbą verčiama. Visų pirma mes patys
negalime gerai išversti – netgi Amerikos lietuvių atlikti vertimai dažniausiai silpni. Antra, kas iš to, jei
mes patys versime ir leisime, bet užsienyje niekas neskaitys? Lietuvoje leidžiami vertimėliai į anglų ir
kitas kalbas naudingi tik kaip reklama, kaip būdas parodyti tai, ką užsieniečiai galbūt susidomėję ims
ir išsivers bei išsileis patys.
Atsirinkti galiausiai irgi turi jie patys – tai ir daro vienas Lietuvoje apsigyvenęs vokietis. Apskritai
pastaruoju metu padėtis sparčiai ėmė taisytis. Į vokiečių ir lenkų kalbas išversta arba verčiama keletas
grožinės literatūros knygų. Baltstogėje leidžiamas žurnalas Kartki vieną solidaus vaizdo numerį skyrė
lietuvių literatūrai.
Vis dėlto artėjanti Frankfurto knygų mugė turi kelti ir vilčių, ir nerimo. Mugės viešnia dar niekada
nebuvo tokia maža šalis ir, svarbiausia, šalis, kurios knygų tiek mažai išversta į vokiečių ir kitas Vakarų
kalbas. Net jeigu per likusį laiką į, tarkim, vokiečių kalbą bus išversta tiek lietuviškų knygų, kiek per
visą ligtolinę istoriją, vis tiek bus mažai. Beje, vokiškai lietuvių literatūra, matyt, turi daugiau šansų
pasireikšti negu angliškai. Pirma, Vokietijai Lietuva artimesnė negu anglakalbėms šalims; be to, į anglų
kalbą literatūros apskritai verčiama kur kas mažiau negu į vokiečių. Pati Frankfurto mugė, savaime
suprantama, Vokietijoje irgi daug plačiau pristatoma negu kur nors kitur. Mugės proga didžiausi Vo
kietijos laikraščiai išleidžia solidžius literatūrinius priedus (pvz., 2001 10 04 savaitraščio Zeit priede
recenzuojama 111 knygų), kuriuose keli puslapiai visada skiriami šaliai viešniai.
Bet gal frankų fortą imsime ne kiekybe, o kokybe, įspūdingu Lietuvos pristatymu? Su tokiu menku
finansavimu sunku tikėtis ir to. Vis dėlto yra vilties, kad šia proga Vakaruose bus užsikabinta už kokio
nors lietuvių autoriaus, ir jis taps užsienyje žinomas ir verčiamas.
Vilnius
2001 11 06
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DIENORAŠTIS
Joseph Everatt

2001 m. spalis. Jau ruduo, ir aš stengiuosi užbaigti
 rojektą „Medinės bažnyčios Lietuvoje“. Prieš keletą
p
metų esu apie tai parašęs straipsnį angliškam žurnalui.
Anglijoje labai daug kas domisi Šiaurės Europos medine
architektūra. Medis – šilta medžiaga, be to, ypač gerai
pritampa vietos kraštovaizdyje.
Dzūkijoje ir Žemaitijoje jau buvau, o Aukštaitiją pa
likau pabaigai, nes žinau, kad dėl tenykščių medžių
gausos ir įvairovės šis metų laikas ten ypač gražus
ir tinkamas fotografuoti. Dėl sausų vasarų Lietuvoje
ruduo dažnai būna spalvingas, o lapai rausta ir gelsta
pamažu, šaka po šakos, todėl ryškios sodraus raudonio ir geltonio atraižos blykčioja žalioje lapijoje tar
si liepsnos liežuviai.
Zibalų bažnyčioje vyksta
pamaldos, kuriose daly
vauja vienas vyriškis ir
kokia dešimtis moterų,
apsirengusių senais
paltais ir apsiriš usių
skaromis. Po mišių kal
bamas rožinis, po jo pal
aiminimai, kuriuos ku
nigas  skaito nusigręžęs
nuo parapij iečių, nes
priešais juos nėr a  al
torinio  stalo. Bažnyčioje
Švenčiausiasis atskirtas
nuo besimeldžiančiųjų
Zibalai
presbiterijos užtvara;
panašu, kad nuo 1861 m., kai bažnyčia buvo pastatyta,
joje mažai kas pasikeitė. Jos architektūra niekuo per
daug neišsiskiria, tačiau būtent tas paprastumas sutei
kia savotiško patrauklumo. Galima pasakyti, kad ši
bažnyčia visai
tipiška: ji visa
med inė ir ap
supta medinių
nam elių, kaip
gera pusė iš ko
kių 700 šal yje
esančių katali
kų bažnyčių.
Šiose apylinkėse
Zibalai
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labai justi aukštis, nors ypatingų aukštumų čia nėra;
lygumos suteikia dangui platybės ir erdvės, o tai labai
kelia dvasią, padaro žemės vietoves ir įvykius savotiškai
nesvarbius, atokius.
Šešuoliai nelabai toli. Jie daug geriau žinomi, čia stovi
viena iš kelių tikrų barokinių medinių bažnyčių. Joje
stengtasi pasiekti tai, kas iš pradžių atrodo neįmanoma –
abu bokštus jungia pusračio formos medinis frontonas,
skleidžiantis milžinišką nedarnos energiją. Kažin kaip
atrodytų, jeigu būtų pastatyta iš akmens. Sprendžiant
iš žodžių kilmės, akmuo čia būtų tinkamesnis, nes
lietuviškas žodis akmuo aiškiai susijęs su graikišku
kamara (niša). (Taip pat ir su anglišku žodžiu chimney,
akmenine medinio namo dalimi.) Visos medžiagos turi
savo formos logiką.
Šiame kraštovaizdyje nėra aštrių kampų, beveik ne
matyti medinių ar mūro tvorų; pievas keičia miškai,
kurių ribos kartoja žemės kontūrus, upių vingius.
Akmenų labai mažai, ir tikrai įdomu, kaip atsitiko, kad
žmonės, visą gyvenimą praleidę tarp medžių bei me
dienos, paskutinio poilsio atgula po akmeniu. Man visad
atrodė keista, kad žmonės, kurie gyvena itin asketiškai
ir nepasiduoda priklausomybei nuo materialių objektų,
galiausiai įamžinami tokiu ilgaamžiu dalyku kaip ka
pas. Anglijoje yra priešingai, ten daug labiau paplitusi
kremacija.
Kai  Imbradą  aplenkė
naujesnis tiesiamas ke
lias, kaimas pasitraukė į
praeitį. Kaip ir daugybėje
kitų vietovių, jo bažnyčia
stovi centre ant kalvelės,
tad aš, vaikščiodamas po
šventorių, matau viską,
kas vyksta kaime.
Bažnyčia klasicistinė, pa
statyta apie 1780 m., su at
skirai pastatyta piramidės
pavidalo varpine. Priešais
Imbradas
šventorių stovi eilė
medinių namų su langinėmis, kuriuose, atrodo, kita
dos buvo parduotuvės. Praeina du žmonės, pravažiuoja
arklio traukiamas vežimas. Kai kelias buvo tik vienas,
juo visi važiavo. Dabar mašinos pravažiuoja puskilomet
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riu šiauriau, ir jų
triukšmas girdėti
tik retkarčiais.
Kurį laiką stovi
niuoju šventoriuje.
Visą popietę smul
kiai lijo, bet dabar,
dienai baigiantis,
ir  debesys prasi
sklaidė, ir žemai
virš horizonto abe
jod ama  pasirodė
oranžinė saulė. Ją
suraižo plikos me
džių šakos, tad ga
liu žiūrėti neužsi
Imbradas
dengęs akių; stoviu
tarp gausybės prikritusių lapų, stebėdamas kaimelį,
ir jaučiu, kaip mane užplūsta gerovės pajautimas.
Įdomu, kad seniausia Lietuvoje išlikusi medinė bažnyčia
stovi visai šalia seniausio šalies medžio. Į Stelmužę veda
vinguriuojantis vienos eismo juostos keliukas, nutiestas
nelygiose, palyginti blankiose, apylinkėse. Ši vietovė
visiškai nepanaši į kitas mano aplankytas šalies vietas.
Daugelyje kitų kaimų nuojauta atveda mane tiesiai prie
bažnyčios, paprastai stovinčios vienintelėje aukštumė
lėje šalia pagrindinės gatvės. Čia viskas kitaip: kaimas
išsklidęs, reljefas nelygus, todėl tenka pasiklausti
moteriškės, kurią pralenkiu eidamas keliu.
– Eik tiesiai, – sako ji. – Keliu, keliu, o po dviejų šim
tų metrų pasuk į... – ji nutyla ir pakelia kairę ranką.
– Čia kairė? – pasiklausia. – Taip? Tai pasuk į kairę
ir pamatysi, ten, ant
kaln iuko.
Jeigu geriau mokėčiau
kalbą, būčiau supra
tęs, ar ji buvo latvė,
bes is tengianti  kalbėti
l iet uviškai, ar tikrai
sunkiai skiria kairę nuo
dešinės.
Žymusis ąžuolas
stūks o  beveik  pačioje
š lait o papėdėje. Vieni
sak o, kad jam apie pu
santro, kiti – kad dau
giau – du tūkst ančiai
metų, ir jis tikrai toks
atrodo: susimazgiusios
Stelmužė
šak os, kai kur ios ne
beg yvos, kai k urios nukirstos. Medis atrodo vos
gyvas.
Ant kalvos stovinti bažnyčia, priešingai, mena moder
nius laikus. Ji pastatyta 1650 m., o 1727 m., perdavus
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kalvinistams, gerokai perstatyta. Neaišku, kiek išliko
XVII a. struktūros, bet abi datos leidžia laikyti bažnyčią
seniausia šalyje.
Vėl lynoja, man prie batų limpa šlapi lapai. Kopdamas į
kalvą praeinu grupelę antkapių Pirmojo pasaulinio karo
vokiečių kareiviams. Nežinojau, kad šiose vietose vyko
mūšiai. Turbūt jie jautėsi esą labai toli namų. O gal ir
ne, nes daugelis čionykščių žemvaldžių anais laikais
turėjo vokiškas pavardes.
Man atrodo, kad bažnyčia nebeveikia nuo 1963 m. Dėl
gražiai išdrožto medinio altoriaus ir sakyklos ji paversta
muziejumi, ir kaip dažnai būdavo panašiais atvejais,
atsargiai priskirta „liaudies meno“ muziejams, nenorint
minėti religijos. Atribojimas nuo religijos pavertė šią
vietą visiškai
kitokia negu
kitos, kurias
mačiau. Ap
linkui ją nėra
n e i   š v e n t o 
riaus, nei
vartų, nei
medin ių kry
žių, nei kunigo
Stelmužė
kapo.
Bažnyčią sup a pušys, kurias mėgd žioj a  ir pastato
spalva, ir forma: jis apkaltas nedažytomis vertikaliomis
lentomis. Fasade trikampis frontonas, truputį statesnis,
negu Pietų šalyse; jį remia šešios netolygiai išdėstytos
kolonos be kapitelių, pastatytos ant paprastų žemų
akmens pjedestalų.
Iš tiesų fasadas buvo pastatytas tik XIX a. pradžioje,
pastatą atgavus Katalikų Bažnyčiai, bet jis toks pri
mityvus, kad atrodo daug senesnis. Halinis pastatas, su
apside. Klasicizmo šventyklos pradžioje buvo statomos iš
medžio, o jų koloninę architektūrą lėmė metodai,diktavę
medžio statybos taisykles. Tas pat tinka ir kitiems kla
sicizmo ypatumams, tokiems kaip dantukai ir triglifai,
atstojantiems sijų galus. Net netaisyklingai išdėstytos
kolonos – senųjų Antikos statinių aidas.
Ant durų prismeigtas raštelis skelbia, kad dėl ligos
muziejus uždarytas; bet aš atvažiavau iš toli ir labai
noriu įeiti vidun. Atsitiktinai pro šalį eina dar viena
moteris, ir aš jos klausiu, kur galima rasti raktą. Ji
pasako, kur gyvena prižiūrėtoja, ir aš ją surandu sodo
pašiūrėje, su tėvais rūšiuojančią bulves.
– Tik dešimt minučių, – sako ji. – Aš sergu. Šiandien
esu užsirašiusi pas gydytoją. Jums reikėjo pirmiausia
paskambinti.
Puikiausiai suprantu, kaip nuobodu laikyti atidarytą
muziejų tolimame kaime, kur ištisas dienas, kartais
savaites neužklysta nė vienas lankytojas; taip pat gerai
suprantu, kaip apmaudu, kai vienintelis lankytojas pa
sirodo būtent tą dieną, kai ji dėl kokios nors priežasties
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sugalvojo pasiimti laisvadienį. Todėl labai greitai
apžiūriu drožinius, ir kadangi muziejuje parduodamos
brošiūros įvairiomis kalbomis, o aš labai stipriai jaučiu
trukdąs, nusiperku visų po vieną, nepriklausomai nuo
to, kokia kalba jos parašytos.
Namie žiūrinėdamas brošiūras pamatau, kad nusipirkau
dvi apie Stelmužę, lietuviškai ir angliškai, bei mažą
turistams skirtą lankstinuką apie šias vietas, parašytą
lietuviškai, rusiškai, angliškai ir vokiškai. Vartau jį
ir akimis vis užkliūvu už informacijos apie Imbradą.
Rašoma, kad prieš kokius 30 metų ten dviem vyrams
apsireiškusi Mergelė Marija. Toji vieta tapusi piligri
mystės centru, toliau rašoma lankstinuke, ir visi ją
aplankiusieji pajunta didelį dvasinį bei fizinį palengvė
jimą. Tai labai intriguojantis faktas, aš paskui mėginau
daugiau apie jį sužinoti, bet nė vienoje mano tikrintoje
knygoje nieko apie tai nerašoma.
Dirbdamas šiam projektui aš apžiūrinėju ne tik katalikų,
bet ir protestantų, ir rusų medines bažnyčias, net
mečetes. Karaimų kenesa Trakuose turi tris išorines

tinkuotas sienas, o ketvirta – medinė; svarstau, ar ją
čia priskirti, ar ne. Panašu, kad neišliko nė viena iš gana gausių kitados
stovėjusių medi
nių sinagogų.
Katalikų baž
nyčiose  neišven
giamai pasirodo
R y t ų į t a k a ,
d a ž n i a u s i a i
pasireiškianti
vienu kitu
k u p o l o    f o r 
mos bokšteliu.
Ž i ū r i n t V a k a 
Trakai
rų europiečio
akimis, šios smulkmenos labai įdomios, bet ne mažiau
įdomus pats medžiagos ir form os santykis, dažnai
leidžiantis tiesiogiai susieti šias bažnyčias su senojo
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šiandiena

PAGONYBĖS TIESOS BEIEŠKANT
Gintaras Beresnevičius

Klast ing as žod is „trad ic ij a“. Vien a vert us, tai, kas
tęsiama, perduodama iš kartos į kartą – šventas daly
kas, pagrindų pagrindas. Tradicija yra identifikacijos
pagrindas, ji suteikia galimybę tapti savim tam tikroje
terpėje, išlaikant savo vertybes, pasaulėžiūros pagrin
dus, veiklos modelius, religingumą.
Tai savaime suprantama. Tik kartais ta tradicija kaip
sąvoka kerta savo pačios pagrindus; kada reikia mėgin
ti susivokti, ar tradicija yra tradiciška, kai kalambūro
verta situacija verčia žodį „tradicija“ perskaityti kitaip.
Ypač kai klausiama, ar „tradicija atitinka tradiciją“.
Tai klausimas, kuris religijose sąlygoja revoliucinius
pokyčius – būtent taip klausė Liuteris, Kalvinas, gero
kai prieš juos Echnatonas, pirmas tokių klausinėtojų;
vėliau klausinėjosi žydų pranašai bei tebeklausinėja
ir tebeatsakinėja sektos, kurioms klausimas „ar galio
janti tradicija atitinka pirminę tradiciją“ yra būtinas
jos pačios egzistavimo pagrindas, nes sekta privalo
atsakyti „ne!“
Religija, atsakiusi „ne“, reformuojasi, atsinaujina,
atsakiusi „taip“ – tęsiasi, stengdamasi nieko nekeisti.
Ką čia bek eis i, nes gyv a grind žiant i trad ic ij a –
šventa.
Ilgas įvadas, nes ir tema ilga bei neišsemiama nei
straipsniu, nei pokalbiu, nei pokalbių ciklais. Juolab kad
bijau, jog sprendimas tegalimas ideologijos lygmeniu,
o ideologijų esti daug ir jos skirtingos.
Klaus im as šiuo met u form ul uoj am as taip: ar da
bartin iai pag on yb ės išp až in ėj ai Liet uv oj e gal i būt i
vadinami tradicinės Lietuvos ar lietuviškos religijos
išpažinėjais?
Klausimas, viena vertus, absurdiškas. Tradicinėmis
Lietuvos religijomis pripažintos atėjusios „iš šalies“: iš
Izraelio, Krymo, Romos, Mekos. Tradicinės ir teisėtos,
nes čia gyvuoja ilgą laiką, turi sekėjų ir išpažinėjų, turi
šimtametę tradiciją Lietuvoje, šventyklas, dvasininkus,
šventraščius, šventes, apeigas bei ritualus, tradicijas.
O tuo metu išnyra senosios lietuvių religijos išpažinė
jai, teigiantys išpažįstą tą pačią tradiciją, kuri XIII–XIV
a. buvusi oficiali Lietuvos valstybinė religija ir kurią
brutaliai nutraukęs Lietuvos krikštas, įsikišus užsienio
jėgoms ir vykdant jų valią.
Lietuvių pagonybė negalinti nebūti tradicinė religija,
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jei tokios yra didesnę ar mažesnę reikšmę ir palyginti
nedidelį išpažinėjų skaičių turinčios kitos religijos, juk
visos Lietuvoje tradicinėmis pripažintos ir atitinkamas
religines teises įgijusios religijos yra vienu ar kitu metu
įvežtos, importuotos, t. y. visos tradicinės genetiškai
svetimos. Vienintelė genetiškai sava religija, senoji
lietuvių religija, nepripažinta tradicine. Iš esmės tai
nonsensas.
Tačiau pagrįstas istoriniu faktu, kad ir kokiu žiau
riu – senoji religija pasibaigė. Pasibaigė XIV–XV a.
sank irt oj e, sun aik in us žyn ių luom ą, atl ik us į kult o
apeigas, perdavusį iš kartos į kartą šventąją, religinę,
mitologinę tradiciją, svarbiausias šventvietes ir šven
toves; įsteigus tegu ir iš pradžių retą parapijų tinklą,
bet vis dėlto ėmus christianizuoti kraštą.
Iš tiesų mišinį, susidariusį iš senosios religijos ir
mitologijos reliktų, valstietiško religingumo, paveikto
ir katalikybės apeigų ir mokymo, galime pavadinti ge
riausiu atveju sinkretizmu. Blogiausiu – religine mai
šatimi, kurioje apie tam tikrus Dievo, Jėzaus, Marijos,
Juozapo, daugelio šventųjų paveikslus akumuliuojasi
archajiškos tradicijos ir universalių žemdirbiškų tikė
jimų bei mitologemų šleifai, o gal kai kuriais atvejais
atvirkščiai – apie senąją dievybę, pakeitusią vardą,
bet nepakeitusią funkcijų, telkiasi šventės ar apei
gos, laikomos krikščioniškomis ir visiškai patekusios
į krikščioniškų tikėjimų ir ritualų erdvę. Kiekvienas
toks ir panašus atvejis tokie sudėtingi, kad tradicinio
substrato nuo krikščioniškų apnašų, ar, suprantama,
atvirkščiai, krikščioniško branduolio nuo tradicijos
duotos formos – neįmanoma atskirti. Atskirais atvejais
tokią analizę, skirtį gali atlikti etnologija, tautosaka,
choreografija, kiek daugiau gali nuveikti mitologijos
tyrinėjimai, ieškantys bendresnių vaizdinių sankabų
ir dar daugiau religiniai istoriniai ir apskritai religijo
tyriniai tyrimai, kurie klausia ne tik apie vaizdinius,
dievų vardus bei funkcijas, kultą ir žynius, bet ir visos
šitos įvairovės funkcionavimą, t. y. žvelgia į religiją
kaip gyvą, istoriškai veikiantį ir istoriškai kintantį or
ganizmą, turintį centrą ir periferines zonas, panteono
ir žynių hierarchijas, atitinkamus reagavimo į šventybę
būdus etc.   
Tokių mokslingų išvedžiojimų reikia, idant pabrėž
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tume – religija pernelyg sudėtinga ir kompleksiška,
kad būtų perduodama ne kitaip negu tradicijos keliu.
O jei tradicijos nėra, negalime kalbėti apie religijos at
gaivinimą. Jei būtų likę šventraščiai, nepertraukiama
žynių grandinė, nenutrūkstami aukojimai bent viename
atokiame centre, kurių metu recituojami mitiniai pasa
kojimai ir vardijami dievai – kita kalba. Dabar viso to
neturime, tenka pripažinti, kad gyvos tradicijos nėra.
Tradiciją mėgina atkurti mokslas, tačiau reikia turėti
omenyje – mokslas atkuria detales, schemas (dažniausiai
detales), kur kiekvieną rekonstrukciją gali keisti kita,
besiremianti kitais principais ir atitinkamai duodanti
kitokį rezultatą, kitokį vaizdą. Tačiau net ir tobuliau
sios metodologijos atkuria modelį, kaip ta religija galėjo
atrodyti, kaip ji galėjo reikštis, ir pats mokslas žino,
kad tas modelis neteisingas – duomenų pernelyg maža.
Net geriausiu atveju atkūrę garvežį ar galvoje, atsimi
nimuose įstrigusį jo vaizdą įkūniję metalu, gausime
tik metalo luitą, visai struktūrišką, bet jei nebus nei
bėgių, nei anglies, šis atkūrimas liks negyvas ir tuščias.
Taip juokingai atrodytų ir religinė bendruomenė, savo
veiklą grindžianti moksline monografija. Čia reikia
apreiškimo, kitaip religija nesujudės, bėgiai nesudun
dės, o apreiškimo nėra. Dievai jei ir reiškėsi, jų raiška
baigta. O mokslas rekonstruoja vaizdinius ir schemas,
kuria skulptūras, bet mokslo tikslai nėra Pigmaliono
tikslai, ir joks dievas neįkvėps mokslininko kaltuvu
išrėžtai Galatėjai gyvybės. Mokslas sau tokių tikslų nė
nekelia, antraip jis virstų maginiu okultizmu.
Antras kelias, kuriuo galime kalbėti apie Tradicijos
atkūrimą – mėginti ją išlukštenti iš gyvos etnografi
nės-tautosakinės tradicijos, kuri gyva buvo dar labai
neseniai, o salelės, išlaikiusios papročius, ritualizuotą
elgseną, burtus, žolininkystę, raganystę ir kerėjimus,
tebegyvuoja, tačiau tai ne tiesioginiai saitai, vedantys
nuo pat senosios religijos į šiandieną, o ryšiai su senojo
maginio elgesio salelėmis (kurios gali būti ir labai ar
chajiškos), bet jos nieku gyvu nesusidėsto į sistemą ir
juolab neatstovauja senajai religinei sistemai. Galimas
dalykas, kad maginiai dalykai (žinia, išskyrus ateities
spėjimus ir pan.) nebuvo jos toleruojami, o raganystė nie
kada netampa religinės sistemos pripažinta dalimi.  
Yra sistema – etnografinio-folklorinio elgesio sistema,
išlikusi gal nuo tikrai senų laikų, su savo šventėmis,
apeigomis, tikėjimais – tačiau tai etnografija, o ne religi
ja. Ar šokiai, žaidimai, Rasos/Joninės ar Užgavėnės yra
gyvos šventės ir ar čia daugiau nėra tuščio barškėjimo,
už kurio ne dievų cimbolai, o buitiški ir vėlyvi Kanapinis
su Lašininiu, kažkas panašaus į XIX a. lauke atliekamų
komiksų herojus – klausimas, į kurį dabar neatsaki
nėsime, juolab kad vienintelis šiandien besiperšantis
atsakymas būtų – kiekvienam tikriausiai savaip.
Etnografijos, etnografinės elgsenos pratęsimas į XXI a.
nebūtų ne tik juokinga ar gėdinga – tai būtina, norint
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išsilaikyti, be to, tai autentiška (XIX–XX a. pirmos pu
sės prasme). Tačiau etnografija – ne religija.
Taigi trumpai tariant: mokslinės rekonstrukcijos tra
dicijos neatgaivins, žemdirbių papročiai etnografijoje,
bendri daugeliui Europos tautų, irgi nėra savasties,
juolab religinės savasties, pagrindas.
Tad nėra jokio pagrindo bandyti atgaivinti tradiciją,
tokio pagrindo, kuris leistų antai išskleisti ir įtvirtinti
tradicinę doktriną.
Vis dėlto matau kitą kelią, kaip jį mato ir dalis vadi
namųjų pagonių. Nors tas kelias ir veda, tačiau nežinia
kur, ir neišvengiamai atsidūręs miglose negalėsi apsig
raibyti, kas yra kur ir kur pats atsidūrei.
Tai, sakytume, yra distiliato kelias, jei jau svetimžodį
vartoti. Bet šis žodis gerai nusako procesą, dėl kurio,
manau, mūsų pagonys ir nuvokia susiduriantys su ki
tokybe, kuri savaime ir įsivardija kaip religinė, kadangi
gretutinio religinio potyrio, ypač stipraus, su kuriuo tą
jauseną galima palyginti, nėra.
Prisipažįstu, tam tikra prasme man panaši jausena
nesvetima. Iš esmės kasdien dirbdamas, susiliesdamas,
mąstydamas kitokybę, šiuo atveju senąją religiją, tu
negali nepradėti jos jausti. Lygiai kaip ir gilindamasis
į sakmių pasaulį, ypač jausdamas magišką, stebuk

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 apgavikus, girtuoklius, veltėdžius ir visokius nedorėlius.
Apsirengęs tais pačiais drabužiais, kaip ir jo protėvis Perkūnaitis.“

lingą ar net mistišką kai kurių dainų poveikį, juolab
kai autentiškas dainas atlieka autentiški folkloriniai
ansambliai. Tai – nesakau, kad sukrečiantis, tačiau
stiprus, intensyvus išgyvenimas, kurį aprašyti ir atpa
sakoti sudėtinga ir gal geriau su tokiais dalykais ne
prasidėti – jie beverčiai, vertę turi tai, kas neišsakoma.
Pridurkime nuolat švenčiamas, tą potyrį gaivinančias
ir tvirtinančias kalendorines šventes, dievų meditaci
jas, gamtos ir kosmoso šventybiškumo pajautą – išties
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gintaras beresnevičius

įmanoma patirti tai, kas tegali būti lyginama su tokiais
jausmais ar potyriais kaip religija, kaip meilė, kad ir
kaip sentimentaliai tai skambėtų. Šio potyrio objekto
iš esmės nėra, tik būsena, iš kurios tu gali interpretuoti
pasaulį kitaip, naujau, intymiau liesdamasis su juo.
Manyčiau, šis distiliatas iš folkloro, etnografijos, tradi
cijos likučių šaltiniuose, sunkiai apibūdinamas tradicijos
perdavimas nesąmoningai iš kartos į kartą – judesiais,
mentaliteto bruožais, archetipais, genais, – tai ir gali
būti ieškoma tradicija.
Tai nėra senoji religija ir negali būti. Tai kažkoks iš
gyvenimas, neaišku, ar religinis, bet ne profaniškas – tai
tikrai. Gal tai ypatingas, sakralizuotas savęs ir aplinkos
santykio, mums nežinomų esinių artumo ar tolumoiš
gyvenimas, bet veikiausiai – šventybiškumo gamtoje
išgyvenimas, potyris, kad šventybė yra aplink, reiškiasi,
ir viena iš jos apraiškų – meilė. Tokį potyrį išgyventi
įmanoma, jis dvasinį gyvenimą, be abejonės, praturtina.
Tik ar tai religinis potyris? Šį tą panašaus tu gali išgy
venti paniręs į poeziją, gal į muziką, gal tiesiog laukinio
kalnų peizažo fone. Antra vertus, pagonybės distiliatas
gali apimti ir poeziją, ir muziką. Kodėl gi ne.
Tik tokie du pagonys negalės pasidalyti tarpusavy
je potyrių bendrumu – tie potyriai, kaip sakiau, sunkiai
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įžodinami ir sunkiai perduodami. Net ir bendraminčių.
Vienas pagonybe gali vadinti visai kitus išgyvenimus
nei kitas ar trečias, ir vienam pagonybė, šiurkščiai ta
riant, „išsidistiliuos“ iš Joninių nakties šventės, kitam
iš skudučių sąskambių, trečiam iš eilėraščio, ir visus
šiuos – vadinkime juos sakraliais – potyrius vadinti reli
giniais, pagoniškais ar tradiciniais nėra jokio pagrindo.
Tai veikiau šiuolaikinio žmogaus atsakas į iš praeities
atskambančius šventybiškus garsus, į tuos pačius gar
sus, aidinčius iš gamtos, – kam jis įtin atviras. Atviras
jis ir ritualuose, papročiuose slypintiems sakraliniams
turiniams, bet iš viso to nesusiklosto religija. Jei kas ir
susiklosto – tai naujojo, modernaus žmogaus mėginimas
atsakyti sakralybei profaniškoje aplinkoje, atsakyti
kaip galima šiandien, o ne kaip buvo atsakinėjama prieš
šimtmečius ar ištisus tūkstantmečius.
Todėl šią tradiciją suvokti galėčiau, jei ji vadintųsi
tokia, kokia yra – naująja pagonybe, o ne senosios reli
gijos atgaivinimu, tradicijos prikėlimu. Senoji tradicija
čia gali būti suvokiama kaip mažas gaivinantis šaltinis,
o ne plūstanti versmė. Naujoji pagonybė turi vietą ir
kontekstą pasauliniame New Age fone, o visi „prikėlimai“
kvepia nesveika nekromantija ar šarlatanyste.
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Globalizacijos iššūkis
Kęstutis K. Girnius

Per pastaruosius keturiasdešimt metų
pasaulio politinis žemėlapis mažai pa
kito. Pasaulio teritorija tebėra suskirs
tyta į valstybes, kurios su kai kuriomis
išimtimis valdo tas pačias žemes kaip
ir anksčiau. Padėtis greit nesikeis –
šalies teritorinio vientisumo užtikri
nimas yra vienas kertinių dabarties
politikos principų, retai pažeidžiamas
ir tik su dideliu apgailestavimu. Net
per Persų įlankos karą JAV ir jos są
jungininkės kartojo, kad nesikėsinama
į Irako teritorinį vientisumą, o dabar
sukilėliams irgi pabrėžiama, kad sie
nos nebus keičiamos.
Valstybės tebėra pagrindinės pasau
lio politikos veikėjos. Šalys pasirašo
svarbiausias sutartis, valdo ginkluo
tąsias pajėgas. Be šalies vyriausybės
leidimo šalies teritorijoje beveik ne
įmanoma užsiimti kokia nors veikla.
Ištikimybė ir įsipareigojimas šaliai
tebėra labai reikšmingi ir lemia gy
ventojų tapatybę, ypač jei šalis yra
tautinė valstybė.
Vis dėlto valstybių aukso amžius
baig ias i. Pal yg int i su XX a. pirm a
puse, valstybės svarba ir galia ma
žėja. Ką šalys galėjo sau leisti tada,
neįmanoma šiandien. Šalys turi labiau
paisyti savo kaimynų ir piliečių norų.
Šiomis dienomis beveik neįmanoma
įsivaizduoti ne tik nacių Vokietijos
ar Sovietų Sąjungos militarizmo, bet
net fin de sičcle Prancūzijos rengimosi
kitam karui su Vokietija, plačiai papli
tusio įsitikinimo, jog tautos įrodo savo
vertę kovos lauke. Jei kadaise buvo
pabrėžiama piliečių pareiga valstybei,
dab ar svarb esn ė valst yb ės par eig a
suteikti kuo daugiau paslaugų savo
piliečiams. Rūstų tėvą keičia rūpes
tinga motina. Savo piliečių laisvių ir
teisių užtikrinimas turi kainą – šalys
varžo savo veikimo laisvę.
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Jau kurį laiką įrodinėjama, kad ša
lių suverenumą riboja tarptautiniai
įsipareigojimai ir organizacijos, tarp
tautinės teisės plėtra. Globalizacija
panaikino autarkinį ūkį, tik tokios
paliegėlės kaip Šiaurės Korėja vengia
įsijungti į pasaulio prekybos tinklą.
Pasaulio bankas ir kitos tarptautinės
finansų organizacijos dažnai diktuo
ja ūkio politiką, teikdamos paramą
tik tuo atveju, kai šalies vyriausybė
įsip ar eig oj a pak lust i bank o perš a
miems planams. Nedaug menkesnis
tarptautinių bendrovių vaidmuo. Jų
nutarimai investuoti ar neinvestuoti
į šalį gali lemti jos ūkio augimą ar
smukimą, bendrovės nustato daugelio
žaliavų ir produktų kainas, prekybos
sąlygas. Valiutos pirkėjai ir pardavėjai
gali per kelias dienas pakirsti šalies
valiutą arba priversti centrinį banką
nustatyti aukštas, vietos ūkio augimą
žlugdančias palūkanų normas.
Bet yra kitų, rečiau komentuojamų
veiksnių, kurie mažina valstybių vaid
menį. Ryšių ir susisiekimo priemonių
revoliucijos dėka pavieniai žmonės ar
negausios grupės gali smarkiai veikti
šalies pol it iką ir visuom enės gyve
nimą, ypač jei sugeba manipuliuoti
žiniasklaidos godumu sensacijoms.
Didelės galimybės atsiveria užsienyje
gyvenantiems maištininkams ir revo
liucionieriams. Pravartu prisiminti,
kad nepaisant didelių Lenino pastan
gų palaikyti gerus ryšius su partijos
nariais, Rusijos revoliucijos pradžioje
vietos bolševikai patys turėjo daryti
visus sprendimus. 1979 m. ajatolos
Chomeinio kalbos, įrašytos į juostas,
įvežamos į šalį ir plačiai dalijamos,
suv aidino pagrindinį vaidm enį nu
verčiant Irano šachą. Revoliucija kilo
šalyje, bet sąlygos jai daugiausia buvo
kuriamos užsienyje. Dabar kabelinė ir

palydovinė televizija bei kitos ryšių
priemonės leidžia Osamai bin Lade
nui kreiptis į beveik visų musulmonų
šalių gyventojus, kviečiant juos daly
vauti kryžiaus kare su krikščionimis.
Par eišk im ai bei bin Lad en o veikl a
apskritai kelia nerimą daugeliui Is
lam o šal ių vad ov ų,
kur ie vis dėlto ne
gal i jiems užkirst i
kelio. Taigi svetimas
žmog us dab ar gal i
tiesiogiai kreiptis į
kit os šal ies gyv en
tojus, kurstyti juos
sukilti prieš valdžią,
o toji valdžia nepajė
gi to sustabdyti.
Bin Ladenas yra akivaizdžiausias
pavyzdys, bet ne vienintelis. Užsie
nyje, ypač Šveicarijoje, gyvenantys
albanai surinko lėšas, už kurias buvo
apginkluota Kosovo išlaisvinimo armi
ja, ten prieglobstį surado daugelis jos
vadovų. Airijos respublikonų armija
seniai renka lėšas airių emigrantų gy
venamuose Amerikos didmiesčiuose.
Įtariami laisvės kovotojai ir teroristai
yra saugūs Šveicarijoje ir kitose Va
karų šalyse, nes paprastai atsisakoma
juos išduoti, jei nėra labai tvirtų įrody
mų ir jei jie nevykdo jokių nusikaltimų
prieglobstį suteikusioje šalyje.
Keičiasi emigranto dalia ir jo sa
vimonė. Kadaise lietuvis, išvykęs į
Ameriką ar Petrapilį, atsisveikindavo
su šalimi ir šeima suprasdamas, kad
vargu ar sugrįš. Emigravimą ženklino
baigtis. Saitai su kraštu buvo nutrau
kiami, nors laiškai ir gal laikraščiai
kartais palaikydavo tėviškės ilgesį.
Šiandien galima pigiai telefonu su
siskamb int i, int ern et e skait yt i tos
pačios dienos laikraščius, klausytis
rad ij o laid ų, o kil us nes uv ald om ai
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nostalgijai, nuskristi lėktuvu apsi
lankyti. „Už jūrų marių“ nebeturi tos
pačios reikšmės. Be to, gerokai suma
žėjo spaudimas emigrantui atsisakyti
sav o kalb os, pap ročių ir trad ic ij ų,
tapti „tikru“ amerikiečiu, prancūzu,
vok iečiu. Dab ar puos el ėj am i taut i
niai ir kultūriniai skirtumai, galima
demonstratyviai pabrėžti savo kilmę,
rel ig ij ą, nen or ą int egr uot is, šalys
didžiuojasi savo multikultūrine vi
suomene. Išsaugojus fizinį ir dvasinį
ryšį su savo šalimi, galima dalyvauti
ir jos politiniame gyvenime, juolab
kad svečios šalies politika daugeliui
emigrantų lieka svetima.
Tas dalyvavimas dažnai net ir leng
vesnis. Jeigu priešinamasi valdžiai,
užsienyje paprastai negresia areštas.
Galima taip pat ramiai ir saugiai, kaip
Leninas, planuoti revoliuciją, palai
kant tiesioginį elektroninį ryšį su savo
bendraminčiais, siunčiant nurodymus,
reng iant tekst us ar vaizd aj uost es.
Gal im a vis as jėg as sut elkt i planui
įgyv end int i, o ne areštui išvengti.
Valdžiai atitinkamai sunkiau kovoti
su savo priešais užsienyje. Negalima
jų suimti, negalima nutraukti jų ryšių,
negalima atskleisti jų planų.
Stiprėja ir nevyriausybinių orga
nizacijų vaidmuo. Internetas leidžia
organizacijos padaliniams palaikyti
ryšius, derinti savo narių veiklą, pla
nuoti veiksmus. Ir tai daryti beveik be
lėšų. O radus formulę pasireklamuo
ti, galima užsitikrinti žiniasklaidos
dėm es į. Ir prae it yj e nev yr iaus ybi
nės organizacijos vaidino reikšmingą
vaidmenį metant iššūkį valstybėms.
Aiškiausias pavyzdys – Helsinkio ko
mitetai, kitos žmogaus teisių grupės,
kur ios atk reip ė dėm es į į žmog aus,
religijų ir tautų teisių pažeidimus.
Šių organizacijų sėkmę iš dalies lė
mė kitų vyriausybių parama. Vakarų
šalių vyriausybės netiesiogiai globojo
Helsinkio komitetus, protestavo prieš
jos nar ių pers ek ioj im ą, siek ė juos
išlaisvinti.
Ir čia padėtis smarkiai pakito. Ne
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vyriausybinių organizacijų galia auga.
Jos dabar gali mesti iššūkį ne vienai ar
dviem valstybėms, bet ir visoms. Joms
nebereikia turtingų globėjų malonės,
jos gali rasti ir sutelkti bendraminčius
visame pasaulyje. Globalizacijos prie
šininkų veikla pamokoma. Jie surengė
pirmąją demonstraciją ir riaušes Sietle
1999 m. Praėjus vos dvejiems metams
po riaušių Prahoje, Geteborge ir ypač
Genujoje jie faktiškai paklupdė galin
giausias pasaulio šalis. Protestuotojų
dauguma laikėsi santūriai, bet keliems
tūkst ančiams smurt in ink ų pav yk o
primesti savo valią. Jų sukelta žala
tokia didelė, policijos ir kariuomenės
dalinių sutelkimas tiek kainuoja, kad
kai kurių organizacijų renginiai at
šaukiami arba perkeliami į atokias,
beveik negyvenamas vietas.
Po rugsėjo 11 d. teroristų antpuolių
JAV bus nemažų pokyčių. Bus gero
kai griežčiau kovojama su teroristais
ir revoliucionieriais, mažiau pakan
tum o tikr iems ir aps iš auk us iems
laisvės kovotojams. Internetas bus
atidžiau stebimas, siekiant užkirs
ti kel ią nea pyk ant ai skleis ti. Jau
dabar iš žiniasklaidos reikalaujama
neskelbti sensacingos, smurtą kurs
tančios medžiagos. Veikiausiai global iz acij os prieš in ink ams bus tai
komos tos pat priem on ės, kur iom is
Europos policininkai kovojo su futbolo
chuliganais. Jau anksčiau Pasaulio
bankas ir kitos tarptautinės organi
zacijos pradėjo pergalvoti savo veiklą,
ieškodamos būdų labiau atsižvelgti į
skurdžių šalių poreikius ir norus. Ir
niekada netrūksta pasiūlymų, kaip su
tramdyti tarptautines bendroves ir tai,
ką kai kas laiko laukiniu kapitalizmu.
Kitaip tariant, šalys stengsis atkovo
ti dalį tų galių, kurias perleido kitoms
organizacijoms arba kurių neteko dėl
savo neveiklumo. Bet sėkmė bus ribo
ta. Galinga šalis turi savų privalumų
ir trūkumų. Juo ji pajėgesnė piliečius
aps aug ot i nuo išo rės pav oj ų, juo ji
pajėgesnė stebėti jų veiklą, varžyti jų
laisves, reikalauti paklusnumo. Pra

eitą šimtmetį anglų istorikas lordas
Actonas tvirtino, kad valdžia gadina,
o absoliuti valdžia absoliučiai gadina.
Pasisakymas daugiau šmaikštus negu
tikslus, bet jis primena, kad raciona
liau taisyklėmis ir institucijomis riboti
valdytojų galią, negu pasitikėti jų gera
valia. Per tuos penkiasdešimt metų,
kai valstybių galia ir įtaka smuko,
dar greitesniais tempais Vakaruose
plito piliečių laisvė. Visuotinės kari
nės prievolės panaikinimas – vienas
ryškiausių ženklų, kad šalys nebe
disponuoja savo piliečių gyvenimu.
Politikai nebegali taip neatsakingai,
kaip prieš trisdešimt metų, kalbėti
apie gal im ą brand uol in į kar ą, lyg
jiems suteikta teisė spręsti milijonų
žmonių likimą – ne tik savo šalies ir
priešininkų, bet ir visų kitų, kuriuos
paliestų toks karas. Bet esama daug
kitų pokyčių. Valdžios nebesistengia
nustatyti, ką galima ir ko negalima
skaityti, kas yra pornografija, kaip
turėtų suaugę žmonės santykiauti.
Policijos ir prokuratūros galia labiau
varžoma, neleidžiama taikyti spaudi
mo priemonių per tardymus, nors JAV
pasigirdo siūlymų bet kokiais būdais
priversti įtariamus teroristus atskleis
ti savo paslaptis. Valdininkai mažiau
gerbiami, ramia sąžine ir be baimės
galima neatsakyti į jų klausimus.
Kartais naujomis laisvėmis piktnau
džiaujama. Laisvės vardan teisinamas
abejingumas vargingųjų ir nelaimin
gųjų likimui, pasigardžiavimas savo
sėkme. Idealaus varianto gal ir nėra.
Bajorų ir karalių laikais valdžia ne
sidomėjo eiliniu žmogumi tol, kol jis
mokėjo mokesčius ir atliko karinę prie
volę. Praeitame ideologijų amžiuje tiek
sus ir ūp int a pav ald in iais-piliečiais,
kad nesigailėta pastangų juos paversti
įvairių pavidalų „tobulesniais žmonė
mis“, dažniausiai smurtu ir iš viršaus.
Nėra pavojaus, kad tie laikai sugrįš,
bet apgailestaujantys dėl valstybės
galios smukimo turėtų prisiminti, kad
tvirtos valdžios glėbyje gal ir saugiau,
bet tikrai sunkiau kvėpuoti.
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tema: akademijos paradigmos

KAIP AP(SI)TVĖRĖ akademijĄ
Lietuvos mokslo politika ir praktika

Paulius Subačius

Niekinamai ar užjaučiamai tariamą priekaištą: „kokia
iš jūsų nauda?“ – yra patyręs dažnas filologas, istorikas,
filosofas, menotyrininkas. Šiandien tenka iš naujo grįsti
ankstesnėms epochoms akivaizdų dalyką, jog tariamai
„nepraktiškos“ studijos kuria harmoningą asmenį
ir bendruomenę. Apie humanitarinių bei socialinių
tyrimų legitimaciją, jų įmokslinimą ar numokslinimą
pirmi kritiškai svarstė švietėjai. Postmodernizmas šią
temą eskaluoja mokslinės savivokos plotmėje, o staigus
posovietinis virsmas – praktinėje viešosios nuomonės,
politikos bei ekonomikos srityje. Lietuvos valdžia
vis ryškiau pretenduoja reguliuoti humanitarinių
ir socialinių mokslų raidą. Galima piktintis – kaip
ji drįsta?! Tačiau daug prasmingiau analizuoti, kas
ir kodėl ignoruoja „nenaudingų“ mokslų paskirtį bei
taikomuosius aspektus, kokiu mastu prie varžymų
prisideda pati akademinė bendruomenė.

1. Tai, į ką „nekreipsime dėmesio“
Sulaukus atkurtojo Lietuvos valstybingumo
dešimtmečio, 2000 m. kovo 21 d., Seimas priėmė Aukštojo
mokslo įstatymą1. Užuot plačiau atvėrus vartus tyrimų,
mokslinių struktūrų bei studijų įvairovei, kurios siekta
pasprukus iš ideologinės kontrolės, įstatyme ryškios
visokeriopo reglamentavimo tendencijos. Maža to,
politikai nesiryžo imtis senų bėdų – mokslo laipsnių
sistemos, universitetų savivaldos, studijų kreditavimo.
Išsyk po Seimo balsavimo buvo kiek anksti kalbėti apie
galimas permainas – reikėjo susivokti, kokios pozicijos
laikysis mokslo biurokratai, akademinė bendruomenė.
Idant praktiškai išsiskleistų įstatymo nuostatos, teko
parengti kelias dešimtis Vyriausybės nutarimų, Mokslo
Tarybos (toliau – MT) instrukcijų, universitetų bei
institutų vidinių reguliaminų.
Sunerimusius mokslininkus privačiai guodė teisės
PAULIUS SUBAČIUS (g. 1968) – hum. m. dr., VU Filologijos
fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros lektorius,
Religijosstudijų ir tyrimų centro bendradarbis, „Mažosios stu
dijos“ ir „Laisvosios Europos radijo“ apžvalgininkas.
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bei valdymo žinovai. Patiklieji kalbėjo, jog poįstatyminiai
aktai harmonizuos, sušvelnins griežtas normas. Prag
matikai tikino, kad kol metus kitus truks Vyriausybės
nutarimų rengimas, pasikeis valdžia, todėl įstatymas
bus taisomas (taip ir atsitiko2). Na, o cinikai teigė, jog
gausių detalizuojančių aktų leidyba sukels teisinį chao
są, dokumentai neišvengiamai prieštaraus vienas kitam,
todėl nepatogių nuostatų bus galima tiesiog nesilaikyti.
Įstatymą paskelbus, vienos aukštosios mokyklos prorek
torius į kolegų išgąstį „kas dabar bus“ atsakė – „mes į
jį tiesiog nekreipsime dėmesio“.
Išties naivu manyti, kad Aukštojo mokslo įstatymas
veiks geriau nei dauguma Lietuvos teisės aktų. Tačiau
šią vasarą Vyriausybės priimtieji nutarimai, pastarojo
meto MT kolegijos bei Mokslo ir studijų departamento
(toliau – MSD) dokumentai liudija įsivyravus visai ne
simpatišką mokslo politiką. Ji gresia mokslo kūrybos
ir visos kultūros plėtotei, humanitarinių bei socialinių
idėjų viešajai sklaidai. Mokslininkams nurodyta, kiek
jie turi padaryti, ko padaryti ir kur padaryti. Šios
reglamentacijos svarbios, net jei nutarimai liks popie
riuje – jos svarstytinos kaip visuomenę užkrečiančio
ydingo galvojimo simptomai.

2. „IŠdirbio“ norma
Iš paskutinėmis Eugenijaus Gentvilo neilgo premje
ravimo dienomis Vyriausybės priimtų trijų „mokslinių“
nutarimų pirmiausia dėmesį patraukia Minimalūs kva
lifikaciniai reikalavimai3. Juose apibrėžtos darbštumo
1
LR Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 03 21, Nr. VIII-1586; jis pakeitė
nuo 1991 02 12 galiojusį LR Mokslo ir studijų įstatymą, Nr. I-1052.
Nors naujasis įstatymas vadinamas Aukštojo mokslo, toliau aptariami
poįstatyminiai aktai reglamentuoja visą mokslo sferą.
2
2001 01 25 priimti vienuolikos straipsnių pakeitimai; žr. Valstybės
žinios, 2001, Nr. 16-496; šį rudenį pateikta svarstyti dar visas pluoštas
pataisų.
3
LR Vyriausybės 2001 07 11 nutarimas Nr. 899 Dėl minimalių
kvalifikacinių valstybinių 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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normos sąlygoja visas akademinės veiklos sritis.
Idant mokslininkas būtų laikomas tinkamu užimti
konkursines pareigas, dalyvauti disertacijų gynimo
tarybose etc., jis turi vykdyti kiekybiškai – publikacijų
vienetais – apibrėžtą „išdirbio minimumą“4. Mintis
formalizuoti mokslinės veiklos apimtį nėra nauja. Apie
tai, kaip pasverti tyrimų efektyvumą ir tyrėjų pastan
gas, pastarąjį dešimtmetį daug mąstyta tose įstaigose,
kurias užgriuvo etatų mažinimo vajai. Tačiau ir be vajų
suinteresuotoms šalims rūpi, kas kaip dirba, kokiais
kriterijais tas darbas vertinamas, nors sveiko proto
žmogui akivaizdu, kad tiksli akademinių nuopelnų
matuoklė – naivi utopija.
Kai Vilniaus universitete bene apie 1996 m. tiksliųjų
mokslų specialistai pasiūlė pedagoginių ir mokslinių
rezultatų formulę, humanitarai kraipė galvas. Kai
kurie prašė apsukresnių kolegų už juos užpildyti
didelę sudėtingą lentelę, o įsigilinusieji diskutavo
dėl koeficientų, Lietuvoje spausdinamų tekstų mažo
„lyginamojo svorio“ etc. Istorikui ar filologui iš principo
svetimas toks profesinės veiklos vertinimas, kai apie
docentą N pareiškiama, kad „jis per kadenciją surinko
183 balus“. Vis dėlto teko patirti, kad kvalifikaciniai
nuostatai, kuriuose publikacijų žanrai bei puslapiai ka
lkuliuojami matematiškai, svarstomi ir Lietuvių kalbos
institute. Žinoma, apie talentingus mokslininkus tokie
skaičiavimai maža tepasako, bet juk jų paskirtis kita –
pabadyti akis apsnūdėliams, atsikratyti nevykėlių.
Kuo ypatinga mokslinio „išdirbio“ valdiška reglamen
tacija? Pirma, neramina pats faktas, jog valstybė imasi
tiesmukai kontroliuoti mokslinės produkcijos apimtį.
Antra, visiškai tokie pat kriterijai taikomi visoms tyrimų
šakoms – nuo branduolio fizikos iki sentikių etnografi
jos. Prie šių problemų dar grįšime kiek vėliau. Kol kas
susitelkime ties trečiąja. Akademinių įstaigų pareng
tuose vidiniuose kvalifikacijos vertinimo modeliuose,
kiek jų teko matyti, figūruoja ne keli, o keliolika ar net
dešimtys kriterijų. Bet valdžia nutarė, kad mokslinis
darbas vertintinas tik pagal du požymius: publikacijas
ir parduotas (o ne sukurtas ar pripažintas!) licencijas
bei technologijas5. Apie pastarąsias mažai teišmanome,
humanitarinių ir socialinių sričių specialistams jos
neaktualios, vadinasi, lieka vienintelis – publikacijų
matas.
Publikacijos yra svarbus dalykas – juk mokslininkai
dažniausiai stengiasi paskelbti hipotezes ir tyrimų

rezultatus. Tačiau Lietuvos politikai pasirinko kur kas
siauresnį kriterijų – jie publikavimą apibrėžė recenzuo
jamu mokslo leidiniu6. Taigi reglamentuota pati publi
kacijos samprata. Maža to, vykdomoji valdžia nustatė,
kokių tipų publikacijos pripažįstamos mokslinėmis ir
kur jos turi būti skelbiamos. Pritaikius vyriausybinį
kraniometrą, „aktyvūs mokslininkai“ varomi į du ap
tvarus, mokslas apribojamas dviem žurnalų sąrašais.
Pirmąjį prižiūri JAV veikiantis ISI (Institute for Scien
tific Information = Mokslinės informacijos institutas),
o antrąjį sudaro MT. Panagrinėkime, kaip ir kodėl su
menkina humanitarų veiklą bei vaidmenį moksliškumo
standartizavimas.

4
Žr. Minimalūs kvalifikaciniai... reikalavimai, ibid; plg. LR Aukštojo
mokslo įstatymas, str. 28, 29; disertacijų gynimo procedūros suvaržytos
dar aukštesniais tarybų nariams keliamais „mokslinės veiklos lygio ir
apimties“ reikalavimais (žr. Doktorantūros nuostatai, in: Valstybės
žinios, 2001, Nr. 63–2281, I sk. 3, 9.2, 9.14 etc. str.), tačiau vertinimo
kriterijai, 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 „minimalaus išdirbio“
kalkuliacijoje bei „mokslinės veiklos lygio ir apimties“ reikalavimuose,
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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3. Publicum ir publikacija
Lotyniškas žodis publicum, iš kurio kilo „publikacija“,
pirmiausia reiškia viešumą. Publikuota yra tai, kas
paviešinta, paskelbta, paskleista, atiduota visiems
naudotis, tampa bendra, prieinama žmonėms. Paskaita,
radijo ar TV laida, filmas, paroda, pareiškimas, replika
posėdyje yra publikacija kaip ir spaudinys ar interneto
puslapis. Šis publikacijos sąvokos aiškinimasis jokiu
būdu nėra vien filologinės pratybos. Visi konceptualūs
viešieji veiksmai, kuriais skleidžiasi mokslininko pro
fesinis išmanymas ir intelektualinis kūrybiškumas,
formuoja kultūrinę aplinką, ugdo sąmoningumą, plečia
noosferą – kuria išsilavinusią, harmoningą asmenybę
ir visuomenę7.
Kibernetikas, fizikas, chemikas kasdienybėje reiškia
si kompiuteriais, gruzdintuvėmis, skalbikliais. Todėl
netarpiškas kontaktas su šia žinija tėra siaura, nee
sminga visuomenės ir mokslo sąlyčio sritis. Priešingai,
human itariniai bei socialiniai tyrimai visuomenei
svarbūs tiesiogiai, nes jų publikacijos skatina žmonių
asmeninę brandą bei formuoja bendrabūvį. Ne kiekvi
ena humanitarinė publikacija yra mokslinė, tačiau
takoskyra labaisubtili – šiai sričiai negalioja biologui
ar geologui akivaizdi mokslo ir populiarinimo skirtis.
Plačiajai visuomenei adresuoti kultūrinių, istorinių,
filosofinių, politologinių temų įtaigūs ir provokuojantys
svarstymai dažniausiai liudija apie gilų išmanymą ir
brandžius tyrimus. Jei pastarųjų neaktualizuotų kad ir
Būtovės slėpiniai, archyvinis krapštukizmas atrodytų
beprasmis.
Žinoma, formalizuojant mokslininko veiklos apimtį,
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Aukštieji mokslo biurokratai manosi galį dar dau
giau – jie nusprendė, kokia mokslinė literatūra yra
„mokslinė“. Monografija, vadovėlis, metodinė priemonė
bei straipsnis – tiek žanrų išvardyta Vyriausybės nutar
imuose. Tačiau net ir ši skurdi įvairovė – apgaulinga.

