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Laiškas redaktoriui

Br. Arū nas Pran ciš kus Peš kai tis OFM

Mie las Re dak to riau,
Kai „Ma žo sios stu di jos“ ko ri do riuo se su si ti ko me ir Tu pa pra šei pa ra šy ti 

laiš ką, iš kart su pra tau, kad šį kar tą tur būt pa vyks. Ma tai, rei kia pa ra šy ti 
laiš ką gy ve nant mies te. Nors vie ną laiš ką. Pra ei tais me tais jų bu vo daug – 
gy ve nau Kry žių kal no vie nuo ly ne, at ro do, tik rai bu vau ir at li kau no vi ci jatą. 
Ten žo lė, me džiai, kry žiai, so dy bos glū dė jo kaž in ko kia me sun kiai iš sa ko
ma me bu vi me, rim ty je, ku rią ir pats iš gy ve nau. Ten bu vo ir laiš kai, ku riais 
pri ar tė ji, nes ga li iš sa ky ti sa ve. 

Čia tik mies tas. Tą die ną, kai su si ti ko me, „Ma žo jo je stu di jo je“ įra ši nė jau 
ho mi li ją – skai ty da mas ją, stai ga pa ste bė jau, kad ne gir džiu sa vęs, net ne įsten
giu sek ti sa vo minčių: akys slys ta teks to pa vir šiu mi, lū pos lei džia garsus, bet 
ma nęs nė ra ten, kur tu rėčiau bū ti. Nes ma ny je nė ra ma no jo bu vi mo. To dėl 
ir su ti kau taip greit pa ra šy ti tą laiš ką, Re dak to riau. Ir su vo kiau, kad tei sūs 
ma no bičiu liai vil niečiai, jau nuo rug sė jo mė ne sio iš ma nęs pra ši nė jan tys 
laiš kų – aš ma niau, kad tai ne rei ka lin gas lai ko ir jė gų bars tymas: kam, juk 
esa me ša lia, kar tu, ta me pačia me mies te... Ne spė ju pa gal vo ti, bet jau po ke
lių mė ne sių pa ti riu, kad esa me mies te, ku ria me ne su si tin ka ma, mies te, kur 
tiek rei ka lų ir vi siš kai nė ra lai ko įsi klau sy ti, įsi žiū rė ti, bū ti kar tu, drau ge, 
vie nam dėl ki to. Nė ra lai ko mal dai. Nė ra, nie ko nė ra – ir laiš kas tam pa ko ne 
vie nin te le gelbs tinčia vil ti mi.

Štai to dėl da bar ra šau Tau, ger bia mas Re dak to riau, laiš ką, vil da ma sis, kad 
jį per skai tys ir ma no bičiu liai, ir tas pil kas niū rus ru duo, ne ši nas dep re si jos ir 
ne mi gos do va no mis, ir aš pats. Ir gal pats Vieš pats Die vas, ką ga li ži no ti?

Ne tik ra. Ne tik ra to mies to bū tis, siū lan ti gan dus, ap kal bas ir in tri gas pri
im ti už gry ną pi ni gą, siū lan ti ne my lė ti, ne jaus ti, ne gy ven ti. Ar me luo jan ti, 
kad vi sa jau bu vo, vi sa – tik pra ei tis, nė ra ko lauk ti. Ne tik ras ir be per sto jo 
me luo jan tis te le vi zo rius, ku rio sten gie si ne pa ste bė ti, bet ku ris įtrau kia ir 
siū lo žai dy biš ką tik ro vę lai ky ti tik ru ma. Ir ta da jau taip nuo šir džiai su pai
nio ji „Dvi račio žy nias“ su „Pa no ra ma“, kad pats iš sa vęs juo kie si – kvai lys, 
ar ga li pa ti kė ti, kad ši taip kal ba pats Lie tu vos Res pub li kos prem je ras. O, 
pa siro  do, tik rai kal ba – apie ply no lau ko in ves ti ci jas, apie sa vo ve ran dą, apie 
nie ko ne reiš kiančius mi li jo nus na cio na li niam „Le go“ – žais li niams Val do vų 
rū mams. Klau si, ar taip ga li bū ti, ar tik rai – klau si, kad ne gau tum at sa ky
mo, nes tik ru mas iš tir po, su ei žė jo ir, ro dos, tu jau nie ka da ne su ži no si, kas 
yra ne tik ra, o kas es ti nuo ta vęs vis la biau tols tančio je tik ro vė je...

O gal tai koks nau jas ma so nų są moks las, kaip ma nai, ger bia mas Re dak to
riau? Juk mėgs ta me mes tuos są moks lus, at pa žįs ta me juos, iš lukš te name... 
Ži nai, vie ną ry tą sė dė jau po li kli ni ko je, di džiu lė je ei lė je. Ša lia – vi sai at si
tik ti nai – vie nas ger bia mas fi lo lo gas, li tu a nis tas, lie tu vių kal bos va do vė lių 
ki ta kal bių mo kyk loms au to rius. Švie sios są mo nės ir vi siš kai at sa ky da mas 
už sa vo žo džius jis man, ne no rinčiam kla usy tis, bet ne tu rinčiam kur trauk
tis, dės tė sa vo at ra di mą apie tūks tančius me tų be si tę sian tį žy dų są moks lą, 
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apie ga lin giau sią tų pačių žy dų gin klą – krikščio ny bę, ku rią pa si tel kę jie no rė ję oku puo ti 
pa sau lį, o svar biau sia, ma tyt, Lie tu vą. Ir štai jiems pa vy kę – va di na mo ji Ne pri klau so my
bė, Re dak to riau, yra juk žy dų „iš mis las“, nes so vie ti nėje Lie tu voje bu vo to bu lai su tvar ky
ta kul tū ros ir moks lo va dy ba, gi na mas lie tu viš ku mas LKP CK ple nu muo se, krikščio nys 
ži no jo sa vo vie tą – vis kas bu vo OK. Taip taip, ne si šyp sok, gir dė jau tai sė dė da mas ei lė je, 
prie gy dy to jos ka bi ne to du rų iš se no, ži la gal vio, in te li gen tiš ko do cen to lū pų... O ko dėl ne, 
Re dak to riau? Tai gi taip lengva paaiškin ti vis ką pa pras ta sche ma – gal net sau giau jau tie si, 
pa ga liau iš spren dęs – bent sau – tik ry bėsne tik ry bės di cho to mi ją. Ži nai gi, kad ne lai min
guo sius Niu jor ko dvy nius su nai ki no pa ti CŽV, su ne ri mu si dėl JAV eko no mi kos re ce si jos? 
Jei ne ži no jai, tai dabar jau ži nai.

Pa pras tos sche mos. Bet ir se ne lis Freu das su kū rė kaž ką la bai pa na šaus. Ar ne pa na ši jo 
psi cho a na li zė į są moks lo te ori ją, kur pa grin di nio są moks li nin ko vaid me nį at lie ka mū sų 
varg šė są mo nė, vis ko vo da ma prieš sa vo tik rą ją val do vę – pa są mo nę. Šiaip ar taip, o Freu
das su kū rė kaž ką itin ar ti ma tie sai ir la bai mie la vi sam pra ėju siam XX am žiui. Tai kur 
ta tie sa, Re dak to riau? Gal są moks lai vyks ta vi sur, die ną ir nak tį, mū sų gal vo se, šir dy se, 
aky se – ir jei vis la biau sku bąs lai kas ar ti na ga li nį su sto ji mą. Są moks lams tai nė mo tais: 
jie te be vyks ta, o mes jų ne pa vargs ta me aiš kin ti. Gy ve ni mas lyg de tek ty vas ar de tek ty vas 
ne ly g gy ve ni mas?

Bet vis tiek. Re dak to riau, ge riau sias iš ge riau sių są moks li nin kų yra Die vas. Jo nie kas 
dar ne per pra to – vi si mū siš kiai tel pa jo vie nin te liam mei lės są moks lė ly je. Ir su gal vok tu 
man nu mir ti, kad ki ti gy ven tų, kad bū tų, kad da lytų si sa vi mi ir dar la biau bū tų. Kris tus 
yra są moks lo ge ni jus, ne sa kyk.

Kiek vie ną ry tą tas pat – puo de lis ar ba tos, ry ti niai pri si ren gi mai, įsliuo gi mas abi tan – ir 
il ga il ga ke lio nė au to bu sais į Vil niaus Je ru za lę, se mi na ri jon. Ir kart kar tė mis už kal bi na, 
pri si šau kia koks nors žmo ge lis – vie nas ge ria, nes gy ven ti pa prasčiau siai sun ku; ki tas 
va žiuo ja į vie ni šą būs tą po nak ti nės ulio nės – ji, vie nin te lė ne pa kar to ja mo ji, pa li ko prieš 
sep ty ne rius me tus, bet vis dar my li ją, tik ją sap nuo ja ir nie kad nie ka da dau giau ne ves, 
per daug bi jo nau jo skaus mo; ir dar vie nas – tas vi sus sek ma die nius pra lei džia prie to 
pa ties už bur to te le vi zo riaus, bet ži no, kad yra Die vas, ir no rė tų kaž kaip ki taip leis ti tuos 
sek ma die nius, la bai no rė tų, bet ne mo ka, ne ga li, ne be su ge ba; ir dar vie nas, ir dar... Daug 
jų, Re dak to riau, la bai daug. Kaip to je lai do je ket vir ta die niais su bro liu As ti ju mi „At verk 
du ris“. Ir vis dėl to ma nau, nai viai ma nau, kad gal kar tais taip ir šir dys at si ve ria, bent jau 
siau ram to kiam švie sos pluoš te liui, bent jau kaž kam, kas ne me luo ta, vėl gi – tik ra tik ra... 
Nu rimk, il ge sy, nu rimk.

Tačiau ką gi pa ra šy ti, kad at ro dy tų tei sin giau? Man daž nai bū na do va no ti va ka rai – tik ri 
va ka rai, tik rų po kal bių, iš gy ve ni mų, gy ve ni mo va ka rai. Va ka rai su su pran tančiu ir at sa
kančiu, su klau sančiu ir klau siančiu, su pa sa ko jančiu. Tuo, ku ris pa prasčiau siai da li ja si 
bu vi mu.

Taip Die vas at ei na. Ži nai, Jis tur būt ne są moks li nin kas. Ir jei jau esa me Ka lė dų ar tu moje, 
kaip ne pri si min ti Jo, kū di kė liu veb le nančio. Nie kas gal dau giau ma nęs ir ne įti kin tų – nei 
Jo nu žen gi mas iš dan gaus, nei ste buk lai – tik kū di kis. Die vas. Kū di kis pats tik riau sias, 
tik ru mos ir vi sos tik ro vės Die vas, vi sai toks, ko kie bu vo me mes, kai dar nie ko ne mo kė jo me, 
net sa vų są moks lų. O, kas iš mū sų iš au go! Ne sa kyk, kad tai pa pras ta. Ne pa pras ta – to dėl 
jis ir at ėjo kū di kė liu – ko kiu gi ki tu bū du Jam dar mus, pa si me tu sius su maiš ty je, my lėt? 
To dėl ti kiu ta Jo pai ky be – kry žiaus, įsi kū ni ji mo, gi mi mo. To dėl dar ra šau Tau, ger bia mas 
Re dak to riau, ši tą laiš ką – se mi na ri jos klie ri kų ap sup ty je. O pas kui vėl au to bu sai, su si ti
ki mai, gal ir ma no va ka ras. To dėl yra Die vas. To dėl vil tis. Ti kė ji mas. Mei lė. Net čia, net 
mies te, net žiū rint te le vi zo rių.

Vilnius
2001 11 20
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Mo Men to raš tis

Ast ri da Pet rai ty tė

Spalio 21 d., pa va ka rys. ...ho nes ty is the best po li
cy, – per skai tau fra zę, bloš kiu kny gą, pa šo ku nuo so fos, 
taip, įsu ko į sa vo ver pe tą ne ri mas – tas iš ga nin gas, pa
ky lė jan tis, nu skaid ri nan tis; tas, kurs ta vo kančią, ta vo 
rū pesčius, ta vo ne-darymą ir vi sus ki tus „ne“ pa verčia 
iš tei si ni mu...
...da bar, šio je nie kie no že mė je, šia me už ri bio lai ke – 
kai jau vi sus po ra mė ne sių ga lio ja per spė ji mas apie 
at lei di mą, bet pas ku ti nis ver dik tas dar ne nu skam bė
jęs, kai dar esu „eta te“, bet jau ne te ku si sa vo lai dos, to 
sa vo dar bo ir ho bio – „Di džių jų var dų“, pa si ren gi mas 
ku riems blo kuo da vo bet ko kį „ne rei ka lin gą“ skai ty mą, 
taip, da bar ga liu pri si min ti są ži nę sle giančias sko las, o 
vie na di džiau sių – štai ši, nu blokš to ji kny ga: Max We ber, 
Pro tes tan tiško ji eti ka ir ka pi ta liz mo dva sia...
...ir kaip gi aš, ne kar tą sau lei du si ne kuk liai – įsi kū rus 
sa vo pro tes tan tiš ko je var pi nė je – pa si šai py ti: ak, tas 
ka ta li kiš kas ste buk lo lau ki mas... (o kai ste buk las ne
įvyks ta, tai kaž kas – tie kiau lės – kal ti), nepa si sku bi nau 
anksčiau pri siš lie ti prie šio pro tes tan tiz mo apo lo gi jos 
stul po? ...da bar ir šlie juo si, pe šio ju po at ski rą šiau de lį 
iš vi sos ku pe tos – na, ir kas, kad liu te ro ny bės – ma no
sios – pu sėn pa leis ta ne vie na iro ni jos strė lė, kas, kad 
pa ti ga liu bū ti pa liu di ji mu: ne, ne liu te ro ny bė įku ria 
„ka pi ta liz mo dva sią“ ir su bran di na šio sios vai sius – 
ma te ria li nę ge ro vę... kas – prie lai dos lie ka ga lio ti ir 
ne ga lio jant pa sek mėms: ho nes ty is the best po li cy... 
...Su ku ra tą po kam ba rį, mo to riu kui vis bir biant: hones
ty is the best... ho nes ty is the best..., bet ma no ke ly vis 
bar je rai, į ku riuos at si dau žiu, vis klau si mas: ko dėl gi 
nie kam – ar: taip ma žai kam – tai ne at ro do pa kan ka
mas bet ku rios po li ti kos (ne vien siau ro sios) pa grin das, 
kodėl, re gis, vi si yra įti kė ję, jog kiek vie na po li ti ka (pro
fe si nė, tar pas me ni nė etc.) rei ka lau ja ėji mo apy lan ko mis, 
šnibž dė ji mo pa kam pė se ir už nu ga riuo se, „di plo ma tiš kų“ 
žings nių, „nau din gų“ pa žinčių, žo džių, veiks mų...
...na, taip, bar je ras įvei kia mas ele men ta riu baks te lė
ji mu: klau si mas „ko dėl ir kaip ki ti?“ ne ga lio ja; ga lio ja 
tik klau si mas: „ko dėl ir kaip aš?“; tai sau – ne ki tiems – 
tu ri sa ky ti: ho nes ty is the best po li cy...; ir vėl te lie ka 
su ža din ti sa vą jį – juk vi sai ne nu gei bu sį – egoiz mą (na, 
taip, nuo jo ir iki ka pi ta liz mo dva sios ne be to li): ne sirk 
sve ti mo mis li go mis, rū pin kis tik sa vo svei ka ta, sa vo 
prie der mė mis pačiai sau...

...nors dar prieš ta ros kir mi nas ne rims ta: o juk vi suo ti
nai vei kiant ki tiems dės niams („gud ru mas – ge riau sia 
po li ti ka“?), tu, ma ny da mas esąs ap si gin kla vęs iki dan tų 
(ak, ho nes ty...), mo suo si po pie ri niu kar de liu prieš visas 
at švil piančias kul kas ir ie tis; tu įti kė jęs sa vo be ga li niais 
tur tais (ak, ho nes ty...), re gė si, kaip į šiukš lių dė žes 
nu sė da ta vo iš apy var tos iš ėju si va liu ta, o be ga li niais 
srau tais kur suo ja vi sai ki ti, nau jie ji, res pek ta bi lie ji pi
ni gai ir taip tu ga liau siai tu rė si pri pa žin ti, kad ta vo Gy
ve ni mo Prin ci pas (ak, ho nes ty...) nė ra kon ver tuo ja mas,  
jis ne virs ka pi ta liz mo dva sia ir ne su grįš tau aitva ru...
...pa de du Ma xą We be rį į len ty ną, ži nau, kad dar grįšiu, 
bet šian die n ga na; ra dau tai, ką tu rė jau: ga lio ja ne pa
sek mės. Ga lio ja prie lai dos.
...ho nes ty is the best po li cy...

Lapkričio7d. Už si ka bi nu sa vą sias bež džio nė les – 
de monst ra ty viai? Ar tie siog – są mo nin gai, nes spon ta
niš kai, iš po rei kio „pa si puoš ti“ ran ka jau ne be si tie sia 
į šį pa ka bu ką, tai gi: už si ri šu maz ge lį, ku rį čiuop da ma 
nuo lat sau pri minčiau: ne ma ty ti blo go, ne gir dė ti blo go, 
o svar bių svar biau sia – ne kal bė ti blo go... Ma nęs lau kia 
po sė dis – prof są jun gos ir ad mi nist ra ci jos, at lei di mas 
„dėl eta tų ma ži ni mo“ tų, ne su gun dy tų jų, jog iš ei ti „ša lių 
su si ta ri mu“ fi nan siš kai bus nau din giau...
(Be ne stu di jų bai gi mo pro ga te ta pa do va no jo man pa
ka bu ką: gran di nė lė su ka bančiu skri tu lė liu, ku rio vi
du ry kaž koks or na men tas – taip ir su pra tau: kaž koks 
or na men tas, gal gė lės žie das... Ne itin ver tin da ma pa
puo ša lus, šį pa ka bu ką mė gau ir nuo lat už si kar da vau 
sau ant kak lo. Kiek lai ko bu vo pra ėję – me tai, po ra, 
dau giau? – kai tra di ci nio prieš mie gi nio skai ty mo bu vau 
nu kel ta į In di ją – be ne Ne iman to įspū džių? – baks te lė
ta no si mi į tri jų bež džio nė lių sta tu lė lę ant Ma hat mos 
Gan džio sta lo: ne ma ty ti blo go, ne gir dė ti blo go, ne kal bė ti 
blo go... Koks pui kus de vi zas, – per smel kė tuo met jau 
įmi gin be ny rančią są mo nę. O po ke le to va lan dų: de duos, 
ruoš da ma si į dar bą, sa vo pa ka bu ką, stai ga – ne ga li 
bū ti?, kas gi tai – trys bež džio nė lės skri tu lė lio vi du ry: 
vie na už si ė mu si bur ną, ki ta akis, trečia – au sis... Iki 
šiol ne su pran tu, kaip tiek lai ko su ge bė jau jų si lu e te 
įžvelg ti tik be pras miš kus gė lės kon tū rus – ma no fi zi nės 
trum paregys tės tam ne bū tų pa ka kę.)
O, ko dėl taip skau da šir dį ir ne ri mas sie loj sū ku riuo
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ja – pus va lan dis iki to ne lem to jo Po sė džio (ne, ne no riu 
skam bių ana lo gi jų ir ne sa kau: Pro ce so...), juk esu sau 
su for mu la vu si: pri imu ga li mą blo giau sią jo pa sek mę – 
be dar bys tę, kaip Gy ve ni mo pa dik tuo tą Me ta mor fo zę ir 
ne su tei kiu jai Ne lai mės ran go...
Ar iš da viau sa vo „bež džio nė lių prin ci pą“ Po sė džio fi na le 
pa plū du si aša ro mis ir re ziu ma vu si: tai, ką iš gir dau iš 
sa vo bu vu sios ad mi nist ra ci jos – de ma go gi ja ir nu dai lin ta 
tie sa, ir man bū tų ne ma lo nu čia pa si lik ti, pra šau ma
ne in for muo ti... (o pir mas im pul sas bu vo: „nu dai lin tas 
me las“, tad nors tiek sa ve įvei kiau). Grau žiuo si, kad 
rau do jau. Ne dėl to, kad pa sa kiau. Būčiau no rė ju si tai 
pa sa ky ti ra miai ir oriai.
Nu ė jo me – po rau do ji mo se an so na mie, po sū naus 
padrą si ni mo: vis kas bus ge rai – į va ka ri nes trečia die nio 
pa mal das. Man jos pa tin ka: ke le tas žmo nių (skir tin gai 
nuo pil nos sek ma die nio baž nyčios), do mi nuo ja gies mė, ne 
žo dis, o ra my bės pa lin kė ji mui, pa spau džiant viens ki tam 
ran ką, ga liu pri skir ti spe cia liai as me ni nę pras mę...

Lapkričio8d. Įdo miau sia šian dien ne tai, kad – natū
ra lu – „prof są jun ga“ pa lai mi no ma no at lei di mą, bet 
– prof są jun gos ly de rės, tik rai sto jančios mū ru už sa vo 
„nu skriaus tuo sius“, pa si pik ti ni mas: kaip tu el gei si! 
Ši taip pa sa ky ti: aš su tais žmo nė mis ne dirb siu, duo kit 
pro ce sui įsi bė gė ti... (ne vi sai ma no žo džiai, bet min tis 
ne iš kreip ta). Tai gi su pras ti ir pri im ti, gin ti ir pa lai ky ti 
ga li ma tik sie ki mą bet ku ria kai na, bet ku riom for mom, 
bet ko kiom są ly gom iš lai ky ti sta tus quo.
Elek tro ni niu paštu pa ra šiau „Po nui Pa ta rė jui“, tei rau
da ma si dar bo, kaip vi sa da pri sis ta ty da ma: „drau gas–p
rie šas“... O, taip, emo ci nė sim pa ti ja prie šin gų idė ji nių 
po zi ci jų žmo gui – ar ga li bū ti ma lo nes ni san ty kiai?

Lapkričio9d. Pa rei gin gai aš tun tą va lan dą dar at
ėjau į dar bą: na, taip, vi so kie at si skai ty mai, pa ra šų 
rin kimai, sa vo daik te lių su si pa ka vi mas, po pie rių iš kuo
pi mas – jau va kar be jo kių sen ti men tų (lai mė, jei dar 
pri si dė tų tra giz mas iš gy ve nant sa vęs, bū to sios, pa liu
di ji mų nai ki ni mą – be ne pri si reik tų ir ra mi na mų jų) į 
šiukš lia dė žes su grū dau taip rū pes tin gai me tai iš me tų 
krau tą šūsnį vo kų su kiek vie nos lai dos kon spek tais... 
Šian dien stalčiai jau pus tuščiai, tik vir šu ti nia me mė
to si po ra la pelių su nau jai siais, jau šio, už ri bio pe ri odo 
įbrė ži mais – juk pas ku ti nes sa vai tes ir čia, sa vo dar bo 
ka bi ne te, skai ti nė jau „są ži nės sko las“: taip, F. Niet
zsche’s „Links ma sis moks las“, la pe liu kas dar įau gęs į 
ma no da bar tį, tad pa si i mu jį su sa vi mi:
...prasčiokaiįtariaižiūriįtauriossielosžmogų,lygtas
aplinkiniaiskeliaisieškotųsaunaudos.Jeijieaiškiai
įsitikina,kadnesamaneisavanaudiškųketinimų,nei
nekvepiajokiupelnu,taikilnųjįlaikosavotiškukvai-
liu;jieneapkenčiajo,kaitasdžiaugiasi,iršaiposiiš
joakiųspindesio.„Kaipgalimabūtipatenkintamsavo

nuostoliais,kaipgalimaatviromakimbristi įbalą!
Kilnūspolinkiaituribūtisusijęsukokianorspsichine
liga“,–manojieirįtokįkeistuolįžiūriišaukšto;kaip
prasčiokainiekinatądžiaugsmą,kurįtaskvaišapatiria
išsavoįsikaltosidėjos!

Lapkričio10d. Šį dar bo šeš ta die nį, prieš ei da ma į 
Per so na lo sky rių, tra di ciš kai pa trau kiau į skai tyk lą per
vers ti spau dos. Pir miau sia, ži nia, čiu pau „TV an te ną“, o 
ten pačia me pir ma me pus la py je – LRT re for mų „skan
da las“ p. Šliu žo (ir jam opo nuo jančio vyr. pro diu se rio) 
aki mis – šį kart dar ašt riau nei su si rin ki me (su si ti ki me 
su p. R. Pa vi lio nio ko man da) gir dė ti ra gi ni mai sto vė ti 
prie du rų, ne įleis ti „at ėjū nų“. Kaip tuo met su re a ga vau, 
taip ir da bar re pli ka vau bib lio te ki nin kei: pa si klau sęs 
ir pa si skai tęs to kių kal bų esi pri vers tas, pats bū da mas 
nu ken tė jęs, sto ti ad mi nist ra ci jos pu sėn, o vi si ra gi ni mai 
„ne įleis ti“, kumščiu gin ti sa vo tei ses su ke lia vie nin te lį 
įspū dį: se niai rei kė jo „juos“ iš mė ty ti... 

Lapkričio11d. Grį žau iš baž nyčios lyg po nia ir lyg 
tur gi nin kė: au to mo bi liu ir ap si kro vu si „pa ke tais“: jau 
trečia die nį bu vo pra neš ta, jog sek ma die nio pa moks lą 
sa kys p. Lo ren zas, pen si jon iš ėjęs su per in ten den tas iš 
su mu mis be si bičiu liau jančios, mus re miančios Leh ny
no pa ra pi jos – bū tent po nų Lo ren zų „pa ke tas“ pa kliu vo 
man, be rods, 1991 m., tuo kart iš vi sos dė žių gau sybės 
at si tik ti nai, o nuo to kar to – jau „dės nin gai“ po rą kart 
per me tus – Ve ly koms ir Ka lė doms (nors šias šven tes 
ir ge ro kai pa anks ti nant) įvai rių gre ta Ber ly no įsi kū ru
sių mies te lių ir kai me lių pa ra pi jiečiai siunčia do va nas 
kon kre tiems „part ne riams“; ne ži nau, kaip ki tų, bet 
mums skir tų Paketen tu ri nys per tą de šimt me tį ge ro
kai pa si kei tė – ap im ti mi su ma žė jo, bet mil tus, cukrų, 
ma ka ro nus ga lu ti nai iš stū mė šo ko la dai ir ki ti gar du
my nai, tai gi ta po daug maž „nor ma lio mis“ šven ti nė mis 
do va no mis, o vis gi mums tai ne tik sim bo li nis dė me sio 
žen klas – ir ele men ta riai ma te ria li nė pa ra ma.

Lapkričio12d. Ko dėl ry tą, ei da ma „pas ku ti nei pro
ce dū rai“ – pa si im ti „Sod ros“ kny ge lės ir grą žin ti lei
di mo, – jaučiu tik abuo ją ra my bę, su vo ki mą, jog: jau 
ne be ga lėčiau lik ti (net ir nie kin go se si tu a ci jo se ga li 
pa si rem ti didžiais žodžiais: Ich ste he hier. Ich kann 
nicht an ders, – ar taip skam bė jo liu te riš ka fra zė, skai
ty ta lie tu viš kai?), ko dėl da bar, pa si ė mu si iš bu hal te rės 
ne tik tą kny ge ly tę, bet ir „Atsis kai ty mo la pe lį“ su man 
pri klau sančiais skaičiais bei iš klau siu si jos žo di nį pa
aiš ki ni mą: į ran kas jums iš mo kė jo me tūks tan tį li tų, 
dabar  bus per ves ti į kor te lę 1820, – jaučiuo si iš muš ta 
iš vėžių, su tri ku si ir nu liū du si? Na, taip, juk bu vau 
pri si fan ta za vu si, jog pa lik siu šį pa sta tą ir šią sa vo 
gy ve ni mo dalį, nu gvel bu si su mą, ge ro kai vir ši jančią 
tris tūks tančius: nors mi ni ma liai ga li ma, bet vis dėl to 
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ke tu rių mė ne sių at ly gi ni mo kom pen sa ci ja (800x4 – jei 
kam kil tų įta ri mas, kad vi sų Na cio na li nio RT dar buo
to jų už dar bis iki „re for mos“ ne sie kė tūks tančio – bū tų 
ge ro ka iliu zi ja, tai dur nių ir baž nyčio je mu ša), o dar 
trys savai tės li ku sių atos to gų, o dar ne iš mo kė tas 9os 
die nos at ly gi ni mas... Ak, taip, kaž ko dėl bu vau su ma
niu si, kad gau ni kom pen sa ci ją ne mo kė da mas jo kių mo
kesčių, bet ne – la pelis ro do, jog jų – virš tūks tančio. O 
nie kin ga ma te ria lis te, ga liu da bar sa ve ūdy ti, ar ne tu, 
do va no da ma II pro gra mos va do vei, jau ir gi 
„bu vu siai“, „Po kal bius apie an glų ra šy to jus“, 
įra šei liu di ji mą, jog „ne vien duo na žmo gus 
gy vas“, ar ne tu pui ka vai si sa vo „kul tū ri ne 
mi si ja“, leis da ma tuos lai dų po kal bius ir be 
ho no ra ro?.. Bet man fi ziš kai skau da šir dį ir 
tu riu vėl baks no ti sa ve, idant nu kreipčiau 
žvilgs nį nuo nie kin go ma te ria laus lyg mens 
ir įsi tvir tinčiau są mo nin ga ja me, taip, juk 
se niai esu sau su for mu la vu si: są ži nin gu mas, 
prin ci pin gu mas (te bū nie ir kvai li prin ci pai, 
jei tu jiems tei ki pir me ny bę) ne pri va lo bū ti 
nau din gas, ne pri va lo „ap si mo kė ti“, juk net 
šio kia to kia sąži nės grau ža tis kan ki no: kad 
tik p. Ge ne ra li nis ne si jaus tų „įpa rei go tas“ (o 
p. Ge ne ra li nis kaž ku rią die ną bu vo su ma nęs 
su si tik ti su vi sais, ne su si  gundžiu siais iš ei ti 
„ša lių su ti ki mu“, ir „pa si šne kė ti“; jam savo 
pre am bu lę apie ne pa kan ka mą LRT fi nansa
vi mą ir ne iš ven gia mą darbuo to jų skaičiaus 
ma ži ni mą už bai gus klau si mu: gal ma nau, 
kas nors ki tas, ne aš, tu rė tų bū ti at leis tas?, 
spon ta niš kai at šo viau: aš ne isiu tuo ne gar
bin gu ke liu – ne įskun dinė siu, ir tuoj pa ju tau 
kir bant: ar ne pri me tu de ma go giš kos pozi
ci jos, jog „ne kil nu“ bū tų ma ne at leis ti, ne, 
ne no rė jau to kio ving raus spau di mo). Tad ir 
baks no ju sau: tu ri tai, ką pelnei, nė ra ko sau 
leis ti iš gy ven ti nu skriaus tumo.
Na mie įsi jun giau Ant rą ją – „sa vą ją“ – LR 
pro gra mą, iš klau siau „Kny gų pi ra mi dę“, 
da bar skam ba iš Trečio sios at ke lia vu si 
kla si ka – gal ir ne no rėčiau bū ti tos nuo mo
nės, bet nie kur ne ding si: ge ra pro gra ma, 
jei Trečioji dėl tų jung tu vių ir nu ken tė jo, 
tai Antroji tik rai lai mė jo.
Va ka re nu ė jau į Re for ma ci jos drau gi jos 
or ga ni zuo tą kiek su vė lin tą Re for ma ci jos 
die nos mi nė ji mą, iš klau siau Kėdai nių is

to ri jos, įdo mu, juk ta me mies te ne su net bu vu si, bet 
svar biau sias šio pa bu vi mo re ziu mė – krebž dan tis 
klau simas: o ko dėl gi aš iki šiol prie šios drau gi jos 
nepri sišlie jau – juk kuo to liau, tuo la biau vi są sa vo 
esy bę, vi sa tai, kas ma ny je gel mi nio ir „aši nio“ (o, taip, 
ir spygliuo tu mas, gal ne tiek iš ori nis, bet – iman tis ir 
„neprog no zuo ja mai“ pra si ver žian tis) jaučiu su dy gus 
iš tų „pro tes tan tiz mo ge nų“...
Ir dar kart: pa sek mės ne ga lio ja. Ga lio ja prie lai dos.

Tomas Vyšniauskas. Ana. Vilnius. 2001. Fotografija
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Kuo ypa tin ga Sta sio Šal kaus kio in te li gen ti jos kon
cep ci ja?* Pats fi lo so fas sa vo svars ty mų in te li gen ti jos 
te ma ne lai kė ypač ori gi na liais, prie ra šuo se net nu ro dė 
šal ti nius (Iva no voRa zum ni ko bro šiū rą), iš ku rių ėmė 
kon cep ci jos met me nis. Tad ji mi nė ti na pir miau sia to
dėl, kad iš dės ty ta lie tu viš kai, at si žvelg ta į kai ku rias 
is to ri nes lie tu vių švie suo me nės ra di mo si ap lin ky bes 
ir gy vai re a guo ta į ei na mą jį mo men tą, ta riant anų 
lai kų kal ba. Pas ta ro ji vi sos Šal kaus kio fi lo so fi nės 
ide o lo ginės veik los, ypač raš tų apie lie tu vių tau tos 
ug dy mą ir inte li gen ti ją, ypa ty bė – ak tu a li za ci ja – 
įpa rei go ja pri si me nant mąs ty to ją kri tiš kai svars ty ti 
bū tent šian die nės in te li gen ti jos klau si mą. To kio se 
svars ty bo se Šal kaus kio teks tai, pub li kuo ti ket vir ta
me de šimt me ty je, iš ky la pa ste bė jus, kad į kai ku riuos 
juo se nu ro do mus vi suo me nės ydų simp to mus ir iki šiol 
nu mo ja ma ran ka.

I. GRĄ ŽIO JI MAI

Nuo la ti nis pas ta rų jų try li kos me tų iš šū kis ka ta
li kams in te li gen tams ga li bū ti su for mu luo tas la bai 
trum pai – tai lo ty niš kas prieš dė lis re ar ba lie tu viš kas 
at. Gal są jū di nę min tį grįž ti prie tam tik ro anks tes nio 
vi suo menės bū vio at ei ties is to ri kai įver tins net kaip 
visišką sociali nę pro vo ka ci ją, tačiau šiai idė jai įsi vy ra
vus, praktiškai bu vo ga li ma elg tis įvai riai. De ja, daž nai 
pasi duo ta aklai grę žio ji mo si iner ci jai. Res tau ruo jant, 
at sta ti nė jant ne mąs ty ta, kas grą ži na ma, ko kia bus 
su sig rą žintų da ly kų funk ci ja, kaip at sta ty ta tvar ka, 
ins ti tu ci jos, veiklos formos ir pa ga liau mū rai de rės prie 
da bar ti nio dva si nio bei kul tū ri nio land šaf to. Pir ma sis 
at sta ty mo įkarš tis gal ir pa tei si na mas. Var giai pa tei
si na ma tai, kad įsi karščia vę li gi šiol ne ap mąs to, ką 
nu vei kę, kad ne gir di mi vis ašt riau ky lan tys klau si mai: 

kas – koks lai kas, ko kia da ly kų pa dė tis – at ku ria ma, 
ko kiu tiks lu, kie no dė lei.

Ne nuos ta bu, kai pen kių žmo nių tau ti nin kų par ti ja 
de kla ruo ja sie kį at kur ti Sme to nos lai kus, tačiau gal
vo tes niems ka ta li kams iš syk ky la pro ble mų pri si mi nus 
at ei ti nin kų ly de rių vieš na gę Di mit ra ve. Anksčiau – ca
ri nės stačia ti ky bės prie spau dos epo cha. Tai ku rią gi 
bū se ną no rė tu me res tau ruo ti – ba ro ko auk so am žių? 
Štai at si ver ti Šal kaus kį, per žiū ri ke lis šim tus pus la pių 
ir, ga li ma sa ky ti, ne su ran di prieš dė lio re. Gal jo kul tū
ri nia me kon teks te ne bu vo ma din ga grę žio tis at gal? Kur 
jau ne – anks ty vo sios LDK di dy bė ir auš ri nin kų ide a lai 
kel ti pa gal ofi cia lios ide o lo gi jos li ni ją, tačiau Fribū re pa
si mo kiu si jau nuo me nės vir šū nė lė į tą ide o lo gi ją žvel gė be 
en tu ziaz mo. O kad taip at kū rus ne prieš ka rio Lietu vą, 
o an dai nykš tę ener gi ją, su ku ria ka ta li kai in te li gen tai 
da ly va vo vals ty bės kū ri me, siū lė jos rai dos ke lius! Ži no
ma, klau si mai apie is to ri nia me lai ke kon kre ti zuo ja mą 
auk so am žių, ku rio nei eš ko jo Šal kaus kis – tik re to riniai. 
Mat šian die nė ide o lo gi nė ka ta li kų in te li gen tų vi zi ja, 
ati džiau pa žvel gus, orien tuo ta į ne is to ri nę ir me na mą 
kai miš kos liau dies gy ven se ną bei ti kė se ną – me na mą, 
nes to kios liau dies, ku rios po kol cho zų be veik, o po pils
tu ko de šimt mečio ir vi siš kai ne li ko.

Čia glū di ant ra s Eu ro pos Są jun gos prie an gy je ypač 
ra di ka liai skam ban tis iš šū kis – ko kios rū šies tau ti nį 
sa vi tu mą ir kaip in ten sy viai iš pa žįs ta lie tu vis ka ta li kas 
in te li gen tas? Dis ku si ja dėl Že mu ti nės pi lies pa sta ty mo, 
dėl už sie nie tiš kų as men var džių ra šy bos žy mi ne su
siu va mą ply šį in te li gen tų sa vi mo nė je – per sky rą tarp 
pa stan gos bū ti nor ma liais eu ro piečiais ir no ro bet ko
kia kai na sim bo li zuo ti Lie tu vos ypa tin gu mą. Ka dan gi 
me di niais rū pin to jė liais ne taip leng va iš si skir ti (jų, 
pa si ro do, tu ri len kai, če kai, slo va kai, vo kiečiai...), tin ka 
net pa go ny bės su vals ty bi ni mas. Tik pa ty ręs vys ku pų 

* Ji dės to ma straips ny je „In te li gen ti jos kon cep ci ja“, kai ku rie šios 
te mos ak cen tai ryš kė ja vei ka luo se „Lie tu vių tau ta ir jos ug dy mas“, 
„Lie tu vių kul tū ros pro jek tas“, „Ge o po li ti nė Lie tu vos pa dė tis ir lie tu
vių kultūros pro ble ma“, „Lie tu vių tau ta ir jos at ei tis“, „Uni ver si te to 
kon cep ci ja“ bei po le mi ko je su Vy tau tu Alan tu: „Ry tų ir Va ka rų kul
tū rų sin te zės klau si mu“, „Dar tau ti nės mū sų kul tū ros klau si mu“, „Dėl 

ginčo apie tau ti nę kul tū rą“; vi sos ci ta tos iš: Šal kaus kis S., Raš tai, t. 4, 
par. Arū nas Sver dio las, Vil nius: Min tis, 1995; Alan to ci ta tos iš: Sver
dio las A., „Ry tų ir Va ka rų sin te zės idė ja“, in: Idem. Teks tas pa reng tas 
pa gal pra ne ši mą, skai ty tą LKMA 2001 12 04 Vil niu je su reng ta me va ka re 
šal kaus kiui at min ti.

In Te LI Gen TAS KRIKŠčIO nIS: ŠIAn DIen  
IR pRIeŠ KA RĄ
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grū mo ji mą žy mus krik de mas at si i ma sa vo iš ta rą apie 
se no vės bal tų re li gi jos re a ni ma ci ją: „pa lai kau vis ką, kas 
tau tiš ka“. Kaip tei gė ar šiau sias Šal kaus kio kri ti kas, 
tau ti nin kų ide o lo gas Vy tau tas Alan tas, ci tuo ju: „tu ri me 
ne svy ruo da mi pa suk ti lie tu viš ko eks kliu zy vu mo ke liu, 
t. y., be jo kių skru pu lų nu sig ręž ti nuo per plačių hu ma
nis ti nių bei in ter na cio na li nių vieš ke lių ir vai rą pa suk ti 
į gry nai lie tu viš ką ke lią“ (p. 15). An dai nykščia me sa vo 
at sa ky me Alan tui Šal kaus kis mąs liai pa lin ga vo gal vą: 
nai vi „sva jo nė apie ne lygs ta mai ne pri klau so mą tau tinę 
lie tu vių kul tū rą [...] vis dėl to yra sa va ne vie nam nesu
si pra tu siam mū sų in te li gen tui“ (p. 496).

II. KIŪ TO JI MAI

„Tik ras in te li gen tas, bū da mas na riu vie no je ku rio je 
par ti ku lia ri nė je vi suo me nės gru pė je, vi sa da yra lin kęs 
mo de ruo ti jos kraš tu ti nius sie ki mus, de rin ti jos vei
ki mą su ki tų vi suo me ni nių gru pių vei ki mu ir kreip ti 
jos as pi ra ci jas vie šo sios ge ro vės lin kme“ (p. 551). Šią, 
anot Šal kaus kio, pu siau svy ros sau go to jų funk ci ją ka
ta li kų in te li gen tams ypač sun kiai ei na si at lik ti, nes 
įveik ti kraš tu ti nius sie ki mus įma nu tik per mąs tant 
pir miau sia sa viš kių, o ne vien ki ta ma nių po zi ci jas. 
Šal kaus kis ci tuo ja muo se vei ka luo se ne var to jo ter mi
no kritinėrefleksija, tačiau ši mums pri im ti na są vo ka 
vi siš kai ati tin ka ke tu rių dė me nų api bū di ni mą, ku riuo 
jis nu sa ko in te li gen tui pri va lo mą in te li gen ci jos sa vy
bę. Tai „ge bė  ji mas tin ka mai su pras ti, aiš kiai su si vok ti 
esa mo je  padė ty je, ini cia ty viš kai at veik ti sa vo min ti mi 
į pa sta ty tą gy veni mo klau si mą ir su da ry ti lo giš ką kon
cep ciją“ (p. 548).

Griež tai se kant šal kaus kiš ku sam pro ta vi mu, as
muo be mi nė tų ge bė ji mų nė nė ra in te li gen tas ir joks 
iš si lavi ni mas tų re flek si jos pa jė gų ne pa keičia, mat jos 
sie tinos su uni ver sa liuo ju dva si niu iš siug dy mu, gi liais 
ir nuolat mąs to mais įsi ti ki ni mais. „Pra ra dęs gel mę, jo 
[in te li gen to] as me ni nis gy ve ni mas pa klūs ta vie ša jai nuo
mo nei“, – ra šė Ge di mi nas Mi ke lai tis įva de į Šal kaus kio 
in te li gen ti jos kon cep ci jos san trau ką, pa skelb tą pir mo jo 
po so  vie ti nio kul tū ros žur na lo „Sie ty nas“ pir ma me nu
me ry je. In teli gen tas, ne pa jė gian tis kri tiš kai ver tin ti 
bent ku rio vie no ži niask lai dos ka na lo, nors ku rios vie nos 
po li ti nės parti jos re to ri kos ir veik se nos, ne refl ek tuo ja 
vie šo jo dis kur so ap skri tai, va di na si, leng vai pa si duo da 
jo su ges ti joms ir per ver si joms.

Ga li me vėl pri si min ti Šal kaus kio opo nen tą Alan tą, 
oku pa ci jos iš va ka rė se ra šiu sį: tė vy nės mei lė yra kul
tas, ku rį kiek vie nas lie tu vis tu ri iš pa žin ti be jo kių ‘bet’ 
(p. 15). Ka dan gi kul tas, su pran tant šį žo dį tie sio gi ne 
reikš me, rei ka lau ja sa vo iš pa ži nė jus ak lai pa klus ti, t. y. 
ne si žval gy ti ap link, tam pa kiek aiš kiau, ko dėl vie name 
Valdovųrūmų plaus te ne ti kė tai iš vys ti eks ko mu nis tų 
ly de rius ir po li ti nius ka li nius, LKMA įžy my bes ir eks

tre mis tiš kus jau na lie tu vius, lyg ne ma tančius, į ko kią 
kom pa ni ją pa kliu vo. Ma ža to, gar bin gi ka ta li kų in te li
gen tų gru pės at sto vai pra by la apie už sie niečius, pus
velčiui su pirk siančius varg šę dir vo nuo jančią Lie tu vos 
že me lę, ši le lius, ku riuos bai gia iš kirs ti už skan di na vų 
gra šius... Šio mis ide o lo ge mo mis mo juo ja ma, pa reiš ki mai 
apie Lie tu vos gi rias skel bia mi ne su si mąs tant, kad – kaip 
bū da vo sa ko ma so vie tų lai kais – pi la mas van duo ant 
ale sion kų, sy sų ir pa na šių po li ti kų ma lū no, kad pa de
da ma stab dy ti na cio na li zuo tos nuo sa vy bės grą ži ni mą, 
eu roin teg ra ci jos pro ce sus.

Te oriš kai bū tent ka ta li kams in te li gen tams tu rė tų 
la biau siai rū pė ti ben dro sios eu ro pi nės ci vi li za ci jos 
ten den ci jos, tačiau prieš ka ri nė tra di ci ja ir opo zi ci ja 
di džia ru siš kai so vie tų ide o lo gi jai dau gu mą jų per ver
tė į tauti nę pu sę. To dėl eu roin teg ra ci jai šian die nė je 
Lie tu vo je (ir ne tik Lie tu vo je) ke lią tie sia vi siš kai 
se ku lia ri aukš toji biu rok ra ti ja, ku riai krikščio niš kos 
ver ty bės rū pi mažiau siai. Va di na si, nie kais aust rų ir 
airių ka ta li kų dip loma tų vil tys, kad Len ki jos ir Lie tu
vos įsto ji mas su stip rins pro krikščio niš kas ini cia ty vas 
ben d rojo je po li ti nėje ir kul tū ri nė je pa no ra mo je. Iš dvi ejų 
uni ver sa li za ci jos sro vių stip rė ja se ku lia rio ji, o mū sų 
ka ta li kai in te li gen tai jai prieš prie ši na ne krikščio niš ką 
ben dru mą, o tau ti nį bun ke rį. Pa ra dok sa lu, tačiau tautos 
gy ve ni mą prak tiš kai eu ro pi na smul kių jų pre kiau tojų 
in ter dia lek tu kal banti, pir myn at gal per vi sas sie nas 
su iš pūs tais krep šiais šmi ri nė jan ti nau jo ji liaudis, o 
in te li gen tai garbs to Sta li no įkur tą Lietuvosansamblį, 
Rum šiš kių mu zie jų ar Mataičio te at rą... Šal kaus kis 
apie in te li gen ti jos san ty kį su uni ver sa liuo ju kul tū ros 
lyg  me niu by lo jo kaip tik at virkščiai.

Kaip uni ver sa liz mo aki vaiz do je ga lė tų bū ti ku ria ma 
sa vi ta kul tū ra? Le mia mas vaid muo, anot Šal kaus kio, 
ten ka tau ti nei kal bai, tačiau ji tu ri at si ver ti šiuo lai kinei 
tik ro vei, užuot žie dė ju si žem dir biš ko je fra ze o lo gi jo je 
ir bo bučių dia lo gų sin tak sė je. No rint au ten tiš kai da ly
vau ti tarp tau ti niuo se idė jų mai nuo se, rei kia rū pin tis, 
kad pa sau lio kul tū ra pra bil tų mū siš kai. Lie tu vin to jų 
fron tui su bū rus so li dų po etų už nu ga rį (nuo Jus ti no 
Mar cin ke vičiaus iki Da lios Tei šers ky tės) ir pri ta riant 
laik raščiams (nuo „XXI am žiaus“ iki „Res pub li kos“) ga
li ma liep ti trans po nuo ti sve tim taučių var dus. Bet taip 
tik rai ne at lik si dar bo, ku rio iš pe ties ėmė si Ado mas 
Jakš tas ir Šal kaus kis, nuo sek liai kur da mi lie tu viš ką 
in te lek tu a li nę ter mi ni ją.