Mat pirmosios trys tekstų rūšys nė iš tolo neprilygina
mos Jo Didenybei Straipsniui. Idant įvykdytų kvalifi
kacinius reikalavimus, per penkerių metų kadenciją
profesorius privalo paskelbti du, vyresnysis mokslo
darbuotojas – penkis straipsnius. Jei mokslininkas
išleis knygą ar parduos licenciją, straipsnių norma jam
bus mažesnė, bet nenumatytas joks atvejis, kai tyrėjas
gali įrodyti vykdąs „išdirbio minimumą“, esąs „aktyvus
mokslininkas“ visai išvengdamas reikalavimo publikuoti
straipsnius. Be jų niekaip neišsisuks siekiantieji kon
kursinio etato, disertacijų gynimo tarybos nario kėdės
etc. Išimtinai šį žanrą nurodyta kultivuoti doktoran
tams – paskelbusiam originalių recenzuotų knygų, bet
neišspausdinusiam dviejų straipsnių asmeniui nebus
leista pradėti disertacinių procedūrų.
Naivu neigti, kad straipsnis – gana įprasta mokslinių
tyrimų viešinimo forma, kad kiek laisviau ją interpre
tuojant čia pritaptų vienas kitas apžvalgos, rišlaus ko
mentaro ar esė žanro rašinys. Tačiau stebina direktyvų
totalumas: mokslas – tai straipsniai ir niekas daugiau.
Vieno iš kalbintų valdininkų8 žodžiais, „reikėtų laikyti
dideliu humanitarų laimėjimu, kad monografijos, tegu
ir menkai kotiruojamos, išvis pakliuvo į kvalifikacinius
reikalavimus“. Pasirodo, pirmajame dokumento varian
te jos net nebuvo minimos, mat fizinių mokslų atstovų
dominuojamos komisijos akimis tik straipsnis ir par
duota technologija yra rezultatas par excellence. Galima
suprasti, gal net apgailėti žmones, kurių akimis net
grakščiausia ir taikliausia teksto pastraipa niekuomet
neprilygs schemai, brėžiniui, diagramai, formulei, len
telei9, tačiau kanonizuoti „mažakalbės“ publikacijos tipą
pražūtinga žmogaus bei visuomenės tyrimams.
Gamtos moksluose vyrauja fragmentiški atradi
mai, kurie papildo tam tikrą universalią ir santyki
nai stabilią žinojimo mozaiką, todėl jiems perteikti
tinka straipsniai. Tuo tarpu humanitaras, socialinis
tyrinėtojas kur kas dažniau pradeda tarsi nuo pradžių,
siūlo originalią perspektyvą, viziją, visa apimančią
klausimo sklaidą, kurios į kelis puslapius nesudėsi.
Tiesa, kai radus archyvinį šaltinį tik patikslinama is
torinio įvykio data, siūlomavieno žodžio etimologija ar
interpretuojama apklausos,kurioje buvo trys klausimai,
medžiaga, pakanka ir straipsnio. Tačiau apskritai šių
mokslų savimonės požiūriu straipsnis niekuomet nėra
prilygęs monografijai.

8
Rengdamas šį tekstą ilgiau ar trumpiau bendravau su MSD direktoriumi 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 istorijos instituto

direktoriumi prof. Alvydu Nikžentaičiu, taip pat pasinaudojau min
timis iš ankstesnių pokalbių su buvusiu VU rektoriumi prof. Rolandu
Pavilioniu, prorektoriumi doc. Sauliumi Vengriu, VDU prorektoriumi
prof. Egidijumi Aleksandravičiumi, buvusiu Lietuvių kalbos instituto
direktoriumi dr. Artūru Judženčiu.
9
Žurnalo Sociologija: mintis ir veiksmas vyriausiasis redaktorius
Algimantas Valantiejus pasakojo, jog vienas iš ekspertų, MT pavedi
mu analizavusių leidinį, jame pasigedo lentelių ir niekaip nesileido
įtikinamas, kad socialinei teorijai, o ne gyventojų apklausoms skirtuose
straipsniuose, statistikos vaidmuo iš esmės kitoks.

į visą viešąją raišką sunku atsižvelgti. Ir ne tik todėl,
kad kai kuriuos dalykus keblu kvalifikuoti. Mat
skaičiuojant polemiką per TVR ar dienraščiuose,
geriausiais rezultatais didžiuotųsi kraštutinumų nesi
bodintys ekscentrikai. Paisant įvairių „žodžių“, tartų
iškilminguose minėjimuose, parodų atidarymuose,
kultūros vakaruose, pirmose gretose atsidurtų eseistai.
Tačiau be tokio mokslo žmonių aktyvumo apmirtų,
suprimityvėtų visuomeninė idėjų apyvarta, neaukšta
viešoji kultūra nusiristų dar keliais laipteliais žemyn.
Kas drįstų neigti, kad tinkamai aktualizuoti istorines
bei kultūrines sukaktis – profesionalumo reikalau
janti humanitarų pareiga? Ko nusipelno politologijos
dėstytojas, kuris neįstengia žinių laidai pakomentuoti
rinkimų rezultatų? Ar vertai gauna algą teatrologas,
kuris neišlemena nuomonės apie Eimunto Nekrošiaus
spektaklius?
Nors šiuos klausimus galima tęsti iki begalybės,
teisūs ir tie, kurie sako, kad mokslininkas identifikuo
jamas ne pagal kalbėtojo, komentuotojo, apžvalgininko
talentą. Tačiau ar prasminga (o gal – ar įmanu)
griežtai atskirti, supriešinti natūraliai vienas kitą
papildančius bei pratęsiančius platesnį ir specializuotą
mokslinės minties viešinimo lygmenis? Siekdama
apčiuopti „tikrąjį“ mokslą, pašalinti iš rezultatų ap
skaitos „negrynaveisles“ tyrimų apraiškas, vyriausybė
radikaliai susiaurino net ir specializuotą akademinį
viešumą. Pavyzdžiui, iš valdiškos kalkuliacijos pašalinti
konferencijų pranešimai, kurie visuotinai laikomi svar
bia moksline „produkcija“. Neįskaičiuojami dėstymui
naujai parengti kursai, stažuotės, dalyvavimas eks
pedicijose, redakcinių kolegijų, profesinių asociacijų,
teminių seminarų, ekspertų komisijų veikloje ir pan.
Akademinius rezultatus sutapatinus su bene labiausiai
ribota viešumos sritimi – specialia moksline literatūra
– bergždžia tikėtis, kad tapsime praprususia, šviežiomis
idėjomis kunkuliuojančia visuomene.

4. Jo Didenybė Straipsnis
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Vieno žanro favorizavimas artimas turinio kontrolei,
t. y. ideologinei represijai. Lietuvos valdžia draudžia
mokslininkui laikytis požiūrio, kad straipsnis apskritai
netinka jo idėjoms reikšti. Esminga, jog fizinių, bio
medicinos, technologijos mokslų atstovui publikacija
tėra pranešimas apie produktą ar jo gavimo procesą,
o humanitarui dažniausiai – pats produktas. Todėl
raiškos ir turinio abipusį sąlygotumą reflektuojančiam
tyrinėtojui tekstinis pavidalas neatskiriamas nuo mint
ies, idėjos, kalbėjimo tikslo.
Esama begalės svarbių mokslinės veiklos tipų, kurie
publikuojami spausdintiniu, specializuotu, į populia
rinimą nė iš tolo nepanašiu būdu, tačiau to būdo neįmanu
„pritempti“ prie „mokslinių“ žanrų. Antai vakariečių
profesorių biogramose visuomet greta articles minimi
ir reviews – analitinės, „rimtosios“ recenzijos, kurias
dera skirti nuo anotacijų ar populiarių apžvalgų. Lietu
voje nuolat skundžiamasi kritinio diskurso stygiumi.
Iš kur jis gali atsirasti, jei recenzija ir iki šiol buvo
menkai kotiruota, o dabar apskritai stumiama lauk iš
mokslinės veiklos rezultatų sąrašo. Viešų atsiliepimų
tikrai neatstos anoniminiai vertintojai, kuriuos parenka
redakcinės kolegijos ar tarybos ir kurie savo nuomonę
pašnibžda atsakingiems asmenims į ausį.
Tam tikrų mokslinio publikavimo tipų diskriminavi
mas atsiliepia keisčiausiais pavidalais. Antai istorikui,
apmaudaujančiam dėl tikslios, apgalvotos ir didaktiškai
prasmingos kartografijos stokos, tenka skėstelti rankom
patyrus Lietuvos geografų draugijos vadovų paaiški
nimą, jog žemėlapiai nelaikomi mokslo produktu10. Ne
visi leksikologai rašo žodynus, ne visi žodynai nusipelno
akademinių regalijų, tačiau gerų žodynų dar labiau
stokosime, jei šis darbas išvis nebus vertinamas kaip
mokslinis11. Mokslo ir enciklopedijų leidyklos išleistos,
mokslininkams vadovaujant rengtos enciklopedijos
knibždėte knibžda kirčiavimo klaidų12. Valdžios aktai
perša autoriams bei red aktoriams pasiteisinimą –
sunku tikėtis profesionalaus rezultato, jei enciklopedijų
rašymas tėra pašalinis uždarbis, privati saviraiška.
O juk Lietuvoje kaip tik pradedama leisti naujoji
nacionalinė enciklopedija – tokie užmojai tradiciškai
laikomi kultūrinio ir akademinio brandumo ženklu13.
Vyriausybės valia kvalifikacinis statusas atimtas iš
mokslininkų, kurie archyvuose ir per lauko tyrimus ren
ka ikonografinę, kalbinę, etnografinę, istorinę medžiagą,
nustato meno kūrinių atribuciją, sudarinėja katalogus,
bibliografijas, rodykles, žemėlapius, kuria terminologiją,
verčia ar redaguoja sudėtingus tekstus, rengia kalbų

mokymo metodikas, kritines senųjų veikalų, dokumentų
publikacijas bei jų komentarus etc. Valdininkams
nė motais, kad, pavyzdžiui, tekstologo, Antikos ar
Viduramžių žinovo dažniau klausia ne: „ką parašei?“, o
teiraujasi: „kokių tekstų leidimus parengei?“ Išsamus ir
įžvalgus seno spaudinio aprašas ar moderniõs duomenų
bazės struktūrinis projektas yra du alternatyvūs bibli
ografo mokslinės raiškos pavyzdžiai. Vandenženklių ar
rankraštinių santrumpų rinkinys – rimčiausias paleo
grafo mokslinio vaisingumo požymis. Sėkmingomis
kodeksų pataisomis ir komplikuotų bylų aukščiausiose
teisminėse institucijose sprendimais išgarsėja profesio
nalūs teisininkai. Edukologijos žinovai tampa savo sri
ties metrais rezultatyvių ugdymo programų, vadovėlių,
o ne samprotavimų, kaip juos reikėtų rašyti, dėka.
Kad ir kiek tęstumėm šį išskaičiavimą, jis neaprėptų
visų humanitarinės ir socialinės specifikos aspektų, į
kuriuos valdžia nekreipia dėmesio. Tiesa, su tekstais
dirbantys žmonės prispirti į kampą gali iš bėdos parašyti
bet kokį tekstą, tačiau visiškai beprasmiška mokslinį
„produktą“ gaminti perdarant į straipsnius tai, kas
solidžiau bei suprantamiau atrodytų tekstologinės pa
stabõs, kasinėjimų ataskaitos ar chronologinės lentelės
kailyje. Trumpai tariant, humanitarinių ir socialinių
tyrimų rezultatus matyti vieno žanro rėmuose yra beveik
tas pat, kas vaizduotis, jog visiems fizikų eksperimen
tams pakanka kambarinio termometro.
Net ir pripažinti publikavimo pavidalai mokslo biu
rokratų traktuojami be galo formaliai. Pavyzdžiui, ant
studentams skirtos knygos privalu užrašyti, jog tai va
dovėlis arba mokymo priemonė. Prieš nepilną pusmetį
Vilniuje klaidžiojo istorija, kaip vieno instituto biuro
kratai pareiškė doktorantui neužskaitysią spausdintos
dvidešimt penkių autorinių lankų recenzuotos studijos
ir šaltinių publikacijos, nes joje neradę parašyta, kad
tai... mokslinis leidinys.
Su žanrine reglamentacija susijusi ir „išdirbio“ norma.
Nors niekas neišmatavo, kiek vidutiniškai laiko reikia
straipsniui parašyti, tačiau nurodymas jų skelbti bent po
„štuką“ kasmet neatrodo griežtas. Juk kitų darbo vaisių
tuo atveju nereikalaujama, o monografija,vadovėlis, kaip
jau minėta, straipsnių kiekį dar sumažina. Tačiau ne
kiekviena monografija gimsta per penkmetį – ilgiausią
akademinę kadenciją. Ką ir kalbėti apie tai, jog kelios
į „išdirbio“ lentelę išvis neįtraukto etimologinio ar bio
bibliografinio žodyno eilutės gali būti mėnesių ar net
metų darbo vaisius.

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 mokslo laipsniai ir institucijos nurodomi ne vien mūsiškėse,
bet ir vakarietiškose enciklopedijose – niekur neabejojama, kad šiam
darbui būtinos akademinės kvalifikacijos.
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5. Kas užsako muziką
Kildami absurdo laipteliais patiriame, kad valdžios
akimis publikacijos moksliškumas priklauso dar ir nuo
to, kokiame žurnale straipsnis pasirodo. Tad moksli
ninkui, jau uždarytam į „štukų“ ir žanrų aptvarą, spaus
dinimosi vietos taip pat nevalia pasirinkti. Bent dalį
rezultatų jis privalo skelbti ISI nurodomuose leidiniuose.
Svarstant šį reikalavimą, problemiškų aspektų – aps
tu, tad sustosime tik ties dviem: ką reprezentuoja ISI
sąrašas ir kaip orientacija į jį gali pakreipti Lietuvos
mokslo raidą.
Mokslinės informacijos institutas buvo įkurtas 1958 m.
JAV kaip privati kompanija, parduodanti susistemintą
informaciją apie mokslines publikacijas ir licencijas. Jo
statusas nepakitęs iki šiol, nuo 1992 m. ISI savininkas
yra The Thomson Corporation, o centrinė būstinė – Fi
ladelfijoje14. ISI teikiama medžiaga plačiai naudojasi
pasaulio akademinė bendruomenė, tačiau jos korpusą
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
nevyriausybinių organizacijų, pavyzdžiui, Raudonojo Kryžiaus, priimtų

lemia pirmiausia komerciniai motyvai. Štai kodėl huma
nitarinių mokslų citatų indeksas buvo suformuotas
vėliausiai, dvidešimčiai metų praėjus nuo ISI veiklos
pradžios. Leidinius, kurie apžvelgiami, ISI atrenka
paisydamas savo prenumeratorių ir užsakovų – tarp jų
dominuoja JAV įstaigos bei asmenys – interesų.
Institutas deklaruoja, kad žurnalų sąrašas yra kore
guojamas kas dvi savaitės. Tai turėtų stebinti net ir tuos,
kuriems neatrodo keista, kad Lietuvos teisės aktai be
išlygų įtvirtina normą, nustatomą užsienyje veikiančios
privačios firmos15. Mokslo valdininkai neįstengė rišliai
paaiškinti, ar per atestaciją bus paisoma tuo metu galio
jančio sąrašo, ar žiūrima į laiką, kai straipsnis įteiktas,
išspausdintas. Šį spalį ISI sąrašuose buvo 1760 sociali
nių mokslų bei 1124 menų ir humanitarinių mokslų
tęstiniai leidiniai.
Peržvelgus pastarąjį į akis krenta keli dalykai.
Pirma, daugiau kaip pusė žurnalų – leidžiami JAV, o
priskaičiavus angliškus Europos leidinius susidarytų
jau per du trečdalius. Kalbinė atranka akivaizdi, nes
standartų, tačiau tarptautinėje įstatymų leidybos praktikoje retai pasitaiko,
jog besąlygiškai ir neterminuotai pripažįstama užsienyje veikiančios
pelno siekiančios bendrovės nuolat koreguojama norma.

Gintautas Trimakas. Lietuvos Mokslų akademijos salė. 2001. Fotografija
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Danijos bei Olandijos, kuriose anglų kalba kaip antroji
vartojama plačiausiai, periodikos įtraukta kelissyk dau
giau nei iš kitų panašaus dydžio ir mokslinio potencialo
kraštų. Ypač mažai – po tris keturis – į sąrašą pateko
Skandinavijos šalių, Austrijos žurnalų.
Antra, sąraše nėra vieno kito leidinio, kuriuos net gar
siais per maža pavadinti. Pavyzdžiui, ką galvoti medie
vistui, neradus ištisą mokslo paradigmą žyminčio, antrą
šimtą metų einančio Analecta bollandiana? Žvelgdamas
iš savo varpinės pasigedau kelių žinomų tekstologijos
ir genetinės kritikos žurnalų – JAV leidžiamo Text,
Vokietijoje einančio Editio. Ir priešingai – ISI įtrauktas
Bulgarian Historical Review. Alvydas Nikžentaitis, šį
rudenį kaip tik dalyvavęs Vienos konferencijoje poso
vietinių kraštų istoriografijai aptarti, patikino, kad
Bulgarijoje ji – ypač žemo lygio16.
Paties instituto skelbiami sąrašo kriterijai labai
formalūs: reguliarumas, tarptautinio pobūdžio redak
cija, angliškos autorinės anotacijos, – laikantis vien
jų, tektų įtraukti bent keliolika tūkstančių leidinių.
Tačiau anglišk os anotacijos gali būti kliūtis ne vi
enam europietiškam humanitarų žurnalui, kurio va
dovai sąmoningai priešinasi anglosaksų kultūrinei
hegemonijai ir, pavyzdžiui, prancūziškiems tekstams
deda itališkas santraukas ar atvirkščiai. Kai kurie
europiečiai mokslininkai labai kritiškai atsiliepia apie
ISI diktuojamas mokslo madas. Antai vienas garsesnių
šiuolaikinių sociologų vokietis Richardas Münchas yra
pašaipiai lyginęs publikacijos modelį, į kurį orientuojasi
pripažintieji žurnalai, su amerikietišku hamburgeriu17.
O ISI santykį su Senuoju žemynu liudija kad ir tokia
detalė – institutas turi atskirus biurus Japonijoje, Ki
nijoje ir Pietų Korėjoje, tačiau visai Europai, Afrikai bei
Artimiesiems Rytams – tik vieną bendrą kontorą.
Nepaisant skeptiškų gaidelių, ISI sąrašas yra auto
ritetingas sąrašas. Būtų naudinga, jei mūsų moksli
ninkai apie jį nusivoktų, bendradarbiautų į citavimo
indeksą įtrauktuose leidiniuose. Tačiau ultimatyvus
reikalavimas nuolat skelbti straipsnių ISI žurnaluose
kertasi su akademinės laisvės principu, europietiškąja
Lietuvos kultūros savimone ir deformuoja natūralią
tyrimų struktūros plėtrą. Galima pritarti tezei dėl
pasaulinės žinijos erdvės, bet tai nereiškia, kad visos
studijų kryptys ir objektai aktualūs nuo Islandijos iki
Naujosios Zelandijos, kad tarp genetikos ir dailėtyros
tarptautiškumo nėra jokio skirtumo. Nedetalizuosiu

lituanistinių disciplinų specifikos, kurią įtikinamai
 tskleidė tęstinės diskusijos dėl mokslo įstaigų refor
a
mos Kultūros baruose18, atkreipsiu dėmesį tik į kele-tą
aspektų.
Lietuvos istorijos ir kultūros studijas geriausiai –
provokuojančiai ir skatinančiai – kontekstualizuoja
Vidurio bei Rytų Europos, Skandinavijos, Vokietijos
mokslas. Būtent šiame regione einantys leidiniai yra
svarbiausia tarptautinė arena keistis humanitarine
faktologija bei įžvalgomis. Nuo realybės neatplyšusiai
ekonominei, sociologinei, gal net psichologinei analizei
aktualūs posovietinėje erdvėje ir besivystančiose šalyse
atliekami tyrimai, vadinasi, pirmiausia ten leidžiami
žurnalai. Tai, jog jie nekotiruojami pagrindiniame
mokslo rinkos sąraše, anaiptol nėra žemesnio lygio, o
veikiausiauresnės domėjimosi sferos ženklas.
Be to, mūsų humanitarų rezultatų tarptautinę apyvar
tą rodo ne vien straipsniai užsienio, ISI sąrašo žurna
luose ar tų publikacijų citavimas. Tikrai ne mažiau, gal
net labiau reikšminga, kai užsienio filologai, istorikai,
etnologai, mitologai naudojasi Lietuvoje einančia
periodika, monografijomis, o ypač kritinėmis šaltinių
publikacijomis, žodynais, tautosakos rinkiniais. Didžiojo
Lietuvių kalbos žodyno, dialektologinio atlaso citavi
mas užsienyje, jei toks būtų skaičiuojamas, atrodytų
įspūdingai. Nėra abejonių, kad tarptautiniu mastu
reikšmingas Lietuvių liaudies dainynas, patarlių ir
priežodžių sąvadas, Pirmojo Lietuvos Statuto ir Lietuvos
Metrikos mokslinės publikacijos. Pagal dabartinę tvarką
jų rengėjų veikla išvis nevertinama.
Besąlygiškas nuolankumas ISI liudija politikus iš
principo atsisakius ambicijos, jog kai kurių tyrimo šakų
„pasaulio bamba“ yra ar gali būti Lietuva. Čia politinis
reikalas, tad pasitelkime politinį pavyzdį. Šalies tarp
tautinis statusas realiai pakinta ne tuomet, kai jos ats
tovai pakviečiami svečių teisėmis dalyvauti Niujorke,
Londone ar pagaliau Varšuvoje vykstančiame pasaulio
galingųjų forume, o tuomet, kai nusprendžiama, kad
ir Vilnius tokiam renginiui – visai tinkama vieta. Kai
baltistas nelaikomas veikliu mokslininku, jei neskel-bia
publikacijų ISI sąrašo žurnaluose, ir priešingai, aukštai
kotiruojamas, net jei visiškai nesispausdina Lietuvoje,
„be kovos“ atiduodamos turimos tarptautinės pozicijos.
Istorijoje jau būta laikotarpių, kai lietuvių kalbos, tau
tosakos, etnografijos, Lietuvos istorijos studijų centrais
laikyta Vokietija, Lenkija, Rusija... Kad tai ne vien

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 leidiniai – 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;
Samalavičius 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.; Almenas 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 vertinimo 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 akademiniai mitai“, in:
Ibid., Nr. 11; Aleksandravičius E., „Kodėl Lietuvai vėl reikia ‘specialistų
kalvės’“, in: Ibid., 2000, Nr. 8–9.
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gūdžios kolonijinės praeities reliktas, liudija tas pats
ISI sąrašas. Tarp jame esančių žurnalų, skirtų tiek se
najai, tiek moderniai ispanakalbei literatūrai, dešimt
kartų daugiau JAV leidinių, nei Ispanijos ir Pietų bei
Centrinės Amerikos valstybių mokslinės periodikos. Su
savos valdžios pagalba nesunku Greifsvaldui perleisti
mūsų kalbotyros, o Berlynui – medievistikos studijų
lyderio ir koordinatoriaus pozicijas.
Lietuvos mokslo atvirumo, dinamiškumo, konkuren
tabilumo kriterijus – tai publikacijos visuose užsienio
mokslo leidiniuose bei tuose nacionaliniuose žurnaluose,
kurie žinomi ir vertinami svetur. Neigiantys, kad ši
nuostata racionali ir išmintinga, mokslo valdininkai
suplaka į krūvą įvairius motyvus. Tai ir noras nusimesti
atsakomybę (užkrauti ją ISI), ir pastangos eliminuoti
NVS šalių žurnalus, ir skeptiškas požiūris į Vidurio
Europos kaimynių bei kai kurių ES valstybių mokslinės
periodikos reikšmę. Vyriausybės valdininko Lino Vin
gelio žodžiais, beveik taip pat nereikšminga publikuotis
Portugalijos, kaip ir Lietuvos leidinyje, nes pasaulinė
mokslo kalba – anglų kalba. Įdomu, ar tokia pozicija
suderinama su mūsų eurointegraciniais siekiais, ES
kultūrine bei lingvistine politika?
Naivios pastangos vienu mostu suskirstyti užsienio
akademinę periodiką į labiau ir mažiau mokslinę
tapo daugelio Vyriausybės nutarimais įtvirtintų
nesusipratimų priežastimi. Antai greta ISI publikacijų
išimties tvarka (prie išimčių toliau sustosime atskirai)
kotiruojami straipsniai „tarptautinių mokslo organizacijų
leidiniuose“19. Nenurodyti tokių organizacijų skiriamieji
požymiai ar jų sąrašas. Todėl išeitų, kad tarptautinės
pakalnučių studijų draugijos mėnraštis pripažįstamas,
o ISI apeitas Sorbonos ar Oksfordo žurnalas – ne. Taip
pat visiškai nevertinami straipsniai teminiuose nepe
riodiniuose rinkiniuose, net jei jų leidėjai būtų solidžios
akademinės institucijos. Patys mokslininkai dalyvavimą
tokiame rinkinyje paprastai laiko aukščiausiu įverti
nimu, didesnio prestižo dalyku nei publikaciją žurnale.
Pastarąją siūlo autorius, o straipsnį rinkiniui užsako
sudarytojai, tam tikros srities autoritetai, parodydami
specialų dėmesį mūsų tyrinėtojo darbams.
Mūsų kultūros bei visuomenės istorinė ar sinchroninė
analizė – absoliučiai daugumai ISI sąrašo humanitarinių
ir socialinių žurnalų visiškai neįdomi. Vienas kitas
lietuviškos tematikos straipsnis gali pakliūti tik kaip
multikultūriškumo, regioninės įvairovės pavyzdys. An
troji galimybė publikuotis – tiekti lyginamąją medžiagą
labai specifiškoms studijoms. Pavyzdžiui, informuoti
pasaulio tautų liaudies instrumentų tyrinėtojus, kiek
skylučių turi lietuviškos piemenų švilpyn ės, koks
skudučių diametras. Būdinga, kad šiais atv ejais
19
Žr. Dėl minimalių kvalifikacinių..., str. 2.3.1; Minimalūs kvalifikaciniai..., str. 4.
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„paklausūs“ tik tie kultūros faktai, kurie skiria lietuvius
nuo civilizuotų tautų, o mums patiems, priešingai, vis
aktualesni tyrimai, atskleidžiantys Lietuvos įsitraukimą
į Vakarų pasaulį. Žodžiu, galima mėginti ISI įpiršti vieną
kitą etninės egzotikos studiją, it Paryžiaus gurmanams
žemaitišką kastinį, tačiau tokio produkto apyvarta bus
labai ribota.
Nors garsiausi mokslininkai kelia paradigmines teo
rines idėjas, kiekybiniu požiūriu jos sudaro menką dalį
bendrojo mokslo produkto. Rimtiems teoriniams api
bendrinimams, užsienyje vertinamai komparatyvistikai
būtina solidi faktologinė bazė. Kaip ją sukaupti, jei tokios
pastangos „nepaklausios“ ISI sferose, į kurias liepta
orientuotis? Kaip lyginti antai Lietuvos, Čekijos ir Vokie
tijos bažnyčių puošybą, jei dar tik pradedami rengti mūsų
sakralinės dailės katalogai, o šio darbo valdžia nelaiko
moksliniu? Ne kiekviena svetur populiari metodologija
adekvati lietuviškai medžiagai. Blogiausia tai, kad užuot
pozityviai skatinus kultivuoti komparatyvistiką, teorinę
refleksiją, įvairias metodologijas kaip perspektyvias,
Lietuvoje mažiau eksploatuojamas mokslo galimybes,
jos proteguojamos kitų ir kitokių tyrimų sąskaita. Ligi
šiol sėkmingai purenti plotai paskelbiami nenašiais, o
jų produkcija – menkaverte. Prioritetas straipsniams
gresia nuskurdinti tik tam tikrus mokslo žanrus, o
atsidavimas ISI malonei verčia humanitarus numoti
ranka į ištisus nacionalinių tyrimų laukus.
Esama ir atvirkštinio efekto. Ar daug kas, išskyrus
akademinių balų skaičiuotojus, girdėjo apie Lietuvos
humanitarų straipsnius ISI sąrašo leidiniuose? O juk
tokių publikacijų viena kita pasitaiko. Dauguma jų
priklauso arba zulusų paradigmai, arba svarsto su
lituanistika mažai susijusius dalykus. Net akademinio
lygio ir kultūrinio prasmingumo požiūriu „tobulas“ mūsų
mokslininko straipsnis (grindžiamas aktualia bei šviežia
lietuviška medžiaga, kuri analizuojama šiuolaikiška
metodika), paskelbtas ISI sąrašo žurnale užjūryje,
vargiai bus perskaitytas Lietuvoje. Humanitariniams
ir socialiniams mokslams būdingas taikomąsias funk
cijas – byloti žmogui bei visuomenei – pajėgi įkūnyti
tik nacionalinė media.

6. Savidulka ir kryžmadulka
Pastarojo skyrelio paskutinį sakinį tenka šiek tiek ko
reguoti – nacionaliniai leidiniai būtų humanitarinių bei
socialinių mokslų ir visuomenės tarpininkai, jei valdžia
tyrinėtojų neverstų grūstis ankštame aprobuoto žurnalų
sąrašo barake. Kriterijai, pagal kuriuos kotiruojamos
tėvynėje pasirodžiusios publikacijos, turi daugelį jau
aptartų ydų ir dar gausiau kitų. MT sudaromą Lietuvos
mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai
pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą – toks
oficialus jo pavadinimas – įsakymu tvirtinaMSD direk
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torius. Dabartinio pavidalo sąrašas, galiojantis ne tik
gynimams, bet ir konkursams, atestacijoms bei visoms
kitoms valdiško vertinimo procedūroms, susiklostė per
trejus pastaruosius me-tus20. Jame 105 leidiniai. Joks už
jų ribų atsidūręs tekstas periodikoje, rinkinyje, įvadas
ar pabaigos žodis knygai nelaikomas įrodymu, kad
autorius atlieka mokslininko priedermes.
Nusistebėjimų virtinę galima pradėti tuo, jog Sąrašo
sudarymo taisyklės21 atsirado pora metų vėliau nei pats
sąrašas, taigi buvo sukurtos jau atliktai atrankai patei
sinti. Beveik be išimčių tapo pripažinti žurnalai, kurių
leidimas tęstas nuo sovietmečio – pervadintos Mokslų
akademijos serijos, aukštųjų mokyklų mokslo darbų są
siuviniai ir kt. Kita pripažintųjų grupė – naujai įsteigtų
universitetų bei institutų periodika. Suprantama, MT
negalėjo atsispirti ypatingam visuomeniniam veržlumui,
kurį rodė jaunos, įsitvirtinti siekiančios institucijos.
Pagaliau ankstyvoje sąrašo formavimo stadijoje buvo
įtrauktas vienas kitas leidinys, kurio vadovai, turėdami
gerą akademinės konjunktūros uoslę, operatyviai
prisitaikė prie formaliųjų reikalavimų. Nors pasistengta
juos visaip komplikuoti, netrukus paaiškėjo, kad tai
lengvai įveikiama kliūtis tiems, kurių vienintelis tiks
las – atestaciniai balai.
Anot mokslo valdininkų irzlių komentarų, tiesiog
lavina plūstelėjo atskirų katedrų ir institutų skyrių lei
džiama periodika. Ogi kaip kitaip galėjo būti, jei pagal
šių publikacijų „štukas“ valdžios paskirti ekspertai ver
tino pačias institucijas, t. y. jos tapo suinteresuotos turėti
kiekviena po žurnalą? Susivokus, kad elementariomis
priekabėmis22 pripažinimų srauto užtvenkti nepavyks,
dar 2000 m. pradžioje MT kolegija nurodė svarstant
paraiškas įvertinti „kaip naujasis leidinys keistų kitų
Sąraše esančių panašios tematikos leidinių apimtį ir pe
riodiškumą“23. Po pusmečio nutarta „pripažinti [sąrašą]
pakankamai išsamiu“24 ir jo pildymas sustabdytas. Nors
šiemet paraiškos vėl svarstomos, įvesta naujų kliūčių ir
išdėstyta strategija, pagal kurią Lietuvoje liktų tik po
vieną pripažįstamą kiekvienos mokslo krypties (t. y. filos
ofijos, istorijos, teisės, psichologijos) leidinį. Paraiškoje
turi būti „pasiūlyta, kokius sąraše jau esančius leidinius
naująjį leidinį įrašius būtų galima išbraukti“25, kitaip
tariant, leidėjai raginami murkdyti vieni kitus.
MT iškėlė sąlygas, kurios pranoksta net MSD patvir
tintas žurnalų pripažinimo taisykles. Dabar tik mokslo
ir studijų institucijos gali paduoti prašymus aprobuoti

leidinius, o jų redaktorių kolegijas turi patvirtinti
tarybos ar senatai. Vadinasi, nepriklausomai moksli
nei periodikai užkirsta net teorinė galimybė tapti
išrinktųjų Sąrašo dalimi. Koks universitetas ar insti
tutas ryšis pristatyti akademinės draugijos, sąjungos,
juolab neformalios mokslininkų asociacijos žurnalą, kai
drauge reikia siūlyti išmestinųjų kandidatūras? Juk
„susiklosčiusiame“ sąraše vyrauja valstybinių institucijų
leidiniai – tik devynis iš šimto penkių žurnalų įsteigė
kitos organizacijos, daugiausia medikų profesiniai
susivienijimai bei firmos.
Valdiškos kontrolės ratas užsidarė – mokslininkas ne
bus atestuotas, jei nevykdys „išdirbio“ normos, ją vykdyti
galima tik leidiniuose, kuriuos tvarko valstybinės in
stitucijos, jos, savo ruožtu, vertinamos pagal straipsnių
kiekį. Jokių nepriklausomų tyrimų, jokios alternatyvios
intelektualinės periodikos, jokios instituciškai nekon
troliuojamos akademinės kritikos – tokia kuriamos sis
temos perspektyva. Nieko vertas valdžios patikinimas,
kad nutarimai taikomi tik valstybinėms institucijoms.
Privačios įstaigos specialistas, panūdęs eksternu gintis
doktoratą, bus priverstas šokti pagal tą pačią dūdelę.
Norite tapti profesoriumi, habilituotu daktaru? Tai
nešvaistykite jėgų „pašaliais“, kreipkitės į pripažintus
žurnalus, skaičiuokite straipsnius iki penkiolikos. Dau
gumai, kai suskaičiuoja, terūpi tik renta ar mokslininkų
pensija. Dėl jau aptartų priežasčių humanitariniai ir
socialiniai mokslai tampa ypač izoliuoti: į ISI plotus
pabėgti trukdo objektas, raiškos specifika, o viešąją
idėjų sklaidą ir aktualizaciją stabdo institucinių leidinių
apynasris, kuris skaitančią visuomenę atbaido ir tu
riniu, ir forma.
Būtent dėl nekompetentingų formalių reikalavimų
viso leidinio tvarkymui ir ypač konkretiems tekstams,
kai kurie žurnalai, iki 1998 m. buvę preliminariame
pripažintųjų sąraše, patys atsisakė į jį pretenduoti.
Taisyklės, pagal kurias straipsnyje reikia papunkčiui
formuluoti tyrimo tikslą, aptarti nagrinėjamos proble
mos ištirtumo laipsnį, surikiuoti išvadas, visiškai ne
priimtinos tam tikro pobūdžio filosofiniam diskursui,
istoriografiniam naratyvui, literatūrinei analizei etc.
Gamtamokslinis publikacijos standartas trukdo formuoti
intelektualinę intrigą, ieškoti originalių kompozicinių
sprendimų, provokuoti, megzti dialogą, kitaip tari
ant, užkerta kelią pastangoms rašyti kuo platesniam
skaitytojų ratui įdomų, patrauklų, naudingą tekstą.

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 suteikiant 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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Humanitarų įsitikinimu, veikalo paskaitomumas ir
moksliškumas nėra alternatyva.
Nurodymai leidėjams – registruoti pagrindinius žo
džius, straipsnio gavimo ir parengimo datą, autoriaus
adresą, aiškiai atriboti mokslines publikacijas nuo
kitų tekstų, bent kas ketvirtį skelbti reikalavimus
publikuojamiems darbams, dėti tokio, o ne kitokio ilgio
santraukas užsienio kalba etc. – kiekvienas skyrium
nesunkiai įgyvendinamas. Bet jų visuma iš žurnalo
atima stilistinę gyvybę, originalų veidą – tai, kas traukia
profesinės pareigos sekti mokslinę periodiką neturinčius
skaitytojus. Liktis su jais skatina požiūris į huma
nitarinių bei socialinių tyrimų misiją ir bodėjimasis
reikalavimu prašyti palaiminimo iš valstybinių akade
minių institucijų.
Gal institucionalizmas garantuoja žurnalo
moksliškumą? Į šį klausimą puikiai atsako MT
vykdančiojo direktoriaus Vladislovo Guogos ištara,
jog MT teko svarstyti blizgantį reprezentacinį Mokslų
akademijos leidinį Lietuvos mokslas dėl lygio problemų.
Užuomazginis aprobuotos periodikos sąrašo variantas
vadintas „prestižiniai leidiniai“. Dabar tokios termi
nologijos vengiama. Bene todėl, jog susivokta – kai
kurie įtrauktieji žurnalai neturi jokio prestižo. Prestižą
sukuria ne tarybų sprendimai ir formalumų įveika, o
kantrus bendraminčių, kartais net vieno idėja verdančio
žmogaus, laisva valia užsikrovusio ant pečių žurnalo
rengimą, triūsas. Kodėl vegetuoja panašaus profilio
MA Lituanistica, o klesti VDU Darbai ir dienos? Pir
masis leidinys – kaip vaikas tarp penkių atsitiktinių
auklių, o antrojo redaktorius LeonasGudaitis – tikrasis
žurnalo tėvas, kūrėjas, patriotas. Sąrašo prižiūrėtojams
buvo nė motais ryškios mokslo pasaulio naujienos.
Jau pirmąjį Archivum Lithuanicum numerį kaip
aukščiausios kokybės produktą akceptavo vietos recen
zentai, tarptautinė baltistų terpė, tačiau MT mąsliai
svarstė – reikia palaukti, pažiūrėti, kas toliau, gal
po metų kitų nuspręsime. Jai to daryti nebeteks, nes
metraštis perkeltas leisti į Vokietiją.
Pavojingiausia iliuzija, kad akademinis lygis pakils
pripažintųjų sąraše palikus po vieną mokslo krypties
leidinį. MSD vadovas Albertas Žalys šviesią perspektyvą
įsivaizduoja taip – valstybė dosniai finansuoja atrinktus
sritinius žurnalus, jie leidžiami užsienio kalbomis ir
įtraukiami į ISI. Šioje vizijoje nėra vietos mokslinėms
mokykloms ir tradicijoms, jų pozicijų skirtumams,
specializacijų ir tarpdiscipliniškumo, stilių bei ideologijų
įvairovei etc. Apie tai paklaustas Žalys sakė: „esu ma
tematikas, filosofijos reikalai man tolimi, bet kiek Lie
tuvoj tų filosofų, kad pas mus būtų kelios mokyklos?“ Ko
gero, ne pro šalį, jei valdžia įstengtų tinkamai paremti
kelis reprezentacijai užsienyje skirtus leidinius. Tokios
politikos laikosi aplinkinės valstybės. Tačiau visai kas
kita – Lietuvos intelektualinei erdvei skirti humanita
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rin ių bei socialinių šakų žurnalai, kurių įvairovė
gyvybiškai svarbi.
Antano Pakerio žodžiais, „minčiai tikri varžtai, jei
pripažįstami tik monopoliniai leidiniai; ne tik populia
riajai, bet ir mokslinei spaudai būtina konkurencija,
priešprieša, kitaip neatsirastų naujų idėjų“. „Ar nėra
spaudos draudimo elementų šitokioje pozicijoje?“ –
retoriškai klausė apie ketinimus sąraše palikti po
vieną krypties žurnalą Irena Musteikienė. „Aišku, čia
pasiekta tam tikra absurdo riba, tai be galo politiškai
pavojinga, pavyzdžiui, Serbijoj, kur istoriografija buvo
pasiekusi neblogą lygį, karų metu vyriausybė stipriai
rėmė leidinius,alternatyvius nepriklausomiems, o tai
būdas cenzūruoti mokslinius darbus; tam tikrai sit
uacijai susiklosčius dabartinė Lietuvos tvarka gali būti
palanki valdiškai kontrolei, ką mokslininkai galvoja ir
rašo“, – sakė Nikžentaitis, primindamas „vieno teisingo
laikraščio“ laikus.
Vis dėlto totalistinės mokslo politikos tendencijos
pavojingesnės ne dėl eventualios išorinės prievartos,
o dėl vidinės stagnacijos. Nesenoje Atviros Lietuvos
fondo diskusijoje apie akademinį gyvenimą Arūnas
Sverdiolas prasitarė maždaug taip: visko yra po vieną,
tai negali daugintis ir nesiveisia. Planas sukonstruoti
laivą mokslui gelbėti, į kurį priimama tik po vieną tos
rūšies gyvūną, anksčiau ar vėliau žlugtų, bet sukeltų
ilgalaikį sąstingį. Į mokslo valdininkų klausimą: tai kiek
leidinių į sąrašą reikia įtraukti? – yra tik vienas raciona
lus atsakymas: pats sąrašas niekam nereikalingas. ISI
kriterijaus absoliutinimas iškreipia humanitarų orien
taciją, o vietinis sąrašas stabdo mokslo idėjų apytaką, ir
veninį, ir arterinį kraują verčia tekėti viena surambė
jusia gysla. Žinoma, humanitarai taip pat atlieka speci
finius tyrimus, kurie domina tik profesionalus, todėl
būtini specializuoti leidiniai. Bet ne mažiau ambicinga
pastanga – smulkiausiais visuomenės kapiliarais pa
siekti kuo daugiau žmonių, pagal grįžtantį atbalsį
koreguoti įžvalgas bei teorijas. Tik dialogas, vykstąs
pačių įvairiausių publikacijų ir reakcijų į jas pavidalu,
įprasmina uždarus tyrimus, susieja fragmentiškus
atradimus į pulsuojantį humanitarinį vyksmą. Mokslo
ir nemokslo riba eina visai kitur, dažnai – per pačius
sudėtingo kalbėjimo, angliškų santraukų, mokslingumo
imitacijos apkasus.
Sąrašo atmetimas nereiškia, kad visi straipsniai ver
tintini vienodai, priešingai, tai vyriausybės įvesta siste
ma niekam tikusi. Reikia vertinti konkrečius tekstus, ne
jų rinkinius. Antai ISI tikslas – ne žurnalų atranka pati
savaime, o citavimo indeksai. Pasaulio mokslotyrininkai
yra gerokai kritikavę citavimo dažnumo kriterijų, tačiau
jis – objektyvumo viršūnė palyginus su formaliu ir iš
piršto laužtu lietuviškuoju leidinių skirstymu. Naciona
linis citavimo indeksas duotų įdomios medžiagos ir apie
humanitarinių bei socialinių moks-lų atstovus, ir apie
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periodiką. Galiu lažintis, kad kai kurie nesąrašiniai
leidiniai kelis kartus lenktų sąrašinius. Pagaliau jokie
indeksai neatstos atviro kritinio diskurso, kuriame
mokslininko, leidinio, institucijos ar nepriklausomos
tyrimų grupės autoritetas, vieta akademinėje hierar
chijoje susiklosto pamažu, bet gana patikimai.
Deja, mokslo valdininkijai, dažnam administratoriui
patogiau ir ramiau, kai nereikia gilintis, kas ko iš tikrųjų
vertas, kai iškilus „kadrų problemoms“ galima pažvelgti
į sąrašą. Jo adeptai, ta pačia viela aptvėrę doktorantūrą,
daugina į save panašius, trukdydami patirti, kad už tvo
ros kur kas daugiau įvairovės, galimybių, alternatyvų.
Mokantis vidurinėje mokykloje, ketvirtoje klasėje per
botanikos pamokas, prisimenu, aiškino, kad kryžma
dulka biologiškai pranašesnė už savidulką. Tai vienas
iš nedaugelio gamtamokslio atradimų, kuris idealiai
tinka akademijai ir visai kultūrai.

7. Į Briuselį per Tiraną
Žinoma, valdžios nutarimai grindžiami tik geriausiais
norais. Neatrodo, kad mokslo politikos formuotojai
sąmoningai siekė suvaržyti mokslininkus – jų tikslas
buvo pakelti darbo našumą ir kokybę. Artėdama

narystės ES link, Lietuva pradėjo mokėti įnašus į bendrą
mokslo tyrimų fondą. Iš jo labą gali samstyti ir mūsų
mokslininkai. Viena keliamų sąlygų – publikacijos ISI
leidiniuose. Štai MSD ir susiėmė už galvos – jei saviškių
neprispirsime ten spausdintis, sudie biudžeto pinigėliai,
negrįš jie grantų pavidalu į mūsų universitetų bei
institutų kišenes. Kitąmet Lietuvos mokslo potencialą
tikrins ES valdininkai – vėlgi žiūrės, kiek straipsnių
kur publikuota. Kas, jei ne valdininkai pasirūpins, kad
nekristume veidu į purvą?
Mokslas – ne vienintelis atvejis, kai valdžia vaizduo
jasi, kad jos aktai labiau mobilizuoja nei asmeninis in
teresas. Tiek finansine, tiek prestižo prasme kiekvienas
mokslininkas suinteresuotas pelnyti grantus, pasaulio
pripažinimą. Valdžia gali padėti gauti informacijos,
palengvinti komunikaciją, tarpininkauti tarptautiniams
mainams. Tačiau ji nusprendė, kad efektyvesnis bus
grasinimas atimti aštuonis šimtus litų, kuriais tenki
nasi iš valdiško darbo dar nepabėgęs mokslų daktaras.
Kalbinti valdininkai pripažino, kad prieš rengiant nu
tarimus niekas nesidomėjo, kiek iki šiol mokslininkų
vykdė įvedamas „išdirbio“ normas. Lygiai sunku atsakyti
į klausimą, kiek ISI sąrašo žurnalų prenumeruoja bent
kuri nors Lietuvos biblioteka. Paspėliosiu apie humani

Gintautas Trimakas. Lietuvos Mokslų akademijos salė. 2001. Fotografija
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tarinius leidinius – geriausiu atveju, penkiasdešimt iš
tūkstančio. Sriuba iš kirvio?
Kalbant rimčiau, galima sutikti su visa ligšiolinės
padėties kritika, kurią dėstė Žalys: per dešimt metų MT
neparengė mokslo vystymo strategijos, mokslo institu
cijos tampo biudžeto paklodę ir nesusitaria dėl vertinimo
kriterijų, profesūra vengia permainų etc. Tačiau iš kur
ta iliuzija, kad mokslą gali išjudinti politikai? Moks
lininkai it žemdirbiai už ausų tempiami į ES, tačiau
jei daktarai ir runkelininkai niekuo nesiskiria, kas ta
šviesioji, už savo ateitį atsakinga Lietuva? Vyriausybė
gali imtis institucinių reformų, valstybiniais užsakymais
stimuliuoti mokslo ir studijų sritį. Tačiau darbštumo
normatyvai ir moksliškumo kriterijai – tikrai ne valdžios
potencijai.
Nesunku patikėti, kad rektoriai tarpusavy pešasi,
kuris universitetas geresnis, kurį prasminga dosniau
finansuoti, tačiau lygiai akivaizdu, jog trys valdininkai–
daktarai negali išrašyti recepto, kaip pakelti akademinių
studijų lygį. Jie pajėgūs tik iš ko nors atimti pinigus ir
tikėtis, kad išmirs silpniausi, bet ši reformų tendencija
dažnai atsigręžia antru galu. Mat retas tikras mokslinin
kas, pagal gana pagrįstą klasikinį įvaizdį – išsiblaškėlis
asocialas, įstengs rūpintis išlikimo formalumais. Jis
toliau knisis savo popieriuose, kol pamatys, kad atsidūrė
gatvėje. Tik labai sąmoningas įstaigos vadovas pasiliks
geriausius darbuotojus ir išmes įvairaus plauko tingin
ius negabuolius, mat pastarieji sugeba garsiai rėkdami
ginti savo teises.
Retorinį klausimą, ar „išdirbio“ normų ir sąrašų
sistema veikia kurioje nors ES šalyje, valdininkai at
remia pastebėdami, kad ten esama gilių akademinių
tradicijų. Štai tam, kad jos susiklostytų Lietuvoje, ir
įvestas laikinas valstybinis reguliavimas. Jį esą jau
pritaikė kitos Rytų bei Vidurio Europos šalys, pavyz
džiui, estai. Kaip pastebėjo Vingelis, mokslo lygis nuo
to, matyt, nepakilo, bet ISI publikacijų pagausėjo.
Valdininkai mini, kad panašiu keliu einanti Bulgarija,
Slovakija, Albanija...
Lemiamas valdžios argumentas – kai kurie iš aptartų
reikalavimų, pirmiausia dėl ISI, bus privalomi tik nuo
2006 m. Esą rodoma kryptis, bet leidžiama nusiteikti,
persiorientuoti. Be to, MT pavesta parengti siūlymus,
kurioms humanitarinėms ir socialinėms disciplinoms
kokiu mastu būtų galima taikyti palengvintus kriteri
jus. Pati Vyriausybė disertacijų gynimo tarybų suda
rymo nuostatuose padarė išimtį lietuvių literatūros
specialistams atleisdama juos nuo reikalavimo skelbtis
užsienyje. Tad gal veržiamės pro atviras duris? Jokiu
būdu. Pirma, eventualios nuolaidos siejamos tik su
straipsniais ISI, o tai vos viena iš daugelio valdiško ap
tvaro vielų. Antra, išimtys veikiau žemina nei džiugina.
Humanitariniams ir socialiniams mokslams reikia ne
protekcijomis išsirūpinto neįgaliųjų vežimėlio, o laisvės
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ir sąlygų veikti pagal savo prigimtį bei paskirtį. Kol
nebus įsisąmoninta, kad į šiuos mokslus būtina žiūrėti
visai kitomis akimis, užprogramuoti amžini konfliktai
dėl disertacijų ir leidinių, išlaikymo ir išsilaikymo,
pragmatikos ir patriotizmo.