Kas vi są de šimt me tį for ma vo už sie nio vei ka lų ver ti
mų, tai gi ir lie tu vių in te lek tu a li nės kal bė se nos ma das? 
At vi ros Lie tu vos fon das. Jo dė ka iš vers ta ir šis tas iš 
krikščio niš ko pa vel do. Ži no ma, ka ta li kai in te li gen tai 
ne ga lė jo ir ne ga li su to kio mis ins ti tu ci jo mis var žy tis 
fi nan siš kai. Betgi kal ba me ne apie mas tus, o apie ten
den ci jas, lė mu sias, jog ka ta li kiš ki fon dai pro te ga vo 
tau ti nės orien ta ci jos raš tus. „Kol mes ne sa me dar pa
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sie kę sa vo kul tū ri nė je kū ry bo je vi suo ti nai reikš min go 
laips nio, ne ga li ma kal bė ti apie tik rą mū sų kū ry bos in
di vi du a ly bę“ (p. 542), – tei gė Šal kaus kis pa brėž da mas, 
kad in te li gen ti jos už da vi nys yra su kur ti uni ver sa lią 
reikš mę tu rinčių kū ri nių. Betgi kiū tant Bal bie riš ky je 
ne pa vyks su ži no ti, ar mū sų teks tai iš ties eu ro pi nio ly gio. 
Štai ki tais me tais Lie tu va bus vieš nia Frank fur to kny gų 
mu gė je. Ar da ly vaus ir kaip da ly vaus šio je tarp tau ti
nė je kul tū ros ak ci jo je in te li gen tai ka ta li kai? O gal apie 
Lie tu vos ka ta li kiš ku mą eu ro piečiams by los libera lio ji 
švie suo me nė, nes ka ta li kiš ko ji drau ge su Algir do Bra
zaus ko ir Ri man to Sme to nos ben dra žy giais pre kiaus 
sal dai nių dė žu tė mis Že mu ti nės pi lies kios ke ly je?

iii. kri Ze ni Mai

Tam tik ras tau ti nis ka ta li kų in te li gen tų an ga ža vi
ma sis gal bū tų pa tei si na mas, jei įkvėp tų di na miš koms 
de ra mo ar gu men ta ci nio ly gio dis ku si joms, tačiau da bar 
jis reiš kia si ar ba kaip iš skir ti nis nai vu mas (kul tū roje), 
ar ba kaip pri mi ty vi pik tdžiu ga (po li ti ko je). Šal kaus kiui 
bu vo svar biau sia in te li gen ti ją ap tar ti ne ga ty viai reiš
kia mu uni ver sa lu mo ak cen tu – ji yra ne par ti ku lia ri (p. 
545–546). Tik dėl šios sa vy bės in te li gen ti ja esan ti pačios 
vi suo me nės „su si pra ti mo or ga nas“ (p. 551). Ne siry  ši me čia 
svars ty ti klau si mo, ar Lie tu vo je eg zis tuo ja in te li gen ti ja, 
ku ri bū tų ne par ti ku lia ri, tačiau dau gu ma iš si la vi nu sių 
ka ta li kų to kiai są mo nės uni ver sa lu mu pa si žy minčiai 
in te li gen ti jai tik rai ne pri klau so. Iš ko at pa žin si lie tu vį 
in te li gen tą Mas ko li jo je? – an dai klau sė Vin cas Ku dir ka 
(šios mįs lės at sa ky mą, ti kiuo si, skaity to jai ži no). Iš ko 
at pa žin si ka ta li ką in te li gen tą šian die nos Lie tu vo je? – ogi 
iš pa gie žin go kri ze ni mo, kai vadi na ma sis ka ta li kų laik
raš tis ar ba va di na ma sis vals tybės dien raš tis dar kar tą 
ne gra biu pa skvi liu už vo žia tiems po li ti kams, ku rie pa
grįs tai ar ne ta pa ti na mi su me ta fi zi niu blo giu.

Ga li ma iš si tar ti ir dar griežčiau – pa tys sa ve taip va
di nan tys ar ki tų va di na mi in te li gen tais ka ta li kai daž nai 
yra lyg prie šy bė tam, ką Šal kaus kis ra šė apie in te li gen ti
ją, ku ri esan ti „ga lin ga, pro tiš kai bei do riš kai, san tal ki nė 
pa jė ga“ (p. 547). Jo je fi lo so fas ne įžvel gė frak cijų ga li my
bės, juo la biau ga li my bės, kad vie nu me tu tauto je bū tų 
ke lios skir tin gos in te li gen ti jos. Vėl gi tenka  grįž ti prie tos 
pačios kliū ties in te li gen ti jai ras tis – par ti ku lia ru mo. 
O pa vie niai in te li gen tai ar jų gru pelės ne pa  jė gia, anot 
Šal kaus kio, vi suo me nė je vyk dy ti in te ligen ti jos funk
ci jų. At ski ri in te li gen tai „ne įsten gia asi mi liuo ti pa gal 
in te li gen ti jos ypa ty bes jau nų kan di da tų į in te li gen tus“ 
(p. 547). Gal būt čia at sa ky mas tiems, ku rie skun džia si 
jau no sios ka ta li kiš kos švie suo me nės sto ka ir jauno sios 
in te li gen ti jos lai ky se na ap skri tai. Iš ky la kri tinės ma
sės klau si mas – kol in te li gen tai ne su da ro ati tin ka mo 
mas to ir in ten sy vu mo sam bū rio, jie ne ga li nei dau gin ti 
in te li gen tų, nei da ry ti apčiuo pia mos įta kos.

Šal kaus kiš kai su vo kia mai in te li gen ti jai su si klos tyti 
kliu do ne vien vi di nis iš sky di mas, bet ir aiš kių iš orinių 
kon tū rų sto ka, truk dan ti iš ša lies leng vai iden ti fi kuoti, 
kas pri klau so, o kas ne pri klau so gru pei, lai ko mai visuo
me ni nio va do va vi mo įkvė pė ja (p. 553). Daž nai ne si ryž
ta ma griež tai at si ri bo ti nuo ra di ka lų po pu lis tų, ku rie 
su pin da mi tau ti nius bei ka ta li kiš kus rei ka lus ir ne va 
juos gin da mi iš tie sų kom pro mi tuo ja Baž nyčią, ka ta li
kiš ką švie suo me nę, krikščio niš kas ak ci jas ir kul tū rinius 
sie kius ap skri tai. Nė ne rei kia sto ti su Sta nis lo vu Buš
ke vičium, kraš tu ti niais „Vo ru tos“ ar Vil ni jos drau gi jos 
se kė jais į vie ną gre tą. Pa kan ka gar siai ne pa sa ky ti, kad 
jų po zi ci ja abe jo ti na, ir jau ran da si prie lai dų klos ty tis 
vi suo me nės nuo mo nei, esą mi nė ti vei kė jai – tai ka ta li kų 
in te li gen tų avan gar das.

IV. nIUR nĖ JI MAI

„Mū sų pir mo ji in te li gen ti jos kar ta, ėju si moks lą sy kiu 
su [...] ru sų in te li gen ti ja, per si ė mė di džiau sio je dau
gu mo je kaip tik vi so mis ši tos pas ta ro sios ypa ty bė mis: 
ir te ori niu ni hi liz mu, ir su pra ti mu lais vės kai po at si
pa lai da vi mo nuo bet ku rių vi suo me ni nės draus mės ir 
tvar kos są var žų, ir re li gi niu abe jin gu mu, jei ne re li gijos 
ne apy kan ta, ir pe da go gi nių tra di ci jų sto ka šei my ni nia
me gy ve ni me“ (p. 379). (Tie sa rei kia ne pa mirš ti, kad ir 
pats in te li gen ti jos klau si mas kaip at ski ra fi lo so fi nių 
ide o lo gi nių svars ty bų te ma – spe ci fiš kai ru siš ka, gal 
dar pran cū ziš kos lai cis ti nės kul tū ros te ma.) Ma tyt, ir 
po so vie tų oku pa ci jos ri kiuo tėn sto ju si lie tu vių in te
li gen tų kar ta tu ri dau ge lį Šal kaus kio iš var dy tų Jo no 
Ba sa na vičiaus kar tos žy mių. 

Šian die niai ka ta li kai in te li gen tai de monst ruo ja bent 
jau, anot ci tuo tų žo džių, pe da go gi nių tra di ci jų sto ką. 
Vi suo me ni nis ak ty vu mas jus ti, bet jis ne pa pras tai iš sky
dęs ir, pri me nant šal kaus ki nę in te li gen ti jos for mu luo tę, 
ne uni ver sa lus, o at virkščiai, par ti ku lia rus. Ba na liam 
pro tes to pa reiš ki mui pri im ti daž nai pri rei kia sa vai tės 
ar dvi ejų, be veik nie kuo met ne pa jė gia ma jo tin ka mai 
pa vie šin ti. Čia ga lė tų bū ti pa vyz džiu net baž ny ti nės 
ins ti tu ci jos, ku rios per de šimt me tų įsten gė vie šo pra
ne ši mo apie vi di nes per mai nas ir re ak ci jų į iš ori nius 
įvy kius lai ką su trum pin ti nuo maž daug de šim ties iki 
vie nos die nos. 

Gru pi niai ka ta li kų in te li gen tų pa reiš ki mai tu ri so
viet mečio vie šų ak ci jų at spal vį. Pa aiš kin siu, ką tu riu 
gal vo je. So viet mečiu žmo nės, ku rie su di de le ri zi ka 
iš drįs da vo vie šai pa si sa ky ti prieš ne tei sė tus ir ne mo
ralius val džios, spau dos, pa ga liau ko le gų veiks mus, 
ge rai su vo kė, kad jų pro tes tai vei kiau pa ro do po zi ci ją, 
liu di ja, kad esa ma ki taip ma nančių, nei ga li iš syk pa
keis ti si tu a ci ją. Ne bent la šas po la šo... De mok ra ti jos 
kon teks te nai viai ir ne rim tai at ro do vi suo me ni niai sam
bū riai, ku rie vie šai pra bi lę apie pro ble mą pa si ten ki na 
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są ži nės nu ra mi ni mu – mes esą ne ty lė jo me. Lais va me 
gy ve ni me bū ti na siek ti nors ko kio nors re zul ta to, ne bū
ti nai ga lu ti nio pro ble mos spren di mo – to kio gal iš vi so 
nė ra, – tačiau bent aki vaiz daus po li ti nio, kul tū ri nio, 
tei si nio ar vie šo sios nuo mo nės at gar sio. Kaip į dum blą 
be jo kio gar so pra smen gan tys ka ta li kų in te li gen tų vie ši 
laiš kai pri me na Va lančiaus pa sa ką apie Mi kę me la gė
lį: juo dau giau tuščių pro tes tų, juo la biau į juos nie kas 
ne kreips dė me sio – kaip ma žai kas pai so Di džio jo Že
maičių Pie mens var du pa va din tos ka ta li kiš kos blai vy
bės or ga ni za ci jos fa sa di nių ak ci jų. Pa kan ka pri si min ti, 
koks blankus ir atsako veik nesulaukęs bu vo ka ta li kų 
pro tes tas, kai skan da lin gai (šiam nu val kio tam žo džiui 
rei kia grą žin ti tik rą ją pras mę) šiurkščiai pa si tyčio ta iš 
Šven to jo Tė vo. Tai daug pa sa ko apie idė ji nius pri ori te
tus, veik los bū dą, su ge bė ji mus siek ti tiks lo.

Tei sė tas niur nė ji mas, kad po pu lia rio ji lai cis ti nė 
ži niask lai da ne tei kia pro gos ka ta li kams in te li gen
tams pa si reikš ti, tačiau net ko mer ci niai dien raščiai 
do zuo tai pra lei džia įvai rių pa žiū rų de kla ra ci jas. Su 
aiš kia są ly ga: jos tu ri bū ti ge rai pa ra šy tos – taik liau, 
iš ra dingiau, ar gu men tuočiau ir trum piau nei opo nen
tų. Be je, tie ka ta li kai in te li gen tai, ku rie so viet mečiu 
įsten gė tap ti hu ma ni ta ri nių ir so cia li nių dis cip li nų 
pro fe so riais, lik da mi ne par ti niai, sa vo kai liu pa ty rė, 
jog anuo met šį aka de mi nį sta tu są bu vo ga li ma pel ny ti 
tik esant tris syk ga bes niam ir darbš tes niam už ko le
gas. Ko dėl šios pa tir ties ne iš ban džius mū sų die no mis? 
Ko dėl ne pa ra šius šmaikščiau už va lat kas ir vai naus
kie nes? De ja, „dis ku si nės me džia gos“, ku rią pa ga mi na 
an ga žuo ti „tau ti nio ka ta li kiš ko rei ka lo“ gy nė jai, kra to si 
ne vien dien raščiai, bet ir rim tes nė ka ta li kiš ka spau da 
bei „Ma žo ji stu di ja“.

Liau dies kul tū ros plo tai ir iš jos vos vos gal vas iš ki šę 
me na mi švie suo liai, ne iš ki lę iki vi suo ti nai reikš min gos 
kul tū ros aki račio (p. 489, 496) – to kį prieš ka rio Lie tu vos 
vaiz de lį iš vys ta me pro Šal kaus kio dar bo ka bi ne to lan
gą. Po so vie ti niai tyr lau kiai ir juo se pa si kly dę ka ta li kai 
in te li gen tai, ge din tys prie liau dies kul tū ros griu vė sių 
krū vos – to kią me na mą pa no ra mą gal pa ma ty tu me 
šian dien, tik ne ži nia pro kie no ka bi ne to lan gą.

Post scrip tum. Trum pas eks kur sas. Vin co Ku dir kos 
var pi nė; Mi ka lo jaus Kon stan ti no Čiur lio nio pa va sa rio 
var pi nė; Pu ti no var pi nin kas ir kū ry bos var pi nė; so
vie tų pu siau už draus to aš tun to de šimt mečio Vil niaus 
Dra mos te at ro spek tak lio „Že mės ir sau lės var du“ 
(mol da vų ra šy to jo Jo no Dru cės kū ri nio) sce nog ra fi
jos cen t re – var pi nė. Var pi nė kaip ko ne ar che ti pi nis 
tau ti nės kul tū ros sim bo lis. O Šal kaus kis, pa si tel kęs 
pran cū ziš ką fra zeo  lo giz mą, apie ne pa sie ku siuosius 
uni ver sa laus kul tū ros (jo po žiū riu – krikščio niš kos 
kul tū ros) ly gio mes te lė jo – parapinėsvarpinėsakiratis 
(p. 489). Įžei du, ar ne?

pĖDOS KALĖDų 
RyTMeTį

Marcelijus Martinaitis

Kalėdų rytmetį
sniegas kvepia prakartėlės šienu.

Jis užklojo rudens piktadarybes:
viskas apsnigta, balta.
Miškas per naktį tapo katedra:
kamienų kolonos, altoriai tankmėj
žybčioja paauksuotais ledo kristalais.

Niekieno dar nevaikščiota –
lyg pirmas išeinu į pasaulį,
ne tas, kurį įsivaizdavau.

Atsigręžiu tarsi paliestas.
Už manęs mano pėdos sniege –
lyg ir ne mano, kažkieno kito,
šią naktį Atėjusio...
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Va ka rų san ty kiai su Ru si ja keičia si. 
Vis rimčiau imta svars ty ti Ru si jos ir 
NA TO naujų ins ti tu ci nių ry šių už mez
gi mą. NATO ge ne ra li nis sek re to rius 
pasiū lė su kur ti nau ją NA TO ta ry bą su 
Ru si ja. Ji da ry tų kai ku riuos spren di
mus, pvz., bran duo li nių gink lų plėt ros, 
te ro riz mo, pa bė gė lių klau si mais. Ga
vu si bal są ta ry bo je, Ru si ja fak tiš kai 
tu rė tų ve to tei sę. 

Tačiau ne vi si pa si duo da nau jam 
en tu ziaz mo pro veržiui. Gruo džio pra
džio je bu vęs JAV valstybės sekretorius 
Kis sin ge ris ra šė, kad Ru si ja tu ri bū ti 
NA TO part ne rė, bet ne na rė ir dėl to, 
kad NA TO te bė ra ka ri nė są jun ga, 
turinti ap sau go ti Eu ro pą nuo Ru si
jos ant puo lio. Sakoma, kad ta ry bos 
kū ri mui ir per grei tam su ar tė ji mui 
prie ši no si Pen ta go nas ir Vals ty bės 
sau  gu mo ta ry ba, to dėl gruo džio 7 d. 
ben dras NA TO ir  Ru    si jos pa  reiški mas 
bu vo ga na san tū rus. Užuot paskel bus 
ta ry bos su da ry mą, pa si ten kin ta tvir ti
ni mu, kad „su teik tas nau jas im pul sas 
ir svo ris mū sų part   nerys tei... sie kiant 
su kur ti naują ta ry bą“. Bet spau di mas 
ra di ka liai keis ti tar pu sa vio san ty kius 
ne si baigs. Ar tė ji mas jau už prog ra
muo tas.

Lie tu vos san ty kiai su Ru si ja pa ly
gin ti ge ri; pa grin di nės po li ti nės gai rės 
Ru si jos at žvil giu ne si keis. Bet jau 
lai kas per mąs ty ti ben drą Lie tu vos 
po žiū rį į Ru si ją ir pa klaus ti, ar am ži
no prie šo įvaiz dis nė ra pa se nęs. Tas 
įvaizdis sukurptas iš dviejų elementų: 
ç„realpolitinio“ ir psichologinio. Įvaiz
dis sukauptas iš dviejų elementų – „re
alpolitinio“ ir psichologinio. Ru si jos, 
kaip kiek vie nos ša lies, už sie nio po li ti
ką lemia jos in te re sai, ne sen ti men tai. 
Vie nas pa grin di nių šių inte re sų – plės
tis į Va ka rus ir už si tik rin ti iš ėji mą į 

Draugų rate – smagiau?

Bal ti jos jū rą. Nors iš ori nės ap lin ky bės 
ir vi daus sil pnu mai ga li ku rį lai ką 
nu slo pin ti eks pan sijos sie kį, bet pa
lan kiomis są ly gomis jis vėl ims vir šų, 
ir pra sidės  ver ži ma sis į Va ka rus. O 
ir ru sų mąs ty se na – ar me sijiz  mas, 
pre ten duojant bū ti treči ą ja Ro ma,  
ar azi ji nis ag re sy vu mas – stip  ri na 
eks pan si nius po lin kius. Taigi, Ru si ja 
esanti ir liksianti grės me Lie tu vai, tad 
ši tu rinti am ži nai bu dė ti.

Nors ne vi si pa lai ko šį įvaiz dį, jis 
te  bė ra pradžios taš kas ben droms dis
ku si joms, rei kia įro di nė ti, kad Mask
va nė ra prie šas. Įvaiz džio ga ju  mas 
supran  ta mas. Nors pir mų  po ka  rio 
me tų te ro rą il gai niui pa kei tė ge riat ri
nė brež ne vi nė val džia, Mask va tu rė jo 
ener gi jos slo pin ti tau ti nius jaus mus 
bei di des nę da lį po li ti nių, pi lie ti nių 
lais vių ir žmo gaus tei sių, o LKP pa
vi da lu pri jau kin ti ak ty vią penk tą ją 
ko lo ną, ku rios uo lu mas ir pri si ri ši
mas prie sa vo pri vi le gi jų už tik ri no 
Krem liaus va lios įgy ven di ni mą. Vis 
dėlto, sun ku ti kė ti, kad bet ku ri ša lis 
tu rė tų am ži nų in te resų, o kal bos apie 
ne kin ta mus tau tos bruo žus at si duo da 
pa se nu sio mis XIX a. psi cho lo gi jos te
ori jo mis bei sa vo tišku ra siz mu.

Įvaiz džio ša li nin kai daž nai pa si
kliau ja is to ri ja, tiks liau ta riant, ša
liška is to ri nių fak tų at ran ka sa vo 
tezėms pa rem ti. Nuo Iva no Žiauriojo 
lai kų Ru si jos val do vai, nuolat sie kę 
nu ka riau ti rytinę Baltijos pakrantę 
ir ten įsi tvir tin ti. 500 me tų ne me
luo ją – kaip buvę, taip ir bus. Tačiau 
už mirš ta ma, kad lie tu viai be veik 400 
me tų – nuo Min dau go iki Zigmanto Va
zos – nio ko jo rusų že mes ir kad vos 50 
me tų prieš Vil niaus nu siau bi mą 1655 
m. lie tu viai kar tu su len kais buvo prie 
Krem liaus sienų. Bet apie lie tu vių 

po lin kį verž tis į Ry tus ne kal ba ma. 
Pa brėž ti na, kad pseu dois to ri niai, psi
cho lo gi niai ar gu men tai tu ri ger bė jų 
ir Va ka ruo se. Ne vie nas is to ri kas ar 
po li to lo gas aiš ki no, kad So vie tų po
li ti ką Ry  tų Eu ro pos at žvil giu lė mė 
is to ri nė rusų pa tir tis. Ne si liau ją to
to rių, lie tu vių, šve dų 
ir vo kiečių žy giai į 
Ru si jos že mes su kė lę 
bai mės ir ne tikru mo 
bū se ną, ska    ti nančią 
Ru si jos val do vus nu
ka riau ti kai my nų  te   
ri to ri ją, ku ri tap tų 
už tva ra nuo prie šo 
įsi ver ži mų. Už mirš
ta ma, kad Ka ro lis 
XII puo lė Ru si ją tik po to, kai caro ka
riuo me nė įsi ver žė į Šve di jos val do mas 
Bal ti jos pro vin ci jas, kad pir mi Ru si jos 
mū šiai su revo liuci ne Prancū  zi ja įvy ko 
ne Ru si jos pasie ny je, o Ita li jo je, ir kad 
1914 m. Ru si ja įsi ver žė į Ryt prū sius, o 
Vo kie ti ja už ėmė gy ny bi nes po zi ci jas.

Tau tos tu ri sa vo bruo žus – vo kiečiai 
nė ra ita lai, ja po nai nė ra ame ri kiečiai. 
Bet tie bruo žai kin ta. Net jei bū tų 
eg zis ta vęs koks nors ru sų tau ti nis 
cha rak te ris – la bai sun ku įsi vaiz
duo ti, ko kie ga lė tų bū ti gi lu mi niai 
psicho lo gi niai klo dai, ku rie lem tų 
ba jo ro ir mu ži ko mąs ty se ną – tai per 
pas ta rą jį am žių jis bū tų neatpažįs ta
mai iš kreip tas. Ru si ja iš gy ve no ke lis 
mil ži niš kus po kyčius. Pa triar cha liš ką 
kai mo ben druo me nę pa kei tė so vie ti nė 
san tvar ka, ku rią sa vo ruož tu bai gia 
lai do ti oli gar chi nis ka pi ta liz mas. Ir 
kiek vie na vi suo me ni nė san tvar ka 
smar kiai palietė jos gy ven to jų mąs
ty se ną. Ca ro lai kų vals tiečio ir ba joro 
dva si nė bū se na iš ny ko kaip ir di no zau
rai. Ir jei bū tų ga li ma ar gu men tuo ti, 

KęSTUTIS K. GIRNIUS
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kad mark siz mas, kaip pa saulie tiš ka 
re li gi ja, pa si sa vi no stačia ti kišką me
sia niz mą, treči ą ją Ro mą iš keis da mas 
į pir mą jį ko min ter ną, tai da barti nio 
dei de o lo gi zuo to Ru si jos gy ven to jo 
gal vos ne kvar ši na nau ji pa sau li nio 
mas to už da vi niai.

Ir ne at si ras nau jas pra na šas, kuris 
pa jėg tų at gai vin ti se ną jį me sia niz mą. 
Ru si jos vi suo me nė per daug su si skai
džiu si, pa si me tu si, kad ga lė tų bū ti iš 
nau jo su telk ta. Ru si jos na cio na liz mas 
iš esmės pa lai do tas, ka dan gi ru sai, 
labiau ne gu ki tos tau tos, pa si da vė per  
ša mai in ter na cio na liz mo pro pa gan
dai, ku ria bu vo sie kia ma su ru sin ti 
im pe ri jos gy ven to jus. Tie sa, ne ma žai 
va do vau jančių po li ti kų dar kal ba se ną
ja im pe ria liz mo kal ba, už si me na apie 
ar ti mą jį už sie nį, slap ta gal ir puo se lėja 
vil tį, kad da bar ti nės Ru si jos sie nos dar 
pa si keis. Bet šie po li ti kai nu eina nuo 
sce  nos kaip ir ka ro ve te ra nai, te be pri
si me nan tys an ti hit le rinę ko a li ciją ir 
Lie tu vos „išva da vimą“.

Nors at si sa ky ta me sijiz mo, tai ne
reiš kia, jog Ru si ja ne tu ri ki tų prie
žasčių geis ti Lie tu vos že mių. Esą 
ne me sia niz mas, o re a lūs Ru si jos 
vals ty bės in te re sai ska tins ją verž tis 
į  Va ka rus. Gy ven to jų bū se na, ša lies 
vi suo me nės san da ra ga li pa kis ti, bet 
vals ty bės in te re sai yra pa sto vūs, ir 
kad ir kas val dy tų ša lį, bus sie kia ma 
juos įgy ven din ti. O pa grin di nis in te
re sas yra vals ty bės ga lios pro jek ci ja. 
Lie tu va yra Ru si jos kai my nė, tad ir 
sa vo tiš kas tai ki nys. Ga li ma ginčy tis, 
ar va di na mo ji re al po li ti nė tarp tau
ti nių san ty kių sam pra ta yra tin ka
ma prie mo nė pa sau liui su pras ti, ar 
ji ge riau už ki tas te ori jas iš aiš ki na 
ša lių veiks mus. Bet net ma nant ją 
esant tin ka mą, ne rei kia sku bė ti da
ry ti iš va dų apie bū si mą Ru si jos el ge
sį. Ir in te re sų, ir ga lios są vo kos yra 
lanksčios, jų kon kre tų tu ri nį nu sta to 
ap lin kybės. Pvz., jei vals ty bė sie kia 
bū ti ga lin ga, tai Vi du ram žiais jai 
bū tų rū pė ję išlai ky ti ge rai gin kluo tą 
ba jo ri ją, gal ir paty ru sius lan ki nin kus. 
Po ke lių šimtų me tų pir me ny bė būtų 
ski riama kariuo me nės dy džiui bei 
ar ti le ri jai. XX a. pra mo nės ba zės ir 

ka ri niomoks   li nio kom plek so pa žan
ga įgi jo le mia mą vaid me nį. In te re sai 
gal ir liko tie pa tys, bet jie įkū ni ja mi 
ki tu pa vi dalu.

Ir ga lios pro jek ci ja pri klau so nuo 
sąly gų. Iki XX a. pra džios nau jos 
te ri to ri jos nu ka ria vi mas tu rė jo sa vo 
rai son d’être. Iš nau jų val dų ar ka ra
lius, ar koks nors di di kas gau da vo to, 
ko jam rei kė jo – rek rū tų ka riuo me nei, 
mo kesčių ir da lį der liaus. Nor ma liomis 
ap lin ky bė mis jis pa di din da vo sa vo ka
ri ne ir fi nan si ne galia. Šiuo at žvil giu 
gro buo niš ka po li ti ka bu vo ra cio na li. 
Lai kai da bar ki ti. Nau jų že mių už
ėmi mas ne be tu ri tos pačios reikš mės. 
Pa ki to ka ria vi mo ir tur to kū ri mo 
bū dai. Da bar svar biau tu rėti ge rai 
iš mo ky tus ir mo ty vuo tus ka rius, ne gu 
tu rė ti jų daug. Ūkio na šu mas da bar 
pri klau so ne nuo vals tiečių triū so, o 
nuo žmo nių ini cia ty vos, iš ra din gu mo, 
ver žlu mo, va dy bos su ge bė ji mo. Vals
tie tis ne tu rė jo ki tos iš ei ties, tik dirb ti 
sa vo že mę, o po nas bei val džia ga lė jo 
leng vai nu sa vin ti da lį der liaus. Bet 
ne ga li ma pri vers ti žmo nes bū ti iš ra
din gus, ver žlius, pa si šven tu sius, o nuo 
šių sa vy bių pri klau so ūkio  augimas. 
Mo der nio mis ap lin ky bė mis, jei ne sig
rie bia ma ma si nio te ro ro ir smur to, 
iš oku puo tos, su sa vo li ki mu nesu si
tai kiu sios ša lies ga li ma la bai mažai 
teiš spaus ti. Oku pa ci ja ne be ap si mo ka, 
ji ne be ati tin ka oku puo  jančios ša lies 
in te re sų. Ru si ja to mokosi Čečė ni jo je, 
Iz ra e lis – Pa    lesti no je.

Bet la biau siai pa ki to pa ti Ru si ja. 
Su SSRS žlu gi mu Mask va ne te ko be
veik 40% sa vo gy ven to jų ir te ri to ri jos. 
Ru si ja ne bu vo to kia ma ža nuo XVI II 
a. Bet šios ne tek tys nė ra pa grin di nės 
Mask vos bė dos. Jos ūkis mer di, ir ne
ži nia, ar grei tai su si stvar kys. Žlunga 
švie ti mo sis te ma, dau ge lis  ga biau sių 
žmo nių, ypač žy dai, iške  liau ja į už sie
nį. Ma ža to, de mog rafinė kri zė – tra  
giš kai ma žas gims ta mu mas, ra di ka lus 
vy rų gy ve ni mo truk mės ma  žėjimas, 
al ko ho liz mas – at sklei džia be veik  
ne re gė tą visuo me nės pa si me timą ir 
de mo ra  liza vi mą.

Ru si ja at si gaus, bet ne grei tai. O 
at si ga vu si ji tu rės nau jų pro ble mų, 

nes jos ge o po li ti nė pa dė tis bus smar
kiai pa blo gė ju si. Ki ni ja jau dabar tu ri 
aš tuo niskar t dau giau  gy ven to jų, jos 
ūkis di na miš kas, o Mask vos dė ka ji 
įsi gy ja nau ją ka ri nę tech ni ką. Po 20 
me tų Kini  jos še šė lis slėgs Ru si ją, kaip 
ka dai se Ru si jos slė gė Lie tu vą, Lenki ją 
ir ki tas kai my nes. Mask vai rei kės są
jun gi nin kų ir pa ra mos iš Va ka rų. Kad 
avan tiū ros Bal ti jos ša ly se už tik rin tų 
Ru si jos izo lia vi mą, su pras kiek vie nas 
Krem liaus va do vas, ne pai sant kiek jis 
sva jo tų apie im pe ri jos at kū ri mą.

Pa ga liau kar tais aiš ki na ma, kad 
ra cio na lūs ap skaičia vi mai ne ga lio ja 
Ru si jai. Ša lis ne prog no zuo ja ma. Ji 
ga li il gai lai ky tis ra miai, bet stai ga 
ne tek ti pu siau svy ros ir im tis net sau 
kenks min gų žy gių. Iš tie sų ne ga li ma 
nu  ma ty ti at ei ties, ir gal Ru si ja ma žiau 
pasto  vi ne gu ki tos ša lys. Bet net tuo 
at ve ju di dy sis pa vo jus pra ėjo. Ru si ja 
bu vo ma žiau siai prog no zuo ja ma pra
ėjusį de šimt me tį, kai gin kluo to sios 
pa jė gos bu vo stip res nės, re ak  cio nie
riai tu rė jo dau giau įta kos val džio je, 
ko mu nis tų par ti jos ir Ži ri nov skio 
po pu lia ru mas au go. 1993 m. Ru si joje 
beveik įsi lieps no jo pi lie ti nis ka ras – 
pri si min ki me Par la men to rū mų ap
šau dy mą. Jel ci no li gos ir gir ta vi mas 
su da rė ter pę są moks lams ir cha o sui. 
Bet, ne pai sant vi daus su iru tės mastų, 
ne gal vo ta duo ti įsa ky mą žy giuoti į Bal
ti jos ša lis. Nuo ty kių ieš ko to jams pa ti 
Ru si ja pa kan ka mai  pla ti sce na.

Ru si ja ne bus abe jin ga Lie tu vai. Ji 
steng sis veikti Lie tu vos po li ti ką ir ūkį, 
pri trauk ti ją į sa vo in te re sų sferą. Bet 
prie mo nės bus „tai kios“ – iš esmės fi
nan si nės ir eko no mi nės. Ne Rau do no ji 
ar mi ja, o Lu koi las ir Gaz pro mas vai
dins va do vau ja mą vaid me nį. Va ka rų 
ša lys pa na šiai sten gia si plės ti sa vo 
įta ką. Ir to kia įta ka ga li bū ti nau  din ga 
abiem pu sėms.

Is to ri nės nuos kau dos per švie žios, 
kad Lie tu va ga lė tų pa mil ti Ru si ją. Bet 
jau lai kas at vi riau pa žvelg ti į pa ki tu sį 
pa sau lį ir iš brauk ti Ru si ją iš prie šų 
są ra šo. Esa ma pre ce den tų. Prieš 70 
me tų Len ki ja bu vo di dy sis Lie tu vos 
prie šas, da bar di de lis drau gas. Sma
giau gy ven ti drau gų ra te.

ŽVilGSNiS
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Ne gal vok, o žiū rėk!
Ge org Chris toph Lich ten berg

„Il gai mes ken tė me Vik to ri jos lai kų re ži mą, bet ir šian dien 
esą jis mus te bes le gia. Ant mū sų res pub li kos her bo te be
si pui kuo ja froidiškasis išstūmimas, san tū rus, ne by lus, 
veid mai niškas.

[...]
Va di na si, mes jau nu si kra tė me topusėsšimtmečio, ku rio 

na ciz mo lai ko tar pio is to ri ją esą pir miau sia rei kė tų skai
ty ti kaip vis di dė jančio išstūmimo kro ni ką? Ir vėl mums 
sa ko ma – tik vos vos. [...] Toks dis kur sas apie šiuo lai kišką 
na ciz mo lai ko tar pio išstūmimą la bai gy vy bin gas.

[...]
Jei gu na ciz mo lai ko tar pis iš stu mia mas, tai yra sie kia

ma jį už draus ti, pa smerk ti ne būčiai ir ne by lys tei, vien jau 
fak tas, kad apie tai kal ba me, ir kal ba me apie jo bai su mus, 
at ro do kaip są mo nin gas tai syk lių lau žy mas. Sa ky to jas 
tam tik ra pras me at si du ria už įsta ty mo ri bų; jis tą įsta
ty mą verčia aukš tyn ko jo mis, bent kiek pa anks tin  damas 
bū simą išsi va da vimą. Iš čia tas iškil min gu mas, šian dieną 
pa ste bi mas kal bant apie nacizmolaikotarpį. Pir mie ji XX 
a. is to ri kai ir politologai ma nė, kad, pri min da mi na ciz mo 
laikotarpį, pri va lo at si pra šy ti, jog at kreipė sa vo skai ty to jų 
dė me sį į to kį pasibjaurėtiną, šokiruojantį ob jek tą. Po dau
ge lio de šimt mečių apie nacizmolaikotarpį te be kal ba me šiek 
tiek po zuo da mi: su vok da mi, kad ne si skai to ma su įsi ga lė
ju sia tvar ka, kal ba ma bal su, ku rio to nas ro do už si i mant 
ar do mą ja veik la, su si mo kius prieš da bar tį ir krei pian tis 
į at ei tį su vil ti mi, kad, mums pa dedant, ji greičiau at eis. 
Kaž ko kia maiš to dva sia, pa ža dė ta lais vė, ki to kio įsta ty
mo val do mi lai kai leng vai pra si smel kia į šį dis kur są apie 
nacizmolaikotarpioišstūmimą.

[...]

Šiaip ar taip, esa me vie nin te lė ci vi li za ci ja, ku rio je mo ka
ma už tai, kad iš klau so ma kiek vie no iš pa žin tis apie sa vo 
praeitį: no ras kal bė ti apienacizmolaikotarpįir dė me sys, 
ku rio ti ki ma si, daug di des ni už ga li my bę slapčia ką nu
girs ti, tad kai ku rie net iš nuo mo ja sa vo au sis.

[...]
Tei gi nys, kad na ciz mo lai ko tar pis nė ra iš stum tas, ar vei

kiau tvir ti ni mas, kad laipsniškasjoužmiršimasnesibaigia
blogai, ri zi kuo ja lik ti skur džiu pa ra dok su. Tai reiš kia ne 
vien at si sa ky mą vi sų pri im to po žiū rio. Tai reiš kia pa si
prie ši ni mą bet ko kiai po li ti kai, vi so kiems ją val dan tiems 
dis kur sy viems „in te re sams“.

[...]
Trum pai ta riant, tu ri ma ome ny je vi suo me nė, ku ri dau

giau kaip pusęšimtmečio pla ka sa ve dėl veid mai nys tės, 
graž by liau ja apie pačios ins pi ruo tą ty lą, at kak liai gi li na si 
į tai, ko ne pa sa ko, iš duo da val džią, ku rios įsa kus vyk do, 
ir ža da at si kra ty ti įsta ty mų, ku rie jai lei džia veik ti. [...] 
Ne ke liu klau si mo, ko dėl mes išstu mia me, bet ko dėl taip 
karš tai, su to kia pa gie ža kal ba me apie ar ti miau sią pra ei
tį, da bar tį ir sa ve pačius, sa ky da mi, kad mes išstu miame? 
Ko kia spy ruok lė iš svie dė tei gi nį, kad nacizmolaikųpri-
si mi ni mas pa neig tas, kad pa brėž ti nai jį sle pia me, dangs
to me nu ty lė ji mais, o tuo pat me tu kal ba me apie jį aiš kiai, 
sten gia mės jį pa ro dy ti vi siš kai re a liai?

[...]
Bus pa sa ky ta, kad daug žmo nių šian dien pri ta ria šiam 

nacizmolaikotarpio išstūmimui, nes is to riš kai jis yra 
aki vaiz dus. Ka dan gi apie jį tiek daug ir taip se niai kal
bame, va di na si, išstūmimasyra gi liai įlei dęs šak nis, tos 
jo šak nys ir mo ty vai rim ti. Jis taip stip riai pa vei kė mūsų
praeitį,jog vien de non sa vi mo ne pa kaks iš jo iš si va duo ti, 
rei kės il gai dirb ti.

[...]
Vis dėl to šiam, kaip pa va dinčiau, išstūmimoteiginiui 

ga li ma prieš prie šin ti tris es mi nes abe jo nes. Pir mo ji: ar iš 
tie sų nacizmolaikotarpioišstūmimasyra is to ri nė re a ly bė? 
Tai gry nai is to ri nis klau si mas. An tra abe jo nė: ar užmaršties
me cha niz mas iš tik rų jų es miš kai pri klau so išstūmimo
tvar kai? Klau si mas ir is to ri nis, ir te ori nis. Pa ga liau trečia 
abe jo nė: ar išstūmimuiski ria mas kri ti nis dis kur sas su si
kirs su iki tol ne trik do mai vei ku siu valdžios me cha niz mu 

atMinties PoLitikos kLaidos 
Užmaršties apologija

Rudolf Burger

RUDOLF bURGeR (g. 1938) – filosofas, Vienos Taikomųjų 
menų universiteto (Universität für angewandte Kunst) filosofijos 
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ir užtvers jam ke lią, ar jis yra tik da lis to pa ties is to riškai 
sąly go to raiz gi nio, ku rį nu sa ko (ir, ži no ma, iš krei pia) pa
va di ni mas išstūmimas? Ar iš tie sų yra is to ri nis per trū kis 
tarp išstūmimoepo chos ir kri ti nės išstūmimoana li zės? 
Tai ir is to ri nis, ir po li ti nis klau si mas. [...] Tad pa grin di nis 
klau si mas (bent jau iš pra džių) – ne tiek sužino ti, kaip kal
bamaapienacizmolaikotarpį, ar jam ta ria ma taip, ar ne, 
ar for mu luo ja mi drau di mai, ar lei di mai, ar pa brė žia ma jo 
reikš mė, ar pa nei gia mi pa da ri niai, ar nu baus ti yra jį api
bū di nan tys žodžiai, bet at sižvelg ti į pa tį fak tą, kad apie jį 
kal ba ma, į tuos, ku rie apie jį kal ba, į vie tas ir po žiū rius, 
ku rie išryškė ja kal bant, į in si nu a ci jas, ku rios ska ti na apie 
tai kal bė ti, ren ka ir sklei džia tai, kas apie jį sa ko ma, trum
pai ta riant, svars ty ti glo ba li nį „dis kur so fak tą“, na ciz mo 
lai ko tar pio „įtrau ki mą į dis kur są““.

i

Aiškus da ly kas, jūs iškart su pra to te, kad pa tei kia mas 
teks tas yra ne tik ras, tiks liau, su klas to tas. Be je, tai la bai 
ne di de lė klas to tė. Jūs kaip mat su pra to te, kad ci ta tos 
pa im tos iš Mi che lio Fou cault gar sio jo vei ka lo „Sek su a lu
mo is to ri ja“ pir mos kny gos, tik šiek tiek pa keis tos, be je, 
tie pa kei ti mai tu ri le mia mos reikšmės: žo dis „sek sas“ 
pa keis tas žo džiu „na ciz mo lai ko tar pis“, o žo dis „prie var
ta“ – žo džiu „iš stū mi mas“, šiaip jau teks tas tik mažumą 
pa ko re guo tas, kad la biau ati tik tų nau ją te mą – tai sy mai 
pa žy mė ti kur sy vu1.

Įspū dis stul bi nan tis: pa kei tus dvi šiaip jau iš es mės 
skir tin gas są vo kas „sek sas“ ir „na ciz mo lai ko tar pis“ (są
vo kų „prie var ta“ ir „išstū mi mas“ se man ti niai lau kai vis 
dėl to su tam pa), teks tas ne tik ne ba do akių, bet ir jo pra
smi nis tu ri nys iš lie ka ta pa tus, vi siš kai pa kei tus da ly ki nį 
tu ri nį; tai sy mais jis tik bu vo pri de rin tas prie ki tos te mos. 
Tačiau pa šai pi kri ti ka, ku rią Fou cault nu tai ko į froi diš ką 
sek su a lu mo prie var tos te ori ją, ly giai to kia pat vai sin ga, 
kai kal ba ma apie na ciz mo lai ko tar pio iš stū mi mo te ori
ją. Me dia li nė je lei di mų per mi sy vu mo epo cho je, ku rio je 
rinki mų ko vos vyks ta „ap link ki tą orien ta ci ją“ ir net ka
dai se nie kin tų ma žu mų keisčiau si sek su a li niai po mė giai 
su lau kia aud rin gais plo ji mais iš reikš to mil ži niš kos au di
to ri jos pri ta ri mo, sek su a lu mo prie var tos te ori ja da ro to kį 
pat juo kin gą įspū dį, kaip na ciz mo lai ko tar pio iš stū mi mo 
teo ri ja, tu rint gal vo je pra mo gų pra monę, ku ri jau be veik 
dvi de šimt me tų su ka „ho lo kaus tą“ vi so se žan rų sri ty se, 
nuo šei mos sa gos, tra gi ko me di jos ir „tė viš kės fil mo“ iki 
per te le vi zi ją tran sliuo ja mo por nog ra fi nio kvai ša lo, ku ris 
pa tei kia mas kaip do ku men ti nis fil mas apie kon cen tra ci jos 
la ge rį „su dar nie ka da ne ro dy to mis žvė riš ku mo sce no mis, 
pir mą kart spal vo tas ir vis kas au ten tiš ka“. Te le vi zi jo je pa

ga min ti ho lo kaus to kon ser vai net gi siū lo mi kaip ka lė di nė 
do va na po li tiš kai ne pri ekaiš tin gai šei mai, ku ri šiaip jau 
tu ri vis ką, tik dar yra ne pa si so ti nu si ta rie bia te ma. Ne ra
si me pa min klo, ku ris ne bū tų me mo ria li nis, ir muzie ji nės 
at mi ni mo kul tū ros kičas grės min gai go žia Dis nei len dą. 
Na ciz mo lai ko tar pis vi sa me pa sau ly je iš gy ve na bumą, 
ku riam da vė pra džią JAV, tai mil ži niš kas biz nis, po li ti nis, 
mo ra li nis ir fi nan si nis2. „Ho lo kaus tas“, ku ris nė ne ma no 
bū ti „iš stum tas“ ir „pa si prie šin ti“ sa vo įvei kai, yra pub li
kos hi tas. Ši te ma ne iš stu mia ma, o kul tū ros in dust ri jos 
per ša ma žmo nėms, ir dau ge lis ją mėgs ta. Tas, ku rį nuo 
jos py ki na, yra an ti se mi tas.

ii

Froi diš ko jo mo de lio em pi ri nis pa grįs tu mas, tu rint 
gal vo je kas die nio gy ve ni mo re a ly bę, abiem at ve jais yra, 
švelniai ta riant, ne pa kan ka mas, tuo tar pu kal bant apie 
seksu a  lu mo prie var tą, šis mo de lis bent jau pra na šus dėl 
te ori jai bū din go nuo sek lu mo. Šiaip ar taip, šis mo de lis 
bu vo su kur tas in di vi du a lioms sek su a li nėms neu ro zėms 
pa aiš kin ti ir gy dy ti (be je, tuo lai ko tar piu, kai sek su a lu
mas dar lai ky tas „ne pa do riu da ly ku“, „apie ku rį ne va lia 
kal bė ti“3), tad aki vaiz du, kad te ori jos kū ri mo pa grin das 
bu vo te ra peu to pa tir tis, to dėl tą te ori ją vi sa da ne ig da vo į 
fal si fika vi mą orien tuo ti moks lo te ore ti kai, ir ji iš moks lo 
ka ra li jos bu vo iš gui ta į po ezi jos ka ra li ją. O štai kal bant 
apie ko lek ty vis ti nę iš stū mi mo te ori ją, ne ma ty ti net šio 
her me neu ti nio ra to, šiuo at ve ju vei kiau su si du ria me su 
ana lo gi ja, ku rio je ne ra si me min ties, ir me ta fo ro mis, ku rios 
su for mu luo tos ne va ly vai. Net tie, ku rie už gry nus pi ni gus 
mie lai iš lie ja šir dį, to dėl Freu do psi cho a na li zę ne tik lin kę 
lai ky ti ge nia liai pa pa sa ko ta ra šy to jo su kur ta pa sa ka apie 
gaš lią Vie nos findesiècle ap lin ką, bet ir jai pri pa žįs ta – ša lia 
li te ra tū ri nio ža ve sio – ga li mą ob jek ty vuo ti pa ži ni mo ver tę, 
tai gi net tie žmo nės bus pri vers ti pri pa žin ti, kad psi chi nių 
ins tan ci jų, ku rio mis ši te ori ja pa grįs ta, struk tū ros tai ky
mas ne be in di vi du a liam, o ko lek ty vi niam sub jek tui, to kiam 
kaip tau ta ar ba na ci ja, su ke lia tam tik rų pro ble mų. Net 
pa ė mus do mėn Jun go „ko lek ty vi nės pa są mo nės“ są vo ką 
ir trum pai ta rus, kad ji tu ri em pi riš kai apčiuo pia mą ko re
lia tą, klau si mas apie pir mi nį iš stū mimą kaip mat grą žins 
prie in di vi dų, ku rie su da ro ko lek ty vą. Bet ta da iš ky la ki tas 
klau si mas: ku rie iš jų yra ga li mi iš stū mi mo vei kė jai, kas 
yra jų ob jek tas ir koks yra jų moty vas: kas iš stu mia ma, 
ko dėl ir kas iš stu mia? Trau mi nių neu ro zių at ve ju tai yra 
– skam ba ga na tau to lo giš kai, – pa sak Freu do, trau ma, 
apie ku rios tu ri nį ne įma no ma są mo nin gai gal vo ti, ir ją 
iš stu mia tie, ku rie ją pa ty rė. Tačiau tai, kas iš stum ta, vėl 
su grįž ta, tik iš krai py ta for ma, ir reiškia si su si da rant neu
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ro zei (aš ar gu men tuo ju Freu do te o ri jos dva sia ir ig no ruo ju 
em pi ri nės psi cho lo gi jos iš va das, kad toks da ly kas kaip 
„iš stū mi mas“ ap skri tai ne įro do mas, net ir PTSS). Kol tas 
tu ri nys „pri si mi ni mu, pa kar to ji mu ir per dir bi mu“4 ne bus 
įim tas į są mo nę ir įveiktas, tol jis bus ne sen kamas neu
ro zių šal ti nis. Neu ro ti kas lie ka „pri riš tas“ prie trau mos: 
„Trau mi nės neu ro zės aiš kiai ro do, kad jų pa grin das yra 
pri si ri ši mas prie trau mi nio ne lai min go at si ti ki mo aki mir
kos. [...] Neu ro zė pri ly gin ti na trau mi niam su sir gi mui ir, 
ma ny tu me, at si ran da dėl ne ge bė ji mo įveik ti ne pa pras tai 
stip rų afek ty vų iš gy veni mą“5. 