8. Visumos gabalėliai
Pačiam būnant humanitaru labiausiai apmaudu, kad
valdžios vyrams nė nereikėjo labai stengtis. Vyriausy
bės nutarimai tik aptvėrė spygliuota viela getą, į kurį
dauguma mokslininkų jau buvo užsidarę savo noru. Arba
paklusniai į jį ėjo vedini pačių išrinktos MT, senatų bei
tarybų. Smulkiau klausinėjami valdininkai gana greitai
traukėsi atgal – dėl humanitarų mes nieko nesakom,
su jais gal reikėjo kitaip. Apie filosofijos mokyklas
pasamprotavęs Žalys pridūrė: „išties, filosofai turėtų
būti arčiau visuomenės, tiesiogiai į ją kreiptis“. MSD
vadovo žodžiais, lietuviškojo sąrašo galėtų ir nelikti, jį
pasirinko patys mokslininkai, nuėję lengviausiu keliu:
„reikėtų spręsti pagal publikaciją, kad ir nesąrašiniam
leidiny, ypač socialinių ir humanitarinių mokslų, kur
situacija kitokia, nei tiksliųjų“.
Asmenine Guogos nuomone, per doktoratų gynimą
derėtų netaikyti jokių sąrašų. „Nejaugi keliolikos
mokslininkų taryba nepajėgi išsiaiškinti, ar publikaci
jos vertos dėmesio, kur jos bebūtų paskelbtos? Gal
svarbiau, jei idėjos pasiekia visuomenę, nei išspausdint
žurnale, kurį mažai kas skaito, tik paukščiuką padėt?“
Tačiau MT vykdantysis direktorius tvirtino, kad nei
dėl lietuviškojo sąrašo, nei dėl straipsnių favorizavimo
humanitarinių ir socialinių mokslų komisijų nariai
nė sykio neprotestavo. Vargu ar pavyks ir ar svarbu
šiandien išsiaiškinti, kas į getą užsidaryti pasiūlė, o kas
tik patylėjo. Mažą visumos gabalėlį apsikabinę, per jį
pasaulio neregintys profesijos broliai verti užuojautos.
Jų atsitvėrimas nuo visuomenės daugiausia ir lėmė,
kad prasnaustas momentas, kai konclagerio tvorai
buvo įkasti kuolai.
MT ne vienerius metus priekabiavo prie humanitarų
disertacijų, skelbė kritiškus atsiliepimus procentais,
tačiau, rektorių liudijimu, atsisakydavo nurodyti
konkrečius atvejus ir pastabas, tad iš pagrūmojimų
nebuvo jokio pozityvaus efekto. Nebent tokiu efektu
laikytumėm naujus doktorantūros nuostatus, kurie yra
puiki valdininkų šūkio: „darykim kaip ES“ atvirkštinio
taikymo iliustracija. Kelionei į Briuselį sukonstruotos
vežėčios iš Moskvič ratų, nes atsisakyta doktorantūros
komitetų ir grįžta prie pasauly nežinomų sovietinio
modelio gynimo tarybų.
Akademiniai pareigūnai pirmieji demonstravo viso
keriopą nepasitikėjimą „eiliniu“ mokslininku, ypač
humanitarinių ir socialinių mokslų atstovu. Svarstymų,
atestacijų ir ekspertizių tonas bylojo apie jį kaip apie
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padarą, kuris taip ir taikosi išsisukti nuo darbo,
tarptautinės šlovės bei keliamų reikalavimų. Šią
laikyseną netruko perimti valdininkai ir politikai
– nuolatinių kaltinimų tingumu bei nekonkurenta
bilumu fone buvo patogu mažinti finansavimą, grasinti
lituanistinių institutų uždarymu.
Vietoj palankaus valstybės dėmesio šią vasarą
suvešėjo griežtos reglamentacijos, kurios graso žlugdyti
gyvybiškai svarbius humanitarinius ir socialinius tyri
mus. Aklas atsidavimas ISI – užjūrio akademinėms
realijoms – verčia atsukti nugarą savai interpretacinei
bendruomenei, stumia šonan nacionalinius prioritetus
bei lietuviškąją medžiagą. Nepaisoma, kad lokalumas
yra humanitarinių mokslų lemtis.
Radikali ir buka mokslinių–nemokslinių publikacijų
perskyra pagilins jau žiojintį plyšį tarp akademinio
humanitarų elito ir visuomenės. Pastarajai tai reikš
atotrūkį nuo rimtų, aktualių svarstybų apie istoriją
ir meną, būtį ir vertybes, tiesą ir moralę, pasaulį ir
žmogų. Dar kvailesniais atsakymais apie elementarius
dalykus juokins ar šiurpins TV Klausimėlis. Viešumos,
kurioje jie profesionaliai veikia, ribojimas – tai trukdis
mokslininkams dalyvauti bendrame kultūros procese,
jį suvokti, analizuoti ir turtinti. Sunykus taikomajam
humanitarinių studijų aspektui, sumažės provokuojančių
impulsų specialiesiems tyrimams. Atsisakiusi pripa
žinti kuo atviresnį visiems žmonėms intelektualinį
diskursą, valstybė praras našią pilietiškumo ugdymo
dirvą, sulėtės istorinės, teisinės, socialinės savivokos
brendimas, be kurio sunkiai įsivaizduojamas sklandus
persiorientavimas prie gyvenimo ES.
Leidinių segregacija, specialiojo sąrašo įtvirtinimas
ir ypač jo siaurinimas lems užsisklendimą specializuo
tose tyrimų šakose, nuolatinę gynybinę – akademinį
„skaistumą“ saugančią – redakcijų, institucijų, moksli
ninkų laikyseną. Trukdymas rinktis publikavimo
vietą didins mokslininkų administracinę ir idėjinę
priklausomybę nuo tuos leidinius kontroliuojančių įstaigų
ir akademinių grupuočių. Apmirs su instituciškai domi
nuojančiomis idėjinėmis pozicijomis konfrontuojančios
mokslinės srovės.
Labai pasunkinamas naujų mokslinių mokyklų
kūrimas, kontroversiškų idėjų sklaida, metodologinė

diferenciacija. Tampa visiškai neįmanomas drąsesnis
eksperimentavimas akademinių rašinių žanrais, stil
istika, o tai rimta kliūtis humanitarų moksliniams
ieškojimams. Ir šiaip vangus tarpdalykinis, tarpinstitu
cinis, metodologinis, idėjinis polilogas, neįmanomas
be sklaidos įvairovės, statomas į didžiausią pavojų.
Erdvė, kurioje jis ligi šiol vaisingai vyko – neformalios
intelektualų grupės, jų renginiai ir leidiniai. Pastaruosi
us išstūmus anapus valstybės pripažįstamos mokslo teri
torijos, siauri interesai akademiniuose sluoksniuose dar
labiau tarps. Nepriklausomus tyrimus, nekontroliuojamą
kritiką ir, deja, dažnai neišvengiamus pastebėjimus
„karalius nuogas“ teks įtraukti į Raudonąją knygą ar
perkelti už Lietuvos ribų. Getuose nėra perspektyvų
klostytis reikliai ir laisvai mokslinei savimonei.
Standartizuotos, sąrašinės, visaip reguliuojamos
laipsnių, vardų, etatų sistemos pagrindus padėjo MT,
remiama iš sovietmečio aukštą statusą atsinešusių
mokslininkų, kurie galvojo, kad kam kam, o jiems tai
tikrai niekas negresia. Mokslo bei studijų institucijos
pritariamai linkčiojo administratoriams darant viską,
kad nepriklausomi leidiniai, neformalios tyrėjų grupės
atsidurtų už oficialiai vertinamo moksliškumo. MT ir
Rektorių konferencija ėmė aliarmuoti tik tuomet, kai
MSD pas kelbė, kad iš šių aukščiausių akademinių
pareigūnų daugelis neturi ISI publikacijų, todėl jie nė
nelaikytini mokslo ekspertais. Tariamojo mokslinio
grynumo spąstai perėjo į valstybės rankas ir sugavo
pačius jų spendėjus. Ar matote? Regis, už kazemato lan
gelio švinta euromokslo rytojus. Kazemato, kurio sienas
pakopomis mūrijo valdininkai ir akademiniai pareigūnai,
dryžuotai bendr abutinei laborantų-profesorių min
iai tylomis varinėjant kiekvienam po savo karutį.
P. S. Žinoma, šiame tekste nėra nė pretenzijos į
mokslą. Vadinasi, autorius veltui gaišta brangų moks
lininko laiką – spausdina darbą ne tame žurnale, nesi
laiko akademinės įstaigos aprobuotos tyrimų temos,
nesikreipė ES grantų. Akademijos būklės refleksija –
visai ne tai, dėl ko turi plakti didžiojo mokslo reicho
ištikimo nario širdis?


informacija
Šių metų lapkričio 10 d. „Vorutos“ Nr. 21 (495) p. 1–2 buvo perspausdintas mūsų straipsnis „Dėl gudų
ir Rusios“, paskelbtas „Naujojo Židinio-Aidų“ 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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tema: akademijos paradigmos

Ar esama Lietuvoje filosofijos?
Lietuviško filosofinio lauko žvalgymas

Nerija Putinaitė

Daugelis tiesiog nesupranta,
kaip aš galiu [...] pakęsti dienos šviesą,
kai trylika lietuvių filosofų, sutūpę rate
liu,
kiek įmanydami ją koneveikia...
Gilbert Keith Chesterton, Atkaklusis tikratikis

Klausimas, ar Lietuvoje esama filosofijos, ir net ar esa
ma filosofų, nėra beprasmis. Ir ne tik todėl, kad kart
kartėmis stebint Lietuvos viešąjį gyvenimą susidaro
įspūdis, jog kas antras žmogus Lietuvoje yra filosofas.
Net ne dėl Lietuvoje veikiančios „filosofų draugijos“ ar
jau Gilberto Keitho Chestertono ironizuotų „trylikos
lietuvių filosofų“.
Nepriklausomybės pradžioje turbūt jokie humanitarai
nebuvo atsidūrę tokioje prieštaringoje ir nedėkingoje
padėtyje kaip filosofai. Marksizmo-leninizmo, bendro
sios filosofijos dėstytojai pirmieji turėjo apmąstyti savo
profesinės veiklos reikšmę sovietmečiu. Juo labiau kad
iki šiol dėl šios praeities jiems atvirai priekaištaujama.
Štai prieš dešimt metų muzikologas Donatas Katkus
metė tuometiniams Lietuvos filosofams iššūkį, tvir
tindamas: „Tačiau kaip filosofai, man regis, daugelis
jų tėra fantomai, nes visą gyvenimą dėstant dialektinį
materializmą arba gilinantis į mokslinio ateizmo pro
blemas gal netampama filosofu ar bent jau aukštesnio
intelektualinio lygio žmogum“1.
Filosofinis Lietuvos peizažas yra labai nukentėjęs ir
nuo masinės „emigracijos“ iš filosofijos į kitas, praktiš
kesnes sritis. Jau 1994 m. buvo galima ne būgštauti
dėl galimo filosofijos lauko ištuštėjimo, o konstatuoti
susiklosčiusią padėtį: „Daugelis jų tapo įvairaus plauko
ir rango biurokratais, nuo filosofijos ganėtinai nutolu
sių sričių ekspertais, politiniais patarėjais; nemaža jų
papildė profesionalių politikų gretas“2.
Pastarųjų dešimt metų pokyčiai akivaizdžiai liudytų
visiškai filosofijos ir filosofų Lietuvoje nenaudai. Atro
NERIJA PUTINAITĖ (g. 1971) – hum. m. dr., dirba Lietuvos
filosofijos ir sociologijos instituto Etikos skyriuje, Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos katedroje. Domisi Kanto praktine
filosofija, etinių idėjų ir praktinio gyvenimo santykiais.
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do, filosofų šiandien išvis Lietuvoje neturėtų būti. Kita
vertus, jei jų ir esama, vis sunkiau pateisinti jų veiklą
dinamiškos, praktiškos, modernėjančios, turtėjančios,
laisvėjančios visuomenės akyse bei savo veiklą jų pačių
akyse. Ar per nepriklausomybės metus Lietuvos filosofija
bent žingsnelį pažengė į priekį apmąstydama savo eg
zistenciją praeityje bei jai netikėtai atsivėrusią svetimą
realybę? Ar esama jos gyvavimo Lietuvoje perspektyvų?
Gal iš tiesų reikėtų kartą ir visiems laikams paskelbti
jos pabaigą, o filosofams pasiūlyti persikvalifikuoti?
Galiausiai kas Lietuvoje šiandien turėtų teisę, drąsos
ar naivumo vadintis filosofu?

Realybę neigianti filosofija
Marksizmas-leninizmas neabejotinai buvo Lietuvos
filosofinio gyvenimo praeities faktas, ideologija – šios
filosofijos pagrindas. Nenuostabu, kad buvo ieškoma
kelių šią filosofiją reabilituoti, vengiant ryžtingai iš
braukti iš atminties visą ligtolinį sovietinį galvojimą.
Tai vyko paradoksaliu realybės atmetimo būdu.
Pirmas mėginimas reabilituoti filosofiją sovietmečiu
įvyko 1992 m. per pirmą kartą Lietuvoje surengtą „San
taros-Šviesos“ konferenciją. Arvydo Šliogerio pasisaky
mas „Lietuvos filosofinė mintis: tarp Rytų ir Vakarų“,
reabilituojantis vieną sovietinio marksizmo Lietuvoje
krypčių, sukėlė šoką, nes apvertė visus benusistovinčius
Lietuvos filosofijos vertinimus.
Šliogerio argumentas susidėjo iš trijų dalių. Viena
vertus, dabartinė filosofinė situacija Lietuvoje neturinti
nieko bendra su tarpukario Lietuvos filosofija, įvykęs
visiškas filosofinės tradicijos pertrūkis. Be to, bet kokia
tradicija varžo autentišką filosofinę veiklą, vadinasi, vi
1
Katkus D., „Apie visuotinės amnezijos poreikį“, in: Kultūros barai,
1993, Nr. 4, p. 15. Šio autoriaus straipsnis yra atsakymas Krescencijui
Stoškui, reagavusiam į ankstesnį Katkaus straipsnį (žr. Katkus D., „Ar
dar valdys mus fantomai?“, in: Kultūros barai, 1992, Nr. 9–10, p. 2–4)
ir gynusiam filosofų garbę. Diskusijos eigą žr. Stoškus K., „Apie atgai
lą, „nomenklatūrinę filosofiją“ ir dar kai ką“, in: Kultūros barai, 1993,
Nr. 2–3, p. 16–19 ir Idem, „Kiek kitokie dėsniai...“, in: Kultūros barai,
1993, Nr. 8–9, p. 20–22.
2
Donskis L., Tarp Karlailio ir Klaipėdos: Visuomenės ir kultūros
kritikos etiudai, Klaipėda, 1997, p. 152.
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siškas išsilaisvinimas įmanomas tada, kai filosofavimo
būdas diegiamas prievarta, o tai ir įvyko sovietmečiu.
Pagaliau tarpukario Lietuvos filosofija negalėjusi būti
laisva, nes sunkiai įžvelgusi katalikišką-tautinę ideo
loginę apgaulę, kurioje skleidėsi. Šliogeris daro išvadą,
jog vadinamojoje Eugenijaus Meškausko mokykloje
marksistinės ideologijos prievartos sąlygomis filosofija
turėjusi palankiausias sąlygas laisvai ir autentiškai
reikštis: „Įgyta vidinė laisvė išsiliejo pastangomis mąs
tyti pirmapradiškai, be autoritetų, prietarų, iš šalies
primetamų ar savaime ateinančių dogmų ir gatavų
minties sistemų“3.
Šiandien sunku būti įtikintam gerai žinomo posakio
„kuo blogiau – tuo geriau“, kurį galima aiškiai įžvelgti
šiame argumente. Juo labiau suvaržytas filosofavimas,
juo, sekant Šliogerio mintimi, laisvesnė jame pasireiš
kianti mintis. Šliogerio argumentas reabilitavo vieną iš
marksistinės filosofijos Lietuvoje atšakų (vadinamąją
Meškausko mokyklą), tačiau nenurodė gairių filosofi
jai skleistis naujomis, iš ideologijos besilaisvinančios
tikrovės sąlygomis.
Kaip tik tikrovė istoriniais, idėjiniais, vertybiniais,
tiesos pavidalais Šliogerio argumente pasirodė kaip
radikaliai atmestinas dalykas. Kokia filosofija išsi
nešta iš Meškausko paskaitų? Ji vadinama „istoriniu
reliatyvizmu“, „radikaliu istorizmu“, kitaip tariant,
radikaliu nihilizmu realybės atžvilgiu: „Skepticizmas
ir reliatyvizmas priartėdavo prie filosofinio ar net so
fistinio nihilizmo“4. Maža to, kaip tik ten esą buvo pri
eita prie išvados, kad „būties nėra, nebūtis yra“ arba
„nieko nėra, mums tik atrodo, kad kažkas yra“. Todėl
nestebina, jog šia nuostata apsiginklavę filosofai buvo
vieni pirmųjų senosios ideologinės sistemos griovėjų.
Viename pokalbyje Šliogeris yra nurodęs: „Per tuos
tris vadinamus atgimimo metus išryškėjo vienas daly
kas. Tarp filosofų buvo daugiausia laisviausių žmonių
Lietuvoje. Nepaneigiamas faktas, kad Sąjūdį sukūrė
filosofas“5. Tačiau klaustume, kur dingo tie žmonės
prireikus iš tikrųjų „kurti“?
Šliogerio argumentavimas dėl filosofijos ir filosofavimo
laisvės sovietmečiu iš tiesų atskleidė, jog filosofija ar fi
losofavimas marksistinės ideologijos sąlygomis neturėjo
ir negalėjo turėti jokių sąlyčio taškų su konkrečia realy
be, negalėjo atvirai ieškoti ir suteikti realybei pavidalų.
Jei ideologinio absurdo sąlygomis nihilistinė filosofija
ir galėjo būti patraukli, nepriklausomybės sąlygomis

kylant būtinybei „atrasti“ realybę, ji pasirodė visiškai
bejėgė, neturinti jokių vertybinių pamatų, realybėje
nesugebanti skirti jokių atspalvių. Ankstesnė „privati
filosofija“6 galėjo apibrėžti save tik būdama nuolatinėje
opozicijoje bet kokioms ryškėjančioms ir nusistovinčioms
realybės formoms.
Šliogerio pasisakyme išryškėjusi filosofavimo nuostata
yra itin produktyvi filosofiniais tekstais. Šliogeris yra
neabejotinai produktyviausias bei, ko gero, žymiausias
Lietuvos filosofas. Begalinė gausa nuolat atsirandančių
realybės pavidalų pateikia šiam filosofavimui neišsen
kamos medžiagos, nors tų pavidalų buvimas ir paneigia
pradines tokio filosofavimo prielaidas.
Šliogeris ne kartą ir gana radikaliai yra pasisakęs
prieš pos tmod ern ųj į mąst ym ą. Tačiau prog ram in is
skepticizmas realybės atžvilgiu primena daugelį po
stmoderniojo mąstymo, apibrėžiančio save kaip esantį
anapus tradicijos bei deklaruojantį tikrovės nebuvimą,
bruožų. Neatsitiktinai šiandien ir Lietuvoje tapatinamas
postkomunistinis ir postmodernus galvojimas7. Nelie
ka abejonių, kad postmodernistinis mąstymas dabar
Lietuvoje būtų nuosekliausias neigiančio filosofavimo
sekmuo, nereikalaujantis jokių papildomų mąstymo ar
analizės pastangų. Arūnas Sverdiolas yra tvirtinęs, jog
postkomunistiniuose kraštuose postmodernas siekiąs
daug giliau negu Vakaruose, nes reliatyvizmas esąs ne
teorinis, o kuo praktiškiausias8.
Kaip tik postmodernioje situacijoje mes atsidūrėme
griuvus sovietinei visuomenės schemai, ir toks postmo
dernas šiandienėje Lietuvoje yra veikiau „tradicinis“,
o ne radikalus-perkeičiantis-išsižadantis mąstymas.
Kaip tik postmodernūs filosofuotojai pas mus dabar yra
didžiausi „konservatoriai“9. Neabejotina, kad jie greit
taps labiausiai matomi dėl parašytų, jau seniai politi
nių perversmų dekonstruotos ir pamažu atsikuriančios
realybės pavidalus dekonstruojančių tekstų gausos.
Pozityviai realybę aptarianti filosofija šiam filosofavi
mo būdui lieka svetima, pripažįstama tik kaip vienas
iš dekonstruojamų pavidalų.

3
Šliogeris A., „Lietuvos filosofinė mintis: tarp Rytų ir Vakarų“, in:
Idem, Konservatoriaus išpažintys, Vilnius: Pradai, 1995, p. 108.
4
Ibid., p. 105.
5
„Pokalbis su Arvydu Šliogeriu“, kalbėjosi Algis Mickūnas, in: Met
menys, 1992, Nr. 62, p. 129.
6
Kalbėdamas apie to meto filosofiją Šliogeris vartoja žodį „pogrin
dis“: „Pridurčiau, kad tikra filosofija iki aštuoniasdešimt šeštų metų pas
mus buvo, ir jinai buvo visą laiką iš esmės, bet ji buvo pogrindyje“.
Šliogeris tai vadina „pogrindžio filosofija“ (žr. Ibid., p. 130), nors aki

vaizdu, kad pagal pobūdį tai buvo veikiau „privatus“, o ne „pogrindi
nis“ filosofavimas.
7
Žr. Žukauskaitė A., Milerius N., „Keisti vakuumą: naujos geografijos
ir ideologijos“, in: Kultūros barai, 2001, Nr. 10, p. 19–20.
8
Sverdiolas A., „Rėtis ir korys: Dabartinės lietuvių kultūros erdvėlai
kio ypatybės“, in: Metmenys, 2000, Nr. 79, p. 29.
9
Vieną savo knygų, ko gero, neatsitiktinai Šliogeris yra pavadinęs
„Konservatoriaus išpažintimis“.
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Nedialogiška dialoginė filosofija
Naujo filosofijos santykio su tikrove paieškos sukėlė ir
kone didžiausią lig šiol Lietuvoje diskusiją dėl filosofijos
būties. Turiu galvoje vadinamąją Alvydo Jokubaičio ir
Krescencijaus Stoškaus polemiką 1994–1995 m. Joku
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Ar esama Lietuvoje filosofijos?

na, yra džiaugiamasi pažinus naują idėją, ji siejama su
baitis straipsniuose „Lietuvos filosofinė tradicija po
anksčiau rastomis citatomis ir taip pamažu tampama
stmodernizmo akivaizdoje“ ir „Du filosofiniai režimai“10
naujo kalbėjimo būdo ekspertais. Manipuliavimu ci
plėtoja pagrindinę – Lietuvos filosofijos nesavarankiš
tatomis ir apsiribojama: „Pats vakarietiško klausimo
kumo – idėją. Nesunku pastebėti, kad jis remiasi po
pakartojimas lietuviams yra reikšmingas ir prasmingas
marksistine ideologijos samprata, nurodančia, jog joks
dalykas“15. Lietuvos filosofija nesavarankiška esanti kaip
mąstymas negali būti visai laisvas, o skleidžiasi kurioje
nors ideologinėje sistemoje. Iš šio požiūrio plaukia, kad
tik dėl to, kad filosofijai nekeliamas uždavinys kilti iš
svarbiausia tokiam filosofavimui yra
gyvenimo būdo bei veikimo. Lietuvos
diskusijų erdvė kiekvienoje ideologi
filosofija nepradedanti dialogo su Va
nėje sistemoje, kurioje gali atsirasti
karų filosofine tradicija, nes skaitomų
keitimasis mintimis. Akivaizdu, jog
ir perimamų filosofinių tekstų nesie
pati marksistinė ideologija Jokubaičiui
janti su savo realybe16.
yra vis ai kit ok io, ant if ilosof in io ir
Aptardamas to meto Lietuvos filoso
ant id ial og in io, pob ūd žio. Fil os of ij ą
fijos situaciją, Jokubaitis iškelia naują
marks istinės ideol og ij os sąlygom is
ir netikėtą realybės atradimo progra
Jokubaitis identifikuoja kaip nelais
mą. Filosofas čia – ne tekstų „kūrėjas“,
vą, nes politiškai ribojusią poleminės
manipuliuojantis citatomis ir galintis
minties sklaidą.
pasisakyti bet kuria filosofine tema, o
Tuo metu buvo įsigalėjusi mintis
mąstymą remiantis savo (moraliniais)
apie „dvej op ą“ marks izm ą, konf or
pasirinkimais. Vakarietiški tekstai
mistinį ir išlaisvinantį. Galima prisi
šiame mąstymo kontekste yra reikš
VU Filosofijos fakulteto emblema
minti vėliau Broniaus Genzelio ryškiai
ming i tik tiek, kiek juos e fil os of as
brėžtą perskyrą tarp „ortodoksinės“ ir
įžvelgia veikimo ar buvimo nuostatą
„kūrybinės“ filosofinės minties sovietiniame marksiz
bei ją dialogiškai perima. Kita vertus, nesunku nepa
me. „Marksistinėje pasaulėžiūroje įžvelgiami du lygiai:
stebėti, kad Jokubaičio iškelta filosofavimo programa,
ortodoksinis-iracionalus, turėjęs labai mažai šalininkų,
nors ir aptaria dialogo būtinybę, yra uždara.
ir atviras-kūrybinis. Pastarasis buvo imlus visoms kon
Vakarietiškos filosofijos perėmimas čia atrodo labiau
cepcijoms.“11 Sekant Jokubaičio mintimi, toks skyrimas
priklausąs nuo filosofo vidinių individualių nuostatų ar
simpatijų kurioms nors problemoms, o ne kyląs iš kokios
marksistinės filosofijos viduje atsiskleidžia kaip niekuo
nors konkrečios filosofinės bendrijos poreikių ar atsilie
nepagrįstas. Sovietiniame marksizme, kaip prievartinėje
piant į tikrovės, kurioje gyvena filosofas, reikalavimus.
ideologijoje, apie filosofiją nėra ko ir kalbėti: „Net sunku
Galima numanyti, jog tokia filosofinė nuostata gali plė
patikėti, kad penkiasdešimt filosofavimo metų gali duoti
totis kaip individualus kokios nors problemos, net labai
tokius nereikšmingus, lengvai apeinamus rezultatus.
subtilios ir net labai išsamus, įsisavinimas, kuriuo gali
Liko tik filosofinė tam tikros epochos charakteristi
ma pasidalyti su panašios filosofinės srities specialistais
ka“12. Maža to, marksistiškai ideologizuotą filosofavimą
ar kaip atskirą discipliną dėstyti studentams.
Jokubaitis aptaria kaip amoralų. Būdamas jo viduje,
Toks filosofavimas iš tiesų neperžengia filosofinės dis
žmogus negalėjęs nekurti pagal jo taisykles, marksizmą
ciplinos ar filosofinio mąstymo, net šiuolaikiškiausio,
palaikiusios ir kūrybinės filosofų pastangos13: „Atviras
ribų. Jis iš tiesų yra „filosofija“. Kita vertus, jo dialogiš
pasisakymas prieš gyvavusį filosofinį režimą reiškė au
kumas nukreiptas tik viena – filosofinės tradicijos (šiuo
toriaus išstūmimą iš viešojo filosofavimo arenos ir naujo
atveju – Vakarų) perėmimo kryptimi. Toks mąstymas
etapo jo biografijoje – filosofavimo ne tekstais, bet savo
vietiniame filosofiniame kontekste tampa mozaika be
moralinėmis nuostatomis – pradžią“14.
jokių išorinių organinių ryšių. Čia prisimintina Zenono
Jok ub ait is fil os of av im ą net ies iog iai siej a su pa
Norkaus vartojama „ryškėjančio atspindžio“ metafora,
saulėžiūrine ir moraline nuostata, kalbėdamas apie
paaiškinanti pastarųjų dešimt metų filosofijos raidą Lie
vadinamąją „citatos prievartą“, kurią mato vyravus
tuvoje. Anot Norkaus, Lietuvos filosofijos vaizdas gali
ne tik sovietmečiu, bet ir nepriklausomoje Lietuvoje.
būti palygintas su Vakarų filosofijos atspindžiu veidro
Filosofiniai tekstai esą sukurti tik gero citavimo kai
10
Pirmą kartą straipsniai išspausdinti „Naujajame Židinyje-Aiduo
se“; žr. „Lietuvos filosofinė tradicija postmodernizmo akivaizdoje“,
in: Naujasis Židinys-Aidai, 1994, Nr. 11, p. 38–47; „Du filosofiniai
režimai“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1995, Nr. 3, p. 204–212. Vėliau
jie perspausdinti knygoje: Jokubaitis A., Postmodernizmas ir konserva
tizmas, Kaunas: Naujasis lankas, 1997, p. 47–64, 65–79.
11
Genzelis B., Lietuvos filosofijos istorijos bruožai, Vilnius: Mokslo
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ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, p. 280.
12
Jokubaitis A., „Du filosofiniai režimai“, in: Postmodernizmas ir
konservatizmas, p. 67.
13
Ibid., p. 68.
14
Ibid., p. 70.
15
Ibid., p. 77.
16
Ibid.
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Nepriklausomybės metais negalėjo neiškilti mintis
apie filosofą-kūrėją, apie filosofiją ne kaip filosofinių
prob lem ų mąst ym ą, o kaip aut ent išką kūr yb ą. Juo
labiau kad sovietmečiu Lietuvoje gana plačiai buvo
paplitusi filosofinė-humanistinė, žmogaus, taigi ypač
filosofo veikimo reikšmę suabsoliutinanti mintis17. At
sakydamas į Jokubaičio mintis, Krescencijus Stoškus
kaip tik ir brėžė filosofijos kaip kūrybiško atvirumo
sampratą. Filosofijos kūrėją jis priešina filosofijos mėg
džiotojui. Stoškui svarbiausia yra ne filosofo nuostata,
o filosofavimo būtis, autentiško lietuviško filosofavimo

galimybė. „Nesakau, kad mums neturi rūpėti, kokie in
telektualiniai vėjai siaučia kituose kraštuose, bet kad
jie įžiebtų kūrybinę ugnį, turi būti susidariusi panaši
gyvenimo įtampa ir nestokoti kūrybinių pajėgų. Kita
vertus, kūrybiški protai ir iš apipelijusių doktrinų pa
daro netikėtus atradimus.“18
Ar galime savo jėgomis sukurti originalią lietuvišką
filosofiją? Stoškus mano, jog tokia galimybė yra, tačiau
ji priklauso nuo vietinių kūrėjų, kurie neapsimetinės
neturį savų problemų ir nevaizduos, kad juos labiau jau
dina svetimi rūpesčiai. Net sovietmečiu kūrėjai sugebėję
pranokti marksistines dogmas, o dogmos viduje taip pat
galėjo vykti minties judėjimas. Esą ir dabar filosofai galį
vietoje, t. y. Lietuvoje, įžvelgti problemišką būtį ir ją
originaliai išreikšti. Lietuva net galėtų tapti filosofinės
kūrybos centru: „Ne tik iš Paryžiaus matyti žmogaus
vieta pasaulyje ir jo problemiška būtis. Šiuolaikinėje
civilizacijoje kiekviena periferinė zona gali staiga tapti
nauju kultūros centru. Be to, kultūroje yra tokių „keis
tenybių“, kad kartais net atsilikimas tampa pranašumu.
Tik nereikia visų sprausti į vienus rėmus“19.
Kultūrinė filosofijos galimybė, apie kurią kalba Stoš
kus, priešinasi bet kokiam „mėgdžiojimu“ vadinamam
svetimų filosofinių problemų perėmimui. Filosofija čia
atsiskleidžia ne kaip dialoginė, tačiau kaip kūrybinė, iš
pačių problemų ir daiktų mąstymo kylanti veikla. Vėliau
Stoškus yra įvedęs dar radikalesnį skyrimą tarp auto
rinės ir interpretacinės filosofijos20, priešpriešindamas
gryną kūrybinę ir aptariančią-diskusinę veiklą.
Rekonstruodami Stoškaus mintį, atrandame, jog rea
lybė, iš kurios kyla filosofija, suvokiama kaip skirtinga
kiekvienu laiku ir kiekvienoje vietoje. Todėl „prancūziš
kos“ ar „angliškos“ problemos veikiau turėtų klaidinti,
o ne dominti, jos atitrauktų mus nuo mūsų išskirtinės
realybės, ir padarytų neįmanomą bet kokį autentišką,
nemėgdžiojantį filosofavimą. Įstabu, kad šioje perspek
tyvoje marksistinė ideologija pasirodo ne kaip realybės
pavidalus primetanti prievartos sistema, o kaip tam
tikro laiko ir vietos aplinkybė, kurioje (gal net ne bloges
nėmis už kito laiko ir kitos vietos sąlygomis) gali skleistis
kūrybinis filosofavimas. Stoškaus filosofijos apibrėžime
išryškėja jos tikslas: gryno filosofinio kūrimo įtampoje
atrasti realybės pavidalus. Jie nebus ideologiniai, nes
kils iš autentiškos kūrėjo įžvalgos. Ši filosofavimo pro
grama skatina filosofą peržengti jo „grynos“ filosofinės
bendrijos ar „grynos“ filosofinės veiklos ribas bei filosofo
vardu dalyvauti viešuomenės gyvenime.
Prieš keletą metų Leonidas Donskis tokį polinkį yra
radikaliai įvardijęs kaip galios siekį: „Nenoriu būti pik

17
Apie tai žr. Jokubaitis A., „Lietuvos filosofinė tradicija postmoder
nizmo akivaizdoje“, in: Postmodernizmas ir konservatizmas, p. 62.
Verta prisiminti, kad Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute esama
Humanizmo filosofijos skyriaus.
18
Stoškus K., „Postmoderniškas šokis ant Lietuvos filosofinės tradi

cijos“, in: Kultūros barai, 1995, Nr. 8–9, p. 18. Straipsnio tęsinį žr.
Kultūros barai, 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: Problemos, 1998, t. 54, p. 14.

dyje. Per pastaruosius dešimt metų jis tapo aiškesnis
ir ryškesnis.
Be abejo, rašytinį pavidalą įgaunantys atspindžio
veikalai daug geriau suprantami tolimoje jų kilmės
vietovėje, o ne gretimai esančiuose atspindėtuose pa
vidaluose. „Atspindintys“ veikalai ir šiandien sudaro

Lietuvos filosofų draugijos nario bilieto pavyzdys

did žią j ą dal į fil os ofi n ės-moksl in ės lit er at ūr os. Kita
vertus, vis aiškiau, jog nelieka prasmės jų spausdinti
lietuvių kalba. Mums labai pasiseks, jei tokioje mažoje
šalyje kaip Lietuva sutiksime vieną kokios nors Vaka
ruose plačiai aptariamos filosofinės problemos žinovą.
Neatsitiktinai solidžiausias Norkaus veikalas „Maxas
Weberis ir racionalus pasirinkimas“ parašytas kaip tik
vokiškai. Aktyviai dialogiškai bendraujant su Vakarais,
dingsta vietinio dialogo galimybė bei poreikis sukurti
vietinę dialoginę-filosofinę terpę. Šiandien akivaizdu,
kad turėdami daug filosofų, filosofinių problemų žinovų,
neturime poleminės, gyvai besivystančios filosofijos.

Filosofija be ribų
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Greta įvairių Lietuvos filosofijos apibrėžčių gana anks
ti jai buvo diagnozuota ir didžiausia filosofinė stoka, me
tafizikos arba transcendencijos nebuvimas. Pavyzdžiui,
Šliogeris yra ne kartą kritikavęs šiuolaikinę Vakarų
filosofiją už transcendencijos praradimą: „filosofiją aš
pavadinčiau tokia transcendentine dimensija, kurios
neturėtume prarasti“22. Algis Mickūnas nepriklausomy
bės pradžioje yra užsiminęs apie posovietinės Lietuvos
filosofų nuolat išreiškiamą metafizikos poreikį: „juos
šiek tiek vienija beveik visiems jiems bendras stiprios,
patikimos atramos ieškojimas: mums šito reikia; gal
ne visam laikui, gal tai nėra amžina, bet dabar mums
šito reikia“23.
Kaip tik iš metafizinių pozicijų buvo deklaruotas mark
sistinės ideologizuotos filosofijos, kartu ir vėlyviausios
„filosofi nės tradicijos“ Liet uvoje neesmiškum as, jos
transcendentinio lygmens neturėjimas. Tai išsakė Tomo
Sodeikos ir Arūno Sverdiolo 1989 m. rašytas to meto
sąlygomis drąsus straipsnis „Gyvenimas kolboje ir tuoj
po to“. Straipsnio motto manau esant šiuos teiginius:

„Metafizika turi būti. Jei jos nėra, neįmanoma nurodyti
ir jos požymių. Ir vis dėlto tik tokios metafizikos buvimu
remdamasi gali laikytis autentiška vertybinė sąmonė,
žmonių solidarumas ir tarpusavio pasitikėjimas“24.
Gyv en im ą ideo l og iz uot oj e vis uom en ėj e aut or iai
prilygina gyvenimui kolboje, kurioje sukuriamos tam
tikros sąlygos tam tikrai uždarai kultūrai vystytis.
Tos kultūros visuomeniniame gyvenime išnykęs bet
koks metafizinis lygmuo: „Moksliškai sutvarkytoje vi
suomenėje metafizika yra paskelbta atgyvena. Tačiau
metafizikos pavojus nuolatos gresia šiai visuomenei“25.
Gyvenimą, kolbai suskeldėjus, autoriai apibūdina kaip
tuščią erdvę, mąstymo apie visuomenę vakuumą bei į
dienos šviesą iškelia pirmuosius bandymus ją užpildy
ti. Tai yra ne kas kita kaip amžinų vertybių, žmonėms
bendrų idealų, žyminčių metafizinę visuomenės plotmę,
vardais pridengta „plika šiandienos ir kasdienos prag
matika“. Idealai tampą tik priemonėmis siekiant kitų
tikslų: „Instrumentiškai keliamas dvasinio atgimimo
uždavinys. Visuomenės sąmonę reikalaujama pripildy
ti vertybių ir idealų taip pat kaip parduotuves prekių.
Žmogus turįs tapti dvasingas taip pat, kaip gaminiai
kokybiški“26.
Ši situacija, anot autorių, ir filosofijai suteikia ypatingą
statusą. Kasdienybė iškelianti tokius klausimus, kurie
pačią filosofiją daro kasdieniškiausiu poreikiu. Sociali
nės metafizikos filosofinis atgavimo projektas autorių
suv ok iam as kaip met af iz in ių sąv ok ų sug rąž in im as
prie jų reikšmių. Filosofas apskritai turėtų atsisakyti
bet kokių visuomenės konstrukcinių ar manipuliacinių
siekių bei „kritišku protu demaskuoti bet kokias pseu
dometafizikas ir pseudoidealus“27.
Straipsnyje išsakyta nauja mąstymo programa, žmo
gaus būtį atskirianti nuo ekonominės-pragmatinės bū
ties, pati filosofija skelbiama kaip išskirtinė, pragmati
nių tikslų atsisakanti disciplina. Retrospektyviai galima
matyti, jog autoriai tuo metu įžvelgė tai, kas vėliau tapo
savaime suprantamu dalyku. Ir šiandien vyksta filosofų
„perėjimas“ į tokias „pragmatiškesnes“, labiau apsimo
kančias sritis kaip politikos ar socialiniai, vėliau gal net
taikomieji technologijų ar etikos mokslai.
Sekant straipsnyje išdėstytomis mintimis, galima
įžvelgti bent keletą šio programinio filosofavimo sek
menų. Pirmoji čia į akis krentanti problema – tai socia
linės fizikos ir socialinės metafizikos siejimo galimybė.
Siektina visuomenė, aprašoma šį straipsnį plėtojančiuo
se Sod eik os darb uos e, yra rem iam a „vid in e nuol at
atsinaujinančia pasitikėjimo nuostata“28. Vienintelis
kelias tokioms abstrakcijoms kaip „nepriklausomybė“

Donskis L., op. cit., p. 154.
„Pokalbis su Arvydu Šliogeriu“, p. 138.
23
Donskis L., Mickūnas A., „Vakarų ir Lietuvos filosofijų santykių
problemos“, in: Donskis L., op. cit., p. 158.
24
Žr. Sodeika T., Sverdiolas A., „Gyvenimas kolboje ir tuoj po to“,
in: Proskyna, 1991, Nr. 8 (17), p. 494–499; cit. iš Idem, in: Metmenys,

1991, Nr. 60, p. 45.
25
Ibid., p. 35.
26
Ibid., p. 44.
27
Ibid., p. 45.
28
Žr. Donskis L., Sodeika T., Žygas K. P., „Kultūrinė situacija: Vakarai
ir Lietuva, II“, in: Metmenys, 1993, Nr. 65, p. 126.

tas pranašas, bet bijau, kad filosofija mūsų šalyje vis
labiau siejama su realia galia ir dominavimu. Lietuvos
filosofija darosi pati tikriausia jėgos filosofija“21. Laimė,
Donskio pranašystė neišsipildė, nes deideologizuotoje,
besąlygišką pagarbą filosofijai kaip nuo „šiandienos
realybės“ atitrūkusiai disciplinai praradusioje visuo
menėje tokia filosofinė būtis tampa vis labiau abejotina.
Esama keleto tokio aktualias gyvenimiškas, neretai
perdėm asmeniškas, realijas aptariančio filosofavimo
pavyzdžių. Su kai kuriomis išlygomis čia galima pami
nėti Rolando Pavilionio „Prieš absurdą“ ar dalį ką tik
pasirodžiusios Vacio Bagdonavičiaus knygos „Sugrįžti
prie Vydūno“.
Tokio pobūdžio veiklą taip pat sėkmingai gali atlikti
ir kai kurie žurnalistai, kitų sričių humanitarai, kul
tūros ar politikos paribių gyventojai. Čia „filosofijos“ ir
„filosofo“ sąvoka išplečiama, praranda tiesioginį sąryšį
su filosofijos disciplina bei reiškia tam tikrą „ribinės“,
„abstrakčios“ nuomonės reiškimą kokiu nors specialiu
klausimu. Nestebina, kad įvairiausių viešų diskusijų
šėle išskirtinumą praradusi filosofija visuomenėje ne
gali pateisinti savo buvimo ir „nefilosofų“ aptinkama ar
bus aptikta kaip nereikalinga. Juolab pačiam filosofui
nelieka prasmės likti filosofinės disciplinos bei „filoso
fijos specialybės“ ribose.

Metafizikos ilgesys:
du filosofijos keliai
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sukonkretėti, tapti realiomis ir autentiškomis esąs
metafizinės, pasitikėti įgalinančios plotmės įsiliejimas
į fizinę. Kita vertus, akivaizdu, kad šis pasitikėjimas
negalįs apimti viso fizinio sociumo. Kasdienė, pasitikinti
žmonių sąveika galima tik ribotose grupėse: „Pasiti
kėjimas gali atsirasti tik iš tiesioginio bendravimo ir
bendradarbiavimo, t. y. tik apžvelgiamame horizonte
išsitenkančiose grupėse“29. Akivaizdu, kad visuome
nėje pasitikėjimas nėra duotas, jis turi būti kuriamas
bendraujant kasdienėje sąveikoje tų, kurie metafizinę
plotmę sugeba „nuolat atsinaujinančiai“ sulieti su fizi
ne vyksmo plotme.
Šį požiūrį suvokiant kaip filosofavimo nuostatą (nes
kaip tik filosofo uždavinys yra apčiuopti metafizinę
plotmę), šis pasirodo esąs „gyvasis filosofavimas“, rea
liausiai ir autentiškiausiai besiskleidžiąs tiesioginiame
bendravime, įsišaknijęs konkrečios kasdienybės patirty
je. 1996 m. parašytame straipsnyje „Apie metafiziką“30
Sodeika toliau plėtoja tai, ką galima vadinti „kasdie
nybės fenomenologija“. Jis priešpriešina universiteti
nį racionalistinį filosofavimą, „abstraktų mąstymą“,
filosofi nį diskursą kasd ienyb ės mąst ym ui, tiksl iau,
mąstančiam gyvenimui kasdienybėje.
Sodeika skleidžia į sokratišką panašią filosofijoje
gyvenančio „filosofijos mokytojo“ nuostatą. Nesunkiai

pastebėsime, kad rašantis, visiems prieinamas filosofa
vimas šiai pozicijai nėra svarbiausias. Gal neatsitiktinai
iki šiol Sodeikos gerbėjai nesulaukė taip ilgai laukiamos
filosofinės knygos? Kita vertus, šis socialinėje metafi
zikoje įsišaknijęs filosofavimas pagal apibrėžimą gali
skleistis tik siaurame tiesiogiai bendraujančiųjų ir ben
dradarbiaujančiųjų rate. Čia jis gali autentiškai plėtotis,
ir, ko gero, po kurio laiko tapti sunkiai suprantamas
kitaip įvairovę sukonkretinančioms grupėms bei visai
svetimas į socialinę fiziką panirusiam gyvavimui.
Pastarąjį akivaizdėjantį uždarumo pavojų puikiai
įžvelgia Sverdiolas, neseniai pasirodžiusiame straipsnyje
„Rėtis ir korys“ svarstydamas visuomenės konkrečios
erdvės ir konkretaus laiko apibrėžčių galimybę. Šian
dienos „korinėje“ visuomenėje „mūsų kultūros erdvė
sudaryta tarsi iš akelių – viena nuo kitos sienelėmis
atskirtų smulkių uždarų erdvių. Tos sienelės plonos ir
trapios, jas sąlygoja ne išorė, o savastis – pačios mąsty
senos ypatumai“31. Šią šiandien diagnozuojamą nedialo
gišką kultūrinę (filosofinę) situaciją lemiąs abejingumas
vienas kito pozicijai. Dėl to neatsirandanti diskusinė
erdvė bei nevykstąs filosofinis formavimasis.
Nors dabar ir negalime kalbėti apie atvirą Sodeikos
ir Sverdiolo polemiką, tačiau akivaizdu, kad ankstes
nių bend raa ut orių, prad ėj us ių tuo pačiu klausimu,

Ibid.
Sodeika T., „Apie metafiziką: septynios situacijos su intarpais bei
komentarais“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1996, Nr. 9, p. 540–553.

31
Sverdiolas A., „Rėtis ir korys: Dabartinės lietuvių kultūros erdvė
laikio ypatybės“, in: Metmenys, 2000, Nr. 79, p. 31.
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Per deš imt deid eo l og iz uot os fil os of ij os gyv av im o
Lietuvoje metų išryškėjo pagrindiniai filosofinio lauko
vektoriai. Šiandien aišku, kad filosofija Lietuvoje nėra
plynė, kurioje vyksta chaotiškas judėjimas įvairiomis
kryptimis. Jis sužymėtas įvairiais ženklais, nurodančiais
galimas judėjimo kryptis: neigiant realybės formas,
įsitraukiant į aktyvų jų kūrimą, perimant filosofinius
realybės pavidalus bei ieškant socialinės metafizikos.
Tačiau ar šis filosofinis laukas yra patogus judėti? Ge
riau įsižiūrėjus jame galima pastebėti gausybę didelių ir
mažų duobių, kuriose einant neišvengiamai klumpama32.
Viena geriausiai pastebimų duobių yra filosofijos istorija.
Šliogeris yra nevienareikšmiškai pareiškęs: „Filosofijos
istorija pati savaime nėra filosofija. Tiksliai vartojant
terminus, negali būti filosofinės filosofijos istorijos, nes
filosofijos objektas apskritai nėra istoriškas. [...] Filo
sofija prasideda ten, kur istorija baigiasi“33. Tačiau net
Šliogeris juk nepradėjo nuo pačių pradžių, tik numetė
vitgenšteiniškas kopėčias, kuriomis, kas žino, su kokiu
vargu ar kaip lengvai buvo užlipęs.
Rašt ing as fil os of av im as šiand ien neį man om as be
kai kurių elementarių filosofijos sąvokų bei koncepci
jų „išmokimo“. Galbūt neigiamas požiūris į filosofijos
„išm okt um ą“ buv o užk od uot as atm et ant „moksl in į
komunizmą“. Kad ir kaip būtų, alergiją keldavo net
vartojama „mokslo“ sąvoka. Mokslo filosofai priklauso

„žaidėjų mokslu kastai“, be to, „jų įtaka Lietuvos kul
tūrai buvo ne ką didesnė negu zimanų (nauja konjunk
tūra-nauji jos produktai)“34. Į filosofiją Lietuvoje dabar
retai žiūrima kaip į daug darbo, pasirengimo, išmanymo
reikalaujančią veiklą. Ji dažnai apgaubiama magiška
laisvo ar paslaptingo, net daug ką „pasakančio“ kalbė
jimo aureole.
Tiesa, šiandien išversta nemažai klasikinių filosofijos
tekstų, verčiant ištobulintas lietuviškas filosofinis žody
nas, tačiau nei tekstai, nei jų žodynas nėra įsisavinami,
tik vienas kitas kritiškai aptariamas ar recenzuojamas.
Neįvyksta tai, ką dar 1970 m. kaip pagrindinį vertimų
gėrį yra nurodęs Tomas Venclova. Jie įteisiną naujus
pasaulio mąstymo būdus bei išklibiną kultūrinius stere
otipus35. Nepaisant šių sunkumų, su Vakarų filosofijos
istorija dar galima žengti keletą žingsnių, bet priartėję
prie ankstesnės Lietuvos filosofijos, patenkame į gilią
duobę. Ji, net tarpukario filosofija, organiškai neegzis
tuoja dabartinėje mūsų kultūroje. Su ja nepolemizuo
jama, ji suvokiama kaip nesanti, tiksliau – negrįžtamai
praėjusi mūsų filosofinės kultūros dalis.
Tačiau pag rind in ė neg and a šiand ien os lietuviško
filosofavimo keliuose yra diskursinės tolerancijos duo
bės. Neretai jos labai kruopščiai maskuojamos, ir į jas
netikėtai pataikysi ne tik bėgdamas ristele, bet ir lėtai
eidamas, įdėmiai žiūrėdamas sau po kojomis. Nemažai
Lietuvoje atsirandančių filosofinių minčių vis dar suvo
kiamos kaip pranašystės, stebuklai, užkeikimai, turintys
ne nuomonės, o tiesos vertę.
Negalima nesidžiaugti, kad filosofinį lauką Lietuvoje
aptinkame, kita vertus, jo padėtis tokia apverktina, jog
aiškėja: filosofų Lietuvoje dabar iš principo negali būti.
Žinoma, jei filosofiją suprasime ne kaip individualų,
originalų vienos asmenybės raiškos būdą, o kaip už
individualų atviros diskursinės erdvės gyvavimą jai
formuojantis ir nuolat atsinaujinant. Lietuvoje esama
filosofinių pranokėjų, numatančių tokios erdvės susi
kūrimo galimybę bei išaiškinančių filosofinio judėjimo
kliūtis.
Neatsitiktinai pastaraisiais metais Lietuvos filosofų
gretos taip išretėjo. Staiga patekus anapus prievarti
nio marksistinio, nuo realybės atitrūkusio diskurso,
atsidurta liūdnos būklės filosofinėje realybėje, kurios
vaizdas turėjo skatinti kuo toliau nuo jos sprukti. Šian
dien Lietuvoje gali gyvuoti tik filosofijos darbininkai,
sugebantys ir galintys taisyti filosofinį lauką bei pajė
giantys mokytis vaikščioti siaurose lėtai atgaunamose
jo erdvėse. Tačiau ar jų esama tiek, kad jie kada nors,
tolimoje ateityje, atlikę bent dalį šio titaniško darbo,

vis dėlto susitiktų lygiame kelyje?

32
1995 m., minint Juozo Girniaus sukaktį, Sverdiolas yra pastebė
jęs: „Dvasinis darbas negali likti nenudirbtas, nes realiojoje mąstymo
ir veikimo tradicijoje likusios tuštumos yra tarytum duobės, ties ku
riomis vėliau nuolat klumpama“; žr. Sverdiolas A., „Kuriant dvasinės
erdvės Lietuvą: Apie Juozo Girniaus praktinę filosofiją“, in: Naujasis

Židinys-Aidai, 1995, Nr. 10, p. 745 (41).
33
Šliogeris A., Sietuvos, Vilnius: Mintis, 1992, p. 343.
34
Genzelis B., Lietuvos filosofijos istorijos bruožai, p. 275.
35
Venclova T., Vilties formos, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 1992, p. 60.

kaip galima socialinė metafizika, pozicijos išsiskyrė.
Sodeika pasuko į socialinės metafizikos kaip kasdienio
gyvenimo erdvės paieškas. Filosofavimas čia yra bū
das kintančioje fizinėje konkretybėje kurti į socialinę
metafiziką įsišaknijusias, tokias pat nepatvarias kaip
pati realybė, vietoves. Kas be ko, toks filosofavimas rei
kalauja kiekviename žingsnyje į save vis įtraukiančios
socialinės fizikos įveikos pastangų, grąžinančių prie
socialinės metafizikos. Sverdiolas pasirinko socialinės
fizikos kritikos kelią. Jis pačius realybėje besisklei
džiančius fizinius pavidalus suvokia kaip turinčius ar
stokojančius metafizinio lygmens. Kritinis tokio filoso
favimo tikslas kaip tik yra šią stoką išaiškinti bei de
maskuoti metafizines tokios apsimetėliškos socialinės
fizikos pretenzijas.
Socialinės metafizikos paieškų, išryškėjusių tuoj pat
žlugus ideologizuotą filosofiją palaikančiai sistemai,
perspektyvos yra atviros, todėl mažiausiai nuspėjamos.
Tai yra pozityvus filosofinis, kintančiai realybei atviras
ieškojimas, atsisakantis pretenzijų įdiegti kurį nors
realybės pavidalą ar paneigti jos buvimą.

Filosofijos lauko vektoriai ir duobės
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tema: akademijos paradigmos

Kalba jaunuomenei
Thomas Mann

Ponios ir ponai!
Miela senosios Kotrynos gimnazijos jaunuomene!
Šis mano apsilankymas – tik mandagumo priedermės
padiktuotas atsakomasis vizitas, šį kartą daromas mies
tui ir jo senajai mokyklai, atsakomasis vizitas jaunuo
menei. Mano atmintyje iškyla vasaros vakaras – jis buvo
maždaug prieš dvejus metus, – kai mūsiškėje Miuncheno
sodo terasoje turėjau labai mielų svečių. Tai buvo jau
nuomenė, Liubeko Kotrynos gimnazijos jaunuomenė.
Vyresnysis studijų direktorius Rosenthalis leidosi su
abiturientais į vieną tų nuostabių mokomųjų ir ben
druomenės jausmą ugdančių kelionių, apie kurias mano
mokykliniais laikais niekas dar nė negalvojo. Keliavo
jie į pietus, o Miunchene buvo numatytas ir grupinis
apsilankymas pas mane: tai buvo – bent man – labai
žavi valanda. Išgėrėme po bokalą alaus ir pasišnekučia
vome. Drauge buvo dar vienas jaunas mokytojas – Dieve
mano, jis tikrai neatrodė kaip vaikštantis visagalis mo
kyklos autoritetas; pažiūrėti toks pat sportiškas kaip
ir jo mokiniai, išvaizda menkai tesiskiriąs, jis regėjosi
esąs geras jų draugas ir man buvo įsikūnijimas tų visų
permainų, kurios nuo to meto, kai aš pats buvau jau
nas, įvyko mokytojų ir mokinių santykiuose ir kurias
užvis geriausiai liudijo laisvės ir nuoširdumo kupina
bendra kelionė.
Žvelgdamas į savuosius svečius, į tiesiogine prasme
malonų mokyklos direktorių, į jaunąjį mokytoją ir jų
auklėtinius, savomis akimis regėjau ir savo rankomis
galėjau pačiupinėti tuos gyvenimo pažangos atneštus
pedagoginės atmosferos, oro, kuriuo kvėpuoja jaunuo
THOMAS MANN (1875–1955) – vienas pačių didžiausių
XX a. vokiečių rašytojų, Nobelio premijos laureatas, daugelio
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menė, pokyčius į gerąją pusę. Prašom mane teisingai su
prasti! Ir anksčiau nestokota natūralaus individualaus
prielankumo jaunuomenei – kas gi mėgintų tai nuneigti;
tačiau epochos dvasia neparėmė šio prielankumo tokiu
mastu, kad jis būtų galėjęs reikštis formomis, pana
šiomis į šiandienines, – panašiomis į formas, regimas
mūsų dabartyje, kuri, tiesa, mums visiems, taip pat ir
jaunuomenei, ne vienu požiūriu yra sudėtinga, tačiau
kurios pati gražiausia savybė yra ta, kad ji leidžia jau
nuomenei labiau nei anksčiau būti jaunuomene.
Galima būtų pasakyti, kad ji apskritai tik dabar ir
atrado jaunuomenę kaip autonomišką ir savavertę gy
venimo formą, būtų galima dar ir pridurti, kad kaip tik
Vokietijai tenka šio radikalaus atradimo garbė. Jaunas
prancūzas, važinėjęs po Vokietiją, man neseniai sakė:
„Viešpatie, ir pas mus, žinoma, esama jaunų žmonių,
tačiau jie – petits bourgeois, maži ir nebaigę formuotis
suaugusieji su frakais ir pensnė ant nosių. Jaunuomenės
vaizdžiąja šio žodžio prasme, jaunuomenės, kuri kaip
jaunuomenė laikosi, jaučiasi ir elgiasi, kuri suteikia
krašto gyvenimui ir paveikslui savitą, ypatingą atspal
vį, – tokios jaunuomenės mes neturime, tokią turite tik
jūs“. Šiuose žodžiuose daug teisybės, o Prancūzijai, kuri
mėgina suprasti Vokietijos tikrovę, žinoma ir tikroji
šio reiškinio kilmė: Le mouvement jeunesse, vokiečių
jaunuomenės sąjūdis, gimęs šio šimtmečio pradžioje ir
didele, net lemiama dalimi padėjęs suvokti buržuazinės
civilizacijos krizę, kurioje mes gyvename, ir pakeitęs
Vokietijos veidą. Tai buvo tikra moralinė revoliucija,
kūno ir sielos laisvės sąjūdis, vidinių ir išorinių papročių
pervarta; o tokios revoliucijos, žinoma, pergalę pasiekia
ne dramatiško valdžios užėmimo keliu; jos pasiekia per
galę tuo, kad gyvenimas priima ir ištirpina jas savyje,
o tada pasidaro kitoks. Šiandien kovingo jaunuomenės
sąjūdžio nebėra, kaip nebėra nė moterų sąjūdžio, – ne
dėl  to, kad jis būtų žlugęs, o dėl to, kad jis užėmė peda
gogines pozicijas, kurias pirma puolė, kad, keisdamas
tikrovę, tapo jos dalimi.
Galima kalbėti apie istorinę naujovę: galbūt dar nie
kados jokia epocha savų signalų ir net savų lozungų
nėra perėmusi tokia didele dalimi iš jaunuomenės – čia
paminėsiu tik žodį „bendruomenė“. Nauja ir tai, kad
nagrinėjant, tyrinėjant ir svarstant gyvenamosios epo
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chos klausimus, mintis apie jaunuomenę taip smarkiai
kaip šiandien išsiveržia į priekį.
Mūsų epocha, ponios ir ponai, ši jaunatviška, pašėlusi,
pilna sumaišties bei turtinga nuotykių ir naujų daly
kų pradžios epocha, kurioje kai kurie žmonės tvirtina
įžvelgią vien pragaištį, nors ji tiesiog trykšte trykšta
galiomis ir tik pati, nesusigaudydama ateities galimy
bių gausybėje, gerai nežino, kur jas pritaikyti, – apie
tą epochą galėtume parašyti knygą, kurioje būtų vien
himniška jos fantastinės didybės liaupsė, bet galėtume
parašyti ir kitą, tokią pat teisingą, tokią pat pagrįstą
įrodymais, kurioje ši epocha būtų visai atmetama ir
prakeikiama. Epocha iš tikrųjų duoda pakankamai
dingsčių ir vienaip, ir antraip ją vertinti: ji žadina ir
meilę, ir koktėjimąsi, ir džiūgavimą bei pasitikėjimą,
ir didžiausią rūpestį, net neviltį. Nenuostabu, kad ma
žesniu mastu tuos pačius jausmus kelia ir jaunuomenė,
kad ir apie jaunuomenę galėtume parašyti ir vieną, ir
antrą knygą, ir nuoširdžiai teigiančią, ir karčiai ne
igiančią, – ir kad abi knygas galėtume rimtai pagrįsti.
Ji žavi, toji jaunuomenė; galbūt niekados žavesnės
nebuvo; galbūt jokia kita epocha biologinio jaunystės
patrauklumo nebuvo išryškinusi taip vaizdžiai, kad jam
nebeįmanoma atsispirti, – o tai juk irgi nenuostabu,
nes šiai jaunuomenei leista labiau ir pabrėžtiniau nei
ankstesnėms būti pačia savimi. Širdžiai tą jaunuomenę
lengva pamilti, ir sunku būtų apie tai, kas širdyje prieš
ją – arba, teisingiau, ir vėlei dėl jos – kaupiasi, prabilti
filipikų intonacija. Lyg ir savaime viskas virsta gerais
linkėjimais. Kelis tokius palinkėjimus jaunuomenei man
įkvepia ir šis jai skirtas atsakomasis vizitas.
Svajingai patrauklus kontrasto įspūdis, kyląs mums
lankantis didžiai senose švietimo ir ugdymo įstaigose,
pagrįstas tuo, kad regima, kaip gležni, naivūs ir ką tik
gimę pradai čia susijungę į vieną paveikslą su tradicija
ir žinių kupina tverme: jaunuomenė, nevaržomas gyve
nimas, vaikštinėja sau po žilą senovę lyg po savo pavel
dėtas valdas. Tatai aš, apimtas geroko jaudulio, mačiau
prieš keletą metų Oksforde, kai buvau pavedžiotas po
dvi ar tris jo garsiąsias kolegijas.  Jo mūrų gotika nėra
tokia be galo sena – Anglijoje buvo statoma gotiškai dar
tuo metu, kai žemyne jau pradėjo įsitvirtinti naujasis
stilius. Tačiau smarkiai apdūlėję minkšti akmenys
pabrėžia ir sustiprina šimtametę patiną, kurią žiūrovo
akyse dar labiau paryškina sultinga kiemų ir sodų ve
jos žaluma – šviežia ir guvi, kaip ir naivieji tų salių bei
menių gyventojai, aukštesnioji Anglijos jaunuomenė,
čia vaikštinėjanti ir gyvenanti, gaubiama, veikiama,
ugdoma garbingai išsaugoto humanizmo atmosferoje,
kokią žemyne jau vargu ar aptiksi.
Kultūra ir pirmykštis gaivalingumas – šis regimas
junginys keri lyg aukštesnės ir laimingesnės būties pa
veikslas. Niekados šie du dalykai – nei mene, nei gyve
nime – neturėtų išsiskirti ir tapti dvasine priešprieša,
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imti vienas antrą niekinti; ir vienas mano linkėjimų
mūsų jaunuomenei, galbūt pagrindinis ir apimantis
visus kitus, kaip tik ir yra, kad ji per vieną nepamirštų
antrojo. Beje, šis linkėjimas kaip tik Hanzos sferoje, kur
laisvė ir taurumas visados sudarė gyvenimo vienovę,
tikrai nenuskambės į tuštumą, neliks nesuprastas.
Juk senoji lotyniškoji mokykla, kuriai skirtos mūsų
iškilmės, Liubeko Kotrynos gimnazija, jau kelis de
šimtmečius tiesiog švytėte švyti šiuolaikinės higienos
ir erdvumo komfortu. Dar gerai prisimenu, kaip ji pati
buvo perstatinėjama, kaip buvo statomas priestatas
ir kaip smagiai šis šurmulys trikdė pamokų tvarką.
Tačiau jos skliautų pamatai slūgso ne mažiau giliai nei
tų mokslo buveinių, apie kurias ką tik pasakojau. Juos
padėjo Reformacijos laikai, epocha, vadinama šviesiu
Atgimimo vardu, ir ne tik atnešusi atgimimą, ne tik iš
naujo apdovanojusi žmoniją po griuvėsiais gulėjusiais
sielos ir dvasios lobiais, bet ir atradusi didingus naujus
dalykus, sukūrusi jų pagrindus: nuove scienze, gamtos
mokslus, kurie, savo ištakose lygiai kaip humanitarinės
disciplinos buvę tyrinėjimo ir dvasinio pažinimo reika
las, pasirodė esą eksploatuojami, praktiškai pritaikomi
ir sudarė teorines devyniolikto šimtmečio technikos ir
pramonės prielaidas. Trumpai tariant, prisimindami
šios švietimo įstaigos kilmę, mes grįžtame prie buržu
azinės kultūros lopšio.
Tačiau mes visi žinome – o jaunuomenė tai, be abejo,
jaučia ir žino labiausiai – kokia kritiška šiandien šios
kultūros padėtis, ar žiūrėtume į jos visumą, ar į paski
ras apraiškas, – ir visuomeniniu, ir ūkiniu, ir politiniu,
ir bendru dvasiniu požiūriu. Kas šios krizės nejaučia,
sav o esyb e joj e ned al yv auj a, tas neg yv en a. Kas ją,
tiesa, jaučia, bet grynai konservatyviai nuo jos užsi
sklendžia ir, piktindamasis ja, laikosi įsikibęs senovės,
irgi atsiskiria nuo gyvenimo. Įstengti pažvelgti tiesai į
akis – ši drąsa yra pirmoji gyvenimo sąlyga. Mat tiesa
ir gyvenimas yra pernelyg vienas ir tas pats dalykas,
kad gyvenimas anapus tiesos ir priešinantis tiesai ap
skritai būtų įmanomas.
Kita vertus, esama perdėtai uolių epochos išpažinėjų,
sakyčiau, net jos pataikautojų, prasikalstančių tiesos
ekscesais. Buržuazinės kultūros krizė jiems regisi esanti
apskritai kultūros ar bent vakarietiškos kultūros ga
las, tad nuo visų sienų, žadindamas savotišką nevilties
patosą, spiegte spiegia „Vakarų saulėlydžio“ plakatas.
Norėčiau, kad jaunuomenė, regėdama tokį sensacingą
skelbimą, išsaugotų tam tikrą skepticizmą. „Netiesa
viskas, – sako Goethe, – išskyrus tai, kas skatina gyven
ti.“ Tačiau tiesa apie Vakarų saulėlydį nėra gyvenimą
skatinanti. Europos žmogus, atsižadėdamas optimizmo
kiekio, reikalingo veikti, ir laikydamas savąjį saulėlydį
nulemtu dalyku, niekaip negalės atlikti užduočių, ku
rias jam kelia gyvenimas, negalės rasti nė savojo kelio
iš buržuazinės kultūros krizės. Jis tada galės tik sėdėti
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susidėjęs rankas skreite ir pasitenkinimo mėgins ieško
ti beviltiško ir tariamai herojiško kentimo laikysenoje,
kurią jam gana piktdžiugiškai perša istorijos pranašai.
Ten, kur šie pranašai regi Vakarų pasaulio žlugimą,
labiau pagrįstai būtų galima įžvelgti pesimizmo žlugi
mą – devyniolikto šimtmečio antros pusės didžiojo pesi
mizmo žlugimą, jo išsigimimą ir virtimą defetizmu, su
kuriuo nieko bendra nenori turėti joks gyvenimo ryžto
kupinas žmogus, juo labiau jaunuomenė.
Kad ir labai Europa, ypač per karą, būtų pademonst
ravusi savąją moralinę menkystę, kad ir labai daug ūkio
nuostolių ji patyrė dėl karo sukelto nuniokojimo ir savo
vidinės organizacijos negebėjimo prisitaikyti, – kokių
nors įtikinamų jos biologinio menkėjimo ženklų tiesiog
neįmanoma aptikti. Priešingai: kiekviena diena užverčia
mus gausybe įspūdžių, patvirtinančių jos vitališką, jokių
negandų nepaisantį dvasinį ir fizinį produktyvumą, o jos
natūralus vadovaujantis vaidmuo, pasaulinė baltosios
rasės hegemonija, iš esmės tebėra nepaliesta.
Šis įsitikinimas randasi ne iš naivios puikybės, nenu
tuokiančios, už kokias dvasios vertybes žmonija turi
būti dėkinga už Europos ribų gyvuojančioms kultūroms,
pavyzdžiui, Žemės Rytams. Visapusiškas eklektizmas,
begalinis smalsumas nuolatos darė Europą vis imles
nę šioms vertybėms, tačiau tas, kuris jos imlumą laikė
silpn yb ės pož ym iu, lab ai aps ir ik o, vert ind am as jos
karališką esybę. Ne silpnybės ir sosto atsisakymo, o
tiesiog priešingas ženklas yra tai, kad Goethe mėgdžioja
Hafizą. Europa visados jaus į save nukreiptas, lūkesčio
pilnas pasaulio akis, – net tada, jei pasaulis panorėtų
ja nusikratyti ir atstatydinti. Toks pasiūlymas nebū
tų priimtas dėl paprastos priežasties, kad nėra nieko,
kas galėtų pakeisti Europos viešpatavimą. Kol kas šis
viešpatavimas – žmonijos duotybė; ir man norėtųsi,
kad baltoji jaunuomenė, nors ir labai sporto nurudinta,
atvertų savo protus šiam aristokratiškam įsitikinimui
kaip faktui, kad šis įsitikinimas persmelktų visą jos
gyvenimo jausmą, kad ji tvirtai ir išdidžiai tikėtų su
šiuo įsitikinimu susijusiomis pareigomis ir teisėmis.
Taip ji pasidarytų tinkama atlikti užduotis, kurias jai
kelia mūsų žemyno ateitis, ir užsigrūdintų nepasiduoti
visokiai sumaiščiai, gundymams ir vilionėms, kuriomis
epocha mėgina paveikti jos valios tvirtybę.
Buržuazinis pasaulis – dar ne visa Europa. Net jeigu
tas pasaulis, – kaip tvirtinama, – būtų priėjęs galą, dėl
to dar ne galas Vakarams. Kultūros atmintis ilgesnė
nei šimtas ar net keturi šimtai metų, ir brangiausiu
istoriniu atsiminimu jaunuomenė vis dar turėtų lai
kyti persų karų epochą: lemtingąją formai paklususios
dvasios pergalę prieš sarmatų masę, išrinktųjų pergalę
prieš vergų kirbinę.
Jau nebe vien paskiri europiečiai, ponios ir ponai,
mano, kad atėjęs laikas padėti elito sąvokai išsikovoti
naują garbę ir naują reikšmę, kuri galėtų atremti ma
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sės dvasią ar bedvasystę, seniai nebeturinčią ničnieko
bendra su demokratija, jei kalbėsime apie pagarbos
vertą šio žodžio prasmę.
Demokratija, kurios idėją iškėlė devynioliktas šimt
metis, – šiandien jau klasikinė sąvoka, labai tauri, jei
lyginsime ją su tuo, kas kėsinasi ją sunaikinti ir įsitaisyti
jos vietoje: smurtinė masių imperija, kuri tyčiojasi, nau
doja piktam ir švaisto politinius devyniolikto šimtmečio
laimėjimus ir kurios įsiviešpatavimas reikštų Europos
pavertimą griuvėsiais, chaosą, barbarų laikus.
Tenebus taip, kad šitaip mąstantys europiečiai, kal
bėdami apie masę ir masės bedvasystę, turėtų galvoje,
sakysime, kurią nors tautos klasę, darbininkiją ir jos
polit inę org anizaciją – sociald em okrat us. Niekados
nepamiršiu, kaip kartą per pirmadienio pamaldas šio
je vietoje tuometinis Kotrynos gimnazijos direktorius
keliems padaužoms, išdykavusiems ir kažką sulau
žiusiems, skaitė pamokslą sakydamas, kad jie, girdi,
elgėsi „kaip socialdemokratai“. Publika jau anuomet
buvo beprapliumpanti juoku, bet direktorius rūsčiai
ją sudraudė. Jis kalbėjo visai rimtai: socializmas jam
reiškė netvarkos ir vandališko naikinimo įsikūnijimą.
Mes išmokome kitaip galvoti apie šį sąjūdį, juolab kad
nestinga pavyzdžių, kai darbininkai, reikšdami teisę į
kultūrą, suvokia ir savąsias pareigas kultūrai. Kalbėda
mi apie pasauliui grėsmę keliančią masės dvasią, turime
galvoje anaiptol ne pirmiausiai proletariato dvasią. Kur
kas labiau turime galvoje išvešėjusį ir pamėklišką pačios
buržuazinės epochos išsigimimą ir virtimą pamirštą
kiekybę garbinančiu, instinktyviai vulgariu ir įžūliai
užsispyrėlišku mugės pasauliu, varpeliais prie būdų
kviečiančiu, rinkos rėksnių skardinamu ir dervišiškai
bukaprotiškus lozungus kartojančiu pasauliu, kuriame
poveikį daro jau tik šiurkščiausi agitavimo metodai ir
reklamos gudrybės – klastingo ir jokių skrupulų nepai
sančio masių verbavimo pasauliu, su kuriuo palygintas
demokratiškas devynioliktas šimtmetis regisi buvęs
tauriai šviesuoliškų papročių epocha. Nėra tokios gi
gantiškos paikystės, kuri atrodytų neįmanoma šiame
pasaulyje. Paklausykite, papasakosiu pavyzdį. Berlyne
gyvena žmogus pavarde Weißenbergas, buvęs mūrinin
ko parankinis, kuris skelbiasi esąs įsikūnijęs dievas ir
prisikėlęs Kristus. Jo idėja buvo sutelkti organizacijon
varguomenę, su dvasiniu skurdu susijusią negalią ir
neviltį, ir jam pasisekė pradėti vieną tų masinių sąjū
džių, kurie yra mūsų laikų ženklas.
Dar prieš karą, o kur kas labiau – po karo stojusiais
vargo laikais, pas jį ėmė plūsti didžiausios minios.
Apskaičiuota, kad jo sektai priklauso maždaug šimtas
dvidešimt tūkstančių vargetų. Jis pastatydino baž
nyčią, kurioje telpa septyni tūkstančiai žmonių ir kuri
visados pilna. Jis leidžia apreiškimų laikraštį, kuriam
vedamuosius rašo angelai Gabrielius ir Rapolas, ku
nigaikštis Bismarckas ir Frydrichas Didysis. Ten, kur
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tai jau nieko nebestebina, nėra ko stebėtis milijonine
sėkme, kurią savaisiais Aleliuja pelno tam tikros poli
tinės gelbėjimo armijos.
Tačiau nėra nė kuo žavėtis. Ir kadangi esu įsileidęs į
linkėjimus, tai linkėčiau, kad aukštesnioji mūsų vidu
rinių ir aukštųjų mokyklų jaunuomenė išsaugotų tam
tikrą aristokratišką skepticizmą, padedantį atsispirti
siautulingo nerimtumo ir graudaus kvailiojimo pasau
liui. Mokslas, ponios ir ponai, tėra viena iš daugelio
dvasios formų; nereikia būti mokytam, kad būtumei
išsiugdęs. Bet kam visas tas mokslinis ugdymas, kam
tas jaunystės dešimtmetis, skirtas metodinio ir kriti
nio mąstymo pratyboms, jeigu jis nesuteikia nė tiek
gebėjimo skirti ir atsparumo, kad neleistų žmogui pa
siduoti anam masių būriavimuisi ir patekti į kokio nors
fanatiško fokusininko tinklus? Mokslo metodai skiriasi
nuo metodų masės, kurios visa idėja, kurios vienintelė
šventenybė yra smurtas. Nejauku matyti mokslo jau
nuomenę pasidavusią išsigimusiai masių demokratijai
– privalau tai pasakyti. Profesorių persekiojimas, kai
drauge trempiamas mokslo ir mokymo laisvės principas,
siautulingi sambūriai mokslo ir tyrinėjimų buveinėse,
kurias paskui, savo ruožtu griebiantis smurto, neiš
vengiamai tenka ištuštinti ir uždaryti, – gerai žinau,
kad juose dalyvauja ne ta jaunuomenė, kuri apskritai
nutuokia, kas yra studijos, kas yra rimtos pastangos
išspręsti dvasios ir gyvenimo klausimus, ir kuri ne
siduoda, kad jos nebrandumo pataikūnai įkalbėtų ją
pernelyg anksti griebtis valstybės gelbėtojų vaidmens.
Tačiau tokie reiškiniai iškreipia jaunuomenės paveikslą
visiems tiems, kurie norėtų jaunuomene tikėti.
Dar kartą kartoju: Europa ir jos pagrindiniai sielos
principai yra senesni ir tvaresni už buržuazinį pasaulį,
ir jeigu jau kalbame apie senatvišką devyniolikto šimt
mečio idėjų negalią, tai turėtume saugotis, kad neat
mestume visko urmu, turėtume nepamiršti, kiek laiko
dėsniams nepavaldžių, neatsižadamų ir tiesiog žmogiš
kai padorių dalykų su tomis idėjomis yra susiję.
Tokie dvasinio ir socialinio persisluoksniavimo lai
kai, kaip mūsiškiai, yra linkę viską painioti, jie linkę į
pseudoradikalizmą, skatinantį revoliucingus dalykus
pakeisti reakcingais, – ir pirmiausia jis, žinoma, kelia
pavojų jaunuomenei. Tam tikrų žmonijos laimėjimų,
kartą pasiektų, neįmanoma atšaukti, nebent būtų ryž
tamasi gyventi netiesos ir priverstinio vidinės realybės
neigimo būklėje, o tai jau apskritai ne gyvenimas ar
bent jau kvailas gyvenimas. Negalima, kartoju, grįžti
atgalios į laikus, buvusius iki tokių laimėjimų, o jei
galima – tai tik su sąlyga, kad turėsime nenatūraliai
kartoti jau nugyventą istorijos atkarpą ir vėlei priimti
kartą jau atmestas gėrybes. Tokie yra asmenybės, lais
vės laimėjimai. Kaip devyniolikto šimtmečio daugsyk
minėto individualizmo ir liberalizmo priešingybę mūsų
epocha kelia gilią, vaisingą ir kerinčią bendruomenės
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idėją. Niekas neneigia, kad šiandien pirmenybė teiktina
ne atsiskyrimui, o kolektyvizmui, kad kolektyvizmui
priklauso nauja gyvenimo teisė ir naujas gyvenimo ža
vesys, – visi jaučią šį psichologinį faktą. Tačiau nejau
rimtai tikima, kad dėl to Europoje – ir dar protestan
tiškoje Europoje – kada nors Vakarų mene ir gyvenime
tiesiogiai su pasauliu bendraujančios asmenybės vertė,
žavumas ir teisės galėtų visai sunykti, – ši vertė, šios
teisės, kurios drauge su Europa gimė, kurios iš jos atgimė
ir kurias reikėtų kuo skubiausiai trečią kartą gimdy
ti, jeigu jos pražūtų? Juk vado paveikslu jaunatviškas
kolektyvizmas irgi kuria asmenybės idėją, ir aukštyn
akis kelianti, įkandin sekti pasirengusi jaunuomenė
yra gražus reginys. Tik tegu ji gerai į savuosius vadus
įsižiūri ir nesiliauja niekinusi patogumą atsižadėti
savosios atsakomybės! Stovėti įsitempus ir pasiren
gus vykdyti komandas būtų mažiausiai nenauja. Šito
turėjom pakankamai.
Madingas tyčiojimasis iš laisvės yra masių siautėji

Heinrichas, Thomas, Carla ir Julia Mannai. 1885

mas, nuo kurio elitu besijaučianti jaunuomenė privalėtų
laikytis per kritinį atstumą. Per tą patį atstumą ji turėtų
laikytis ir apskritai nuo mūsų laikams būdingos neapy
kantos idėjoms, kuriai nelabai sekasi nuslėpti kultūros
sabotažo pobūdį, slaptą flirtą su barbarų dvasia.
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thomas mann

Prieš kelerius metus nusišovė jaunas studentas vardu
ir pavarde Alfredas Seidelis, palikęs užrašus, buvusius
sukrečiančiu dokumentu intelektinės nevilties, kuri jį
pastūmėjo mirtin. „Absoliučiųjų vertybių nuvertimas
nuo sosto, – rašoma ten, – teigiant ir priimant tikroves,
vadinamas gyvenimu, valdžia, seksualiniu instinktu
arba nacija ir klase, – tai reiškia tam tikros kultūros
galą.“ Tam tikros kultūros? Apskritai kultūros. Ir ne tik
jos, bet ir paties žmogiškumo. Mūsų laikų neprielankus
požiūris į abstraktybę ir ideologiją, jos pasigręžimas
daiktiškojo tikrovės pasaulio, krašto, tautos ir žemės
pusėn yra pagrįstas daugeliu dorų dalykų; juo gali
reikštis nauja religinė žmogaus sąjunga su žeme. Tačiau
kai ši tendencija išsigimusi tampa tuščiu brutalumu,
piktavale žmogaus zoologizacija, jo pavertimu plėšrūnu
su stverti pasirengusia ranka, – tada prasideda siau
tėjimas, teisingiau, tada jis jau gerokai įsismaginęs.
Lengva pasakyti, kad, pavyzdžiui, teisė ir teisingu
mas visados buvo tik padarinys, tik valdžios išraiška
ir priemonė. Žmogus niekados nepradėjo ir niekados
nesiliovė iš savo dvilypės, dvasinės ir kūniškos, esybės
antinomijų žvelgęs į absoliutybę, į idėją. Mėginimas
atimti iš jo galimybę taip kelti aukštyn akis yra mėgi
nimas grąžinti jį pakopon, kai jis buvo dar ne dvasia, o
viena prigimtis. Tačiau tokios pakopos niekados nėra
buvę. Nuo to meto, kai egzistuoja, žmogus buvo dvasios
pasaulio dalis, ir sakydamas „kultūra“ jis turi galvoje
ne kokias nors augalines gamtos pasaulio atmainas, o
dvasios realizaciją.
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Ne, ne viskas, ko šiandien ketinama urmu atsisakyti
kaip devyniolikto šimtmečio palikimo, yra „buržuazinė
ideologija“. Štai esama taikos idėjos, apie kurią daugelis
mano, neva per ją iš pasaulio dingstąs ryžtas veikti, ir
kuri dėl to ryžtingiesiems arba norintiems būti ryž
tingiems atrodo netikęs ir prėskas dalykas. Dauge
lis žmonių, didelė dalis ir jaunuomenės, su pacifisto
vardu sieja sielos vegetaro, lėkšto idealizmo ir jokios
vitalinės gelmės neturinčio racionalizmo vaizdinius; o
kadangi šiuolaikinis intelektualas nieko taip baugiai
nevengia kaip priekaišto, kad jam stingą vitališkumo,
tai tokia samprata ir tarp dvasios žmonių turi daugybę
šalininkų.
Ji visiškai ir absoliučiai klaidinga. Europinė taikos
idėja su buržuazine laimės filantropija neturi ničnieko
bendra. Ši idėja nėra dvasinė praeities atgyvena, ji yra
perdėm realios, dabartinės gyvenimo būtinybės ir kon
struktyvaus ryžto žengti į ateitį reikalas, – nesiduokime,
kad mus čia suklaidintų herojiškieji plepiai.
Jaunuomenė, vaikštinėjanti sau po garbingą senovę
lyg po savo paveldėtas valdas ir jose gyvenanti, – tegu
šis žavus paveikslas bus ne tik pradžia, bet ir pabaiga.
Ten, kur kultūra ir nuoširdus atvirumas persmelkia vie
nas kitą, viešpatauja laisvas iškilnumas ir aukštesnysis
gyvenimas. Jeigu mokykla ir jaunuomenė perims viena
iš kitos tai, ką jos viena kitai gali duoti, – viena – tradi
ciją, o antra – savo naująjį gyvenimo jausmą, – tuščiai
bus kalbama apie saulėlydį ten, kur ir vėlei vyksta tik

dar vienas gyvenimo atsinaujinimas.
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...simbolis vien?
Tomas Daugirdas

Paradoksaliai pastaruoju metu susi
pynė diskusijos apie tokius iš pirmo
žvilgsn io skirt ing us dal yk us kaip
siekis pagonybę paskelbti tradicine
religija, naujas mėginimas įvesti as
menvardžių lietuvinimo prievolę ir,
žinoma, šiuos du užgožusi diskusija
dėl Valdovų rūmų pastatymo. Šiuos
įvykius vienija ne tik tai, kad juose
aktyviai kaip specialistai ar visuo
menės veikėjai dalyvauja intelektu
al ai ar kad juos siek iam a pav erst i
pol it in iais klaus im ais. Jie svarbūs
ir tuo, kad žymi lūžį Lietuvos inte
lekt ua l ų sav im on ėj e. Buvę prieš ai
staiga tapo draugais, o buvusių drau
gų pradedama nebesuprasti. Buvęs
tremt in ys staig a atr anda bend rą
kalbą su buvusiu sovietiniu kultūros
funkcionieriumi, dešimt metų petys
pet in neprik lausom ą Liet uv ą kūr ę
bend ram inčiai nustoja vien as kit ą
remti. Kas gi vyksta?
Akivaizdu, kad diskusijose kalbama
apie Lietuvos ateitį. Galime prisiminti,
kad didžiausios intelektualų polemi
kos nuo pat Sąjūdžio pradžios sukosi
apie klausimą dėl Lietuvos valstybės
jud ėj im o krypt ies. Tada nesunk u
buvo juos skirstyti į dvejojančius, ke
liančius „saikingai“ nepriklausomos,
tautinėmis vertybėmis besiremiančios
valstybės idėją bei besąlygiškai pa
sisak ančius už nep rik lausom yb ę,
ryžtingą gręžimąsi į Vakarus. Šian
dien, Vakarams ir Rytams pripažinus
„visišką“ nepriklausomybę, judėjimo
Vakarų link tendencija yra galutinai
persvėrusi. Niekas, net labiausiai so
cialdemokratiškai ir „darbininkiškai“
nusiteikusieji, viešai nekelia abejonių
dėl Lietuvos ateities vakarietiškose
politinėse, karinėse, taip pat kultūri
nėse struktūrose.
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Atrodo, intelektualams, šiandien
kaip ir anksčiau siekiantiems reikšti
visuomenės nuomonę bei įspėti ben
drap il iečius dėl gres iančių pav oj ų,
nėra jokio reikalo nerimauti. Lietuvos
valstybė atkurta, jos pripažinimas yra
tapęs faktu, jos visuomenė laisvėja
bei pamažu įveikia barjerą, skiriantį
ją nuo vakarietiškų visuomenių. Lie
tuva pamažu tampa, ir tikrai taps,
tokia pat vakarietiška demokratija,
kaip ir kitos valstybės. Tačiau šie dar
Sąjūdžio laikais išsakyti ir šiandien
pasiekti Lietuvos tikslai yra ir didžiau
sio dalies intelektualų nerimo šaltinis.
Klausimas, kuris kirba už šiandienos
diskusijų yra apie Lietuvos tapatybės,
jos savasties likimą.
Intelektualai, žūtbūtinai kovojan
tys už Valdovų rūmų pastatymą, as
menvardžių sulietuvinimo prievolę,
pag on yb ės pat virt in im ą trad ic in e
religija bei į šią kovą įjungdami poli
tikus, siekia politinėmis priemonėmis
įkalti Lietuvos išskirtinumo stulpus.
Klausantis jų argumentų, paaiškėja,
kad jiems visai nerūpi, koks bjaurus
būtų „atkurtasis“ andainykštis pa
statas, kaip jis nederėtų prie esamo
miesto ansamblio; kiek nepatogumų
sukeltų svetimų vardų fonetinis už
rašymas bei kaip karikatūriška būtų
tradicine vadinti iš beveik nieko su
kurtą religiją. Šių darinių dirbtinumą
tokie intelektualai veikiau
suvokia kaip privalumą,
o ne trūkumą. Juk mūsų
sukurti dariniai, kurie yra
svetimi kasdienybėje, esti
„simb ol iai“, kaip tik tu
rintys žymėti ir įtvirtinti
mūs ų sav ast į. Ir regis,
kad juo daugiau sunkumų
sud ar yt ų bei juo abs ur

diškesni atrodytų, juo „savitesni“ jie
būtų. Minėtos diskusijos atskleidžia,
jog Lietuvos visuomenė, siekusi tap
ti lygia su kitomis ir laisva, iš tiesų
tai jau pasiekė bei atsidūrė ateities
nežinom ybės akivaizdoj e. Dalis in
tel ektua l ų šią pad ėt į suv ok ia kaip
akivaizdžiausią grėsmę prarasti sa
vastį bei siekia įtvirtinti lietuvišką
išskirtinumą.
Lietuvos perspektyva būti „tokia
pat“ kaip ir visos nacijos yra iš tiesų
neregėtas išbandymas. Mes susitai
kytume su begalinėmis kančiomis ar
žygiavimu priekyje visų kitų, tačiau
ne su lyg yb e. Mūs ų sav im on ė yra
persmelkta kančių Sibire išgyvenimo,
lydimo prakeiksmų neteisingam bru
taliam priešui, bei Atgimimo, susivoki
mo esant, nors ir akimirkai, pasaulio
dėmesio centre. Tačiau kaip gyventi,
kai niekas nenori pavergti bei kankinti
ir nesutinka žavėtis ir garbinti? Kai
pamažu pradedi suvokti, kad nesi la
biau išsiskiriantis už visuskitus: turi
ne tik tas pačias valstybės struktūras
bei panašią gerovę, tačiau nelabai iš
siskiriantį tautiškumą? Matant, jog
pripažinta lygybė, o ne išskirtinumas,
pastarąjį tenka susikurti, o po to jau
siekti jo pripažinimo.
Nesunku įsivaizduoti komišką situa
ciją, kai viena Europos tautų siunčia
savo tradicinių religijų atstovų dele
gaciją, į ją įtraukdama
barzdotą, paslaptingais
simb ol iais išr aiž yt a
lazda mojuojantį krivį.
Ji tikrai neliktų nepa
stebėta. Galime nuspėti
ir tai, kokią išskirtinu
mo pripažinimo reakciją
Vak ar uos e suk elt ų jų
gautas oficialus laiškas,
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kuriame tik padedant baltistikos spe
cialistams pavyktų iššifruoti kasdie
nybėje jokių problemų nesukeliančius
asmenvardžius. Ne mažiau išskirtinis
ir Vald ov ų rūm ų „išs kirt in um as“,
juolab kad jie numanomi kaip juos
garbinti plūstančių užsienio turistų
„traukos centras“. Žinoma, Lietuvos
visuomenė jau pasikeitė tiek, jog ne
galime reikalauti, kad per laidotuves
užs tal ėj e vėl būt ų sod in am i num i
rėliai, nors tai sukeltų neabejotiną
išskirtinumo efektą.
Išskirtinumo bei dirbtinės, sukonst
ruot os tap at yb ės apog ėj ų Liet uv os
vis uom en ė buv o pas iek us i sov iet
mečiu. SRS su visomis „broliškomis
respublikomis“ buvo elgiamasi kaip
su apžavėtomis meilužėmis, kiekvie
nai į ausį nuolat šnabždant apie jos
nepakartojamą išskirtinumą. Išskir
tinumas, pirmiausia tautinis, buvo
tapęs grynu simboliu, nurodančiu į
nesamą realybę. Sovietiniai tautiš
kum o kons trukt ai, p at enk in ant ys
žemiausius tautinio nepakartojamu
mo poreikius buvo viena pagrindinių
ideo l og in ės priev art os priem on ių.
Ausyse tebeskamba sovietinė formulė:
„socialistinis turinys – tautinė forma“,
vienareikšmiškai išsakanti tuometinio
tautiškumo statusą.
Sovietmetis mums paliko nepapras
tai daug konstruktų: harmonizuotas
liaudies dainas, sumodeliuotus liau
diškus kostiumus, liaud ies ansam
blį „Lietuva“, dramas „Mindaugas“,
„Barbora Radvilaitė“, operos „Pilėnai“
pastatymą, žemėlapiuose sužymėtus
pagoniškų aukojimų akmenis ir galų
gale – 1962 m. rest aur uot ą Trak ų
pilį bei 1974 m. atidarytą Rumšiškių
liaudies buities muziejų, stipriausius
sovietmečiu lietuviško išskirtinumo
simb ol ius. Į išs kirt in um ą įsik ib us i
širdis spurdėdavo ir regint Čiurlio
nio „Karalių miestą“ bei, kas be ko,
1959 m. paleistą Kauno HES, išskir
tinę lietuvišką statybą.
Sovietmečiu tautiškumas buvo tapęs
grynu simboliu. Jame tilpo šlovingo
ji LDK praeitis, kovos su „vanagais
kryž iuočiais“, vald ov ų inst it uc ij a,
pagonybės simboliai, kaimo žiniuonys,
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rag an os iš pas ak ų, liaud ies buit is,
socializmo statybos, lietuvių kinas,
teatras... Lietuviškas išskirtinumas
net ur ėj o ryš io su niek uo neišs is ki
riančia tikrove. Kaimo gyvenimo pa
lyg inim as su tel ev iz ij oj e mat om ais
liaudies artistais galėjo kelti šiurpą;
Trakų pilį pasistačiusio Sniečkaus,
simbolinio Lietuvos valdovo, palygi
nimas su Vytautu – ironiją.
Lietuviško išskirtinumo įtikinamu
mas buvo palaikomas nuolatinėmis
tel ev iz ij os ir rad ij o „liaud išk om is“
transliacijomis bei mokyklinėmis ir
darb ov iečių eksk urs ij om is lank ant
simbolines tautiškumo vietas. Soviet
mečiu sukonstruotas lietuviškumas
buvo tapęs stabu, reguliariai lankant
jo šventyklas bei prie jo kojų dedant
lygybės ir kasdienio, neišskirtinio, pi
lietiškumo aukas. Sovietinė ideologija
Lietuvoje nebūtų prasiskynusi kelio,
jei savo dievų nebūtų aprengusi lietu
viškais išskirtiniais rūbais.
Sąjūdžio laikais apnuoginus sovie
tinę ideologiją, simboliams buvo pra
dėta ieškoti naujo, juos atitinkančio
kūno. Nenuostabu, kad kaip tik tuo
metu lietuvių valstybingumo simboliai
buvo atsidūrę dėmesio centre. Visa
tai, kas normalioje valstybėje turėtų
būt i rea l yb ės dal yk as, tap o simb o
liu: lietuvių kalba, vėliava, tautinis
himn as. Taut išk um as buv o tap ęs
priimt in iaus iu simb ol iu kov oj e už
valst yb ing um ą. Simb ol iai tuom et
suv ien ijo vis us. Kaip tik tuo met u
simboliai, diena iš dienos tampantys
kasdienybėsdalimi, pamažu prarado
savo išskirtinumo laikiklių vaidmenį.
Prak-tinių valstybingumo problemų
sprendimas buvo daug svarbesnis už
simboliškumo puoselėjimą.
Nea ts it ikt in ai šiand ien suk ūr us
valstybės pagrindus, suformavus val
stybingumo struktūras iškyla noras
jas apv ilkt i tiek met ų puos el ėt ais
simboliniais rūbais. Nepamirština,
kad lietuviško išskirtinumo simboliai
buvo ne tik kuriami sovietinėje Lietu
voje, tačiau puoselėjami ir tremtyje
bei emigracijoje. Todėl nieko keista,
kad šiandien valstybę „įsimbolinti“
siekia buvęs komunistas ir emigran

tas, tremtinys ir jo trėmėjas. Jiems
lietuviškas išskirtinumas anuomet
buvo pagrindinis savimonės sandas.
Šiandien jie nesugeba susitaikyti su
tuo, kad tvirtėdamas valst yb ing u
mas praranda išskirtinumą, taigi ir
simbolinę prasm ę. Valst yb ing um ą
ir šiand ien jie link ę sup rast i kaip
valstybinį tautiškumą, o ne tautinį
pilietiškumą.
Šiand ien nem až a dal is vyr esn ės
kartos intelektualų bei visuomenės
veikėjų siekia rekonstruoti ne pilieti
nės tapatybės apraiškas, tokias kaip
pilietinė atsakomybė, valstybinis at
virumas, noras bendradarbiauti bei
mokytis, tačiau su valstybiniu išskirti
numu siejamas simbolines apraiškas.
Asmenvardžiai, parašyti „mūsų“ kal
ba, „mūsų“ religija, „mūsų“ valstybės
pastatai, jei jie būtų įtvirtinti politiš
kai, turėtų kurį laiką apmaldytisim
bolių troškulį. Nesunku numanyti, kas
juos sektų: „mūsų“ galvojimas, „mū
sų“ vertybės, „mūsų“ pasaulėžiū-ra...
Simb ol in is išs kirt in umo vert um as
čia tampa svarbesnis už pilietiškumo
vertybes, už patį valstybingumą. Ką
gali žinoti, gal atsiras koks dosnus
kaimynas, išskirtinumo simbolių iš
troškusiai sielai pasiūlysiąs tai, ko
ji nori – mainais už valstybingumą?
Intelektualų susipriešinimas šian
dien nevienareikšmiškai liudija lūžį
lietuvių savimonėje. Valstybės struk
tūros yra daug labiau išvystytos už
pilietinę savimonę bei meta jai atviru
mo iššūkį. Ar mes konstruosime savo
lietuviško išskirtinumo simbolius, kad
galėtume saugiai ir savimi patenkinti
pas ij ust i pas aul yj e, kur iam e suv o
kiame atsidūrę? Ar susikursime sau
dievus, kuriems tarnausime bei juos
pagarbinti versime svetimšalius, taip
mesdami iššūkį mus siejančiam ben
drumui? Šiandienos situacija pirmą
kartą per kelis dešimtmečius mums
leidžia pasijusti stovint kryžkelėje.
Ar pasirinksime kelią link nepriklau
somo valstybinio galvojimo, išlaisvinto
nuo tautinėmis spalvomis išgražintų
diev ų garb in im o ir prip až įst ančio
vertybių bendrumą bei atviro ateities
kūrimui?


NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 11

atsiminimai

Palaimintasis Augustinas
Nikita Krivošejinas

Ęčçíü, – ùåï÷åò îí, îñòąíîâÿñü
Ñšåäü çåėåíåžùčõ ìîãčėîê, –
Ìåòąôčçč÷åñêąÿ ñâÿçü
Òšąíñöåíäåíòąėüíūõ ïšåäïîñūėîê...
Ąíäšåé Įåėūé
Į vienuoliktąją Dubravlago OLP1, Javaso stotį Mordvių
ASSR, mane pristatė 1958 metų balandžio 28 dieną su
pernelyg neužtrukusiu, bet gan gausiu etapu iš Didžio
sios Lubiankos ir Raudonosios Presnios. Nereikėjo būti
išminčiumi, kad gan greit susivoktum, jog atsidūrėme
tautų kalėjime.
Etapas buvo toks, kad užuot suleidus pro vachtą po
vieną, teko atverti vartus. Pirmasis nustebinęs daly
kas – alėja su gėlynais ir klombomis. Virš žvyruoto
tako ištemptos dvi raudono kartūno juostos su šūkiais:
„Septynmečiui – mūsų energija, mūsų protas, mūsų
darbas! “ (greitai dauguma mūsų išmoko viską daryti
tik atvirkščiai) ir „Kaip Partija pasakė – taip ir bus!“
Tikiuosi, kad šio šūkio ir šio teiginio autoriai sulaukė
laikų, kai ir jiems pasidarė akivaizdžiai aišku, kokia
klaidinga buvo jų kūryba!
Visai netoli, mažiau nei už dviejų šimtų kilometrų
Nikita Igorevičius Krivošejinas (NIKITA KRIVOCHéINE,
ÍČÊČÒĄ ÊŠČÂÎŲÅČÍ; g. 1934) – vertėjas. 1947 m. drauge su
tėvais (tėvas I. A. Krivošejinas – prancūzų Pasipriešinimo did
vyris) persikėlęs iš Prancūzijos, gyveno Rusijoje. Sovietinei
kariuomenei įsiveržus į Vengriją, 1956 m. areštuojamas už Le
Monde paskelbtą straipsnį. Trejus metus kalintas Mordovijos
lageriuose, vėliau dirbo žurnale Novoje vremia. 1970 m. grįžo
į Prancūziją. Gyvena Paryžiuje.
Prel. Stanislovas Kiškis (1900–1924–1995) – kunigas,
Kaišiadorių katedros kanauninkas, Popiežiaus garbės prelatas.
Mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, VDU Teologijos-filosofijos
fakultete. 1945 m. suimtas ir išvežtas į Sibiro lagerius; į Lietu
vą grįžo 1957 m. Antrą kartą suimtas 1958 m. ir vėl ištremtas
grįžo 1962 m. Nuo to laiko gyveno Lietuvoje, buvo Joniškio
(Molėtų raj.) bažnyčios altaristu, Punios klebonu, Jiezno alta
ristu, Dubingių klebonu, Stirnių klebonu, Kaišiadorių katedros
altaristu. Parašė lagerio atsiminimų knygą „Aš padarysiu jus
žmonių žvejais“ (Kaišiadorys, 1994).
Tekstą iš rusų k. („Įėąęåííūé Ąâãóñòčí“, in: Çâåçäą, 2001, No
7, c. 172–182) vertė Jurgis Kunčinas.
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į pietus – Arzamasas 16, ten, saugant dešimteriopai
stipresnei nei lageryje sargybai, gamino ir tebegamina
atominius bei termobranduolinius užtaisus raketoms.
Visai čia pat ir tada griuvėsiais virtę Divejevskos vie
nuolyno pastatai. Iš etapo dalyvių niekas net neįtarė
apie šių dviejų visiškai priešingos paskirties objektų
egzistavimą.
Ši Valdybos zona buvo viena iš gausiausių, ji laikyta
pagrindine ir buvo jos štabo kaimynystėje. Joje gyveno
ne mažiau kaip 2000 z/k z/k (abreviatūros pasikartojimas
ne apsirikimas, taip čia išreiškiama daugiskaita: atseit
ne vienas zekas, o du ir daugiau, taip žymėta visuose
gulagų dokumentuose ir paskirstose).
Šioje tėvynės netekusioje kosmopolitinėje sangrūdoje
lietuvių, latvių ir estų buvo daugmaž po du šimtus iš
kiekvieno etnoso. Daug daugiau ukrainiečių, galiciečių ir
baltarusių. Pridėkim dar Šiaurės Kaukazą, Užkaukazę,
visą būrį žydų – „sionistų“ ir vadinamųjų „ūkio kenkėjų“
– štai ir tautų kalėjimas. O ir vokiečių nemažai buvo...
Sumesk visus tuos kitagenčius ir kitatikius į krūvą –
žiū, rusų santykinai užvis mažiausiai.
Juk nepriskirsi prie jų kone išimtinai rusiškos lagerio
administracijos (buvo ten, teisybė, ukrainietis, viršila
Kornelis, ne vienam įsiminęs sadistas, už pernelyg
akivaizdžius socialistinio teisėtumo pažeidimus dar
nesenais Stalino laikais degraduotas iš karininkų).
1958-ųjų pavasarį Javase (ir kitose Valdybos zonose)
kas savaitę pasirodydavo po du, o ir daugiau, ką tik
nuteistųjų etapus.
Po Budapešto baigėsi kone porą metų trukęs mora
toriumas areštams, gėbistai ėmė sodinti su užmoju
ir gausiai.
Žmones suiminėjo sostinėse, provincijoje, nacionali
niuose pakraščiuose: aukštosiose mokyklose susibūru
sias „revizionistų“ grupes, atskirai griebdavo anekdotų
platintojus, plepius, anoniminių laiškų „vadovybei“
autorius, suėmė ir dešimtoką gruziną, prie kolchozo
kiaulės uodegos parišusį Chruščiovo nuotrauką, stu
dentus ir kitus, pakliuvusius kertant sieną, apsišau
kėlius antitarybininkus ir antikomunistus, kitus už
ryšius su užsieniečiais, dukart teistuosius už karinius
1

Îñîįîå ėąãåšíîå ïšąâėåíčå – Ypatingoji lagerių valdyba (red. past.).
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nusikaltimus „paaiškėjus naujoms aplinkybėms“ (su
vlasovininkais šis kontingentas neturėjo nieko ben
dra), „blatnuosius“, sąmoningai sėdusius pagal 58-ąjį
straipsnį, kad šitaip pasislėptų nuo kortų skolų ir savų
zonos įstatymų, užsienio spectarnybų agentus – tikrus

Nikita Krivošejinas. Lubianka. Iš aut. archyvo

ir sufabrikuotus tardytojų, tris maskviečius kurčneby
lius pagal 58–10, už pliurpimą, įduotus tokio pat luošio,
nemažai marksistinio, leninistinio, o ir stalinistinio
padažo komunistų ir galiausiai, kad išsigimėlių laivo
įgula būtų iki galo sukomplektuota, per dešimtį čekis
tų – „berijininkų“, „abakumovininkų“, „bagirovininkų“
už „neteisėtus tardymo metodus“.
Vienuoliktos zonos barakai, beveik ištuštėję po nese
niai pasibaigusios, dvejus metus trukusios reabilitavi
mo kampanijos, prisipildė tarsi lavinai ūžtelėjus ir iki
1958-ųjų rudens viskas vėl pasidarė kaip buvę – ankšta,
stinga oro, ypač naktį, smarvė.
Ištrūkę iš kalėjimo, atvežtieji zekai svaigo, nerdami į
audringą ir sudėtingą pasaulietinį zonos gyvenimą: iš
kur, koks straipsnis, ar vienas sėdęs, kur bendrabyliai,
kas tardė, kas įdavė, kas liudytojai, kas teisė, ar buvusi
kasacija, kas gynė, koks prokuroras...
Naujos pažintys, panašiai apsiuosto šunys, mezgėsi
kaip syk nuo tokių ir dar daugybės kryžminių klausimų,
o atsakymai į juos vėliau po keliskart būdavo tikrinami
pagal koncentriškus pašnekovų ratus, nepaisant iš pir
mo žvilgsnio kilusios simpatijos ar antipatijos.
Užvis svarbiausias klausimas – „ką tiki?“
Atsakymai ar jų nebuvimas jokiu būdu netapdavo
kriterijumi, pagal kurį kristalizuodavosi draugystė,
ner et ai vis am gyv en im ui. Netg i prieš ing ai. Kaipg i
nesistebėsi, regėdamas marksistą, „darbo opozicijos“
šalininką, taikiai šnekučiuojantį su Jehovos liudytoju...
Arba Lvovo studentą sionistą, traukiantį cigaretę iš to
paties pakelio su dvidešimt penkiems metams nuteistu
okupacijos metų Ukrainos kaimo seniūnu; po trečio dū
mo abu vienu balsu imdavo šaukti: „Kada gi tie niekšai
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mus paleis?“ Šitaip zonos populiacijoje zekai susirasdavo
savo „nišą“ (prancūziškai – „konūrą“).
Nusibrėžė ir manoji pirmojo rato linija.
Ir ačiū Dievui, atsidūręs jame, aš kūnu ir dvasia išli
kau gyvas tuomet ir daugeliui metų į priekį. Be zonos
draugų pražūti buvo visai paprasta.
Mano barake (1-as būrys, viršininkas Fominas, če
kisto karjerą pradėjęs dar Estijos miškuose) buvo du
studentai lietuviai, Algimantas ir Vytautas. Grupinėje
profesoriaus Paulaičio byloje vieną jų nuteisė dvejiems,
kitą penkeriems metams. Jie, kaip ir visi naujokai, dai
rėsi, su kuo čia iš bendraamžių palaikius ryšį.
Iš jaunimo artimiausioje jų aplinkoje atsidūrė beveik
vieni sostinės „revizionistai“. Vargšams lietuviams klau
sytis jų aštrialiežuviavimų apie tai, kuris geresnis – Bu
charinas ar Kautskis, Bernšteinas ar Plechanovas, ar
kuris nuoseklesnis, siekdamas įvesti įmonių savivaldą
Jugoslavijoje – Moišė Pjadė ar Edvardas Kardelis, buvo
ir nemiela, ir nesuprantama, ir nuobodu.
Kartais kuris nors stipresnės dvasios „revizionistas“
nusišnekėdavo iki gerųjų Aleksandro II reformos pu
sių. Bet lietuvius ir tai menkai guodė, jie veržėsi į tą
Lietuvą, kokia ji buvo po 1918-ųjų – ir kad bažnyčioje
galėtum laisvai melstis, ir kad be sovietų rusų (šios jų
kategorijos, kaip ir didžiosios daugumos „nacmenų“,
deja, niekuo nesiskyrė).
Jie, kaip ir didžioji pabaltijiečių dalis, tiesiog laukė
„balto garlaivio“.
Toks buvo nuo 1948-ųjų metų laukiamo amerikiečių
išsilaipinimo nuo Narvos iki Nidos, kodas. Kantrybė,
pasirodo, naudingas dalykas – trečiojo tūkstantmečio
pradžioje Estija, Latvija ir Lietuva rengiasi iškelti mė
lyną NATO vėliavą. Prieš keturiasdešimt penkerius
metus pasodinti Pabaltijo studentai tuomet ir rūpinosi
bilietais į tą „baltą garlaivį“.
Tad nieko nuostabaus, kad aš (man juk tik ir vaidenosi
buržuazinis Paryžius, kur gimiau ir augau iki keturioli
kos metų...) pasirodžiau jiems besąs tasai pašnekovas,
su kuriuo buvo galima kalbėtis (o rusiškai jiedu kalbėjo
ne kažin kaip) tarsi be vertėjo: jų nesovietinės Lietu
vos troškimas man buvo suprantamas... Nei jie, nei aš
nedėjom vilčių į ankstyvuosius Markso ar vėlyvuosius
Lenino raštus, veikiau jau audėm svajas apie pasaulinį
imperializmą!
Pamažu pokalbiai su Algimantu ir Vytautu ėmė da
rytis retesni, juos vargindavo, o ir man „revizionistų“
aplinka visgi buvo artimesnė – ir pasilodyti nenuobo
du, ir bendri maskvietiški prisiminimai, o ir tas pačias
knygas Lubiankos bibliotekoje buvome skaitę – „Karą
ir taiką“, „Stebuklingą kalną“, dar „Pokalbius su Goe
the“ (tikroji biblioteka, sukaupta vien iš konfiskatų,
buvo viena pačių įdomiausių Maskvoje, tik skaitytojų
ratas čia, tiesa, buvo, ribotas).
Algimantas ir Vytautas saviškiams pranešdavo ir
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pas ip as ak od av o apie jų sut ikt us zek us ne liet uv ius.
1959 metais, pavasarėjant, man pavyko ištrūkti ir
iš Fomino, ir iš gaterinės: darbų skirstytojas perkėlė
mane į būrį, kur viršininku buvo čekistas pensinin
kas, pravarde „šapokliakas“ (veikiausiai dėl amžinai,
esant bet kokiam orui, dėvimos fetrinės skrybėlės ą la
Politbiuras).
Šis būrininkas kišdavosi tik kraštutiniais atvejais;
nepasakytum, kad jis buvo mylimas, bet visiškai pa
kenčiamas.
Darbas kaimyninėje gamybinėje zonoje. Grandyje
dešimt zekų, į kas ketvirtis valandos pririedančias
tritones kraunam tašytus laukakmenius, jie ne itin
sunkūs. Iki prasidedant tvankiai Volgos vasarai, orai
buvo nuostabūs, brigadininkas – „neliesk manęs, ir aš
tavęs neliesiu“.
Išėjo kažkas panašaus į atostogas Mordovijoje. Bet
atostogos, žinia, ne amžinos.
Štai, daržų kvadratėliai gyvenamojoje zonoje iš pra
džių buvo draudžiami... Stovim palei baraką, lūkuriuo
dami rytinio išvedžiojimo. Tokių kvadratėlių pasieniais
bent keletas. Vienas toks skepetaitės didumo plotelis
prižiūrimas profesoriaus Paulaičio, o ten žaliuoja salotos,
kaip Prancūzijoje. Kaži  kur gavęs saulėgrąžų aliejaus,
Paulaitis du kartus jomis mane jau vaišino.
Kone dvimetrinis, kariškos laikysenos, nusigramdęs
barzdą, veikiau germaniškų bruožų (taip bent juos vaiz
davo „Mosfilmo“ juostos apie karą), retų tarp lietuvių.
Iki karo jis buvo Lietuvos pasiuntinys Portugalijoje,
dar anksčiau – kariškis. Kaip jis praleido 1940 metų
sovietizaciją, nežinau. Užėmus Lietuvą Vėrmachtui,
slapstėsi ir pogrindyje leido laikraštį „Į laisvę“. Grįžus
sovietams, išėjo į mišką, toliau spausdino laikraštį, dar
ir partizanavo. 1946 metais jam buvo tarsi pasiūlyta
garbingai legalizuotis. Suėmė, davė dvidešimt penkerius.
1955-aisiais paleido ir netgi leido gyventi Kaune.
Čia jam pavyko įsitaisyti zoologijos sode. Dyko laiko – į
valias, – tada jis ir vėl už savo! Tas pats laikraštis, tik
jau savilaidos variantas, talkinant kokiai dešimčiai jį
dievinusių studentų. Neilgai tai tetruko. Studentams
davė palyginti nedaug, o jam tiesiog grąžino teistumą,
vėl prailginę bausmę iki 25-erių. Pagal anuometinį
žvaigždynų išsidėstymą, išeiti gyvam nebuvo jokios
prošvaistės, beliko nebent auginti salotas.
Bet ištvėrė ir sulaukęs gilios senatvės sugrįžo į išva
duotą Kauną, kur buvo tinkamai pagerbtas. Skaičiau
apie tai viename lietuviškame laikraštyje.
Grįžkime prie mūsų salotų: ketvertas „šiukšlių“, vy
riausias jų – režimo viršininko pavaduotojas, viršila
Kostinas. Šiam burbtelėjus „Neleidžiama“, visi ėmė
tuos kvadratėlius su žaliuojančiu mūsų davinio priedu
trypti. Nei daigų puoselėtojai, nei kiti zekai nereaga
2