Tai gi na ciz mo lai ko tar pis mi li jo nams žmo nių bu vo ne a
be jo ti nai siau bin gas po ty ris, bet kas gi bu vo „trau muo tas“? 
Vi su mos po žiū riu – la bai skir tin gos in di vi dų ka te go ri jos, 
o trau mų bū ta ir gi pačių įvai riau sių. Tai pir miau sia tos, 
ku rios ne bū din gos na ciz mo lai ko tar piui, ku rių esa ma kiek
vie na me ka re ir abie jo se pu sė se: fron to ka rei vius trau muo ja 
ka ro veiks mų žiau ru mas, da lį ci vi lių gy vento jų – te ro ras 
ir žu dy nės. Jau Pir mo jo pa sau li nio ka ro metais bū ta pra
ne ši mų apie dau gy bę ka ro neu ro zių, su kel tų ka no na dos 
ir ap ka sų mū šių sker dy nių, be je, pra ne ši mai ėjo iš abie jų 
pu sių; per Ant rąjį pa sau li nį ka rą šį skaičių pa pil dė sis te
min gų bom bar da vi mų ci vi liai tai ki niai, ypač neuro zei ne
at spa raus am žiaus vai kai. Šiuo at ve ju svarbu pabrėž ti, kad 
vi sa tai ne tu ri nie ko ben dra su „mo ra li ne“ pa žeistų  in di vi dų 
po zi ci ja, taip pat su po li ti ne grupuo te, ku rią jie pa lai ko, 
ar ba smur to ak to, ku rį in di vi das pa ti ria, po li ti niumo ra
li niu tei sė tu mu. Trau muo tas ga li būti kiek vie nas, net gi 
nu si kal tė lis, svar bu tik in di vi dą iš tin kančio psi cho fi zi nio 
šo ko dy dis ir in di vi do psi chi nė są ran ga, ne pri klau so mai 
nuo jo pa ties veiks mų ir mo ra li nio kon teks to, ku ria me jis 
at si du ria. Tai gi apie to kius at si ti kimus ka rų is to ri ja pra
neš da vo vi sa da, ir, ko ge ro, įspū din giau si pra ne ši mai – iš 
Tris de šim ties me tų ka ro ir Pir mo jo pa sau li nio ka ro mū
šių, ku riuo se bu vo ma siš kai nau do ja ma ka ri nė tech ni ka. 
Tačiau nie ka da ne te ko gir dė ti, kad, jiems pa si bai gus, bū tų 
kal ba ma apie „iš stū mi mą“ ir bū ti ny bę „įveik ti ko lek ty vi nę 
trau mą“ ar ba „nu ga lė ti is to ri ją“. Prie šin gai, 1710 m., tai gi 
pra ėjus 62 me tams po Vest fa li jos tai kos su da ry mo, – ly giai 
toks pat lai ko tarps nis mus ski ria nuo na ciz mo lai ko tar pio, 
– di dy sis Leib ni zas pa skel bė sa vo „Te odi cė ją“ – mo ky mą, 
kad šis pa sau lis „yra pats ge riau sias iš vi sų ga li mų“, ir 
tai po to, kai Vo kie ti ja per Tris de šim ties me tų ka rą ne
te ko be veik treč da lio gy ven to jų. Ir anuo met tie, ku rie po 
sker dy nių iš li ko gy vi, ken tė jo nuo ka ro pa sek mių ma te
ria liai, fi ziš kai ir psi chiš kai. Bet ne tru kus vis kas nu ri mo, 
ir žmo nės vėl bu vo pa si ry žę nau jiems žy giams ir nau joms 
pik ta da ry bėms; „iš stū mi mo“ ir „įvei kos“ – nė žy mės. Pa
na šiai, tie sa, fu tu ri zuotai, ga li ma kal bė ti apie XX a. trečio 
de šimt mečio kai riuo sius, ku rie po Pir mo jo pa sau li nio ka ro 

šven tai an ga ža vo si pa žan gai, ir jų en tu ziaz mas ne blė so iki 
pa sau li nės kri zės pra džios.

Tai gi šif ras „na ciz mo lai ko tar pis“ pir miau sia reiš kia 
ne ka ro var gus ir bai su mus, o slap to sios po li ci jos vyk do
mą kas die nio gy ve ni mo te ro rą, ges ta po rū sius ir žmo nių 
nai ki ni mo la ge rių žvė riš ku mus. Bet ir šiuo at ve ju bū ti
na pa klaus ti: kas bu vo trau muo ja mas, to dėl: kas bū tų 
in te resuo tas iš stum ti? Aiš ku, ne bu de liai, pri žiū rė to jai, 
kan kin tojai ir žu di kai ar ba te ro ro ir nai ki ni mo or ga ni za
to riai ir ad mi nist ra to riai, jų dau giau ar ba ma žiau tik rie ji 
„iš ti ki mi vyk dy to jai“. Trau ma su po nuo ja tam tik rą su ža
lo ji mą, ku ris bu vo pa tir tas, o ne ža los pa da ry mą ki tam. 
Tad ap skri tai apie trau ma vi mą ga li ma kal bė ti tik tu rint 
gal vo je li kusias gy vas te ro ro au kas, o ne nu si kal tė lius. Bet 
iš au kų reika lau ti „įvei kos“ mo ra lės po žiū riu bū tų ly giai 
taip ab sur diš ka, kaip iš nu si kal tė lių – ab sur diš ka lo gi kos 
po žiū riu; rei ka lau ti vi sa da da rant prie lai dą, kad au kos 
iš tik rų jų „iš stū mė“, o ši to, aiš kus da ly kas, ne bu vo ar ba 
bū da vo la bai re tai – at ėjus iš va da vi mui, au kos tik rai no
rė jo kal bė ti, tik jų po ka ro be veik nie kas ne si klau sė. Ta da 
žmo nės tu rė jo ki tų rū pesčių, nie kam ne rū pė jo sve ti mas 
skaus mas, kad ir koks bai sus jis bū tų bu vęs. Tuo tar pu 
nu si kal tėliai ne tu rė jo ko „iš stum ti“, tai, ką jie pa da rė, jie 
da rė są mo nin gai, kon tro liuo da mi sa ve, daž nai dau ge lį 
me tų, ir tai rim tai ne pa ken kė nei jų psi chi nei, nei fi zi nei 
svei ka tai; jiems net gi ne rei kė jo vyk ti į fron tą ir ten ri zi
kuo ti gy vybe, o la ge riuo se ant jų nie ka da ne kri to bom bos. 
Tai, ko kie svei ki jie iš ėjo iš tos pra ga ro mai ša ly nės, ro do jų 
ne pri e kaiš tin gos ir daž nai sėk min gos po ka rio me tų kar je
ros, jei tik jie iš veng da vo su ėmi mo ir teis mo; šiaip jau jie 
ty lė jo, me la vo, jų ne grau žė są ži nė, tai gi ir sau jie ne tu rė jo 
prie kaiš tų, tei si no si ka rei vio pri va lė ji mu pa klus ti įsa ky mui, 
nors šis ne su de ri na mas su jo są ži ne; ar ba jie pa si slė pė ir 
pa kei tė sa vo ta pa ty bę. (Tur būt di džiau sią nuo sta bą ke lią 
Schnei de rio – Schwer te’s ta pa ty bės pa kei ti mo at ve jis6.) Su 
„iš stū mi mu“ vi sa tai ne tu ri nie ko ben dra, apie „tai, kas 
ne są mo nin ga“, šiuo at ve ju ne ver ta net kal bė ti, tai vi siš kai 
kog ni ty vūs ra cio na lūs veiks mai. Są mo nin ga sa vi sau gos 
stra te gi ja gre siančio per se kio ji mo ir baus mės aki vaiz do je. 
Vė liau kai ka da šis tas iš kil da vo į die nos švie są, bet ne iš 
pa są mo nės, o iš se nų do ku men tų, ar ba at si ras da vo koks 
liu dy to jas7.

O kaip tie, ku rie gal būt „ką nors ži no jo“, bet ne no rė jo per 
daug ži no ti, ku rie, ga li mas daik tas, net gi pa lai kė re žimą, 
bet ne bu vo prak ti kuo jan tys žu di kai, nei fi ziš kai, nei ad mi
nist ra ciš kai, bu vo pa ke lei viai ir si ko fan tai, ko kių esa ma 
bet ko kio mis są ly go mis, bet ne aki vaiz dūs kri mi na li niai 
nu si kal tė liai – ar jie ką nors „iš stū mė“? Tik rai ne, jie net 
ge rai ne ma tė ir ne su ko sau gal vos. Se lek ty viai su vok ti 
re a ly bę yra kas ki ta, ne gu iš stum ti – tai ir gi kog ni ty vus, 



663NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 12

Alfonsas Ambraziūnas. Kauno IX forto memorialo paminklas. 
1984. eglės Kaziliūnienės nuotrauka

9 Jas pers K., Die Schuld fra ge, München: pi per, 1987.

są mo nin gai val do mas veiks mas, kaip toks jis nėra prie žas tis 
at si ras ti neu ro zei. Tai ne abe jo ti nai tai ky ti na di džiu mai tų, 
ku rie pir miau sia bu vo už si ė mę tuo, kuo vi sa da už si ė mu
si ma sė, juo ba ta da, kai gy ve ni mas sun kus: kaip pačiam 
iš lik ti gy vam8.

O kaip juos pa vei kė mo ra li nis šo kas, kai, ką tik pa si bai
gus ka rui, jiems bu vo pa ro dy ta vi sa žvė riš ku mų apim  tis, 
kai jie su si dū rė su ja kie ky biš kai ir ko ky biš kai, žiūrė da mi 
fil mus, re gė da mi vaiz dus ir klau sy da mi pa sa ko jimų? Itin 
prieš ta rin gai, bet pir miau sia trum pai ir ne daug. Juk rei
kia tu rė ti la bai ge ra no riš ko ir pa ten kin to sa vi mi žmo gaus 
įvaiz dį, ku ria me ne įsi spau dė jo kia is to ri nė pa tir tis, idant 
bū tų ga li ma ti kė ti, jog tik es te ti nis – nes re a liai ne pa vo
jin gas – su si dū ri mas su pra ga ro vaiz dais juos re gin tiems 
žmo nėms ga li su kel ti kal tės trau mą, ku ri bū tų iš stū mi mo 
pre teks tas.

Iš tik rų jų to kią su ve di mo į aki sta tą po li ti ką tuoj po ka ro 
Vo kie ti jo je prak ti ka vo Va ka rų są jun gi nin kai, bet re zulta
tas, pa sak Eu ge no Ko go no, bu vo „fias ko“. Jei tik žmo nės 
ne bū da vo verčia mi žiū rė ti, jie kiek įma ny da mi steng da vo si 
ne žiū rė ti, nu suk da vo akis tai abe jin gai – su mai to tų la vo nų 
jie pri si žiū rė jo per bom bar da vi mus, – tai bjau rė da mie si ir 
šlykš tė da mie si, bet daž nai ir pik tin da mie si: ne tiek vaiz
dų tu ri niu, kiek tuo, kad, me tus kal ti ni mą, juos pa lie tė 

vi suo ti nis nuosp ren dis, ku ris bu vo ir mak si ma lis ti nis, ir 
per ne lyg ben dras; kaip tik to dėl be veik kiek vie nas ga lė jo 
pa sa ky ti: „aš to nei ži no jau, nei no rė jau“, ir tai, ką jis sa kė, 
bu vo gry na tie sa. Są ži nė, ku rią vi sa tai bū tų tu rė ję pri
slėg ti, kaip tik bū da vo nu ra mi na ma, ir di džiu ma žmo nių 
re a guo da vo, kaip ir vi sais pa na šiais at ve jais is to ri jo je, ne 
pri slėg tu mu, o už si spy ri mu, ir jei jau ne kon tra kal ti ni
mu, tai tik rai ne „iš stū mi mu“. Sto jus nau joms po li ti nėms 
są ly goms, jie pa prasčiau siai ty lė da vo kaip ir pir ma ar ba 
spręs da vo sa vo pačių pro ble mas. Po ka ro, kai ap link rū ko 
griu vė sių krū vos, bu vo ką veik ti.

iii

Nors nu ga lė to jai nie ka da ofi cia liai ne su for mu la vo ko
lek ty vi nės kal tės te zės ir jos nė ra jo kia me ofi cia lia me 
do ku men te, tačiau gy ni ma sis nuo šio prie kaiš to tik rai 
nė ra tik ant ri nė re ak ci ja tų, ku rie vi sai ne bu vo ap kal tin
ti, į jų pačių ob se siš kas pro jek ci jas. Ki taip ne gu Aust ri jai, 
Vo kie ti jai mes tas ben dras kal ti ni mas dėl ko lek ty vi nės 
kal tės nu skam bė jo jau re e du ka ci jos pro gra mo je, bet jau 
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savo pir mo je pa skai to je, skai ty to je 1945–1946 m. žie mos 
se mest rą ame ri kiečių kon tro liuo ja ma me Hei del ber go 
uni ver si te te, Kar las Jas per sas pa si pik ti nęs at me tė šį tei
gi nį – ne tik to dėl, kad jis em pi riš kai ne pa grįs tas, bet ir 
to dėl, kad jis amo ra lus ir po li tiš kai ne pro duk ty vus. Šio je 
pa skai to je, ku ri 1946 m. bu vo pa skelb ta pa va di ni mu „Kal
tės klau si mas“, sa ko ma: „Kai 1945 m. va sa rą mies tuo se ir 
kai muo se bu vo iš ka bin ti pla ka tai su nuo trau ko mis ir liu
di ji mais iš Bel ze no [kon cen tra ci jos la ge rio] ir tuo le mia mu 
sa ki niu: Tai jū sų kal tė!, žmo nių są ži nė di džiai su ne ri mo, 
pa si bai sė ji mas apė mė dau ge lį, ku rie ši to iš tik rų jų ne ži
no jo, ir ta da kaž koks jaus mas žmo nė se sto jo si pies tu: kas 
čia ma ne kal ti na? Nei pa ra šo, nei įstai gos, pla ka tas tar si 
bū tų at ke lia vęs iš nie kur. Vi siems žmo nėms bū din ga, kad 
kal ti na ma sis, ne svar bu, ar jis kal ti na mas pa grįs tai, ar 
ne pa grįs tai, mė gi na gin tis“9. 

Ko go nas, pats 1936–1945 m. ka lė jęs Bu chen val do kon
cen tra ci jos la ge ry je, lei di nio „Frank fur to są siu vi niai“ 
(Frank fur ter Hef te) (jis bu vo vie nas jo stei gė jų) pir ma me 
nu me ry je iš sa kė dar griež tes nę nuo mo nę: „Pu siau ap du ju si 
vo kiečių tau ta dar tik ban dė su si vok ti, o ant jos jau py lė si 
iš ti sas cho ras kal ti nančių pa si šlykš tė ji mo ir įsi ūčio bal sų. 
Ji ne gir dė jo nie ko ki ta, tik tūks tan ti nį riks mą: jūs, tik jūs 
kal ti! Jūs, vo kiečiai, kal ti! Tau tos šir dys su tri ko, ne vie na
me – su dir žo. Dėl vo kiečius su pu sio pa gie žin go riks mo ir dėl 
jų pačių ak lu mo jie ne no rė jo nė gir dė ti apie jos su si vo ki mą 
sa vy je. Są ži nės bal sas ne pra bi lo. [...] Pa ža din ti vo kiečių 
sie lo se ap mąs ty mo jė gas bu vo plačios są jun gi nin kų re a lio
sios po li ti kos už da vi nys. Tai bu vo numa ty ta „re e du ka ci jos“ 
pro gra mo je. Ir tas „per auk lė ji mas“ bu vo pra dė tas vo kiečių 
ko lek ty vi nės kal tės te ze. „Šo kas“, su kel tas kal ti ni mų, kad 
jie vi si yra kal ti, vo kiečiams tu rė jo at skleis ti tik rą sias jų 
pra lai mė ji mo prie žas tis. Šian dien, pra ėjus be veik me tams 
po tos te zės pa skel bi mo, ga li ma tik pa sa ky ti, kad ji ne pa si
tei si no. [...] „Šo ko“ pe da go gi ka ne pa ža di no vo kiečių są ži nės 
ga lių, ji pa ža di no ki tas jė gas – gy ny bos nuo kal ti ni mo, jog 
vo kiečiai vi si kar tu atsa kin gi už na cio nal so cia liz mo pik
ta da ry bes. Re zul ta tas bu vo vi siš kas fias ko“10. 

Tai ne ke lian tys įta ri mo bal sai tos „ki tos“ Vo kie ti jos, 
skam bė ję tuoj po ka ro, kai ka pai bu vo švie žiai su pil ti, o 
mies tai – griu vė sių krū vos. Nuo ta da pra ėjo dau giau kaip 
pu sė am žiaus, už au go nau jos kar tos, ku rios su tuo me ti
niais įvy kiais ne be tu ri nie ko ben dra. Jei vy res niuo sius 
iš tų, ku rie gi mė jau po ka ro, dar sle gia slo gūs po li ti niai 
pri si mi ni mai, tai šie su si ję su Šal to jo ka ro lai ko tar piu, 
ku rį jie, vai kai ir jau nuo liai, per gy ve no jaus da mi ak tu a lią 
ato mi nio ka ro grės mę. Net Šal ta sis ka ras da bar be veik 
už mirš tas, vi sos jo kri zės ir pe ri pe ti jos, kai žmo nių rū šies 
eg zis ten ci ja tik rą ja žo džio pras me ky bo jo ant plau ko. Kas 
šian dien be ži no, kad anuo met megadeath bu vo stra te gi nis 
ma ta vi mo vie ne tas, o bo nus kill – efek ty vu mo kri te ri jus? 

Ir dar kal ba ma apie „na ciz mo lai ko tar pio iš stūmi mą“? 
Iš tik rų jų vals ty bės – Trečio jo rei cho įpė di nės dabar 
pri klau so is to ri jos po žiū riu la biau siai ap si švie tu sioms, 
po li ti kos po žiū riu pačioms sta bi liau sioms Eu ro pos de
mok ra ti joms. Tad fias ko, ku rį 1946 m. ap gai lė jo Ko go nas, 
bu vo tik nai vios pe da go gi kos fias ko, iš tik ro tai ne bu vo 
jo kia ne sėk mė, „at sta ty mas“ ne bu vo – o ši to il gai dau ge
lis bai mi no si – „pra ei ties įvei kos“ pa kai ta las, tai bu vo 
pa ti įvei ka. Ki to kios ir ne ga lė jo bū ti, ki to kia prak tiš kai 
ne įma no ma. Tau tos ne tu ri są ži nės. Jos ne tu ri są ži nės 
to dėl, kad apie jas, kaip sub jek tus, ga li ma kal bė ti tik 
vel qu a si, to dėl nė ra jo kio ko lek ty vi nio „Su pe re go“ ir 
jo kios „ko lek ty vi nės pa są mo nės“, su ku riais sie ja mos 
kal bos apie ko lek ty vi nį šo ką ar ba ko lek ty vi nę kal tę, 
ga li mus „įveik ti“ gel mių psi cholo gi jos pras me. Sa vai me 
su pran ta ma, na ciz mo lai ko tar pis bu vo „ap do ro tas“ is to
riog ra fi škai, ko ge ro, in ten sy viau ir smar kiau ne gu bet 
ku ri ki ta is to ri nė epo cha, bet tai netu ri nie ko ben dra su 
ko lek ty vi nio kal tės įvei ki mo ka tar si niu pro ce su, įvei ki
mo, ku ris pra ėjus be veik še šias de šimčiai me tų, šiaip ar 
taip, bū tų pa na šus į „be ga li nę ana li zę“ (Freu das). Ži nia, 
moks li nio ty ri mo spra gų vi sa da bu vo ir bus, jų ra si me ir 
Pū nų ka rų is to ri jo je.

„Pra ei ties nu ga lė ji mas“ so cia li nės psi cho lo gi jos pras me 
yra em pi riš kai tuščia są vo ka, tai pa sa ky ti na apie po li ti nius 
ko lek ty vus ap skri tai, tai gi ir apie Aust ri ją, kur prie kaiš tas, 
jog šio je ša ly je „ne už si i ma ma pra ei ties įvei ki mu“, šian dien 
ai di dar gar siau ne gu Vo kie ti jo je, ku ri bent jau šiuo at
žvil giu Aust ri jo je ke lia ma pa vyz džiu; šis prie kaiš tas ai di 
vi sai ne pri klau so mai nuo to, kaip ver ti na mas „an šliu so“ 
klau si mas. Dėl po li ti nių prie žasčių Aust ri jai ne bu vo mes
tas kal ti ni mas ko lek ty viai nu si kal tus, tačiau kaip tik dėl 
to Aust ri jos pra ei ties po li ti ka yra kom plek siš kes nė ir jai 
bū din gas vie nas iro niš kas as pek tas: ki taip ne gu įpras ti niai 
ste re o ti pai, jo je is to ri ja ne tik ne bu vo „įveikta“  re to ri ne
pla ka ti ne pras me, bet ir, kaip įtei sin ta, ji bu vo pa nau do ta 
le gi ti ma ci jai! Ir tai vi siš kai su pran ta ma, nes po 1945 m., 
šiaip ar taip, tai bu vo ne ati dė lio ti nas po li ti nis eli to už da
vi nys – pir ma ap skri tai is to riog ra fiš kai sukur ti spe ci fi nę 
Aust ri jos ta pa ty bės is to ri ją, ku ri skir tų si nuo Vo kie ti jos, 
ir per ma sių pe da go gi ką įdieg ti ti kė ji mą ja; su kur ti su 
vals ty be su sie tą is to ri nės ben druo menės ideo  lo gi ją ir ši
taip te oriš kai su for muo ti aust rų naciją kaip „ko lek ty vi nę 
są mo nę“, ku ri emo ci jų bū du su si da rė tik po anek si jos ir 
ka ro me tais. Ne ga li bū ti nė kal bos apie naciz mo lai ko tar pio 
ir jo nu si kal ti mų nu ty lė ji mą ar ba „iš stū mi mą“; prie šin gai, 
pir mai siais Ant ro sios res pub li kos gy va vi mo me tais ofi cia
lie ji sluoks niai in ten sy viai te ma tiza vo mi nė tą lai ko tar pį ir 
jo nu si kal ti mus, idant per jų po li ti nį ir mo ra li nį ne igi mą 
su kur tų po li ti nę tau tą, ku rios iki 1938 m. ap skri tai ne bu
vę gy ven to jų są mo nė je. O ko bet ku riuo at ve ju bū ta – ne
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pro por cin gai di de lio skaičius naciz mo nu si kal tė lių, bet 
Ant ro sios res pub li kos gy va vi mo pra džio je juos smar kiai 
per se kio jo pir mo ji vy riau sy bė, kurios  du treč da lius su da rė 
bu vę kon cen tra ci jos la ge rių ka li niai11.

Tai gi šiuo at ve ju ne sa ma na cio na li nio ide o lo gi nio at
spa ros taš ko ko lek ty vi nės kal tės te zei; pa žy mė ti na, kad ją 
te oriš kai įtei si no Car las Gus ta vas Jun gas, au to rius, ku rio 
tau tiš ka gel mių psi cho lo gi ja 1934 m. jį įga li no svaičio ti apie 
„bran giau sią ger ma niš ko jo žmo gaus pa slap tį, jo kū ry bin gai 
nuo jau tin gą sie los pa grin dą“12. Kai bu vo atvers tas ki tas 
pus la pis ir po 1945 m. ši „bran giau sio ji pa slap tis“ la vo nų 
kal nais nu gu lė prieš vi sų akis, Jun gas, va do vau da ma sis 
sa vo te ori ja, to dėl vi siš kai nuo sek liai, pa nei gė „tą pa mėg
tą, re mian tis pa žiū ro mis da ro mą  skirtumą tarp na cių ir 
re ži mo prie ši nin kų“, nes vi si „są monin gai   ar ba ne są mo
nin gai, ak ty viai ar ba pa sy viai prisidė jo prie žvė riš ku mų“. 
Jun gas tę sia: „Ko lek ty vi nės kal tės fak tas [...] psi cho lo gui 
yra fak tas, ir vie nas sun kiau sių te  ra pi jos už da vi nių bus 
pri vers ti vo kiečius pri pa žin ti šią kal tę!“13 

Tai gi na cio na li nė te ra peu ti nė ide o lo ge ma „pra ei ties 
įvei ka“ ki lu si iš bū tent to tau tiš ko mąs ty mo, į ku rį, ir 
kal bant apie na ciz mą, nu tai ky ta kri ti kos ug nis. Kaip 
tik Jungo obs ku ran tiz mas yra vi sų kal bų apie „na ciz
mo lai ko tar pio iš stū mi mą“ pa grin das, nes pa gal Freu dą 
trau muo tos ga lė tų bū ti dau gių dau giau sia tie sio gi nės 
au kos kaip in di vi dai, bet anaip tol ne nu si kal tė liai. Kal tės 
trau ma em pi riš kai ne įro do ma, o jos hi po te ti nė prie lai
da vi siš kai ne įti ki na ma, ką ir kal bė ti apie tai, kad to ji 
trau ma ga lė tų, jei ap skri tai ga lė tų, bū ti pri ski ria ma tik 
nu si kal tė liams; in di vi dams gry nas ab sur das ją pri skir ti, 
re mian tis trans ge ne ra ty via tau tos sie la, trečiai pa li kuo nių 
kar tai ir ban dy ti ją įpirš ti kaip „įvei kos“ siu že tą. Freu do 
te ori jo je ne įma no ma su for mu luo ti pa vel di mo sios kal tės 
są vo kos, ir net gi ta da, kai kal tei, kaip pla ce bo, vis dėl to 
tei kia ma šio kia to kia te ra peu ti nė reikš mė neu ro ti nio 
in di vi do at ve ju, ji yra vi siš kai ne tin ka ma pa aiš kin ti dis
kur sy vią „na ciz mo lai ko tar pio“ nuo la ti nę kon junk tū rą: 
ši yra ne ga li ma kaip „su grį ži mas to, kas iš stum ta“, nes 
nei dėl ka te go ri nių, nei dėl em pi ri nių prie žasčių ne sa ma 
jo kio iš stū mi mo. To dėl vi sos tos šne kos yra ne ana li ti nė 
te ra pi ja, tu rin ti ka tarsi nį po vei kį, o po li ti nė šan ta žo stra
te gi ja, nau do jant mo ra lės prie mo nes14. Psi cho a na li ti nis 
sek tų dis kur sas, ku rio lo zun gai vis dar, ne pai sant vi sos 
me to do lo gi nės kri ti kos, šmėsčio ja vie šuo se de ba tuo se, 
jiems tie kia tik są vo ki nius in stru men tus.

iV

Ka dan gi šie vis la biau šim pa, mak si mos „Nie kas ne už
mirš ta!“ iš gel mių psi cho lo gi jos pa sem tącausaefficiens 

pa grin di mą vis la biau už go žia ir pa pil do at vi rai į są mo nės 
ug dy mą nu kreip tas causafinalis ar gu men tas: ne va lia 
už mirš ti na ciz mo lai ko tar pio pik ta da ry bių, nes jos tu ri 
iš lik ti kaip įspė ji mas ir pri mi ni mas vi soms bū si moms 
kar toms; tik ta da, kai jos am ži nai gy vuos at min ty je, bus 
ga li ma iš veng ti jų pa si kar to ji mo; tik ne iš blė sęs Os ven ci
mo pri si mi ni mas už kirs ke lią jo re a liam su grį ži mui, tik 
tas, kas be pa lio vos su ei na į aki sta tą su pra ėju siais bai
su mais, ge ba at sa kin gai veik ti da bar ty je. Kas to ne da ro, 
tas „nie ko ne pa si mo kė iš is to ri jos“. Vie šuo se ginčuo se abu 
ar gu men ta vi mo ti pai, ku riuos val do vi siš kai skir tin ga 
lo gi ka, – psi cho a na li ti nis ka tar sio dis kur sas ir so cia li nės 
pe da go gikos pa re ne zės dis kur sas – su myš ta ir abi pu siš kai 
sta bi li zuo ja si. Jiems ben dras tik rei ka la vi mas at min ti, 
bet abiem at ve jais jis at lie ka skir tin gą vaid me nį. Ant ra sis 
ar gu men ta vi mas taip ir ne at sa ko į klau si mą, ko dėl veiks
min gai pri min ti ga li ma tik apie na ciz mo nu si kal ti mus, o 
apie vi sus ki tus di džiuo sius is to ri jos nu si kal ti mus – ne. 
Kai šią ar gu men tuo tę mė gi na ma pa stip rin ti va di na muo ju 
na cių nu si kal ti mų „ne pa ly gi na mu mu“, tai kaip tik šis jų 
ly gi na ma sis api ben dri ni mas virs ta įspė ji mu. Iš tik rų jų tai, 
kad di die ji nu si kal ti mai nuo ne at me na mų lai kų nuo lat 
bū da vo įam ži na mi, ne už kir to ke lio vė les niems nu si kal
ti mams, prie šin gai, tai ga na daž nai juos įga lin da vo ir 
pa tei sin da vo: ge riau sia są ly ga ne žmo niš ku mui yra ra mi 
są ži nė, ku rią sau go pri si mi ni mas apie sa vo pa ties ne lai
mes. Tai, kad blo gio at mi ni mas už ker ta ke lią nau jam 
blo giui, yra di džiai abe jo ti nas tei gi nys, ku rio ne ga li ma 
pa grįs ti is to ri ne pa tir ti mi.

Tačiau ši for mu lė įvai riais va rian tais ma la ma mal dos 
ma lū nė liu, o jos kri ti ka pa na ši į mo ra li nį ta bu su lau žy mą. 
„Kas už mirš ta is to ri ją, tas pa smerk tas ją kar to ti“, – šis 
tvir ti ni mas be maž pri lygs ta ak sio mai, ir jis įgy ja ka te
go ri nio im pe ra ty vo pa vi da lą – lie pi mo at min ti, ne iš mes ti 
iš at min ties, kai kal ba ma apie pa si bai sė ti nus na cio nal
so cia liz mo nu si kal ti mus. Kiek vie nas, ku ris tą at mi ni mą 
ginči ja ar ba juo tik su abe jo ja, su si lau kia įta ri mo, kad 
švel ni na nu si kal ti mus ir at ve ria ke lią jų pa kar to ji mui. 
Tuo tar pu mi nė tas tei gi nys ne pa rem tas nei ap rio ri niu 
aki vaiz du mu, nei te ori niu pa grin di mu ar is to ri ne pa tir
ti mi, juo ba įti ki na mu mu: vi sais lai kais žmo nėms at ro dė 
tei sin ga jo prie šin gy bė, o ge bė ji mas už mirš ti lai ky tas 
mo ra li niu veiks mu, nu trau kiančiu ne lai mių gran di nę. 
To dėl pats prie sa kas yra is to ri nė nau jo vė, bent jau nuo 
ta da, kai žmo ni ja iš žen gė iš mi ti nės prie šis to rės: kiek
vie nas mi tas yra ge ne a lo gi nis kal tės/au kos są ry šis, ku rio 
to les nis na ra ty vi nis per da vi mas kar tų są mo nė je su ku ria 
„ko lek ty vi nę at min tį“ (Halb wachs), ir ši to liau au gi na 
tą ne lai mę15. Aukščiau sio ly gio ci vi li za ci nis lai mė ji mas 
bu vo tas, kad grai kų fi lo so fi jai pa vy ko pra lauž ti mi ti nį 
at mi ni mo prie sa ką ir vie toj jo pa teik ti jo pa nei gi mą: prie
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sa ko ne pri si min ti. Iš grai kų kal bos ki lęs ir žo dis, ku ris 
iš pra džių reiš kė tie siog „ne pri si min ti“: am nes ti ja. Kaip 
nor ma ty vi nę są vo ką jį ap tin ka me he lė niz mo kul tū ro je II a. 
pr. Kr., juo api bū di na mas ne in di vi du a lus at lei di mas nuo 
baus mės, o ko lek ty vi nis įsi pa rei go ji mas ne be pri si min ti 
pa da ry tos skriau dos. Taip tu rė jo bū ti nu mal dy ta ne apy
kan ta ir už tik rin ta tai ka. Se no sios is to ri jos ty ri nė to jas 
Chris tia nas Mei e ris pa rodė, kad jo je, pa si bai gus ka rams 
ir pi lie ti niams ka rams, nuo lat bū da vo nu spren džia ma 
ne be pri simin ti jų me tu pa da ry tų vi so kiau sių pik ta da
ry bių, nu si kal ti mų, įvyk dy tų žmog žu dysčių, žu dy nių ir 
trė mi mų, ne pri klau so mai nuo to, ko kio mas to ir ko ky bės 
jų bū ta. Su pran ta ma, tik todėl, kad bu vo įsa ky ta už mirš ti, 
ne už mirš ta ma, bet ne be pri si min ti tai kos var dan tik rai 
įma no ma, ga li ma steng tis už mirš ti. Kaip tik taip yra 
nu ti kę dau gy bę kar tų. Mei e rio pa tei kia mi pa vyz džiai 
ap ima lai ko tar pį nuo Ati kos amnes ti jos 403 m. pr. Kr., 
už bai gu sios pi lie ti nį ka rą, nuo Ci ce ro no kal bos, pa sa ky tos 
Ro mos se na te pra ėjus dviem die noms po Ce za rio nu žu dy
mo, idant bū tų už kirs tas ke lias pi lie ti niam ka rui („Vi si 
pri si mi ni mai apie kru vi ną ne san tai ką tu ri bū ti iš rau ti 
am ži na už marš ti mi“), iki Nan to edik to, ku riuo Hen ri kas 
IV „skel bia ir įsa ko“, kad pri si mi ni mas apie tai, kas įvy
ko, tu ri bū ti „iš trin tas iš at min ties ir už slo pin tas“, iki 
Vest fa li jos tai kos („Abi ša lys ši tai am ži nai tu ri už mirš ti 
ir at leis ti, vi sų įžei di mų, smur to, žalos ir pik ta da ry bių 
tu ri bū ti taip nu si kra ty ta, kad vi sa tai bū tų pa lai do ta 
am ži no je už marš ty je“), iki Liud vi ko XVI II įsa ky mo, ku
riuo bu vo už draus ta at min ti re vo liu ci jos te ro rą ir net gi 
įsa ky ta už mirš ti ka ra liaus žu di kus, jo brolio žu di kus, 
„idant lai kų gran di nė bū tų nau jai su ver ta“16.

Tai gi daž niau siai vi sos pik ta da ry bės ir vi si žvė riš ku mai, 
įvyk dy ti per ka rus, pi lie ti nius ka rus ir re vo liu ci jas, su da rius 
tai ką bū da vo iš tri na mi iš at min ties, jais bū davo nu si kra
to ma. Tai, kad su tai kos su da ry mu su si ju si ir am nes ti ja, 
pa sak Kan to, jau im pli kuo ja pats tai kos su da ry mas. Ir 
prie šin gai, vi so je Eu ro pos ci vi li za ci jos is to ri jo je mak si ma 

„Nie kas ne už mirš ta!“ ga lio jo ne kaip pri mi nimas ir įspė
ji mas apie pra ėju sius bai su mus sie kiant ne leis ti jiems 
pa si kar to ti, o kaip ka rin gas ko lek ty vi nis įsi pa rei go ji mas 
vėl pa lan kiau su si klosčius ap lin ky bėms mo bi li zuo tis; ne 
kaip tai kos for mu lė, o kaip ko vos šū kis: ir ko tik ne bū tų 
te kę iš ken tė ti Bal ka nų tau toms, jei ser bai bū tų už mir šę 
Ko so vo mū šį...

Tik mi to ge niška sis XX a., ku ris, nešamas tech no lo gi nio 
mo der nu mo ir biu rok ra ti nio ra cio na lu mo ban gos, kva zi re
li gi nių, es cha to lo gi nių iš ga ny mo mo ky mų var du pa gim dė 
te liū ri nio mas to nu si kal ti mus, iš si ža dė jo ci vi li zuo tos ne
pri si mi ni mo tra di ci jos ir vėl at gai vi no ar cha jiš ką jį „Nie kas 
ne už mirš ta!“ kaip mo ra li nį įpa rei go ji mą. Vi sa tai pra si dė jo 
su lig 1919 m. tai kos su tar ti mis, ku rio mis ka rą lai mė ju sios 
vals ty bės ryž tin gai at me tė kal tės do va no ji mą už 1914–1918 
m. įvy kius, o po 1945 m. tai vir to pačiu tikriau siu vie nuo
lik to įsa ky mo „Nie ka da ne už miršk!“ pa to su. Bet ta da jau 
šmėk los ne beišnyks ta.

Iš tik rų jų na ciz mo lai ko tar pis nu grimz do pra ei tin ly giai 
taip kaip Kar ta gi na; mu mi fi kuo jan tis at mi ni mas juos pa
verčia mi tu. Taip ne lai mė per ei na iš kar tos į kar tą – kaip 
po li ti kos ska ti kai, kaip be gė diš kas ver slas. Pa si bai sė ti nų 
na cių nu si kal ti mų pri kė li mas iš už marš ties šian dien, 
po ka tast ro fos jau trečiai kar tai, nei at lie ka ka tarsi nį 
vaid me nį, nei da ro tam tik ro apo tro pai on įspū dį, vei kiau 
ji, trečio ji kar ta, iš to, kas pa skelb ta už įsta ty mo ri bų, 
pa si da ro li guis tą fas ci no sum. Ko kiam mu šei kai, ku ris 
gyve ni me ne per skai tė nė vie nos kny gos, šau tų į gal vą 
ap sitai sy ti jau no jo na cio kos tiu mu, jei jam be per sto jo 
ne bū tų būg ni ja ma apie se nuo sius na cius? Ri ba, ski rian ti 
įspė ji mą ir agi ta ci ją, plo ny tė lė, ir ji se niau siai per ženg ta. 
Siel var tas kaip tik ras jaus mas pra ėjus pu sei šimt mečio 
nebe įma no mas, jo si mu lia vi mas yra mo ra li nis mi ru sių jų 
išnau do ji mas. Hi per kri ti ka virs ta hi pok ri zi ja, o nuo jos 
ran ka pa sie kia mas pui ka vi ma sis kal te ir sma gu mas dėl 
su laužy to ta bu. Spren džiant iš to, kas de da si da bar, už
marš tis bū tų ne tik pro tin gu mo prie sa kas, bet ir do ry bės 
ak tas. Tai bū tų pie te to ges tas. Jis ne su kel tų blo gų pa sek
mių, gal tik pa kenk tų biz niui. 
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Ho lo kaus tas Ame ri kos gy ve ni me: 
at min ties kul tū ros vin giai

VIR GIS VA LEN TI NA VIČIUS

Te MA: AT MIn TIS pO TO TA LI TA RIz MO

„AR TAI Ge RAI ŽyDAMS?“

Vie na nu tryp ta tie sa skel bia, jog is
to ri ja ne sto vi vie to je – tuo pa pras tai 
no ri ma nu sa ky ti tai, kas bu vo, yra ar 
bus tik ro vė je, ir pa brėž ti, jog kaž kas 
jo je bū ti nai kin ta. XX a. ke lios „sėk
min gos“ to ta li ta riz mo sis te mos leng vai 
įro dė, kad is to ri ja ne sto vi vie to je ne 
tik tik ro vės, bet ir va di na mo jo moks lo 
pras me – is to ri ja bu vo keičiama vien 
kai ri ą ja ran ka: per ra šant va do vė
lius, plau nant sme ge nis, brau kiant iš 
žmo nių at min ties ne pa gei dau ja mus 
žmo nes, pro fe si jas ar tautas. Eu ro po je 
po to ta li ta riz mo sto jusio pa lai min go 
de ka dan so są ly go mis to ta li ta riz mo 
pa že min ta is to ri ja su ska to ty ri nė ti ir 
ap mąs ty ti sa vo ne moks liš ką pri gim
tį – kar tais psi cho lo giš ku mo, ko lek ty
vi nės at min ties pa ti ki mu mo pras me. 
Šiuo lai ki niam žmo gui, ypač is to ri kui, 
is to ri ja ne sto vi vie to je, nes kin ta ben
dro ji at min tis. 

Ame ri kie tis Pe te ris No vic kas yra 
bū tent toks is to ri kas, o jo te ma, Ame
ri kos žy dų ko lek ty vi nė ho lo kaus to at
min tis, tiks liau, jos vin giai, iš plė to ta 
kny go je „Ho lo kaus tas ame ri kiečių 
gy ve ni me“ (The Ho lo caust in Ame ri can 
Li fe, Bos ton– New York: Ma ri ner Bo ok, 
2000; to liau ci tuo jant teks te nu ro do
mas tik pus la pis). Ši kny ga Lie tu vos 
skai ty to jui pra smin ga ir dėl au to riaus 
po žiū rio į is to ri ją, ir dėl te mos. Sa vo 
mo ky to ju No vic kas nu ro do XX a. pra
džios pran cū zų so cio lo gą Mau ri ce’ą 
Halb wach s’ą – vie ną pir mų jų sa vo 
ty ri mo ob jek tą pa va di nu sių „ko lek
ty vi ne at min ti mi“ ir su for mu la vu sių 
pa grin di nius nau jo sios ne sto vinčios 
vie to je is to ri jos rū pesčius – su pras ti, 

ką žmo nės at si me na, jei iš vis atsi
me na, ko – ne at si me na, ko dėl vie na 
pa mirš ta ir kaip at si me na ki ta.

No vic kas pa ste bi, jog ko lek ty vi nė 
at min tis kaip is to ri jos ob jek tas – 
keistas daik tas, nes ji – iš prin ci po 
an ti isto riš ka, ne ref lek tuo ja įvy kių 
su dėtin gu mo, jų vie no kių ar ki to kių 
prie  žasčių; at min tis ne su pran ta, o at
si me na. At min tis net ne su vo kia laiko 
tėk mės, ji yra tai, kas ne pra ei na, kas 
lie ka. At min tis ne ži no, kas yra pra
ei tis, tik tai – kas da bar tis, va di na si, 
kažkas priešin ga is to ri jai (p. 3–4).

Ame ri kos žy dų ko lek ty vi nės at
min ties ne ginči ja mas cen tras da bar 
yra ho lo kaus tas. La biau ne gu bet kas 
juos vie ni ja min tis, kad jei ne jų tėvų, 
daž niau – se ne lių, emig ra ci ja, juos 
bū tų iš ti kęs Eu ro pos žy dų li ki mas. 
„Vis įvai res nė je ir vis la biau su si skal
džiu sio je Ame ri kos žy di jo je tai ta po 
is to ri niu pa grin du be ga lo kar to ja mo, 
bet em pi riš kai abe jo ti no šū kio „Mes 
esa me vie na“. Nyks tant re li gin gu mui, 
dau gė jant miš rių san tuo kų, ho lo kaus
tas ta po vos ne vie nin te liu ben dru 
Ame    ri kos žy dų var dik liu, cen tri niu 
žy  diš ku mo sim bo liu. Tai pri me na 
XIX a. Vo kie ti jos žy dų Trot zju den
tum – „žy diš ku mą ne pai sant nie ko“, 
at si sa ky mą iš nyk ti be jo kios po zi ty vios 
prie žas ties: da bar ti nė je Ame riko je tai 
vir to at si sa ky mu do va no ti Hit le riui 
po mir ti nę per ga lę (p. 7). 

Taip bu vo ne vi sa da, ir No vic kas 
ėmė si su sek ti šio ypa tin gos svar bos 
bet ku riam žy dui įvy kio ke lią Ame ri
kos žy dų at min ty je – nuo ka ro ir po
ka rio, kai ho lo kaus tas bu vo lai ko mas 
stalčiuo se ir ne no rom svars to mas tik 
tar pu sa vy je, iki jo įsi vy ra vi mo ne tik 

žy dų, bet ir ki tų ame ri kiečių są monė je, 
ga lop iki ho lo kaus to są vo kos in flia ci jos 
ir su ba na li ni mo. 

No vic kas ta pa ti na sa ve su kar ta 
po ho lo kaus to, ku ri vis dėl to dar ne
tu rė jo ho lo kaus to fik sa ci jos (p. 10). 
Šios kar tos so cia li nė są mo nė bu vo 
pla tes nė, ho lo kaus to cen tris tų są mo nė 
ati tin ka mai siau rė jo ir kry po į sa ve. 
Jei ma nai, jog vi sas pa sau lis abe jin gas 
žy dų kančioms ir no ri, kad žy dų ne bū
tų, tai ko dėl žy dams tu rė tų rū pė ti ki ti? 
Tad dė me sio su tel ki mas į ho lo kaus tą 
pri kė lė tra di ci nį žy dų par ti ku lia riz mą 
ir tra di ci nę žūt bū ti nės iš li ki mo ko vos 
psi cho lo gi ją. Ki ta ver tus, am ži nas žy
dų ne ri mas dėl iš li ki mo įgau na ga nė ti
nai prie šin gus pa vi da lus. Šis ne ri mas 
įkve pia ir ho lo kaus to cen triz mą, ir jo 
kri ti kus, tarp jų ir Novic ką, abe jo jan
tį, ar ver ta grįž ti į se ną ap sup ties ir 
ko vos už bū vį men ta li te tą. Jis ke lia 
tra di ci nį klau si mą: „apie mū sų su si
tel ki mą į ho lo kaus tą, jo reikš mę mū sų 
sa vi vo kai ir tam, kaip siū lo me ki tiems 
mus su vok ti – apie tai aš klau siu: „Ar 
tai ge rai žy dams?““ (p. 11).

Maža to, ar tai ap skri tai žydiška? 
Vie na ver tus, sau go ti ho lo kaus to at mi
ni mą ati tin ka žy dų tra di ci ją – heb ra jų 
Bib li jo je žo dis „at si min ti“ kar to ja mas 
169 kar tus, kar tu su dau gy be įsak mių 
nu ro dy mų ne pa mirš ti. Ki ta ver tus, 
be veik vi sa da žy dams pa ta ria ma pri
si min ti Die vo dar bus, o pa sau lie ti nė 
is to ri ja, kiek ji ap skri tai pri pa žįs ta ma 
žy dų tra di ci jos, me na ma itin kuk liai. 
Ži no ma, mi ru sių jų ge dė ji mas ir at mi
ni mas yra vie na tra di ci nių žy dų prie
der mių. Tačiau ju daiz mas su pa nie ka 
žiū rė jo į per dė tą ar per il gą ge dė ji mą. 
„Vie nas la biau siai ste bė ti nų da ly kų, 
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ku riuos ap ti kau da bar ti nia me Ho lo
kaus to mi nė ji me tarp žy dų – kaip tai 
„ne žy diš ka“ ir kaip „krikščio niš ka““, 
– ra šo No vic kas. Jo nuo mo ne, struk tū
ruo ti ho lo kaus to ta kai pa grin di niuo se 
mu zie juo se pri me na Kal va ri jas, fe
tišizuo ti ob jek tai mu zie jų eks po zi ci jo se 
pa na šūs į šven tųjų re lik vi jas ar Tik
ro jo Kry žiaus at plai šas. Be ne reikš
min giau sia – su šventi na ma kančia 
kaip ke lias į iš min tį, o ho lo kaus tą 
iš gy ve nu sių jų gar bi ni mas ku ria pa
sau lie ti nius šven tuo sius. Vi sos šios 
te mos ju daiz mo tra di ci jai yra ar ba ne
reikš min gos, ar ba pe ri fe ri nės, tačiau 
jos kur kas la biau ati tin ka pa grin di nes 
krikščio ny bės te mas (p. 11). 