Įąšąê óñčėåííîãî šåęčìą – sustiprinto režimo barakas (red. past.).
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vo niekaip. Tai mane užvis labiausiai slėgė ir stebino.
Palikę už nugarų sujauktą žemę, taip ir patraukėm į
vachtą. Nieko nepasakė ir daugel savo kailiu patyręs
Paulaitis, manė, kad bus protingiau pasisaugot BUR’o2
– kiekvienas pabuvojimas ten sutrumpindavo vidutinę
gyvenimo trukmę.
Žūstant salotoms ir įvyko pirmasis ilgėlesnis mano
pokalbis su Paulaičiu ir dažnu jo pašnekovu, skirstant
į darbus, o ir vakarais, Stanislovu Kiškiu. Žmonėms
su zekų rūbais, plikai skustiems, avintiems kerzo auli
niais, tas pokalbis buvo nesuprantamas. Paulaitis man
prancūziškai pasakė: Permettez-moi de vous présenter
le chanoine Stanislav Kiskis („Leiskite man pristatyti
jums kanauninką Stanislovą Kiškį“).
Kresnas, labai stipraus sudėjimo žmogus. Ir veidas,

Iš kairės: sėdi – N. Krivošejinas, M. Češkovas, A. Partašnikovas;
stovi – R. Gudzenko, A. Rubinas, A. Feldmanas. 1959. Dubravlagas. Iš aut. archyvo

ir visa galva, ir stotas – jis būtų galėjęs pozuoti XV a.
olandų dailininkams, sugalvojusiems nutapyti kokį
Evangelijos siužetą. Jautei, kad šis vyras visais atžvil
giais yra stiprios sveikatos.
Nepraėjo nė savaitė, kai iš žemės ūkio brigados Kiškį
perkėlė pas mus krauti mašinų.
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Dešimties žmonių ar kiek didesnė grandis – beveik
visi kaimiečiai, karo nusikaltėliai, daugiausia ukrai
niečiai ir baltarusiai, visi neeiliniai žmonės. Atokiau
nuo jų laikėsi kokių trisdešimties metų visai nuprotėjęs
lietuvis (į spec. psichiatrinę ligoninę administracija jo
nė nesirengė etapuoti). Jis tik kažką mykė, nežinia net
už ką buvo sėdęs. Buvo dar jaunas ukrainietis Mikola, iš
„zapadnikų“, anti Pavlikas Morozovas. Kiek man buvo
žinoma, visoje didžiulėje sonoje jis vienintelis sėdo pagal
58–12, „už nepranešimą apie žinomai įvykdytus arba
ruošiamus vykdyti ypatingai pavojingus valstybinius
nusikaltimus“, paprastai tariant, „žinojo, bet nelojo“.
Šiuo atveju – neįdavė savo tėvo „ounovco“. Šis antihero
jus galėjo būti baigęs daugiausia tris ar keturias klases,
jis ir brigadoje darė tą patį – atkakliai tylėjo...
Tritonės šoferis buvo „bekonvojininkas“, senas zekas
„buitininkas“, statyba, kur keliavo akmenys, vyko tolo
kai, antraktai tarp mūsų neskubių krovų užtrukdavo
po gerą pusvalandį. Ir šit, tokių pertraukų metu trau
kiant machorką, tėvas Stanislovas ėmė varyti religinę
agitaciją, ir tokią, kad už ją būtų galėjęs užsitraukti ne
vieną straipsnį.
Būtent religinę, deistinę, jokiu būdu ne konfesinę,
paženklintą katalikybės. Jis išsirinko vadinamąjį sok
ratiško klausinėjimo metodą. Priemones jis, manau, bus
spėjęs nugludinti ankstesnėse savo zonose. Propagandą
jis varė meistriškai valdydamas tempą, o ir taip, kad
neįgristų ir kad bet kuri nauja tema būtų įdomi klausy
tojams. Palyginimas, galimas daiktas, šventvagiškas,
bet jis elgėsi panašiai kaip „blatnieji“, kamerose štam
puojantys savo romanus ir, klausytojams meldžiant
tęsti, darydami „skyrių“ pertraukas.
Pavyzdžiui, palietęs „nuosavybės prigimtį“, į nieką
konk rečiai nes ik reipd am as, tėv as Stan isl ov as taip
kalbėjo: „Kieno ši akmenų krūsnis? O kam priklauso
žemė, kur guli akmuo?“ Atsakymai buvo neginčijami:
„Niekam“. Arba: „...istiems komunistams arba čekis
tams!“ Dar: „Nesuprasi, kam“.
Tai buvo tarsi kiršinimas, uvertiūra. Toliau tema
būdavo vystoma visiškai neskubiai, tokiu greičiu kruta
brigadininko smegenys. Tik jau tuomet, kai įsišnekė
davo vienas ar keli, tėvas Stanislovas užduodavo kitą,
pagalbinį klausimą.
Atsirasdavo absurdiškos bet kokios nuosavybės „be
savininkystės“ idėja. Pastaroji tiesiu keliu vesdavo
į kolchozą. Beprasmybė jau pati savaime siaubinga,
todėl ir kolchozas atrodydavo kaip pragaro prototipas.
O kur slypi pragaro esmė – kam tai įdomu – mes dar
kartu pagalvosime...
Šitaip pokalbis pamažu pasistūmėdavo prie nuosa
vybės šaknų, prie Pradžios knygos – „ir apgyvendino
jį (Adomą) Edeno soduose, kad globotų jį ir saugotų“.
Taigi išeina, kad nuosavybė šventa, o tai ir reikėjo įro
dyti. Baigdamas temą, iš gerosios nuosavybės tėvas
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Stanislovas atmesdavo tą, kuri virsta stabu ir atima
iš žmogaus laisvę.
Antros ar trečios dienos pabaigoje šitą „smegenų štur
mą“ arba seminarą vainikuodavo mintis, kad pirminę
nuosavybę turi kiekvienas – dvasią, o tai svarbiausias
dalykas, kurį iš mūsų visų siekiama konfiskuoti ir ko
lektyvizuoti, o mes tai, imsim ir neatiduosim!
Du stulbinantys momentai. Ničniekas iš grandies
„kūmui“ apie šitą agitaciją nepranešė, o skundikas(-ai)
privalomi netgi tokiame menkame kontingente kaip
grandis. Galbūt susivokė, kad politikos čia nėra, netgi
neaišku, kaip tinkamai įskųsti.
Labai suspaustas, atpasakotas iš atminties, „paskai
tos“ konspektas neišvengiamai nuskursta ir toli gražu ne
iki galo perteikia tai, kaip į tuos pašnekesius reaguodavo
mažaraščiai ar menkaraščiai žmonės, kurių gyvenimai
neretai būdavo kupini nuotykių ir tragiški. Supranta
ma, perpasakojant neįmanoma įvertinti neįtikimą šių
„chirurginių psichodramų“ rezultatyvumą.
Belieka tik patikėti manimi: praktiškai visi, buvę šalia
tėvo Stanislovo, kiekvienas pagal savo temperamentą
ir asmenybę, leidosi įtraukiami į šitą žaidimą apmąs
tymą, gilinosi į jį, laukė tęsinio.
Antroji įsiminusi tema: „Ar verta lenkti sprandą šeimi
ninkui?“ (Lagerio kalba „šeimininkas“ reiškė sistemą.)
Tėvo Stanislovo rusų kalba buvo labai gryna ir taisyk
linga, lagerio žodeliais jis blykstelėdavo itin retai.
Pirmieji klausytojų atsakymai irgi buvo neginčijami:
„...mes nedirbam, o trinamės“, „tegul lokys dirba“, arba
kinai, jų du šimtai milijonų (tai tuomet), arba traktorius
– „jis geležinis“, „juk jei neisi į darbą – BUR’as“.
Kontrapunktinis šito temos kamuolėlio mėsčiojimas
nuvesdavo, aišku, prie lagerinio arba kolchozinio darbo
supriešinimo su laisvu darbu sau. Ne vienas tokiuose
debatuose dalyvavusių senų zekų kažkada patys buvo
girdėję iš viršininkų kartojant prižiūrėtojų lūpose ne
retą posakį: „Mums nereikia jūsų darbo, mums reikia
jūsų kančių...“
Čia jau kanauninkui psichoterapeutui tekdavo pra
bilti rūsčiau ir sudėtingiau nei kalbant apie nuosavybę.
Tačiau pavykdavo įrodyti, kas skiria darbą kaip Adomo
prakeiksmą nuo darbo – svarbiausio mūsų panašumo į
Dievą. Pavykdavo netgi įrodyti kai kurių žalos nedarančių
priverstinių lagerio darbų (draudžiamos zonos arimas,
spygliuotos vielos tiesimas, barakų statyba) teisingumą.
Gryn ai teo rin is šios sąr ang os prip až in im as visg i
niekam nesukėlė noro tapti pirmaujančia brigada ar
reikalauti, kad atvarytų dar vieną sunkvežimį... Vis
dėlto tėvas Kiškis turi čia ketverių metų „prioritetą“
prieš Ivano Denisovičiaus patirtos laimės, mūrijant
sieną speige, aprašymą!
Pas it aik ė ir daug iau užs it ęs us ių plen um ų, kur ių
dienotvarkėje buvo „Šeimyninis gyvenimas“ arba „Ne
susikurk stabo!“
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kams“ – kito vertinio iš lagerinės kalbos, kad ir kaip
Kartais jis ką nors tiesiog papasakodavo. Štai, pa
paikai ir apytikriai skambėtų, nerandu) sektantų aki
vyzdžiui, XIX a. pabaigoje, Vilniuje, pro Aušros Vartų
vaizdoje būtų buvę neparanku leistis įtraukiamiems
koplyčią, kur yra visos Rytų Europos katalikų gerbiamas
į metafizinį žaidimą. Ir ne todėl, kad sektantai būtų
stebuklingas Dievo Motinos paveikslas, kartą varant
troškę pikto, visai ne. Tačiau kiekvieno jų ant krūtinės
koloną katorgininkų iš kalėjimo į stotį, nuo visų jų ėmė
užsiūtoje kišenėje, skirtoje nešiotis šaukštui, tarsi kyšojo
ir nukrito juos kausčiusios grandinės. Stebuklą tuome
kelialapis į rojaus krūmus, arčiau Visagalio.
tinis gubernatorius išsiaiškinęs teisingai ir pasiekęs,
Vien tokio kelialapio turėjimas, o dar nepajudinamas
kad vienų tos partijos kalinių būtų pasigailėta, kitiems
tik ėj im as sav o pat ies išg an ym u ir prag ar u visiems
sušvelninta bausmė.
kitiems būtų virtęs smarkiu trikdžiu mūsiškio guru
Tokias intermedijas zekai nepaprastai mėgo, o ir ge
pastangoms ir pragaišinęs mažąją jo kaimenę.
bėjimas pasakoti lageriuose didina šansus išgyventi.
Teisybė, tarp krovėjų buvo įsitrynęs vienas totorius
Į privalomą klausimą apie dabartinę priešišką dauge
musulmonas iš karinių nusikaltėlių, bet jam visos tos
lio stačiatikių nusistatymą Romos atžvilgiu, atsakau:
šnekos buvo nė motais, jam daug labiau rūpėjo, kad
ne, filosofinės ir agitacinės tėvelio pastangos nė iš tolo
kas nors paliktų bent pora dūmų ilgesnę machorkos
nepriminė antistačiatikiško misionieriavimo.
sukt in ės nuor ūk ą. Nep ais ant nem enk os klausytojų
Viso to, kas Vakarų Bažnyčią skiria nuo Konstanti
rotacijos, man esant, šis seminaras rūkant, niekieno
nopolio, savo pašnekesiuose tėvas Stanislovas nelie
netrikdomas, tęsėsi bent keletą mėnesių. Ganydamas,
tė – nei pačios dogmos, nei bažnytinės santvarkos, nei
kaip sakoma religijos kalba, tašytų laukakmenių krovi
apeigų.
kus, tėvas Stanislovas sugebėdavo keisti ritmą, temas,
Atskirai su manimi (o klausinėdavau visuomet tik
pauzes, kvietimus prie lentos ir prašymus pagalvoti
aš) tėv as Stan isl ov as apt ar in ėj o Rom os dogm as –
taip, kad užsitikrintų patikimą, beveik nesutrinkantį
švenčiausios Diev o Mot in os Nekaltąjį pras id ėj im ą,
„grįžtamąjį ryšį“.
racionalų Dievo esimo įrodomumą, popiežiaus neklys
Politinė auditorija pasirodė besanti pamokslams ne
tamumą. Dažniausiai drauge nagrinėjant ir istoriją, o
mažiau ideali publika, kaip lokys garbiajam Serafimui
ne puolant prie „prioritetų“, polemizuojant ir neigiant.
ar paukščiai šventajam Pranciškui Asyžiečiui.
Teisybė, šiauštis dėl „metropolitbiuro“ linijos ir dėl dau
Nebūna klasės be nekenčiamo pirmūno. Šią funkci
gelio kitų RSS (Rusijos Stačiatikių Bažnyčios) nuostatų
ją ant savo pečių užsikrovė kažkoks makrogamyklos
būtų buvę nesunku...
Objektyvumo dėlei pridursiu,
kad artimesni santykiai tarp tėvo
Stanislovo ir stačiatikių dvasi
ninkų nesusiklostė. Kodėl? Nesii
mu spręsti. O juk čia pat bausmę
atlikinėjo bent keletas nuostabių
rusų dvasininkų. Vienas jaunas,
sui mt as Vol ogd oj e, jam buv o
lemta tapt i švies iu ir ryšk iu
hier arc hu. Taip jau nut ik o, jo
katedra – tame pačiame Pabalti
jyje. Apie šitą žmogų būtų verta
pasakoti ypač daug.
Zonos darbų skirstytojas gran
dį buv o suk omp lekt av ęs taip,
kad joj e neb ūt ų ner eg istr uo
tųj ų bapt ist ų, kit aip tar iant,
„štundistų“, Jehovos liudytojų,
Tikrosios stačiatikių bažnyčios
narių, nepriklausomųjų stačia
tikių krikščionių, sekminininkų
ir adventistų. Tuo geriau: jiems
Berniukai po pirmosios komunijos su kun. Stanislovu Kiškiu. Zima, 1954.
esant scholastinės sueigos būtų
Vilhelmo Jenisielio nuotrauka. LVGA
paprasčiausiai neįvykusios. Vien
darbininkas iš Gorkio. Iš penketo klausimų bent trejetą
jų nedalyvavimas, vien jų tylėjimas būtų buvęs toks
užduodavo jis, ne rečiau pats ir atsakinėdavo. Jam mat
pasipūtėliškai niekinantis, kad „kurtiniams“ („prasčio
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nepaprastai rūpėjo išsiaiškinti, kas iš tikrųjų dėjosi
po ta rojaus obelim, suvokti: iš kurgi pirmasis žmogus
pasisėmė Blogio?
Įdomus buvo šio pradedančiojo filosofo „staigus marš
rutas“, atvedęs jį į Dubravlagą.
Kartą jam kaži kaip prisisapnavo, kad Bulganinas
išmalė snukį Malenkovui. Nieko blogo nemanydamas,
cecho rūkomajame jis pasiskubino tą savo sapną pasi
pasakoti. Po kelių savaičių gerai įmetęs Vorošilovas,
keikdamasis matais, gatvėje kabinėjosi prie praeivių.
Naktinį teleserialą vainikavo Kaganovičiaus žmoną
merginantis Chruščiovas.
Po kiekvieno tokio košmaro šių sapnų regėtojas vis
labiau netekdavo pusiausvyros ir prašė savo kolegų,
darbo jaučių, padėti išsiaiškinti.
Būtų jis kiek ankstėliau susitikęs su Kiškiu, jam
būtų pasidarę aišku, kad nuo tokios velniavos gelbsti
paprasčiausia malda. Bet gundomasis atkakliai ieškojo
paaiškinimų ir net paguodos savojoje gamykloje.
Po ketvirto tokio košmaro organų didžiadvasiškumas
ir slopinamas budrumas pasibaigė ir vargšelis atsidūrė
Gorkio VRM kalėjime.
Jo nuospr end žio kop ij ą („šmon ų“ met u specd al ys
tokių dokumentų dar nebuvo pradėjusios sistemingai
atiminėti) pats laikiau rankose. Nusikaltimo sudėtis:
„... naudodamas pasakojimo formą, neva pasakodamas
sapnus, darbo kolektyve sistemingai varė piktybinę
antisovietinę agitaciją“.
Kaip ir priklauso, klasėje buvo ir dvejetukininkas, ir,
be to, nevykėlis polemistas. Toks, „istmato“ ir „diamato“
paskaitų nesuvirškinęs Kijevo užsienio kalbų institu
to studentas. Jis (kiek pamėgdžiodamas Setembrinį iš
„Stebuklingojo kalno“) mėgo samprotauti apie materijos
begalybę ir apie tai, kad žmogus pats sau susikūręs die
vybę pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Žodžiu, „Dievo,
girdi, nėra, tėra tik kūnas. O jeigu jau esama Viešpaties,
tai jis esąs tik deguonies atmaina, o visa esmė – valdžios
nebuvimas...“ Brigados vyrų prielankumo kijevietis
studentas nesurado, šešiasdešimtininkai (žinoma, XIX
a.) jau buvo virtę tuščia vieta.
Nepagailėjo dėmesio tėvas Stanislovas ir man, net
gi atrasdavo progą pasišnekučiuoti atskirai. Jis mėgo
kartoti gotiškomis raidėmis ant Buchenvaldo vartų
įrašytą lozungą: Jedem das Seine! – Kiekvienam savo!
... O man tik duok pokalbių – kuo tirštesnių ir maistin
gesnių. Nors, aišku, ne viską įstengdavau suvirškinti,
kas iš tikrųjų man būdavo sakoma.
O tėvui Stanislovui veikiausiai irgi būdavo smagu su
manimi, žinant, kad ištisus dvejus metus buvau globoja
mas brolių jėzuitų unitų Šv. Jurgio kolegijoje Paryžiuje,
o vėliau ketvertui išlaikiau „dialektinį materializmą“
Moriso Torezo I-ajame Maskvos valstybiniame užsienio
kalbų institute.
Tad aš buvau tėvui Stanislovui „savesnis“ nei Mikola
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su Tarasu, ir nieko blogo tokiame jo išskyrime iš kitų
nebuvo.
Dažniausiai tai būdavo tėvo Stanislovo monologai,
o jo keliami klausimai tokie sudėtingi, kad į juos čia
pat pateikiami atsakymai būdavo vien dėl formos; iš
esmės jie buvo uždelsto veikimo, apskaičiuoti, tikintis
kontrklausimo kitądien ar vėliau: tomistinės filosofijos
paskaitų kursas, čia pat tikrinant įsisavintas žinias.
Man jo kategorijos pasirodė labai naujos, o jų eilės
tvarka nepaprastai sudėtinga. Prasidėjo nuo sąvokų
ens (esmingumas, esmė) ir ens summum, tai yra paties
Kūrėjo apibūdinimo. O iš to vėliau ir kūrimas, ir pir
mapradė nuodėmė, ir dar daugel kas. Ir šitaip kasdien,
dažnai netgi per pertraukas tarp vienos mašinos ir kitos,
o pasakotojas net nepastebėdavo, kad mano dėmesys
nuklydo labai toli arba blėso. Todėl ir patikrinimų apie
suvokimą rezultatai – nieko gero.
Ištisais penkeriais metais iš anksto įstabiai nuspėjęs
vien ą pačių reikšm ing iaus ių „ekum en in ių“ ir tol i
siekiančių Vatikano II Susirinkimo nutarimų, tėvas
Stanislovas diegė man tokį principą: „Paklūstantis
sąžinės balsui klauso Dievo balso!“ Jo pagrindas buvo
teologinis Tertuliano tvirtinimas – natura non fallit –
Prigimtis neklysta! Tokių teorijų sistema krypo link to,
kad blogis atneštas iš išorės, žmogui, kaip tokiam, jis
svetimas... Anuo metu šie samprotavimai (prisipažįstu
nepagarbą) man veikiau priminė plačiai nuskambėjusį
Pomerancevo straipsnį „Apie nuoširdumą literatūroje“,
kurį išspausdino žurnalas Novyj mir (atseit ir Falkas
socrealistas, nors pats to nė neįtaria).
Persiimti šiomis tėvo Stanislovo tezėmis tuolab nebu
vo paprasta, kad tarp jo „seminaristų“ būta ne mažiau
penketo savanoriais ėjusių uolių žmonių šaudytojų karo
metu, o nuolat atsirasdavęs aikštelėje, kur kraudavo
me mašinas, viršila buvo tiesiog akivaizdus niekšas...
Vatikano nutarimas, savo struktūra ir prasme labai
panašus į Kiškio svarstymus, mane, savaime supranta
ma, labai nustebino! Komentuotojai šį tekstą traktavo
kaip kitaslavystės reabilitaciją!
Nieko kita čia prisiminti aš negaliu, tik – „pasauly
visko būna, mielas Horacijau...“ Paskutiniojo mūsų susi
tikimo metu, jau 1968 metais, tėvas Stanislovas neištvė
ręs priminė man anuometinį mano „nepalaužiamumą“,
taip pripažindamas ir neklystantį sąžinės balsą.
Viena svarbiausių tomistinių viso ciklo išvadų – ir jos
mano ekskursijų po scholastiką vadovas tvirtai laikė
si – buvo ta, kad tyčia daromo ir netgi per aplaidumą
vykstančio blogio pasaulyje nėra, esama tik didesnio
ar mažesnio gėrio stygiaus.
Tuomet aš bandžiau išsakyti savo dvejones, priminiau
čia ir Dostojevskį. Bet dėl šios savo nuostatos kanau
ninkas Kiškis liko nepajudinamas.
Sutikti su tokia išvada, tupint čekistinėje griežto re
žimo pataisos ir darbo įstaigoje, iš visų pusių apsuptam
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buvusių savanorių policajų, esesininkų ir zonderkoman
dų narių, atrodė neįmanoma...
Tokių pokalbių metu, nors mes ir buvome zekai, visas
zekizmas išgaruodavo. Visi, su retomis išimtimis, mūsų
pašnekesiai vykdavo darbo zonoje, tarp mašinų, darbo
zonos vachtoje, ilgai laukiant išvedžiojimo po darbus.
Vakarais, gyvenamojoje zonoje, tėvas Stanislovas
ilgai vaikštinėdavo lentiniais takeliais tarp barakų –
iš jo povyzos, kai kada iš jo lūpų, buvo matyti, kad jis
meldžiasi. Likusį laiką jis praleisdavo su savo bendra
amžiais lietuviais (kitame būryje buvo lietuvis tėvas
jėzuitas Markevičius, nuteistas antrukart, buvo kava
lerijos karininkas Gasiūnas, irgi antras teistumas). Bet
daugiausiai – su jaunimu, lietuviais studentais.
Kiekvieną sekmadienio rytą aplink tėvo Stanislovo
gultą įsitaisydavo ne mažiau kaip penkiolika katali
kų, daugiausia jaunimas, ir užsimerkę ilgai tylėdavo.
Ir išsivaikščiodavo lietuviai tylėdami. Visa tai vykdavo
taip nepastebimai ir diskretiškai, kad seniūnai jų nė
karto neužklupo. Tos liturgijos liko man vienu stipriau
sių lagerio įspūdžių. Šių žmonių susikaupimas, pamal
dumas nustelbė tuo pat metu kitame barako gale „ožį“
domino mušančių šūkaliojimus, vapaliones – „Žuvis!“,
pramaišiui su riebiais matais ir prakišusiųjų šliaužio
jimais po stalu.
Gyvenau šalia lietuvio majoro Gasiūno. Iš manojo
kaimyno nuolatos sklido bežodis Kiškio smerkimas – už
tai, kad šis maloniai elgėsi su manimi. Gasiūnui, beje,
labai simpatiškam žmogui, rusakalbiame Nazarete
nieko gero negalėjo būti.

***
Labai noriai tėvas Stanislovas pasakodavosi man apie
savo gyvenimą, o tokiam pasakojimui prisireikė ne vie
nos dienos, nes jis leisdavosi į menkiausias smulkmenas,
ypač pasakodamasis apie savo vaikystę. Jis buvo gimęs
Peterburge, lietuvio ligoninės felčerio šeimoje. Šeima
buvo daugiavaikė, bet vaikai anksti mirdavo, beliko tik
vienas berniukas. Dar kartą pasijutusi nėščia, Stanis
lovo motina tarusi sau (papasakojo tai kur kas vėliau),
kad tam, kuris gims, bus skirta tarnauti Dievui. Tėvas
Stanislovas kalbėjo: „Reikėjo mane pavadinti Bogdanu3“.
Po jo gimęs dar vienas sūnus.
Iki penkiolikos metų mokslas Annenschule. Puiki
jo, su nežymiu akcentu, rusų kalba ir – o tai tarp lie
tuvių reikalavo nemenkos drąsos – rusofilija visam
gyvenimui.
Pirmasis karas. Peterburgas virto Petrogradu. Kito
vardo suteikimo miestui šeima nebelaukė. Tėvas labai
greitai pasimirė. Motina su vaikais nieko nelaukusi
buvo linkusi grįžti į gimtąją Lietuvą.
3

Įîãäąí (rus.) – „Dievo duotas“ (red. past.).
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Nuojauta motinos neapgavo. Baigęs gimnaziją, Sta
nislovas įstojo į Kauno seminariją. Pačios jo bažnytinės
veiklos pradžios nebepamenu. Rodos, iškart ėmęs dėsty
ti. 1930 metų pradžioje buvo pasiųstas į ilgalaikius „tobu
linimosi kursus“ Nansi, Prancūzijoje. Išbuvo ten keletą
metų, netgi turėjo parapiją Lotarinigijoje (ganė lenkus
darbininkus?). Iš čia, net praslinkus trisdešimčiai metų,
labai neprasta jo prancūzų kalba, žavėjimasis tuomet
susiformavusiu personalizmu – Maritaino skaitymas.
Tuo ir buvo galima paaiškinti, kad man buvo patiektas
būtent neotomizmo paskaitų kursas. Susidomėjimas
prêtres–ouvriers judėjimu, dvasininkais, misionieria
vusiais darbininkų klasės gelmėse, siekiant atkariauti
jų protus, patys žinot iš ko. Pasakojimai apie dalyva
vimą irgi tuomet susikūrusios JOC (Jeunesse Ouvričre
Chrétienne) – Krikščioniškojo darbo jaunimo suvažia
vimuose, tai būta kažko panašaus į antikomsomolą,
organizacija išsilaikė iki naujojo amžiaus, pergyvenusi
savo antinomą, bent jau čia, Prancūzijoje.
Metai, praleisti pačių gardžiausių valgių šalyje, pasi
rodė nugyventi neveltui, tėvui Stanislovui nebuvo gėda
jų prisiminti (to įrodymas – vakarienė, kurią jis man
patiekė savo klebonijoje Kavarske jau 1965 metais).
O tuomet iš Prancūzijos į Lietuvą jis grįžo paaukštin
tas tarnyboje. Tai įvyko likus porai metų iki drg. Suslovo
pasirodymo Kaune ir šalies aneksijos.
Tėvui Stanislovui buvo paskirta didžiulė parapija
Panevėžyje, jis dalyvavo ir vyskupijos reikaluose. Ne
žinau, ar tuomet jis ir dėstė, bet Prancūzijos pavyzdžiu
tikrai būrė jaunimo susivienijimus.
Tėvas Stanislovas man nuodugniai papasakojo apie
pirmąjį savo areštą 1945 metais.
Sovietinę sieną Vėrmachtas peržengė birželio 22 dieną,
o Panevėžyje pasirodė trečiąją blickrygo dieną. Kai be
sitraukiantys raudonarmiečiai bėgo per centrą, keletas
miestiečių ėmė pliekti į juos iš namuose turėtų šautuvų.
Liko gulėti gal dešimt sužeistųjų, buvo ir žuvusiųjų.
Šaudę lietuviai išėjo gatvėn pribaigti sužeistųjų.
Kurie nežino, kas dėjosi Pabaltijyje ištisus metus,
tegul smerkia šį epizodą.
Stebėjęs šią sceną pro savo namų langą, tėvas Stanis
lovas išbėgo laukan ir vien įkalbinėjimais bei sutanoto
žmogaus autoritetu ne tik uždraudė pribaigti sužeis
tuosius, bet, įsakęs padaryti neštuvus, liepė nešti juos
į jo presbiteriją. Ten, kiek pajėgdamas, įrengė lazaretą
su perrišimais ir gydymu. Vokiečių avangardas įžengė
į miestą jau po valandos ar dviejų. Po kokių dešimties
dienų ėmė veikti vokiečių komendantūra, kuri be jokio
vargo sužinojo apie šią saviveiklinę ligoninę. Pas dvasi
ninką pasirodęs komendantas pareiškė, kad sužeistuo
sius jis traktuojąs kaip karo belaisvius ir pareikalavo
juos išduoti. Nepaklusti buvo neįmanoma. Vokiečiai
raudonarmiečius išsivežė.
Sugrįžus sovietams, tėvas Stanislovas buvo areštuotas.
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Už „tarybinių žmonių išdavystę“ OSO4 davė jam dešimt
metų. Atsėdėjo Intoje iki pat destalinizacijos.
Kad skaitytojas pernelyg nesistebėtų akivaizdžiu to
kio verdikto absurdiškumu, palyginimui pateikiu dar du
lygiaverčius tuometinės justicijos sprendimus.
Rus ų emigr ant as, Kaun o univ ers it et o fil os of ij os
profesorius Vosylius Sezemanas, Platono specialistas,
paklusdamas savo stačiatikiškos sąžinės balsui, karo
metais slapstė Lietuvos žydus (kaip tai vyko techniškai
– nežinau). 1948 metais jam skirtos bausmės formuluotė
buvo – „už ryšius su sionistinėmis organizacijomis“.
Labai artimas mūsų šeimos draugas Ugrimovas ka
ro metu slapstė ir padėjo nusigauti į Ispaniją keliems
anglų ir amerikiečių lakūnams, kuriuos vokiečiai buvo
numušę Prancūzijos padangėje. Po karo Vyriausiasis są
jungininkų kariuomenės vadas generolas Eisenhaueris
apdovanojo jį padėkos raštu. O OSO 1950 m. nubaudė
jį dešimčia metų pataisos darbų lagerio už „bendradar
biavimą su anglų ir amerikiečių spectarnybomis“.
Štai šie trys nuosprendžiai įrodo dialektinio materia
lizmo pranašumą prieš neotomizmą.
Apie pirmąjį teistumą tėvas Stanislovas pasakodavosi
nedaug. Tose zonose didžiulį šoką jam kėlęs bendrabū
vis su „blatnaisiais“. Kalbėdamas apie juos, Kiškis net
papilkėdavo. Tai publikai beveik pavyko išklibinti tėvo
Stanislovo vaizdinį apie žmogiškąją prigimtį. Beje, pa
našių dalykų apie „blatnuosius“ aš girdėjau iš daugybės
kitų to periodo zekų – daug ir baisaus.
1956-ųjų metų komisija tėvą Stanislovą reabilitavo, jis
netgi sugebėjo įsitvirtinti Lietuvoje. Vos išėjęs laisvėn,
jis ima skraidyti į Krasnojarsko kraštą, kiekvienąkart
užtrukdamas ten ilgiau nei mėnesį. Savo keliones jis de
rino su Bažnyčios hierarchais, žinoma, slaptai. Po 1940
ir 1946–1950 m. deportacijų visame Sibire, dideliuose
miestuose ir gyvenvietėse, buvo apie 300–400 tūkstančių
katalikų – lietuvių ir lenkų. Visus tuos metusšie spec.
perkeltieji buvo palikę be jokios bažnytinės globos, gy
veno be išpažinties, komunijos, santuokos, pamokslų,
katekizacijos, paskutiniojo patepimo ir atsisveikinimo
giesmių. Naudodamasi po XX suvažiavimo atsiradusiu
atokvėpiu, Romos katalikų dvasininkija rengia siste
mingą tikėjimo brolių lankymą, gabena jiems Bibliją,
religinę literatūrą, kulto reikmenis, atlieka dvasines
apeigas ir parinktose patalpose organizuoja mišiųuž
sakus. Į vėžes ima įeiti vaikų ir paauglių katekizacija.
Kadangi negali būti nė kalbos, kad visa tai „įregistruo
tų“ vietiniai „įgaliotiniai“, visas šis bažnytinis darbas
vyksta nelegaliai.
Organai pasielgė garbingai – išsikvietę tėvą Stanislo
vą, oficialiai įformino įspėjimą dėl privalomo antitarybi

nės veiklos nutraukimo. Kiškis numojo ir vėl nusipirko
lėktuvo bilietą į Krasnojarską.
Grįžęs iš paskutinės ganytojiškos komandiruotės,
buvo suimtas tiesiog oro uoste ir pasodintas į Vilniaus
VRM kalėjimą.
Antrąjį areštą tėvas Stanislovas išgyveno kaip tragediją.
Neišvengiamas – ar tik jau ne iki gyvenimo pabaigos? –
grįžimas į zoną su jos kvapu, valgiu su kontingentu, su
tokiu džiaugsmu atnaujintos dvasininko veiklos prara
dimas, kracho dėl netobulos konspiracijos pojūtis – taip
ir užgriuvo žmogų. „Čia ir dabar“ – vienutė, balanda,
iškart prasidėję ir iki begalybės nusitęsiantys tardymai,
reikalaujant viską papasakoti apie bendrininkus.
Tėvą Stanislovą apėmė ilgesys ir melancholija. Apie
tas dienas jis kalbėdavo didžiai jaudindamasis. Jame
brendo bergždumo ir paties savęs nereikalingumo jaus
mas, visa ko nereikalingumas...
Kalbant apie tėvo Stanislovo vaikystę, buvo užsi
minta turėjus jį jaunesnįjį brolį. Vėliau šis personažas
niekad nebebuvo minimas. Ir štai, pasakojant toliau,
jis vėl atsirado. Kaip prastame sovietiniame filme „Du
gyvenimai, du likimai“, paaiškėjo, kad vienintelis likęs
tėvo Stanislovo kraujo giminaitis seniai dirba čekistu
ir, atrodo, ne tokia jau smulki žuvelė, jei vyresnybė at
leidžia jam nuteistą brolį dvasininką.
Trečiąją bemiegę naktį tėvas Stanislovas akimirks
niu nus prend ė, kad tai, kas jam nut ik o – dov an a.
Tai galimybė, klusniai būnant čia, sukaupti atsvarą
visiems nemalonumams, kuriuos ant žmonių galvų
užkrovė jo brolis. Susitaikydamas su tuo, kas nutiko,
jis pabučiavo kameros sieną ir nuo to mirksnio iš naujo
atrado pasaulį.
Lietuvos SSR Aukščiausiasis teismas, o tokiose bylose
tai būdavo pirmosios instancijos įstaiga, parodė daugiau
gailestingumo nei pokario OSO ir apsiribojo ketveriais
metais. Štai šitaip mudu su tėvu Stanislovu ir susiti
kome prie anų trypiamų klombų.
„Bugorų“ ir „nariadilų“ dėka man pavyko pereiti į
„avarinę“ brigadą. Į Valdybos bazę atriedančius pre
kinius vagonus iškraudavome už zonos ribų – miltus
(maišai po 50 kg), palaidą cementą, suverstą druską,
smulkų cukrų (maišai po 100 kg) ir t. t. Darbas nenor
muotas nei pagal išdirbį, nei pagal laiką, kad ir visas
sąstatas atbildėtų! Būdavo, sekasi – kokias dvi dienas
triniesi zonoje, vagonų nėra ir į išvedžiojimus nereikia,
ir į valgyklą ne pagal tvarkaraštį!
Bet ir nesisekė: kai 1959-aisiais, Naujųjų metų nak
tį, mes, kiek pajėgdami, ant stalo sukrovėme truputėlį
dešros, žuvies konservų ir arbatos ir vos spėjom pradėti
vaišes, nežinia iš kur išdygo viršila Kostinas su dar

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
DOSAAF (rus.) – Savanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui
remti; sukarinta sovietinė organizacija (vert. past.).
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dviem ir tyliai įsakė: „Ponai (senas gulaginis kreipinys
į teistuosius pagal 58 str.) – į vagoną“. Naujuosius suti
kome su besikeikiančia sargyba ir kraudami vagonus,
o kai mus parvedė į zoną, kad ir kaip keista, dešra su
konservais nuo mūsų stalo buvo pradingę...
Teisybė, faustiškąjį atpildą už šitą savivalę kentė ne
dvasia, o įvairūs vidaus organai ir kaulai. Avarinė briga
da padarė jiems nemenką ir iki šiol juntamą žalą. Ten
būdamas apie tai negalvodavai, užtat kaip gera būdavo
pasilikti gulte drybsoti, kai barako radijo lėkštė šeštą
valandą ryto užtraukdavo apie Sąjungos neišardomumą,
o viršila imdavo daužyti bėgį. Avarinėje buvo susirinkę
komfortiškos laisvės mėgėjai, todėl ir liežuviu malti ten
buvo nenuobodu.
Filosofinis praktikumas su ankstesne brigada nutrū
ko savaime. Partikuliariniai mano ir tėvo Stanislovo
pokalbiai ne išseko, o praretėjo: čia vaikštinėdamas mels
davosi, čia sėdiniuodavo su jaunaisiais tėvynainiais.

***
Dėkingumas visam gyvenimui, kurį jaučiu kanau
ninkui Kiškiui, nebūtų toks gilus, jei netrukus po ma
no perkėlimo į avarinę brigadą nebūtų nutikęs vienas
atsitikimas.
Kiekviena brigada kas dešimt dienų buvo vedama pir

tin, darbo zonoje, paprastai pabaigus darbą. Nieko gero
tame pirties barake nebuvo, švaros irgi ne, ir plaušinė
visai neaišku iš ko supinta, bet pirtis buvo vis tiek kaž
kas džiugaus ir laukiamo. Avarinę vesdavo atskirai.
Traukiu aš su vonele karšto vandens prie suolų ir
dešine pėd a užm in u ant pas is lėp us ios nuom uil os.
Kulnas slyst, ir koja kaip į spąstus pateko į tarp dviejų
pirties grindlenčių atsiradusią ertmę – viena lenta atsi
knojo nuo kitos. Man iš pryšakio prie čiaupų traukiantis
nepažįstamas zekas užmynė viršuje atsidūrusią lentą.
Dvi gličios surūdijusios vinys, sukabinančios tas lentas,
susmigo į mano koją ne mažiau kaip per centimetrą.
Ėmiau rėkti. Lentos brigados draugams atplėšti ne
pavyko, ji buvo slidi ir nesidavė, teko skuosti ieškoti
laužtuvėlio, tik tuomet mane pavyko išvaduoti. Galbūt
toje vietoje nedaug tėra nervų šaknelių – skausmas
praėjo kone iškart, tarsi vaistų suleidus. Liko tik dvi
žaizdelės, kraujas iš jų tuojau nustojo sruvęs. Nereikėjo
kažin kiek nutuokti apie sanitariją, kad susivoktum,
kuo tos vinys grasė: parsiradęs į gyvenamąją zoną, aš
nieko nelaukęs nuskubėjau į sanitarinę dalį, tokiu me
tu ji dar veikė.
Priiminėjo pati tos dalies viršininkė, VRM medicinos
tarnybos kapitonė Deržavina. Zekai jos nekentė ir turėjo
už ką. Ji net pravardę buvo gavusi: Elza Koch.
Pap asakojęs, kas nut iko, pap rašiau dezinfekuoti.

„Kaganovičiaus“ kolchozo kontora (kairėje), greta – „Raudonasis kampelis“. Zimos raj.,
Ikonikų kaimas. 1949. Vilhelmo Jenisielio nuotrauka. LVGA
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Atsakymas susidėjo iš dviejų žodžių: „Simuliantas.
Sekantis“.
Ryte – temperatūra virš 41 C, koja sutino, paraudo
iki pusės blauzdos.
Volodia Telnikovas (1997 m. miręs Londone) ant rankų
nunešė mane barako laiptais ir palydėjo iki sanitarinės
dalies. Deržavina ten buvo ir šįkart. Mano vakarykščio
apsilankymo neprisiminė. „Antibiotikų aš neturiu. O
etapas į ligoninės zoną ketvirtadienį“. 3-iosios zonos,
Valdybos ligoninės, reputacija buvo ne kažin kokia: Bo
risą Pustyncevą ten operavo pavojingai (apendicitas),
o susiuvo siaubingai. Sklido kalbos, kad tenykščiai
be narkozės iš „blatnųjų“ skrandžių išėmę tiek ir tiek
prarytų šaukštų – dietinio davinio labui – kad vėliau
praeitų bet koks noras ryti...
Mane suėmė siaubinga panika. Vaidenosi amputacija,
netgi visiška gangrena.
Karštis ir prasidėjęs smarkaus nudegimo pojūtis pa
darė savo. Pasinėriau pusiaumigon, ėmiau karščiuoti.
Į vakarą Telnikovas nusprendė: „Greitai, į stacionarą“.
Stacionare gulinėjo gal dešimt žmonių, ne daugiau, visi
tikri ligoniai. Felčeriu ten dirbo flegmatiškas, nebe
jaunas lietuvis. Patyręs, kas nutiko, tėvas Stanislovas
nusigavo į daiktų saugyklą, paėmė ten saugomą savo
medinį „kampą“ (lagaminą), nuošalioje vietelėje atidarė
jį ir iš slėptuvės dvigubame dugne išėmė nuo smūgių
gerai apsaugotas penicilino ampules. Savo neliečiamąją
atsargą jis perdavė Telnikovui ir liepė mane drauge su
ampulėmis palydėti pas jo žemietį felčerį. Tasai buvo
ne šiaip zonos priekvaišis, o tikras eskulapas, lagerio
žiniuonis, mokėjęs daryti „blokadą pagal Višnevskį“
(injekcijų žiedas aplink infekcijos židinį). Tokių bloka
dų jam teko padaryti tris ar keturias. Jau po pirmųjų
dūrių pajutau palengvėjimą, o vėliau ir visai praėjo.
Bet nepasimiršo.
Tėvas Stanislovas atvirai džiūgavo tokia sėkme, juokė
si ir gyrė save, girdi, neveltui gyvenęs už spygliuotos
vielos ir įsisavinęs zekišką išgyvenimo mokslą.
Pras id ėj o pask ut in iej i man o met ai, ėmė šviest i
laisvė.
Iš anksto paskelbė didelio etapo sąrašą į Sosnovką,
OLP-7. Kiškio tame sąraše nebuvo. Žvaigždynai išsidės
tė taip, kad protingiausia atrodė pasikeisti adresais ir
atsisveikinti. Pavyko užsiplikyti indiškos arbatos, susė
dom barake, prie tėvo Stanislovo narų. Ėmiau pasakotis
jam apie savo laisvą vertėjo amatą – vertimą žodžiu,
o ir raštu. Kalbėjau, kad šis amatas vienas rečiausių,
teikiantis erdvės gyventi ir netgi gerai gyventi, kaip lais
o

7
TASS, APN, „Sovietskaja ženščina“, „Sovietskij ekran“, „Sovietskaja
kultura“, „Novoje vremia“, „Moskovskije novosti“, „Sovietskij Sojuz“,
„Sovietskij vojin“, „Sovietskaja literatura“ – štai nepilnas redakcijų–darb
davių sąrašas, kurias turėjau galvoje. Šios „struktūros“ pagal pareikala
vimą gamino falsifikatus daugeliu kalbų, buvo prabangiai leidžiamos
ir pasirodydavo astronominiais tiražais.
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vasis šaulys padienis: atlygis sutartinis, užsakovų bent
keletas, kur kas mažiau klastos ir priklausomybės. Nei
kasdienės tarnybos, nei sienlaikraščio, darbo kolektyvo,
sekmadieninių ar šeštadieninių talkų, susirinkimų ir
SDAALR mokesčių... Girdi, panašiai kaip avarinėje, tik
dar geriau. Konkurentų šioje profesijoje tuomet beveik
nebuvo, o poreikis didžiulis, tad užsakymą galėjo gauti
net liaudies priešas kvadratu! Panešėjau į tą Kiplingo
katę, kuri vaikštinėja viena. Vienintelis menkas tokios
buitinės laisvės ir klestėjimo stygius: visa, ką tekdavo
versti – su retomis išimtimis, pasitaikius grožiniam ar
moksliniam tekstui – vien propaganda ir bjaurus melas .
Tik vertėjas čia niekuo dėtas, ne jis juk visa tai kuria.
Netgi daktaro Schmidto, nepaprastai gabaus lingvisto,
asmeninio Hitlerio ir von Ribbentropo vertėjo, sąjungi
ninkai nutarė nedenacifikuoti, leido jam atidaryti savo
kursus Miunchene. Aš apie tai jau tuomet žinojau.
Dėsčiau vis a tai tėv ui Stan isl ov ui, šelm išk ai vil
damasis savo būsimajam darbui sostinės redakcijose
gauti jei ne palaiminimą, tai bent atlaidžią indulgen
ciją ateičiai.
Bet nutiko kitaip! Bene vienintelį kartą išvydau Kiš
kį įtūžusį, vos besitvardantį. Susijaudinęs jis ėmė man
aiškinti, kad mano išsisukinėjimai bergždi, o ketinimai
niekam tikę. Dėl tų publikacijų, tai jam netgi išsprū
do žodis „mėšlas“. Versti tokius tekstus į kitą kalbą,
vadinasi, prisidėti prie jų platinimo. Tai yra talkinti
jų autoriams. Baigė tėvas Stanislovas, pavartodamas
lotynišką kategoriją collaboratio, bendradarbiavimas
su blogiu.
Pokalbis mane sutrikdė, jis susiklostė visai ne taip,
kaip man norėjosi jį pradedant.
6

7

***
Nepraėjus nė metams, išėjau pro vachtą, dvi savaites
vienui vienas praleidau Sudake, prisiregistravau Malo
jaroslavce, Kalugos srityje, nuostabioje Treščalinų šei
moje . Jau pirmasis mano ratas, apsuktas per sostinės
redakcijas, buvo daugiau nei sėkmingas – taip jiems
stigo dvikalbių žmonių. Broliškos partijos savo kadrų
Maskvon dar nesiuntė, savųjų buvo maža teparengta...
Repatriantai, represuotieji, būk kad ir raguotas – vis tiek
būtum tinkamas! Viršininkai veikiau konstatuodavo
– „grįžai?“ ir – „ar pasirengęs imtis darbo?“ Jokių api
forminimų. Minimalūs kontaktai – paėmei, išvertei,
nuvežei, pasiėmei atlygį. Bet kaip išmatuosi organizme
nusėdusių neįmantrios cheminės sudėties toksinų svorį:
8

8
Apie Brunius, Treščalinus, Malojaroslavcą žr. Ãóįåšìąí Č., Ųòščõč ê
ïîšòšåòó, Åêąòåščíįóšã, 1999, ñ. 250 ir t. Ten: „...ir dar Jaroslavce buvo
toksai Krivošejinas, gimęs Prancūzijoje, Bulonėje, o atvyko iš Potmos
stoties, iš Mordovijos“.
9
YMCA – Krikščioniškojo jaunimo asociacija (red. past.).
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daugiau nei pusė suvestinių apie darbo pergales, visa
kita – prakeiksmai Vakarams ir nykus komunistinės
doktrinos dėstymas.
Ieškodamas priešnuodžių, mano organizmas nesi
vargino, apsispręsdavo iškart: „raudonasis kamštelis“,
„Stoličnaja“, na, ir iki žemės graibymo...
Nepaisant anuomet galiojusio griežto režimo, man
visgi pavyko tėvui Stanislovui paštu pasiųsti keletą
kilogramų svorio neviršijančių banderolių su kava, šo
koladu, saldainiais. Riebalai, cukrus, konservai, arbata
buvo jau seniausiai uždrausti ir jei būdavo aptinkami,
tai konfiskuodavo viską. Vėl buvo ribojami iš zonos
siunčiami laiškai, tad kol Kiškis neišėjo į „laisvę“ (iš
savo „selchozo“, pusiau invalidų zonos), iš jo sulaukiau
vos kelių atsakymų – reti, širdingi patvirtinimai gavus
„pašildymo“.
Parsiradęs Lietuvon, tėvas Stanislovas pranešė man
savo adresą, vėliau persikėlė kitur. Ir pirmoji, ir kita jo
gyvenamoji vieta buvo kaime. Registracijos įgaliotinis
neįformino, tačiau artimiausios parapijos klebonas leis
davo laikyti jam mišias – pačias ankstyvąsias ir vėlyvą
sias. Apie skrydžius į Krasnojarską nebuvo ko ir galvoti.
Ir apie misionieriavimą tarp jaunimo taip pat.
1966-aisiais, iš anksto parašęs Kiškiui, aš apsilankiau
Lietuvoje, nakvojau pas jį. Atsikapsčiau ten autobusu iš
Kauno. Kurgi ne, labai džiaugėmės abu vėl susitikę.
Tėvas Stanislovas, beveik niekur neiškišdamas nosies,
kiūtojo Lietuvos užkampyje, o aš gyvenau Maskvo
je, dažnai važinėjau į Kaukazą; jis gyveno atsiskyrėliš
kai, uoliai skaitė, aš gyvenau plačiai, siausdamas. Jis
pastebimai ir neaplenktas ligų ėmė senti, man – jūra
iki kelių...
Šio susitikimo metu neliko vietos jokiai metafizikai.
Ir į „fronto“ reminiscencijas „ą la veteranai“ mudu nesi
leidome, nors registracija, pasų režimas, KGB šešėlis,
nesitraukęs nuo mūsų gyvenimų – susitikus lagerio
draugams, pokalbiai apie tai neišvengiami. Vatikano
II Sus ir ink im as, Bažn yčios būkl ė Liet uv oj e, „tarp
tautinė padėtis“ – tai ir viskas, ką spėjom probėgšmais
aptarti.
Rytą tėvas Stanislovas palydėjo mane į autobusą ir
mintis, kad šiame pasaulyje nebesusitiksime, neding
telėjo nei jam, nei man. Kartkartėmis mudu dar para
šydavome vienas kitam.
1971 metais, turėdamas politinio emigranto statusą,
aš atsidūriau Paryžiuje; apie keliones į buvusią SSRS

nebuvo ko nė galvoti, net žmonės su nepriekaištingais
sovietiniais dokumentais prieš leisdamiesi tokion kelio
nėn tuomet ilgai sukdavo sau galvas – važiuoti ar ne.
Įsitikinimas, kad su ten likusiais draugais jau niekad
nebepasimatysi, vertė rašyti dažniau, bandymai prisis
kambinti anuomet dar buvo retenybė.
Laiškuose Kiškiui stengiausi papasakoti apie tai, kas
ir kaip aplinkui ir čia pat, nuodugniai. Grįžęs iš kelionės
į Jeruzalę, įdėjau į voką dvi džiovintas gėlytes, pirktas
prie Viešpaties karsto. Jis jas gavo. Pasiekdavo Kiškį
ir knygos, daugiausia prancūziškos, visai nekaltos.
Pasikeitė adresas, mano bičiuliui teko kraustytis į dar
menkesnį kaimelį.
Gal 1973 metais viename YMCA9 Paryžiaus knygyne
pirkau Palaimintojo Augustino „Išpažinimų“ antspau
dą. Lygiai tokį patį, koks 1913 metais buvo išleistas
Sergejevo Posade. Su „ú“ ir „jatu“.
Pasiunčiau šitą svarią banderolę, registruotą su pra
nešimu apie įteikimą. Žinojau – siuntos nepristačius,
adresato šalies pašto žinyba privalo atlyginti siuntėjui,
ir vyliausi – veikiau praleis „Išpažinimus“, nei atsisvei
kins su penkiasdešimt tuomet biudžetinių dolerių.
Pranešimo vis nebuvo. Praėjus dviem mėnesiams,
centriniame savo apygardos pašte paprašiau paskelbti
siuntos paiešką. Dar po dviejų mėnesių – šaukimas. Pa
sirašiau susipažinęs su Vilniaus pašto atsakymu: pagal
tokį ir tokį Berno konvencijos straipsnį knyga paimta
neišmokant kompensacijos, kaip kelianti grėsmę gavėjo
šalies saugumui.
Netrukus po to grįžo mano Lietuvon siųstas laiškas
su užrašu violetiniu rašalu ant voko „adresatas šiuo
adresu negyvena“. Štai tasai paskutinysis adresas,
ir jeigu kam iš tenykščių pakliūtų šis mano tekstas,
būčiau labai dėkingas, išgirdęs apie paskutiniuosius
tėvo Stanislovo metus:
Lietuvos SSR
Prienų rajonas
Jieznas
Poželos g. 810
Kai pasirodė „Archipelagas“, aš ten perskaičiau: „Jūs
tik atveskit man Palaimintąjį Augustiną ir aš kaipmat

pritaikysiu jam 58-ą straipsnį!“
10
Tai paskutinis Krivošejino turėtas prel. Kiškio adresas. Vėliau, iki
savo mirties 1995 m., prel. Kiškis dar gyveno Dubingiuose, Stirniuose,
Kaišiadoryse (red. past.).