AT SI Me nI, neS nO RI pA MIRŠTI

Kaip dažnai kar to ja No vic kas, Ame
ri kos žy dai apie ho lo kaus tą ne vi sa da 
mąs tė taip, kaip da bar. Prieš ka rą ir 
per ka rą Ame ri kos žy dai už vis la biau 
no rė jo bū ti sėk min gais ame ri kiečiais, 
ma ža kas su mei le pri si mi nė ša lis, iš 
ku rių emig ra vo – ne bu vo jo kių „Smui
ki nin ko ant sto go“ idi lių. Laips niš kai, 
bet tvir tai žy dų są mo nė ju dė jo nuo 
„žy do, ku riam pa si tai kė gy ven ti Ame
ri ko je“ prie „ame ri kiečio, ku riam pa si
tai kė bū ti žy du“ (p. 32–33). Da bar vėl 
ma din ga sa ky ti, jog žy das pir miau sia 
yra žy das, tik pas kiau – ame ri kie tis, 
bet prieš ka rą ir per ka rą bu vo prie
šin gai.

Ta da ame ri kiečiams la biau rū pė
jo ka ras Ra mia ja me van de ny ne nei 
Eu ro po je; ieš kant są jun gi nin kų bu vo 
svar bu pa brėž ti na ciz mo nu si kal ti mų 
uni ver sa lu mą – jog au ko mis bu vo vi
si, ne tik žy dai. Ir tam tik ru laips niu 
tai tie sa, pvz., iki 1942 m. vo kiečiai 
sovie ti nių ka ro be lais vių iš žu dė dau
giau nei žy dų (p. 26). Nors Ame ri kos 
žydai ben drais bruožais jau žino jo, 
kas da ro ma su Eu ro pos žydais jau 
apie 1942–1943 m., tačiau veng ta 
pa brėž ti žy dų au kas, be ki ta ko, ir ne
no rint ska tin ti le gen dų, esą Ame ri ka 
ka riau ja su Vo kie ti ja dėl žy dų. Ame
ri kos žy dai ven gė kel ti ti kė ji mo bro lių 
Eu ro po je klau si mą dar ir dėl to, kad 
popu lia rio je są mo nė je na cių žu do mi 

žy dai bu vo su vo kia mi kaip pa sy vios 
au kos. To dėl vie no ne dau ge lio ka ro 
me to Ho li vu do fil mų, vaiz duo jančio 
žy dų kančias (No ne Shall Es ca pe), 
fi na le ra bi nas ra gi na sa vo tau tą prie
šin tis  naciams. Ra bi no kal bo je yra 
gar si fra zė apie „sto ji mą į vie ną gre tą 
su ki to mis prie spau dą kenčiančio mis 
tau to mis“. Fil mas bai gia si ge le žin ke lio 
plat for mo je, po kry žiaus for mos žen
klu – ra bi nas ir jo žmo nės mirš ta po 
kry žiu mi. Tuo met spau do je bu vo aps tu 
pa sa ko ji mų apie na cių be die viš kumą. 
Ka ro me to dis kur sas bu vo pripil dy tas 
nuo ro dų į ka ta li kus, pro tes tan tus ir 
žy dus – na cių au kas. 

Vė liau, ho lo kaus tą per gy ve nę ir 
Ame ri kon at ka kę, žy dai daž nai sten
gė si kuo greičiau pa mirš ti sa vo pa tir tį, 
pra dė ti nau ją gy ve ni mą. Tie, kurie 
no rė jo pa si da ly ti pri si mi ni mais, daž
nai su si dur da vo su ne no ru klau sy tis. 
To dėl daž nas Eu ro pos žy das, at si dū ręs 
Ame ri ko je, są mo nin gai pa si rink da vo 
kal bė ti apie ho lo kaus tą tik tar pu sa
vy je, ne su go jais ir ne su Ame ri  kos 
žy dais. 

Po ka ro Os ven ci mas žy dams at rodė 
niū rios pra ei ties sim bo lis, ku rį ge riau 
mes ti iš gal vos, ypač kai ap lin kui 
krykš ta vo ka ro su vie ny ti ame ri kiečiai, 
ta da kaip nie kad op ti mis tiš ki ir iš ne
abe jo ti nai švie sios at ei ties be si ti kin
tys la bai daug. Vie nin te lis ho ri zon te 
ma to mas de be sis bu vo bran duo li nis 
gin klas ir Hi ro si mos šmėk la, ne vel tui 
po ka ry je Os ven ci mo ir Hi rosimos te ma 
daž nai ly dė jo vie na kitą. Ne dau ge lis 
vie šai mi nė ju sių holokaus tą kal bė jo 
apie bū si mą branduoli  nį vi sos žmo ni
jos „ga lu ti nį sprendi mą“. Tačiau dau
gu ma šešta me dešimt me ty je gy ve no 
pa gal Her ber to Gol do kny gą TheAgeof
Hap py Pro b lems. Pa sak No vic ko, žy dai 
bu vo patys op ti mis tiš kiau si žmo nės 
op ti mis tiš ko je Ame ri ko je. Jie ny ko 
kaip dū mas, vis daž niau ame ri kiečiai 
ėmė ma nyti, kad žy dai ne si ski ria nuo 
ki tų, ir vis dau giau žy dų tą pa tį ma nė 
apie sa ve (p. 114). Da bar di džiai ver ti
na mas au kos sta tu sas penk ta me šeš
ta me de šimt me ty je ge riau siu at ve ju 
su kel da vo smer kian tį gai les tį. Au kos 
eti ke tės bu vo ak ty viai ven gia ma, kai 

vi suo me nės ide a lu bu vo per ga lin go 
ka ro did vy riai. 

Tuo met ho lo kaus to sim bo lis bu vo 
Varšuvos ge to su ki li mas, o te ma – pra
ei ties bar ba ry bės įvei ki mas. Šeš ta me 
de šimt me ty je Anos Frank die no raš tis 
pa ver gė skai ty to jus Anos uni ver sa liz
mu, švy tinčiu op ti miz mu. Aš tun ta me 
de šimt me ty je tai jau la biau siai er zi no 
– ta da pra dė ta priekaiš tau ti dėl Anos 
ne žy diš ku mo, holokaus to uni ver sa
li za vi mo ar de ju dai za ci jos – „mū sų 
ho lo kaus to vo gi mo“ (p. 117).

 
DI pU KAI, Ge nO CI DAS IR  
ŠAL TO JO KA RO ReIK MĖS 

Po ka ro žy dų kančios sim bo liu tapo 
gy ve ni mas lie tu viams ge rai pa žįs ta
mo se per kel tų jų as me nų – dis pla ced 
per sons (DP) ar ba di pu kų – sto vyk lo se 
Vo kie ti jo je. Ame ri kos žydai an ti sio
nis tai pra dė jo va jų per kel ti į  Ame ri ką 
šim tą tūks tančių be na mių tau tiečių, 
prie šin gai sio nis tams, kvie tusiems į 
Pa les ti ną. Ka dan gi di pu kų sto vyk lo se 
maž daug kas ket vir tas bu vo ho lo kaus
tą per gy ve nęs žy das, tad Ame ri ko je 
už si im ta lo biz mu per ket ve rius me
tus at kel ti ke tu ris šim tus tūks tančių 
di pu kų. Tam rei ka lui bu vo su da ry tas 
Pi lie ti nis per kel tų jų as me nų ko mi te
tas. Jis pa brėž ti nai ne siejo sa vęs su 
jo kia re li gi ja, nors dau giau sia bu vo 
fi nan suo ja mas žy dų, su da riu sių dau
gu mą jo dar buo to jų (p. 82). 

Di pu kų im por ta vi mas, ku rio dė ka 
Ame ri ko je at si dū rė po ka ri nė lie tu vių 
emig ran tų kar ta, pa sak No vic ko, bu vo 
ti piškai pa ra dok sa lus prieš ta rin gų 
Ame ri kos žy dų in te re sų bei krikščio
niš kų gru pių in te re sų są vei kos re
zul ta tas. Krikščio niš koms gru pėms 
la biau rū pė jo im por tuo ti nu ken tė ju
sius nuo ko mu niz mo, tarp ku rių bū ta 
ir ese si nin kų, ir „no mi na lių“ na cis tų. 
Žy dams la biau rū pė jo na cių au kos, 
tarp ku rių bu vo ko mu nis tų. „Kaip 
žy dų gru pių prin ci pi nės de kla ra ci
jos prieš to ta li ta riz mą ne su truk dė 
rū pin tis žy dų – bu vu sių ko mu nis tų 
– įva žia vi mu, taip krikščio niš kų gru
pių toks pat nuo šir dus prie šiš ku mas 
to ta li tariz mui ne su truk dė siek ti sa vo 
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ben dra ti kių – bu vu sių na cių – įlei di
mo“ (p. 89). Per kel tų jų as me nų ko mi
si ja, ak ty viai spau džiant Ame ri kos 
liu te ro nams, nu spren dė, jog lat vių ir 
es tų SS di vi zi jų na riai ga li pa tek ti į 
Ame ri ką kaip di pu kai. Tarp Ame ri kos 
žy dų to kius spren di mus fak tiš kai kri
ti ka vo tik sio nis tai, ku rių pa grin di nis 
mo ty vas bu vo ki tas – žy dų iš di pu kų 
sto vyk lų kė li mas į Ame ri ką ma ži na 
vyks tančių į Pa les ti ną skaičių. Tuo 
tar pu Ame ri kos žydų ko mi te tas ar 
An tide fa ma ci jos ly ga, ku riems ta da 
rū pė jo pa lai ky ti ry šius su krikščio nių 
or ga ni za ci jo mis, bu vo lin kę nu ty lė ti 
sa vo pa si dy gė ji mą. Tuo met šių or ga
ni za ci jų at sto vai sam pro ta vo, kad nors 
ir „ne ska nu“ pri im ti Ry tų Eu ro pos SS 
ve te ra nus, tačiau dau gu ma jų esą ne
raš tin gi vals tiečiai, poli tiš kai pa sy vūs, 
pa su kę ten, kur pū tė po li ti nis vė jas. 
Ap skri tai pa ė mus, šešto de šimt mečio 
pra džio je bu vo daž niau kal ba ma apie 
Sta li no, o ne Hitle rio au kas, Sta li no 
au kos bu vo ma din gos, o dis ku si jo se 
apie per kel tuo sius asme nis apie ho
lo kaus tą be veik nebu vo už si me na ma 
(p. 89). Vi sa tai stip ri no ten den ci ją 
api brėž ti na ciz mo au kas po li tiš kai, o 
ne tau tiškai.

Nors po ka riu Ame ri kos žy dų ir jų 
or ga ni za ci jų va do vų ne apy kan ta vo
kiečiams bu vo stip ri, bet va do vams 
rei kė jo sau go ti žy dų re pu ta ci ją ir 
pozici jas Ame ri ko je, va di na si, Šal to jo 
ka ro mo bi li za ci jos są ly go mis veng
ti nu kryp ti nuo ben dros ame ri kiečių 
po zi ci jos, ku rią ri kia vo prieš prieša 
su SSRS. To dėl vos ke le ri me tai po 
karo, per Va ka rų Ber ly no blo ka dą, 
Ame ri kos žy dų or ga ni za ci jos reiš kė 
pa ra mą „nar sie siems ber ly niečiams“. 
To dėl ka rui bai gian tis pre zi den to 
Roose vel to fi nan sų mi nist ro Hen ry 
Mor gen thau pa siū ly tas pla nas dein
dust riali zuo ti („pa sto ra li zuo ti“) Vo
kie ti ją buvo sku biai pa lai do tas. To dėl 
giles nės Vo kie ti jos de na ci fi ka ci jos 
planai pa ma žėl su ny ko ir daug ka ro 
me to funkcio nie rių ga lė jo tęs ti kar je rą 
de mok ra ti nė je Vo kie ti jo je. 

Pa sak No vic ko, tuo met Ame ri kos žy
dų or ga ni za ci jų va do vai iš pas  kuti nių
jų ven gė pa tvir tin ti se nus ste reo  ti pus. 

Vie nas jų ki lo dėl to, jog „sekma die nio 
mo kyk lo se vi so se Jung ti nėse Vals ti jo
se jo kia šiuo lai ki nės te ologijos pa mo ka 
ne dės to ma taip uo liai, kaip kon tras tas 
tarp Se no jo Te sta men to kerš to Die vo 
ir Nau jo jo Te sta men to mei lės ir gai
les tin gu mo Die vo“ (p. 91). 

Taip pat at kak liai, kaip su kerš tin
gu mo ste re o ti pu, žy dų or ga ni za ci jos 
ko vo jo ir su plačiu įsi ti ki ni mu, jog 
ko mu niz mas yra žy diš kas reiš ki nys. 
„Jie ga lė jo tvir tin ti – tei sin gai – jog tik 
ne di de lė žy dų da lis bu vo ko mu nis tai. 
Tačiau taip pat tei sy bė, ir tai pra dėjo 
rėž ti akį, jog daug, ko ge ro, dau gu ma 
Ame ri kos ko mu nis tų bu vo žy dai“ (p. 
93). Pa ra dok sa lu, kad tuo met bū tent 
kai rie ji žy dai kė lė ho lo kaus to klausi
mą, o pa grin di nės Ame ri kos žy dų or ga
ni za ci jos iš vi sų jė gų sten gė si at si ri bo ti 
nuo kai rių jų bū tent dėl to – kurgi ne, 
jei ko mu nis ti nė ho lo kausto re to ri ka 
kvie tė ko vo ti su ame ri kie tiš ku fa šiz mu 
– tai yra Har ry’ iu Tru ma nu ir ma kar
tiz mu. Ho lo kaus tą la biau siai mi nė jo 
so vie ti nių šni pų Ju liu so ir Et he le’s 
Ro sen ber gų gy nė jai. 

Šal to jo ka ro ir ko vos su ko mu nizmu 
reik mės dau giau sia lė mė ir ge no ci do 
są vo kos api brė ži mą Jung ti nė se Tau
to se 1948 m., kai So vie tų Są jun ga 
no rė jo su sie ti ge no ci dą kon krečiai 
su na ciz mo nu si kal ti mais. Jung ti
nės Tau tos pri ėmė pla tes nę ver si ją. 
Ge no cido kon ven ci jo je įsi tvir ti nu
sios ge no ci do są vo kos au to rius bu vo 
Len ki jos žy das Rap ha e lis Lem ki nas. 
Pa sak No vic ko, vai kys tė je skai ty tas 
Sien kie wic ziaus Quo va dis, ku ria me 
ap ra šo mos krikščio nių kančios Ro mos 
im pe ri jo je, taip pat ma si nės ar mė nų 
žu dy nės, at ve dė Lem ki ną prie vals
ty bės or ga ni zuo to tam tik rų žmo nių 
gru pių žu dy mo temos. Įti ki nė da mas 
ame ri kiečius geno ci do kon ven ci jos 
rei ka lin gu mu, pats Lem ki nas re tai 
kal bė jo apie holo kaus tą, iš sky rus 
su si ti ki mus su žy dų or ga ni za ci jo mis. 
Tarp pa grin di nių jo finan si nių ir po li
ti nių rė mė jų bu vo Ame  ri kos lie tu viai 
ir uk rai niečiai. „Tai gan su pran ta ma, 
nes Lem ki no  va  jaus pa grin di nė te ma 
bu vo so vietų ge no ci das prieš ke lias 
tau ti nes gru pes“ (p. 101). Ne rei kia nė 

sa ky ti, kad ati tin ka mi ne pri klau so
my bę at ga vu sios Lie tu vos įsta ty mai 
re mia si Lem ki no iš rū pin ta ge no ci do 
sam pra ta. 

TA pI MAS ŽVAIGŽDe: 
nuo BLo gio Ba na Lu Mo iki 

ki no

Po žiū ris į ho lo kaus tą ėmė keis tis 
laips niš kai, kai, mi rus Sta li nui ir žlu
gus makartizmui, SSRS su si py kus su 
Ki ni ja, Šal to jo ka ro įtam pa šiek tiek 
at lė go. Pa sak No vic ko, be ne svarbiau
sia prie žas tis – ka ro me to ide o lo gi nės 
mo bi li za ci jos sil pnė ji mas, ma ži nęs su 
varžy mus kal bė ti apie ho lo kaus tą (p. 
128). Tai gi po pu lia ri Wil lia mo L. Shi
re rio kny ga (The Ri se and Fall of the 
Third Reich, 1960), Adol fo Eich ma nno 
pa gro bi mas ir teis mas Iz ra e ly je ir, pa
ra dok sa liai, Han na h’os Arendt kny  ga 
„Eich ma nnas Je ru za lė je“ (Eich  mann in 
Jerusalem:AReportontheBanalityof
Evil, 1961) po tru pu tį at krei pė Ame ri
kos žy dų ir vi sų ame ri kiečių dė me sį į 
ho lo kaus tą. Per Eich ma nno teis mą kai 
ku rios Ame ri kos žy dų or ga ni za ci jos 
dar reiš kė abe jo nių,  ar ver ta pla tin ti 
žy doau kos įvaiz dį, tačiau šis teis mas 
pir mą kar tą paro dė ho lo kaus tą kaip 
iš skir ti nį ir iš skir ti nai žy diš ką reiš ki nį 
(p. 134). 

Plačiau ty ri nė ju si to ta li ta riz mo fe
no me ną Han nah Arendt Eich ma nno 
teis me pa da rė ją la biau siai su krė tusį 
at ra di mą – siau bą va ran tį Eich ma no 
pil ku mą. Eich ma nnas ne bu vo Iz ra elio  
pro ku ro rų vaiz duo ja mas pa bai sa, bet 
pil kas ir be gal vis, per dėm veiks min gas 
biu rok ra tas, ku rio gy ve ni mą vai ra vo 
kar je ros da ry mo gy vu lė lio rū pesčiai. 
Arendt te mą apie „blo gio ba nalu mą“ 
No vic kas iliust ruo ja ci ta ta ne iš kny
gos, o iš pa skai tų, ku rio se duo da mas 
smul kes nis api bū di ni mas. „Blogio 
ba na lu mas“ reiš kia „fe no me ną blo gų 
dar bų, da ro mų mil ži niš ku mas tu, ku
rių ne ga li ma su ves ti į jo kią kon krečią 
ne do ry bę, pa to lo gi ją ar ide o lo ginį įsi
ti ki ni mą vyk dy to jo, ku rio vie ninte lė 
as mens ypa ty bė, ko ge ro, yra ne pa
pras tas lėkš tu mas. [...] Kad ir ko kie 
pa bai siš ki bū tų dar bai, vyk dy to jas 
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nė ra nei pa bai sa, nei de mo nas. [...] 
[Blo gis] ga li plis ti po vi są pa sau lį kaip 
grybe lis ir skleis ti nai ki ni mą bū tent 
to dėl, kad ne tu ri jo kių šak nų. [...] 
To kiu pa si bai sė ti nu blo gio da ry to ju 
Eich ma nną pa da rė pa tys ba na liau si 
mo ty vai, o ne ko kie nors ypač iš kry pę 
(to kie kaip sa diz mas, no ras pa že min ti 
ar valdžios troški mas)“ (Arendt Han
nah, „Thin king and Mo ral Con si de ra
tion“, in: So cial Re se arch, 1971, vol. 38, 
p. 417; „Co lum bia / Je wish Stu dents / 
Eich mann / Ju ly 23, 1963“, in: Han nah 
Arend Pa pers, Box 49, Pri va te Rep ly 
to Je wish Cri tics, 1963). 

Il gai niui is to ri kai pri pa ži no Arendt 
te zę, jog ti piš kas ho lo kaus to vyk dy to
jas bu vo „bau gi nančiai nor ma lus“, jo 
ne mo ty va vo nė an ti se mi tiz mas. Ho
lo kaus to is to ri kas iš Iz ra e lio Yehu da 
Bau e ris for mu luo ja pa pras tai – vo
kiečiams bū tų bu vę įsa ky ta iš žu dy ti 
len kus ar pran cū zus, jie bū tų įvyk dę 
įsa ky mą taip pat ge rai. Tad dau gu
ma atme ta Da nie lio Gold ha ge no ar
gu men tą, jog pa grin di nė ho lo kaus to 
prie  žas tis bu vo en de mi nis vo kiečių 
an ti se mitiz mas. No vic kas taip pat 
nei gia po pu lia rų įsi ti ki ni mą, esą vo
kiečiai sta tė kon cen tra ci jos sto vyk las 
Len ki jo je dėl len kų an ti se mi tiz mo 
(pvz., Elie Wie se lis sa ko, jog tai „nėra 
at si tik ti nu mas“). Va ka rų Virdžini jo je 
an glies ka syk los pa sta ty tos ne to dėl, 
kad čia bu viai ne ver ti na gam tos gro žio, 
bet to dėl, kad čia yra an glies – o Len ki
jo je gy ve no dau gu ma žy dų (p. 223).

Is to ri kai is to ri kais, bet Arendt su si
lau kė smar kios ho lo kaus tu vie šai pra
dė ju sių do mė tis žy dų vei kė jų kri ti kos. 
Jos bu ko vyk dy to jo įvaiz dis per dėm 
prieš ta ra vo pra de dančiai for muo tis 
ho lo kaus to ypa tin gu mo te mai, ku
riai ypač svar bu an ti sto ri nis žu di kų 
ne žmo niš ku mas, gry no gė rio ir gry no 
blo gio, au kų ir bu de lių su priešini mas. 
Arendt ne su ge bė ji mas ati tik ti šio 
dis kur so, jos už si spy ri mas pa brėž ti 
su dė tin gu mą ir dvi pras miš ku mą bu
vo di džiau sias nu si žen gi mas (p. 141). 
Jai ne pa dė jo ir tai, jog „Eich ma nne 
Je ru za lė je“ Arendt kal ti na, ginčy  ti nai, 
Eu ro pos žy dų va do vus nu si kals ta mu 
ben dra dar bia vi mu su na ciais.

Ho lo kaus to per ėji mą nuo žy dų ir 
Ame ri kos vi suo me nės dė me sio pa k
raš  čių į cen trą už bai gė va di na mo ji 
po pie žiaus Pi jaus XII ty lė ji mo is to ri ja. 
„Jei šian dien žy dų or ga ni za ci jų at sto
vai apie tai kal ba at vi rai, ir dažnai 
pik  tai, sep tin to de šimt mečio pra džio je 
pa grin di nės žy dų or ga ni za ci jos ar ba 
su si lai kė nuo ko men ta rų, ar ba ak
ty viai ban dė pa lai do ti šį klau si mą.“ 
Popie žiaus ty lė ji mo te mą vie šu mon 
iškė lė jau nas vo kiečių pro tes tan tų dra
ma tur gas Rol fas Hoch nu tas, para  šęs 
pje sę „Vi ka ras“, pa sta ty tą Brodvė ju je 
1964 m. Pje sė je nu ož miai puo la mas 
Pi jaus XII ne veik lu mas, jo ta riama 
ger ma no fi li ja, an ti so vie tiz mas ir tar
na vi mas ne va siau riems Va ti ka no 
in te re sams. Eu ro po je pje sė su kėlė 
ka ta li kų ir pro tes tan tų kon fron ta ciją, 
bet žy dai lai kė si ato kiai; Ame ri ko je 
bu vo šiek tiek ki taip. Tuo met vi sos 
pa grin di nės or ga ni za ci jos, ypač An
tide fa ma ci jos ly ga ir Ame ri kos žy dų 
komi te tas, bu vo įsi trau kę į tar pre li gi nį 
dia lo gą, ku rį „Vi ka ras“ aiš kiai ga di
no. Ka ta li kai ra gi no su stab dy ti žy dų 
reži sie riaus pa sta ty mą Brod vė ju je ar 
bent pa smerk ti pje sę. „Žy dų gru pių 
ma nev ro lais vę ri bo jo ir fak tas, jog Pi
jaus mir  ties me tais – 1958ai siais – jie 
lenk ty nia vo tar pu sa vy je, gir da mi jo 
ka ro me to vaid me nį gelbs tint žy dus“ 
(p. 143). Vis kas vy ko la bai blo gu lai ku 
– Va ti ka no II Su si rin ki mas kaip tik 
svars tė an ti se mi tiz mą smer kiančią 
de kla ra ci ją, at lei džiančią žy dus nuo 
kal tės dėl Jė zaus mir ties. „Tai gi [...] 
Ame ri kos žy dų ko mi te tas iš vi sų jė gų 
sten gė si, nors ne sėk min gai, su stab 
dy ti vai di ni mą – ir pa si rū pi no, jog 
Baž nyčios hie rar chai ži no tų, kad jie 
ban dė“ (p. 141).

Ko ge ro, di džiau sias po stū mis holo 
kaus tui įei ti į ame ri kiečių ma si nę 
są mo nę ta po te le vi zi jos NBC se ria las 
1978 m. Ke tu rių da lių, be veik de
šim ties va lan dų lai dą „Ho lo kaus tas“ 
ma tė be veik šim tas mi li jo nų žmo nių. 
Se ria las se ka dvi ejų šei mų – asi mi
liuo tų Vo kie ti jos žy dų ir SS ka ri nin ko 
– liki  mą ir įsi gud ri na in for muo ti apie 
svar biau sius da ly kus – Niurn ber go 
įsta ty mus, Kriš to li nę nak tį, Van zė jės 

kon fe ren ci ją, Ba bij Ja rą, Var šu vos ge
to su ki li mą, Bu chen val dą, Te re zienš
ta tą ir Os ven ci mą. Įvai rių te le vi zi jų 
po kal bių šou pra dė jo svars ty ti to kius 
klau si mus: „Ko ga li me iš mok ti iš tų, 
ku rie no rė jo pa mirš ti esą žy dai?“ „Ar 
žy dams ne ver tė tų dėl vi so pik to lai
ky ti pa ruoš tų pa sų?“ „Ar rei kia įsi gy ti 
gin klą?“ ir pa na šiai (p. 211).

Trium fa liš ką ho lo kaus to žy gį ma
si nė se in for ma ci jos prie mo nė se vai
ni ka vo Ste ve no Spiel ber go „Šind le rio 
są ra šas“ (Shind ler’s list, 1993), ku rį į 
vir šū nę iš kė lė re ži sie riaus var das ir 
fak tas, jog tais pačiais me tais at si da rė 
Va šing to no Me mo ria li nis ho lo kaus to 
au kų mu zie jus. Žy dų or ga ni za ci jos 
ne pa gai lė jo pa stan gų pla tin ti fil mą, 
kaip prieš tai te le vi zi jos „Ho lo kaus
tą“. Kri ti kos be veik ne bu vo, nors ke li 
re cen zen tai reiš kė ne pa si ten ki ni mą jo 
„ho li  vu diš ku mu“ ar pa ste bė jo, kad ho
lo kaus to fil mo pa grin di nis he ro jus yra 
vi siš kai ne ti piš kas – gel bė to jasna cis. 
Bet ku riuo at ve ju, vi si pri pa ži no, kad 
fil mas jau di na iki aša rų – No vic kas 
ra šo, kad jo re ak ci ja bu vo to kia pat, 
ir „tai nė ra ko kia nors ne tin ka ma 
re ak  ci ja“. Tačiau lie ka klau si mas, 
kodėl aša rų trau ki mas iš ame ri kiečių 
bu vo lai ko mas to kiu svar biu ir sku biu 
už da vi niu (p. 214). Šiaip ar taip, ho
lo kaus tas iš ki lo į vir šū nę kla si ki niu 
ame ri kie tiš ku bū du – tap da mas ma
si nės kul tū ros žvaigž de.

pA SAU LIe TI nĖ Re LI GI JA

Ga lop No vic kas per žvel gia ho lo
kaus to pa sau lie ti nės sak ra li za ci jos 
fa zes, nuo puo li mo prieš ho lo kaus to 
nei gė jus prie puo li mo prieš ho lo kaus
to uni ka lu mo ne igė jus. Sep tin ta me 
aš tun ta me de šimt me ty je ho lo kaus
tas pa ma žėl ta po Ame ri kos žy dų pa
sau lie ti ne re li gi ja. Tai lė mė spar tus 
tra di ci nio re li gin gu mo ny ki mas, tam 
tikro pa kai ta lo po rei kis, ne ri mas dėl 
be si kar to jančių Iz ra e lio ka rų ir tuo
met re a laus pa vo jaus, jog tau tiečiai 
Pa les ti no je ga li bū ti su nai kin ti. Be to, 
Ame ri kos žy dai iš da lies ta pa ti no si su 
SSRS žy dais, gy ve nu siais tik ros prie
spau dos są ly go mis. Wie se lis, ku ris 
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pik ti no si, jog NBC se ria las on to lo gi
nį įvy kį pa ver tė „mui lo ope ra“, be ne 
dau giau sia pri si dė jo prie ho lo kaus to 
sak ra li za ci jos, ku rio je ho lo kaus tas 
įga vo šven to sios pa slap ties sta tu są. 
Kar tu be NBC ir ma si nės ži niask lai
dos ho lo kaus tas ne bū tų ta pęs tuo, 
kuo ta po. No vic kas jaučia pa rei gą 
pa mi nė ti vie ną svar bų veiks nį, 
bent jau dėl to, kad jo daž nai ner
vin gai ven gia ma – jis ra šo: „Mes 
esa me ne tik „kny gos tau ta“, bet 
ir Ho li vu do filmų, ir te le vi zi jos 
se ria lų, ir žurna lų straips nių, 
ir laik raščių skilčių, ko mik sų ir 
aka de mi nių sim po ziu mų tau ta. 
Jei Ame ri kos žy di jo je pa pli to 
stip rus rū pes tis dėl ho lo kaus to, 
fak tiš kai ne iš ven gia ma, jog tai 
pa plis kul tū ro je ap skri tai dėl 
svar baus vaid mens, ku rį žy dai 
vai di na Ame ri kos ži niask lai do je ir 
vi suo me nės nuo mo nę ku riančia
me eli te“ (p. 12). Dar svar biau, jog 
šie ži nios sklei dė jai pa pras tai yra 
la biau siai su pa sau lie tė ję, re li gi nę 
ta pa ty bę pra ra dę žy dai. Tad, ko 
ge ro, ho lo kaus to sak ra li za ci jai 
ypač daug nusi pel nė žur na lis
tai, ra dę as me niš ką pa  kaita lą 
pra ras tam tė vų ti kė ji mui ir na
tū ra liai mo ty vuo ti skleis ti sa vo 
nau  ją ti kė ji mą.

Bal tajuo da blo gio ir gė rio prieš
prieša ho lo kaus to te mo je pa rū pi no 
nau ją, pa sau lie tiš ką do ro vi nį ko dek są, 
pa de dan tį at mes ti „bet ko kį pa grin dą 
kri ti kuo ti Iz ra e lį bei iš vengti svars ty ti 
net ga li my bę, jog tei sin gu mas ir ne
tei sin gu mas yra su dė tin gas da ly kas“ 
(p. 155). Pa dė jo ir įsi vaiz duo ja mas 
an ti se mi tiz mo bei ho lo kaus to ne igė jų 
skaičiaus Ame ri ko je au gi mas. No vic
kas tvir ti na, jog tik ro vė bu vo prie šin
ga – Ame ri kos žy dai iš gy ve no auk so 
am žių, o an ti se mi tiz mo mi tą iš pū tė 
kai ku rios tau tiečius nuo lat per spė ji
mais bom bar da vu sios or ga ni za ci jos, 
pvz., Si mo no Wie sent ha lio cent ras; 
va di na mų jų ho lo kaus to ne igė jų yra 
tik sau je lė prie tran kų, tačiau kai ku
rie spe cia li zuo ti ho lo kaus to is to ri kai 
su ge bė jo pa vers ti juos ne va grės min ga 
jė ga (p. 176–177).

Su si kū rė ne įti kė ti nas fe no me nas – 
žy dai pa si ju to ne sau gūs Ame ri ko je. 
No vic kas spė ja, jog di džiau siu pa vo
ju mi pra dė tas lai ky ti bū tent prie šiš
ku mo žy dams ne bu vi mas. Ame ri ka 
„žu do“ švel nu mu – pa ti žy dų in teg ra ci
jos sėk mė, ne pa pras tas „tau tų ly dy mo 

ka ti lo“ veiks min gu mas pri ver tė juos 
vėl kal bė ti apie iš li ki mą ir „tylų“, „be
krau jį“ ar „dva si nį“ ho lo kaus tą, ku rio 
re zul ta tas bū si ąs tas pats – Judenrein 
pa sau lis (p. 185).

Ka ro lai kų stoi ciz mą vis la biau 
iš stu miant vie šai ro do mų emo ci jų 
kul tui, ne jučia pra si dė jo au kų tar pu
savio var žy bos. Anot No vic ko, tai ne
bu vo svar biau sia prie žas tis, pa kei tu si 
Ame  ri kos žy dų dė me sį ho lo kaus tui, 
bet ga nė ti nai svar bi ap lin ky bė. Karo  
me tu ir po ka ro žy dams at ro dė, kad jie 
la biau ne gu ki ti tu ri veng ti ta pa tin
tis su au ko mis, tačiau au gant „au kų 
kul tū rai“, žy dai taip pat pa no ro tap ti 
„au kų ben druo me nės“ da li mi. Šiuo
lai ki nė vik ti mi za ci jos ma da ta ry tum 
ne duo da daug šan sų – žydai Ame ri ko je 
yra tur tin giau sia, ge riau siai iš si la vi
nu si, įta kin giau sia, vi sais at žvil giais 
sėk min giau sia ma žu ma, ne pa ti rian ti 

jo kios apčiuo pia mos dis kri mi na ci jos ar 
sun ku mų dėl sa vo sta tu so. Tačiau jei 
žy dų ta pa ty bę ga lima grįs ti Eu ro pos 
žy dų kančio mis, ga li ma pre ten duo
ti į (ki to) au kos sta tu są ir drau ge į 
do ro vi nes privi le gi jas, tei kia mas to 
sta tu so (p. 9).

Kla si ki niu au kų var žy bų pa vyz
džiu ta po ginčas, kiek žu vu sių jų 
mi nė ti Me mo ria li nia me ho lo kaus
to au kų mu  zie ju je Va šing to ne – še
šis mi li jo nus žy dų ar vie nuo lika 
mi li jo nų su ki tais? Tarp svars ty tų 
va rian tų bu vo len kų ir uk rai
niečių žu vu sių jų pa mi nė ji mas, 
ku rio ne sėk min gai sie kė šių tau tų 
emig ran tai Ame ri ko je. Tačiau tai 
bu vo ad vo ka tų, o ne jų gi na mų jų 
nuo mo nė. Anot No vic ko, nuo ka ro 
pa bai gos iki ko mu niz mo žlu gi mo 
len kai ir uk rai niečiai ne lai kė sa vęs 
na ciz mo au ko mis, o tau tų ka lė ji mo 
ka li niais, kenčiančiais so vie ti nę 
ti ro ni ją. „Ap skri tai pa ė mus, jie 
ne no rė jo kal bė ti apie ho lo kaus tą, 
jie no rė jo pa bėg ti iš prie spau dos.“ 
Ko ne pa sie kė len kų ir uk rai niečių 
emig ran tai, ne sun kiai pa sie kė 
ho mo sek su a lai. Daž ni tvir ti ni
mai ži niask lai do je, esą ka ce tuo se 
jų žu vo mi li jo nas, pu sė mi li jo no 
ar bent ket vir tis, smar kiai pra

si len kia su tikro ve. No vic kas tei gia 
na cius nu žu džius pen kis tūks tančius 
ho mo sek su a lų, dau giau sia – de šimt, 
tačiau ne taip, kaip len kai ar uk rai
niečiai, Ame ri ko je ho mo sek su a lų 
or ga ni za ci jos tu ri pa kan ka mai po li ti
nių ir kul tū ri nių iš tek lių, ne su lau kia 
prie šiš ku mo, ko kio dėl ka ro pa tir ties 
su lau kia len kai ir uk rai niečiai, be to, 
jų įjun gi mas ga li bū ti nau din gas in
dė lis ma din go je kovo je su va di na mą ja 
ho mo fo bi ja (p. 223).

Au kos var žo si ne tik dėl pri pa ži ni
mo, bet ir dėl pir me ny bės. Tai įgauna 
daug for mų, tarp la biau siai pa plitu sių 
yra pik tas rei ka la vi mas pripa žin ti ho
lo kaus to uni ka lu mą. Pa sak No vic ko, 
is to ri jo je uni ka lu mo są vo ka yra ga nė
ti nai tuščia, kiek vie nas is to ri nis įvy kis 
yra uni ka lus, taip pat ir ho lo kaus tas. 
Rei ka lau jant pri pa žinti ho lo kaus tą 
uni ka liu, daž nai ma žai  rū pi ho lo kaus
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tas, už tat la biau rū pi „uni ka lu mas“. 
Ga li ma svars ty ti, kuo holo kaus tas 
bu vo ypa tin gas ir kuo – pa na šus į ki
tas žiau ry bes: toks svars ty mas bū tų 
nor ma li is to ri nė dis ku si ja. Tačiau 
iš skir ti ypa tin gąsias sa vy bes – o ho lo
kaus tas tik rai tu rė jo to kių sa vy bių – ir 
ig no ruo ti as pek tus, ku riais jis bu vo 
pa na šus į ki tas žu dy nes, ir to kio mis 
ma chi na ci jo mis pa skelb ti ho lo kaus tą 
uni ka liu – tė ra in te lek tu a li nis žon gli
ra vi mas. „Tvir ti ni mas, jog ho lo kaus
tas uni ka lus, kaip ir tvir tini mas, jog 
jis yra iš skir ti nis, ne su vo kia mas ir 
ne įsi vaiz duo ja mas – prak tiš kai yra 
gi liai įžei džian tis“ (p. 9). Tai reiš kia 
tvir tin ti, jog „ta vo ka tast ro fa yra ei
li nė, ne taip, kaip mū sų, ki taip ne gu 
mū siš kė – ta viš kė su vo kia ma; ki taip 
ne gu mū siš kė – ji įsi vaiz duo ja ma“. 
Tad svai do ma si kal ti ni mais, gir di, 
kaž kas pik ty biš kai ban dęs „pavog ti 
mū sų ho lo kaus tą“. Tuo met už ten ka 
CNN šei mi nin kui Tedui Tur ne riui pa
smerk ti ži niask lai dos kon ku ren to 
Ru per to Mur do cho au to ri ta ri nius 
me todus pa va di nant jį fiu re riu, 
ir  An tide fa ma ci jos ly ga vie šai 
rei kalau ja Tur ne rio at si pra šy mo 
dėl ho lo kaus to men ki ni mo. Žy
dų teolo gas Isma ras Schors chas 
pažy mi, jog uni ka lu mo ob se si ja 
yra „ne sko nin ga, pa sau lie ti nė 
išrink tu mo ver si ja“, ke lian ti ne
rei ka lin gą žy dų ir ki tų ka ro au kų 
prie šiš ku mą (p. 198).

Ga lop ho lo kaus tas pa si da rė 
univer sa li kal ba, kiau rai per
smelkian ti Ame ri kos po li ti nį dis
kur są – fe mi nis tės aiš ki na, kad 
ho lo kaus tą su kė lė „vy riš kų ver
ty bių“ vy ra vi mas, o vi si vy rai esą 
na ciai; res pub li ko nai ma no, jog 
ho lo kaus tas per spė ja apie „di delės 
vy riau sy bės“ pa vo jus; de mok ra
tai rei ka lau ja pa nai kin ti mir ties 
baus mę, nes eg ze ku ci joms nau do
ja mų du jų su dė tis pa na ši į Ciklono-B; 
gy vū nų tei sių gy nė jai žvė re lių fer mas 
va di na bu chen val dais; tei sės į gin klą 
gy nė jai aiš ki na, jog Var šu vos su ki li
mas būtų bai gę sis ki taip, jei su ki lė
liai bū tų tu rė ję gin klų, o se na to rius 
New tas Ging ri chas tvir ti na, kad to kiu 

at ve ju gal ir ho lo kaus to ne bū tų bu vę 
(p. 241).

ŽyDų GeL bĖ TO JAI IR MO RA Lų 
skai ty Mas

Stip rė jant ho lo kaus to te mai, stip rė jo 
ir žy dų gel bė ji mo, ypač ne gel bė ji mo 
Vo kie ti jo je ir na cių oku puo to se ša ly se 
dis kur sas. Apie jo in ten sy vu mą ga li ma 
spręs ti iš to, jog sau gio je Ame ri ko je 
gy ve nan tys žy dai pra dė jo įta ri nė ti, 
kad kai my nai jų ne gel bė tų, tai da ro 
ži no ma žy dų fe mi nis tė Avi va Can tor, 
tvir ti nan ti, jog kiek vie nas žy das no ri 
pateikti drau gams ne žy dams vie ną 
klau si mą: „Ar gel bė tu mėt ma ne?“, 
tačiau ne klausia iš bai mės iš girs ti 
spen giančią ty lą (p. 181).

No vic ko mo ky to jas Halb wach s’as 
pro tes ta vo prieš žy do uoš vio areš tą 
ir pats bu vo pa siųs tas mir ti Bu chen
val de. „Tai vi siš kai pa si gė rė ti na, bet 
ar tai yra pa vyz dys, ku rį tu ri me skel

bti kaip al ter na ty vą abe jin gu mui?“ – 
klau sia No vic kas. Per na cių oku paci ją, 
taip pat ir ki tu lai ku ki to se vie tose 
rei kė jo rink tis, tačiau pa dė ties kraš
tu ti nu mas pa si rin ki mą la bai stip  riai 
var žė. Rū pin tis sa vo šei mos ge ro ve 
yra fun da men ta li pa rei ga – dau ge liui 

aukš tes nė nei pa rei gos sveti miems. 
Kai ku rie žy dus gel bė ję lenkai bu vo su
šau dy ti kar tu su šeimo mis. „Ar esa me 
tik ri, kad to kio je situ a ci jo je vienin te
lis do ro viškai tei singas pa si rin ki mas 
bu vo go jaus tei suo lio, ne svar bu ko kia 
kai na ir kas ją mo ka?“ Klausti šį bai
sų klau si mą ne reiš kia ne ig ti, jog per 
ho lo kaus tą bu vo nu si kals ta mai abe
jin gų, bet stačiai pa gal vo ti apie vi są 
si tu a ci jos kraš tu ti numą, ir tuo met 
spręs ti, koks el ge sys bu vo do ras ir 
koks – ne (p. 246).

No vic kas ra šo, jog žy dų gel bė ji mą 
įvai rio se ša ly se per ka rą lė mė lengvai 
nu ma no mas dau gu mos vi suo me nės 
el ge sys per ne gai les tin gą oku pa ci ją 
– žmo nės sten gė si ne iš kiš ti gal vos ir 
žiū rė ti, ką da ro ki ti. Žy dų dau giausia 
iš gel bė ta ten, kur vo kiečių oku pacija 
bu vo pa ly gin ti švel ni, o žy  dai – in teg
ruo ti į vie tos vi suo me nę, kaip Da ni
jo je; o ten, kur vo kiečiai el gė si ypač 
žiau riai, o žy dai bu vo ma žiau in teg

ruo ti – kaip Len ki jo je – pa gal bos 
su lauk ta ma žiau, ir ji buvo ne 
to kia veiks min ga. „Tačiau pa sy
vių [žu dy mo] ste bė to jų dis kur sas 
nė ra is to rijos pra smės pa ieš ka – jis 
skir tas mo ra li zuo ti“ (p. 179).

Čia ga li ma pri si min ti po le mi ką, 
ku rią su kė lė Ja no To mas zo Gros so 
kny ga „Kai my nai“ (Neighbours: 
TheDestruction of theJewish
CommunityinJedwabne, Po land, 
2001), ku rio je įro di nė ja ma, jog 
vie no Ry tų Len ki jos kai mo žy dus 
iš žu dė ne vo kiečiai, o kai my nai 
len kai. Pačių len kų ginčus dėl 
žydų žu dy mo Jed vab nės kai me 
pa pil dė su si plie ki mas tarp len
ko, an ti na ci nio pa si prie ši ni mo 
ve te ra no Ja no No wa ko, „mo ra li
zuo jančio“ Ame ri kos žy do Ab ra
ha mo Brum ber go ir bri tų is to ri ko 
Nor ma no Da vi so („The Mas sac re 
at Jed wab ne“, in: Ti mes Li tera 

ry Su ple ment, 2001, Mar ch–May). 
Brum  ber gas puo lė No wa ką, ku ris 
suti ko su kai ku riais Gros so kny
gos tei gi niais ir ban dė prieš  ta rau ti 
kraš tuti nėms iš va doms, ypač tai jų 
in ter pre ta ci jai, ku rią patei kė Gros so 
re  cenzen tas Brum ber gas. Pas ta ra sis 
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kny gos iš va das per kė lė vi sai Len ki jai, 
Jed vab nės žu dynes aiš ki no vi suo ti niu 
len kų an ti se mi tiz mu, ma si niu ko la bo
ra vi mu su Hit le riu ir, pvz., tvir ti no, 
jog en de kai nie kuo nesi ski rią nuo 
na cių. Kny gos apie Len ki jos  isto ri ją 
au to rius Da vi sas ne sunkiai paro dė, 
jog Brum ber gas ne iš ma no oku puo tos 
Len ki jos tik ro vės, jog tie pa tys ende
kai, nors bu vo tau ti nin kai ir an ti se
mi tai, su na ciais ko vė si pa vyz din gai. 
Itin žiau rios oku pa ci jos są ly go mis 
rink tis daž nai bu vo be ga lo sunku. 
Da vi sas ra šo: „Kai pra si dė jo žu dy nės, 
tik ro vė je ne bu vo ga li ma pri ei ti prie 
sa vo jo SS ka ri nin ko ir pa sa ky ti: „Mein 
gruppenfuehrer, man labai gai la, bet 
aš per si gal vo jau“. [...] Lais vi vy rai ir 
mo te rys ne tu rė tų sku bė ti smerk ti karo 
me to Ry tų Eu ro pos gy ven to jų pa gal 
lais vų ša lių nor mas“. Pa sak Da vi so, 
Len ki jo je, kur len kų is to ri ją papras
tai ge riau iš ma no ne gu Bruk li ne, apie 
Jed vab nę dis ku tuo ja ma la bai są ži nin
gai, tai ro do ir Nowa ko laiš kas (Ti mes 
Li te ra ry Su ple ment, 2001, Ap ril 13). 
„Ga lų ga le Ja nas No wa kas, gar su sis 
Var šu vos kur je ris ir ne pri ekaiš tin gas 
ka ro did vy ris [...] Jed vab nės at žvil giu 
lai ko si ge ra no  riškos po zi ci jos, ku ria aš 
ža viuo si. Už vi sus vargus jis ne nu si
pel nė bū ti tar šo mas jū sų pus la piuo se 
Ab ra ha mo Brum  ber go“, – šiais Da vi so 
žo džiais bai gė si tris mė ne sius tru ku si 
dis ku si ja Ti mes Li te ra ry Su ple ment 
laiš kų sky riu je.

No vic kas ra šo, kad „tei suo lių ma
žu mos“ pa ger bi mu daž niau siai bu
vo sie kia ma pa smerk ti „ne tei suo lių 
dau gu mą“ (p. 180; „tei suo liais“ bu vo 
pava din ti žy dus per ho lo kaus tą gel
bė ję žmo nės). No vic kas pa ste bi, jog 
ho lo kaus to en cik lo pe di jos straips nis 
apie tei suo lius pa brė žia, jog gel bė ti 
bu vo įma no ma, o Jad Va še mo tei suo
lių sky riaus di rek to rius pa aiš ki na, jog 
ho lo kaus to is to ri jų „pa pi pi ri ni mas“ 
tei suo liais yra ne pa keičia mas sie kiant 
pa ro dy ti Eu ro pos krikščio nių nu si kals 
ta mu mą. O tie, ku rie ra šė ar ba kal  bė jo 
apie gel bė to jus go jus ki tais tiks lais nei 
siek da mi pa brėž ti jų retu mą,  daž nai 
su si du ria su žy dų au dito ri jos prie
šiš ku mu. Jie kal ti na mi mig dą žy dų 

bud ru mą, nes esą su ku rią klai  din go 
sau gu mo iliu zi ją, ar ke lią pa vo jų Iz ra e
liui pa lai ky da mi klaidin gą įsi ti ki ni mą, 
esą Ame ri ka jį ap sau gos.