ATITAISYMAS
Š. m. „Naujojo Židinio-Aidų“ Nr. 10 mano straipsnyje p. 537 17 išnašoje vietoj „Viperto pasakojime“
reikia skaityti „Šv. Brunono kankinystėje“.
Edvardas Gudavičius
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Saul iaus Tom o Kond rot o ats ak ym ais į klaus im us
baigiame projektą „Literatūra ir religija“: iškiliausių
Lietuvos ir lietuvių rašytojų pasisakymus (iš viso at
sakė dvidešimt menininkų, kai kurių atsakymus nuo
praėjusių metų spausdinome žurnale) apie religijos –
kūrybos – gyvenimo sankirtas, sampynas, prieštaras.
Kiekvienam rašytojui pateiktus individualius klausimus
galima suskirstyti į tokias grupes: religinė savimonė,
pasaulėžiūrą formavusių dvasininkų, mąstytojų, rašy
tojų įtaka; religinės patirties brendimo svarba; Dievo,
religingumo samprata, asmeninis santykis su religi
ne praktika ir Bažnyčia; religijos ir literatūros ryšio,
Šv. Rašto panaudojimo kūryboje problema; klausimai
apie įsipareigojimą vertybėms ir moralinį reliatyvizmą
kūriniuose ir visuomenėje.
Ar toks rašytojų kamantinėjimas apie privačią sferą –
religinės pažiūros seniai taip traktuojamos Vakaruose
– nėra madingas bandymas pagal kitų šalių, pvz., Vo
kietijos, Prancūzijos, Austrijos, Lenkijos, pavyzdį išpešti
iš menininko daugiau, negu atsispindi jo kūriniuose?
Ar tai nėra provokavimas prisidengus atsakymais apie
religinius dalykus sureikšminti ir savo literatūrinę
kūrybą? Pagaliau – ar tai nebus laikoma bandymu iš
kultūros nuošalės religiją užtempti į asmeninio ir vi
suomeninio gyvenimo estetinį centrą?
Ats ak ym ai į pan aš ius klaus im us reik al auj a būt i
atviriems, net atvirauti. Reikia pasakyti, kad didžioji
dauguma sutikusių pasisakyti rašytojų atvėrė savo
slaptaskerteles, nuoširdžiai išdėstė savo pažiūras ne
sidangstydami nežinojimo ar gražbyliavimo kaukėmis.
Biografijos ir religinių įsitikinimų paliudijimas iš pirmų
rankų parodė rašytojo kūrybos visumą, pasaulėžiūros
pan or am ą, sek ul iar iz ac ij os ir rel ig ing um o įtamp ą,
kartais net dramą atskiro menininko sieloje ir visoje
lietuvių kultūroje. Kai kada biografijos atvertys davė
naujų, netikėtų akcentų visai rašytojo kūrybai. Pvz.,
Marcelijaus Martinaičio prisipažinimas: „vaikystėje
mano įsivaizduojamas Dievas buvo Kalnujų bažnyčioje,
ten ir liko griuvėsiuose“. Savotiškai užkonservuoto, są
monėje įslaptinto Dievo individualus ieškojimas paaiš
kina jo poezijos dominantes, mitinį grįžimo į vaikystės
religingumą kontekstą.
Vienas iš pasaulėžiūros šaltinių, bendras kone vi
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siems lietuvių rašytojams, – religinė patirtis. Pirmiau
sia ji klostėsi iš ilgiausiai išlikusių atmintyje vaikystės
krikščioniškų įspaudų: „didžiausia laimė būdavo sėdėti
nukarusiom kojom šalia Tėvo, grojančio vargonais“ (Kos
tas Ostrauskas); „vaikystėje gražiausias žmogus man
buvo kunigas, nešantis monstranciją, prieš kurią bars
tydavau gėlių žiedlapius su kitom mergaitėm“ (Aldona
Elena Puišytė); „mane traukė žvakių šviesa, smilkalų,
rožių ir lelijų kvapas, sumišęs su vaško kvapu, varpelių
skambesys, prieblanda, giesmės, altorius – vaiko širdimi
jaučiau [...], kad ir kokia graži būtų žara virš miškų, ji
niekada netaps altoriumi, nes gal per platus aplink tą
žarą pasaulis ir per menka vaiko galybė, jog visa ap
rėptų“ (Leonardas Gutauskas). Akivaizdu – postūmį
Dievop iš esmės davė lietuviškos kaimo katalikiškos
tradicijos: dievoti tėvai, religinga šeimos atmosfera,
namuose esantis kryžius, Išganytojo, Marijos, šventųjų
paveikslai, katalikiškų švenčių šventimas ir papročiai.
Tas nenusakomas darnos, giedrumos pasaulis daugumai
išliko kaip švytintis jausmu atminties inkliuzas, kuriuo
dažnai pasinaudojama gyvenimo gairėms nužymėti, o
nesyk išnyra moraliniais vaizdiniais ir tikėjimo energija
kūriniuose. Pvz., Gutauskas prisimena, kaip Kryžiaus
kelio dienomis net „atžagariausias kunigų niekintojas“,
girtuoklėlis į savo pirkią įsileisdavo nakvynei daug
ubagų, o pats suklupęs iš širdies raudodavo.
Kitas religinės patirties papildas – tikėjimo kultūri
nis retransliavimas: tėvų namuose skaitytos maldak
nygės, katekizmai, katalikiškos pakraipos laikraščiai,
knygos. Tai plėtė religinės erdvės horizontą, kultūros
priemonėmis budino religinį sąmoningumą. Štai Jurgai
Ivanauskaitei katalikišką aplinką namuose atstojo len
tynoje gulėję du didžiuliai oda įrišti Biblijos tomai: puošti
metalo apkaustais, iliustruoti spalvotomis litografijomis,
liudijo visų šventųjų realumą ir istoriškumą.
Nuo religinės patirties platumo, gilumo ar skurdumo,
siaurumo priklausė rašytojų Dievo samprata. Gilinima
sis į Šv. Raštą, religinių mąstytojų veikalai, domėjima
sis filosofija žadino egzistencinę ir teologinę savipratą,
brandino ir augino tikėjimą, ir atvirkščiai, nepuose
lėjamas vaikiškas religinis jausmas geso ir ne vieną
rašytoją stūmė į būties nykulį. Galima daryti išvadą,
kad kultūrinis religijos neapipavidalinimas pertraukė
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ne vieno poeto ar prozininko vaikišką tikėjimo tradiciją
(Donaldas Kajokas, Kazys Saja, Jurgis Kunčinas, Marti
naitis,Ostrauskas). Vienas bendriausių Dievo supratimo
bruožų – svetimumas Bažnyčiai, institucionalizuoto jos
mokymo, kulto, apeigų nepripažinimas, kultūrinės ka
talikybės skelbimas. „Kūriny man svarbesnė ne religija,
bet Dievas“ (Renata Šerelytė); „esu nepraktikuojantis
katalikas“ (Kunčinas); „tikiu Dievą [...], sakausi esąs
Romos katalikas [...], bet suprasti krikščionių tikėjimą
nesijaučiu esąs pajėgus“ (Kornelijus Platelis). Ar tokia
religija be Dievo arba teorinis Dievo pripažinimas ir
tikėjimas be religinės praktikos jau yra tikroji seku
liarizacija ar bedievybės atmaina? Panašios lietuvių
rašytojų pažiūros nėra išskirtinės, jie prisišlieja prie
savitai Dievą išpažįstančių XX a. ir šiuolaikinių Vaka
rų menininkų1. Tarp jų seniai pripažįstama nuostata,
kad pasaulio supasaulinimas, sakralinės, bažnytinės
kultūros atsisakymas, kultūros kosmologinės sferos
perleidimas ontologinei plotmei išjudino sustabarė
jusius religijos ir meno santykius, įgalino kurti pagal
žmogaus kūrybos dėsnius, bet išlaikant krikščionišką
dvasią. Ne vienas lietuvių rašytojas (Juozas Aputis,
Petras Dirgėla) džiaugiasi krikščionių religijos erdve
savaip tikėti Dievą. Bet ar toks individualių tikėjimo
ribų išplėtimas neiškreipia pačios Dievo sampratos ir ar
nesukelia atgrasos tikėjimui? Ar ne dėl tikėjimo nepil
natvės, tikinčiojo būsenos nebuvimo Dievo paradoksa
lumas ima varžyti antropodicėjos klausimais – pykčiu ir
kerštu Abraomo Dievas, mįslingumu ir rūstumu Kristus
(Jonas Mikelinskas).
Kai kurie Lietuvių rašytojai (Ričardas Gavelis, Iva
nauskaitė, Kajokas, Platelis) tęsia tiek tarp Vakarų, tiek
tarp lietuvių menininkų gają domėjimosi Rytų intelek
tualiniu religingumu tradiciją. Dar sovietinės okupacijos

metais budizmas kai kam buvo kitoks Dievo ieškojimo
kelias, teikiantis šviežių saviugdos, kūno ir dvasios to
bulinimo, sąmonėjimo būdų ir metodų. Budizmą, kaip
žmoniškumo etiką, pripažįstantys rašytojai tai laiko
viena iš parankiausių literatūros ir religijos sąryšius
aktyvinančių jungčių. Antra vertus, tai netrukdo jiems
ir laikyti save krikščionimis, ir išlikti krikščionybės
kultūrinėje terpėje. Daugumai apklaustųjų tikėjimo
kūrybiškumas yra literatūrą atšviežinanti energija,
išvedanti į transcendencijos horizontą, ir kartu doro
vinis potencialas, taisantis menininko aistrų, polinkių,
racionalių sprendimų sąjauką.
Pagal tikėjimo ir gyvenimo ryšio tikrumą, gyvumą,
autentiškumą tarp atsakiusių lietuvių rašytojų gali
ma sąlygiškai išskirti du priešingus polius: siekiančius gyventi Kristumi, kuriančius religinės dvasios li
teratūrą, užgriebiančius ir mistiškos Dievo paslapties
gelmes (Puišytė, Jonas Juškaitis, Antanas Gailius);
teigiančius negatyvųjį teizmą, individualistinę etiką,
deklaruojančius gyvą Dievo nesaties, jo pasišalinimo
jausmą (Gavelis, Kondrotas). Vis dėlto galima apiben
drinti, kad daugiau ar mažiau pagrindinėms šiuolaiki
nės lietuvių literatūros pasaulėžiūrinėms tendencijoms
ats tov auj ant ys raš yt oj ai teo log iniuos e–est etiniuose
atsakymuose, kartais autobiografinio, kartais esė pobū
džio, liudija gyvastingą religijos ir literatūros sampyną:
tikras meno kūrinys nušviečia žmogaus paslaptį, religija
persmelkia literatūrą transcendentinėmis intencijo
mis, siekiniais, rašytoją uždega religine dvasia, kad
jis savo kūryba pamažu netiesiogiai atliktų žmogaus
perkeitimą2. Kita vertus, neapsigaukime, pavadindami
nihilistais tuos, kurie „Dievo nesupranta ir netiki“, bet
ir jie nūdienos civilizacijoje vadovaujasi krikščioniško

mis vertybėmis.

1
Kuschel K. J., Weil wir uns auf dieser Erde nicht ganz zu Hause
fühlen. 12 Schrifsteller über Religion und Literatur, München, 1986,
S. 155–157; Kurz P. K., Gott in der modernen Literatur, München,

1996, S. 240–244.
2
Kuschel K. J., Im Spiegel der Dichter. Mensch, Gott und Jesus in der
Literatur des 20. Jahrhunderts, Düsseldorf, 1997, S. 24.
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„Tikėjimas – tik pasaulėžiūros
aspektas...“
Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Saulius Tomas Kondrotas

Ar Jus yra kaip nors veikę Lietuvos ar užsienio dvasi
ninkai, religiniai mąstytojai, rašytojai? Jeigu taip,  kaip
tas poveikis pasireiškė?
Lietuvoje su dvasininkais kažkaip neteko susidurti,
religiniai mąstytojai ir rašytojai nežavėjo. Religinių
mąstytojų buvau pasiskaitęs, studijuodamas universi
tete filosofijos istoriją, bet jų mintys manęs nesudomino.
Vėliau, jau Vakaruose, asmeniškai teko susipažinti su
keliais dvasininkais, ir krikščioniškų, ir nekrikščio
niškų tikybų. Apibendrintai pasakyčiau, kad tai buvo
malonios pažintys su gyvais, šiltais, išsilavinusiais
žmonėmis. Blogesnį įspūdį paliko pažintys su katalikų
dvasininkais iš Lietuvos, bet jų pasitaikė vos viena ki
ta, tad platesnių išvadų negalėčiau daryti. Pastarieji,
su viena kita išimtimi, buvo tamsoki, vienapusiški,
sakyčiau, archajiški.
Kaip Jūs suprantate krikščionių tikėjimą, Dievą? Koks
Jūsų santykis su Bažnyčia?
Dievo nesuprantu ir netikiu, o krikščionių tikėjimą
laikau tik viena religijų, kurių visų svarbiausias vaid
muo – ideologinė kontrolė: reguliuoti žmonių bendruo
menes ir palaikyti tvarką. Su Bažnyčia jokių santykių
neturiu, bet man atrodo gerai, kad aibės tamsių žmonių
turi bendruomenę, prie kurios gali glaustis, nesijausti
vieniši ir niekam nereikalingi. Jei tokios prieglaudos
nebūtų, chaoso dalis pasaulyje būtų kur kas didesnė.
Kaip brendo Jūsų pasaulėžiūra, religinė ar areliginė
savimonė? Kokią religinę (transcendentinę) patirtį su
formavo Jūsų vaikystės ir jaunystės aplinka?
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).
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Vaikystėje virš mano lovos kabojo spalvota litogra
fija, vaizduojanti šv. Teresę ir visus šiurpius įrankius,
kuriais ji buvo kankinama. Ant kitos sienos – nedidelis
medinis kryželis, senų komodų stalčiuose – aibės rožin
ių, ant aukšto – katekizmai ir kitos paprastos krikščio
niškos knygelės. Viskas, kas susikaupė iš prieškario.
Mano motina ir tėvas, būdami vaikai, tikėjo, buvo die
vobaimingi, vėliau nebe, bent jau tėvas tikrai nebuvo
nė slapta tikintis. Į bažnyčią šeimoje nėjo niekas. Kai
kurios katalikų šventės – Velykos, Kalėdos – buvo ir
tebėra visados švenčiamos, bet tik iš bendros tradicijos,
be jokio religinio turinio. Vis dėlto tų sąlyčio taškų su
tikyba buvo tiek, kad būdamas kokių dešimties metų,
pasiskaitęs ant aukšto katekizmų ir šventųjų gyvenimų,
užsimaniau pasikrikštyti. Tiesa, tas noras truko neilgai
ir po kokio mėnesio užgeso. Vėliau tokios minties jau
niekad neturėjau. Filosofijos ir religijos istorijos studi
jos rodė, kad tikybos yra istoriniai reiškiniai, žmonių
visuomenės produktas, turintis savą evoliuciją, savą
raidą. Pasauliui suprasti, kita vertus, dievai irgi nebū
tini. Dieviškumo bruožų tikrovėje nematyti, paskatos
ką nors garbinti ir melstis nejaučiu.
Koks, Jūsų nuomone, yra ryšys tarp religijos ir lite
ratūros? Ar įmanoma šiais laikais religinė literatūra,
religinė poezija? Kaip jai išvengti tendencijos ir mo
ralizavimo? Ar dabar Lietuvoje yra religinės dvasios
poetų ir rašytojų?
Savaiminio ryšio tarp religijos ir literatūros, t. y. kad
literatūra negalėtų išsiversti be religijos, o religijai
būtinai reikėtų literatūros, man atrodo, nėra. Menas
susijęs su tikėjimu tiek, kiek jis susijęs su menininko
pasaul ėž iūr a aps krit ai. Pas aul is did el is ir marg as,
tikėjimas yra tik vienas visuomenės reiškinys ir tik
vienas pasaulėžiūros aspektas. Religingumas gali su
teikti menininko kūrybai atspalvį, atskaitos tašką jo
vertinimams, gal net būti kūrybos akstinu, tačiau tą
patį galima pasakyti ir apie tikėjimo nebuvimą.
Religinė literatūra ir poezija bus įmanoma visuomet,
kol bus tikinčių menininkų. Tokios literatūros paklausa
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šiuo metu, be abejo, yra smarkiai sumažėjusi, tačiau
tie, kas imasi plunksnos galvodami apie paklausą, daž
niausiai būna blogi poetai.
Tend enc ij a ir mor al iz av im as kenk ia bet kok iam
menui, religinė literatūra čia niekuo dėta. Išvengti
tų dalykų turbūt nepasiseks niekada. Visuomet bus
moralizuojančių, bet lygiai taip pat visuomet bus ir
nemoralizuojančių rašytojų. Kaip nors to paveikti tik
riausiai nepavyks, nors tinkama literatūros kritika gal
ir galėtų padėti.
Apie religinės literatūros padėtį dabarties Lietuvoje
nežinau nieko. Akylai neseku, bet pastebiu tik religinio
pobūdžio publicistikos pagausėjimą.  
XX a. literatūroje Dievas dažnai vadinamas kultū
riniu (mitologiniu) šifru. Ar tai nėra religija be Dievo,
visų pirma žmoniškumo etika? Ar moralinės kategorijos
neištirpdo pačios Dievo sampratos? Kokią vietą mitas
užima Jūsų kūryboje: ar tai labiau vaizdavimo priemo
nė, ar ir tikėjimo dalykas?
Nesu nei kultūrologijos, nei religijos ekspertas, tad
mažai ką galiu pasakyti, bet mintis, kad Dievas gali būti
tik kultūrinis šifras, man atrodo
priimt ina ir log iška. Ypač atsi
žvelgiant į istoriją, matant, kokie
primityvūs žmonės buvo ir, deja,
tebėra, Dievo konceptas galėjo ir
gali būti galingas įrankis visuome
nės tvarkai, normaliam gyvenimui
išsaugoti ir pratęsti. Objektyviai
žiūrint, tai būtų religija be Dievo.
Dievo čia reikia tik kaip atramos
dorovės principams įgyvendinti.
Ar mor al in ės kat eg or ij os gal i
išt irpd yt i Diev o samp rat ą rel i
gingiems žmonėms, to nežinau,
bet abejoju, kadangi Dievas juk
priklauso tikėjimo, o ne protavimo
sričiai ir atsiduria pastarojoje (kad
ir mitologinio šifro pavidalu) tik
tada, kai tikėjimo nebėra.

ma pasisemti alternatyvinių mąstysenos modelių savo
personažams, panašiai kaip etnografija ir antropologija.
Kita vertus, Biblijos mitai, nugludinti per tūkstant
mečius, yra labai gražūs, nelyginant tradicinių audinių
ornamentai, ir tas grožis vilioja, skatina nuolat sugrįžti,
pasimėgauti, skolintis, pasinaudoti įpinant šventraščio
motyvus į savo rašinius. Asmeniškai šventraščio ver
tybėmis vadovaujuosi tik tiek, kiek jų esama nūdienos
civilizacijoje, pagrįstoje judėjų-krikščionių tradicija.
Niekada nesu pagalvojęs, kad ką nors darysiu arba
nedarysiu todėl, kad šventraštis taip nurodo.
Ar mums žinomas Kondrotas–rašytojas jau yra padėjęs
plunksną? Ar Jūsų proza – vien praeities etapas, kuris
baigėsi, išnarsčius totalitarizmo veikimo mechaniką ir
jam pačiam nunykus?
Nežinau. Niekad nesu daręs kokių įsipareigojimų nei
imdamas plunksną, nei ją padėdamas. Rašymas nebuvo
misija, rašiau, nes patiko. Paskui rašyti nusibodo, kaip
anksčiau piešti ir tapyti. Atrodo, kad daugmaž viskas
parašyta, o kartotis nesinori. Tikriausiai parašyta ne
viskas, bet prirašyta tikrai daug, skaitytojas turi iš ko
rinktis. Kita vertus, negali rašyti
priešokiais, laisvalaikiu. Kol susi
kuri reikiamą būseną, kol įsijauti,
kartais praeina savaitės. Procesas
trunka ir dieną, ir naktį. Jeigu tuo
pat metu turi daryti dar ką nors,
jeigu išsiblaškai, viskas šuniui ant
uodegos, turi pradėti iš pradžių.
Kūryba – profesionalus dalykas.
Šiuo metu esu kitokiuose bėgiuose.
Ateity vėl viskas gali pasikeisti.
Ar kuriant pasaulį be ribų (pagal
programišką pirmąjį Jūsų apsaky
mų rinkinio pavadinimą) pavyko
išplėsti racionalizmo susiaurintą
gyv en im o vaizd ą? Ar įsteng ėt e
pažvelgti už to pasaulio ribų? Ko
kią patirtį atradote neaiškumų,
ats it ikt in um ų ir staig ių lik im o
posūkių prozoje?

Atrodo, Jūsų kūryboje nemažai
vietos užima religinis (ar metafi
Atsakyčiau, kad racionalizmo
zinis) klodas. Kokią reikšmę Jūsų
Saulius Tomas Kondrotas
susiaurintą gyvenimo vaizdą pra
prozoje turi Šv. Rašto temos, leit
plėsti pavyko. Bent jau sau pačiam. Dabar, aišku, jau
motyvai, įvaizdžiai, žmonės, situacijos? Kokią funkciją
pripratau prie to beribio pasaulio, tad nebūtinai galėčiau
jie atlieka? Kokiomis Šv. Rašto vertybėmis vadovaujatės
tiksliai pasakyti, kad štai, girdi, nuo čia jis praplatėjo.
savo gyvenime?
Didžiausia patirtis – supratimas, kad pasaulis, kurį
kiekvienas iš mūsų matome, tėra vienas iš milijardų,
Tai, kas mano kūryboje gali atrodyti kaip religinis
kad faktiškai jokio vieno bendro pasaulio nėra, yra tik
klodas, niekad nebuvo metafizinė autoriaus pozicija.
žmon ės, kiekv ien as gyv en ant is sav oj e simb ol išk oj e
Tai buvo tik įrankis ar greičiau šulinys, iš kurio gali
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Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Saulius Tomas Kondrotas

tikrovėje. Iš to supratimo išplaukia daug kas. Vienas
pavyzdys būtų tolerancija. Kitas – ciniškumas. Bet už
viską reikia mokėti...
Tarp XX a. antros pusės lietuvių rašytojų Jūs – vienas
stipriausiai neigusių kaimo kultūroje įsišaknijusią tau
tinę savimonę, o kartu joje glūdinčią religinę kultūrą.
Ar kosmopolitinė orientacija yra tinkamiausias laidas
išbristi iš kultūrinio provincializmo ir kartu atnaujinti
literatūrą bei kultūrą?
Tautinė savimonė yra laikinas ir dirbtinis reiškinys, at
siradęs sulig pirmosiomis muitų sąjungomis Europoje
ir primygtinai kurstomas politiniais sumetimais, nors,
pavyzdžiui, visiškai prieštarauja pačiai krikščionybės
idėjai. Žvelgiant istoriškai, žmonės tūkstantmečius save
tapatino su įvairiausiomis bendrijomis, tapatinimasis
su tauta šiame kontekste tėra akimirka. Nekaltinčiau
dėl kultūrinio provincializmo religinės kultūros, bet
tautinė savimonė man atrodo rimtas akidangtis, proto
ir jausmų pančiai. Literatūra ir kultūra atsigaus, kai
žmonių piniginė pastorės. Kuo daugiau bus galinčių
mokėti, kuo platesnė rinka, tuo daugiau žibalo į lite
ratūros ir kultūros liepsną. Tikimybė, kad literatūros
reikės vienam iš trijų žmonių, nedidelė. Bet kai žmonių
milijonai, tai ir poreikių įvairovė auga.
Kokias vertybes nukrikščionėjusioje erdvėje šiuolaiki
niam žmogui be Dievo gali pateikti dabartinė literatūra?
Ar moralinis reliatyvizmas yra už Jūsų vaizduojamo
pasaulio ribų? Ar Jūsų prozoje matyti ramstis,  už ku
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rio nusitvėręs herojus galėtų išsigelbėti nuo nevilties ir
asmenybės subyrėjimo?
Atsakant į pirmąjį klausimą, literatūra pirmiausia
gali išplėsti žmogaus akiratį, parodyti pasaulio ir gy
venimo turtingumą, atskleisti didelę jausmų ir mąsty
senos įvairovę ir kartu pamokyti jausmų bei mąstymo,
sukurti charakterį ir asmenybę. Literatūra gali išugdyti
žmogaus vertės supratimą ir užuojautą, bet ne tik tas
dorovines vertybes, o ir estetines. Nežinau, ar mano pro
za apsaugojo ką nors nuo nevilties, bet manau, kad bet
kokia knyga asmenybę papildo ir praturtina, net jeigu
kas nors nuo tos asmenybės ir nutrupa. Apie moralinį
reliatyvizmą – stačiai nieko nežinau.  
Ar  sekate dabartinę  lietuvių literatūrą, ar ji keliasi
po okupacijos metų iš „kultūros griuvėsių“, ar pastebite
kokių nors tikro atsigavimo požymių? Kaip rašytojas ga
lėtų prisidėti prie pilietinės, demokratinės visuomenės,
prie bendruomeniškesnės valstybės kūrimo?
Dabarties lietuvių literatūros įdėmiai nestebiu, bet
nemanau, kad čia galėtume kalbėti apie kokį nors at
sigavimą, kadangi stipri ta mūsų literatūra nebuvo
niekad. Nei prieš karą, nei okupacijos metais. Buvo
ir tebėra įdomių autorių, bet didžiausia rašinių masė
visuomet buvo silpna. Kita vertus, turbūt panašus san
tykis ir kitose šalyse.
O dėl rašytojo indėlio į demokratišką visuomenę, tai
turbūt čia tiks mano atsakymas į ankstesnį klausimą
apie vertybes.  
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Apie Vakarus ir Rytus
Irena Vaišvilaitė


„Rytai yra Rytai, Vakarai yra Vaka
rai“, – tvirtino netikėtai vėl išpopulia
rėjęs Rudyardas Kiplingas, neblogai
pažinojęs šiuo metu pirmuose laik
raščių puslapiuose nuolat minimas
vietas.
Vakarai yra Vakarai... Bet kurios
Vakarų sostinės knygynuose mato
miausiose vietose puikuojasi knygos
apie islamą, islamizmą, terorizmą,
Osam ą bin Lad en ą, Afg an ist an ą,
Pakistaną, arabų kraštus... Vienos
išleistos seniau, kitos ką tik. Interne
tiniai knygynai išbaigė žinomų islamo
ir arabų pasaulio specialistų veikalus,
kur iuos nes en iai skait ė tik kit i tų
sričių specialistai. O ką ir kalbėti apie
spaudą ir televiziją – interviu, doku
mentiniai filmai, diskusijos...
Vak ar ų pas aul is liek a išt ik im as
sau – bando sužinoti ir suprasti. Girdė
ti balsų, kaltinančių Vakarus egocen
trizmu, nesiskaitymu su likusiu pa
sauliu, nenoru jį pažinti ir teigiančių,
kad toks egocentrizmas išprovokavo
dabartinę krizę. Absoliuti dauguma
tų balsų – vakariečių, kurių savikri
tiškumo nesudrumsčia šalia sėdintis
kitas vakarietis – islamo, Afganistane
gyvenančių genčių ar islamo funda
mentalistinių grupių Pietryčių Azijoje
žinovas.
Per arabų palydovinę televiziją tran
sliuojamuose pasisakymuose Vakarai
kaltinami panašiais dalykais, bet tų
pasisakymų nelydi diskusijos apie tai,
kas yra Vakarai, kodėl Artimuosiuose
Rytuose ar Vidurio Azijoje viena ar kita
Europos valstybė elgėsi taip, kaip elgė
si, negirdėti prancūzų ar britų istorijos
specialistų svarstymų.
Šiai televizijai kartkartėmis
vaizdajuostę su dar viena savo kalba
atsiunčiantis Osama bin Ladenas kal
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tina krikščionis šimtmečius trukusiu
arabų ir musulmonų persekiojimu.
Besiklausant jo kalbų atrodo, lyg tik
vakar kryžiuočiai užėmė Jeruzalę ar
ispanai užkariavo Andalūziją. Susi
daro įspūdis, kad nei kalbančiojo, nei
tų, kam tos kalbos skirtos, neglumina
kryžiaus žygių ir JAV paminėjimas
tame pačiame sakinyje. Žinoma, bin
Ladeno kalbos yra kovos šūkiai, juose
nereikia ieškoti daugiau, negu galima
rasti. Tačiau bin Ladenas išsako gana
paplitusį „Rytų“ įsitikinimą, kad dėl
visų jų nelaimių kalti Vakarai.
Šioje situacijoje net patys didžiau
si savos kultūros kritikai Vakaruose
priv erst i prip až int i, kad konf likt o
pus ių nuos tat os yra asim etr išk os.
Egocentriškiems Vakarams vis dėlto
nesvetimas bandymas suprasti „ki
tus“ ir net polinkis už tų „kitų“ bėdas
prisiimti atsakomybę – kartais tikrą,
kartais menamą.
Jau graikų stoikai spėjo, kad barba
rai visgi kalba, o ne tik beprasmiškai
burbuliuoja. Montesquieu smalsavo,
ką persai mano apie prancūzus. XIX a.
susiformavusi kultūrinė antropologija
parodė kitą kolonializmo pusę – ne
tik  britų ar prancūzų administracijos
įvedimą, bet ir „čiabuvių“ kultūros ir
jų teisės savo namuose gyventi pagal
savo tvarką pripažinimą. Tiesa, XIX a.
beveik nebuvo vakariečių, manančių,
kad „čiabuvių“ kultūra prilygsta va
karietiškai.
Vis ų kult ūr ų lyg yb ės idėj a lab ai
nesena ir grynai vakarietiška. Mat
kai vakariečiai nori nuosekliai kal
bėti apie vienos kultūros pranašumą
prieš kitą, jie turi įvardyti lyginimo
kriterijus, nustatyti tam tikrą ver
tyb in ę hier arc hij ą, prip až int i, kad
vieni dalykai yra svarbesni už kitus.

Į hierarchijas labai skeptiškai žvel
giančio liberalizmo kūdikis – politinis
korektiškumas, – nepakęsdamas kon
fliktų, paskelbė totalinio reliatyvizmo
principą – vertybės negali būti lygina
mos, taigi nėra ir kultūrų vertinimo
bei lyginimo galimybės.
Politinis korektiškumas paplito to
liau, negu būtų galima tikėtis. Visai
neseniai Talibano švietimo ministras
Mutavakilis, atsakyda
mas į žurnalistų klausi
mus apie žmogaus teises
ir įkalintus krikščiony
bės platinimu apkaltin
tus labdaros darbuotojus,
kuriems už Biblijos vi
etos kalba laikymą gresia
mirt ies bausm ė, byl oj o
lyg koks Sorb on os ar Kal if orn ij os
universiteto doktorantas. „Ne visose
kultūrose žmogaus teisės yra vienodai
suprantamos. Mes giname žmogaus
teis es, bet taip, kaip jas apib rėž ia
mūsų religija ir mūsų kultūra. Klysta
bandantieji mums primesti savą žmo
gaus teisių apibrėžimą. Pasaulyje yra
daug kultūrų ir daug religijų“, – primi
nė vakariečiams barzdočius ministras,
akivaizdžiai susipažinęs su kultūrų
dialogo idėjomis.
Taip suprantamo kultūrų dialogo
šalininkai labai dažnai griebiasi įro
dymų, primenančių apie ne Vakarų
kultūrų didybę ar kaltes – kalbama
apie Viduramžių arabų ir kinų moks
linius bei technologinius pasiekimus,
apie XII ar XIII a. Artimųjų Rytų ir
Ispanijos musulmonų valstybių pa
kantumą ir apie to meto krikščioniškų
Vakarų barbarybę. Panašių argumen
tų nor iai grieb ias i ir bin Lad en as,
kviečiantis tikėjimo brolius atkurti
VII a. arabų šlovę.
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pastabos
Vakariečiams šie argumentai darė
ir tebedaro įspūdį. Ne taip seniai sa
vaitraštyje „Veidas“ skaičiau estetikos
specialisto Antano Andrijausko teigi
nius apie begalinį senų Rytų pranašu
mą prieš jaunus Vakarus. Sutikdama,
kad Saladinas su krikščionimis elgėsi
žmoniškiau negu kryžiuočiai su mu
sulmonais ir žydais, kad Paryžiuje ar
Kelne vyko pogromai ar kad koldūnai
mus pasiekė iš Kinijos, vis dėlto nega
liu pamiršti, kad Romoje ir Paryžiuje
dabar stovi mečetės, Londone veikia
daugybė islamo mokyklų, o Saudo Ara
bijos oro uoste net tranzitinių skrydžių
keleiviai negali išlipti iš lėktuvo su
kryželiu ant kaklo. Sunkupavadinti
žmogiškais ar kilniais Saladino gerbė
jus, kurie Niujorko dangoraižius pa
vertė krematoriumu beveik penkiems
tūkstančiams civilių.
Pastarųjų mėnesių įvykiai puikiai
parodė, kad Vakarų kultūra itin iš
tobulino sugebėjimą pripažinti savo
pačios prieštaravimus bei savo ribo
tumą. Pakanka apžvelgti nors vienos
savaitės Vakarų žiniasklaidos svarsty
mus apie karą Afganistane, jo metodus
ir perspektyvas. Tačiau rugsėjo 11 d.
itin brutaliai priminė, kad viena di
džiausių vertybių Vakaruose laikomas
pakantumas ir pagarba kitoniškumui
nėra pasaulyje visuotinai pripažįsta
mos vertybės. Maža to, kad už Vakarų
kultūros ribų pakantumas dažniausiai
nėra vertybė. Po ilgesnės pertraukos
pas ig ird o klaus im as – ar, pas ir yž ę
būti pakantūs, galime kalbėti apie pa
kantumo ribas? Ar yra dalykų, kurių
galime nepakęsti? Ar yra dalykų, dėl
kurių verta kariauti? Europos valsty
bių parlamentuose, balsuojančiuose
dėl savo karių siuntimo į pagalbą ame
rikiečiams, ne tik dešinės, bet ir kairės
politikai kalba apie vertybes...
Bet jeigu kalbame apie pakantumo
ribas, turime sugrįžti prie tam tikros
vertybių hierarchijos, pripažinti, kad
esam a abs ol iučių, taig i ir vis uoti
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nių vertybių. Sekuliariai ir liberaliai
Vakarų minčiai tai didelis žingsnis
„atgal“. Bet tik visuotinių vertybių
buvimo prielaida leidžia kalbėti ne
apie kylantį civilizacijų konfliktą, o
apie kovą už civilizaciją.
Gal jau galima kalbėti apie politinio
korektiškumo pabaigą? Vargu. Bet
įdomu, kad kai kurie Vakarų protai
pastebėjo, jog diskusijose apie musul
moniškąjį fundamentalizmą kol kas ne
dalyvavo nė vienas musulmonas, kuris
būtų studijavęs krikščioniškąjį funda
mentalizmą. Ar yra tokių musulmonų,
indusų, kinų? Jei nėra – kodėl?
Manau, kad pastarasis konfliktas
ir jo aplinkybės skatina vakariečius
įsit empt i, prip až įst ant kipl ing išk ą
maks im ą, kad „Vak ar ai yra Vak a
rai“ ir gali išlikti savimi tik būdami
ištikimi svarbiausiems savo princi
pams, pagrįstiems tam tikra vertybių
hierarchija. Pavyzdžiui, pakantumas
yra didelė vertybė tik pripažįstant
žmogaus laisvių ir teisių visuotinu
mą, krikščionių vadinamą prigimtiniu
žmogaus orumu.
Jonas Paulius II pastaraisiais mė
nesiais pabrėžia religijų dialogo būti
nybę. Religinis dialogas visų problemų
nei greitai, nei lengvai neišspręs, bet
jis gali padėti išeiti iš aklavietės, į ku
rią pasaulyje akivaizdžiai yra patekęs
kalbėjimas apie žmogaus teises.
Tą aklavietę Prahoje neseniai pri
pažino Francis Fukuyama, dalyvavęs
penktame ir paskutiniame Vaclavo
Havelo sumanyto „For um o 2000“
renginyje. Jis pabrėžė, kad žmogaus
teisės yra dorovinė šiandienos civili
zacijos raiška, bet praktiškas jų įgy
vendinimas gali būti sukarikatūrintas
ir kad diskusija apie žmogaus teises
Vakaruose visai neseniai buvo tikras
jovalas, nes vis daugėjo reikalaujamų
teisių – atsirado rasinių ir seksualinių
mažumų, čiabuvių, kaltinamųjų teisės,
teisė mirti. Be žmogaus teisių dar yra
galinga gyvūnų teisių gynėjų grupė...

Tiesą sakant, keturiose ankstesnėse
„Forumo 2000“ laidose dažniau buvo
galima išgirsti kalbų, gynusių būtent
Fukuyamos kritikuotą požiūrį į tei
ses. „Forumas“ svarstė globalizacijos
problemas ir jo dalyviai dažnai neat
sispirdavo pagundai apspardyti ne tik
ekonominę, bet ir kultūrinę Vakarų
hegemoniją, pažeidžiančią „čiabuvių“
ar panašias teises. Šiemet Prahoje
Nobelio taikos premijos laureatas
Elis Vyzelis pastebėjo, kad rugsėjo
11 d. privertė atsibusti. Globalizacijos
kritikams iki šiol į galvą nešovė, jog
galima globalizuoti blogį. Teroriz
mas yra didžiausias žmogaus teisių
pažeidimas – sakė Vyzelis.
Tęsiant Fukuyamos mintis, norisi
pridurti, kad karinio konflikto akivaiz
doje visų tų teisių išvardijimas atrodo
paprasčiausiai juokingas. Tikriausiai
juokingas jis atrodytų įvairių tautybių
ir kultūrų asmenims, dėl žmogaus tei
sių sėdėjusiems kalėjimuose, patyru
siems kankinimus ar žuvusiems.
Vakarų kultūros žmonių gyvenimo
taisyklės klostėsi labai skausmingai,
jos nėra nei tobulos, nei nuosekliai
įgyvendinamos, bet Gandhi, Sacharo
vas, kinų ir lietuvių disidentai gynė
tas taisykles, dėl jų daugybė žmonių
traukėsi ir traukiasi iš savo namų – iš
Kubos, Vietnamo, Alžyro... Kažkada
tos taisyklės buvo vadinamos euro
piet išk om is, vis ai nes en iai – „bur
žuazinėmis“, taigi skirtingomis nuo
„socialistinių“ ar, kaip teigia Talibano
švietimo ministras, „islamiškų“.
O gal yra įman om os vis uot in ės
taisyklės, pagrįstos visuotinėmis ver
tybėmis? Taisyklės, kurių privalome
laik yt is net tad a, kai opon ent ai ar
priešininkai jų nesilaiko?
Kad ir ką manyčiau apie pacifis
tus, prot est uoj ančius prieš taikių
gyventojų aukas Afganistane, turiu
prisiminti, kad „Rytuose“ nebuvo nė
vien os dem onstrac ijos prieš civilių
aukas Niujorke.
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Eilėraščiai
Jonas Juškaitis

Žolę žalią kaip gaisą,
Gaisą žalią kaip žolę matau.
Vėduliavo kadaise
Eglė vasaros naktį man, tau.
Tie rugiai, kur šlameno
Per naktis vilnimis, kiek regiu,
Tavo, žeme, o mano
Tik bangavimas tavo rugių.
Mūsų kartos sutilpo
Visos čia į vardus tuos pačius.
Nuo kalnelio supilto
Jojant – eglė žirgams pro karčius.
Vakarai susimąstę.
Žalios žvaigždės danguj žaliame.
O kas verktų manęs, tie
Jau seniai apverkti po žeme.
Skaistūs kito negavę
Ženklo apdovanot niekada,
Kaip į širdį ar galvą
Tik su mirtina duota žaizda.
Eglė bangpūčiui vartos,
Kur vardu kam pašaukti dar liks,
Nors išmirusios kartos
Ir didžiausia tautos mūs dalis.
1999

***

Mėlynas pavasaris, narcizai
Tarsi moters skaudančiom galvom
Ir beprotiškom akim: tas visai
Žemei gyslom veržiasi gyvom.
Su nėščia, nuleidusios blakstienas,
Kalbasi nėščia apie namų
Dvasioj langus, pilnus mėnesienos,
Įsčioj klausant kūdikiams, ramu.
Dievo veidą skaistųjį užtemdę,
Drumsis žemės rūpesčiai širdies
Tylioje gelmėj rytoj, kaip šiandie...
Nors tik vienas Dievas tegirdės.
Nakčiai saulė uždega mėnulį.
Užaugintam gaudesio varpų
Man pakalnių vandenys sugulę
Atsidūsta užmiršties kvapu.
Jei bus liūdna šioj šviesoj, tai, skliaute,
Dievas mano liūdesyj gyvens.
Ir keliai, kurie skirti keliauti,
Purvinuos šlamėjimuos rudens.
Ir lelijos, svyrančios į tylą,
Baltos bus kaip buvo nuo pradžios.
Auga žuvys, uodegos joms skyla.
Šakos pumpurus galuos pražios.
Praeityj nuo atdūsio nutolo
Žemė, eina liūdesys keliu.
Oras pilnas blizgesio geltono.
Juodas medis darosi žaliu.
Mėlynas pavasaris, ir šventai
Dienai gęstant, iš kažkur aidu
Dainininkės balsą instrumentai
Varijuoja gailesčiui gaidų.
2001
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Bažnyčia prie turgaus

***

Žaroj bažnyčia bokštais savo,
Joj Saule Apsisiautus būna.
O saulė dieną pabučiavo
Ir mena Mindaugo karūną.

Tyloj tu nuolat man šlamėjimas
Ir vėjo tu pašnekesys.
Koks mūs gyvenimas, kaip ėjo mums, –
Priglaudus ausį ji klausys.

Kaip kels senelė susiglamžius,
Kur mirs pati, kitos pravirkti
Palaidotos, taip eina amžiuos
Mūs kaulais lelija pro mirtį.

Grįžtu iš sapno. Ir nežinoma,
Ko netekau ir ko dar liks.
Manęs paties tik negrąžinamo
Negrįžta didelė dalis.

Naktis žvaigždėm tamsas išblizgins.
Savi ir tie – verksmingo veido,
Ir ta pavargėlė nubrizgus,
Ir – kad jus tokius Dievas leido...

Diena akis atmerkė spinduliu.
Kas buvo kuo, kas kuo yra,
Po pradžiai būto žodžio didelio
Išaiškins vien mirties tyla.

Pasauli mano, pasisekti
Padėk visiems. Kankina miestą
Kaitra kaip dykumą – per naktį
Įkaitę akmenys nevėsta.

Banguoja ilgesiu savojoje
Galybėj vasara per mus,
Lyg tyliai skambintų Segovija
Alhambros atsiminimus.

Aplink šventorių – lyg varžytis,
Kuriam puikiau pagelst pritinka,
Visokie lapai, net mažytis,
Ims rudenėlį išmintingą.

2001

Visi gyvenimą pamėgę.
Žiūriu į svetimas nasturtas.
O jis spindėdamas prabėga...
Gražus toks vakaro neturtas.
Tėvynėj mes tėvynės klaikūs
Netekę buvom... kraujo pirkto...
Lyg nemielu balsu koks vaikas
Per Pakylėjimą pravirktų.
Jazminai, liepos ir alyvos
Pakelėmis, kur žaros vienos
Aplink turgavietę – kaip gyvos
Visatos kūdikystės dienos...
2001
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***
Kaip akmuo į vandenį krintu,
Dieve, į Tave: žinojimas ratu
Plečias, o tikėjimas giliau
Vis gramzdina, nes Tavyj kartu
Su tikėjimu ir su žinojimu, kas Tu,
Kaip akmuo nurimt apsivaliau.
Kai nėra ko būta – tai, kas būna,
Atsimint žiūrėdamas, skubus
Užmarštin, matau pro saulę liūdną
Tai, kas bus, kada manęs nebus.
Ir ne žemės pasakas dainuoju
Aš dabar – stebiuos vien, kaip lakiai
Žemėj ir gyvenimu manuoju
Tu tik savo pasaką sekei.
2001
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apžvalga
Monsinjoro Kazimiero
fenomenas
Vaclovas Aliulis MIC

Po a. a. monsinjoro Kazimiero Vasi
liausko mirties jau praėjo kelios sa
vaitės, kurias užpildė nesibaigiantys
žavūs atsiliepimai bei dėkingi atsimi
nimai, pasikalbėjimų aidai žiniask
laidoje ir gyvų žmonių eilių eilės prie
karsto, minia per laidotuves, būriai
prie kapo per Vėlines. Viskas jaudi
namai gražu, nors kartais padrumsčia
mirusiojo ramybę ne itin korektiškas
atskleidinėjimas viešumai jo asme
nin ių nuos tat ų, kur ias žurn al ist ai
„išpešė“ iš silpnėjančio ligonio.
Nors mėnuo – mažas laiko atstumas,
vis dėlto galima teigti, kad mūsų jud
riame gyvenime pirmieji įspūdžiai jau
yra išsakyti ir leistina mėginti imtis
šiokios tokios refleksijos apie garbųjį,
brangųjį velionį, vadintą „visos Lietu
vos monsinjoru“, „tiltu, jungusiu Lie
tuvą su Dievu, – jis dabar sugriuvęs“
(ar kas atstatys?).
Monsinjoras Kazimieras Vasiliaus
kas iš tiesų yra buvęs ir lieka didelė
Apv aizd os dov an a Liet uv ai. Sav o
asmenybe, interesų platumu, labai
nuoširdžiu gerumu jis gebėjo kurti ir
palaikyti Katalikų Bažnyčios ryšį tiek
su daugeliu liaudies varguolių, tiek
ir su kūrėjais bei politinio gyvenimo
vadais. Prezidentas Valdas Adamkus,
sužinojęs apie Monsinjoro mirtį, pa
sakė tai, ką tikriausiai išgyveno visa
Lietuva: „Netekome tikro dvasininko
ir žmogaus, vienos šviesiausių mūsų
laikų asmenybių. Jo šviesus optimiz
mas, dvasios stiprybė buvo ir, manau,
liks žmonių širdyse kaip tikras dva
sinis orientyras, padedantis įveikti
sunkumus, dvasios nuopuolį ir siekti
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vis us Liet uv os žmon es vien ij ančių
vertybių“ (ELTA, 2001 10 14).
Mėginsiu pažvelgti į monsinjoro Ka
zimiero fenomeną, remdamasis ir savo
paties bendravimo su juo patirtimi, ir
kitų atsiliepimais.
Susitikimai, bendri keliai
Pirmoji trumpa pažintis – Kauno
kunigų seminarijoje 1942 m. (vėliau
arkivyskupo Mečislovo Reinio kvie
timu jis su būreliu kitų entuziastų
perėjo į tuo metu kuriamą lietuviš
ką Vilniaus seminariją). Įsidėmėjau
nedidutį, smulkų, meilų idealistą ir
optimistą.
Antrą kartą susitikome, kai 1948 m.
vasarą patekau į Vilnių. Kenčia jo siela
dėl tautinės ir religinės priespaudos,
bet nepraradęs vilčių, nesvarstydamas
pas ir yž ęs auk ot is už a te it in ink o ir
lietuvio kunigo idealus. Po metų kun.
Kazimieras jau lageryje.
Trečias susitikimas 1956 m. rudenį
Švenčionyse, kai jis buvo trumpam iš
leistas laisvėn. Džiaugėsi, kad senukai
senutės gauna pensijas, kad daug yra
mokyklų ir mokinių, ir sielojosi, kad
valdžia slegia Bažnyčią, slopina tauti
nę mintį, prievartauja inteligentiją.
Ketvirtas kartas, arba jau visa su
sitikimų kaskada, – po Latvijos trem
ties. Bendravimas visą laiką šviesus,
tik kunigas Kazimieras kartoja, kad
jaučiasi blogiau negu lageryje, nes
žmonės priblokšti, įbaiminti, iš tolo
lenkiasi kunigo.
Penktas mūsų bendravimo periodas.
Kun. Kazimieras Vilniuje, Šv. Rapolo

bažnyčioje. Jam pavedama atlikinėti
daug bažnytinių patarnavimų. Jis mė
gina juos sušildyti, suasmeninti savo
nuoširdumu, domėdamasis kiekvienu
sutinkamu, ypač jaunu žmogumi, at
rasdamas jo sieloje deimančiukų. Gydo
sužeistas sielas, įsiskaitęs į Fiodoro
Dostojevskio „Pažemintuosius ir nu
skriaustuosius“. Kunigai juokaudavo:
„Ar suskaitei, kiek kartų šiandien per
pam oksl ą kun. Kaz im ier as pac it a
vo Dostojevskį?“ Tylomis bendrauja
su keliomis ar keliolika inteligentų
šeimų: su menininkais Vildžiūnais,
gydytoju Vincu Rasteniu, prof. Vanda
Zaborskaite, Šalkauskiais, – ir mane
nusiveda Kūčių valgyti į velionio pro
fesoriaus Stasio Šalkauskio šeimą.
Iš jo daug sužinau apie Maskvos di
sidentų judėjimą. Gaila, nepataikiau
į akademiko Andriejaus Sacharovo
aps il ank ym ą kun ig o but e virš Šv.
Rapolo bažnyčios zakristijos.
Vėliau – visa siela džiaugiasi At
gimimu, nors nesibrauna į jo priekį.
Vysk. Julijonas Steponavičius ištrau
kia kun. Kazimierą iš vikarėlių eilių
ir skiria atgaunamos Arkikatedros
kleb on u, išr ūp in a jam pop iež iaus
rūmų kapeliono – monsinjoro garbės
vard ą (tur ėj au mal on um ą Rom oj e
surašyti mašinėle vyskupo prašymą
tuo reikalu). Katedros atšventinimas,
jos administravimas ir sielovada, šv.
Kazimiero relikvijų grąžinimas, Sau
sio 13-osios aukų laidotuvės, arkiv.
Julijono Steponavičiaus laidotuvės,
arkiv. Audrio J. Bačkio atvykimas,
Šv. Tėvo lankymasis, atkurtos kunigų
seminarijos rektorystė. Sukis ir sukis,
o plaučiai pavaišinti anglių dulkėmis,
o kepenys nukentėjusios nuo nekvalifi
kuoto maitinimo tremtyse ir apskritai
nekvaršinant sau galvos klausimais
„Ką valgysime?“ ar „Kuo vilkėsime?“
(Mt 6, 31), kartais širdis neritmingai
tabaluoja.
Bendraujame, dažnai talkinu, ko
mentuodamas to meto didžiųjų švenčių
lit urg in es apeig as. 1991–1993 m.
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tamp u nuol at in iu Mons inj or o ben
dradarbiu, Arkikatedros rezidentu.
Abiem nė į galvą neateina, kad vieno
saulė galėtų temdyti kito saulę, tad
jis mielu noru skiria man sumas su
pamokslu, transliuojamas per radiją,
o sau pasilieka, kas jo širdžiai mie
liausia – kuklias Mišias su vaikais.

jus ar mane atsiklauptų?!“ – „Ne prieš
mane tegul klaupiasi, o prieš Lietuvą“,
– atsakiau, bet atsakymas pašnekovų
nepatenkino. Paskui mons. klebonas
porą mėnesių vis skirdavo man laikyti
vienas tų šv. Mišių, kurios netran
sliuojamos per radiją. Specialiai ar
ne specialiai – neklausiau, ir jis nieko
neaiškino.
Nep ais ant
šio epiz od o,
mūs ų sant y
kiai liko šilti.
Kai 1993 m.
t u r ė j a u i š 
vykti į Romą,
mačiau, kad
jis su tikr u
liūd es iu sa
kė: „Gal jau
Mons. Kazimiero Vasiliausko 50-ties metų kunigystės medalis.
neb ep as im a
Aversas, reversas. Dail. Petras Gintalas
tysime...“ Ra
min au, kad
Šie apspinta altorių ir prilimpa prie
protarpiais parvažiuosiu, ir taip buvo,
meilumu trykštančio balto senelio.
bet jo apgailestavimas man labiausiai
Jiems sakomi dorinamieji pamokslė
įkrito į širdį iš visų palydinčiųjų.
liai su pavyzdžiais (dažniausiai apie
Pažiūros į evangelizavimo būdus
gerą mergytę ir blogą berniuką, kar
nelauktai išsiskyrė dar vienu atveju.
tais atvirkščiai). Daug kalbama apie
Vyko pasitarimas, rodos, Švietimo mi
mamą, tėtę, senelę ir draugus, ne per
nisterijoje tikybos dėstymo mokyklose
daug apie Jėzų (atsiprašau, jei klys
klausimu (turbūt tai buvo 1989-ieji).
tu), bet vaikais Monsinjorui neteko
Prof. Meilė Lukšienė pareiškė, kad
nusivilti, kaip ne kartą nusivildavo
ats kir ai tik yb os mok yt i ner eik ėt ų,
suaugusiaisiais.
užtektų humanistinės moralės, kuri
Šiuo laiku Monsinjoras širdimi pa
juk mūsų krašte suvokiama krikščio
linksta prie „buvusiųjų“. Labai nori
niškai. Mudviem su tėvu Jonu Boruta
atleisti visą sovietinių metų praeitį
buvo netikėtumas, kai prof. Lukšienės
net ir neatgailojantiems dėl jos, už
pažiūrai pritarė ne tik jos (ir mano)
tai jų iš karto pamėgtas. Kai 1992 m.
bičiulė prof. Vanda Zaborskaitė, bet ir
vasarą, artėjant Seimo rinkimams ir
mūsų brangusis Monsinjoras. Tada su
referendumui dėl Konstitucijos projek
t. Boruta turėjomeaiškinti, kad, tiesa,
to, Vyskupų Konferencija išsiuntinėjo
moralės postulatai apskritai sutampa,
skaityti bažnyčiose laišką (kurį ar tik
bet skiriasi motyvacija. Ką pasaulie
nebus konsultavęs ir nuncijus Justo
tinės moralės ar etikos mokslas teigia
Mullor Garcia?), buvo jame pastrai
tik dėl natūraliųjų, žmogiškų motyvų,
pa apie tai, kad nusikaltusieji Dievui
krikščioniškoji moralė tai papildomai
ir Tėvynei turi aiškiai tai atitaisyti.
pagrindžia religiniais motyvais, teikia
Išdrįsau ta pačia kryptimi laišką iš
antgamtinių paskatų ir religinių ugdy
sakyklos pakomentuoti, tai grįžusį į
mosi priemonių. Galų gale sovietinės
zakristiją Monsinjoras ir tuomet Ar
mokyklos auklėtiniai negavo didžiulės
kikatedroje patarnaudavęs Viktoras
kultūrinio palikimo dalies, Švento
Petk us ėmė spiest i man e į kamp ą:
jo Rašt o ir krikščion išk os kult ūr os
„Kaip galėtume jūs ar aš reikalauti,
vyksmo pažinimo, – neturėtų toliau
kad tie nusižengusieji ateitų ir prieš
taip tęstis.
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Sup rat om e, kad garb iaj am Mon
sinjorui yra artimiausia natūralioji
dorinė plotmė, labai brangios žmogiš
kosios vertybės, tautiniai ir moraliniai
idealai, ne visada siejami su Kristumi
ir Bažnyčia.
Ar tik ne 1997 m. rud en į mons.
Kazimieras su būreliu kitų Lietuvos
kunigų apsilankė marijonų vienuoli
jos centre Romoje, via Corsica 1. Savo
prak alb ėl ėj e par eišk ė: „Laim ing as
žmogus, kuris gavo kentėti už savo
idealus. Esu vienas tų laimingųjų“.
Klaus yd am ies i jo kalb ų sus ir in
kimuose, pokalbių per TV ir radiją,
dažnai išgirsdavome minint „šviesos
pasaulį“, „idealus“, „aukštąsias verty
bes“. Kok ios tai vert yb ės, tik ret ai
vien ą kit ą nur od yd av o: ties ą, gėrį,
altruizmą, sąžiningumą. Kieno kito
tok į pad ang e skriej ant į kalb ėj im ą
būtume palaikę anachronizmu, mig
lotu neįpareigojančiu moralizavimu,
o jam tiko.
Pomirtiniai aidai
Mąstant apie garbaus bičiulio išgy
venamą ir deklaruojamą idealizmą,
klausantis daugelio žmonių atsimi
nimų, netikėtai sušvito mintis: Kazi
miero dvasioje buvo užkonservuota jo
ateitininkiška jaunystė, o konserva
vimui patarnavo tie du ne Lietuvoje
praėję dešimtmečiai.
Turiu iliustraciją iš Australijos. To
žemyno lietuvių sielovados direkto
riaus kun. Juozo Petraičio MIC pa
kviestas, 1997 m. pavasarį aplankiau
šešis ar septynis Australijos lietuvių
telkinius, padėdamas jiems atlikti ga
vėninį-velykinį susikaupimą. Ir kas?
Keliose vietose, ypač Adelaidėje, radau
graž ių graž iaus iai išl aik yt ą mūsų
kartos jaunystę, to meto ateitininkų
nusiteikimus. Gėrėjausi ir stebėjausi.
Gyvenimo vėtrų mėtyti ir vėtyti, viso
kios gyvenimo patirties įgiję žmonės
nesutapo su svetima aplinka, vidumi
izoliavosi nuo jos ir išlaikė iš gimtinės
į kitą žemės rutulio pusę atsivežta,
kas jiems esm ing a ir brang iaus ia:
lietuvišką katalikišką dvasią, idealius
nusistatymus ir vertinimus.
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Kita iliustracija – pasikalbėjime su
„Lietuvos ryto“ korespondente (2001
10 20, Nr. 246) išsakytas monsinjo
ro jaunų dienų požiūris į mergaites,
nepakitęs per visą gyvenimą: „Mer
gaitės man visos buvo tokios gražios,
šventos, o jų pasaulis daug gražesnis
negu berniukų. Visada mano draugės
buvo moterys, jos daug jautresnės,
dvas ing esn ės“. Šiuos žod žius skai
tydamas taip ir regiu XX a. ketvirto
dešimtmečio ateitininkutes. Deja, da
bar labai retai pasitaiko sutikti tokių
mergaičių. Jas man kartais primena
jaunos vienuolės, jų kandidatės ir ti
kinčios, nuoširdžios, šviesios ir doros
pasaulietės.
Korespondentė pripažįsta, kad jos
pask ut in is pok alb is kel ios dien os
prieš mirt į Mons inj or ui buv o per
ilgas ir per sunk us, o mes gal im e
paklausti, ar delikatu ir humaniška,
„lašelinei lėtai kapsint“, stengtis kuo
daug iau išt raukt i iš silp no lig on io
net ir apie tai, apie ką jis būtų linkęs
nutylėti, apie ką, sveikas būdamas,
nem ėg o kalb ėt i nė su paš auk im o
draugais. Turbūt esama ne tik foto,
bet ir žodžio paparacių... Štai apie
svajonę tapti vyskupu nesu iš jo gir
dėj ęs nė menk iaus ios užuom in os.
Atvirkščiai, jam nelipo prie širdies
nei išk ilm ing os ios vysk up o funkc i
jos, nei adm in istr av im o par eig os,
kurių vyskupui apstu. Jį vargino ir
katedros, ir kunigų seminarijos ad
ministravimo reikalai.
Ar įsivaizduojame Vaižgantą vys
kupą? Jis pats būtų stebėjęsis tokia
perspektyva, ir mus ji stebina. Tas pat
su mūsų mieluoju Monsinjoru, kurį
daugelis vadinome antru Vaižgantu.
Nereikėjo jam vyskupystės, su mitra
jam būtų buvę sunkiau būti savimi.
Maironis vos vos netapo vyskupu,
kažkas pakišo koją, tada buvo paguos
tas aukščiausiu prelato laipsniu – gavo
apaštalinio protonotaro titulą. Bet ar
būtų Maironis tautai didesnis, tapęs
vyskupu?
Ties a, kad mons inj or o ar garb ės
prel at o tit ul as kart ais teik iam as
besit ik int iems mitr os ir jos neg a
vus iems. Vis ad a mat est i daug iau
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tink am ų mitr ai užd ėt i galv ų neg u
mitr ų. Bet vysk up o par eig os ski
riam os ne už nuopeln us, o žiūr int
kand id at o tink am um o būt i vysk u
pij os vad ov u.
Neaiškumai
Kurijos parengtame nekrologe pa
sakyta: „1997 m. po kelių pakartotų
prašymų mons. K. Vasiliauskas at
leidžiamas iš Vilniaus Arkikatedros
kleb on o par eig ų ir jo praš ym u pa
skiriamas emeritu [t. y. pensininku,
– V. A.] prie Vilniaus Šv. Mikalojaus
bažnyčios“. Tuo tarpu minėtame po
kalbio įraše teigiama, kad mons. Kazi
mieras buvęs atleistas tą pačią dieną,
kada paprašė.
Kaip ten iš tikr o buv o? Kad ang i
mirusio nepaklausi, pasiteiravau ar
kivyskupijos kurijoje. Vysk. Juozas
Tun ait is perž iūr ėj o dok um ent us ir
rado tokią eigą.
1994 06 05 mons. Vasiliauskas pra
šosi nuo liepos 1 d. atleidžiamas iš Se
minarijos rektoriaus ir Arkikatedros
Bazilikos klebono pareigų dėl pablo
gėjusios sveikatos – širdies aritmijos
ir kt. Po mėnesio arkivyskupas raštu
pap raš o dar tęst i siel ov ad os darbą
Arkikatedroje ir žada paskirti talkon
vikarą. Tik po metų, 1995 08 25, pa
tenkinamas prašymas atleisti iš Semi
narijos rektoriaus pareigų (tikriausiai
prašymas žodžiu ne sykį arkivyskupui
primintas, nes Arkikatedroje nuolat
susitikdavo).
1996 05 14 raštu Monsinjoras pri
men a, kad jau prieš dvej us met us
prašėsi atleidžiamas iš klebono parei
gų ir dabar, medikų skatinamas, vėl
prašo atleisti iš Arkikatedros ir leisti
prisiglausti prie Šv. Mikalojaus baž
nyčios. Turėjo dar praeiti kone metai,
ir tik visiškai priartėjus 75-mečiui,
1997 04 05, arkivyskupas atsiliepia:
„Nebedrįstu nekreipti dėmesio į Jūsų
prašymus raštu ir žodžiu...“
Įvair iom is prog om is mat yd av au,
kaip ark ivysk upas, dabar kardino
las, Audrys Juozas Bačkis brangino
Monsinjorą ir jį gerbė. (Tai nereiškia,
kad turėjęs visada aklai jam pritarti.)

Jeigu kelios dienos prieš mirtį mūsų
velionis prabilo apie „dvi saules“ ir
arkivyskupo bodėjimąsi juo, tai man
klausimas, ar kartais ligonio nesu
klaidino atmintis ir emocijos.
Dvasininkų apsistumdymai dėl am
bicijų – tokia tolima man sfera, kad
nenoriu prie jos ilgiau sustoti.
Pasaulietiškąją visuomenę nuolat
int rig uoj a kun ig ų cel ib at o klaus i
mas, ir ne sykį atrodo – dar labiau
negu pačius kunigus. Apie 1960 m.
buvo pasaulyje atliekama anonimiška
apklausa šia tema. Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas vysk. Juozapas
Mat ul ait is-Lab uk as pas ir ūp in o jos
atlikimu Lietuvoje. Gauti duomenys
parodė, jog didelė kunigų dauguma
pageidauja, kad kunigams liktų celi
bato pareiga.
Mons inj or as pam in ėj o pop ul iar ų
humoristinį teiginį (jis mėgo ir mokėjo
juokauti): „Kažkoks senelis, ganėtinai
nukvakęs popiežius ėmė ir uždraudė
[kunigų] vedybas“ (pokalbis su „Lietu
vos žinių“ korespondente, 2001 10 15,
Nr. 241). Monsinjorui tikriausiai buvo
žinoma, kad šv. Grigalius VII (popie
žiavęs 1073–1085 m.) neišrado celi
bato, tik sutvirtino kelis šimtmečius
prieš tai gyvavusią (su svyravimais
ir išimtimis) praktiką. Ligos patale
mūs ų vel ion is leid o sau pas vaj ot i
apie galėjusias atsirasti Lietuvoje 600
darnių kunigų šeimų. (Beje, ar visada
garantuota ta darna? XIX a. Rusijoje
daug „pop ov ičių“ tap o maišt ing ais
revoliucionieriais.)
Vėl pas it elk im e vaizd uot ę: mūs ų
Kazimieras su gražia šeima, apsup
tas myl inčios žmon os, būr io vaik ų
ir vaikaičių. Ar būtų jis tada galėjęs
taip išdalyti laiką ir širdį šimtams ir
tūkstančiams besiblaškančių sielų,
kaip tai darė būdamas vienas?..
Pats Monsinjoras sau tokio vaizdo
netapė. Minėtame pokalbyje „Lietuvos
ryte“ jis tvirtino, kad jam „niekada
neatėjo mintis išsižadėti kunigo su
tanos“ ir kurti šeimą, net ir Latvijos
tremtyje, kai nebuvo leidžiama viešai
eiti kunigo pareigų ir reikėjo dirbti
kroviku, tąsytis su 100 kg svorio javų
maišais.
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Skait ėm e, kaip šveln iai jis pris i
mena savo gimnazijos drauges, o kartu
sako, kad nė iš jų nebūtų galėjęs išsi
rinkti idealios gyvenimo draugės: „Aš
galėčiau mylėti tik tokį žmogų, kuris
yra visų vertybių įsikūnijimas. O viena
mergaitė buvo graži, kita – protinga,
trečia – gera“. Dvasios ir kūno var
guol ius myl ėj o bes ąl yg išk ai, o vis o
gyvenimo draugei – neįmanomi rei
kalavimai. Ar nesutiko „svajonių mer
gaitės“? – „Gal ir buvo tokia mergaitė,
bet ji niekada to nesužinojo“.
Atsimenu, kartą Monsinjorui pa
siguod žiau dėl pas it aik ančių sus i
žavėj im ų. Jis ats il iep ė lyg iai kaip
kitados Vaižgantas: „Aš tam neturėjau
laiko“.
Reziumuodami žmogaus gyvenimo
vaizdą, turime teisę pagalvoti ne tik,
koks jis buvo, bet ir koks galėjo būti.
Tarkime, Vasiliauskų Kaziukas nepa
sirenka kunigystės. Tada jam aiškus
kelias į literatūros studijas, veikiau ne
į kūrėjus ar literatūros mokslininkus,

Laimą Abraitytę, Joną Kvederaitį ir
daugiau, bet sunku palyginti jų išda
lijamą gėrį su Monsinjoro paskleistu
gėriu, taip pat – jų garsą su Monsin
joro garsu. Monsinjoro atvejis parodo,
kuo iš tiesų yra privilegijuotas kunigo
pašaukimas, kokias plačias ir įvairias
galimybes skleisti gėrį jis duoda.
Matydami šias galimybes, įvykdy
tas monsinjoro Kazimiero gyvenime,
palinkėkime, kad kuo daugiau kunigų
kartu su tikėjimu panašiai skleistų
gerumą, nuoširdumą, praktišką arti
mo meilę. Ne visi mes, kunigai, taip
graž iai pan aud oj am e Bažn yčios ir
laisvos visuomenės mums teikiamas
galimybes. Nemanau, kad turėtume
dosnesnę širdį, sukūrę šeimas.
Palyginimai
Atsisveikinant su visų mūsų Mon
sinjoru, kažkaip savaime kyla noras
palyginti jį su kitais iškiliais ir žino
mais Lietuvos dvasininkais, jau miru

Kun. Ričardas Mikutavičius, Justinas Marcinkevičius, kun. mons. Kazimieras Vasiliauskas.
1997 gruodžio 19 d. LVGA

o į pedagogus. Kažkuri Lietuvos mo
kykla turi puikų literatūros mokytoją,
mylimą mokinių, branginamą kolegų,
pas ir eišk iant į Birž ų ar kur io kit o
miesto kultūriniame gyvenime. Tai
gražu, garbinga, bet gerokai ribota.
Žinau puikių literatūros mokytojų –
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siais: kunigu Ričardu Mikutavičiumi,
kardinolu Vincentu Sladkevičiumi,
kunigu Česlovu Kavaliausku.
Su a. a. kunigu poetu Ričardu Mi
kutavičiumi. Abu – poezijos mylėtojai,
bet vienas ir rašė, o kitas tik mintinai
mokėjo šimtus lietuvių ir rusų poetų

eilių. Kun. Ričardas atnaujino kelias
bažnyčias ir sukaupė, sako, penkių
milijonų litų vertės meno kolekciją.
Mons. Kazimieras visą dėmesį ir triūsą
skyrė sieloms, ne sienoms, o jo visas
lobis – knygos. Abu man brangūs, abu
traukė žmones kaip magnetas geležį,
bet monsinjorui Vasiliauskui buvo to
limas pompastiškumas, ir, manyčiau,
jo poveikis žmonėms siekė giliau.
Su kardinolu Vincentu Sladkevičiu
mi labai daug bendra: neturtas, nuo
širdumas, prieinamumas, visuotinis
atlaidumas. Iš dalies skiriasi požiū
riai į kai kurias Bažnyčios dogmas ir
drausmę. Kardinolas pasiryžęs guldyti
galvą už kiekvieną jos tikėjimo tiesą,
Monsinjoras kartais priartėdavo prie
pasauliečių mąstysenos, nors nieko
neatsisakė ir nepaneigė.
Man atrodo, kad pokalbyje pareikš
tos ios abej on ės – dėl neį sig il in im o
(galėjo lageryje ir tremtyje kai ku
rias teologijos žinias išbarstyti) arba
tiesiog prisitaikant prie silpnai reli
giškai informuotos pašnekovės. Abi
paminėtos dogmos siejasi su Atpirkėjo
motina. Ką jos sako?
„Nek alt as švč. Merg el ės Mar ij os
prasidėjimas“ Bažnyčios ir teologijos
supratimu išreiškia tą faktą, kad švč.
Marijos siela nuo pat jos egzistavimo
prad žios buv us i prip ild yt a švent u
mo malonės ir nepaliesta gimtosios
nuod ėm ės. Pas aul iet išk us žmon es
šis klaus im as dom in a maž iaus iai.
Monsinjoras, be abejo, pavartojo šį
terminą taip, kaip jį dažniausiai var
toja pasauliečiai, turėdami omenyje
Jėzaus gyvybės prasidėjimą Marijos
įsčiose Šventosios Dvasios veikimu,
neprisidedant vyrui. Nepamąstoma,
kad jeigu Marijos prasidėjimas, tai
kalbama apie jos, ne Jėzaus gyvybės
pradžią. Monsinjoras, kaip ir kiek
vienas krikščionis, dažnai kalbėdavo
Apaštalų tikybos išpažinimą: „Tikiu į
Dievą Tėvą... ir į Jėzų Kristų, viena
tinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris
prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė
iš Mergelės Marijos...“ Monsinjoras
sup rat o, kad nel engv a šit ai tik ėt i
tiems, kurie užmiršta, kuo arkangelas
Gabrielius pagrindė, apreikšdamas šią
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žinią Marijai: „Dievui nėra negalimų
dalykų!“ (Lk 1, 27).
Kita abejonė: „Kaip per pamokslą
man įtikinti žmones, kad ji [švč. Mer
gelė Marija] su visu kūnu buvo paimta
į dangų?“ Pabrėžiama „su visu kūnu“,
suvokiant žmonių įsivaizdavimą, jog
tuo tvirtinama, kad ji nukeliavusi į
dangų su savo žemiškuoju kūnu, su
visais kasdieniais jo poreikiais, ribo
tumais ir vargais. Betgi kalbama apie
kitokį kūną. Katalikų Bažnyčia (pa
našiai, tik truputį kitaip Stačiatikių
Bažnyčia) tiki ir tvirtina, kad Marija
paimta į dangų su perkeistu, sudva
sintu kūnu – tokiu, kaip iš numirusių
prisikėlusio ir dangun įžengusio Kris
taus kūnas. Tai visai kita plotmė, kiti
parametrai. Monsinjoras, tikėdamas
Kristaus įžengimą į dangų, galėjo ne
sunkiai pripažinti, jog Kristus galėjęs
amžinybėje ir savo Motinai suteikti
tokį būvį, kaip Jo paties.
Monsinjor as išs itaręs už eutan a
ziją? Manau, pirmiausia jam rūpėjo
pag uost i tą mot in ą gyd yt oj ą, kur i
pirmiausia visomis jėgomis kovojo,
kad sunkiai sužalotas sūnus nemirtų,
o paskui nusivylė tos sunkios kovos
vaisiais – didžiuliais kentėjimais – ir
medicinos priemonėmis padėjo jam
numirti. Monsinjoras gebėjo įsijaus
ti į tokią beviltišką motinos būseną
(kančią, neįprasmintą maldos ir at
sidavimo Dievui), bet kartu aiškiai
pasakė, kad pats taip padaryti nega
lėtų. Užuojauta tarytum pateisina, o
dvasia, prigimtis nesutinka pribaigti
net ir beviltiško ligonio.
Trečią palygintiną vardą išgirdau
ne iš žiniasklaidos, bet iš tikinčiųjų
lūpų: kunigas Česlovas Kavaliauskas!
Kaun o sem in ar ij oj e jie buv o kurs o
draugai, ryšys nenutrūkęs ir Kaziukui
persikėlus į Vilnių. Abu lagerininkai,
abu nieko neteisiantys, dosnios širdies
žmonės. Kun. Česlovas vieną Kūčių
vakarą atidavė užėjusiems senukams
paskutinį savo švarką ir vienintelę
sutaną ir džiaugėsi tapęs panašus į
šv. Juozapą Betliejuje Kristaus gimi
mo naktį...
Kun. Kavaliauskas, Dievo apdova
not as gen ial iais gab um ais vis iems
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mokslams, ieško jų sintezės su Dievo
Apr eišk im u. Gyv en im o pab aig oj e
atr and a ypat ing ą, ties iog kosm in ę
dangun paimtosios Atpirkėjo Moti
nos reikšmę. Bet kun. Česlovas – ne
susir ink im ų, ne išk ilm ing ų pos ė
džių žmogus. Jis pasiekia tūkstančių
prot us ir šird is rad ij o bang om is,
teologiniais raštais ir eilėmis. Savo
įžvalg omis jis dalijasi su kunigais,
mieliausiai jas atskleidžia siauram
intelektualų rateliui. Česlovas lenkė
Kazimierą moksliniu gilumu, o šis jį
– komunikabilumu, gal ir asmeniniu
patrauklumu.
Dėkoju Apvaizdai, kad man leido
ilgą laiką šildytis visų šių keturių sau
lių atokaitoje, ypač trijų bendraamžių
bei studijų meto draugų: kardinolas
Vinc ent as baig ė stud ij as 1944 m.,
straipsnio autorius – 1945 m., mons.
Kazimieras ir kun. Česlovas – 1946 m.
(ir mūs ų gim im o met ai nuos ekl iai
išsirikiuoja: 1920, 1921, 1922, 1923).
Buvome pirmosios Nepriklausomy
bės skonio dosniai ragavusi, Antrojo
pasaulinio karo ir ankstyvojo pokario
grūdinta karta.
Niekada nesvajojau prilygsiąs nei
kun. Česl ov ui – moksl ing um u, nei
mons. Kazimierui – meilumu ir širdies
dosnumu, nei kardinolui Vincentui
– šventumu. Tad juo labiau laikau
didele Dievo dovana nuo jaunystės iki
pastarųjų metų patirtą jų draugišku
mą ir gerumą.
Atsisveikinimas
Paskutinę vasarą mons. Kazimieras
daug ir ramiai kalbėjo apie artėjančią
gyvenimo pabaigą.
„Suprantu, kad gyvenimo sulėlydis
artėja ir jokių kalnų jau nebenuversiu,
todėl pagrindinis mano rūpestis – kaip
gražiai numirt... [...] Reikia suspėti
visk ą pad ar yt i, kad iše ičiau iš šio
pasaulio visus mylėdamas, visiems
atleisdamas ir kad man visi atleistų“
(pokalbis Respublikoje, 2001 10 15,
Nr. 241). Ir kito pokalbio fragmentas
(Lietuvos rytas, 2001 10 15, Nr. 241):
„Mat dangui aš gerai pasiruošiau, o
žemės reikalai palikti be tvarkos. Tu

riu juos būtinai sutvarkyti labai ilgam
ir rimtam laikui“ (kalbėjo pirmiausia
apie savo bibliotekos padovanojimą).
Kaip gera žmog ui, kai jam ram u
dėl dangaus!
Ir mums, pasilikusiems, taip pat ra
mu dėl jo. Mąstydamas apie Dievo ir
žmonių tarno Kazimiero susitikimą su
amžių Teisėju, rodos, girdžiu Kristaus
jam tar iam us Evang el ij os žod žius:
„Ate ik it e man o Tėv o pal aim int iej i,
paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo
jums paruoštą karalystę! Juk... jūs
mane pavalgydinote,... pagirdėte,...
priglaudėte,... aprengėte,... aplankė
te,... atėjote pas mane... Kiek kartų tai
padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų
mano brolių, man padarėte“ (Mt 25,
34–36. 40).
Kad daugybę dvasiškai pamaitino,
pagirdė, prikėlė ir pakėlė – ne mažiau
vert ing a, kaip duon os ar vand ens
paduoti.
Gal ne visi esame pasirengę išriš
ti iš kalčių neatgailojančius, tačiau
turb ūt vis i sup rant am e, kad tok ia
buvo monsinjoro Kazimiero charizma,
daugeliui sielų atvėrusi neapsakomą
Dievo gerumą.
P. S. Garb iej i, brang iej i Red ak
toriai!
Įkliuvau su savo pasisiūlymu. Ma
niau, užteks nekrologo, bet pamatęs,
kiek jau prirašyta nekrologų ir pokal
bių, supratau, kad reikia nebe nekrolo
go, o pasvarstymo, palyginimo, galiau
siai diskusijos. Jums patiems aišku,
kaip keblu vietomis atitolti nuo dau
gelio kone aklai mylinčiųjų.Tikiuosi,
kad šie pas varst ym ai nenuž emin a
Velionio, veikiau daro jį reljefingesnį.
O koks Jums įspūdis? Norėčiau išgirsti
nelaukdamas numerio.
Ar ne per daug kalbos apie tai, kas
gali atrodyti kaip mano savireklama?
Leidžiu ją pamažinti.
Būkite gailestingi, neduokite dažnai
tokių rizikingų temų!
Jūsų K. V. A.
Vėjuota lapkričio naktis, jau seniai
po vidunakčio, jau 11.16, Gailestingu
mo Motinos diena...
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Tekstų supratimo link
Manfredas Žvirgždas

Pervertus kelis naujesnius mokyk
loms skirtus literatūros vadovėlius,
taip ir norisi sušukti didžios išminties
žod žius: „Kol gyv en i, tol mok ais i“.
Šiandien vidurinės mokyklos lietu
vių kalbos ir literatūros egzaminas
yra bene svarbiausias ir tarsi viską
lemiantis. Gimtajai literatūrai, kuri
jau kelintas dešimtmetis laidojama
mokytų kritikų diskusijose, tai reiškia
galimybę ir patvirtinti savo gyvastin
gumą, ir sutvirtinti teigiamą įvaiz
dį jaun os ios kart os sąm on ėj e. Per
vertinama pati literatūros mokymo
strateg ij a: ats is ak om a ideol og in ių
nuor od ų, kūr in ys išs kir iam as kaip
sav aim in ė vert yb ė, nep rik laus om a
nuo kasdienės buities, politinių intri
gų ar net paties autoriaus pirminio
sumanymo.
Toks požiūris į literatūros mokymą,
mūsų sąlygomis neįprastas, nėra jokia
naujovė pasaulinėje praktikoje. Ivo
ras A. Richardsas dar XX a. trečiame
deš imtm et yj e eksp er im ent av o pa
teikdamas JAV koledžų auditorijai
„apn uog int us“ tekst us – išp lėšt us
iš kont ekst o, be jok ių bibl iogr af i
nių nuorodų, netgi neatskleisdamas
autoriaus1. Nuo anglosaksų „Naujo
sios kritikos“ laikų žinoma „įdėmaus
skaitymo“ (close reading) teorija. Ši
sąv ok a, anot ang lų lit er at ūr ol og o
marksisto Terry Eagletono ironiško
pastebėjimo, „reiškė smulkią inter
pretacinę analizę – veiksmingą prieš
nuod į est et in iam taušk ėj im ui; bet
kartu jis [skaitymas] leido manyti,
kad visos ankstesnės kritikų mokyk
los teįstengdavo perskaityti maždaug
tris žodžius eilutėje“2. Lietuviškame

kontekste tos „ankstesnės mokyklos“
yra socrealizmo, literatūrą pavertusio
politiniu įrankiu, palikimas; jo pada
riniai šiandien jau ne itin aktualūs,
tačiau būtin yb ė ats ir ib ot i išl iek a.
Todėl pabrėžiama, kad dabar siūlo
ma koncepcija iš esmės kitokia: „Dar
neseniai dažna literatūros pamoka
mokykloje galėjo apsieiti be pačios li
teratūros. [...] Atrodo, jog tiesioginis
mokinio dialogas su tekstu, su kūriniu
rimtai pretenduoja tapti literatūrinio
ugdymo centru, išstumdamas tradici
nę literatūros istoriją kaip „istorijas
apie literatūrą““ 3. Taip pradedama
knyga, žyminti posūkį gimtosios li
ter at ūr os mok ym o ist or ij oj e. Tokio
pob ūd žio int erp ret ac ij ų rink in iais
(„Teksto analizė mokykloje“ (1998),
„Lit er at ūr os tekst o int erp ret ac ij a“
(2000), „Literatūros klasikos inter
pretacijos“ (2001); visų sud. Giedrius
Viliūnas, tekstus nagrinėja VU dėsty
tojai) ir rekomenduojama remtis ren
giantis baigiamiesiems egzaminams,
čia pateikiama ir rimtų metodologinių
patarimų mokytojams, ir praktinių
iliustracijų. Aišku, universalaus re
cepto, padedančio įveikti skausmingą
žin oj im ą, kad niek o než in ai, nėr a:
esti aut orių, nei gnoruojančių ir is
torinės apžvalgos matmens (Albinas
Jovaišas, analizuodamas Donelaičio
„Met ų“ fragm ent ą, nur od o ir poe to
biografijos duomenis: nutolusios epo
chos aut or ius be tok io kom ent aro
sunkiai įsivaizduojamas). Semiotinius
brėžinius pasitelkusio, tačiau folklo
rin ės trad ic ij os pav eik um u vis dar
pasitikinčio Marcelijaus Martinaičio
tekste nesunkiai atpažįstamas poeto,

1
Hawt horn J., Mod ern ios ios lit er at ūr os
teorijos žinynas, Vilnius: Tyto alba, 1998,
p. 216.
2
Eagleton T., Įvadas į literatūros teoriją,
Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 54.

3
Viliūnas G., „Pratarmė“, in: Teksto analizė
mokykloje, Vilnius: Alma littera, 1998, p. 5.
4
Martinaitis M., „Romualdas Granauskas“,
in: Literatūros teksto interpretacija, Vilnius:
Alma littera, 2000, p. 157.
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ir analitiniame darbe nevengiančio
vaizdingo žodžio, braižas: „Taigi kai
kurie „Duonos valgytojų“ perskaity
mo rakt ai baršk a pat ies aut or iaus
kišenėje bei kyšo kituose jo kūriniuo
se“4. Tai metaforinės kalbos ženklas,
kuris, atsidūręs mokinio rašinyje, gali
būti nesuprastas – ne visi mokytojai
toleruoja tokią „žodžio laisvę“. Kal
bama ir apie kūrinio „vidinį planą“,
„temų grandinę“, kurią turįs perteikti
interpret acinis rašinys, atsisakant
nereikalingų publicistinių ar lyrinių
ekskursų5.
Nuo schemų, lentelių ir rodyklių
tinklo pavargusi akis ieško atramos
kontekstuose, kurie leidžia į tekstą
žvelgti iš platesnės perspektyvos. Ar
toks konteksto sugrąžinimas teisė
tas? Taip, – teigia kritikai, nes ne
įm an om a akl ai pak lus us „įdėm aus
skait ym o“ reik al av im ams vert int i
eilėraštį kaip antgamtiškos metatikro
vės faktą, atriboti literatūrą nuo kitų
kultūros sričių. Mokinys turi jausti
kont ekst ą, kart ais sus il aik yd am as
nuo tiesioginių nuorodų. Būtina ne
vien išnarstyti kūrinį dalimis ir vėl
be klaidų surinkti, tačiau ir įžvelgti
jį trad ic ij os pan or am oj e, atp až int i
ir tai, kas unikalu. Viliūno nuomo
ne, reik ia kalb ėt i ir apie fil os of in ę
motyvaciją, nes taip nusakoma lite
ratūros pasaulėvoka: „Mokydami ją
atpažinti, mokinius įvesdiname [...]
ir į visuotinės kultūros erdvę, univer
saliausių būties sampratų, amžinųjų
egzistencinių klausimų akiratį“6. Rei
kalavimai nemaži, egzaminai visada
artėja greičiau nei norėtųsi, baimės ir
nepasitikėjimo savo jėgomis pakanka.
Mokytojai patys reiškia nepasitenki
nimą pakitusiomis mokymo progra
momis, nuogąstauja, kad nepakanka
žinių teorinėms naujovėms įsisavinti.
Pasigirsta balsų, kad teksto analizė ir
interpretacija – ne kiekvienam mo
kiniui pasiekiama aukštuma, kurią
šturmuoti be pasirengimo pražūtinga
5
Tamošaitis R., „Alfonsas Nyka-Niliūnas“,
in: Literatūros teksto interpretacija, p. 154.
6
Viliūnas G., „Literatūra ir pasaulėvoka“,
in: Teksto analizė mokykloje, p. 176.
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(tai įrodė skandalingi šių metų egza
Venclovą pristatyti dviem eilėraščiais
mokyklą šias „plytas“ išties nelengvas
minų rezultatai).
(tiesa, įdėta ir pluoštelis minčių iš jo
darbas7. Į jas užsimota sutalpinti tai,
kas reikalingiausia ne itin stropiam,
Naujieji literatūros vadovėliai kaip
kritikos). Kita vertus, gana vykusiai
pritinginčiam raustis lentynose moks
tik ir turėtų būti priemonė, padedanti
kontrasto principu šalia sudėtos ci
leiviui; be to, pateikiami keli kitur
prisitaikyti ir išlikti teksto (anksčiau
tat os iš Kaz io Preikš o „Taryb in ės
sunkiai randami kūriniai (pvz., Kosto
daugiausia kalbėta apie eilėraštį, ro
lietuvių literatūros uždavinių“ (1946)
Ostrausko drama „Čičinskas“), gau
maną, dabar žanrų definicijos sąmo
ir partizano Broniaus Krivicko eilės
siai trumpintos pagrindinės kritikos
ningai nutrinamos) pažinimo kelyje.
(nors nei Preikšo stilius nėra unikalus,
tez ės apie raš yt oj us ir tai, kas jau
Jų išleista nemažai – vadovėlių, moko
nei jo skelbiamos mintys originalios,
anksčiau leistuose skaitiniuose laikyta
mųjų knygelių, skaitinių chrestomatijų
tačiau jos vykusiai perteikia tuomet
klasika. Rizikuoti vengta, dauguma
ir atskiriems autoriams skirtų kritikos
tvyr oj us ią ter or o atm osf er ą, kur ią
kūrybos pavyzdžių tiesiog nurašyta
rinkinių. Informacijos niekad nėra per
galb ūt dar lab iau būt ų išr yšk in u
iš ankstesnių leidimų. Keista, kad iš
daug, ypač pateikiamos ne iš vienos
sios ištraukos iš baimingų Putino ar
gausios Juditos Vaičiūnaitės kūrybos
tribūnos, dėstomos skirtingais balsais,
kitų rašytojų atsiprašinėjimų tame
pasirenkami vis tie patys eilėraščiai
taip sudarant sąlygas rinktis ir lyginti.
pačiam e LKP CK pos ėd yj e; tačiau
(man, pvz., jau seniai neaišku, kodėl
Šioje srityje pirmiausia pažymėtinos
juk parodyti nusižeminusį, palaužtą
tokiu „amžinai chrestomatiniu“ lai
kelių leidyklų („Alma littera“, „Baltos
rašytoją – nepedagogiška...).
kom as cikl as „Kar aim ai“), stil iaus
lankos“, „Šviesa“) pastangos – tai le
Be „oficialiosios“ skaitinių knygos
požiūriu vienoda atrodo Martinaičio
mia Švietimo ir mokslo ministerijos
mokinys gali rinktis lietuvių ir pasau
eilių atranka. Per maža vietos išeivių
orient ac ij a, ALF konk urs ai, pačių
linės klasikos pavyzdžių iš „Baltų lan
autoriams (tik 150 iš 583 puslapių:
leidyklų apsukrumas. Leisti knygas
kų“ leidyklos „Klasikos“, „Skaitinių“
sus id ar o klaid in ant is įspūd is, kad
mokykloms yra pelninga – joms pa
ir „Almos litteros“ „Skaitymų“ serijų.
sovietinės Lietuvos rašytojų ir išei
kank am ai ats eik im a biud žet o lėš ų,
Gal tik nerekomenduotina susigundyti
vių indėlis beveik lygiavertis). Daug
tiražai dideli, didesnę jų dalį išperka
„Saulabrolio“ leidyklos, pasidabinusios
„kabliukų“ galima priekabiai nurodyti
bibliotekos. Ekonominė leidybos pusė
dar ir „Leidėjų asociacijos BIBLION“
bet kuriame moksleiviams skirtame
ne visada idiliška, tačiau dėl išmany
titulu, rinkiniais, viliojančiais solidžia
mo stokos plačiau neapta
apimtimi. Čia, neatsiklau
rin ėt in a.
sus aut or ių, į pop ier ių
Praė jo laik ai, kai mo
„guldoma“ viskas be aiš
kiniai ar jų tėv ai gal ėj o
kesnės sistemos, propor
nesirūpinti, iš kokių va
cijų suvokimo ir tekstolo
dovėlių juos pasieks trokš
ginės nuovokos.Namudinė
tamos žinios. Informacijos
atranka tiesiog sudarko
epocha Lietuvoje žengia
ats kir ų aut or ių bend rą
koj a koj on su eil ėm is
vaizdą (galima tarti, kad
prie mokymo priem onių
vieniems autoriams, pa
knygynuose... Į knygyną
kliuvusiems į sudarytojos
be iš ankst o sus id ar yt o
rankas, pasiseka labiau,
kruopštaus sąrašo užsu
kitiems – menkiau). Pvz.,
kęs mokinukas ar rūpes
pateikiant Nykos-Niliūno
tingas tėvelis kiek sutriks:
eilėraščius, kažkodėl teks
stor ų ir puošn ių knyg ų
tai imt i iš kel ių knyg ų,
Suskaitytas „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“. 2001. Ričardo Šileikos
pilnos lentynos, o kuri jų
net iš originalaus rinkinio
nuotrauka
reikaling iaus ia? Čia il
„Vyno stebuklas“ (1974)
leidinyje, juolab kad kiekvienas bent
gėliau aps is tos im e ties vyresn ėms
(nepaisant to, kad pats autorius kai
kiek knygų išminties ragavęs pilietis
klasėms skirta literatūros mokomąja
kur iuos iš jų, pvz., gars ią j ą „Išs i
vis kitaip įsivaizduoja idealų litera
medžiaga.
vadavimo naktį“, iš esmės pataisęs
tūros rinkinį; čia nepritaikomi griežti
Skaitinių knygos pirmiausia paste
rengd am as vėlesn es, jau Liet uv oj e
binarinės logikos principai. Man as
bimos dėl įspūdingos apimties ir sto
išl eist as rinkt in es „Būt ies eroz ij a“
meniškai atrodo, kad per maža Tomą
riausio popieriaus. Kasdien tampytis į
(1991) ir „Eilėraščiai“ (1996)), o apie
7
Turiu omenyje skaitinių rinkinį, rekomen
duotą Švietimo ir mokslo ministerijos: Lietuvių
literatūros skaitiniai 12 klasei, 1940–1995,
sud. Elena Bukelienė, Vilnius: Šviesa, 1998,
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583 p. Taip pat teko vartyti 11 klasės skaiti
nius, sudarytus Vandos Zaborskaitės ir Reginos
Norkevičienės. Tai tikrai sunkiai pakeliami
foliantai – dvi knygos, turinčios patenkinti

vidutinio moksleivio poreikius. Ne paslaptis,
kad dauguma mokyklą baigia išsamiau susi
pažinę daugiausia su šiose chrestomatijose
pateikiama medžiaga.
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chronologinį nuosekl um ą gal im a vi
sišk ai pam iršt i... 8
Taigi su šaltinių pasirinkimu mo
kykl oj e net ur ėt ų kilt i prob lem ų, o
jei ir kyla, tai nebent finansinės: ne
visose bibliotekose įmanoma rasti šių
leidinių, o pirkti knygyne ne visada
leidžia tėvų kišenė. Skaitytojus šios
į mokyklinę publiką orientuotos kny
gos traukia ir skoningais viršeliais.
Dabar jau, atrodo, pripratome prie
patamsėjusių, sustabdyto laiko ilgesį
spinduliuojančių rašytojų nuotraukų,
puošiančių „Baltų lankų“ „Skaitinių“
seriją. Šios knygelės tarsi įtvirtino
suvokimą, kad kūrėjai buvo ne kažin
kok ių mist in ių jėg ų įkvėpt i ir pa
kylėti pranašai, rūsčiai žvelgiantys
nuo pjedestalų ir bareljefų, o tokie
pat kaip mes – pavaldūs laikui, žmo
gišk i, paž eid žiam i, kaip ta švies os
ardoma negatyvo plokštelė... Na, o
naujausių technologijų sužavėta kar
ta su lietuvių literatūros klasika bent
atsitiktinai gali susitikti ir plačiose
interneto lankose (šis UNESCO re
miamas projektas kažin kodėl apėmė
tik jau mirusius autorius: pvz., čia yra
Nagys, bet nėra Bradūno; vienintelė
išimtis – Brazdžionis)9.
Kokios naujovės patraukia žvilgsnį
atsivertus vadovėlius? Apie įvairių
laik ot arp ių lit er at ūr in es srov es ir
kūrinius tradiciškesni žinovai kalba
istorinio-biografinio metodo sąlygo
tomis ir pat iksl int om is sąv ok om is.
Jovaišas atsižvelgia į naujausių li
ter at ūr os ist or ij ai skirt ų disk us ij ų
rezultatus ir vietoje „pagonių“ mini
„senameldžius“, sureikšmina skirtumą
tarp „senosios lietuvių / Lietuvos lite
ratūros“10. Skaidria kalba pristatyti
pagrindiniai senosios raštijos žanrai,
teksto par ašt ės e išryšk intos ir įrė
mintos svarbiausios tezės. Vadovėlis
įtvirtina suvokimą, kad būtina pažinti
savo kultūros šaknis, kilties ženklus,

nes, anot pasakojimą užsklendžiančios
išvados: „Turime [...] tęstinę valstybės,
kultūros ir literatūros liniją: Lietuvos
Didžioji Kunigaikštystė – Lietuvos
Respublika, kurioje gyvename šian
dien“11. Nuo senovės peršokant prie
XX a. kūrybos apžvalgos, pažymėtina,
kad pastarojo vadovėlio autorė Vanda
Zaborskaitė ėmėsi nelengvo darbo –
aptarti stilių, kūrėjų ir kūrinių įvairo
vę dviejuose nedideliuose tomeliuose,
konspektyviai pristatančiuose audrin
giausio šimtmečio literatūros derlių12.
Apie rašytojus prabilta kondensuota,
informatyvia kalba, tačiau sklandus
chron ol og in is skirst ym as kult ūr os
stilių raidos požiūriu kartais stringa
(pvz., Švietimo epochos panoraminis
vaizdas netikėtai apima ir Vydūną, ir
net Ievą Simonaitytę – atrodytų, vien
todėl, kad Mažosios Lietuvos kūrėjai
galėjo patirti tiesioginį sąlytį su Eu
ropos Apšvietos idėjomis skaitydami
žym iaus ių šviet ėj ų veik al us ar net
bendraudami su Goethe, Herderiu).
Aps kr it ai abit ur ient ams prav art u
kartojant kursą perversti neperkrautą
pašalinėmis detalėmis žinių apie lite
ratūrą sąvadą.
Tik bėda, kad mažai laiko tegalima
skirti literatūros teorijai, be kurios
atraminių stulpų egzamino analitinis
rašinys gali virsti pasklidusių ir tar
pusavy nederančių minčių sankaupa.
Lyg atsiliepdamas į šį nuogąstavimą,
Saulius Žukas mėgina supažindinti
konservatyvią, prie chrestomatinės
krit ik os mast el ių prip rat us ią mo
kyt oj ų aud it or ij ą ir nuov ok esn ius
mokinius tiek su tradicinėmis žanro,
stiliaus kategorijomis, tiek ir su dar
menkai mokyklose girdėtais diskursų
teorijos apibrėžimais. Teksto suprati
mas tampa esminiu siekiniu, mat tik
manipuliuojant suformuluota teorija
ir remiantis asmenine nuovoka ga
lim a tik ėt is par aš yt i pat enk in am ą

interpretaciją: „tekstas suprantamas
priklausomai nuo skaitytojo išmany
mo, neaiškios teksto vietos turi būti
komentuojamos. Teksto supratimas
vadinamas jo interpretavimu“13. Kū
riniai anaiptol neuždaromi siauruose
iman ent in ės anal iz ės rėm uos e, dėl
ko sem iot in ę tyr in ėj im ų krypt į se
niai krit ik uoj a biogr af in io met od o
šalininkai; literatūrą reikia pažinti iš
esmės – tiek epochos kontekstą, tiek
kūrinių sandarą, tiek jais atveriamas
minties gelmes. Šiam pažinimui plėsti,
puoselėti ir naujai aktualizuoti skirta
„Baltų lankų“ mokomųjų knygelių se
rija ir atskirų kūrėjų vietą literatūros
Olimpe nustatantys „Atspindžių“ em
blema pažymėti tomai su paantrašte
„Kūrybos studijos ir interpretacijos“.
Rimtos, giliamintės studijos derina
mos su laisvomis, tačiau supratimą
pag il in ančiom is int erp ret ac ij om is;
kas pasakys, kuris raktas labiausiai
tinka atrakinti laiko žymių, nesėk
mingų skaitymo metodų ir įsigalėjusių
mąstymo stereotipų užsklęstus vartus
į suvokimą?
Klaustuku ir drovia abejone norėtųsi
baigti šią apžvalgą. Kadaise mokslas,
pedagogika bent teoriškai turėjo at
pratinti nuo abejojimų, tarsi viską pa
aiškinti. Tačiau šiandien kalbame ne
apie auksu spindintį klasikos panteo
ną, kur nugriovę vienus monumentus,
pastatydinome kitus, o apie polilogą,
konfliktus ir harmonijos ilgesį, laisvą
įkvėpimą ir įprasminančią formą. Ana
lizuojame ir interpretuojame – taigi
nesame linkę pasitikėti išankstiniu
žin oj im u, aut or it et ų dikt at u. Jau
mokykloje žmogus turi ryžtis sava
rankiškam sprendimui, autentiškai
minčiai. Pasiryžimas susijęs su rizika
– ar sugebėsiu priartėti prie paslėptos
prasmės? Pirmiausia galvoje turi gimti
idėja, kad tekstas turi prasmę, kad jis
turi prasmę būtent man.


8
Iše iv ij os poe zij a ir dram at urg ij a, sud.
Agnė Iešmantaitė, Vilnius: Saulabrolis, 1999,
p. 87–99.
9
http://anthology.lms.lt
10
Jovaišas A., Senoji Lietuvos literatūra,
Vilnius: Šviesa, 1998, p. 12, 14.
11
Ibid., p. 246.

12
Zaborskaitė V., Trumpa lietuvių literatūros
istorija. Vidurinės mokyklos 11–12 klasei, d. 1,
Vilnius: Baltos lankos, 2000; d. 2, 2001.
13
Žukas S., Literatūros teorija ir kūrinių
interpretacijos. Literatūros vadovėlis 11–12
klasei, d. 1, Vilnius: Baltos lankos, 2000, p.
11. Čia tinka prisiminti kiek kitokį analizės

ir interpretacijos apibrėžimą, pateiktą Viliū
no: „kūrinio reikšmės galimybių atskleidimą
būtų pagrįsta vadinti analize. [...] Toks teksto
susiejimas su kontekstais, reikšmės suradimo,
priskyrimo, išplėtojimo procedūra vadintina
interpretacija“; Viliūnas G., „Nuo ko pradėti?“,
in: Teksto analizė mokykloje, 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 Albrechtas Lemppas su mūsų
žurnalu dalijasi mintimis ir pamokymais
apie dalyvavimo šioje mugėje savitumą
ir reikšmę.
Kaip apibūdintumėte Lietuvos prisi
statymo kitų metų Frankfurto knygų
mugėje reikšmę? Kuo jis svarbus?
Michael Krüger. Lietuvos dalyva
vim ą reng iančiai grup ei reik ia nu
spręsti, kokius svarbiausius dalykus
apie Lietuvą per visus ateinančius
metus turite pristatyti – kas svarbu
jos istorijoje ir dabartyje. Pati isto
rija, Bažnyčios, žydų, rusų istorija,
landšaftas, geografinė aplinka (Rytų
ir Vidurio Europa). Reikia pristatyti
pačią šalį. Jei susikoncentruosite tik į
literatūrą, viskas priklausys vien nuo
gerų vertimų. Bet tai tik vienas užduo
ties aspektas. Daug svarbiau kartu
atverti erdvę. Atverti ne tik literatūra,
o ir politika, istorija, ekonomika besi
domintiems žmonėms. Turite galvoti,
kad artimiausius 12 mėnesių Vilnius
yra pasaulio centras.
Jums reik ia ne knyg ų krūv el ės,
o idėjos. Parodykite Vilnių kaip be
sip lečiančios Eur op os idėj ą, bes i
plečiančios rinkos dalį. Ir jei tai pa
vyks, susilauksite tikrai daug dėmesio.
Šiuo metu Europos suvokimas plečiasi,
Vilnius atsiduria labiau centre negu
Paryžius, negu bet kada anksčiau, ir
istorija darosi daug įdomesnė nei pas
kutiniaisiais metais. Jei rasime šios
pasaulio dalies vokiečių specialistą,
kuris dirbtų kartu su Lietuvos istori
kais, politikais, žurnalistais, galima
tokią idėją suformuluoti, išplėtoti ir
pateikti publikai. Frankfurto mugė –
tai tik aisbergo viršūnė.
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Lenk ij os pris ist at ym as pras id ėj o
nuo Bartoszewskio kalbos. Tai buvo
ženklas, kad čia ne tik knygų bei ver
slo renginys, o ir politinis faktas. Per
tą patį atidarymą Miùoszas pareiškė,
kad jis, gimęs čia, gyvenęs Paryžiuje
ir Brukl in e, grįž o į Krok uv ą, sen ą
Austrijos ir Vengrijos kultūros centrą,
ir tai yra bendros Europos idėjos liu
dijimas, kurios dalis jis esąs, ir kaip
devyniasdešimtmetis žmogus didžiuo
jasi galįs pateikti savo Europos viziją
Frankfurto mugėje. Tai buvo puikus
sumanymas.
Ką manote apie literatūros prasmę
šiais laikais?
M. K. Literatūra – geriausias būdas
išr eikšt i ir apr aš yt i tai, kas vyks
ta vis uom en ėj e. Šių met ų Nob el io
premija atiteko Naipaului, vieninte
liam rašytojui, kuris labai subtiliai
ir tiksliai aprašė tai, kas vyksta su
islamizmu ne islamo kraštuose. Jei
norite patirti, kaip skirtingos kultūros
gyvena kartu, galite skaityti Josephą
Rothą (Austrijos ir Vengrijos atveju),
jei n or it e suž in ot i apie tol er anc ij ą
ir sekuliarizaciją islamo kraštuose,
s kait yk it e Naip aul ą, jei nor ite ką
nors suprast i apie Ind ij ą, žin om a,
g al it e žiūr ėt i tel ev iz ij ą, tačiau jei
paskaitysite Arundhati Roy, vaizdą
susidarysite.
Bet vidutiniam žmogui nelabai įdo
mu, kas vyksta islamo kraštuose ar
Indijoje. Daugelis vokiečių net nežino,
kur yra Lenkija, ką ir kalbėti apie Lie
tuvą ar Indiją...
M. K. Galiu remtis tik patirtimi,
bet man o pat irt is And rzejaus Sta
siuko atveju, kai skaičiau jo knygą,
jo rep ortaž us – įspūd ing iaus ia per
paskutinius dvylika mėnesių. Žmonės

domisi. Turite papasakoti 80 milijonų
publikai apie savo kultūrą, istoriją,
dabarties gyvenimą, nes iš tų 80 tik 2
milijonai susigaudo, kas čia vyksta.Ir
tik 200 000 tų žmonių aplankė šiuos
kraštus paskutiniaisiais metais. Rei
kia parodyti žmonėms, ko čia esama.
Ir literatūra bei rašytojai gali tai pa
daryti. Mano atsakymas: net jei ne visi
domisi, esama publikos, kuriai įdomu
ir kuriai rašome literatūrą.
Lit er at ūr a – vien žod žiai, o kai
skaitai žodžius, jie sukelia vaizdinius,
tai fiziologinis procesas. Jei parašote
žodžius, kurie žadina vaizduotę, tu
rėsite skaitytojų. Reikia rasti žodžių,
tinkamų per vieną savaitę tarptau
tin iame reng in yje paa išk int i, kas
vyksta gana didelėje šalyje. Aišku,
savaitės nepakaks, todėl reikia pra
dėt i anksčiau. Prad ėt i nuo kalb os.
Norėčiau perskaityti esė apie lietuvių
kalbą Süddeutsche Zeitung. Norėčiau
sužinoti apie emigrantus, žydų ben
druom en ę, apie vis us dram at išk us
istorijos įvykius. Jei rasite tinkamų
žodžių, žmonės klausys. O tai labai
tinka rinkai. Nes ekonomika ateina
paskui: jei žmonės nesidomi šalimi
ar kultūra, jie neužsiims verslu su
ta šalimi. Jie nori pažinti, literatūra
tėra vienas nedidelis šio supratimo
aspektas. Jei turime platesnės Eu
ropos viziją, turime pasiekti, kad ją
suprastų. Frankfurto mugė – vienas
kelių, vedančių į supratimą.
Ką man ot e apie liet uv ių lit er a
tūrą?
M. K. Nežinau. Žinau tik lietuvių
poeziją. Nemoku lietuvių kalbos. Kaip
minėjau, jei atvyksite ir pareikšite,
kad turite penkis romanistus, šimtą
poetų, liaudies muzikos – atsakys, na,
ir puiku, turėkitės! Bet jei pareikšite,
kad turite šį tą pasakyti apie 45 Vil
niaus bažnyčias, kad viena jų (Švč.
Jėzaus Širdies) ligi šiol tebėra kalėji
mas... Norėčiau, kad kas nors parašytų
apie tai tekstą – bažnyčios erdvė yra
padalyta perdangomis: kas arčiau Die
vo – žudikas ar tiesiog pinigus pavogęs
žmogus? Būtų puikus apsakymas.
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k u l t ūr a
Prisistatymui mugėje netinka pen
kių romanistų, šimto poetų bei trijų
spektaklių parodymo idėja. Jo tiks
las – pateikti tautos istoriją, kalbą,
šalies ir viso regiono ateities idėją.
Literatūra yra nedidelė šios mozaikos
dalis. Mus Vokietijoje labiau domina
dramatiška praeitis. Reikia pradėti
nuo įdomiausių ir svarbiausių dalykų:
Europa, po to istorija, Rusija, žydų
klausimas, rusų klausimas...
Istorijos dėstymas (tai tinka ir lite
ratūrai), – Lietuvoje kalbama, kad jį
reikia integruoti į platesnį pilietinio
ugdymo programos kontekstą...
M. K. Kai Vok iet ij oj e ėmė trūkt i
pinigų, Berlyne buvo nutarta nustoti
mokyti muzikos mokykloje. Parašiau
laišką į laikraštį: jei taip padarysite,
aš emigruosiu; jei vaikai nebus moko
mi muzikos mokykloje – juk namie jie
neturi galimybės su ja susipažinti, nes
40–45 metų tėvai turi tik popmuzikos
įrašų... Žinoma, ciniškai galima saky

Smith and Wesson ir nusišauti. Yra
valst yb ių Afr ik oj e, kur ios e neb ėr a
mokyklų, vaikai nebesimoko. Žmo
nės iš UNESCO sako, kad reikės 50
metų grąžinti tas šalis į civilizaciją.
Paaugliai moka elgtis tik su šautu
vu. Akivaizdu, kad vienintelis būdas
išsaugoti civilizaciją – tai padaryti ją
prieinamą jaunimui.
Į kokius dalykus Lietuva turėtų at
kreipti didžiausią dėmesį, rengdamasi
prisistatymui mugėje?
Albrecht Lempp. Kadangi Lietuva
negalės pasigirti dideliu kiekiu išvers
tų į vokiečių kalbą (ir kitas didžiąsias
kalbas) knygų, jos prisistatymas vis
dėlto turi informuoti apie Lietuvos
literatūros, mokslo potencialą ir tai su
sieti su tolesniais leidybos projektais,
kad po dvejų trejų metų tų vertimų
pasaulyje būtų daugiau.
Daugiausia reikia investuoti į viešuo
sius ryšius, ir čia Lenkija darė klaidų.
Sunku įtikinti valdžią, kad už reklamą

Literatūrinė diskusija š. m. Frankfurto knygų mugėje spalio 12 d. Iš kairės: pirmas Eugenijus
Ališanka, ketvirtas – Michaelis Krügeris, toliau – Antanas Gailius, Jurga Ivanauskaitė, Lolita
Varanavičienė, Almantas Samalavičius. Eglės Markevičienės nuotr.

ti, kad nebereikia skaityti Kafkos ar
Manno, pakanka, kad žmogus skaitytų
laikr ašt į, žiūr ėt ų TV. Bet mom en
tas, kai nustosime mokyti kultūros
istorijos, t. y. muzikos, literatūros,
filosofijos, galėsime „uždaryti parduo
tuvę“, už likusius pinigus nusipirkti
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reikia mokėti. Kainuoja daug, bet tai
būtina. Jei apie renginį spauda rašo,
kad jis nieko nevertas, tada jau nesvar
bu, kad jis buvo puikus.
Kokios būtų Lenkijos prisistatymo
2000 m. pamokos Lietuvai?