Vie nas daž niau sių žy dų skun dų 
dėl „Šind le rio są ra šo“ yra prie kaiš
tas, jog fil mas iš krei pia ho lo kaus to 
pa mo kas, nes su tel kia dė me sį į gel
bė to jąkrikščio nį. Pa sak No vic ko, kai 
ku rie žy dai in di vi du a liai ko vo jo su vi
suo ti niu go jų pa smer ki mu, no rė da mi, 
vie no jų žo džiais, pra laužti Ame ri kos 
žy dų „tvir to vės men ta li te tą“. Tačiau 
ins ti tu cinis tei suo liųgo jų kaip „iš im tį 
pa tvir ti nančios tai syk lės“ pa ger bi mas 
pa p ras  tai tik stip ri no tą men ta li te tą, 
nes ska ti no at sar gų įta ru mą go jų 
at žvil giu.

IS TO RI JA IR AT MIn TIS

Kas ne tin gi, kal ba apie ho lo kaus
to pa mo kas įvai rio se ne įti kė ti no se 
sri ty se, taip pat tie sio giai – per mo
kyk lų pro gra mas ir gau sius mu zie jus. 
Novic kas la bai skep tiš kai ver ti na to kį 
moks lą, kad ir to dėl, kad, vie na vertus, 
tai bu vo kraš tu ti nis įvy kis, kurio pa
ty ri mą sun ku pri tai ky ti kas die ny bė je, 
ki ta ver tus, pa ly gin ti su holo kaus tu 
vis kas at ro do „ne taip blo gai“. Tačiau 
No vic kas, kaip ir ki ti šil to ir šal to ma tę 
is to ri kai, abe jo ja ap skri tai „is to ri jos 
pa mo ko mis“. No vic kas ra šo: „Esu 
skep tiš kas dėl la ko niš kų pa mo kų, 
ku rios tin ka lip du kams. Jei yra, nau
do jant pre ten zin gą žo dį, ko kia nors 
iš min tis, ku rios ga li ma pa si sem ti iš 
is to ri nio įvy kio ap mąs ty mo, ma nau, ji 
ky la iš jo su vo ki mo su vi su su dė tin gu
mu ir su vi sais prieš ta ra vi mais. [...] Jei 
yra pra ei ties pa mo kos, pra ei tį rei kia 
ma ty ti su vi sa jos ne tvar ka; pa mo kų 
ka žin ar bus, jei ma ty si me pra ei tį su
tvar ky tą ir pa spal vin tą taip, kad bū tų 
kuo dau giau įkve piančių pa mo ky mų“ 
(p. 261). O be ne la biau siai iš is to ri jos 
mo ky tis truk do mo ra li za vi mas ir ban
dy mai vai ky ti pik tą sias dva sias.

Ša lia No vic ko kar tais mi ni ma dar 
vie na pas ta ruo ju me tu daug triukšmo 
su kė lu si kny ga – Nor ma no Fin kels
tei no „Ho lo kaus to pra mo nė“ (The 
Holocaust Industry:Reflectionson

theExploitationofJewishSuffering). 
Nors no mi na liai abu yra kri tiški ho lo
kaus to ty ri nė to jai, dė ti tarp jų ly gy bės 
žen klą ka žin ar ver ta. Fin kels tei no 
ne omark sis ti nės šak nys, kaip ir bet 
ku rio mark siz mo, reiš kia, jog žmo nių 
veiks mų prie žasčių ieš ko ma ne žmo
nių gal vo se ar šir dy se, o kaž kur ki tur 
– is to ri jos, vi suo me nės „to ta ly bės“, 
pre ki nių san ty kių, val džios san ty kių 
ir pa na šio se ak lai ir ne su lai ko mai 
vei kiančio se jė go se. Fin kels tei nui 
to kia jė ga, at ro do, yra dau giau ma
žiau or ga ni zuo tas ir tiks lin gas žy dų 
są moks las pel ny tis iš ho lo kaus to. 
Kur No vic kas ste bi si ir švel niai prie
kaiš tau ja, Fin kels tei nas mo ra li zuo
ja, pa našiai kaip Brum ber gas, tik į 
prie šin gą pu sę. Dau giau skan da lo 
sie kiančio Fin kels tei no pa sau lis juo dai 
bal tas – tai ga nė ti nai to li nuo No vic ko 
pie šia mo pai naus ir prieš ta rin go žy dų 
ir jų or ga ni za ci jų tar pu sa vio san ty
kių, nuo lat be si keičiančio san ty kio su 
kita ti kiais pa sau lio, ku ria me vy rau ja 
pil ki at spal viai. Be je, pats No vic kas 
itin griež tai kri ti kuo ja Fin kels tei ną, 
dau giau sia dėl fak ti nių ne tiks lu mų 
(No vick Pe ter, „A char ge in to dar kness 
that sheds no light“, in: JewishChro-
nic le, Ju ly 28).

Su vok ti vi są is to ri jos su dė tin gumą 
No vic kui pa de da la bai pa pras tos prie
mo nės – jis skai to vis ką, kas pa ra šyta 
apie ho lo kaus tą Ame ri ko je – nuo di
džių jų dien raščių iki žy dų or ga ni zaci jų 
spau dos ir do ku men tų; klau so ir žiū ri 
vis ką, kas kal ba ma ar ro do ma apie 
ho lo kaus tą; ir daug daug gal voja.

Kas mū sų is to ri kams truk do da ry ti 
tą pa tį su ka ro me tais ir su da bar ti
mi? No vic ko pa vyz dys ga lė tų įkvėp ti 
pir miau sia taip pat re flek ty viai ir 
są ži nin gai pa si do mė ti ho lo kaus tu 
Lie tu vo je. Arū nas Bub nys su skaičia vo, 
jog ap sau gos ba ta lio nuo se tar na vo ir 
su žy dų žu dy mu tie sio giai bu vo su si
jęs bent tūks tan tis lie tu vių. Kas tokie 
jie bu vo – ar ne nu ovo kūs kai miečiai, 
ar pik ti žu di kai? Ar juos įbau gi no, ar 
jie siū lė si pa dė ti pa tys? Ko dėl jų nuo 
nuo dė mės ne ap sau go jo plačiai re kla
muo ta lie tu viš ko kai mo do ra? Ga lop ar 
jie mu šė žmo nas, ar bu vo gir tuok liai 
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Te MA: AT MIn TIS pO TO TA LI TA RIz MO

ir ban di tai, kaip daž nas lin kęs ti kė
ti? O gal pa ka ko bū ti eich ma nė liais, 
au to ma tiš kai da riu siais, ką įsa kė 
vir ši nin kas?

Pla tes ne pras me, te bet rūks ta is to
ri jos kny gų ne tik apie ho lo kaus tą, 
bet ir apie da bar tį ap skri tai. Ži no
ma, Ed var das Gu da vičius, Al fre das 
Bum blaus kas, Da rius Kuo lys ar Juo
zas Tu me lis la bai gra žiai pa kal ba ir 
pa ra šo apie did vy rių ga dy nę ar apie 
tam siuo sius am žius, tačiau tai bu vo 
seniai  ir, tie są sa kant, ma nęs as me
niš kai ne liečia, ma no at min tis tiek 
nesie kia. Bū tų įdo miau skai ty ti apie 
tai, ką pri si me na ir man pa sa ko jo tė
vai ir sene  liai – va di na si, ge riau siu 
at ve ju apie pir mą jį pa sau li nį ka rą, 
tačiau, ži no ma, bū tų įdo miau sia pa
im ti į ran kas No vic ko ly gio kny gą 
apie so vie tų lai kus ir ne pri klau so my
bės de šimt me tį – pa im ti kny gą apie 
„da bar“. Pir mą kar tą ši tą ne ra šy mo 
apie da bar tį prie kaiš tą pa reiš kiau 
1994 m. Bum blaus ko kon fe ren ci jo je 
VU Is to ri jos fa kul te te. Apie Lie tu
vos „da bar“ kny gas rašo beveik vien 

už sie niečiai ar ba iš ei vi jos lie tu viai. 
Da bar ties is to ri jos au to rių są ra šas 
per de šimt metų veik ne pa si kei tė – tai 
pir miau sia Ro mas Mi siū nas, Al fre das 
Eri chas Sen nas, Anat ho lis Lie ve nas. 
Lie tu voje pir moji tokią knygą parašė 
Nijolė Gaškaitė, šia kryptim žengia 
Alfonsas Eidintas, iš užsienio autorių 
paminėtas Liūtas Mockūnas. Pas 
taro jo pa aug liš ko ni hi liz mo ge ro kai 
de for muo ta kny ga apie Jo ną Deks nį 
sta to jį į vie ną gre tą su pro vo kuo  jančiu 
Lie ve nu, o iš aukščiau ap  žvelgtų – su 
Fin kels tei nu, tačiau bent kar tais ir 
pras tos kny gos apie dabar tį yra ge riau 
nei ge ros – apie toli mą pra ei tį.

Įta riu, kad bū tent žvilgs nis į tik ro vę 
yra di džiau sia pro ble ma Lie tu vo je. 
Da bar ties is to ri jos ne bu vi mas su si jęs 
ne su is to ri kų sty giu mi, pro fe sio nalu
mu ar blo gu pa ren gi mu, bet ap skritai 
su vi suo me nės ne no ru at si min ti – ar 
ne įvy ko šis tas pa na šaus, kaip Gab
rie lio Gar cîa Ma’ r qu e zo Ma kon de, kur 
žmo nės ki tą die ną už mir šo šim tų dar
bi nin kų su šau dy mą? Šį ne no rą kurs to 
mū sų šlo vin gų jų du kart per si va di nu

sių ko mu nis tų at kak lios pa stan gos slo
pin ti bet ko kią dis ku si ją apie so vie ti nę 
pra ei tį. Ko lek ty vi nę am ne zi ją iš reiš kia 
nu ma no mas šū kis „Apie pra ei tį ar ba 
ge rai, ar ba nie ko“ – kur „ge rai“, anot 
Bra zaus ko– Kir ki lo– Jur šė no dis kur
so, yra tau tos išli ki mo ir „gud raus“ 
pri si tai ky mo mi tas. Nors po Sta li no 
mir ties ko nors išskir ti nai blo ga mū sų 
ko mu nis tai ne pa da rė, da bar no ri ma 
už glais ty ti vis ką ir vaiz duo ti sa ve 
tau tą gel bė ju siais „veiks niais“. To kia 
pra ei ties ma ri ni mo tak ti ka – la bai 
sėk min ga, juk Lie tu vo je tau tos iš li
ki mo te ma, ko ge ro, yra nuo bo du mo 
čem pio nė, tad žmo nės skuba nu sig ręž ti 
nuo to, kas „ge ra“, ką ir kal bė ti apie 
blo ga. Ma tė me, jog No vic kas pa ta ria 
žy dams ne ap si ri bo ti vien iš li ki mu, o 
nu sto ti apie tai gal vo ti la biau siai pa
de da is to ri ja kaip tik ro vės pa ži ni mas. 
Ma kon de už marš ties li ga bai gė si tuo, 
jog mies to aikš tė je rei kė jo pa ka bin ti 
pri me nan tį sky dą su už ra šu: „Die vas 
yra“. Lie tu vo je to gal dar ne rei kia, bet 
viena ki ta kny ga apie tai, kas ne se niai 
bu vo, pra vers tų.
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Nuo se no ži no ma, kad sun kūs gy ve ni mo su krė ti mai 
– ne tek tys, ka rai, ki tos di de lės ne lai mės – ga li la bai 
smar kiai ir il gam pa veik ti žmo nių psi cho lo gi nę sa vi
jau tą ir svei ka tą. To kių iš gy ve ni mų ap ra šy mų gau su 
ir se no vės fi lo so fų vei ka luo se, ir li te ra tū ros kū ri niuo se, 
ir au to biog ra fi niuo se teks tuo se.

Štai Ho me ro „Ilia do je“ vaiz duo ja mas Achi las, taip 
bai siai siel var tau jan tis dėl Pa trok lo žū ties, kad net 
ky la grės mė jo pa ties gy vy bei:

[...] ir skaus mo še šė lis ap gau bė vei dą Achi lo.
Stvė rė jis ran kom abiem pa juo du sių dul kių nuo 

žemės,
Bė rė si jas ant gal vos, su si ter šė vei dą ma lo nų,
Ir nek ta ri nis chi to nas pil kais pe le nais api bi ro.
Kri to į dul kes ir pats, iš si tie sęs kaip mil ži nas tik

ras,
Ran kom sa vo siom mie lom vis ro vė ir dras kė si 

plaukus.
Ver gės, ku rias lai mė jo kar tu su Pa trok lu Achi las,
Kly kė iš siel var to di džio, ry pa vo, ir vi sos iš bė gę
Iš pa la pi nių, bū riu ap sto jo nar sų Achi lą, 
Mu šė si į krū ti nes, kol ke liai joms link ti pra dė jo.
Ir An ti lo chas taip pat vai to jo ir aša ras lie jo,
Lai kė Achi lo ran kas, šir dis jo tau rio ji dre bė jo:
Būgš ta vo mat, kad šis ge le žim sau per si skros ger

klę.
(XVIII,22–34,vertėAntanasDambrauskas)

„Odi sė jo je“ ran da me ap ra šy mų, kad ka re pa tir ti išgy
ve ni mai ir siel var tas dėl drau gų žū ties il gam pa lie ka 
ran dus he ro jaus sie lo je: Odi sė ją, Tro jos ka ro da ly vį, 
dar il gai ir skau džiai kan ki na ne va lin gai grįž tan tys 
pri si mi ni mai apie pa tir tus mū šius.

Pa liu di ji mų apie ne įveik tą siel var tą po ar ti mo žmo
gaus ne tek ties tu ri me ir iš Lie tu vos Di džio sios Ku
ni gaikš ti jos lai kų: „Pa si tai ky da vo, jog su ar ti mo jo 

VIe nOS DIAG nO zĖS IS TO RI JA

Da nu tė Gailienė

ne te ki mu net ne pa jėg ta su si tai ky ti. Ne ti kė tai mi rus 
26 me tų Val ki nin kų pran ciš ko nų ge ra da rei Vik to ri nai 
Za mois ky teiPo cie jie nei (1770 11 21), jos vy ras ne iš
gy ve no nė pus an tro mė ne sio. Vie nuo lių api bū di ni mu, 
„dėl sun kių rau do ji mų ir gai lesčio mi rus žmo nai, [jis] 
pa te ko į ne sau gią gy ven se ną, tačiau, pa si li kęs siel var te 
ir ne su ge bė jęs sau pa dė ti, pa li ko šį pa sau lį (BNW. Mf. 
11177, p. 118–21)“1.

Ryš kus di de lės šird gė los ap ra šy mas yra Kris ti jo no 
Do ne laičio „Me tuo se“2. Mi rus vi sų my li mam ge ra jam 
po nui, bū rai ne si liau ja siel var ta vę net ir me tams pra
ėjuspo jo mir ties:

Ak, pon amt srot, ak! dėl ko mums nu mi rei per nai?
Ak, su ta vim jau ir links my bės mū sų pra puo lė!
Ak, tė tu ti! ta vęs kas dien kiek viens pa mi nė dams
Ir dū sau dams taip ne svie tiš kai nu si ver kia,
Kad ir akys jau ke liems iš pū ti pra dė jo;
O ki ti dėl to, veik pro to vi so ne te kę,
Bau džia vą, kaip jiems reik, at likt jau ne de ra bė

džiai.
(VD217–223)

Prič kus mal do bū rus ir ba ra („ben sy kį pa liau ki te 
zau nyt“; VD 242), o apie sa ve sa ko, kad jam ir gi bu vo 
sun ku, bet pa vy ko sa vo siel var tą įveik ti:

Juk ir aš ke lias nak tis mie got ne ga lė jau
Ir daug aša rų rie tančių nei koš te pa ko šiau.
Ei kiek syk! dei vių baukš tyts iš pa ta lo šo kau,
Kad man jos tam soj su ra gais mar gais pa si ro dė
Ir gi pra ryt ma no dū šią vis į pa ta lą sie kė;
To dėl iš bė dos nu si pir kęs di de lę pūč ką
Ir gi pa pro vyjęs ją po gal vų pa si dė jau.
Štai! po tam ma ne jau dau giaus ne gan di no dei vės,
Ir aš nak tyj rė kaut ir dur nuot pa si lio viau.
(VD250–258)

Vė liau ir Sel mas sten gia si mal dy ti bū rų siel var tą 
DAnUTĖ GAILIenĖ (g. 1951) – psichologė, soc. m. habil. dr., 
Vilniaus universiteto profesorė, Klinikinės psichologijos kated
ros vedėja. Tyrinėja savižudiško elgesio ir psichologinių kri zių 
ir traumų problemas.

tema:atmiNtiSpototalitarizmo

1 pa knys M., „Mir tis“, in: Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš ti jos kul tū ra: 
ty ri nė ji mai ir vaiz dai, Vil nius: Ai dai, 2001, p. 374–375.

2 Di ly tė D., „Mįs lin gas Kris ti jo no Do ne laičio „Me tų“ epi zo das“, in: 
Nau ja sis Ži di nys-Ai dai, 2001, nr. 7–8, p. 384–386.
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(„Ram dy kit ben aša ras ir gi pa liau ki te ver kę!“; ŽR 499). 
Abu nu ro do, koks di de lis pa vo jus dėl to kio ge dė ji mo gre
sia bū rų svei ka tai – iš verk tos akys, džio va („su ka ta“), 
pro to pra ra di mas, pa ga liau vi siš kas ne ga lė ji mas at lik ti 
sa vo pa rei gų (tai, ką Sigmundas Freu das va di na „ben
druo ju psi chi nio pa jė gu mo su sil pnė ji mu ir su iri mu“3).

Da lia Di ly tė, man ro do si, pa grįs tai ne su tin ka su lite ra
tū ros ty rė jais, ku rie nu ver ti na šį Do ne laičio ap ra šymą, 
kri ti kuo da mi jį kaip ne sko nin gą, ko miš ką, ne re a lis tiš ką 
ar ba trak tuo ja kaip au to riaus no rą hi per bo li zuo tai pa
vaiz duo ti lie tu vių po lin kį į aša ras: „hi per bo lė pa var tota 
ne tam, kad Do ne lai tis bū tų no rė jęs pa brėž ti lie tu vių 
po lin kį į aša ras ar kad bū tų su kel tas ko miš kas efek tas. 
Do ne lai tis nie ko ne no rė jo nei iš juok ti, nei tyčio tis“4. 
Au to rė nu ro do, kad jau An ti kos fi lo so fai (Aris to te lis, 
Se ne ka, Plu tar chas) įver ti no per dė to siel var to grės mę 
žmo gaus svei ka tai ir įvai rio mis, dau giau sia di dak ti nė
mis ir mo ra li zuo jančio mis prie mo nė mis (kaip Prič kus, 
Sel mas) sie kė per ser gė ti nuo to pa vo jaus.

Šiuos ap ra šy mus ga li ma ver tin ti ir kaip nor ma lios 
ir ne nor ma lios re ak ci jos į psi cho lo gi nę trau mą – šiuo 
atve ju svar baus žmo gaus ne tek tį – ap ra šy mus, kaip 
įveik tos (Prič kaus) ir ne įveik tos (bū rų) ne tek ties trau
mos pa vyzdžius. XX a. kli ni cis tų dar buo se5 iš sa miai 
ap ra šy tos va di na mo sios nor ma laus ge du lo ir pa to lo gi
nio liūde sio reak ci jos, t. y. kai ku riems žmo nėms, vie toj 
vi siškai su pran ta mo liū dė ji mo ne te kus svar baus žmo
gaus, išsi vys to įvai rūs psi chi nės svei ka tos su tri ki mai 
(ne mi ga, pa to lo gi nis sa vęs kal ti ni mas ir ki ti psi cho zės 
reiš ki niai, psi cho so ma ti niai simp to mai, net po lin kis į 
sa vi žu dy bę). 

Vi so se kul tū ro se kri ti nis ge du lo lai kas po ar ti mo 
žmo gaus mir ties yra vie ne ri me tai, žmo gus ta da net 
iš oriš kai tu ri žen klus, kad jo bū se na yra ypač jaut ri 
(ge du lo drabu žiai ar ki tos ap ran gos de ta lės, drau di mas 
ves ti ar imtis ki tų svar bių gy ve ni mo spren di mų). Per 
tą lai ką ge din ty sis pra de da su si tai ky ti su ne tek ti mi, 
iš gy ven da mas vie ną pil ną me tų cik lą jau pa si kei tu sio
je sa vo gy ve ni mo si tu a ci jo je – vie nas, be sau svar baus 
žmo gaus. Tačiau dėl įvai rių vi di nių ir iš ori nių prie žasčių 
„nor ma lus“ ge dė ji mo pro ce sas ga li virs ti pa to lo gi niu. 

Per pas ta rą jį šimt me tį psi cho lo gai ir psi chiat rai su
kau pė daug ži nių apie sun kių gy ve ni mo įvy kių po veikį 
žmo nių psi chi nei ir dva si nei svei ka tai. Jos la bai pa kei tė 
po žiū rį į sun kias psi cho lo gi nes trau mas iš gy ve nu sius 
žmo nes ir pa dė jo ras ti daug bū dų jų ken tė ji mams pa
leng vin ti.

KA RO neU RO zĖS IR TRAU MI nĖS neU RO zĖS

Ka ro gy dy to jai jau se niai pa ste bė jo, kad ka rei vius 
fron te kar tais iš tin ka ypa tin gos ner vi nės bū se nos – šo
kas, pa ra ly žiai, dre bė ji mai, bai mė ir pa ni ka, mu tiz mas 
(nu sto ja kal bė ti), dez orien ta ci ja, koš ma riš ki sap nai, 
ap skri tai su trin ka psi cho fi zi nė veik la, „jie pra de da 
elg tis kaip is te riš kos mo te rys“. Pir mi kli ni ki niai to kių 
bū se nų ap ra šy mai bu vo iš Ame ri kos pi lie ti nio ka ro, o 
in ten sy viau pra dė tos ty ri nė ti per Pir ma jį ir Ant ra jį 
pa sau li niu s ka ru s. Tokius pa ste bė ji mus papildė XX a. 
pra džio s ži nios apie tai, kad ge le žin ke lio ir ki tas trans
por to ka tast ro fas pa ty rę žmo nės daž nai dar il gai po 
įvy kio yra ka muo ja mi įvai rių ner vi nių su tri ki mų.

Pir mi pa aiš ki ni mai apie to kių bū se nų kil mę bu vo or
ga ni niai – esą mi nė tų su tri ki mų prie žas tis yra fi zi niai, 
ana to mi niai sme ge nų pa ken ki mai dėl spro gi mų, il go 
ba da vi mo (pvz., dėl spro gi mo ban gos su trū ki nė jančios 
smul kios sme ge nų krau ja gys lės). Tie su tri ki mai va di
na mi „kon tū zi ja“, „ka rei vio šir di mi“, „spro gi mų šo kais“ 
(shall shock), „ka ro neu ro ze“.

Tačiau pa si ro dė, kad pa aiš kin ti tuos simp to mus fi zi
nė mis prie žas ti mis da ro si vis sun kiau – ner vi nių sutri
ki mų at si ran da ir to kiems ka rei viams, ku rie ne pa ty rė 
jo kios fi zi nės trau mos, net ne da ly va vo mū šiuo se, o tik 
il gą lai ką gy ve no ne žmo niš ko mis ka ro lau ko są ly go mis. 
Pa ma žu ka ro psi chiat rai bu vo pri vers ti pripa žin ti, kad 
ka ro neu ro zės prie žas tis yra psi cho lo gi nė trau ma – emo
ci nis stre sas ir il ga lai kis kon tak tas su žu dymu vy rams 
su kel da vo pa na šų į is te ri ją neu ro ti nį sin dromą.

Bet net ir pri pa ži nus, kad tik rai eg zis tuo ja to kie su tri
ki mai kaip ka ro neu ro zės, or ga ni nės pa žiū ros ša li nin kai 
nie kaip ne norė jo su tik ti, kad taip ga li at si tik ti nor ma
liam ka rei viui (ku ris yra nar sus, ge ban tis valdy ti sa vo 
jaus mus ir pan.). Bu vo tvir ti na ma, kad ka ro neuro zės 
ga li at si ras ti tik sil pniems žmo nėms, kon sti tu ciš kai 
ne pil na verčiams in di vi dams. Kai ku rie gy dy to jai juos 
va di no „mo ra li niais in va li dais“, ku rie iš vis ne ver ti būti 
pa cien tais, o ka ro va dai ma nė, kad to kius tu ri teis ti ka ro 
lau ko teis mas ar ba juos rei kia ne gar bin gai pa leis ti iš 
ar mi jos. Bri tų ar mi jo je ofi cia li po zi ci ja bu vo to kia, kad 
ne įma no ma at skir ti va di na mo sios ka ro neu ro zės nuo si
mu lia ci jos, to dėl vi si to kie ka rei viai bu vo so di na mi į ka ro 
ka lė ji mą. Ke le tas „spro gi mų šo ko“ iš tik tų ka reivių net 
bu vo nu teis ti mir ties baus me už „de zer ty ra vi mą“6.

Pa cien tus, kenčiančius pa ra ly žių, mu tiz mą, ne jautrą, 
bai mes, gė di no bei smer kė už jų bai lu mą ir tin gu mą, 
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pa si tel kė elek tros šo ko me to dą jiems su krės ti, su pur
ty ti, greit at sta ty ti ir vėl grą žin ti į ri kiuo tę.

Vie nas žy miau sių čia – bri tų psi chiat ras Le wi sas 
Yeal lan das, 1918 m. pa ra šęs vei
ka lą „Ka ro me to is te ri niai su tri
ki mai“ (Hys te ri cal Di sor ders of 
War fa re)7. Jis pasiū lė ka ro neu
ro zių gy dy mo stra te gi ją, pa rem tą 
gė di ni mu, gra si ni mu, kal ti ni mu. 
Is te ri nius simp to mus (mu tiz mą, 
ne jaut rą ar ba mo to ri nį pa ra ly žių) 
gy dė elek tros sro ve. Pa cien tus 
žiau riai kri ti ka vo už tin gu mą ir 
bai lu mą. Pa vyz džiui, jis ap ra šo 
mu tiz mo gy dy mo elek tros sro ve 
at ve jį: kė dė je pri rištam pa cien
tui ger klės sri ty je buvo lei džia mi 
elek tros smū giai. Tai tru ko ke lias 
va lan das, kol pa cien tas pra šne ko. 
Tarp sniais tarp elek tros smū gių 
Yeal lan das vi są lai ką jį griež tai 
mo ra li za vo: rei ka la vo atsi min ti, 
kad jis tu ri elg tis he ro jiš kai, kad 
žmo gus, ku ris iš tvė rė tiek kau ty
nių, tu ri ge bė ti ge riau kon tro liuo ti 
save.

Tie sa, pa žan ges ni gy dy to jai 
jau ta da mė gi no teig ti, kad nuo 
karo neu ro zės ne ap sau go tas nė 
vie nas, net ir drą siau sias ir mo
raliau sias ka rys.

Po Pir mo jo pa sau li nio ka ro 
Aust ri jos Ka ro mi nis te ri ją pa sie
kė daug skun dų, ku riuo se bu vo 
pik ti na ma si, kad me di kai la bai 
bru ta liai el gė si su ka ro neu ro zė
mis ser gančiais vy rais. Mi nis te
ri ja ėmė si tir ti šiuos pra ne ši mus. 
Eks per tu bu vo pa kvies tas Sig
mun das Freu das, ku ris 1920 m. 
pa ra šė „Me mo ran du mą apie ka ro 
neuro zių gy dy mą elek tra“8. (Pir mą 
kar tą šis do ku men tas, tiks liau, jo 
ver ti mas į an glų kal bą, vie šai pa
skelb tas tik 1955 m.) Šia me teks te 
Freu das la bai griež tai pa smer kė 
ka rių gy dymą elek tros šo ku. Freu
das kal ti no vo kiečių gy dy to jus, kad jie pasi da vė na cio
na li nio ka ro rei ka lavi mams, pa au ko ję hu ma niš ku mo 
prin ci pą. Pir miau sia jie lai kėsi pa se nu sio įsi ti ki ni mo, 
kad ka ro neu ro zės at siran da dėl fi zi nių ner vų sis te mos 

pa ken ki mų. Nors ana tomi niai ty ri mai to kios prie lai dos 
ne pa tvir ti no, jie vis tiek lai kė si sa vo. „Aiš ku, me di kams 
ne bu vo leng va pa aiš kinti, kaip to kie sun kūs su tri ki mai 

– pa ra ly žiai, dre bė ji mai, kal bos ne
te ki mas – ga li at si ras ti be or ga ni
nio pa grin do“, – su pran ta Freu das, 
bet vis dėl to, jo nuo mo ne, gydy to jai 
el gė si ne leis ti nai – ži no da mi, kad 
elek tros šo kas ne  pa ša li na su tri
ki mo prie žas ties, o tik trum pam 
at sta to ka rių ak ty vu mą ir ku riam 
lai kui vėl pa da ro juos tinka mus 
ka ri nei tar ny bai, jie vis tiek tai
kė šį me todą, taip nu si ženg da mi 
pačiai me di ci nos es mei – gy dy ti. 
Jie ig nora vo, kad to po vei kio efek
tas trum pas, kad pa cien  tai grei tai 
vėl at krin ta. Be to, tai kant elek t ros 
šo ką, Vo kie ti jos ligo ni nė se bū ta ir 
mirčių, ir sa vi žu dy bių. Taigi,  tei gia 
Freu das, gy dy mas elek tros šo ku 
aiš kiai su si kom pro mi ta vo.

„Po sun kių me cha ni nių su krė
ti mų, ge le žin ke lio su si dū ri mų ir 
ki tų su mir ti nu pa vo ju mi su si ju sių 
ka tast ro fų jau se no kai ap ra šy ta 
būk lė, ku riai vė liau pri gi jo „trau
mi nės neu ro zės“ var das. Krau pus, 
ką tik pa si bai gęs ka ras su kė lė 
daug to kių su tri ki mų ir bent jau 
pa da rė ga lą mė gi ni mams juos aiš
kin ti kaip or ga ni nius ner vų sis te
mos pa ken ki mus, at si ra du sius dėl 
me cha ni nio smur to po vei kio.“9

Psi cho a na li ti kų po žiū riu ka ro 
neu ro zių tie sio gi nės prie žas tys 
yra psi cho lo gi nės – bai mė ne tek ti 
gy vy bės, vi di nis pa si prie ši ni mas 
ko man dai žu dy ti, pro tes tas prieš 
savo as me ny bės slo pi ni mą. Tin
ka miau sias šių su tri ki mų gy dy mo 
me to das – psi cho te ra pi ja.

Penk ta ja me tarp tau ti nia me Psi
cho a na li zės kon grese Bu da peš te 
1918 m. ka ro trau moms bu vo skir
tas specia lus sim po ziu mas „Ka ro 
neu ro zių psi choana li zė“ (ja me 

skai ty ti pra ne ši mai iš spaus din ti 1919 m. iš ėju sia me 
rin ki ny je „Apie ka ro neu ro zių psi cho a na li zę“). „Me mo
ran du me“ Freu das nu ro dė, kad šia me sim po ziu me da
ly va vę ofi cia lūs Vo kie ti jos, Aust ri jos, Veng ri jos ka ri nių 

8 Freud S., „In tro duc tion to psy choana ly sis and the war neu ro ses“, 
in: Stan dard Edi tion, vol. XVII, 1955, p. 207–215.

9 Freud S., „Ana pus ma lo nu mo prin ci po“, p. 45.
10 Ibid., p. 215.
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va do vy bių at stovai ža dė jo, jog ka ro neu ro zių gydy mui 
bus tai ko mi tik psi cho loginiai me to dai. „Bet, – bai gia 
„Memo ran du mą“ Freudas, – su lig ka ro pa bai ga iš ny ko 
ir ka ro neu ro ti kai – tai pas ku ti nis, bet įspū din gas įro dy
mas, kad jų su sir gi mo prie žas tis bu vo psi cho lo gi nė.“10

De ja, su lig ka ro pa bai ga iš ny ko ir do mė ji ma sis ka ro 
neu ro zė mis.

Tačiau Ant ra jame pa sau li niame ka re ka ro psi chiat
rai vėl su si dū rė su ka ro neu ro zių pro ble ma (pvz., JAV 
ar mi jo je iki 1944 m. dau giau ne gu mi li jo nas ka rei vių 
bu vo ko mi suo ta dėl psi cho lo gi nių prie žasčių11). To dėl 
jos bu vo in ten sy viai ty ri nė ja mos ir gy do mos, bet jau 
daug huma niš kes nė mis, psi cho lo gi nė mis, prie mo nė mis 
– pa si tel kiant pa ki tu sias są mo nės bū se nas (hip no zė, 
nar ko lepsi ja), ka tar si nius me to dus ir kt. Taip pat bu
vo pa ste bėta, kad ka rius la bai pa lan kiai vei kia jų ge ri 
tar pu sa vio san ty kiai, ypač san ty kiai su tie sio gi niu 
vadu. To dėl antai JAV kariuomenė je bu vo sten gia ma si 
ne atit rauk ti karių nuo sa vo ko vos drau gų, be rei ka lo 
ne gul dy ti jų į ligo ni nes, o kiek įma no ma pa gelbė ti jų 
dis lo ka ci jos vie toje.

Bai gian tis Ant ra jam pa sau li niam ka rui, jau ne liko 
abe jo nių, kad būna ka ro neu ro zių, su kel tų psi cho lo gi nių 
prie žasčių, ir kad psi cho lo gi nė pa gal ba dėl jų kenčian
tiems ka riams yra efek ty vi.

Tačiau la bai daug sun ku mų kė lė tai, jog tuo me tu 
vy rau jan ti psi cho a na li ti nė te ori ja ne įro dė, jog ka ro 
ir trau mi nės neu ro zės yra specifinėsneu ro zės, ku rių 
prie žas tis yra bū tent pa tir ta trau ma. Taip pat ne bu vo 
kal bos ir apie tai, kad ka ro psi cho lo gi nių trau mų pa
sek mės ga li bū ti la bai ilgalaikės.

Freu das rim tai do mė jo si trau mi nių neu ro zių pro ble
ma. Sa vo dar buo se jis vis grįž da vo prie šios te mos ir 
svars ty da vo trau mi nės neu ro zės ki li mo psi cho lo gi nį 
mecha niz mą – ar tai to kia pa t neu ro zė kaip ir kitos, 
ar spe ci fi nė, at si ran dan ti dėl trau muo jančių iš gyve
ni mų. Psi cho a na li zės po žiū riu neu ro zę nu le mia: 1) 
asme nybės psi cho lo gi nė kon sti tu ci ja, 2) tam tik ri vai
kys tės iš gy ve ni mai ir 3) vė les nės gy ve ni me iš tin kančios 
traumos. Kiek vie nu at ve ju šių prie žasčių kon ste lia ci ja 
yra la bai in di vi du a li. Pri pa ži nus spe ci fi nės trau mi nės 
neu ro zės eg zis ta vi mą, bū tų pri pa žįs ta ma, kad bū tent 
trauma, o ne as me ny bės pre dis po zi ci ja, yra le mia ma 
neu ro zės atsi ra di mo prie žas tis. Į šį klau si mą Freu das 
taip ir ne rado at sa ky mo, ir kaip tik ši aplinkybė pa
skatino te ore ti kus vis ryž tin giau ne igti, kad yra su tri
ki mas – trau mi nė neu ro zė, – ku rią žmo gui ga li su kel ti 

su krečian tys gy ve nimo įvy kiai. Vy ra vo nuo sta ta, jog 
svei kas visa ver tis žmogus ga li įveik ti bet ko kį trau
muo jan tį pa tyri mą. Tie in divi dai, ku riems iš si vys to 
trau mi nės neu rozės, pa si žy mi neu ro ti ne pre dis po zi ci ja 
jau prieš trau mą.

To kia nuo sta ta ta po di de le kliū ti mi ty ri nė jant Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro psi cho lo gi nes pa sek mes.

nA CIų KOnC LA Ge RIų IR HO LO KAUS TO TRAU
Mos

„Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro trau mi nės neu ro zės 
 mi nimos psi cho a na li ti nė je li te ra tū ro je be veik vien tik 
 siekiant pa neig ti jų eg zis ta vi mą.“12 Dau gu ma au to rių 
teigė, jog nė ra spe ci fi nių neu ro zių, su kel tų bū tent ka ro 
iš gy ve ni mų13.

Leo Ei tin ge ris, nor ve gų psi chiat ri jos pro fe so rius, 
1957 m. Os lo uni ver si te te su bū ręs spe cia lis tų gru pę ir 
pra dė jęs ty ri nė ti ka ro iš gy ve ni mų po vei kį au kų sveika
tai, pir miau sia ty rė nor ve gų po li ti nius ka li nius, ka lė ju
sius na cių konc la ge riuo se. Ty ri mai bu vo pra dė ti Nor ve
gi jos nu ken tė ju sių jų ka re aso cia ci jos ini cia ty va14.

Dau gu mą šių ka li nių Šve di jos Rau do na sis Kry žius 
iš va da vo dar prieš ka ro pa bai gą ir iš ga be no į Šve di
ją. Ten jie bu vo lai ko mi spe cia lio se sto vyk lo se (Dur
chgangslager) pui kio mis są ly go mis, pri lygs tančio mis 
ge riau sioms sa na to ri joms. Ka rui pa si bai gus jie grį žo į 
Norve gi ją, kur bu vo su tik ti kaip did vy riai. Juos su po 
vi sos tau tos dė kin gu mas, pa si di džia vi mas ir mei lė. Ap
do va no ji mai, dė me sys, gė lės ir mu zi ka, vi sur trykš tan ti 
op ti miz mo nuo tai ka, at ro do, tu rė jo ga lu ti nai už gy dy ti 
vi sas ka re pa tir tas trau mas. Tačiau eu fo ri jai at slū gus 
pa si ro dė, jog dau gu mai bu vu sių ka li nių vis tiek bū din gi 
įvai rūs ner vi niai su tri ki mai – dir glu mas, bai mės, su
mažė jęs dar bin gu mas, ku riuos jie pa tys aiš kiai sie jo 
su sa vo iš gy ve ni mais konc la ge riuo se. Tuo tar pu mes, 
au to iro niš kai pa žy mi Ei tin ge ris, „gy dy to jai, pa si sė mę 
iš min ties iš se nų va do vė lių, „ži no jo me“, kad taip „ne ga li 
bū ti“. Juk mo kė mės, kad „svei kas, nor ma lus“ žmo gus 
nuo psi chi nių krū vių su sirg ti ne ga li! [...] Ra mia są ži ne 
lai kė mės sa vo pras tų ži nių – bent jau pir mai siais 10–15 
po ka rio me tų“15. At ro dė ne įma no ma pa ti kė ti, kad sun
kias psi cho lo gi nes trau mas pa ty rę žmo nės, net ku rį 
lai ką buvę, ro dos, svei ki ir dar bin gi, stai ga ir, at ro do, be 
jo kios prie žas ties ga li pra ras ti svei ka tą ir dar bin gu mą 
ir kad to prie žas tis yra konc la ge rio pa tir tis, net pra ėjus 
nuo to lai ko de šimčiai ir dau giau me tų.
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Pir muo ju po ka rio pe ri odu dau giau sia bu vo iš tir tas ir 
ap ra šy tas ho lo kaus tą iš gy ve nu sių žmo nių pa ty ri mas. 
Da lis ty rė jų bu vo ir spe cia lis tai – psi cho lo gai, psi cho te ra
peu tai, psi chiat rai, – taip pat jie ir pa tys bu vo per gy ve nę 
ho lo kaus tą. Tai gi sa vo stu di jo se jie ap ra šė ir sa vo pačių, 
ir sa vo pa cien tų pa ty ri mą. Daž nai jiems ne bu vo leng va 
ap si spręs ti pa skelb ti sa vo duo me nis ko le goms, nes juos 
taip pat la bai kaus tė vy rau jan ti nuo sta ta, kad svei kam 
žmo gui jo kių il ga lai kių trau mos pa sek mių bū ti ne ga li. 
Tai bu vo „bai mė pa si ro dy ti tik riau siai „ne nor ma liam“ 
ar ba ne per dir bu siam sa vo vi di nių kon flik tų“, – ra šo E. 
A. Ra pa por tas, 1964 m. per skai tęs pra ne ši mą „Apie 
trau mi nę neu ro zę: psi cho a na li ti nė stu di ja apie il ga lai kes 
re ak ci jas į kon cen tra ci jos sto vyk los trau mą“ Ame ri kos 
Psi cho a na li zės aso cia ci jos 51aja me su va žia vi me Los 
An dže le16. Be je, būgš tau ta ne be rei ka lo – net ir la bai 
au to riui pa lan kus po sė džiui pir mi nin ka vęs ko le ga po 
pra ne ši mo ne pra lei do pro gos pa mi nė ti ir pa ties au to
riaus „ne įsi są mo nin tus kon flik tus“.

Šeš to de šimt mečio pa bai go je bu vo itin in ten sy viai 
pra dė ti tir ti ho lo kaus tą iš gy ve nę žy dai, emig ra vę į JAV, 
Ka na dą, Iz ra e lį, nes Va ka rų Vo kie ti jos vy riau sy bė sky
rė kom pen sa ci jas nu ken tė ju siems nuo ka ro, ir be ki tų 
ty ri mų tam rei kė jo pra ei ti ir psi chiat ri nį įver ti ni mą. 
Taip tūks tančiai au kų pa sie kė gy dy to jus.

Pa si ro dė, kad dau gu mai nu ken tė ju sių jų dar il gus 
me tus po ka ro bu vo bū din gos kan ki namos psi cho lo gi
nės bū se nos, pa ra dok sa lus kal tės jaus mas („ko dėl aš 
iš gy ve nau, o ma no ar ti mie ji žu vo?“), psi cho so ma ti niai 
simp to mai. Ap ra šy tas „konc la ge rį iš gy ve nu sio jo sin dro
mas“, ku ris pa si reiš kia la bai sun kiais po ty riais:

a)  ūmiai už ei nančios bai mės ir su si jau di ni mo bū
senos;

b)  koš ma riš ki pri si mi ni mai ir sap nai apie la ge rio 
iš gy ve ni mus;

c)  keis tas jaus mas, kad yra ki toks nei ne pa ty ru sie ji 
la ge rio bai su mų;

d)  dva si nio nuo var gio ir at bu ki mo jaus mas, ku ris ke
lia apa ti ją, ne no rą ben drau ti, ne ge bė ji mą džiaug tis;

e)  ne mi ga ir įvai rūs kū no simp to mai;
f)  psi cho ti nės bū se nos su klie dė ji mo idė jo mis (jaus

mas, kad yra la ge ry je, kad to liau per se kio ja mas) ir 
kt.17

Šie ty ri mai taip pat įro dė, kad nie kaip ne ga li ma tvir
tin ti, jog mi nė tus su tri ki mus nu lė mė jau prieš ka ri nės 
są ly gos ar tų žmo nių as me ny bės ypa tu mai. Pa grin dinė 
jų prie žas tis – ka ro me tu pa tir tos siau bin gos fi zi nės ir 
psi cho lo gi nės kančios. 

Bu vo pri pa žin ta, kad ho lo kaus to au kos pa ty rė ir 

ant rą ją psi cho lo gi nę trau mą – po iš lais vi ni mo. Grį žę 
jie ne be ra do na mų ir ar ti mų jų, re a ly bė pa si ti ko juos 
vi sai ne to kia, ko kią jie vaiz da vo si sa vo sva jo nė se. 
Vi suo me nė su ti ko juos ne svei ki ni mais, pri pa ži ni mu, 
dė kin gu mu, kaip pa pras tai bū na pa si tin ka mi ka riai, 
o ty lė ji mu. „Kai toks žmo gus su grį žęs pa ma to, kad ir 
čia, ir ten jis su tin ka mas vien pečių gūžčio ji mu ar ba
na lio mis fra zė mis, no rom ne no rom jį už plūs ta kar tė lis 
ir ky la klau si mas: ku riems ga lams vi sa tai iš ken tei? 
Be veik vi sur te girdė da mas: „Mes nie ko ne ži no jom...“, 
ar ba „Mes ir gi kentė jom...“, jis ima gal vo ti, ar tai iš ties 
yra vis kas, ką jam te ga li ma pa sa ky ti... Me tų me tus 
ti kė jęs, jog jau pa siek ta kančios, ku rią dar ga li ma iš
tver ti, ri ba, jis da bar su ži no, kad, ma tyt, kančios gel mė 
ne tu ri dug no...“18

Ho lo kaus to ty rė jai daž nai kal ba apie „ty lė ji mo pak tą“ 
(pact of si len ce), nu si sto vė ju sį tarp trau muo tų žmo nių ir 
jų ap lin kos. Ap lin ki niai ne no rė jo, kad jie kal bė tų apie 
sa vo iš gy ve ni mus, o tik kad greičiau juos už mirš tų. Taip 
jie bu vo pa lik ti vie ni su sa vo krau piais at si mi ni mais.

Tai gi na cių konc la ge rius iš gy ve nu sių žmo nių ty ri mai 
pa ro dė, kad sun kios trau mos ga li pa žeis ti net ir vi siš
kai svei kus žmo nes ir kad trau mos pa sek mės ga li bū ti 
la bai il ga lai kės.

Dau gu mai ho lo kaus tą iš gy ve nu sių žmo nių Va ka rų 
ša ly se bu vo su teik ta pro fe sio na li psi chi kos svei ka tos 
spe cia lis tų pa gal ba, ir tai ge ro kai pa leng vi no jų da lią, bet 
taip pat iš la bai kruopščių kli ni ki nių ste bė ji mų aiš kė jo, 
kad kai ku rių kančių žmo nės nie ka da ne ga li vi siš kai 
pa mirš ti, ir tai pa vei kia vi są li ku sį jų gy ve ni mą.

Reikš min giau sias lū žis spe cia lis tų pa žiū ro se į trau
mų pa sek mes įvy ko sep tin ta me de šimt me ty je, kai JAV 
į na mus su grį žo Viet na mo ka ro da ly viai.

Viet na Mo ka ro Ve te ra nai

„Drau gai ir gi mi nės ste bė jo si, ko dėl mes to kie pik ti. 
Jie vis klau si nė da vo: ko jūs ver kia te? Ko dėl jūs to kie 
ir zlūs ir vis kuo ne pa ten kin ti? Mū sų tė vai ir tė vų tė vai 
ir gi ėjo į ka rą, at li ko sa vo prie der mę, grį žo na mo ir 
gy ve no to liau. Kuo mū sų kar ta ki to kia?“ – pa sa ko ja 
Viet na me tar na vęs jū rei vis.

Kaip ir po kiek vie no ka ro, vi suo me nė lau kia, kad vėl 
grįš tai ka ir ra my bė, ir bai sūs ka ro įspū džiai nu grims 
už marš tin. Nie kas – nei vi suo me nė, nei spe cia lis tai – ne
ma no, kad pa tir ti mo ra li niai su krė ti mai yra il ga lai kiai. 
Tačiau po Viet na mo ka ro jo da ly viai ne bu vo lin kę nuo
lan kiai su si tai ky ti su šia nuo sta ta. To dėl au to rius sar
kas tiš kai tę sia: „Pa si ro do, nie kuo. Vi siš kai nie kuo. Kai 

17 ei tin ger L., Con cen tra tion Camp Sur vi vors in Nor way and Is ra el, 
The Ha gue: Mar ti nus nij hoff, 1972; Krys tal H., nie der land W. G. (eds.), 
Psy chic Trau ma ti za tion. Af te re fects in In di vi du als and Com mu ni ties, 
bos ton: Lit tle, brown and Com pa ny, 1971; nie der land W. G., „Cli ni cal 
Ob ser va tions on the „Sur vi vor Syn dro me“, in: International Journal of 

Psy cho-Analysis, 1968, vol. 49, p. 313–315.
18 Frankl V. e., Žmo gus ieš ko pra smės, Vil nius: Ka ta li kų pa sau lis, 

1997, p. 88–89.
19 Cit. pa gal Her man J. L., op. cit., p. 27.
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se no vės „ge rų jų“ ka rų da ly viai iš trau kia mi iš po le gen dų 
ir nos tal gi jos už dan gos į die nos švie są, pa si ro do, kad jie 
ir gi pil ni tūž mo ir su sve ti mė ji mo... Tai gi mes py ko me. 
Tai bu vo se nas, ata vis ti nis pyk tis. Mes py ko me, kaip py
ko vi si kul tū rin gi vy rai, iš siųs ti žu dy ti do ry bės var du“19.