A. L. Proz a yra svarb iaus ia. Po
ezij ą kaip prek ę lab ai sunk u par
duoti. Lenk ij oj e sus id ūr ėm e su to
kia prob lem a. Krit ik ai lab iaus iai
vert in a rimt ąją lit er at ūr ą, o rink a
nor i skait al ų. Tod ėl ilg ai disk ut a
vom e, ar tur im e pris tatyt i tik tuos
svarb iaus ius, ir nut ar ėm e, kad rei
kia par od yt i vis ų sričių ger iaus ius:
lengv os ios proz os, fant as y ir t. t.
Lenk ų lit er at ūr a žin om a Vok iet ij os
knygų rinkoje – Lemas, Róýewiczius,
Miùoszas, Kapuúciñskis, Nurowska,
Szczypiorskis. Taip sutapo, kad tais
met ais, kai buv om e garbės svečiai,
Lenkijoje vyko kartų kaita, tad pasi
naud oj om e prog a pris tat yt i nauj ąją
kartą. Ir pavyko, nes lenkų literatū
ros recenzijose jie nebegali ignoruoti
nauj ųj ų pav ard žių ir raš yt i tik apie
Róýewiczių, Herbertą. Dabar jau turi
minėti Stasiuką, Tokarczuk, Liberą
ir kt.; tai jau nauj as stand art as.
Lietuvos situacija, žinoma, kitokia.
Ji labiau primena tabula rasa. Tačiau
Liet uv a dab ar tur i gal im yb ę įvest i
bent deš imt pav ard žių – Vencl ov ą
ir kt., – prisipažinsiu, aš jų taip pat
než in au. Yra vien as krit er ij us, dėl
kurio turėjome daug problemų: juo
daug iau vok išk ai, ang lišk ai arb a
prancūziškai kalbančių rašytojų, juo
geriau. Mažai kas iš lenkų rašytojų
aps krit ai kalb a. Vien as konk ret us
pavyzdys. Mūsų viešųjų ryšių agen
tūra Vokietijoje stengėsi susitarti su
viena populiariausių pokalbių laidų
Vokietijos televizijoje dėl lenkų rašy
tojo ar tiesiog kieno nors iš Lenkijos
dalyvavimo. Buvo nelengva pasiekti
prodiuserį, bet galiausiai pavyko ir
jis pasakė: darome, bet turi būti kas
nors, kas laisvai kalba vokiškai ar
angliškai, turi būti moteris – graži,
protinga, sąmojinga moteris, ji turi
mokėti įdomiai kalbėti ir būti ne vy
resnė kaip 30–35 m. Bandėme ieškoti,
bet ner ad om e. Rad om e TV pat irt į
turinčią moterį, puikiai atitinkančią
visus reikalavimus, tik dešimt metų
vyresnę. Jie atsakė – per sena. Tai
brutalu, todėl sakau, kad didžiųjų me
dijų nedomina, kas ir ką rašo, svarbu,
ką kalba ir kaip atrodo...
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Tolerancijos importas
Augis Osvaldas

Lapk ričio 15 d., nes en iai Viln iuj e
įsik ūr us iam e Tol er anc ij os cent re,
įvyko seminaras „Tolerancija daugia
kultūrinėje Lietuvos visuomenėje“,
org an iz uot as Taut in ių maž um ų ir
išeivijos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės.
Ką ir sakyti, multikultūralizmas
šiuolaikinėse Vakarų valstybėse yra
tapęs tema, keliančia daugiausia dis
kusijų. Ne vienas Lietuvos gyventojas
jau yra išvykęs vakarų kryptimi, daug
daugiau yra tenlink atsigręžusių ir
ket in ančių, sus ik losčius pal ank es
nėms aplinkybėms, traukti iš Lietuvos
laimės ieškoti. Ką vieni sieja su geres
nio gyvenimo viltimi, kitiems sukelia
baimę prarasti dalį tos gerovės, kurią
turėjo. Pastarieji ir kelia klausimą,
kokios yra toleranc ij os rib os? Kiek
trad ic in ės, nac ion al in iu pag rind u
sus ik ūr us ios Vak ar ų dem okr at ij os
gali toleruoti atvykėlius? Ar jų per
nelyg gausus atvykimas nėra pirmas
žingsnis išjudinant per šimtmečius
susiklosčiusių vakarietiškų visuome
nių gyvenimo pamatus? Kaip tik šios
baimės dėl įprasto gyvenimo saugumo
Vakaruose ir sukelia fiziniu ar psichi
niu smurtu pasireiškiančią vietinių
gyventojų netoleranciją naujakurių
atžvilgiu. Nenuostabu, kad klausimas
apie toleranciją tokioje dramatiškoje
situacijoje yra itin svarbus bei skatina
priimti nevienareikšmius politinius
sprendimus.
Lietuvoje tokio pobūdžio problemų
nerasi nė su žiburiu. Pas mus kita
taučiai ir kitų religijų išpažinėjai turi
ilgą, nors, tiesa, ir komplikuotą gyve
nimo kartu istoriją. Lietuvoje veikiau
esam a neį vard yt os ist or in ės ties os
bei neatstatyto istorinio teisingumo,
o ne baimių dėl ateities. Neatsitikti
nai ir seminaro dalyvių pranešimai
buv o veik iau band ym as išr yšk int i
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tolerancijos problemą bei atskleisti
jos ist or in ius-soc ial in ius-pol it in ius
asp ekt us, o ne įvard yt i pol it išk ai
spręstinas akivaizdžias netolerancijos
problemas Lietuvoje.
Dr. Remigijus Motuzas, Tautinių
maž um ų ir iše iv ij os dep art am ent o
generalinis direktorius, aptarė tarp
tautinių politinių struktūrų priimtus
dokumentus dėl tolerancijos, kai ku
riuos jau įteisintus ir Lietuvoje. Pa
sisakiusysis neliko nepastebėjęs, jog
priimti įstatymai dar negarantuoja,
kad tolerantiška taps pati visuomenė.
Tai pabrėžė ir Tolerancijos centro di
rektorius Emanuelis Zingeris.
Dr. Nerija Putinaitė kalbėjo apie
tol er anc ij ą daug iak ult ūr ėj e Liet u
vos visuomenėje. Pranešėja pabrėžė,
kad Lietuva, palyginti ją su Vakarų
Europos šalimis, yra iš principo kul
tūriškai homogeniška ir tautiška; taip
pat išsakė keletą poleminių pastebė
jimų. Visų pirma pačios kultūrinės
bei taut in ės maž um os tur ėt ų daug
aktyviau reikštis visuomenėje. Maža
to, jos pirmiausia turėtų pripažinti
visas Lietuvoje gyvenančias bendri
jas vienijantį pagrindą – pilietines
vertybes – bei aktyviai prisidėti prie
daugianacionalinės pilietinės demok
ratijos kūrimo Lietuvoje.
Prof. Alfonsas Eidintas aptarė to
ler anc ij os stok ą Liet uv os žyd ams
ketvirtame XX a. dešimtmetyje, iškel
damas konkrečias, lietuviams garbės
nedar ančias tos net ol er anc ij os ap
raiškas. Profesorius jas buvo linkęs
suvokti kaip anuometės visuomenės
gyvenimo kontekstą, išsitardamas ir
apie neretai daug aštresnės lietuvių
ir lenkų nesantaikos buvimą. Eidintas
pabrėžė, jog iš šio konteksto nesą ga
lima tiesiogiai kildinti žydų genocido
Lietuvoje.
Egdūnas Račius tarė žodį apie mu

sulmoniškas mažumas Europoje tole
rancijos, apatijos ir neapykantos aki
vaizdoje. Jis atkreipė dėmesį, kad vis
aštrėjančios problemos, su kuriomis
susiduria vakarietiškos visuomenės ir
kurios mums dabar atrodo labai toli
mos, nejučia ir labai greitai gali tapti
mūsų kasdienos dalyku bei pareika
lauti realių tolerancijos sprendimų.
Daug atg ars ių suk ėl ė žurn al ist o
Ryčio Juozapavičiaus pasisakymas
apie tol er anc ij os rib as vis uom en ės
inf orm av im o priem on ės e. Jos e esą
svarbu sukurti konfliktinę situaciją,
o ne siekti konfliktų švelninimo. Pagal
tai esą modeliuojama ir informacija. Iš
visuomenės informavimo priemonių
negalima laukti objektyvaus visuo
menės atspindėjimo, kita vertus, jos
formuoja mažumų stereotipus. Juoza
pavičiaus nuomone, tautinės mažumos
galinčios bei turinčios pareiškimais ir
teisiškai kovoti prieš žiniasklaidoje pa
stebimas netolerancijos apraiškas.
Į seminarą buvo susirinkę daugelio
tautinių, kultūrinių ir religinių bend
rijų Lietuvoje atstovų, tačiau diskusi
jose dominavo Lietuvos žydų bei romų
(anksčiau žin om ų „čig on ų“ vard u)
atstovų balsai, aštrinantys jų išgy
venamas problemas. Nepaisant išsa
kytų priekaištų „daugumos valdžiai“,
seminare nebuvo justi, kad mažumų
atstovai suvoktų save kaip „nelaimės
draug us“, sus ir ink us ius pas ig uost i
dėl iš „did esn ioj o brol io“ pat ir iam ų
skriaudų. Nebuvo užmiršta, jog ma
žumų patiriamos negerovės yra visos
visuomenės būklės atspindžiai.
Sem in ar o dal yv iai tur ėj o prog ą
susipažinti su Tautinių bendrijų tary
bos lapkričio 13 d. priimtu pareiškimu
dėl rasinės ir tautinės nesantaikos
apraiškų Lietuvoje. Jame pabrėžiama
ir tai, kad „taryba pasigenda šalies
politinio ir intelektualinio elito at
stov ų aišk iai išs ak yt os princ ip in ės
nuom on ės šiuo klaus im u“. Tačiau
neužmirškime, kad lietuvių tautinė
ir kultūrinė bendrija visai neseniai
buvo absoliuti mažuma „draugiško
je“ Sov iet ų Sąj ungoj e. Man au, kad
kaip tik ši „maž um os“ pat irt is yra
daug stipr esn is stim ul as šiand ien
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Lietuvoje gyvenančiomsmažumoms
suprasti kylančias problemas, negu
visi esami ir galimi priimti toleran
cijos įstat ymai. Ši patirtis yra vie

nintelis pagrindas ir Lietuvos elitų
būtinam atsigręžimui į iš šalies to
kiomis menkomis atrodančias „kitų“
problemas.


Apie įtartiną erdvės kreivumą
Virgis Valentinavičius

JAV užsienio reikalų ministras Coli
nas Powelas ir Rusijos diplomatijos
vadovas Igoris Ivanovas per Vėlines
susitiko Vašingtone, kur jiedu kalbėjo
si apie vadinamąją tarptautinę kovą
su terorizmu ir antibalistinių raketų
draudimo sutartį. Tą pačią dieną ir
tais pačiais klaus im ais Maskv oj e
derėjosi Powelo pavaduotojas Dickas
Arm it ig e’as. Po sav ait ės pakel iui į
Vidurio Azijos respublikas Maskvon
užsuko JAV gynybos ministras Donal
das Rumsfeldas. Vėliau jis aplankė
Tad žik ij os sost in ę Duš anbę ir Uz
bekijos – Taškentą. Čia Rumsfeldas
dabar yra buvęs dukart gyvenime,ir
vieną vizitą nuo kito skiria mažiau
nei mėnuo. Vidurio Azijos respubli
kose pokalbiai apie kovą su terorizmu
konk ret esn i: kar o baz ės, pak il im o
tak ai, pon ų kar in ink ų valg ykl os ir
pan., tačiau tai bendresnio pobūdžio
pokalbių Maksvoje pasekmė. Ne pro
šalį priminti, jog po rugsėjo 11 d. kai
kurie Vidurio Azijos prezidentai pa
žadėjo visapusę pagalbą, vėliau juos
aplankę Maskvos pasiuntiniai šiek
tiek atšaldė entuziazmą, idant dar
vėliau paskelbtų įkalbėję Taškentą su
Dušanbe padėti – pavydusis Kremlius
nori, jog Baltieji Rūmai žinotų, kur
turi kreiptis interesantai.
Nep ais ant šio sen ov ės sov iet in io
pomėgio reikalauti judėti „pagal ins
tanc ij ą“, vien a yra iš esm ės nauj a
– Maskva pabrėžtinai dega noru pa
dėti. Apie tai iškart paskelbė bene
pirmas pasaulyje užuojautą JAV po

642

teroro antpuolio pareiškęs preziden
tas Vladimiras Putinas. Spalio mėnesį
Šanchajuje jis turėjo progą pasakyti
tai akis į akį prezidentui George’ui
Bush ui ir dar kart ą – lapk ričio vi
dur yj e Balt uos iuos e Rūm uos e bei
garsiojoje Busho rančoje Krauforde,
Teksase. Prieš šį susitikimą interviu
amerikiečių televizijai ABC be dabar
apeigomis tapusių tarptautinio tero
rizmo, taip pat ir čečėnų, smerkimų
ir pagalbos užtikrinimų Putinas leido
sau pastebėti: „Manau, kad Bushas
tapo JAV prezidentu neatsitiktinai.
Jis mato geriau ir giliau, tiksliau su
pranta problemas“.
Nerimstanti, o tik stiprėjanti ame
rikiečių–rusų diplomatinė karštligė
verčia įtarti, jog po rugsėjo 11 d. užsi
mezgęs naujas JAV–Rusijos romanas
dar nep as iek ė apog ėj aus. Žin om a
Reuter apžvalgininkė Carol Giacomo
spėja, kad dvi pusės artėja prie naujo
ir, galimas daiktas, istorinio susitari
mo dėl strateginių santykių.
Pirmiausia, kas ateina galvon, yra
tai, jog remdamas kovą su terorizmu,
Putinas tikisi nemenkos naudos. Jis
jau pritildė karo Čečėnijoje kritikus
Vakaruose; spekuliuojama, jog Mask
va bando išsiprašyti sustabdyti NATO
plėtrą ir išlaikyti 1972 m. antibalisti
nių raketų draudimo sutartį (ABM –
Antiballistic Missiles Treaty).
Kol kas Maskva laimėjo laisvesnes
rankas Čečėnijoje, bet vis dėlto pasi
stengė bent pradėti kalbėti apie dery
bas su prezidentu Aslanu Maschadovu.

Šanchajuje Bushas ir Putinas, atrodo,
bendrais bruožais susitarė, kaip pa
mažu atsisakyti ABM sutarties, kad
Maskvos orumas nenukentėtų: ame
rikiečiai tęsia priešraketinių sistemų
bandymus, o rusai vaidina, jog sutartis
nepažeidžiama. Taip pat Šanchajuje iš
principo susitarta sumažinti strategi
nių branduolinių galvučių skaičių iki
maždaug dviejų tūkstančių kiekvienai
šaliai, ko seniai siekė neišsimokanti
jų išlaikyti Rusija. Dėl NATO plėtros
Maskva pasuko išvis netikėtu keliu –
Putinas prabilo, kad Rusija nieko prieš
stoti pati, jei Santarvė toliau judės ta
kryptimi, kuria esą juda dabar – iš
karinės virsta labiau politine organi
zacija. Negi bus teisus Valdas Adam
kus, kuris nuo amžių amžinųjų skelbė
toliuose matąs Rusijos stojimą... Negi
mūsų prezidentas gudravo gudriau nei
atrodė? Gudriau ar priešingai, bet Pu
tinas blefą atskleidė vienu kirčiu – jei
tikrai norit, kad stotume, tai stosime,
bet ar jūs – gudročiai – priimsit? O jei
priimsit, ar patys nesigailėsit stoję?
Galima guostis, jog kol kas tai vien
oro pard av in ėj im as – ką ter eišk ia
sutikti su ABM palaidojimu ir NATO
plėtra, juk Rusija šiaip ar taip tam
negali pasipriešinti, jei JAV bus nuo
seklios. Bet padėtis, ko gero, rimtes
nė – Putinas atiduoda ne tik orą, bet
apčiuopiamesnius dalykus – svarbius
Rus ij os did žiav alst yb išk um o sim
bol ius – tur iu galv oj e spal į Put in o
paskelbtą sprendimą uždaryti elektro
ninio šnipinėjimo bazę Lurde, Kuboje,
taip pat karinę jūrų bazę Vietname.
JAV to neprašė, kaip Bushas neprašė
asmeninių pagyrų, tad ką tai galėtų
reikšti – negi prabudusią meilę?
Dienraštyje Moscow Times (2001 11
01) apžvalgininkas Pavelas Felgen
haueris klausia, kiek tvers šis Šaltojo
karo priešų suartėjimas? Jo žodžiais,
„ar tai romanas iki grabo lentos, ar tik
vedybos iš išskaičiavimo, kovai su ben
dru priešu Afganistane?“ Felgenhaue
ris linkęs manyti, jog Putinas taikosi
į santykius ilgam. Didžiausias įrody
mas esąs jau atviras rusų kariškių,
diplomatų ir šnipų nepasitenkinimas
prezidento sprendimais. Kalbama apie
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„sunkias klaidas“ prezidentui bandant
suartėti su JAV, kai jis vienašališkai
atsisako strateg in ių obj ekt ų, ant ai
Lurdo. Putinas, girdi, aukoja valsty
bės interesus. Ir kam? – susisieti su
„supuvusiais“ Vakarais. Ilgai neapy
kantos JAV, NATO ir „supuvėliams“
Vakarams dvasia auklėtas elitas ir
paprasti žmonės vis labiau nesupranta
savo prezidento, panašiai kaip Pakis
tane politinė vienatvė gresia generolui
Pervezui Mušarafui, kuris taip pat JAV
meilesnis nei jo pavaldiniai.
Felgenhaueris mano, kad jei Putinas
tikrai atsisakys antibalistinių raketų
sutarties, nusileis NATO plėtrai ir
tol iau pal aik ys kar ą prieš ter or iz
mą, Rusija gali tapti rimta Vakarų
sąjungininke. Dabar vykdomos ūkio
ref orm os iš esm ės pag er in o vers lo
sąlygas, šalis pasiruošusi moderni
zacijos revoliucijai, t. y. įsisavinti kuo
daugiau Vakarų kapitalo ir technikos.
Norint tai įgyvendinti, Putinui reikės
pakeisti didžiąją dalį elito, o likusius
įbauginti – kad klausytų, – rašo Fel
genhaueris.
Glupovo miesto metraštininkas Mi
chailas Saltykovas-Ščedrinas nustatė,
jog auklėjant miestelėnus svarbiausia
yra „mesti žmonelius nuo skardžio“.
Generolas Mušarafas politinę vie
natvę Pakistane gydo įprastais vais
tais – vaikydamas demonstracijas ir
sodindamas kurstytojus. Šiuolaikinėje
Rusijoje šie metodai mesti nuo skar
džio kiek primiršti, nes nebereikalin
gi – niekas nedemonstruoja, o burba
tik elit as. Tad spaud os pusl ap ius
stačiai užgriuvo pranešimai apie kai
kurių ministrų ir kitų aukšto rango
pareigūnų korupciją. Pradėjus tirti
keist ą pin ig ų jud ėj im ą Ypat ing ųj ų
pad ėčių min ist er ij oj e, jos vad ov as
Sergejus Šoigu atgula ligoninėn dėl
„aukšto spaudimo“; auditoriams susi
domėjus Spaudos ministerija, spaudos
ministras Michailas Lesinas staiga
išeina atostogų. Geležinkelių minist
ras Nikolajus Aksionenka atostogauja
nuo spalio vidurio, kai prokurorų buvo
apkaltintas piktnaudžiavimu. Pagal
Rus ij os darb o kod eks ą par eig ūn ų
neg al im a atl eist i, jei jie lig on in ėj e
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ar atos tog auj a. Iš šių trij ų min ist
rų Les inas ir Aks ion enk a siej am i
su Boriso Jelcino „šeima“ ir senąja,
ikiputinine elito karta. Šoigu – taip
pat caro Boriso kadras, bet aktyviai
kūręs prokremlinę Vienybės partiją ir
bandęs persilydyti į putininką, matyt,
nepakankamai.
Bet kuriuo atveju Rusijai ypač galioja
Franzo Kafkos maksima „kiekvienas
žmogus – kaltas“. Dabar ji įgavusi bui
tiškesnį, erlickinį pavidalą „kiekvienas
muitininkas ima“, tad Putino galimy
bės mesti nuo skardžio neribotos – gali
stumti žmonelius upėn už ką nori: už
Berezovskio kultą, kvailas kalbas ar
dėl plaukų spalvos. Kai kas šiuolaiki
niame metime nuo skardžio įžvelgia
pažangą, – pasak Maskvos politologo
Jur ij aus Korg uniuko, – Jelcinas be
ceremonijų perkratydavo vyriausybę
prezidento įsakais, o štai Putinas vei
kiąs „kažkaip civilizuočiau“.
Grįžtant prie NATO, tūlam lietuviui
tik ir trūksta felgenhauerinio Rusijos
tapimo rimta Vakarų sąjungininke.
Rusijos stojimas į NATO, net jo svars
tymas reikštų tolesnę Santarvės in

kas kita. Tai tikrai nebus Santarvė,
į kurią prieš dešimt metų užsinorėjo
stot i nuo Rus ij os band ant i pab ėgt i
Lietuva. Grįžimas į tą patį tašką ke
lia erdvės ir laiko kreivumo įtarimus
ir pavojingai ardo metafizinį trimatės
erdv ės pap rast um ą, kai virš us yra
viršuje, apačia – apačioje, dešinė – de
šinėje, o Rusija – Rytuose.
Kit a vert us, NAT O inf liac ij a ar
defliacija priklauso ne tik nuo entro
pinių veiksnių – atskiedimo Vidurio
Rytų Europa, Rusija ar nuo dinozau
rėjančios Europos Sąjungos politinės
valios paralyžiaus. Karas Afganista
ne – vėliau Irake, Jemene, Somalyje? –
gali veikti priešingai: parodyti, jog
Rytų europiečiai – blogiau ginkluoti,
bet entuziastingesni natininkai ne
gu turt ing i senb uv iai vak ar in iam e
žemyno gale. Karas su rankšluosčia
galviais bin Ladeno draugais gali būti
toks sunkus, kad net išjudins Europos
Sąjungos dinozaurą. NATO sveikata
visų pirma priklauso nuo to, kaip pa
vyks baigti tą karą JAV. Baigtis toli
gražu nėra aiški, juolab kad karą už
civilizaciją varžo tos civilizacijos rei

V. Putinas ir G. Bushas Šanchajuje. 2001 spalio 21 d. EPA-ELTA

fliaciją. Pagal pinigų, demokratijos ir
karinės jėgos tvermės dėsnius Lenkijos,
Čekijos ir Vengrijos įstojimas į NATO
nesustiprino Santarvės, o priešingai,
atskiedė jos galias. Jos nesustiprins ir
Baltijos šalys – vėlgi veikiau priešingai.
Žinoma, susilpninti NATO įstojant pa
tiems – viena, o priimant Rusiją – visai

kalavimai tausoti civilius, maitinti
pabėgėlius, galop kęsti pacifistus ir
Jessy Jacksoną. Šitas karas, galimas
daiktas, pareikalaus ilgam įtempti
viso civilizuoto pasaulio jėgas. Tuo
met gal geriau Rusiją turėti savo, o ne
priešingoje pusėje. Oi, betgi Maskva
visuomet nuo to pradeda...
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Geografin
 ių praradimų amžius
Egidijus Vareikis

Helsinkis visai netoli Vilniaus. Į šiau
rę, beveik vertikaliai aukštyn žemė
lap iu. Sov ietm ečio deš imtm ečiais
Helsinkis, kaip ir visa Suomija, rodėsi
mums lyg tolimi gražūs Vakarai, nors
dabar vasarą Helsinkis atsiduria netgi
viena juosta į rytus nuo mūsų. Taigi –
Rytai. Tačiau laiko kaitos akibrokštai
nėra tai, kas mus skiria ar jungia.
Ir mes, ir jie yra Europos, gal ir viso
pasaulio, provincija, viena, atrodytų,
savaip laiminga, kita savaip nelaimin
ga, bet vis dėlto provincija.
Helsinkio turgus jūros pakrantė
je neį prast ai švar us, čia prek iauj a
daugiausia patys skandinavai – nėra
ar vis dar nėra garsiai šūkaliojančių
rytiečių, čia galima derėtis europie
tiškai ir net tik ėt is, kad sąž in ing i
skandinavai nori dorai parduoti savo
prekę, o ne įbrukti žioplam turistui
kokį niekalą. Patys suomiai sako, kad
rytiečiams – arabams, vietnamiečiams
ir kinams – jie dar neatrasta žemė,
kad jie, būdami Europos provincija,
galbūt išv engs ir tų glob al iz ac ij os
problemų, kurios jau seniai vargina
didžiąsias Europos sostines. Ramūs
bei racionalūs šiauriečiai savaip per
gyveno pasaulinius karus ir globalinę
konfrontaciją. Lyginant su kitais, karų
nuostolius galima vadinti minimaliais,
o pokario provincialumas leido jiems
nerodyti politinio aktyvumo ten, kur
jis trukdo, leisti kitiems, didesniems,
būti politikos autoriais, sau tepasilie
kant svetingo, kuklaus, nors ir turtin
go, šeimininko vaidmenėlį.
Juk neatsitiktinai ne viena taikos,
klimato atšilimo, taikos iniciatyva bu
vo realizuota ne globaliose didžiosiose
sostinėse, o tykioje skandinaviškoje
provincijoje. Pradedant šlovingą am
želį nugyvenusia Europos saugumo
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ir bend rad arb iav im o konf er enc ij a,
didžiųjų valstybių vadovų rendez-vous
ir baigiant vis dar neprigijusia Vidu
rio Rytų taika. Skandinavų taikdariai
apsilankė kone visose praėjusio pus
amžio fronto linijose, nors patys taip
ir netapo pafrontės šalimi.
Tad kas gi laimingesnis už
juos šiame Žemės rutuly
je, skaičiuojančiame XXI
a. nuo vieno irgi tolimos
provincijos įvykio?
Žvelg iant į pol it ik os
procesą dogmatiškai, ga
li pasirodyti, kad visada
pasaulio tvarką diktuoja
laimingi didieji, ir kai kas jiems netgi
pavydi. Didžiųjų prezidentai spren
džia, kada mesti bombas ar pradėti
sausumos operacijas, kada pripažinti
ar nepripažinti naujas valstybes.
Beje, kas gi yra tas didysis ir ma
žasis? Pagal plotą? Rusija gal, bet ne
Kanada, o veikiau kur kas mažesnės
valstijos yra ta didžioji didžiausioji
valstybė... Pagal gyventojų skaičių?
Ne, ne Kinija ar Indija yra didžioji, o
veikiau prancūzai su britais.
Pagal bendrąjį vidaus produktą yra
G7, bet dideliems bepigu turėti didelį
produktą. Pagal šio produkto kiekį
vienam gyventojui vaizdelis visiškai
kit oks – pirm ose viet ose atsirand a
respektabilūs šveicarai, visokie bru
nėjai ir emyratai, ką ir kalbėti apie
Lichtenšteiną... ir visiškai nebūtina
būti demokratais, kad savo gyvento
jams duotum daug BVP...
Tačiau nereikia taip stengtis – ma
žieji gali tik džiaugtis, – per praėjusį
šimtmetį nė viena iš didžiųjų valstybių
negalėtų teigti privertusi pasaulį gy
venti pagal savo valią.
JAV daug demokratiškai diskutavo

apie savus ir nesavus interesus, bent
kelis kartus turėjo jėgos (ir sprendimo)
monopolį, bet nė karto nepasiryžo jo
išnaudoti – ne, ne savo – pasauliniam
gėriui, tiek svajojusios apie liberalios
demokratijos triumfą, nepasiryžo jos
eksp ort ui. Nep asir yž us ios būt i po
licin ink ėms, JAV tap o
d id žios ios glob al iz ac ij os
kaltin ink ėm is ir bin la
denų įkait ėm is.
Rusija XIX a. tęsėsi nuo
Varšuvos iki Aliaskos, so
viet ų kar iai neb aud žia
mi savavaliavo Berlyne ir
Vienoje, tačiau galiausiai
Rusija buvo ir yra amžinai gelbėtina
valstybė. Tapusi Europos problema
tuom et, kai Petr as Did ys is „kirt o“
langus į Europą, ne ką mažesnė pro
blema yra ir XXI a. pradžioje. Rusija,
maniusi būsianti saugi tada, kai visi
jos bijos, tapo visų nemylima ir ne
saug i kon e kiekv ien am kaim yn ui.
Rusijai siūloma sumažėti ir decen
tralizuotis, kad suklestėtų ekonomika
ir atsirastų labai reikalingos gerovės
užuomazgos, tačiau jos vadinamasis
teritorinis mąstymas vis dar verčia
šalį būti didele didele, tegu ir visiškai
neeuropietiška.
Didžioji Britanija ir Prancūzija val
dė pasaulines imperijas, bet šiandien
desperatiškai kovoja su tais, kurie jau
seniai nebetiki jų didumu, vokiečiai
gėdijasi savo praeities, ispanai ap
verkia didybės likučius, ką ir kalbėti
apie portugalus ar olandus...
Kas kita švedai, danai ar net tie
patys suomiai. Didžiajame geografi
nių praradimų amžiuje jie išsilaikė,
išlaikė savo būtį, o bendrąjį vidaus
produktą pakėlė į nematytas aukštu
mas. Jie išvengė istorijos skersvėjų ir
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leido žmonėms būti reikšmingiems bei
pasitikintiems savimi. Tai vadinamoji
demokratija.
Galima teigti, kad jie laimingi. Jie
neatrado Amerikos bent jau forma
liai ir nekolonizavo Afrikos, tad yra
visiškai neatsakingi už kolonializmo
pasekm es. Jie ram iai kūr ė rink os
ekonomiką pasinaudodami tuo, kad
didiesiems šio bei to visada stigdavo.
Galima teigti, kad mažųjų gerovė ne
visiškai morali. Mažieji gyvena sau
neatsakingai, atsakomybę spręsti ir
krauj ą liet i pal ikd am i did ies iems,
mažieji žaidžia neutralitetais ar pa
veldėtomis dinastijomis. Mažieji kelia
iniciatyvas, siūlo savo gražias ežerų
pakrantes taikos deryboms, juk tai
smagu... Smagu paprastai gyventi,
nek liūt i, net rukd yt i, ties iog sočiai
gyventi neatrastoje provincijoje.
Didiesiems su tokiais didelių sun
kumų nekyla, tad ramieji periferijos
maž yl iai gal i mieg ot i ram iai – jų
suv er en it et as saug us. Yra ir kit o
kių „mažųjų“ – kruvinų diktatorėlių,
kvazivalstybių, genčių sąjungų, pa
ranojiškų liaudies vadų – nerimo ir
problemų generatorių. Jie – visiška
priešingybė ramiems skandinavams.
Tarptautinėje politikoje, panašiai kaip
ir chemijoje – grandininės reakcijos
suminis greitis yra lygus lėčiausiai
vykstančios reakcijos greičiui. Lėčiau
sia reakcija, kaip ir siauriausia vieta,
stabdo visą procesą. Progreso greitį
lemia lėčiausia jo grandis, globalinė
je politikoje lemiamu veiksniu tampa
sunkiausiai sprendžiamas klausimas.
Taigi ne George’as W. Bushas, o Osa
ma bin Ladenas diktuoja tempą, ir
visas globalus pasaulis sprendžia bin
Lad en o ir ter or izm o kaip reišk in io
problemą, visas pasaulis pripažįsta
Eritrėją, demokratizuoja Namibiją...
nors labai norėtų veikti ką kita.
Taigi globaliosios politikos lemiamas
veiksnys yra elgesys to, kuris nenori
gyventi pagal visuotinai priimtą pa
saulio tvarką. Tvarka juk tam ir yra,
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kad pagal ją gyventume, ir įvykis yra
ne pati tvarka ar ne teigiamas herojus,
kaip norėjo socialistiniai realistai, o
būtent neigiamas herojus – tas, kuris
tvarkos nesilaiko. Netvarkingųjų ar
„pažeidėjų“ tramdymas ir yra ta pa
saulio istorija, kurią išmokstame mo
kykloje ir iš žiniasklaidos pranešimų.
Tokie pažeidėjai buvo arabų teroristai
ir Kašmyro separatistai, tokie buvo
įvardyti ajatola Chomeinis, Sadamas
Huseinas, Slobodanas Miloševičius,
o dabar ir Osama bin Ladenas. Dėl
jų savo elgesį koreguoja ne vien JAV
bei Rusija, dėl jų gali sutrikti NATO
plėtr a, eur o zon os lik im as ir daug
kitų dalykų.
Pastaruoju metu vyraujanti saugu
mo politikos teorija buvo vadinama
realizmu (gal neatsitiktinai). Ji teigė,
kad didžiosios valstybės yra lemiamas
politikos veiksnys – joms daugiau tei
sių, daugiau atsakomybės. Tačiau ar
tikrai ji galioja? O jei galiojo prieš tai,
ar bus pritaikytina XXI a.?
Laikotarpį po Amerikos atradimo
įprasta vadinti geografinių atradimų
amžiumi. Jis tęsėsi beveik iki XIX a.
pabaigos, kol pasaulyje nebeliko „nie
kieno“ teritorijų. Geografiniai atradi
mai baigė geografinę globalizaciją. Ji,
atrodo, šiandien apsivelka ekonominės
globalizacijos ir politinės integracijos
apdaru. Nesvarbu, kad globalizacijos
autoriai buvo nedemokratiškos impe
rijos, tačiau savo integracinę funkciją
jos vis vien atliko.
XX a. prasidėjo ir kitas procesas –
imperijos traukėsi, kolonijos skelbė ne
priklausomybę, kova prieš ją greitai
pasirodė visiškai beprasmė. Pasaulis
dekolonizavosi, prasidėjo didieji ge
ogr af in iai prar ad im ai... Did žios ios
valstybės, pašauktos tvarkyti pasau
lio, prarado viską, ką galėjo, ką tu
rėjo. Geografinių praradimų epochos
rezultat as – gaus ybė mažų valst y
bių, perp ild yt os Jungt in ės Tautos ir
margiausia fragmentacija.
Kad a gi glob al iz ac ij os buv o dau

giau – šiand ien ar prieš šimtm et į,
kai Šengeno tvarka galiojo ir be susi
tarimo, o galiojo ji dėlto, kad nebuvo
neleg al ų ter or ist ų, kont rab and os.
Sien ų ties iog ner eik ėj o, sien as su
kūrė geografinių praradimų epocha,
sugestionavusi jas kaip savo „švento“
suvereniteto apsaugos garantą. In
tegracijoje sienos yra stabdys ir ne
saugumo požymis, tačiau geografinių
praradimų epochoje jos kaip niekad
reikalingos...
Galima ginčytis dėl to, ar geografi
nių prar ad im ų epoc ha jau baig ės i,
ar dar tęsiasi. Aišku, kad vieningos
nuomonės neprieisime. Galbūt vie
nur – Afrikoje, Azijoje – ji tikrai dar
tęsiasi, o Europoje vėl einame integ
racijos linkme, vėl „atrandame“ nau
jas šalis, tinkamas integracijai, vėl
triname sienas. XXI amžius, regis,
prasideda labai neapibrėžtai. Kalba
me apie gilėjančią globalizaciją, kuri
naik ins s ienas, prek yb os barj er us,
kurs bendrąją rinką, darys mus visus
panašius, galbūt makdonaldizacijos
pagrindu.
Ko gi tikėtis vėliau? Po integracijos
bei globalizacijos ir mes, europiečiai,
ims im e galv ot i apie nauj as s ien as,
naujus barjerus, naujus nesusiprati
mus tarp kaimynų. Stiprės nepagarba
visokiems „mažiukams“ ir didieji vėl
imsis lazdos tvarkos vardan. Pasiro
dys, kad kai kurie mažieji neišlaikė
demokratijos ir integracijos egzamino,
teks daryti naujus geopolitinius atra
dimus, kurti naujas kolonijas.
Tad a pad or iam, darbščiam, bet
šilt ai gyv ent i pan or us iam žmog ui
nėra nieko geriau kaip nerti į kokią
Skandinaviją – Europos ir pasaulio
provinciją, – kuri nieko nesprendžia ir
eksportuoja taikdarius, kur laikomasi
eismo taisyklių, kur bendrasis vidaus
produktas vienam gyventojui visada
statistikos viršūnėse, kur... nieko iš
esmės nevyksta. Suomiai ir švedai,
lietuviai ir estai nenori būti atrasti...
kad gyventų ilgai ir laimingai.
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knygos
Babickaitė-Graičiūnienė Unė,
Atsiminimai, dienoraštis, laiškai,
Vilnius: Scena, 2001, 360 p., [24]
iliustr. l.
Ši knyga įdomi ne tiek literatūros
žanru, kiek tuo, jog autorė – žymi ak
torė, sugebėjusi stilingai ir vaizdžiai
rašyti. Regis, buvo išties talentinga
asmenybė: vaidino Paryžiuje ir Lon
done, filmavosi JAV, rinko Lietuvos
teatro istorijos eksponatus. Knyga
gausiai iliustruota. Malonaus pa
siskaitymo!
Vudris Badmintonas
Bagdonavičius Vac ys, Sugrįžti
prie Vydūno: straipsniai, esė, pokal
biai, Vilnius: Kultūra, 2001, 526 p.
Knyg oj e, skait yt oj au, apt iks i tik
keletą Vydūnui skirtų straipsnių bei
tekstus, vertus įdėti į studijos apie Vy
dūną išnašas. Rasi nemaža straipsnių,
susijusių ne tiek su Vydūnu, kiek su
jo „kūnu“ bei „dvasia“: apie Prūsijos
lietuvius, Mažąją Lietuvą, gandizmą,
rytietišką dvasią Lietuvoje, „Bhaga
vadgytą“, Čiurlionį.
Tačiau daugiausia iš šios knygos
sužinosi apie jos autorių. Prieš akis
skleisis išsamiai dokumentuota pasta
rojo, kaip Vydūno draugijos pirminin
ko, veikla. Lyg netyčia šalia Vydūno
laišk o Liet uv os tar yb ai 1918 m. ir
Lietuvos Prezidentui 1919 m. atsidu
ria Bagdonavičiaus laiškai Lietuvos
Prezidentui ir Vyriausybei 1993 m.
bei Lietuvos Prezidentui 1998 m. Ne
turėtum, skaitytojau, labai sielotis, jei
pamatysi nesuprantąs, kur čia Vydū
nas, kur – Bagdonavičius.
Augis Osvaldas
Basanavičius Jonas, Medega d-ro
Jurgio Sauerveino biografijai, par.
Domas Kaunas, Vilnius: Valstybės
žinios, 2001, 340 p.
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„Vertėjas Biblijos draugijos... taipogi
nenuilstąs apaštalas žmonijos ne
rašytų teisių“, dailiai aprašytas tautos
patriarcho, gal taps mums kiek labiau
suprantamas. Ko nesuprasime, paaiš
kins išsamūs iškilaus knygotyrininko
komentarai. Estetas gėrėsis knygos
išvaizda, o tekstologas ir skaitytojas –
brausis per įmantraus maketo brūz
gynus, kuriuose, regis, tyko beprotybės
tigras.
Vytautas Ališauskas
Chartier Pierre, Įvadas į didžią
sias romano teorijas, iš prancūzų k.
vert ė Dain ius Vait iek ūn as, Alin a
Kil ies ait ė, Viln ius: Balt os lank os,
2001, 212 p.

mėgstamus Nietzsche, Foucault ir,
žinoma, Marxą, pirmą susvetimėjimo
apraišką, taigi ir diplomatijos (= tar
pininkavimo) poreikį aptikdamas tarp
šio ir ano pasaulio. Angelai-diplomatai
skina kelią visai tolesnei diplomatinei
praktikai...
Gaila, kad greta protodiplomatijos,
ant id ipl om at ij os, neo dipl om at ij os,
technodiplomatijos, kriptodiplomati
jos, paradiplomatijos, mediadiplomati
jos neaptariamos šeimos diplomatija,
vartojimo diplomatija, gatvės diplo
matija ar maisto gaminimo diploma
tija. Dėl to knyga nenaudinga ne tik
prof es ion al iems dip lom at ams, bet
ir namų šeimininkėms, hipiams bei
plačioms vartotojų masėms. Labiau
siai patiks – prastojo neomarksizmo
mėgėjams.

Rom an as laik om as pok yčiams ir
eksperimentams atviriausiu literatū
ros žanru. Tai sudarė sąlygas atsirasti
daugybei kritinių darbų. Dauguma jų
aprėpta įdėmiai žvelgiant pro prancū
ziškus literatūros teorijos akinius. Vis
dėlto nepaisant provokacinių pastabų
dėl Bachtino ir Don Kichoto sampro
tavimų apie romaną koherentiškumo
ar tvirto markizo de Sade’o „religinio
ir mitinio pagrindo“, knyga palieka
teigiamą įspūdį. Nuosekliai nueina
mas ilgokas kelias nuo Antikos iki
paskutinio viltingo „Įvado“ sakinio:
„XXI amžiaus teorijos objektas ir bus
toji pati laisviausia ir agresyviausia
literatūrinė forma“.

Tai autorinė „parinktinė“, kurioje
sutelktus tekstus pats Geda vadintų
„savo paties forma, kontūru“. Ypač
išsijoti ankstyvieji eilėraščiai, atitai
syti ne autoriaus valia atsiradę pa
taisymai. Knygą įpavidalina keletas
autoriaus piešinių ir intriguojančių
autografų bei maloniai nuteikiančios
Oranto iliustracijos.

Manfredas Žvirgždas

Rima Malickaitė

Derian der James Arthur, Apie
diplomatiją: Vakarų susvetimėjimo
genealogija, Vilnius: Eugrimas, 2001,
283 p.

Gyv as atod ūs is /Brea th ing Free,
Lietuvių poezijos vertimai / Poems
from the Lithuanian, sudarė ir į an
glų k. vertė Vyt Bakaitis, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2001, p. 524.

„Diplomatija“ knygoje žymi ne tam
tikros žmonių grupės veiklą, o „tar
pininkaujantį diskursą“, būtiną dėl
pasaulį valdančios galios bei susve
timėjimo. Autorius „pralenkia“ savo

Nerija Putinaitė
Ged a Sig it as, Sokr at as kalb as i
su vėju: įvairių metų eilės ir poemos,
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2001, 478 p.

Nuo seno teigiama, kad lietuvių li
teratūros „stiprusis“ žanras – poezija,
kurią negėda ir pasauliui parodyti.
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knygos
Vertėjas – vakarietiško išsilavinimo,
jau anksčiau anglakalbei auditorijai
pristatęs Meko ir Kelero kūrybą. Kad
ne visada sugebėta pakilti iki kūrinio
prasmės subtilybių, o juo labiau atkur
ti pirminę ritminę schemą, vertėjas
dar gali pasiteisinti. Sunkiau moty
vuot i ats it ikt in ę kai kur ių aut or ių
(pvz., Martinaičio) kūrybos atranką
arba kodėl rinkinyje neatsirado vietos
Maironiui, Putinui, bet jos nepagailėta
kai kuriems smulkiems poetams. Ar
nevertėjo knygos projekto primygti
niau pasiūlyti kuriai nors žymesnei
Vakarų leidyklai? Mat apima nerimas,
kad tikrojo adresato šie vertimai gali
ir nepasiekti.
Manfredas Žvirgždas
Gudaitė Gražina, Asmenybės trans
formacija sapnuose, pasakose, mituose,
Vilnius: Tyto alba, 2001, 362 p.
Puiki psichologės psichoterapeutės,
Jungo žinovės knyga apie į Lietuvos
akademinį kontekstą vargais nega
lais teįsibraunančius reiškinius. Ypač
džiugu, kad darbe remiamasi ne tik
psichologijos metodais, bet ir religijo
tyros korifėjų (Eliade’s, Otto) pasieki
mais. Tik gaila, jog autorė netiksliai
transformuoja kai kurias religijoty
rines sąvokas. Pvz., vartodama Otto
numinosum elementus nusakančias
sąvokas, fascinans (o gal mysterium?)
verčia į didingumą, mysterium tremen
dum (o gal mirum?) – į pagarbią baimę
(p. 53). Šios kategorijos religijotyrinėje
literatūroje neverčiamos. Lietuvoje jos
jau buvo paaiškintos.
Pranas Vildžiūnas
Juozaitis Arvydas, Ištvermės me
tai ir A. Brazauskas: 1990–1997 metų
politinė patirtis, Vilnius: A. Remeikos
leidykla, 2001, 192 p.
Turbūt nėra Lietuvoje kito rašti
nink o, taip rūp est ing ai renk ančio
savo rašinius, kaip Arvydas Juozaitis.
Būdamas žymiausiu atrajojančios kul
tūros atstovu, jis ir toliau svaiginasi
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iliuz ij a, kur i jį užv ald ė dar anam e
amžiuje. Herojai tie patys: „klika“ (p.
43), „Kudla“ (p. 84), „pusgalvis“ (p.
94), „Nif Nifas“ (p. 99), klastingasis
Landsbergis (p. 55) ir jo „asmens sar
gybinių armijėlė“ (p. 26), „persivertėlis
V. Antanaitis“ (p. 71), „politikierius“
V. Radžvilas (p. 100), „iš už jūrų ma
rių atskraidintas“ ir visiškai nesusi
gaudantis S. Lozoraitis (p. 115, 147),
„kapelmeisteris“ A. Terleckas (p. 132),
„ateizmo apaštalas“ A. Svarinskas (p.
181), „studentas“ D. Kuolys (p. 158)
ir šiaip įvairūs „apsėstieji“ (p. 135).
Užvis nuostabiausia, kad šitaip byloja
Santarvės fondo pirmininkas, kuriam
sąvokos „meilė“ ir „dora“ jau seniai
yra tapusios ideologinėmis kategori
jomis. Laimė, yra dar žmonių, kurie
kaip „didžiosios žmonijos tiesos“ jau
dešimt metų vaikšto po Lietuvą „ba
landžių kojelėmis“ (p. 186). Tarp jų,
ko gero, ir „pirmojo Sąjūdžio riteris
A. Juozaitis“ (p. 145), ir „Santarvės
žmogus“ A. Brazauskas (p. 186). Tik,
deja, kultūroje pėdsakus balandžiai
palieka ne kojytėmis...
Gintautas Plevokas
Mičiulis Juozas, Lietuvos istorija,
Kaunas, 2001, 92 p.
Lab ai pat riot in is Liet uv os ist o
rij os kons pekt as. Stil ius – saus as;
kalba – telegrafinė. Teksto kompozi
cija – prasta. Vietomis nusišnekama.
Iliustr ac ij ų nėr a. Lab iaus iai tink a
„Vorutos“ skaitytojams. Moksleiviams
nerekomenduotina.  
Eligijus Raila
Šimonis Darius, Rykštė, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2001, 179 p.
Tai vien o įdom iaus ių jaun os ios
kartos poetų antras rinkinys; jame
prozinis tekstas virsta poezija, poezija
– proza ar tarptautinių žodžių brūz
gynu. Vis dėlto didžiąją dalį įvaizdžių –
seilių, pacų ir personų – supoetina
kalbinė žaismė. To nepasakysi apie

eilėraščio visumą, jos nesuvaldo nei
minties, nei išgyvenimo gilumas.
Kristina Jonušaitė
Šliogeris Arvydas, Kas yra filoso
fija? Vilnius: Strofa, 2001, 192 p.
Labai suprantamai parašyta kny
gelė – savotiškas mūsų produkty
viausio filosofo idėjų kompendiumas.
Šliogerio gerbėjas galės pasikartoti
jo svarbesnius teiginius, o būsimas
Lietuvos filosofijos istorijos studen
tas galės nebeskaityti storų klasiko
knygų. Ar yra kokių naujų minčių –
palikime spręsti įvado autoriui Nagliui
Kardeliui.
Vytautas Ališauskas
Urb an av ičien ė Dal ia, Liet uv ių
apeiginė etnochoreografija, Vilnius:
Lietuvos muzikos akademija, 2000,
460 p.
Ilg ai laukt a knyg a, kur ioj e lab ai
plačiame kontekste gvildenama Lie
tuvoje mažai tyrinėta sritis. Reikia
pripažinti, kad autorė puikiai susi
tvarko su tikrai nemenku medžiagos
kiekiu, tačiau, kaip ir daugelyje Lie
tuvoje pasirodančių veikalų, silpniau
sia knygos metodologinė dalis. Nors
Urbanavičienė puikiai išdistiliuoja
tebefunkcionalias idėjas, tačiau kar
tais nevengia pasiremti kontroversiš
kai vertinamų autorių (A. Patacko,
A. Žarskaus, R. Guénono) teiginiais
ar pasiklysta sąvokų labirinte. Pvz.,
teigia, kad „iniciacijos yra tarsi tarpinė
grandis tarp gimimo ir vestuvių ritu
alų“ ar kad tiriant etnochoreografiją
reikia pasitelkti ir religijos istoriją (p.
21). Religijų tyrinėtojai sutaria, kad
gimimo ir vestuvių ritualai taip pat
yra iniciacijos, o iniciacijos yra ritua
lai. O užmačią „ištirti“ religijos istoriją
mokslininkai seniai metė patyrę, jog
egzistuoja ne religijos, o religijų istori
ja. Laimė, šie „riktai“ knygos visumai
didesnės įtakos nepadarė.
Pranas Vildžiūnas
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UŽSKLANDA / ATSKLANDA

Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

I
Sykį Archimedas, besiturkšdamas ba
seine, atrado tai, ką vėlesni tyrinėtojai
pavadino „Archimedo dėsniu“: išleistas
vanduo iš baseino Šiaurės pusrutulyje
pripildo baseiną Pietų pusrutulyje.

II
Prometėjas mėgo išgerti, todėl kartą
nušvilpė iš Dzeuso „ugninio vandens“
ąsotėlį. Kuomet dievai jį nubaudę
prik alė prie Kaukazo uolos,
vienas erelis linksmindamasis
kasdien kapojo jo kep enis –
mat paukščiui patiko cirozės
paveiktas organas.

sykį taip karštai pamylėjo, kad Jūratė
netrukus ėmė lauktis. Kastytis kaip
įmanydamas slėpė jos apvalėjantį
pilvą – dangstė tinklais, klojo jūr
žolėmis, barstė kiaukutais. Tačiau
Perkūnas vis tiek apie tai sužinojo ir
įtūžęs žaibais nutrenkė Kastytį. Jūra
tė, išvydusi apsvilusį savo mylimąjį,
iš skausmo ražydama plaukmenis
susmuko ant smėlio ir išleido į pasaulį
begalę ikrų, kurie ilgainiui, sumišę
su jos ašaromis ir žuvų taukais, virto
gintarų karoliais.

III
Mitologai klaidingai mano,
kad gintarai yra Jūratės po
vandeninių rūmų likučiai. Iš
tikrųjų viskas buvo kitaip.
Kastytis, išplaukęs į marias,
slapčiomis lankydavo Jūratę, o
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Iš tiesų... juokinga...

IV
Vokiečiai, norėdami
pakrikštyti žemaičius,
jodinėd avo po kaimus ir
skelbdavo Šventąjį Raštą.
Žemaičiai maža ką tesupra
to, bet kai kuriepasakojimai
jiems visai patiko. Juos ypač
stebino Kristaus ėjimas van
deniu. Tačiau žemaičiai buvo
gudr ūs mokiniai ir netru
kus ežeruose ėmė statyti
kūlgrindas.

V
Palemonas su savo gimine ilgai
plaukė Nemunu aukštyn, kol keliau
ninkus užklupo atšiauri Lietuvos
žiema. Idant nesužvarbtų naujagimiai
ir mažamečiai, vyrai sugalvojo tokį
dalyką – vailokus. Nudirtus barsukų
kailius apdrėbdavo moliu, susukdavo
į tūtą, įkišdavo vidun kūdikį ir kaitin
davo jį ant laužo.
Po daug daug metų tų kūdikių pal
ikuonys broliai Vailokaičiai, norėdami
pagerbti savo protėvį, Palemone įkūrė
plytinę.

VI
Ar žinote, kodėl Napoleonui ne
pavyko užimti Rusijos? Mat jį kankino
atviros erdvės baimė. Bekraštės stepės
bei apsnigti laukai jam įvarydavo
siaubą. Juk Napoleonas buvo „salų
žmogus“: gimė Korsikoje, kalėjo El
bos saloje, mirė Šv. Elenos saloje, o
didžiausia gyvenimo svajonė buvo –
užkariauti britų salas.
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