Viet na mo ka ro da ly viai ne no rė jo bū ti už mirš ti ir rei
ka la vo, kad jų kančios ne bū tų ig no ruo ja mos. Fak tai 
ro dė, kad tarp ka ro ve te ra nų la bai daž nos sa vi žu dy bės, 
al ko ho liz mas, nar ko ma ni ja, nu si kals ta mu mas, sky ry
bos. Vy rai ir pa tys jau tė, kad sun ku tie siog už mirš ti 
vi sus ka re pa tir tus su krė ti mus ir grįž ti prie nor ma laus 
gy ve ni mo. Aiš ku, jų bū se ną ait ri no ir ta ap lin ky bė, ku ri 
is to riš kai su si klos to ne taip daž nai, kad JAV vi suo me nė 
ne bu vo lin ku si tra di ciš kai re a guo ti į grį žu sius iš ka ro 
sa vo ka rei vius, t. y. pa si tik ti juos su de ra ma pa gar ba ir 
pri pa ži ni mu. Viet na mo ka ro da ly vių nuo pel nai daž nai 
la bai kves tio nuo ja mi, ša ly je vy rau ja stip rios an ti ka ri
nės nuo tai kos.

Bu vę ka ro da ly viai pra dė jo bur tis į or ga ni za ci jas ir 
sa va no riš kas sa vi pa gal bos gru pes, ku rio se kal bė jo si apie 
sa vo pa ty ri mus, sten gė si su teik ti vie ni ki tiems pa ra mą 
ir kar tu su kaup ti ži nių apie ka ro pa sek mes. Daž nai jie 
kvie tė si su teik ti pro fe si nę pa gal bą jiems pri jaučiančius 
psi cho lo gus ir psi chiat rus.

Iki Viet na mo ka ro pa bai gos ne bu vo iš sa mių sis te
min gų ty ri mų apie da ly va vi mo ka re il ga lai kes psi cho
lo gi nes pa sek mes. Šį kart stu di jas ini ci ja vo ne ka ri nės 
ar me di ci nos struk tū ros, o pačių bu vu sių ka rių or ga
ni za ci jos. Jos pa sie kė, kad plačio ji vi suo me nė pa ga liau 
at kreip tų dė me sį į jų pro ble mas, o vy riau sy bė su kū rė 
ofi cia lią psi cho lo gi nės pa gal bos Viet na mo ka ro ve te ra
nams pro gra mą. Bu vo pra dė ti la bai pla tūs ir iš sa mūs 
ty ri mai, sie kiant įver tin ti, ko kią įta ką ka ro pa ty ri mai 
pa da rė grį žu sių ve te ra nų gy ve ni mui. Jie at sklei dė, kad 
kai ku riems iš jų bū din gi il gai trun kan tys ner vi niai su
tri ki mai (jie pa va din ti po trau mi nio stre so sin dro mu), ir 
įro dy ta, kad be jo kios abe jo nės tai bu vo tie sio gi nė ka ro 
pa ty ri mo pa sek mė.

1980 m. Ame ri kos Psi chiat rų aso cia ci ja nau ją ją diag
nos ti nę ka te go ri ją – po trau mi nio stre so su tri ki mą – 
įtrau kė į sa vo ofi cia lią psi chi kos su tri ki mų kla si fi ka ci ją 
DSM (DiagnosticStatisticalManual).

Taip pir mą kar tą psi cho lo gi nės trau mos sin dro mas 
ta po „re a lia“ kli ni ki ne diag no ze. Va ka rų ša ly se da bar 
jau vi suo ti nai ži no ma, kad sun kios gy ve ni mo trau mos 
kai ku riuos žmo nes ga li pa veik ti sun kiai ir il gam. Todėl 
su krečiančius įvy kius pa ty ru siems žmo nėms vi sa da 
yra su tei kia ma ope ra ty vi pro fe sio na li pa gal ba, ku rią 
jie pa pras tai la bai no riai pri ima.

Po trau Mi nio stre so su tri ki Mas

Nau ją ją diag no zę į Tarp tau ti nę li gų kla si fi ka ci ją 
(TLK) įtrau kė ir Pa sau li nė svei ka tos or ga ni za ci ja. Nuo 

1980 m. Ame ri kos psi chiat rų aso cia ci ja, rem da ma si 
nau jais kli ni ki niais ste bė ji mais ir moks li nių ty ri mų 
duome ni mis, po trau mi nio stre so diag no zę tiks li no tris 
kar tus. Reikš min giau si pa pil dy mai pa da ry ti 1994 m., 
kai bu vo pa reng tas diag nos ti nės kla si fi ka ci jos DSM 
ket vir tas lei di mas.

Po trau mi nio stre so su tri ki mui api bū din ti yra dvi gru
pės po žy mių (du kri te ri jai) – 1) iš gy ven ta trau muo jan ti 
si tu a ci ja ir 2) dėl to at si ra dę simp to mai.

1. Trau muo jan ti si tu a ci ja
1) Žmo gus išgy ve no gy vy bei grė su sią si tu a ci ją (ar ba 

asmeniškaipatyrėgrės mę gy vy bei, ar ba ta po liu dytoju 
ki tą žmo gų iš ti ku sios to kios si tu a ci jos, ar ba sužinojo
apie ne ti kė tą ar ti mo žmo gaus mir tį ar ne lai mę). Trau
muo jan tys įvy kiai pa pras tai bū na iš ties sun kūs:

a)  ka ri niai mū šiai;
b)  as me niš kas už puo li mas (sek su a li nė ir fi zi nė 

prie var ta, api plė ši mas, už puo li mas gat vė je);
c)  pa gro bi mas;
d)  pa ė mi mas įkai tu;
e)  te ro ris ti nis už puo li mas;
f)  kan ki ni mas;
g)  įka li ni mas – ka ro be lais vių ar kon cen tra ci jos 

sto vyk lo je;
h)  gam tos ka tast ro fos;
i)  sun kios au to ava ri jos;
j)  grės min ga gy vy bei diag no zė.

2) Grės min go je si tu a ci jo je žmo gus iš gy ve no la bai stip
rias emo ci jas – bai mę, be jė giš ku mą, siau bą.

2. Po trau mi nio stre so simp to mai 
1) Trau muo jančio pa ty ri mo įky rus (pri vers ti nis) pa

si kar to ji mas:
a)  įky rūs įvy kio pri si mi ni mai;
b)  koš ma riš ki sap nai apie įvy kį;
c)  jaus mas, lyg įvy kis vėl kar to tų si;
d)  iš ori niai ar vi di niai sti mu lai, pri me nan tys įvy kį, 

su ke lia di de lę įtam pą ir dir glu mą.
2) Su trau ma su si ju sių sti mu lų vengimas:

a)  ven gi mas minčių, jaus mų, po kal bių, su si ju sių 
su trau ma;

b)  ven gi mas veik los, vie tų ir žmo nių, su si ju sių su 
trau ma;

c)  am ne zi ja – ne ga li at ga min ti svar bių trau mos 
as pek tų;

d)  pra ra di mas su si do mė ji mo ta veik la, ku rią mė go 
anksčiau;

e)  jaučia si ati to lęs nuo ki tų, su sve ti mė jęs;
f)  ri bo tas jaus mų dia pa zo nas (pvz., nesugebėjimas 

mylėti);
g)  jaus mas, kad ne tu ri at ei ties (pvz., ne si ti ki kar

je ros, šei mos, vai kų ar tie siog nor ma laus gy ve
ni mo).

DA nU TĖ GAILIenĖ
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3) Nuo latpadidėjęsdirglumas:
a)  mie go su tri ki mai;
b)  ir zlu mas, leng vai su pyks ta;
c)  sun ku su si kon cen truo ti;
d)  pa di dė jęs bud ru mas;
e)  pa di dė jęs bai min gu mas.

Po trau mi nių su tri ki mų ne ga li ma lai ky ti leng vais, 
jie kar tais la bai pa keičia žmo nių gy ve ni mą ir su ke lia 
net sa vi žu dy bės pa vo jų. Bet, ki ta ver tus, pro fe sio na lų 
ter mi nais ta riant, prog no zė yra ge ra – ypač jei rei ka lui 
esant žmo gus gau na tin ka mą pa gal bą, jis vėl pra de da 
gy ven ti visa ver tį gy ve ni mą.

Šiuo me tu spe cia lis tai jau vis dau giau kal ba apie tai, 
kad ap ra šy tas po trau mi nio stre so su tri ki mas nu sa ko 
tik trum pa lai kes ūmių trau mų pa sek mes, bet ne ap ima 
tų at ve jų, kai trau ma vi mas tru ko il gai (pvz., po li ti nės 
rep re si jos, il ga lai kis trau ma vi mas vai kys tė je) ir su kė
lė ne tik ap ra šy tuo sius simp to mus, bet ir cha rak te rio 
pa ki ti mus. To dėl siū lo mos nau jos diag nos ti nės ka te
go ri jos (pvz., vik ti mi za ci jos sin dro mas ir kom plek si nis 
po trau mi nis sin dro mas), ku rios tiks liau at spin dė tų 
mi nė tus ypa tu mus.

TRAU MOS pO VeI KIS VĖ LeS nĖMS KAR TOMS IR 
„VIK TI MI zA CI JOS“ pRO bLe MA

Ko kią įta ką tė vų pa tir tos kančios da ro jų vai kams? Ar 
ga li ka ro trau mos bū ti per duo da mos kar tos, ku ri jas pa
ty rė, ki tai kar tai, ku ri jų ne pa ty rė? Ar ga lė jo bū ti, kad 
tė vai bu vo taip pri slėg ti pa tir tų trau mų, kad jų vaikai 
bu vo pri vers ti vi są lai ką gy ven ti to pa ty ri mo veikia mi?

Sep tin to de šimt mečio pra džio je Va ka rų ša ly se – Ka

na do je, JAV, Iz ra e ly je, Eu ro pos kraš tuo se – pa si ro dė 
di de lį su si do mė ji mą su kė lę dar bai, ku riuo se ap ra šo ma 
va di na mo ji ant ro ji kar ta – iš gy ve nu sių jų ho lo kaus tą 
vai kai, gi mę jau po ka ro. Psi cho lo gai ir psi chiat rai 
pa skel bė, kad jiems bū din ga apa ti ja, ne ge bė ji mas su
si for mu luo ti pro fe si nių tiks lų, ne ri mas, pa sy vu mas 
ir abe jingu mas sa vo tė vų sie kiams, ypač tau tiš ku mo 
ir re li gi jos klau si mais. Su au gę iš gy ve nu sių jų vai kai, 
ku rie nie kad ne pa ty rė konc la ge rių siau bo, pa si žy mė jo 
to kiais pat bruo žais kaip tė vai: dep re si ją jie trak ta vo 
kaip na tūra lią re ak ci ją į gy ve ni mo sun ku mus, ne mo
kė jo tin ka mai iš reikš ti ag re si jos, emo ciš kai bu vo la bai 
pri klau so mi nuo tė vų. Kai ku rie iš jų tvir ti no, kad ho
lo kaus tas bu vo svar biau sias įvy kis, pa vei kęs jų gy ve
ni mą, ne paisant to, kad tai at si ti ko dar jiems ne gi mus. 
At si ra do eti ke tė „antros kar tos sin dro mas“. Pa teik ta 
kli ni ki nių įro dy mų, kad ho lo kaus to pa ty ri mas vei kia 
net treči ą ją kar tą. Pa si girdo tvir ti ni mų, kad tai tu rės 
įta kos ne ži nia ko kiam skaičiui bū si mų kar tų.

Tačiau grei tai pa si ro dė, kad vi sos šios iš va dos re mia si 
tik ne di de liu kie kiu at ski rų kli ni ki nių ste bė ji mų. Psi cho
a na li ti nės pa krai pos au to riai ap ra ši nė jo psi chiatri nės ar 
psi cho te ra pi nės pa gal bos be si krei piančius pa cien tus ir 
da rė api ben dri ni mus apie vi są vai kų kar tą. Be to, be veik 
vi si to kie ap ra šy mai bu vo apie žy dų vai kus, nors konc
la ge riuo se ka lė jo ir ne žy dų tau ty bės žmo nės. Mė gi nant 
pa tik rin ti kli ni ki niuo se ap ra šy muo se iš kel tas prie lai das 
kon tro liuo ja mais moks li niais ty ri mais, pa si ro dė, kad 
la bai daž nai šių prie lai dų ty ri mai ne pa tvir ti na (ir iki 
šiol nė ra aiš kiai at sa ky ta į klau si mą, ar yra trau mos 
po vei kis ant ra jai kar tai), nors pir mos kar tos trau muo tų 
žmo nių kli ni ki nius em pi ri nius ap ra šy mus kon tro liuo
ja mos stu di jos pa tvir ti na be veik vi sa da.

VIe nOS DIAG nO zĖS IS TO RI JA
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Sku bo ti tvir ti ni mai apie tai, kad vi sai vai kų kar tai 
bū din gi psi cho pa to lo gi niai su tri ki mai, pir miau sia labai 
žei dė juos pačius. 1979 m. Niu jor ke vy ko pir mo ji tarp
tau ti nė ho lo kaus to au kų vai kų kon fe ren ci ja. Dau gu ma 
jos da ly vių, ant ro sios kar tos at sto vų, pro tes ta vo prieš 
tai, kad psi chi kos svei ka tos spe cia lis tai jiems kli juo ja 
stig ma ti zuo jančias eti ke tes apie psi cho pa to lo gi nius 
su tri ki mus ir as me ny bės trū ku mus20.

„1985 m. man į ran kas at si tik ti nai pa kliu vo kny ga 
„Ho lo kaus to kar tos“, – ra šo psi cho lo gė iš Nor ve gi jos 
 Elli nor F. Ma jor, 1996 m. pa skel bu si di de lę stu di ją 
apie po li ti nes rep re si jas iš gy ve nu sių žmo nių vai kus. 
– Būdama duk ra žmo gaus, iš gy ve nu sio ho lo kaus tą, 
ne dve jo da ma šią kny gą nu si pir kau ir puo liau skai ty ti. 
Kny gos au to riai pri klau sė Psi cho a na li ti nių ho lo kaus
to po vei kio ant ra jai kar tai ty ri mų gru pei, [...] trau mos 
per da vi mas iš kar tos į kar tą bu vo kny gos pa grin di nė 
te ma, [...] ap ra šy mai ar at ve jai bu vo la bai įdo mūs 
skai ty ti ir tik rai kė lė emo ci nių iš gy ve ni mų, [...] tačiau 
ma ne nu ste bi no iš va dos ir api ben dri ni mai, pa da ry ti 
iš kli ni ki nių at ve jų, – kad, pa vyz džiui, vie no pa cien to 
at ve jis ga li bū ti mo de lis, pa gal ku rį įma no ma per pras ti 
„iš li ku sių jų vai ko kom plek są“, iš ryš kė ju sį po ana li zės 
[...]. Kny gos epi lo ge au to riai kon tro ver siš kai svars to, „ar 
iš gy ve nu sių jų vai kai tu ri nors ma žiau sią ga li my bę lik ti 
psi chiš kai svei ki, – tai yra ar jie ga li my lė ti ir džiaug tis 
dar bu ir po il siu“. Jų iš va da ga na pe si mis tiš ka.

„Ho lo kaus to kar tos“ pa ža di no ma no su si do mė ji mą 
trau mų per da vi mu iš kar tos į kar tą, la biau siai dėl to, 
kad per ap ra šy tus ana li zės at ve jus aš ne su pra tau kny
go je pa tei kia mų pa aiš ki ni mų.“21

Au to rės tė vas bu vo vie nas iš ne dau ge lio Nor ve gi jos 
žy dų, per gy ve nu sių ho lo kaus tą. „Mū sų na muo se apie 
jų ka ro iš gy ve ni mus bu vo to ta li ty la – tik iš ta tui ruo tas 
nu me ris ant ran kos pri min da vo mums apie jo kalė ji mą 
Auš vi ce.“22 Tačiau ji abe jo ja, ar tik rai yra bū ti na, kad 
tė vai pa sa ko tų vai kams apie sa vo trau mas. Tai tik ra 
di le ma, tvir ti na Ma jor, nes bu vu siems ka li niams kal bė
ji mas apie sa vo pa ty ri mą ke lia daug emo ci nių sun ku mų, 
o ir vai kams nė ra leng va klau sy tis is to ri jos, ku ri yra ne 
šiaip is to ri ja, o jų tė vų kančios.

Dau gė jant dar bų apie il ga lai kį ža lo jan tį trau mos 
po vei kį, to po vei kio ne igi mas ir ig no ra vi mas pa ma žu 
vir to prie šin ga ten den ci ja – vik ti mi za ci ja. Po trau mi niai 
su tri ki mai daž nai im ti lai ky ti bū ti nais, ne iš ven gia mais 
ir ne grįž ta mais. Ma žai krei pia ma dė me sio į vi di nius ir 
iš ori nius veiks nius, ku rie pa de da žmo nėms įveik ti net 
sun kiau sias trau mas.

Prieš ke le tą me tų te ko gir dė ti is to ri ją, ap ra šy tą Aust
ri jos spau do je. Vie ną ma žą Aust ri jos mies te lį su krė tė 

di de lė tra ge di ja: įvy kus spro gi mui šach to je, bu vo už
griū ti ke li žmo nės. Jų gel bė ti iš ėju si gru pė vi sa žu vo. 
Ši ne lai mė su krė tė vi są ša lį. Šis įvy kis ku rį lai ką bu vo 
ži niask lai dos dė me sio cen tre – laik raščiai, ra di jas ir 
te le vi zi ja nuo lat skel bė re por ta žus iš tra ge di jos vie tų. Į 
mies te lį at vy ko psi chi nės pa gal bos spe cia lis tų bri ga da, 
tu rė ju si pa dė ti ne lai mės su krės tiems žmo nėms. Tačiau 
mies te lio gy ven to jai tam ryž tin gai pa si prie ši no – kaip 
Vi du ram žiais, jie už si da rė baž nyčio je ir pa reiš kė ne iš ei
sią iš ten, kol tai ne bus at šauk ta. „Mums ne rei kia jo kių 
„psi“ pa gal bų. Esa me ben druo me nė, ir esa me įpra tę 
pa dė ti vie ni ki tiems iš ti kus ne lai mei.“

Tai gi ir ty ri muo se, ir prak ti ko je su si kau pė pa kan ka mai 
daug žen klų apie vien pu sio po žiū rio į sun kaus trau ma
vi mo pa sek mes grės min gu mą. Nors aki vaiz du, kad kai 
ku riems žmo nėms jos tik rai su ke lia skau džių il ga lai kių 
pa ki ti mų, bet taip pat duo me nys ro do, kad ir tarp pa ty
ru sių il ga lai kį trau ma vi mą la bai ne ma ža as me nų, ku rie 
ne tu ri jo kių psi cho lo gi nių su tri ki mų. Net ir la bai sun
kius įvy kius iš gy ve nę žmo nės su ge ba tvarky tis su sa vo 
gy ve ni mu, su ku ria šei mas, pa sie kia pui kių pro fe si nių 
lai mė ji mų. Taip pat nustatyta, kad konc lage rių kančios 
at si lie pia au koms net pra ėjus be veik pen kias de šim t me tų 
po jų iš lais vi ni mo, bet tai ne reiškia blo gos adap ta ci jos 
– tie žmo nės gy ve na visa ver tį gyve ni mą, ne pai sant kai 
ku rių juos ka muo jančių sun ku mų23. Tai gi žmo nės ne tik 
ga li bū ti vei kia mi sun kių gy ve ni mo iš ban dy mų, bet taip 
pat jie tu ri vi di nių re sur sų ir su ge ba įveik ti sun ku mus. 
To dėl pas ta ro jo me to ty ri muo se sten gia ma si do mė tis ne 
tik trau mos ne ga ty viu povei kiu, ri zi kos veiks niais, bet 
ir va di na mai siais ap sau gi niais veiks niais – kas su tei kia 
žmo nėms stip ry bės, kaip dra ma tiš ki iš gy ve ni mai tam pa 
iš šū kiu, su bran di nančiu ir už grū di nančiu as me ny bę, 
ko kią reikš mę čia tu ri įsi ti ki ni mai, ide a lai, žmo nių so li
da ru mas, ko kie ki ti svar būs veiks niai?

O KO MU nIS TI nIų Rep Re SI Jų AU KOS?

Jų trau ma vi mo is to ri ja bu vo la biau kom pli kuo ta ne
gu ho lo kaus to ar Viet na mo ka ro da ly vių. Pa grin di nis 
da ly kas – jų trau mos tru ko daug il giau. Ho lo kaus to 
ar ka ro be lais vių sto vyk lų au kos po iš lais vi ni mo bu vo 
pri pa žin tos nu ken tė ju siai siais, jiems su tei kia mos kom
pen sa ci jos ir jų fi zi nei bei psi chi nei svei ka tai rei ka lin ga 
pa gal ba. (Tie sa, kaip jau mi nė ta, daž nai net ir ta da ka ro 
trau mų žaiz dų ne įma no ma vi sai iš gy dy ti.)

So vie tų rep re si jų au kos ne tik ne su lau kia jo kios pa gal
bos, bet ir to liau trau muo ja mos dar pen kias de šimt me tų 
po ka ro. Net ir grį žę po la ge rių ir tremčių, jie ne si jaučia 
sau gūs. Dau gu ma ne be at gau na sa vo na mų, yra per se

20 Cit. pa gal Ma jor e. F., War Stress in a Trans ge ne ra tio nal Per spec-
ti ve, Os lo: Uni ver si tas Os lo en sis, 1996.

21 Ibid., p. IV.
22 Ibid., p. 5.

23 Kuck K., Cox b. J., „Symp toms of pTSD in 124 Sur vi vors of 
the Holocaust“, in: Ame ri can Jour nal of Psy chiat ry, 1992, vol. 149,  
p. 337–340.

24 Her man J. L., op. cit., p. 8–9.
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kio ja mi – ir jie, ir jų šei mos, – ne ga li mo ky tis, gau  ti 
adek va taus dar bo, yra pri vers ti slaps ty tis ir pan.

Tik pra si dė jus At gi mi mui, Lietuvos vi suo me nė je kilo 
di de lis su si do mė ji mas po li ti niais ka li niais, trem ti niais ir 
kitais per se kio tais žmo nė mis, ku rį vė liau pa kei tė tam tik
ras abe jin gu mas. Kaip juos pa vei kė tai, kad ga na staiga 
jie vėl pri si mi nė sa vo trau mas, apie ku rias bu vo privers ti 
ty lė ti? Ko iš vi so rei kia, kad šiems žmo nėms bū tų pa dė ta 
su ma žin ti ža lo jančias trau mų pa sek mes?

Stu di juo ti psi cho lo gi nes trau mas reiš kia tap ti siau
bin gų įvy kių liu dy to ju. Kai tie įvy kiai bū na gam tos 
reiški niai ar ba „Die vo pirš tas“, liu dy to jai na tū ra liai 
ima už jaus  ti au kas. Tačiau kai trau mas su ke lia žmo
nės, liudy to jai bū na pri vers ti rink tis tarp au kos ir 
skriau dė jo. To kiuo se kon flik tuo se ne įma no ma iš lik ti 
mo ra liai neut ra liems. Ne iš ven gia mai ten ka rink tis, 
kie no pu sę pa lai ky ti.

La bai vi lio ja sto ti į skriau dė jo pu sę. Jis te rei ka lau ja, 
kad liu dy to jas nie ko ne da ry tų. Jis tai ko si į vi suo ti nį 
troš ki mą ne ma ty ti, ne gir dė ti ir ne kal bė ti nie ko bloga. 
Ki ta ver tus, au ka pra šo liu dy to jo da ly tis skaus mu. 
Aukai rei kia, kad liu dy to jas veik tų, da ly vau tų ir pri
si min tų. Ei tin ge ris, psi chiat ras, ty ręs bu vu sius na cių 
kon cen t ra ci jos sto vyk lų ka li nius, ši taip ap ra šo nu
ožmų au kos ir liu dy to jo in te re sų kon flik tą: „Ka rą ir jo 
au kas pa sau lis no ri pa mirš ti, ant vis ko, kas skau du ir 
ne ma lo nu, užme ta ma už mir ši mo skrais tė. Dvi pu sės 
sto ja vie na prieš ki tą: vie no je – nu ken tė ju sie ji, ku rie 
tik riau siai no ri užsi mirš ti, bet ne ga li, o ki to je – žmo nės 
su stip riais, nors daž nai ne są mo nin gais mo ty vais, ku rie 
ir la bai sten gia si vis ką pa mirš ti, ir iš tik rų jų pa mirš
ta. Ši dvi ko va [...] abiem pu sėms ne re tai bū na la bai 
skaus min ga. Šia me ty liame, ne ly gia verčia me dia lo ge 
pra lai mi [...] sil p niausie ji.

Steng da ma sis iš veng ti at pil do už nu si kal ti mus, 
skriau dė jas da ro vi sa, ką ga li, kad pa grei tin tų už si
mir ši mą. Slap tu mas ir ty la yra prie ša ki nė skriau dė jo 
gy ny bos li ni ja. Jei ne pa vyks ta vis ko nu slėp ti, skriau
dė jas ska ti na pa sau lį abe jo ti au kos pa ti ki mu mu. Jei 
jos ne iš ei na vi siš kai nu til dy ti, skriau dė jas bent jau 
pa si sten gia pa da ry ti taip, kad nie kas ne si klau sy tų. 
Tam jis pa tei kia įspū din gą ar gu men tų se ri ją, nuo įžū
laus ne i gi mo iki iš ra din gos ir ele gan tiš kos ra cio na li za
ci jos. Po kiek vie no žiau raus įvy kio iš girs ta me vis tuos 
pačius pa si tei si ni mus: taip ne bu vo; au ka me luo ja; au ka 

su tiršti  na spal vas; au ka pa ti pri sip ra šė; ga liau siai pa
mirš ki me vie ną kar tą pra ei tį ir gy ven ki me to liau. Juo 
skriau dėjas ga lin ges nis, juo tvirčiau jis ga li pa sa ko ti 
sa vo ver si ją ir juo la biau ti ki ma jo žo džiais“24.

Tai gi vie nas la bai svar bus veiks nys įvei kiant pra
eities trau mas yra vi suo me ni nis ir po li ti nis trau mos 
pri pa ži ni mas. Vi si sim bo li niai to kio pri pa ži ni mo žen klai 
– at mi ni mo die nos, me mo ria lai, kančių pa mi nė ji mai, 
ku riuo se da ly vau ja vals ty bių va do vai, aukš ti pa rei gū nai, 
plačio ji vi suo me nė – be ki tų, tu ri ir la bai svar bią te ra
pi nę reikš mę. Jei vi suo me nė pri pa žįs ta au kų kančias, 
tai ma ži na jų ne ri mą ir prie šiš ku mą25.

Va ka rų Vo kie ti ja lai ko ma vie nu iš ge riau sių pra ei
ties trau mų įvei ki mo pa vyz džių. Jos „su si do ro ji mas“ 
su na cio nal so cia lis ti ne pra ei ti mi iš ties bu vo ga na sėk
min gas. Šia me pro ce se la bai svar būs bu vo ma žiau siai 
ke tu ri kom po nen tai:

1)  bau džia mo sios tei sės tai ky mas, pvz., Niurn ber go pro
ce se, taip pat tei siant kon cen tra ci jos sto vyk lų per so na lą;

2)  fi nan si nės prie mo nės: kom pen sa ci jos au koms ir 
Iz ra e lio vals ty bei;

3)  po li ti nės ir kon sti tu ci nės prie mo nės;
4)  psi cho lo gi nispe da go gi nis „per dir bi mo“ pro ce sas.26

Kaip ži nia, Lie tu vo je ne įvyk dy ta nė pu sės šios prog
ra mos. Pir miau sia, ki taip ne gu na cio nal so cia lis ti nė 
ideo  lo gi ja, ko mu nis ti nė ide o lo gi ja ofi cia liai ne bu vo 
pa skelb ta nu si kals ta ma. Be veik nė ra nu teis tų ir kon
krečių komu nis ti nių rep re si jų vyk dy to jų. Ne įvyk dy ta 
„de ko mu ni za ci ja“, ku ri bū tų ana lo giš ka „de na ci fi ka ci
jai“, da ro ne įma no mas įgy ven din ti ir ki tas prie mo nes, 
ska ti nančias „per dir bi mo“ pro ce są.

Po ko mu nis ti nė je erd vė je be veik nė ra ir moks li nių 
ty ri mų apie il ga lai kes ko mu nis ti nių rep re si jų su kel tų 
trau mų pa sek mes. Pa si ro dė dar tik pir mi šiai pro blema
ti kai skir ti dar bai: aiš ku, ne Lie tu vo je, o Es ti jo je (kai 
ku rie kli ni ki niai pa ste bė ji mai apie rep re suo tų jų psi cho
so cia li nius ypa tu mus27), Lat vi jo je (trum pu klau si mynu 
su rink ti duo me nys apie bu vu sių trem ti nių si tu a ci ją28), 
bu vu sio je Ry tų Vo kie ti jo je (bu vu sių po li ti nių ka li nių 
iš sa mus psi cho lo gi nis ty ri mas29).

Gal po stū miu pra dė ti rim tai moks liš kai ty ri nė ti šias 
pro ble mas taps Vil niaus uni ver si te to Kli ni ki nės psi
cho lo gi jos ka ted ros ir Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do ir 
rezis ten ci jos ty ri mo cen tro pra dė tas ty ri mo pro jek tas 
„Sovie tų ir na cių rep re si jų psi cho lo gi nės pa sek mės“.

25 Staub e., „We Can Cre a te a Dif fe rent World: The Ori gins and 
preven tion of Ge no ci de and Mass Kil ling“, in: Psy cho lo gie 2000. R. K. 
Sil be rei sen, M. Reit zle (Hrsg.), Be richt über den 42. Kon gress der Deut-
schen Ge sel lschaft für Psy cho lo gie In Je na 2000, 2000, S. 159–173.

26 Cit. pa gal Mac pher son M., „Wor king through the Trau ma of po li ti
cal Op pres sion: Fo cus on eastern eu ro pe and the USSR“, in: PSAM RA 
/ In teg ral Stu dies, ber lin FRG, 1992, bd. 3, S. 1–12.

27 no or H., „Ko mu nis ti nių nu si kal ti mų žmo ni jai pa sek mės. psi cho
lo gi niai at ra di mai es ti jo je“, in: Tarp tau ti nio kon gre so „Ko mu niz mo 

nu si kal ti mų įver ti ni mas“, vy ku sio 2000 m. bir že lio 12–14 d. Vil niu je, 
pra ne ši mų te zės, p. 11–13.

28 Vid ne re M., Ar asarâm tas nav pierâdâms... (Rep resçto cilvçku 
pârdzîvo ju mu pie re dze), Rîga: Lat vi jas uni ver sitâte, 1997; Vid ne re M., 
nu cho A. O., Lat vian Sur vi vors of De por ta tions, Ra Ka, 2000.

29 Maercker A., Schützwohl M., „psychological Longterm effects of 
political Imprisonment in the Former German Democratic Republic: 
Findings from a Group Comparison Study“, in: Social  Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology, 1997, vol. 32, p. 434–442.
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Jau be veik vi siš kai įsi ga lė jęs, tai gi 
stip riau sias, pro gre sy viau sias, nau
jau sias, aist rin giau sias Lie tu vos in te
lek tu a lų žiū ros į mū sų tik ro vę bū das 
šian dien ne abe jo ti nai sie ti nas su po
stmo der niz mo var du. Dau ge lis di de lio 
dė me sio su si lau kiančių dis ku si jų, kon
fe ren ci jų, pa mi nė ji mo programų yra 
pa žy mėtos žo džio „po stmo der niz mas“. 
Reikš da mas san ty kių su tra di ci ja, 
tra di ci niais po žiū riais, te ori za vi mo 
bū dais bei ver ty bė mis, su tra di ci ne 
va ka rie tiš ka kul tū ra nu trau ki mą, 
Va ka ruo se, sa vo gim ti nė je, jis ne tu ri 
vie no vi siems pri im ti no api  brėži mo. 
Ten, iš kur jis ki lęs, ben drai kul tū ros 
rai dai po stmo der niz mas nepa da rė 
triuš ki na mos įta kos, bu vo su tram dy
tas ir įspraus tas į aka de mi nių struk
tū rų rė mus. Tad ko dėl jis, grįž tan tis 
į is to ri jos už marš tį ten, stai ga ta po 
toks po pu lia rus čia? Ko kį „post“ jis 
čia reiš kia?

Po stmo der niz mas Lie tu vo je pir
miau sia reiš kia sie kį įsi jaus ti į sa vo, 
kaip gy ve nančių ki to kio je vi suo me nė
je, pa dė tį bei ban dy mą ją ap tar ti. Šis 
sie kis itin ak ty vus ta po vi sai ne se niai, 
tuo met, kai mū sų „pa tir ti mis“ pra dė jo 
do mė tis tie, ku rie jų ne tu ri. Ne rei kia 
pa mirš ti, kad „post“ sa vi vo kos plėto
ji mas vie ti niams in te lek tu a lams yra ir 
nau din gas: jis šian dien gau siai fi nan
suo ja mas tarp tau ti nių fon dų. Ne pai
sant to, po stmo der niz mas Lie tuvo je 
tam pa da lies in te lek tu a lų kas die nių 
vertinimų at skai tos taš ku bei pra de da 
reikš ti la bai kon krečius da ly kus.

Lie tu vo je po stmo der nis ti nis gal vo
ji mas re mia si su vo ki mu, jog gy ve na
me lai ke ir vie to je, ku rie yra „post“: 
po stto ta li ta riz me, po stso vie tiz me,  
po sti de o lo gi jo je, po stpa ra dig mo je ir 
gal net po stmoks le, kad esa me at si dū

akaDemybė

Uo gie nė va kar, uo gie nė ry toj
TOMAS DAUGIRDAS

mučio Kar ma la vičiaus lap kričio mė ne
sį „Li te ra tū ro je ir me ne“ iš spaus din ta 
re cen zi ja „postinei“ Ar tū ro Te reš ki no 
kny gai „Kū no žy mės“. Jo je, be ki ta 
ko, tei gia ma: „Jei pa aiš kė tų, kad to 
ero tiz mo lie tu vių na cio na liz me nė ra, 
kaip ma no, pa vyz džiui, ne vie na pro
fe so rė, tai blo giau ne Te reš ki nui, o to 
na cio na liz mo tė vū nams, vi sai gau siai 
be kū nei fik ty vaus so ciu mo gi mi nei“. 
Vi suo me nė, bu vu si „an te“, nu ra šo
ma kaip vie na reikš miš kai fik ty vi bei 
ne si gė di ja ma jos vie ton įsta ty ti sa vo 
pačių pa dirb tus mu lia žus.

Ne ge riau „post“ pa sau ly je se ka si 
ir anksčiau ne ginči ja mo mis lai ky toms 
ver ty bėms. Są ži nės grau ža tis, ky lan
ti dėl kažka da pa da ry tų po el gių, yra 
ne iš ven gia mas ir bū ti nas žmo gaus 
pa ly do vas, lei džian tis jam kas die ny
bė je skir ti gė rį nuo blo gio bei veng ti 
šio ir siek ti pir mo jo. Su nai ki nus is
to ri ją, be abe jo, ne ga li lik ti ir jo kios 
mo ra lės. „Post“ si tu a ci jo je esan tis 
Eu ge ni jus Ali šan ka de kla ruo ja es
ant bū ti ną ki tą kal bą, pa kei siančią 
„im pe ra ty vi nę mo ra li zuo jančią re to
ri ką“: „po stmo der nu sis vaiz di ji mas 
pa si ren ka ne amo ra lu mo stra te gi ją, o 
ki tą kal bė ji mo tak ti ką, ku rios tiks las 
yra at skleis ti kin tančio pa sau lio kon
tū rus, gal tiks liau – ply šius, trū kius, 
paga liau – nie kį, tuš tu mą“. Į mo ralės  
vie tą sto ja ne nu trūks ta mas trau mi

nių vaiz di nių, pa tirčių 
mul tip li   kavi mas. Vien 
trau mų, lūžių pa ieš kos, 
o gal net jų su kė li mas 
ga li tap ti nuo  sek laus 
po stmo der nis to ver tais 
tikslais.

To kio nau jo is to ri nio 
ir ver ty bi nio po stmo der
naus dis kur so gy do ma 

rę vi siš kai ki to kia me pa sau ly je ne gu 
anas is to ri jos už marš tin nu ė jęs „an
te“. Ma ža to, „post“ at si ran dąs kaip 
ra di ka laus lū žio, per trū kio is to ri jo je 
ir vi suo me nė je pa sek mė, vi suo me nės 
ir kiek vie no žmo gaus iš gy ve na mas 
kaip trau ma. Po stmo der nis tai yra 
tie žmo nės, ku rie šią trau mą re gi, yra 
pa si ren gę tai pa ro dy ti ir su ža lo tai, 
sa vo trau mos ne no rinčiai su vok ti, 
to dėl iš pro tė ju siai, vi suo me nei bei 
taip ją iš gy dy ti.

Kas ga lė tų šį sie kį smerk ti? Aki
vaiz du, kad mū sų vi suo me nė iš tiesų 
ne su si vo kia, kas esan ti, to dėl kiek vie
na pa stan ga nu skaid rin ti pa dė tį yra 
svei kin ti na. Pa si ti kė ji mą iš pra džių 
ga li kel ti ir pats vi suo me nės gy dy mo 
bū das. Po stmo der nis tų siū lo ma pa 
nacė ja daž niau siai įvar di ja ma kaip 
„nau  jas iš ori nis dis kur sas“, tai yra 
nau jas kal bė ji mo, vaiz da vi mo bū das. 
Pra dė ję ki taip, nau jai, ne ti kė tais ra
kur sais ap ta ri nėti bu vu sią tik ro vę, 
su kur si me ir nau jo tik ro vės ma ty mo 
kryp tis.

Tačiau ko kį nau ją vaiz dą po stmo
der nis tai vi suo me nei at ve ria, ko kiam 
nau jam re gė ji mui iš va lo jos akis? Jei 
pa žvelg si me įdė miau, pa ma ty si me, 
kad jie jos re gė ji mą kaip tik ap ri bo ja. 
Jie yra taip su sie ję sa vo re gė ji mą su 
„post“ ri ba, jog kaip sa vai me gerą da
ly ką pri ima  vi sa, kas pa žy mė ta „post“ 
žy me. Nau jas kal bė  ji mas, 
ma ty mas, ku ris tu rė tų 
iš lais vin ti gy ve ni mą nau
jiems ho ri zon tams,  tam pa 
vi siš kai ak las aki vaiz džiai 
tie sai, ne tiek pa aiš ki na 
is to ri ją bei jos lū žius, kiek 
ku ria nuo tik ro vės ati trū
ku sias vaiz  duo tės erd ves. 
Ver ta su si pa žin ti su Ra
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vi suo me nė tu rė tų at si sa ky ti vi sų 
sai tų su sa vo is to ri ja bei no ro skir ti 
ge rus ir blo gus da ly kus ne tik pra
ei ty je, bet ir da barty je. Iš „an te“ bei 
ver ty bių iš silais vi nę žmo nės tu rė tų 
būti ir vi siš kai laimin gi. Ne sun ku 
pa ste bė ti, jog iš skir ti nis vaid muo čia 
ten ka in te lektu a lui, ryž tin gai brė
žiančiam „post“ ri bą bei tuoj pat ją 
per žen giančiam. Tačiau ko kia ta ri ba, 
ski rian ti „an te“ ir „post“? 

Lie tu vo je ši ri ba yra la bai leng vai 
po li tiš kai ir vi suo me niš kai nu sta to ma. 
Tai yra is to riš kai so viet mečio pa bai gą 
žy mė jęs po li ti nis ir vi suo me ni nis lū žis. 
Bet ar koks nors lū žis yra įvy kęs ir 
po stmo der niz mą iš pa žįs tančių in te lek
tu a lų są mo nė je? Šian dien po stmo der
nie ji in te lek tu a lai apie įvy kį, ski rian tį 
„an te“ ir „post“, kal ba taip, lyg jis 
bū tų įvykęs sa vai me kaip kas die nis 
ar kiek re tes nis gam tos reiš ki nys, 
toks kaip lie tus ar oro at ša li mas. Lyg 
jis bū tų toks na tū ra lus, kad ne rei ka
lau tų jo kių as me ni nių, sa ve su šiuo 
įvy kiu sais tančių, tai gi ir ver ty bi nių 
pa stan gų. 

Daž niau siai apie „post“ si tu a ci ją 
kal ba ma iš po zi ci jų žmo gaus, ku ris 
nie ko prieš tai ne nu jau tė, o vie ną ry tą 
stai ga pa bu do ir su vo kė esąs „post“, 
tuoj pat už mir šo prieš aki mir ką bu vu sį 
„an te“ bei lyg sa vai me at si nau ji nu
sio mis aki mis pažvel gė į vi sai nau ją 
pa sau lį. Žmo gus nė ra bū ty bė, ku ri 
ga lėtų su nai kin ti sa vo at min tį ne su ža
lo da ma sa vęs. „Post“ sa vi vo ka vi suo
met vei kiau su sais to, o ne iš lais vi na. 
In te lek tu a las, ap tar da mas po li ti nius, 
so cia li nius įvy kius, lė mu sius „post“ 
būk lę, ne ga li su vok ti nei nau jo sa vęs, 
nei nau jos vi suo me nės, ne pri ėmęs jų 
kaip sa vų. Nau ju mo ga li my bės ne ga li 
su teik ti te ra pi nis at min ties, mo ra li nio 
su prie ši ni mo iš try ni mas, o vien tik jos 
pri ėmi mas. 

Nu sig rę ži mo ir „ne pa ste bė ji mo“ 
nuo sta ta bū din ga ne vien po stmo
der niz mą iš pa žįs tan tiems in te lek
tu a lams, bet ir jų an ti po dams, net 
ne pa ste bė ju siems, jog kaž kas įvy ko. 
Jie ne pa ste bi ir ne pri pa žįs ta pačių po
stmo der nis tų, at ro dy tų, ar šiau sių sa vo 

prie šų buvimo. Štai 1989 m. įsteig tas 
ofi cia lus Lie tu vos moks li nin kų laik
raš tis „Moks lo Lie tu va“ man yra nuo
la ti nės nuo sta bos šal ti nis. Įsteig tas 
ryš kiau sio lū žio lai ko tar piu, šian dien 
jis gy vuo ja taip, lyg ne bū tų įvy kę jo
kių vi suo me nės ir žmo gaus po kyčių. 
Jo ku ria ma tik ro vė yra to bu la „an   
te“ idi lė. Čia gau su tęs ti nių, di de lė mis 
fo to gra fi jo mis iš mar gin tų „pro gi nių“, 
pa ne gi ri ko mis sa vo ko le goms moks
li nin kams už pil dy tų straips nių. Itin 
gar bin go am žiaus moks li nin kai pri sta
to mi kaip „mo kę su pras ti gy ve ni mą“, 
kaip besi rū pi nantys ir išgyve nan    tys 
(bū tent so viet mečiu ir šian dien) dėl 
vi suo me nės kul tū ros ir dvasi nių ver
ty bių, ku rias gra si na si nu šluo ti kin
tan tis pa sau lis, išsaugojimo.

Jie pri sta to mi kaip „fe no me nai“, 
jau di nan tys moks li nin kų ben dri ją, 
jais ne nu sto ja ma ste bė tis dėl stoiš kos 
lai ky se nos sun ku mus iš gy ve nančio je 
moks li nė je ap lin ko je. Jie re mia vie nas 
ki tą, ap do va no ja vie nas ki tą įvai rio mis 
pre mi jo mis bei pri pa ži ni mu, džiau gia
si vie nas ki tu. Jie yra aukščiau epo chų 
ir leng vai, be jo kių trau mų ar lū žių 
per ei na iš vie nos į ki tą. Kaip tik jie, 
at lai kę gy ve ni mo smūgius ir ne pa kei tę 
sa vo min ties ei gos, yra žmo nės, ku riais 
tu rė tų sek ti anks tes nius orien ty rus 
pra ra du si vi suo me nė ir jau ni mas. Jais 
bai gia si pa saulis. 

Lie tu vos in te lek tu a lai, vi si tu rin tys 
tą pačią kar tu ir „an te“, ir „post“ 
pa tir tį, šian dien sky la, nu sa vin da mi 
vie ną jos da lį ir ne va taip iš veng da mi 
ki tos. Vie ni gy ve na anks tes nio „an te“ 
rai bu liuo se, ki ti ku ria „post“, ban
dy da mi juo se ne su šlap ti ko jų. Šio je 
si tu a ci jo je iš prin ci po ne ga li ma jo kia 
vai sin ga in te lek tu a lų dis ku si ja, nes 
nė ra jo kio ben dro, pri pa žįs ta mo ir 
priima mo atspirties taško, žy minčio 
pačių „post“ ir „an te“ ga li my bę, ku
riuo ji ga lė tų rem tis. Šian die nos re a
ly bė, dėl sa vo su si py nu sių „an te“ ir 
„post“ pa na ši į Ža lio jo til to so vie ti nį 
dar bi nin ką ins ta liuo ta kvad ra ti ne 
veid  ro di ne gal va, juos ima bau gin ti.

Ne at si tik ti nai po stmo der nis tai Lie
tu vo je, pra ran dan tys sa vo va ka rie tiš

kų ko le gų žais min gu mą, sa vo veik lą 
ne re tai su vo kia itin rim tai, kaip ga lios, 
įtvir ti nančios jų tik ro vės su vo ki mą, 
sie kį. „Po stmo der nio sios ga lios iš šū
kis“ tam pa vie nin te liu įma no mu bū du 
įsi tvir tin ti in te lek tu a lų ben dri jo je, 
iš stu miant ir taip iš gy ve ni mo vie nas 
po ki to pa si trau kiančius anos, po kyčių 
ne pri pa žįs tančios ben dri jos at sto vus. Į 
ga lios san ty kių aiš ki ni mą nu kreip tos 
stip riau sios in te lek tu a lų jė gos le mia 
ne su ge bė ji mą vi suo me nei pa teik ti tik
ro vės aiš ki ni mų. In te lek ti nės gy vy bės 
va ku u mas pil do mas ne dis ku si jo mis, 
o sa vęs in ten sy vi ni mo džiaugs mais 
nuo vi suo me nės ir vie na nuo ki tos 
izo liuo to se, ne ver ty bių, pa žiū rų, at
sa ko my bės, o ko vos drau gų jaus mais 
vie ni ja mo se gru pe lė se.

Po stmo der nių jų in te lek tu a lų no
ras gy ven ti „post“ žy mi pa ma ti nių 
mū sų va ka rie tiš kos kul tū ros ir eg
zis ten ci jos da ly kų il ge sį. Tai no ras 
gy ven ti ir ap mąs ty ti lai ką, ku ris 
nuo lat at si nau ji na, o ne tę sia si be 
jo kių reikš mi nių įvy kių bei po sū kių. 
To kio laiko iš gy ve ni mas la biau siai 
ma to mo mis – po li ti nė mis ir so cia li
nė mis – for mo mis yra mū sų vi suo
me nės gy ve ni mo pa grin das. To dėl 
juo pa ra dok sa liau, kad in te lek tu a lai, 
ku rių pa grin di nis už da vi nys ir tu rė tų 
bū ti šį dvi ly pį pa grin dą ap mąs ty ti, 
pa bė ga į izo liuo tas vie to ves, ku rio se 
ne vyks ta joks lai kas, nė ra lem tin gų 
ap si spren di mų, pra s min gos at sa
ko my bės už sa vo pa si rin ki mus bei 
at ei ties tiks lų kė li mo.

Le wi so Car rol lo ap ra šy ta Ali sa, 
ke liau da ma po keis tus pa sau lius, yra 
su si dū ru si su pa na šia, tų pa sau lių lo
gi ką ati tin kančia, di le ma. Pa no rė ju si 
uo gie nės, ji ga lė jo jos gau ti va kar ar ba 
ry toj, bet nie ka da – šian dien. Uo gie
nės da bar ties tik ro vė, nors ir to kia 
ar ti ma bei aiš kiai ma to ma, bu vo ne
įvei kia mai at skir ta nuo Ali sos, ku riai 
taip ir ne bu vo lem ta jos pa ra gau ti. 
Šios keisčiau sios si tu a ci jos pa si ro dė 
esančios tik mer gai tės sap nas, iš ku rio 
pa bu dus vis kas sto da vo į sa vo vie tas. 
Ar pa ra gaus ka da sa vo uo gie nės Lie
tu vos in te lek tu a lai? 
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KUn KU LIUO JAn TI DIS KU SI JA

Pas ta ro sio mis sa vai tė mis Lie tu vos spau do je, ra di ju je, 
te le vi zi jo je kun ku liuo ja dis ku si ja: Arbussenovėsbaltų
religijapripažintatradicineLietuvosreligija?

At sa ky mas pa pras tas: jei bus žiū ri ma įsta ty mų – nebus 
pri pa žin ta, nes nė ra Lie tu vo je įsta ty mo dėl ku rios nors 
religijospri pa ži ni mo, ypač kai LR Kon sti tu ci ja skel bia, 
kad Lie tu vo je nė ra vals ty bi nės re li gi jos. Lie tu vos Kon sti
tu ci ja kal ba apiebažnyčiųirkitųreliginiųorganizacijų 
pri pa ži ni mą, įsta ty mai – apie siau res nių ir pla tes nių 
re li gi nių su si vie ni ji mų –religinių bendruomeniųir
bendrijų pri pa ži ni mą, o tai nė ra tas pats. Re li gi ja – tai 
ti kė ji mo dok tri na, mo ra lė, kul tas sa voidealiąjaforma, 
o baž nyčia, re li gi nė ben druo me nė, ben dri ja – kon kretus 
kuriosnorsreligijosišpažinėjųsambūris.

Jau iš šių po ros sa ki nių ma ty ti, kaip svar bu bet ku
rio svars ty mo pra džio je iš si aiš kin ti var to ja mų ter mi nų 
reikš mę, kad, vie nam kal bant apie akėčias, ki tas ne
dės ty tų apie ve žėčias.

Ka dan gi ket ve rius me tus (1989–1993) esu bu vęs RBB 
įsta ty mo ren gi mo dar bo gru pės na rys ir da ly va vęs svars
tant Kon sti tu ci jos pro jek tą (1992), jaučiuo si ne blo gai 
su si pa ži nęs su tais abiem tei si niais do ku men tais. Čia 
no rėčiau pri sta ty ti svar biau sias jų nuo sta tas rū pi mu 
klau si mu kar tu su sa vo pa mąs ty mais.

KĄ SA KO LR KOn STI TU CI JA?

Re li gi jos iš pa ži ni mo ir sklei di mo lais vę ir ap skri tai 
min ties bei są ži nės lais vę už tik ri na LR Kon sti tu ci jos 
26 straips nis. Jis sa ko:

Min ties, ti kė ji mo ir są ži nės lais vė yra ne var žo ma.
Kiek vie nas žmo gus tu ri tei sę lais vai pa si rink ti bet ku rią re li gi  ją 
ar ba ti kė ji mą ir vie nas ar su ki tais, privačiai ar vie šai ją iš pa žin ti, 
at li ki nė ti re li gi nes apei gas, prak ti kuo ti ti kė ji mą ir mo ky ti jo.

Kon sti tu ci jos 43 straips nis nu sta to re li gi nių ben druo
me nių ir ben dri jų tei si nę būk lę:

Vals ty bė pri pa žįs ta tra di ci nes Lie tu vo je baž nyčias bei re li gi nes 
or ga ni za ci jas, o ki tas baž nyčias bei re li gines or ga ni za ci jas – 
jei gu jos tu ri at ra mą vi suo me nė je ir jų mo ky mas bei apei gos 
ne pri eš ta rau ja įsta ty mui ir dorai.
Vals ty bės pri pa žin tos baž nyčios bei ki tos re li gi nės or ga ni za

ci jos tu ri ju ri di nio as mens tei ses.
baž nyčios bei re li gi nės or ga ni za ci jos lais vai skel bia sa vo moks
lą, at lie ka sa vo apei gas, tu ri mal dos na mus, lab da ros įstai gas 
ir mo kyk las dva si nin kams reng ti.
baž nyčios bei re li gi nės or ga ni za ci jos lais vai tvar kosi pa gal 
sa vus ka no nus ir sta tu tus.
baž nyčių bei ki tų re li gi nių or ga ni za ci jų būk lė valsty bė je nu
sta to ma su si ta ri mu ar ba įsta ty mu.
baž nyčių bei re li gi nių or ga ni za ci jų moks lo skel bi mas, ki ta 
ti ky bi nė veik la, taip pat mal dos na mai ne ga li bū ti nau do ja mi 
tam, kas prieš ta rau ja Kon sti tu ci jai ir įsta ty mams.
Lie tu vo je nė ra vals ty bi nės re li gi jos.

KOn STI TU CI JOS nUO STA TAS pRI TAI KO  
įSTA Ty MAI

Kon sti tu ci ja pa tei kia ben drus tei si nius prin ci pus, ku
riuos kon krečiais nuo sta tais iš sklei džia ki ti įsta ty mai, 
mū sų nag ri nė ja mu klau si mu – Re li gi nių ben druo me nių 
ir ben dri jų (RBB) įsta ty mas. Jis bu vo la bai ati džiai 
reng tas net prie tri jų val džių (pra dė tas reng ti 1989 m. 
ru de nį), la bai vie nin gai pri im tas 1995 m. spa lio 4 d. ir 
be žy mes nių pa tai sų iš si lai kė iki šių die nų. Ti kė ti na, 
kad toks bran dus ir re tas įvai rių po li ti nių jė gų su ta ri
mo vai sius ir to liau ne bus Sei me kai ta lio ja mas pa gal 
lai ki nų ko a li ci jų nuo tai kas.

RBB įsta ty mo 4 str. pra sklei džia Kon sti tu ci jos ter mi
ną bažnyčiosirkitosreliginėsorganizacijos, kad bū tų 
ga li ma kon krečiai dės ty ti ir apie ma žus, vie ti nius ti
kinčių jų su si vie ni ji mus, ir apie stam bes nius jun gi nius, 
to dėl kal ba apie smul kes nes religines ben druo me nes ir 
apie jų jun gi nius – religinesbendrijas.

Re li gi nė ben druo me nė yra as me nų gru pė, sie kian ti įgy ven din
ti tos pačios re li gi jos tiks lus. Ji ga li bū ti atitinka mos re li gi nės 
ben dri jos vie ti nis pa da li nys. Re li gi nės ben dri jos yra bažnyčių 
ir to ly gių re li gi nių or ga ni za ci jų – ben druo me nių, sie kiančių 
įgy ven din ti tos pačios reli gijos tiks lus, su si vie ni ji mai. ben dri ją 
su da ro ne ma žiau kaip dvi re li gi nės ben druo me nės, tu rinčios 
ben drą vado vy bę. Re li gi niai cen trai yra aukš tes nio sios re li gi
nių ben dri jų val dy mo ins ti tu ci jos. (čia ir ki tur iš skir ta ma no 
– V. A.)

Pa vyz džiui, ka ta li kų, stačia ti kių, liu te ro nų at ve ju: 
pa ra pi ja – ben druo me nė, vys ku pi ja – ben dri ja, vys ku
pas su sa vo ku ri ja – re li gi nis cen tras.

„ne ŽI nO Te, KO pRA ŠO Te“
(evan ge li ja pa gal Mor kų 10, 37)

Vac lo vas Aliu lis MIC

proetCoNtra
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AD MI nIST RA CI nIS Rbb įRe GIST RA VI MAS IR įSTA
Ty MI nIS pRI pA ŽI nI MAS

Rem da mie si Kon sti tu ci jos 26 straips niu kiek vie nas 
žmo gus ir bet ku ri žmo nių gru pė ga li lais vai pa si rink ti, 
pri vačiai ir vie šai iš pa žin ti ir skleis ti bet ku rią re ligiją. 
Są mo nin gai pa ra šy ta kiekvienasžmogus,ne pi lie tis, nes 
są ži nės ir re li gi jos lais vė yra prigimtinė žmogaus teisė, 
ne vals ty bės ma lo ne su tei kia ma pri vi le gija. Konsti tuci ja 
ją skel bia, ga ran tuo ja, bet ne su tei kia. To dėl re ligi nės 
gru pės ga li veik ti net ir ne si re gist ra vu sios valsty bės 
ins ti tu ci jo se jas su da rančių as me nų at sa ko my be.

Re li gi nės gru pėsben druo me nės, tu rinčios bent 15 
na rių – pil na mečių Lie tu vos pi liečių, ga li RBB įsta ty mo 
nu sta ty ta tvar ka įregistruotisavoįstatus LR Tei sin gu
mo mi nis te ri jo je ir, tuo bū du ga vę ju ri di nio as mens tei ses, 
įgy ti tur tą, steig ti mo kyk las, vi suo me nės in for mavi mo 
prie mo nes, lab da ros fon dus ir ki to kias or ga ni za cijas, 
už si im ti ga my bi neūki ne bei lei dy bos veik la (Įsta ty mo 
11–15 str.). 

Šias tei ses (ne vi sos čia iš var dy tos) jau tu ri vi sos bal
tų ti kė ji mo ben druo me nės, įre gist ra vu sios sa vo įsta tus 
Tei sin gu mo mi nis te ri jo je. Ne tiks lu sa ky ti, kad jos dar 
tik ieš ko sa vo veik lai ju ri di nio pa ma to. Jos jau jį tu ri 
administracinioįregistravimo pa grin du. 

Kaip ma to me, ad mi nist ra ci nio įre gist ra vi mo bū du 
gau na mų tei sių vi siš kai pa kan ka pa grin di nėms as me nų 
ir gru piųteisėms įreligijosir sąžinėslaisvę už tik rin ti. 
Kar tu vals ty bės ins ti tu ci jos tu ri bent mi ni ma lią ga li
my bę pri žiū rė ti, kad re gist ruo tų jų ben druo me nių veik la 
ne pa žei di nė tų pi liečių tei sių ir vals ty bės įsta ty mų. 

Kai ku rios re li gi nės ben druo me nės ir ben dri jos tu ri 
ypatingosvisuomeninėsreikšmės sa vo dva si ne, kul
tū ri ne bei so cia li ne veik la. To kioms ben druo me nėms 
ir ben dri joms įsta ty mų nu sta ty ta tvar ka pa pil do mai 
tei kia mas įstatyminispripažinimas. Jis ne pa žei džia 
pi liečių ly gy bės prin ci po. Tiek vals ty bės pri pa žin toms, 
tiek re gist ruo toms ar ba ne re gist ruo toms RBB pri klau
san tys ar jo kios re li gi jos ne iš pa žįs tan tys as me nys yra 
vi siš kai ly gūs prieš įsta ty mus.

TRA DI CI nĖS Re LI GI nĖS ben DRUO Me nĖS  
IR ben DRI JOS

Svar bus vals ty bės in te re sas – iš sau go ti ir ug dy ti sa vo 
is to ri nį, dva si nį bei kul tū ri nį pa li ki mą, to dėl jai ten ka 
pir miau sia įtvir tin ti tei si nį sta tu są tų re li gi nių ben
druo me nių ir ben dri jų, ku rios per šimt mečius ir li gi šių 
die nų da ly va vo ir da ly vau ja ku riant mū sų dau gia tau tės 
vi suo me nės kul tū ri nį, dva si nį, so cia li nį vei dą. Iš čia 
rei ka las api brėž ti tei si nį Lie tu vos tra di ci nių re li gi nių 
ben druo me nių ir ben dri jų są vo ką bei sta tu są. 

Tai da ro RBB įsta ty mo 5 str.:
Vals ty bė pri pa žįs ta de vy nias Lie tu vos is to ri nio, dva si nio bei 

so cia li nio pa li ki mo da lį su da rančias tra di ci nes, Lie tu vo je 
egzis tuo jančias re li gi nes ben druo me nes ir ben dri jas: lo ty nų 
apeigų ka ta li kų, grai kų apei gų ka ta li kų, evan ge li kų liu te ro nų, 
evange li kų re for ma tų, or to dok sų (stačia ti kių), sen ti kių, ju dė jų, 
mu sul mo nų su ni tų ir ka rai mų.

Kart kar tė mis pa si girs tan tis prieš ta ra vi mas pačiam 
tra di ci nių RBB tei si niam ins ti tu tui yra ne pa grįs tas. 
Šiuo pri pa ži ni mu vals ty bi niai įsta ty mai ne skel bia, kad 
pačios tra di ci nės re li gi jos esančios pra na šes nės už ki tas, 
o tik nu ro do jas iš pa žįs tančių RBB lig šio li nį vaid me nį 
kraš to gy ve ni me ir tai, kad vals ty bi niu po žiū riu pa lai
ky ti nas to les nis jų eg zis ta vi mas.

Tra di ci nių RBB tei si nis ins ti tu tas ži no mas dau ge ly je 
vals ty bių. Pa vyz džiui, Ru si jo je pa skelb tos tra di ci nė mis 
Stačia ti kių baž nyčia, ju dė jų, mu sul mo nų ir bu dis tų 
re li gi nės ben dri jos, Vo kie ti jos ry ti nė se že mė se – trys: 
pro tes tan tų (evan ge li kai ir re for ma tai kar tu), ka ta likų 
ir ju dė jų ben dri jos. Dar stip riau tra di ci nes RBB pa brė
žia ir re mia ša lys, tu rinčios vals ty bi nę re li gi ją: An gli ja 
– an gli ko nų, Da ni ja ir Šve di ja – liu te ro nų, Grai ki ja – 
stačia ti kių, ir nie kas ne ba do joms akių prie kaiš tais už 
ne de mok ra tiš ku mą. 

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja prie savo 
1998 11 27 ataskaitos „Religija ir demokratija“ pridėtose 
rekomendacijose, Nr. 3d, ragina valstybių vyriausy bes 
„plėsti ir stiprinti partnerystes su religinėmis bend
ruomenėmis ir organizacijomis ir ypač su tomis, kurios  
turi gilias kultūrines ir etines tradicijas tarp vietos 
gy ventojų socialinėje, labdaringoje, misionieriškoje, 
kul tūrinėje ir švietimo veikloje“.

Pa skel bi mo tra di ci ne RBB pras mę iš aiš ki no LR Kons
ti tu ci nis Teis mas 2000 06 13 nu ta ri mu:

Tra di ci nių baž nyčių bei re li gi nių or ga ni za ci jų pri pa ži ni mo 
ins ti tu to kon sti tu ci nis įtvir ti ni mas reiš kia, kad jų vals ty bi nis 
pri pa ži ni mas yra ne at šau kia mas. Tradi ciš ku mas nė ra nei 
su kuria mas, nei pa nai ki na mas įsta ty mų lei dė jo va lios ak tu. 
baž nyčių ir re li gi nių or ga ni za ci jų įvar di ji mas kaip tra di ci nių 
yra ne jų, kaip tradi ci nių or ga ni za ci jų, su kū ri mo, bet jų tra
di ciš ku mo – nuo įsta ty mų lei dė jo va lios ne pri klau sančios jų 
san ty kių su vi suo me ne būk lės kon sta ta vi mo ak tas, at spin din tis 
vi suo me nės re li gi nės kul tū ros rai dą ir būk lę. (LR Konsti tu ci nio 
Teis mo nu ta ri mai ir spren di mai, nr. 14, p. 162)

Šis spren di mas, teig da mas, kad tradiciškumasnė-
raneisukuriamas,neipanaikinamasįstatymųleidėjo
va lios ak tu, lei džia su pras ti, jog var gu ar ga li at si ras ti 
tra di ci  nių RBB, ku rios ne bu vo to kios pri imant RBB 
įstaty mą 1995 m., kai tra di ciš ku mo klau si mas bu vo 
ati džiai iš nag ri nė tas. Tra di ciš ku mas ne įgy ja mas per 
še še tą metų!

ne TRA DI CI nIų Re LI GI nIų ben DRI Jų  
įSTA Ty MI nIS pRI pA ŽI nI MAS

RBB įsta ty mo 6 str.: 
Ki tos (ne tra di ci nės) re li gi nės ben dri jos ga li bū ti vals ty bės pri

„neŽInOTe, KO pRAŠOTe“
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VACLOVAS ALIULIS MIC

pa žin tos kaip Lie tu vos is to ri nio, dva si nio ir so cia li nio pa li ki
mo da lis, jei gu jos pa lai ko mos vi suo me nės ir jų mo ky mas bei 
apei gos ne pri eš ta rau ja įsta ty mams ir do rai. Vals ty bės pri pa ži
ni mas reiš kia, kad vals ty bė pa lai ko re li gi nių ben dri jų dva si nį, 
kul tū ri nį ir so cia li nį pa li ki mą.
Vals ty bės pri pa ži ni mą su tei kia Lie tu vos Res pub li kos Sei mas. 
Re li gi nės ben dri jos ga li kreip tis dėl vals tybės pri pa ži ni mo 
pra ėjus ne ma žiau kaip 25 me tams nuo pir mi nio jų įre gist ra
vi mo Lie tu vo je. Jei gu pra šy mas ne pa ten ki na mas, pa kar to ti nai 
ga li ma dėl to kreip tis pra ėjus 10 me tų nuo pra šy mo ne pa ten
ki ni mo die nos.
pri pa ži ni mo klau si mą Sei mas spren džia ga vęs Teisin gu mo 
mi nis te ri jos iš va dą. Šio straips nio ant ro jo je da ly je nu ro dy tas 
pirmi nis įre gist ra vi mas yra įvy kęs, jei re li gi nė ben dri ja tei sė
tai vei kė (bu vo įre gist ruo ta) Lie tu vo je po 1918 m. va sa rio 16 
die nos.

Kaip ma to me, įsta ty mas ne nu ma to, kad Sei mas 
turė tų nu spręs ti, ku ri religija yra pra kil nes nė, o tik 
įver ti na, ku ri religinėbendrijašiuo me tu jau yra ta
pu si Lie tuvos is to ri nio, dva si nio ir so cia li nio pa li ki mo 
da li mi. Va dina si, ne už ten ka to, kad ben dri ja eg zis tuo ja 
ma žiausiai 25 me tus ir ne pa žei di nė ja įsta ty mų ir do ros, 
bet dar ji pri va lo bū ti ta pu si mū sų vi suo me nei reikš
minga ir jos nuolat pa lai ko ma. Rei kia ma ny ti, kad šio 
mo men to ne pa mirš Tei sin gu mo mi nis te ri ja, reng da ma 
Sei mui sa vo iš va das, kai bus gau ta pra šy mų dėl to kio 
pri pa ži ni mo.

Vals ty bi nio re li gi nių ben dri jų pri pa ži ni mo tei si nį ins
ti tu tą tu ri dau ge lis Eu ro pos vals ty bių, ir nie kur to kiu 
pri pa ži ni mu ne si švais to ma į kai rę ir į de ši nę. Tu ri mo
mis ži nio mis, vals ty bės pri pa žin tų re li gi nių ben dri jų, 
kartusutradicinėmis, Len ki jo je yra 14, o Aust ri jo je ir 
Vo kie ti jo je – po 11 (ir tai ne kiek vie na vi so se VFR že
mė se). Ka dan gi Lie tu va jau tu ri 9 tra di ci nes ir vie ną 
at ski ru Sei mo nu ta ri mu Nr. 2249 (2001 07 14) pri pažin tą 
ben dri ją – Lie tu vos evan ge li kų bap tis tų ben druo me nių 
są jun gą, tai, rim tai šį klau si mą trak tuo jant, tu rė tų 
to kio pri pa ži ni mo pa pil do mai ti kė tis vos vie na ki ta 
ne tra di ci nė re li gi nė ben dri ja. 

Šiuo bū du vals ty bi nį pri pa ži ni mą ga vu sių re li gi nių 
ben dri jų tei sės la bai pri ar tė ja prie tra di ci nių ben druo
me nių ir ben dri jų tei sių, pa vyz džiui, jų re li gi jos mokslas 
ga li bū ti dės to mas vals ty bi nė se ir sa vi val dy bių mo kyk
lo se. Vie ną ki tą skir tu mą pa grin džia LR Kon sti tu ci nio 
Teis mo 2000 06 13 nuo sta ta, ku ri sa ko:

pa žy mė ti na, kad Kon sti tu ci jos 43 straips nio 1 da lies nuo sta ta, 
jog yra tra di ci nės Lie tu vo je baž nyčios bei re li gi nės or gani za
ci jos, yra tas kon sti tu ci nis pa grindas, ku riuo re mian tis vals
ty bė je ga li bū ti nu sta to ma skir tin ga tra di ci nių baž nyčių bei 
re li gi nių or ga ni za ci jų būk lė, pa ly gin ti su ki to mis baž nyčiomis 
bei re li gi nėmis or ga ni za ci jo mis. Tai reiš kia, kad, ne ap ri bo jant 
Kon sti tu ci jo je įtvir tin tų vi soms baž nyčioms bei re li gi nėms 
or ga ni za ci joms ga ran tuo ja mų tei sių, tra di ci nėms baž nyčioms 
bei re li gi nėms or ga ni za ci joms įsta ty mu ga li bū ti už tik ri na mos 
ir to kios tei sės, ku rių ne tu ri tra di ci nė mis ne sančios baž nyčios 
bei re li gi nės or ga ni za cijos. 

Pa šai pas dėl „ly gių ir ly ges nių RBB“ be lie ka ad re suo
ti Kon sti tu ci niam Teis mui, o jis ži nos, kaip at sa ky ti. 
Es mi nės tei sės yra už tik rin tos visomsregistruotoms
RBB. Lat vi ja ne tu ri RBB vals ty bi nio pri pa ži ni mo ins
ti tu to, tik re gist ra vi mą. At ro dy tų, ten ly gių ly giau sia 
ly gia va, bet ne. Ki ti įsta ty mai da ro skir tu mą. Lat vi jos 
vals ty bi nė se mo kyk lo se lei džia ma dės ty ti ne vi sų re gist
ruo tų jų, o tik 5 re li gi nių ben dri jų moks lą, o Lie tu vo je 
vi sų mi nė tų jų 9+1=10.

bAL Tų TI KĖ JI MO ben DRUO Me nIų  
TRA DI CIŠ KU MO KLAU SI MAS

RBB įsta ty mo 10 str. taip kal ba apie tra di ci nių RBB 
ju ri di nio as mens tei sių įfor mi ni mą:

nau jai su si kū ru sios (at si kū ru sios) tra di ci nės re li ginės ben
druo me nės ir ben dri jos įgy ja ju ri di nio as mens tei ses, kai jų 
va do vy bė apie su si kū ri mą (at si kū ri mą) raš tu pra ne ša Tei sin gu
mo mi nis te ri jai ir yra nu sta to mas kon krečios ben druo me nės 
ar ben dri jos tra di ci jų tęs ti nu mas, at si žvel giant į jų ka no nus, 
sta tu tus bei ki tas nor mas.

Šio straips nio nuo sta to mis ga lė jo pa si rem ti at si
kuriančios, so viet mečiu iš sklai dy tos bei už draus tos 
vie nuo lijos, už da ry tų baž nyčių pa ra pi jos (įvai rių kon
fe si jų). De ja, ne ma ty ti, kaip šiuo straips niu ga lė tų 
pa si nau do ti baltų ti kė ji mo re li gi nės ben druo me nės, 
net jei per nesu si prati mą jos bū tų pa skelb tos tra di ci
nė mis, ka dan gi nė viena kon kre ti to kia ben druo me nė 
ne tu ri tęs ti nu mo. Nėratiksliaižinoma,koksbuvobaltų
tikėjimas,oilgiausiaitvėrusiossenojolietuviųtikėjimo
bendruomenėspaliovėegzistavusiosdaugiaukaipprieš
keturisšimtmečius.

Jei bū tų per XVII, XVI II, XIX ir XX am žius nenu trūks
ta mai iš li kę se no jo lie tu vių ti kė ji mo bendruomenių (ne 
vien se no jo pa sau lė vaiz džio nuo tru pų tauto sa ko je ir 
liau dies pa pročiuo se), tai jų są jun ga, be abe jo nės, bū tų 
bu vu si pri pa žin ta tra di ci ne ben dri ja. 

Ką duo tų va di na mo jo bal tiš ko jo ti kė ji mo ben druo
me nių pri pa ži ni mas tra di ci ne re li gi ne ben dri ja da bar
ti nė mis ap lin ky bė mis? „Kau no die na“ 2001 10 27, Nr. 
252, ra šė apie 1988 m. va sa ros pa bai go je Že muo siuo se 
Šančiuo se įvy ku sį na mo, ku ria me gy ve no daug me ni
ninkų, šven ti ni mą, va do vau jan tis se no vės bal tų kul tū ra. 
Skau džios psi cho lo gi nės ir ki to kios pa sek mės jaučia mos 
ir po tre je to me tų. Dau gy bė jo je da ly va vu sių žmo nių 
pa ty rė as me ni nes dra mas, nu ken tė jo nuo tos „ra ga nų 
fies tos“. Per tre jus me tus iš si sky rė 8 ta me na me gy ve
nu sios šei mos. Pa skel bus „bal tų ti kė ji mo ben dri ją“ tra
di ci ne re li gi ne ben dri ja, o iš tie sų ne sant nei ben dri jos, 
nei įtei sin tos ben dros va do vy bės, bet ko kia abe jo ti na 
gru pė ga lė tų vi saip pik tnau džiau ti tuo var du.

Lai mė, yra ir blai viai mąs tančių pa go ny bės ša li ninkų. 
„Gim to jo Ro kiš kio“ 2001 11 23 Nr. 228 ra šo ma: „Pa
go ny bės tra di ci jas, ri tu a lus ir apei gas pri pa žįs tan tis 
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J. ziarnko. Raganų šokis. Vario raižinys. 
Czartoryskių muziejus

„neŽInOTe, KO pRAŠOTe“

ponas Vla das (Se sic kas, miš ki nin kas) sa kė, kad... jo 
ma ny mu, šiuo me tu per daug su reikš min tas pa go ny bės 
klau si mas. Vla do įsi ti ki ni mu, pa go ny bei rei kė tų leis ti 
at gim ti na tū ra liai, o ne pri im tais Sei mo įsta ty mais. [...] 
Jo ma ny mu, pa go ny bei iš tra di ci jų tap ti re li gi ja ga li 
pri reik ti de šimčių ar net šim to me tų“.

 
VIe nIn GAS bAL Tų TI KĖ JI MAS – FIK CI JA 

Au to ri te tin gi bal tų ti kė ji mų ir mi to lo gi jos ty ri nė to jai 
su tar ti nai tvir ti na, kad jei gu yra bu vu si vie na ben dra 
bal tų genčių re li gi ja, tai ji pra dė ju si skai dy tis apie V–VI 
a. po Kr. Is to ri nių ži nių ran da ma tik apie sa vi tus prū sų, 
lie tu vių (kar tais dar iš ski ria ma že maičių) ir lat vių ti kė
ji mus su sa vais re li gi niais vaiz di niais, sa vais die vais, 
sa vu kul tu ir sa va struk tū ra. 

Vla di mi ras To po ro vas ra šo: „kal ba ma apie at ski ras 
mi to po e ti nes bal tų et no sų – prū sų, lie tu vių, lat vių – 
tradi ci jas“ (Baltųmitologijosirritualotyrimai, Vil nius: 
Ai dai, 2000, p. 10).

Gin ta ras Be res ne vičius: „Lie tu vių re li gi ja yra vie na 
iš bal tų re li gi jų, ar ti ma ki toms bal tų re li gi joms – lat
vių bei da bar jau iš ny ku sių prū sų. [...] lat vių re li gi ja 
li ko re lik tiš kiau sia bal tų re li gi ja“ (Trumpaslietuvių
irprūsųreligijosžodynas, Vil nius: Ai dai, 2001, p. 5, 
6). Be res ne vičius iš var di ja ke lis ryš kius skir tu mus. 
Lat viai tu rė ję dau gy bę dei vių, o prū sų re li gi ja vi siš kai 
ap si ė ju si be jų – ten vien die vai. Lie tu vių re li gi ja bu vu si 
tar pi nė: tu rė ta ir die vų, ir dei vių. Vy riš kuo sius die vus 
iš kė lęs ka rių luo mas. 

Dau giau sia ra šy ti nių ži nių yra iš li kę apie prūsųreli-
giją. Iš tų ap ra šy mų aiš kė ja prū sų ir se no vės lie tuvių 
re li gi jų pa na šu mai ir skir tu mai. Prū suo se die vų ir kos
mo so įvar di ji mas pra si de da nuo že mės ir ky la aukš tyn, 
Per kū no link. „Lie tu vių pan te o nas, at virkščiai, pra
side da nuo An da jaus, tai gi nuo dan gaus, po to lei džiasi 
iki at mo sfe ros (Per kū nas) ir bai gia si že me/po že miais 
(Te lia ve lis)“ (ibid., p. 8). Prū sų kri vių kri vai tis tu rė jęs 
ga lu ti nį žo dį ne tik re li gi niais, bet ir ka ro rei ka lais, ir iš 
vi so bu vęs kaip šven te ny bė ger bia mas ne vien prū sų, bet 
ir lie tu vių bei ki tų bal tų genčių (ibid., p. 100–101). 

Lie tu viai to kio kri vių kri vaičio ne tu rė ję, ku ni gaikš tis 
bu vęs ne tik po li ti nis, bet ir re li gi nis vy riau sia sis va do
vas. Tarp vals ty bi nėms su tar tims pa tvir tin ti Kęs tu tis 
au ko jęs prie sai kos au kas ypa tin go mis apei go mis 1345 
m. Vil niu je, 1351 m. – Vo lui nė je. Ku ni gaikš tis nu kau na 
jau tį, kar tu su juo pri sie kian tys lie tu viai jaučio krau ju 
te pa si ran kas ir vei dus ir t. t. (ibid., p. 30–36, 96). Iš 
kur mū sų lai kų pa go nims pa im ti to kį ku ni gaikš tį, kai 
tei sė ti se no jo ti kė ji mo va do vai, ku ni gaikščiai Vytau tas 
ir Jo gai la, prieš 600 me tų jo iš si ža dė jo?!

Ro mo vėRo mu va – ne lie tu vių, o prū sų pa grin di nė 
švent vie tė, ger bia ma ir ki tų bal tų genčių. Aukš tes nieji 
prū sų žy niai vai de lo tai ir kiek vie na me kai me gy ve

nę ne jau ni vy rai vai di los ir mo te rys (naš lės) vai di lės 
lai kę si skais ty bės, sap nuo se su jais kal bė da vę die vai, 
jų va lią vai di los pra neš da vę kai mo vy rams, vai di lės – 
kai mo mo te rims. Vai di los ir vai di lės gy dy da vę žmo nes 
ir gal vi jus, mo ky da vę pa mal du mo, is to ri jų apie prū sų 
kil mę ir t. t. Jų at lie ka mo se apei go se vai di la trum pai 
šau kia si sa vo die vų ir pra šo, idant jie li gos ir ki tų bė
dų pri spaus to žmo gaus pa si gai lė tų, po to pa au ko ja mas 
ožys (ibid., p. 165–166, 184–186). Taip pat ir se no vės 
lie tuviai tu rė jo vai di las. Iš kur da bar pa im ti va idi lų, 
ku rie ne tik lai ky tų si ką tik mi nė to skais taus gy ve ni

mo bū do, bet ir kal bė tų si su die vais, ir pra ne ši nė tų jų 
va lią to pa ties ti kė ji mo iš pa ži nė jams? Bal tų re li gi ja be 
gy vu lių au kų ir vai di lų nė ra au ten tiš kas at kū ri mas 
to kios mū sų pro tė vių pa go ny bės, ko kia gy va vo prieš 
600 me tų, prieš įve dant krikščio ny bę.

Jau iš šių ke le to bal tų re li gi jų bruo žų (mi nė ta me 
„Žo dy ne“ jų de šim tys) ma ty ti, kad mū sų die no mis 
ne įma no ma at gai vin ti „bal tų ti kė ji mą“. Tuo var du be
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si va di nančių ben druo me nių pro pa guo ja mas ti kė ji mas 
nė ra nei ben dros bal tų re li gi jos, iš si skai džiu sios prieš 
pus an tro tūks tant mečio, nei Vi du ram žiais eg zis ta vu sios 
lie tu vių ar prū sų, ar lat vių re li gi jos tę si nys. Tai nau jai 
kuriamareligija,jospropaguotojųišmanymulipdomane
viskąžinantapiesenąsiasbaltųreligijas,oišjųžinomų
komponentų–sekantvienaisirnutylintkitus.

Jei gu Sei mas pri im tų nu ta ri mą pas ta rai siais de šimt
mečiais su si kū ru sias vad. bal tų ti kė ji mo ben druo me
nes pa skelb ti tra di ci nė mis, pa ro dy tų is to ri nį ir tei si nį 
ma ža raš tiš ku mą. 

 
įSTA Ty MI nIO pRI pA ŽI nI MO Ke LIAI

Pa sau ly je mū sų lai kais at si ran da daug nau jų re li gi
nių ju dė ji mų. Jei kas jaučia si pa šauk tas kur ti ir siū ly ti 
lie tu viams re li gi nį ju dė ji mą, be si re mian tį lie tu viš ka 
liau diš ką ja pa sau lė jau ta ir at li ki nė jan tį kai ku riuos 
liau dy je iš si lai kiu sius ar raš tuo se mi ni mus ri tu a lus, – 
nie ko pik ta, to kia tei sė yra. Ke lios bal tų ti kė ji mo var du 
pa si va di nu sios ben druo me nės yra įre gist ruo tos, tu ri ju
ri di nio as mens tei ses, lais vai pro pa guo ja sa vo pa žiū ras 
ir at li ki nė ja ri tu a lus. Bet mė gi ni mai tai vaiz duo ti kaip 
at gai vin tą se ną jį bal tų ti kė ji mą ir pre ten zi jos sa vin tis 
vi są mū sų fol klo rą – etiš kai ne pri im ti na ir tei siš kai ne
pa grįs ta. Čia ga li ma pa klaus ti: „Aržinote,konorite?“ 

Po il ges nio lai ko, su tvar kę sa vą jį ti kė ji mo moks lą, 
kul tą ir struk tū rą, su ma ži nę sa vo ag re sy vu mą ir ta
pę pri im ti nes ni kriščio niš kai vi suo me nės dau gu mai, 
nau jieji pa go nys ga lė tų ieš ko ti įsta ty mi nio pri pa ži ni mo 
pa gal RBB 6 str. Lig šiol jo rei ka la vi mai ne įvyk dy ti.

Tu ri me pa vyz dį Vo kie ti jo je. Ten, Ber ly ne, 1862 m. 
susi kū rė re li gi nė ben druo me nė, iš au gu si į ben dri ją ir 
besiva di nan ti Nau ją ja apaš ta lų baž nyčia. „NAB sa ve 
lai ko be tar piš ka pir mo sios apaš ta lų baž nyčios tą sa ir 
vie nin te le Kris taus Baž nyčia, nes tik jo je ga ran tuo ja
mas iš ga ny mas“ (ži ny nas ReligijosLietuvoje, p. 147). 
At ro dy tų, NAB ga lė jo mė gin ti ieš ko ti tra di ci nės re li gi nės 
ben dri jos sta tu so. Jos šak nys pir ma me am žiu je, apstu 
duo me nų Nau ja ja me Te sta men te apie dok tri ną, kul tą ir 
są rangą (ne pa ly gin ti dau giau, ne gu ran da ma duo me nų 
is to ri niuo se šal ti niuo se apie se nuo sius bal tų tikė ji mus). 
Vis dėl to nie kam ne at ėjo į gal vą pri pa žin ti šią Baž nyčią 
viena iš tra di ci nių. Pir miau ji tu rė jo ge ro kai pa plis ti, 
įgy ti svo rį vi suo me nė je, aiš kiai su sior ga ni zuo ti ir tik 
pas kui ga lė jo gau ti to kį pri pa ži ni mą, apie ko kį kal ba 
mū siš kio RBB įsta ty mo 6 str.

Vo kie ti jo je šios rū šies pri pa ži ni mas tei kia mas at
skiro se že mė se. Kad ga lė tų jo pra šy ti, re li gi nė ben dri ja 
priva lo tu rė ti api brėž tą va do vy bę, aiš kius nuo sta tus apie 
tai, kaip tam pa ma ben dri jos na riu ir kaip pa liau ja ma 
juo bū ti, ir tu rė ti iš pa ži nė jų bent vie ną tūks tan tą ją da lį 
atitin ka mos že mės gy ven to jų skaičiaus. Imant Lie tuvos 
mas tais, rei kė tų apie 3500 na rių. Mi ni ma lus tar pas nuo 

įre gi st ra vi mo iki pri pa ži ni mo at ski ro se Vo kie ti jos že mėse 
įvai ruo ja nuo 30 iki 50–80 me tų (žr. Hand buch des Sta
atskirchenrechtsderBundesrepublikDeutschland, Bd. 
1, Ber lin, 1994, S. 678, 685–686). Lie tu vos RBB įstaty mo 
rei ka lau ja mas lai ko tar pas, 25 me tai, yra trum pes nis 
už trum piau sią Vo kie ti jos įsta ty mų api brėž tą ter mi ną.

TUO TAR pU nĖ RA KĄ pRI pA ŽIn TI

Iš Tei sin gu mo mi nis te ri jos Re gist ro sky riaus gau to
mis ži nio mis, lig šiol yra įre gist ruo tos ke lios pa go ny bės 
re lik tais be si re miančios re li gi nės ben druo me nės. Re
gist ruo tos pa vie niui, ne tu ri ben dros va do vy bės, todėl 
ne ga li bū ti trak tuo ja mos kar tu kaip re li gi nė ben dri ja. 
Bet RBB įsta ty mo 6 str. ne nu ma to pa vie nių re li gi nių 
ben druo me nių įsta ty mi nio pri pa ži ni mo. Jei Sei mas 
ne pa ste bė tų ar, pa žeis da mas RBB nor mas, mė gin tų 
teik ti įsta ty mi nį pri pa ži ni mą vie nai ki tai pa vie nei 
ben druo me nei, kas ta da nu sta tys, ku ri ben druo me nė 
yra pago niš kiau sia, bal tiš kiau sia, ga lin ti pre ten duo ti į 
pri paži ni mą? Jei gau tų pri pa ži ni mą vie na ben druo me nė, 
pvz., „Ro mu va“, ki tos ben druo me nės ne ga lė tų tuo pri pa
ži ni mu nau do tis. Pa ly gin ki me: Lie tu vo je yra ke lio li ka 
bap tis tų ben druo me nių, ne pri klau sančių pri pa žin ta jai 
Są jun gai, – joms pri pa ži ni mas ne ga lio ja.

Vėl iš len da yla iš mai šo: vis dėl to ieš ko ma pri pa ži ni
mo va di na ma jam bal tų ti kė ji mui ap skri tai, o mes jau 
ži no me, kad nei Kon sti tu ci ja, nei RBB įsta ty mas ne mi ni 
religijų pri pa ži ni mo. 

Pa pil do mas sun ku mas se na jam ti kė ji mui api brėž ti ky
la iš to fak to, kad se na sis ti kė ji mas il gai niui de gra davo. 
Apie tai kal ba Nor ber tas Vė lius (Lietuviųmitologija, 
t. 1, p. 15 ir 20) ir Be res ne vičius (op. cit., p. 125–131). 
Pas ta ra sis kon sta tuo ja, kad po Lie tu vos ir Že mai ti jos 
krikš to se no ji re li gi ja, pra ra du si žy nių luo mą, pas kui 
eg zis ta vo vi sai ki tu pa vi da lu, kad XVI a. su die vy bių 
gau sė ji mu ėjo to les nis nuos mu kis, vir šų ėmė vals tietiš ka 
mi to lo gi ja, o XIX a. vals tiečių ti kė ji me reiš kė si ga lu ti nis 
re li gi nio sin kre tiz mo eta pas, ka da se nie ji die vai už mirš ti 
ir „te lie ka že miau sias mi ti nių bū ty bių sluoksnis (kau
kai, ait va rai) ir su fol klo rin ti svar būs se no jo pante o no 
as me nys (lau mės, vel niai). Įdo mūs pro ce sai vyksta 
aukš to jo je pan te o no sfe ro je, ku ri ypač stip riai ly do si su 
krikščio niš kais vaiz di niais“ (ibid., p. 129). Iš fol klo rinių 
duo me nų ne įma no ma at kur ti se no jo ti kė ji mo vaiz do.

ne pIK TnAU DŽIAU KI Me TAU TI nIAIS MO Ty VAIS

Dis ku si jo je da ly vau jan tys pro tė vių re li gi jos gai vin to jai 
ir RBB įsta ty mo pa kei ti mų ini cia to riai ta ry tum skel bia 
to le ran ci ją ki toms re li gi joms, bet iš pub li kos at si lie pi
mų tuo jau pat pa aiš kė ja, kad karščiau si jų rė mė jai yra 
fa na tiš ki krikščio ny bės ne drau gai. Nuo lat kar to ja ma: 
„Pa go ny bė mums sa va, o krikščio ny bė – jė ga pri mes ta. 
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„neŽInOTe, KO pRAŠOTe“

Pa go niš ko ji Lie tu va bu vo ga lin ga, o pri ėmus krikš tą, 
pra si dė jo smu ki mas“. At seit pa go ny bė bu vu si Lie tu vos 
jė ga, o krikščio ny bės pri ėmi mas – pra žū tis. 

Kiek esu skai tęs so li džių Lie tu vos is to ri jos ty ri nė to jų 
raš tų (ne so vie ti nės an ti re li gi nės pro pa gan dos ru po rų), 
jie su ta ria: Lie tu vos ne lai mė bu vo ne tai, kad ji pri ėmė 
Krikš tą, o kad pri ėmė jį taip vė lai!

Skau džiau sių pa sek mių Lie tu vai tu rė jo Min dau go 
nu žu dy mas, krikščio ny bės nu slo pi ni mas, Lie tu vos ka
ra lys tės už smau gi mas. Jei ne tai, vi sa to les nė Lie tu vos 
is to ri ja bū tų pa kry pu si ki taip. Nors daug kas šai po si iš 
spė lio nių „kaip ten bū tų, jei gu bū tų“, tačiau pa grįs tai 
ga li ma teig ti, kad jau XI II a. kry žiuočiai bū tų pra ra dę 
po pie žiaus ir Va ka rų Eu ro pos vals ty bių pa lai ky mą ko
vo ti su ka ta li kiš ka Lie tu vos ka ra lys te. Or di nas ne bū tų 
taip įsi tvir ti nęs. Ga li ma nu ma ny ti, kad ne bū tų pri rei kę 
uni jos su Len ki ja, o jei gu taip, tai Lie tu vos ka ra lys tė 
bū tų su Len ki jos ka ra lys te ėju si kaip ly gi su ly gia. De ja, 
pa go niš ko ji Lie tu va li ko Di džio ji Ku ni gaikš ti ja – nors ir 
di de lis, bet že mes nis vals ty bi nis vie ne tas už ka ra lys tę 
ir jai uni jo je sub or di nuo ja mas.

Gai la, bet fak tas, kad ka rin gie ji mū sų bro liai prū sai 
pri si šau kė kry žiuočius, pul di nė da mi krikš tą pri ėmu
sius mo zū rus. Skau du ir ap mau du, kad apie 1260 m. 
mū sų pro tė viai pjo vė si žu dė si tar pu sa vy, užuot ėję į 
tal ką bro liams prū sams, ir lei do žlug ti Her kaus Man to 
vado vau ja mam su ki li mui. Lie tu vių re mia mas prū sų su
ki li mas ga lė jo bū ti sėk min gas – bū tų ki taip pa si su kęs 
Mažo sios Lie tu vos li ki mas.

Lie tu vos val do vai su pra to, kad krikščio niš ko je Eu ropoje 
vie nin te lei Lie tu vai lik ti pa go niš kai – anach ro nizmas. 
Min dau gas žen gė ryž tin gą žings nį, bet žu vo. Gedi minas 
ren gė si tam, bet ne įvei kė sa vo ap lin kos priešini mo si. 
Vy tau tas ir Jo gai la pa da rė tai, ką se niai rei kė jo pa da
ry ti. Kas sa ko, kad Krikš tas – Lie tu vos pražū tis, te gu 
ne švenčia Lie pos 6osios, te gu ne si di džiuoja Min dau gu, 
verčiau te gu pa skel bia jį vals ty bi niu nu si kal tė liu!

TA RIA MOS TIe SOS – ne TIe SOS

„Krikščio ny bė Lie tu vai sve ti mų jų gin klu pri mes ta.“ 
Nie ko pa na šaus. Tei sė ti Lie tu vos val do vai krikščio nybę 
Lie tu vo je įve dė sa vo spren di mu, be to, lais vai rink da
mie si tarp Ry tų bei Va ka rų krikščio ny bės. Jie pa si rin ko 
lo ty nų apei gų ka ta li ky bę, nors di džio ji Lie tu vos Ku
ni gaikš ti jos gy ven to jų da lis da bar ti nė je Bal ta ru si jo je 
ir Uk rai no je tuo me tu iš pa ži no stačia ti ky bę. Mū sų 
isto riog ra fai ir fu tu ro lo gai ga lė tų moks liš kai ar gu men
tuo da mi pa svars ty ti, ar Lie tu vos is to ri nis ke lias bū tų 
bu vęs lai min ges nis pri ėmus stačia ti ky bę.

Di džiuo ja mės se ną ja, ikik rikščio niš ką ja Lie tu va 
(XIX a. ro man ti kai mus to iš mo kė) ir už mirš ta me, kad 
ta ga lin go ji Lie tu va bu vo... be raš tė. Di die ji ku ni gaikščiai 
raš tams ra šy ti kvies da vo si ka ta li kų ar ba stačia ti kių 

vie nuo lius. Šių me tų spa lio 22–29 d. vy ku sio je kon
fe ren ci jo je te ma „Lie tu vos krikščio nė ji mas Vi du rio 
Eu ro pos kon teks te“ ber ly nie tis pro fe so rius Klau sas 
Zer nac kas pa ste bė jo: „Krikščio niš kos Min dau go ka ra
lys tės suž lug dy mas sa vo pačių ran ko mis lė mė tai, kad 
dar be veik pus an tro šim to me tų [Lie tu vo je] už si bu vo 
pa go ny bė, be raščių ka rių kul tū ra, ne pa jė gi žies ti sub ti
les nį da ly ką – tau ti nę sa vi mo nę“ (re fe ruo ja Liu bo mi ras 
Račius, in: NaujasisŽidinys-Aidai, 2001, Nr. 10, p. 564). 
Di džiuoja mės pir muo ju ry ti nė je Eu ro pos da ly je Vil niaus 
uni versi te tu. Jį įstei gė pa go nys ar ka ta li kai jė zui tai?!

Kiek gerb ti nas yra no ras gai vin ti se no lių tra di ci jas, 
tiek ne pri im ti nos pa stan gos su prie šin ti jas su krikščio
ny be, prak tiš kai – su ka ta li ky be. Nors pa go niš kų jų die
vy bių kul tas ly giai sve ti mas liu te ro nams, re for ma tams, 
bap tis tams, ad ven tis tams ir vi siems krikščio nims, vis 
tiek puo li mo smai ga lys nu krei pia mas prieš gau siau sią 
ir stip riau sią Lie tu vos krikščio nių ben dri ją – Ka ta likų 
Baž nyčią. Lai do je „Pas ku ti nė kryž ke lė“ p. Ge di mi nas 
Ja ka vo nis sa vo min tis re ziu ma vo taip: „Vie nas yra Die
vas, tik klau si mas, kaip mes jį gerb si me – kaipmūsų
tautaarkaipkatalikai?“ Va di na si, ger bia mie ji ka ta li kai, 
jūs ne be pri klau so te lie tu vių tau tai...

Ma ty da mas, kaip bal tų ti kė ji mo gai vin to jai tai ko si 
mo no po li zuo ti kul tū ri nį tau tos pa vel dą, ar ki vys ku pas 
Si gi tas Tam ke vičius pa grįs tai įspė jo, kad to kiu el ge siu 
ti kin tie ji ka ta li kai ir ki ti krikščio nys at stu mia mi nuo 
pa vel do puo se lė ji mo.

Ne įsta ty mų lei dė jams pri klau so spręs ti, kaip bal tų 
ti kė ji mo gai vin to jams se ka si at kur ti jo au ten tiš ku mą. 
Tai is to ri kų, et no gra fų, re li gi jo ty ri nin kų ir ki to kių moks
li nin kų už da vi nys ir kom pe ten ci ja. Žy miau sio šio mis 
die no mis mū sų re li gi jo ty ri nin ko Gin ta ro Be res ne vičiaus 
nuo mo ne, kol kas pa vyks ta at kur ti XIX a. vals tiečių 
pa sau lė vaiz dį, o ne is to ri nį se no vės lie tu vių ti kė ji mą. 
Nie ko blo ga, kad gai vi na mas po ros pra ei tų am žių liau
dies pa sau lė vaiz dis, tik nė ra pa grin do teig ti, jog to kį 
pa sau lė vaiz dį per šimt mečius ne šu si liau dis su da rė at
ski rą nuo ka ta li kų ir ki tų krikščio nių re li gi nę ben dri ją.

Jei gu bal tų ti kė ji mo ben druo me nės na riai sa vo 
 mąstymu ir ri tu a lais nuo šir džiai ieš ko są lyčio su  
Dievybe – Die ve, jiems pa dėk! Bet jei gu tos ben druo
me nės, vos prieš 10 me tų už si mez gu sios (lig tol bu vo 
fol klo ri nės), skel bia si eg zis tuo jančios šimt mečius ir 
to  dėl tu rin čios gau ti tra di ci nių re li gi nių ben druo me nių 
sta tu są, tai – nesu si pra ti mas. „Nežinote,koprašote!“

Pa gei dau ti na, kad šio są jū džio va do vai ir da ly viai 
liau tų si žai dę mū sų tau ti niais jaus mais ir skel bę, jog su
si pra tu siam lie tu viui pri va lu bū ti pa go niu. Re li gi nį tikė
ji mą de ra ža din ti re li gi niais, o ne tau ti niais mo ty vais.

Re li gi nio ti kė ji mo pa grin di nis tiks las – ry šys su Die
vy be kaip aukščiau sia ir ne lygs ta ma ver ty be ir ga lu ti nis 
su si jun gi mas su Ja am ži ny bė je, o tau ti nio pa li kimo iš
sau go ji mas – vie nas iš dau ge lio jo vai sių, nes re li gi nės 
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pa stan gos pa lai ko vi sa, kas ge ra. Bet jei gu re li gi ja tam pa 
prie dan ga že miš kiems tiks lams siek ti, su siau ri na ma ir 
nu že mi na ma pa ti jos pa skir tis.

Gir di me džiau gian tis, kad pa go niš kos ben druo me nės 
yra pri pa žin tos Is lan di jo je ir Lat vi jo je. Ne ži nau, ko kį 
sta tu są jos tu ri Is lan di jo je, bet Lat vi jo je – to kį pa tį kaip 
Lie tu vo je, kaip vie na re gist ruo tų jų RBB. Gal būt tuo se 
kraš tuo se jos iš ties gai vi na mos re li gi niais mo ty vais, bet 
ži no me ir ne se ną mė gi ni mą pro tė vių re li gi ją gai vin ti 
tau ti niais mo ty vais. Na ciz mo ide o lo gas Al fre das Ro sen
ber gas, pa ties fiu re rio re mia mas, mė gi no Trečia ja me 
rei che vals ty bi nė mis prie mo nė mis at gai vin ti se nų jų 
ger ma nų ti kė ji mą kaip tau tos ga ly bės sti mu lą, to dėl 
var žė krikščio nių, ypač ka ta li kų, ben dri jas. Ži no me ši tų 
pa stan gų vai sius. Ne lai min gi kai my nų pa vyz džiai įspė ja 
mus ne grįs ti re li gi nio ti kė ji mo tau ti niais sen ti men tais, 
tau ti niu izo lia cio niz mu.

LIAU DIŠ KA SIS pA SAU LĖ VAIz DIS IR KRIKŠčIO ny
bĖS į(SI)KUL TŪ RI nI MAS

Prieš po rą de šimt mečių bu vo pokš tau ja ma, kad Len ki
jos ko mu nis tai – kaip ri di kė lis. Iš pa vir šiaus rau doni, o 
pra krapščius žie vę – bal ti. Pa na šiai „Pas ku ti nės kryž ke
lės“ dis ku si jo je p. Ja ka vo nis tvir ti no, kad po ka ta li ky bės 
ke va lu lie tu vis ka ta li kas esąs pa go nis. Apie tai sa vaip 
kal ba ir Be res ne vičius. Po krikščio ny bės įve dimo „di
džio ji tau tos da lis die vų ir ga lių te be si lai kė ar veikiau 
lai kė si to, kas iš šios di džio sios są jun gos li ko – mito lo
gi nė smul kmė ir Per kū nas. Ir tik riau siai tirš tas seno jo 
mąs ty mo ir re li gin gu mo sluoks nis po krikščio ny bės 
luo bu, ku rio pro ver žiai nė ra pa si bai gę“ (op. cit., p. 37).

Pa si žiū rė ki me kul tū ri nio ir baž ny ti nio kon teks to, ką 
jis pa sa kys: ar su tra di ci ne lie tu viš ka pa sau lė jau ta mes 
esa me krikščio nys, ar ne?

Vals tie tiš ką ry šį su gam ta, ma nyčiau, ryš kiau siai yra 
vaiz da vę Vin cas Krė vė ir Vaiž gan tas. Sker džiaus La pi
no pa veiks le vy rau ja ins tink ty vu sis žmo gaus ry šys su 
gam ta, iš tie sų ja me ma žai krikščio niš kų bruo žų. Bet 
ir „Gon din gos kraš to“ že maičiai, ir „Va du vų kraš to“, 
„Ne by lio“, „Ri mų ir Ne ri mų“ aukš taičiai, nors gam tos 
vaikai, bet ne abe jo ti ni krikščio nys. Sa kyčiau, jie – di des
ni krikščio nys ir ka ta li kai ne gu Wùadysùawo Re y mon to 
„Chlo pų“ Len ki jos kai miečiai. 

Liau diš kos pa sau lė jau tos ir krikščio niš ko ti kė ji mo 
san ty kiai – ne vien mū sų, bet ir kiek vie nos krikščio
ny bę pri imančios tau tos pro ble ma, nes juk vi sos yra 
ka daise bu vu sios pa go niš kos. Jau mi nė to je is to ri nė je 
kon fe renci jo je Lie tu vos krikščio nė ji mo te ma kal bė ta, 
kad se nųjų, pa go niš kų ti kė ji mų lie ka nų ne trū ko įvai rių 
Vi du rio Eu ro pos tau tų krikščio ny bė je, ir tai nie ko bai
saus. Kas tik svei ka ir tei sin ga, trykš ta iš Die vo kū ri nio 
– žmo gaus pri gim ties, Baž nyčia tai pa jė gi in teg ruo ti į 
krikščio niš ką pa sau lio sam pra tą ir sa vo kul tą.

Va ti ka no II Su si rin ki mas yra sky ręs šiai te mai spe
cia lų do ku men tą – Baž nyčios san ty kių su ne krikščionių 
re li gi jo mis de kla ra ci ją Nost ra aeta te. De kla ra ci jos 2 
straips ny je, ap ta rus po žiū rį į in duiz mo ir bu diz mo pozi
ty viuo sius bruo žus, taip kal ba ma apie pa go nių re li gijas:

pa na šiai ir ki tos vi sa me pa sau ly je ap tin ka mos reli gi jos sten
gia si įvai riais bū dais at si liep ti į žmo nių šir dies ne ri mą, tuo 
tiks lu siū ly da mos ke lius, tai yra mo ky mus, gy ve ni mo tai syk les 
ir šven tas apei gas. 
Katalikų baž nyčia ne atme ta nie ko, kas to se re li gi jo se tik ra ir 
šven ta. Su nuo širdžia pa gar ba ji žvel gia į tuos vei ki mo ir gy
ve ni mo bū dus, į tuos nuo sta tus ir mo ky mus, ku rie, nors daug 
kur ski ria si nuo jos pačios ti ki mų ir mo ko mų da ly kų, ne re tai 
per tei kia vi sus žmo nes ap šviečiančios Tie sos spin de sį.

Ši toks pa gar bus vi so pa sau lio ka ta li kų vys ku pų susi
rin ki mo pri im tas ir po pie žiaus Pau liaus VI pa skelb tas 
po žiū ris tik riau siai ga li nu ste bin ti žmo nes, pri sik lausiu
sius Baž nyčios kal ti ni mų ne to le ran ci ja. To ne ga na. 
To liau tei kia mi nu ro dy mai ka ta li kams: 

Tad baž nyčia ra gi na sa vo vai kus, ap dai riai ir su mei le kalban
tis ir ben dra dar biau jant su ki tų re li gijų sekė jais ir liu di jant 
krikščio niš ką jį ti kė ji mą bei gyve nimą, pripažinti, iš sau go ti 
ir ug dy ti juo se ap tin ka mas dva si nes ir mo ra li nes gė ry bes bei 
vi suo me ni nes kul tū ri nes verty bes.

Ma nau, pri pa žin si me, kad po anks ty vų jų su si kir ti
mų, at me tus ne eg zis tuo jančių die vy bių gar bi ni mą ir 
pri mi ty vius prie ta rus, daug se no jo lie tu vių ti kė ji mo 
(tik riau sa kant, lie tu viš kos pa sau lė jau tos) ele men tų 
bu vo sklan džiai in teg ruo ti lie tu viš kos ka ta li ky bės ir 
lie tu viš ko pro tes tan tiz mo ir su da ro ver tin gą mū sų 
tau tos dva si nio kraičio da lį.

P. S. Pabaigus šiuos „išguldymus“, pateko man į 
rankas „Respublikos“ laikraštis, 2001 11 27 Nr. 277, 
su Mildos Kniežaitės straipsniu „Norint atgaivinti 
pagonybę, tektų grįžti į miškus“. Autorė perpasakoja 
religi jotyrininko, VU Filosofijos fakulteto prodekano 
Kęstučio Dubniko požiūrį: „Dabar tradicine religine ben
drija siūlomas pripažinti senovės baltų tikėjimas, pasak 
moks lininko, neegzistuoja, nes neturime patikimo paliki
mo, sistemiškai neužfiksuota nei mitologija, nei apeigos, 
neišliko ir vadinamosios dvasinės vadovybės tęstinumas. 
Išliko pagonybė tik kaip kultūrinis etninis paveldas. 
O religija yra kai kas daugiau nei kultūrinių papročių 
puoselėjimas. [...] Didžiuodamiesi tuo, kad buvome 
paskutiniai Europos pagonys, iš tikrųjų didžiuojamės 
savo provincialumu. [...] Krikščionybė, ypač Katalikų 
Bažnyčia, įsitvirtindama daugelį senųjų tikėjimų 
stengėsi adaptuoti, perkeisti taip, kad jie natūraliai 
įeitų ir į krikščioniškąją doktriną, todėl ir šventės dažnai 
sutampa, o religinėje sąmonėje tarsi egzistuoja kartu 
kaip tradicinis paveldas ir krikščioniškos tiesos“.

Turbūt nieko nuostabaus, kad vienas nuo kito nepri
klausomais keliais randama ta pati teisybė. 
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Šian die  nė mū sų vi suo me nė pa ste bi, kad Ka ta li kų 
Bažnyčia Lie tu vo je ne pa pras tai grei tai keičia sa vo vei
dą, vyk dy da ma li tur gi nes, pa sto ra ci nes ir struk tū ri nes 
re for mas. Šioms re for moms pri klau so ypač svar bus 
ir kar tu su dė tin gas už da vi nys: at kur ti pa sto vų dia   
ko na tą. Šį už da vi nį Lie tu vos Baž nyčiai iš kė lė pats 
 Šven tasis Tė vas, kal bė da mas vys ku pams Ad Li mi na 
vi zi to me tu 1999 m. rug sė jo 17 d. Ro mo je. Po pie žius 
para gi no tin ka mai įver tin ti „nau ja ir se na“ ir at si ver ti 
Šv. Dva sios pa ža din toms nau jo vėms. Vie na tų „nau
jo vių“ yra pasto vusis dia ko na tas: „Ne pa mirš ti na, jog 
ša lia ku ni giš kų pa šau ki mų di de les ga li my bes at ve ria 
nuo la ti nis dia ko na tas. Su si rin ki mas lei do iš nau jo su
ras ti šią tar nystę, ir ją rei kia ug dy ti ne kaip ša lu ti nę 
ar kokį pa kai ta lą, lei džian tį už kam šy ti ku ni gų trū ku
mo spra gas, bet dėl šios tar nys tės vi di nės ver tės Die vo 
 tautos tar nys tė je, „li tur gi jos, žo džio ir mei lės tar nys tė je 
(dia ko nia)“1.

Kai ku rie lie tu viš ki te olo gi niai ter mi nai dar nė ra 
nu si sto vė ję ir to dėl su ke lia pa pil do mų rū pesčių. Lo ty
niš ko ter mi no dia co na tus per ma nens ver ti mas į lie tu vių 
kal bą nė ra iki ga lo iš spręs tas. Žo dis dia ko nas, dia kona
tas kilęs iš grai kų kal bos ir reiš kia tarną,tarnavimą,
tarnystę. Lo t. žo dis per ma nens ga li bū ti verčia mas kaip 
pa si lie kan tis, iš lie kan tis, esan tis, iš si lai kantis. Po pie
žiaus kal bo je šis žo dis iš vers tas nuo la ti nis (nuola ti nis 
dia ko na tas), tačiau aš la biau lin kęs var to ti pa sto viojo 
dia ko na to ter mi ną, bet pa lie ku lais vę apie tai spręs ti 
kal bi nin kams.

1. DIA KO nA TO pO ReI KIS bAŽ nyčIO Je

Iš Apaš ta lų dar bų kny gos su ži no me apie sep ty nių 
dia ko nų pa sky ri mą „tar nau ti prie sta lų“ (Apd 6, 2–4). 
Toks veik los nu sta ty mas ne ap si ri bo ja vien so cia li ne, 
bet ap ima ir li tur gi nę veik lą, pvz., dia ko nas Ste po nas, 
ne pa būg da mas mir ties, skel bė Die vo žo dį (Apd 7), o 
dia ko nas Pi ly pas pa krikš ti jo Etio pi jos di džiū ną (Apd 8). 

Dia ko nai vys ku po var du ad mi nist ra vo Baž nyčios tur tus 
ir taip įgi jo di de lę reikš mę. Jie bu vo tie sio giai pa val dūs 
vys ku pui, nors pui kiai ben dra dar bia vo su ku ni gais:

Vys ku pas

 Ku ni gas  Dia ko nas

Iš šios sche mos aiš kiai ma to me dia ko na tą kaip at ski rą 
hie rar chi nį laips nį, glau džiau siai su si ju sį su vys ku pu.

Be veik iki III a. bu vo lai ko ma si tra di ci jos šventinti 
Ro mos mies tui tik sep ty nis dia ko nus, tačiau dia ko
niškų dar bų bu vo ge ro kai dau giau. Tuo met į pa gal bą 
buvo pa si telk ti pa sau liečiai, ku riems įku ria mos įvai rios 
tar nys tės: sub dia ko nai, ako li tai, lek to riai, eg zor cis tai, 
du rinin kai... Bū ti na skir ti tai, jog vys ku po, ku ni go ir 
dia ko no hie rar chi nės tar nys tės yra Kristausįkurtos, o 
vi sos ki tos – Bažnyčiosįsteigtos. Pa ma žu iš ny ko dia
ko nų skaičiaus ap ri bo ji mas, tačiau iš ki lo pro ble ma dėl 
Baž nyčios įsteig tų tar nysčių, ku rios tu rė jo at si trauk ti ir 
už leis ti vie tą dia ko na tui. De ja, taip ne at si tiko. Sub dia
ko nai ir ako li tai pa tar nau da vo prie Eu charis ti jos sta lo, 
be si ku riančios vie nuo li nio gy ve ni mo ben druo me nės 
per im da vo ka ri ta ty vi nius dia ko na to užda vi nius ir taip 
gan grei tai dia ko na tas bu vo iš stum tas iš baž ny ti nio 
gy ve ni mo, o nuo VI–VII a. ta po per ei na muo ju laips niu 
ku ni gys tės link. Šis pa sau liečių ir  hie rar chi nės tar nys tės 
su si dū ri mas dar kar tą vi su  ašt ru mu iš kils po Va ti ka no 
II Su si rin ki mo, bet apie tai vė liau.

Daug prie dia ko na to iš ny ki mo pri si dė jo stip rė jan ti 
te olo gi nė įžval ga, iš ke lian ti Eu cha ris ti ją virš vi sų sak
ra men tų ir vi sas Baž nyčios tar nys tes ri kiuo jan ti bei 

pA STO VUSIS DIA KO nA TAS beL DŽIA SI į 
LIe TU VOS bAŽ nyčIOS DU RIS

Al gir das Ju re vičius

ALGIRDAS JUReVIčIUS (g. 1972) – kunigas. 1991–1996 m. 
studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir VDU Teologijos fakultete, 
1996–1998 m. – VDU teologijos magistrantas. 1996 m. įšven
tintas kunigu. Šiuo metu studijuoja jėzuitų aukštojoje Filosofi 
josteologijos mokykloje Sankt Georgen Frankfurte prie Maino. 
Rašo disertaciją apie pastoviojo diakonato įvedimą Lietuvoje ir 
jo pastoracines perspektyvas.1 po pie žiaus Jo no pau liaus II kal ba Lie tu vos vys ku pams Ad Li mi na 

vi zi to me tu; cit. iš Baž nyčios ži nios, 1999, nr. 18.
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ly giuo jan ti į Švenčiau si ą jį Sak ra men tą – Mi šių li tur
gi ją. Ka dan gi dia ko nai ne tu rė jo kon sek ra vi mo ga lios, 
jie ta po pa val dūs ku ni gams. Tai matyti iš schemos:

VYS KU PAS

KU NI GAS

Dia ko nas

Sub dia ko nas

Ako li tas

Lek to rius

Eg zor cis tas

Du ri nin kas

Dia ko na tas, kaip ir ki tos baž ny ti nės tar nys tės, pra
ra do sa vo pa sto vu mą ir ta po tram pli nu ku ni gys tės link. 
Taip už ima mos baž ny ti nės tar nys tės vir to kar je ros laip
te liais, ve dančiais link aukš tes nės tar nys tės, vi siš kai 
ne įver ti nant to, jog net ir žemiau sia tar nys tė tu ri sa vo 
vi di nę ver tę. Čia ver ta pri si min ti apaš ta lo Pau liaus pa
ly gi ni mą apie kū ną ir jo na rius, ku rių net ma žiau sias 
tu ri sa vo reikš mę ir vie tą Vieš pa ties Kū ne – Baž nyčio je 
(1 Kor 12). Taip pat pri si min ki me po pie žiaus žo džius 
apie dia ko na to tar nys tės vidinęvertęvi sos Die vo tau
tos tar nys tė je.

Su pa sto vaus dia ko na to iš ny ki mu su ny ko ir tar nau
jančios (dia ko nau jančios) Baž nyčios samprata. Vi du ram
žių Baž nyčia bu vo gan stip ri po li ti nė jė ga ir pa sau lie ti nė 
ga ly bė, to dėl tar nau jančios Baž nyčios funk ci ja bent jau 
iš oriš kai nu grimz do į už marš tį. Tie sa, Baž nyčios dia ko
ni ja vi siš kai ne iš ny ko, bet bu vo vyk do ma vie nuo ly nų ir 
įvai riau sių ben druo me nių. Ne ga li ma ne pri si min ti kai 
ku rių dva si nių sąjūdžių, ku rie il gė jo si ki to kio Baž nyčios 
veik los su pra ti mo. Ryš kiau sia as me ny bė – šv. Pran
ciš kus Asy žie tis, ku ris sa vo pa pras tu mu, netur tu, 
nuo lan ku mu ir klus nu mu kiek pa ko re ga vo Baž nyčios 
vei ki mą pa sau ly je. Šv. Pran ciš kus pats bu vo dia ko  nas 
ir ne sie kė bū ti ku ni gas, nors ir tu rė jo tam ga li my  bių. 
Po pu lia riai bu vo aiš ki na ma, kad jis iš nuo lanku mo ir 
di  de lės pa gar bos ku ni gys tei at si sa kė jos, tačiau to kia me 
aiš ki ni me įžvel gia me tuo met pa pli tu sią nuomo nę apie 
ku ni gys tę ir jos ver tę vien tik to dėl, kad ku ni gas tu ri 
kon sek ra ci jos ga lią. Ma nau, kad šv. Pran ciškus tu rė jo 
ki tą prie žas tį ne bū ti ku ni gu, nes iš jo el ge sio spren džia
me, kad jis pa si rin ko dia ko nys tę kaip gy ve ni mo bū dą 
ir ki tus mo kė kan triai tar nau ti ne tur tu, skais tu mu ir 
klus nu mu.

2. DIA KO nA TO AT KŪ RI MAS 
Va ti ka no ii su si rin ki Me

XX a. pir mo je pu sė je Baž nyčio je su ak ty vė jo įvai riau si 
sąjūdžiai, sie kian tys su ma žin ti dva si nin ki jos ati trū ki mą 
nuo liau dies. Po pie žiaus Pi jaus XI Katalikiškojiakcija 
pa ža di no ka ta li kų pa sau liečių ini cia ty vą, o dva si ninkai 
taip pat pa no ro bū ti arčiau liau dies, bū ti su liau di mi 
(sen ti re cum ec cle sia et sen ti re cum po pu lo). Tai pa žadi
no ypač stiprų Pran cū zi jo je ku ni gų dar bi nin kų sąjūdį, 
tačiau netrukus pa aiš kė jo, kad to kios nau jos for mos 
ne duo da trokš ta mų re zul ta tų.

Dia ko na to at kū ri mo įdė ja ypač su stip rė jo po Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro Vo kie ti jo je. Kon cen tra ci jos sto vyk lų 
pa tir tis pa ro dė, kad ne vien tik na cių ka lė ji muo se at
sidū rę ku ni gai dva siš kai stip ri no žmo nes, bet tai da rė 
ir gi liai ti kin tys pa sau liečiai. Da chau kon cen tra ci jos 
sto vyk lo je per vi są jos eg zis ta vi mo lai ką bu vo įka lin ta 
2243 ka ta li kų ir 60 pro tes tan tų dva si nin kų, iš ku rių 
apie 1000 ten mi rė2. To kia skau di pa tir tis da vė im pul są 
bur tis  pa sau liečiams vy rams į dia ko nų ra te lius. To kią 
vy rų ka ta li kų ini cia ty vą apie 1950 m. ga li me su pras ti 
kaip Šv. Dva sios pa ža din tą nau jo vę, apie ku rią kal bė jo 
po pie žius Jo nas Pau lius II3. Pa ga liau at si ra do dva si
nin kų, glo bo jančių šiuos ra te lius, ir te olo gų, be si gi li
nančių į dia ko na to svar bą. Iš pa sau liečių te olo gų daug 
straips nių apie dia ko na tą pa ra šė J. Hor ne fas, tačiau 
dau giau sia prie dia ko na to at kū ri mo idė jų pa sklei di mo 
pri si dė jo Kar las Rah ne ris ir Hansas Vorg rim le ris, ku rie 
1962 m. iš lei do Qu es tio nes Dis pu ta tae se ri jo je solidų 645 
pus lapių to mą Dia co nia in Chris to. Kny ga bu vo de di
kuo ta Len kijos pri mui kar di no lui Ste fa nui Wy sziñs kiui 
ir kar  dinolui Fran cis co Ko e ni gui, taip tar si nu spė jant 
jų Imprima tur. Šis vei ka las iš ėjo prieš pat Va ti ka no II 
Susi rin kimą ir su do mi no dau ge lį vys ku pų ir te olo gų. 
Rahne ris ra šė apie ano ni mi nį dia ko na tą, ku ris vi są 
lai ką eg zis ta vo Baž nyčio je, nors ir ne bu vo įvar dy tas, o 
kar tais ir pa tys „dia ko nai“ ne ži no jo at lie ką dia ko niš ką 
dar bą: „Vieš pa tie, ka da gi mes ta ve ma tė me al ka ną ir 
pa valgy di no me, trokš tan tį ir pa gir dė me? Ka da gi mes 
ma tėme ta ve ke liau jan tį ir pri glau dė me ar nu ogą ir 
ap ren gėme? Ka da gi ma tė me ta ve ser gan tį ar ka li nį ir 
ap lan kė me?“ (Mt 25, 37–40).

Pa grin di nė Rah ne rio min tis ta, kad dia ko na tas Kris
taus įsteig tas ir to dėl tu ri tei sę eg zis tuo ti Baž nyčio je 
kaip at ski ras hie rar chi nis laips nis. Kai su si du ria Baž
nyčios įsteig ta ir Kris taus įsteig ta tar nys tės, tai Kris
taus įsteig tai tar nys tei tei kia ma pir me ny bė ten, kur ta 
tar nys tė ati tin ka veik los po bū dį. Pa pras tais žo džiais 
kal bant, jei gu jau Kris tus mums duo da dia ko na tą, tai 
mes ne ga li me bū ti ne man da gūs ir taip at sa ky ti: „Ne
rei kia, Vieš pa tie, nes mes sa vo tar nysčių pri kur sim ir 













3 plg. po pie žiaus Jo no pau liaus II kal ba Lie tu vos vys ku pams Ad Li-
mi na vi zi to me tu.

2 plg. Mor che M., Zur Er neu e rung des Ständi gen Dia ko nats, Frei burg 
im breis gau, 1996, S. 28.
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ne jau sim sto kos“. Bran džios Rah ne rio te olo gi nės min tys 
pa vei kė Su si rin ki mo tė vus ir jie Dog mi nė je kon sti tu ci jo je 
apie Baž nyčią ne at me tė dia ko na to at kū ri mo ga li my
bės, nors pa ties dia ko na to dar ne at kū rė: „dia ko na tas 
at ei ty je ga lės bū ti at sta ty tas kaip tikras ir pa sto vus 
hie rar chi jos laips nis“ (LG 29). Su si rin ki mas pa mi ni, 
kad dia ko no šven ti mai ga lės bū ti su teik ti brandaus 
am žiaus vy rams, net ir san tuo ko je gy ve nan tiems, bei 
tin ka miems jau nuo liams, ku riems tačiau tu ri ir toliau 
 ga lio ti ce li ba to įsta ty mas. Pa ste bė tina, kad su si rin ki
mas apie tai už si me na la bai abst rakčiai, pa lik da mas 
tei sę apie dia ko na to įve di mą spręs ti vie ti nėms vys ku pų 
kon fe ren ci joms.

1967 m. bir že lio 18 d. pa si ro do po pie žiaus Pau liaus 
VI Mo tu pro prio Sac rum Dia co na tus Or di nem, ku ris 
trum pai nu sta to dia ko nų ruo ši mo tvar ką ir am žių 
(neve du siems – 25 m., ve du siems – 35 m.). Tai bu vo 
dia kona tą at ku rian tis do ku men tas, įgy ven di nan tis 
LG 29 sky riaus nužymėtą „at ei ty je“. Pa ga liau Kel no 
ka ted ro je (Vo kie ti ja) 1968 m. ba lan džio 28 d. bu vo pa
šven tin ti pir mie ji pen ki pa sto vūs dia ko nai.

Po Va ti ka no II Su si rin ki mo Baž nyčia sten gia si vi
so mis iš ga lė mis stip rin ti pa sto vų dia ko na tą. To dėl 
bu vo pa nai kin tas (1972 m.) sub dia ko na tas, o ako li tai 
lek to riai va di na mi jau ne be  že mes niai siais šven ti mais, 
bet sky ri mais, o dia ko na tą ban do ma įtvir tin ti vi so je 
Kata li kų Baž nyčio je.

Dia ko na tas la bai sparčiai ėmė plis ti dau ge ly je kraš
tų. Sta tis tiš kai žvel giant, 1969 m. pa sau ly je bu vo apie 
200 pa sto vių dia ko nų, o 1999 m. – dau giau kaip 25 000 
dia ko nų.

3. DIA KO nA TAS IŠ eK Le zIO LO GI nĖ S peR SpeK Ty
Vo s

Pas ku ti niais de šimt mečiais la bai pa daugė jo dar bo 
ku ni gams, at si vė rė nau jos veik los sri tys ir apaš ta la
vi mo dir vos, o ku ni gų skaičius ne tik ne di dė ja, bet kai 
ku riuo se kraš tuo se ge ro kai su ma žė jo, to dėl tas apaš
ta la vi mo sri tis pe ri ma pa sau liečiai. Įve dant dia ko na tą 
bu vo ma no ma, kad dia ko nai už kam šys ku ni gų trū ku mo 
sky les, tačiau grei tai bu vo su vok ta, kad dia ko nai nė ra 
ku ni gų pa kai ta lai skylėms užkamšyti. Juk jiems už dė tos 
ran kos „ne ku ni gau ti, o tar nau ti“ (LG 29). Taip ašt riai 
iš ki lo dia ko nų tar nys tės iden ti te to klau si mas – san ty
kio su pa sau liečių tar nys tė mis atžvilgiu.

Kiek man as me niš kai te ko pa tir ti, di de lį su si do
mėji mą Lie tu vo je ke lia pa sau liečių apaš ta la vi mas. 
Pa sau liečiai do mi si tuo, ką jie ga li veik ti Baž nyčio je. 
Dau giau sia su si do mė ji mo pa sau liečiams ke lia ga li my bė 
su hie rar chi jos pri ta ri mu už im ti kai ku rias baž ny ti nes 
pa rei gas, turinčias sa vo iš raiš ką li tur gi jo je, pvz., ko mu
ni jos da lyto jų, pa ra pi jos re fe ren tų ir t. t. Ko men tuo jant 
Va ti ka no II Su si rin ki mo do ku men tus apie pa sau liečių 

apaš ta la vi mą, iš lei džia mas iš akių fak tas, kad: „Pa sau
liečius skirianti ypatybė yra jų pa sau lie tinis po bū dis“ 
(LG 31). Taigi pa sau liečių apaš ta la vi mo pa grin das yra 
ne li tur gi nis (nors jis la biau siai ma si na pa sau liečius), 
bet pa sau lie ti nis. Dau ge ly je Va ka rų Eu ro pos kraš tų pa
sau liečiai at lie ka diako niš kas pa rei gas (da li ja ko mu ni ją, 
tei kia sak ra men tali jas, sa ko Mi šių me tu ho mi li jas!), 
nors tai nė ra tie sio gi nė jų kom pe ten ci ja.

Kaip ro do prak ti ka, nie kur ne ga li bū ti va ku u mo. 

Jei gu Baž nyčia ne stip ri na dia ko na to, tą vie tą už ima 
pa sauliečių tar nys tės. Dia ko na tas vėl ga li iš nyk ti, kaip 
bu vo VI–VII a. To dėl vi siš kai su pran ta mas Apaš ta lų 
Sos to no ras įves ti dia ko na tą vi so je Ro mos Ka ta li kų 
Baž nyčio je, ne pai sant to, kad kai ku rio se vie ti nė se baž
nyčio se ne jaučia ma ku ni gų sty giaus. Į šį po pie žiaus no rą 
jau at si lie pė Len ki jos Vys ku pų Kon fe ren ci ja, ku ri 2001 
m. bir že lio 20–21 d. po sė dy je pri ėmė nu ta ri mą at kur ti 

Diakonas šv. Laurynas. Mažeikių rajonas. Arūno 
baltėno nuotr.

pA STO VUSIS DIA KO nA TAS beL DŽIA SI į LIe TU VOS bAŽ nyčIOS DU RIS
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pa sto vų dia ko na tą Len ki jos Baž nyčio je, nors ku ni gų 
ten tik rai ne trūksta.

Žvel giant iš šios per spek ty vos, la bai su pran ta mas 
po pie žiaus su si rū pi ni mas Lie tu vos Baž nyčios at ei ti mi, 
nes Lie tu vo je pa sau liečių li tur gi nės tar nys tės dar nė ra 
iš si vysčiu sios, to dėl la bai ge ra pro ga įves ti dia ko na tą, 
kad po to ne kil tų pa pil do mų pro ble mų.

4. ŽInGS nIAI DIA KO nA TO įVe DI MO LInK

So viet mečiu Lie tu vo je ku ni gys tės šven ti mams be
si ruo šian tis jau nuo lis iš va ka ro bū da vo šven ti na mas 
dia ko nu, o ki tą die ną – ku ni gu. To kia „vie nos nak ties“ 
dia ko nys tė ne leisdavo pa jus ti tar na vi mo sko nio nei 
pačiam ku ni gys tės kan di da tui, nei pa ra pi jos ben druo
me nei. Dabar ti nė Baž nyčios ka no nų tei sė rei ka lau ja, kad 
tarp dia ko no ir ku ni go šven ti mų bū tų bent še ši mėne siai 
(Kan. 1031 §1). Trum pai pa bu vęs dia ko nu, jau nuo lis 
ne pa žįs ta dia ko nys tės, t. y. tar na vi mo pra smės, o kaip 
prak ti ka ro do, kle bo nai la bai ne no riai pri ima dia ko nus, 
nes juos rei kia iš lai ky ti ir to liau ug dy ti ku ni gys tei. O 
to kia „tar pi nė“ pa dė tis ne ska ti na kan di da to plėtoti ko
kią nors dia ko niš ką veik lą, nes ku ni gys tės šven ti mai 
pa keis jo tar nys tės Baž nyčio je po bū dį, kar tais net ir 
darbo  vie tą. No rė da ma pra il gin ti dia ko na vi mo lai ką 
ku ni  gystės kan di da tams, Lie tu vos Vys ku pų Kon fe ren
ci ja 2001 m. bir že lio 18 d. nu sta tė, kad iki ku ni gys tės 
šven ti mų kan di da tas bent me tus tar nau tų dia ko nu4. 
Tai, ži no ma, ga li bū ti nau din ga pa tiems kan di da tams, 
tačiau ne reiš kia pa sto viojo dia ko na to at kū ri mo.

Prieš įve dant pa sto vų dia ko na tą, bū ti na jį tin ka mai 
pri sta ty ti se mi na ris tams, ku ni gams ir pa ra pi jų ben
druo me nė ms. Be šio iš anks ti nio pri sta ty mo dia ko na to 
įve di mas bū tų ma žai reikš min gas ir ma žai su pran ta mas. 
Džiu gu, kad apie nuo la ti nio dia ko na to rei ka lin gu mą 
bu vo kal bė ta Ma ri jam po lė je vy ku sia me ku ni gų se mi
na ri jų va do vų, dva sios tė vų bei se mi na ris tų ug dy to jų 
su va žia vi me (2001 m. sau sio 3–5 d.)5. La bai svei kin ti nas 
da ly kas, kad apie dia ko na to įve di mą plačiai dis ku tuo ta 
Kau no ar ki vys ku pi jos 75mečiui skir ta me in ter ne to fo ru
me. Apie dia ko na tą dar ma žai kal ba ma ku ni gų ug dy mo 
die no se, o ku ni gai juk bus pir mie ji dia koniš kos tar nys tės 
pa ly do vai, pa de dan tys at ras ti dia ko niš kos tar nys tės 
pro fi lį. Ne ma žiau svar bu ruoš ti para pijas dia ko nų pri
ėmi mui, ypač tas, ku rio se nu ma to ma pa skir ti dia ko ną. 
Su pran ta ma, kad dia ko nui teks savo tar navi mu pel ny ti 
žmo nių pa si ti kė ji mą ir per ben dravimą, ka te che zes, 
dva si nius po kal bius for muo ti juos dvasiš kai.

5. DIA KO nA TAS – AKS TI nAS AT nAU JIn TI bAŽ
nyčIOS MI SI JĄ LIe TU VO Je

Il gą lai ką iš gy ve no me prie spau dą, kurią did vy riš kai 
pa kė lė me, tačiau stai giai už klup ti šian die nos ne pa jė

gia me tin ka mai su pras ti ir įver tin ti žmo nių men ta li
te te vyks tančių po kyčių ir to dėl ne be ga li me at si liep ti 
į ga no mų jų pa sto ra ci nius po rei kius. Vi suo met yra 
leng viau ko vo ti „prieš“ ne gu „už“. Ko vo jan ti Baž nyčia 
(Ec cle sia mi li tans) šian dien jau ne bė ra ak tu a li, nes 
XXI a. suvokiamas kaip dia lo go am žius. Net Ro mos 
ku ri jo je mez ga mas dia lo gas su žy dais, mu sul mo nais, 
net gi ne ti kinčiai siais, ku riant tam tik ras kon gre ga ci jas 
ir ko mi si jas. Ko vo jan ti Baž nyčia pri va lo trans for muo tis 
į tarnau jančią Baž nyčią, nes Kris tus at ėjo „ne kad jam 
tar nau tų, bet pats tar nau ti ir sa vo gy vy bės ati duo ti kaip 
iš pir ki mo už dau ge lį“ (Mt 20, 28). Dia ko nas šv. Pran
ciš kus ra do ben drą kal bą ne tik su vil ku ar paukš te liu, 
bet ir su tur kų sul to nu, nes at ėjo pas jį at vi ra šir di mi ir 
ne si neš da mas už an ty je gin klo. Tarp jų už si mez gė dia
lo gas ir jie viens ki tą su pra to, kai nar sie ji kry žiuočiai 
(Ec cle sia mi li tans) pa tir da vo fias ko.

Nors pa sto viais dia ko nais ga li bū ti ir ne ve dę vy rai, 
sulaukę bent 25 metų, tačiau kaip prak ti ka rodo, di
džiau sia dau gu ma pa sto vių dia ko nų yra ve dę ir to dėl 
jiems ga lio ja vy res nio am žiaus (35 m.) nor ma ty vas. 
Svar bus rei ka la vi mas – tvir ta ka ta li kiš ka šei ma, nes 
žmo na šiuo at ve ju ne lie ka pa sy vi ste bė to ja, o kar tu 
da lyvau ja pa si ruo ši me ir kiek tik įma no ma – pa re mia 
ir pa de da su tuok ti niui jo dia ko niš ko je tar nys tė je. Taip 
žvel giant, dia ko nu ne ga li bū ti ne dar niai šei mo je gy ve
nan tys ar iš si sky rę vy rai. Kai ku rių kraš tų vie ti nė tei sė 
drau džia šven tin ti dia ko nu vy rą, ve du sį ma žiau kaip 
prieš pen ke rius me tus, nes ma no ma, jog per tą lai ką 
šei mo je nusi sto vi san ty kiai. Ve du sio žmo gaus pri ėmi
mas į hie rarchi nę Baž nyčios są ran gą reiš kia ir pa tį 
San tuo kos sak ra men to pri pa ži ni mą kaip ne truk dan tį 
bū ti dva si nin ku, nes anks ty vo sios Baž nyčios dia ko nai, 
ku ni gai ir net vys ku pai bu vo ve dę (plg. 1 Tim 3, 3;12; 
Tit 1, 6). Kaip ro do so cia li nės ap klau sos, la bai ma žai 
ka ta li kiš kų šei mų prak ti kuo ja ben drą mal dą. Dia ko nai 
yra įpa rei go ti kalbė ti Die vo tau tos li tur gi nes va lan das 
(ne bent vys ku pas, at si žvelg da mas į tar nys tės spe ci fi
ką, tai pa keis tų ki to kia mal dos for ma), kar tu kviečiant 
mels tis žmo ną, o pa gal ga li my bes ir vai kus. Taip bū tų 
stip ri na mos šei mos kaip mal dos ben druo me nės. Dia
ko nas taip pat ga li bū ti pa šven tin tas naš lys, tačiau po 
šven ti mų jis jau be spe cia lios Apaš ta lų sos to dis pen sos 
ne be ga lės su  kur ti šei mos.

Dia ko na to prie ši nin kai tei gia, kad pa ra pi jos Lie tu vo je 
sun kiai pačios iš si lai ko, to dėl ne pa jėgs iš lai ky ti dia ko nų 
bei jų šei mų. Kad ir kaip keis ta bū tų, bet šis ar gu men
tas kaip tik pa re mia dia ko na to įve di mą, nes dia ko na
tas skir tas ne tur tin giems, o at virkščiai – var gin giems 
kraš tams. Dia ko no pra gy ve ni mo šal ti nis tu ri bū ti ras tas 
dar prieš šven ti mus. Ga li mi ke li va rian tai:

4 Plg. Baž nyčios ži nios, 2001, nr. 12.
5 Plg. Baž nyčios ži nios, 2001, nr. 1.
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a) dia ko nas vi są lai ką dir ba baž nyčio je ir gau na nu sta
ty tą at ly gi ni mą. Tuo met dia ko ną iš lai ko pa ti pa ra pi ja. 
Taip iš lai ko mų dia ko nų vis ma žė ja, nes net gi tur tin guo se 
kraš tuo se tai su ku ria fi nan si nių sun ku mų;

b) dia ko nas tu ri sa vo dar bą ir pats už si dir ba pra gy ve
ni mui, o lais va lai kiu ir sa vait ga liais pa de da Baž nyčiai. 
Pa ra pi ja fi nan siš kai ne pri si de da prie jo išlai ky mo. 
Ver ta pa ste bė ti, kad to kio am žiaus (mažiau siai 35 m.) 
su lau kęs žmo gus jau tik rai yra pats vi siš kai su bren dęs 
ir są mo nin gas, o kar tu jau at ra dęs gy ve ni me sa vo vie
tą, tu rin tis mėgs ta mą pro fe si ją, iš ku rios iš lai ko sa ve 
ir šei mą;

c) dia ko nas dir ba ne vi są sa vai tę pa gal sa vo spe cialy
bę, o baž ny ti nei tar nys tei ski ria li ku sį lai ką. Pa ra pi ja 
pri si de da pa gal su si ta ri mą prie dia ko no iš lai ky mo arba 
dia ko nas tar nau ja ne rei ka lau da mas jo kio at ly gi ni mo.

Vis dau gė ja dia ko nų, ku rie nė ra iš lai ko mi pa ra pi jos, 
bet pa tys iš si lai ko dirb da mi sa vo dar bą. To ron to Pri
si kė li mo pa ra pi jos dia ko nas Ka zi mie ras Amb ro zai tis 
apie tai taip kal bė jo: „Nuo la ti nis dia ko nas tu ri pats 
iš lai ky ti sa ve ir šei mą, nes ne gau na al gos iš pa ra pi jos. 
Jis tar nau ja vel tui, ne už do le rius“6.

Lie tu vo je vis dau gė ja jau nuo lių, bai gu sių te olo gi jos 
fa kul te tą, įgi ju sių ti ky bos mo ky to jo spe cia ly bę ar ba 
šiaip at si da vu sių ir no rinčių tar nau ti Baž nyčiai. Baž
nyčia tik rai daug pra ras tų, ne įver tin da ma šio po ten cia lo 
ir ne su teik da ma jam baž ny ti nio pri pa ži ni mo. Kai ku
riuo se mi si jų kraš tuo se, kur akis ba do ne tur tas, pa ra
pi jo je dir ba vie nas ku ni gas ir 3–4 dia ko nai, vedantys  
ka te che zes, ruo šian tys sak ra men tams, tei kian tys 
dva si nę pa gal bą.

Daž nai pa sto vusis dia ko na tas va di na mas til tu tarp 
pasau liečių ir dva si nin kų bei tarp ti kinčių jų ir ne ti
kinčių jų. Sa vo dar bo vie tė je dia ko nas vi suo met su ke lia 
kar tu dir bančių jų su si do mė ji mą jo hob by, o ne kar tą 
bū na prie žas ti mi ge riau su pras ti Baž nyčios mi si ją ir 
at ras ti ke lią Die vo link. Iš oriš kai žvel giant, dia ko nas gy
ve na kaip pa sau lie tis: tu ri šei mą, au gi na vai kus, dirba, 
tačiau dog miniu požiūriu jis jau yra dva si nin kas, bet 
gy ve nan tis tarp žmo nių, kaip vie nas iš jų. Diakoną tai 
da ro pa na šes nį į dia ko nys tės pir ma vaiz dį Kristų: „Jis, 
tu rė da mas Die vo pri gim tį, go džiai ne si lai kė sa vo ly gy
bės su Die vu, bet api plė šė pats sa ve, pri im da mas tar no 
iš vaiz dą ir tap da mas pa na šus į žmo  nes“ (Fil 2, 6–7).

Va ti ka no II Su si rin ki mas mi ni tre jo pą – „li tur gi jos, 
žo džio ir mei lės“ – dia ko ni ją (plg. LG 29). Vi sos dia ko
niš kos veik los vir šū nė yra Eu cha ris ti ja, ku rio je dia konas 
asis tuo ja ku ni gui, skai to ir aiš ki na Evan ge li ją, padeda 
da li jant šv. Ko mu ni ją. Taip pat dia ko nas ga li iš kil min
gai teik ti Krikš to sak ra men tą, Baž nyčios var du lai min ti 
san tuo ką, li go niams neš ti Ko mu ni ją, va do vau ti kul tui 
ir mal dai, teik ti sak ra men ta li jas, va do vau ti lai do ji mo 
apei goms. Lie tu vo je dar tik pra de da ma plė to ti li go nių 

pa sto ra ci ją, pa ski riant di džio sioms li go ni nėms ka pe
lio nus, stei giant kop lyčias. Ku ni gai ne tu ri tiek lai ko, 
kad ga lė tų dau giau dė me sio skir ti li go niui. Čia la bai 
pra vers tų li go ni nė je dir bančio dia ko no pa gal ba: juk 
rei kia pa reng ti li go nį su vil ti mi pa si tik ti mir tį, pa dė ti 
jam pa si reng ti vi so gy ve ni mo at gai lai ir li go nių pa te
pi mo sak ra men tui. Sun kiau sia bū na pra neš ti li go niui 
ar ba jo ar ti mie siems apie li gos ne iš gy do mu mą ir su 

pa sto ra ci ne pa gal ba pa ly dė ti tuos žmo nes, nu ro dant 
jiems krikščio niš ką vil ties ži bu rį. Daž niau siai ar ti mie ji 
kviečia ku ni gą pas li go nį, kai tas jau bū na be ati duo dąs 
dva sią. Li go nių sie lo va da ap ima ir tuos li go nius, ku rie 
nėra kri tiš ko je būk lė je, bet rei ka lin gi dva si nio su stip
ri ni mo. Ma žes nė se pa ra pi jo se dia ko nai ga lė tų neš ti 
šv. Ko mu ni ją tiems, ku rie dėl li gos ne ga lė jo da ly vau ti 6 San do ra, 2001, nr. 9, p. 22.

Diakonas šv. Steponas. XVIII a. Vilniaus 
Šv. Jonų bažnyčia 

pA STO VUSIS DIA KO nA TAS beL DŽIA SI į LIe TU VOS bAŽ nyčIOS DU RIS
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šv. Mi šio se. Apie to kią ga li my bę ku ni gai ven gia vie šai 
kal bė ti, nes tuo met jie ne pa jėg tų sek ma die niais at lik ti 
tie sio gi nių pa rei gų pa ra pi jo se. Dėl to la bai nu kenčia 
li go nių sie lo va da. O ko dėl čia ne pa si tel kus dia ko nų, 
ku riems bū tų iš da lies pa ti kė ta li go nių sie lo va da?

Su si rin ki mas pa brė žia žo džio tar nys tę at ski rai nuo 
li tur gi jos. Žo džio tar nys tė dia ko nui ne reiš kia vien tik 
pa  skai ty ti ir pa aiš kin ti Evan ge li ją per Mi šias, bet žodžio 
tar nys tė dar ap ima ka te che zę, re e van ge li za ci ją ir mi
sio nie riš ką už mo jį. Juk dia ko nas ne sė di už baž nyčios 
sie nų, bet la bai ak ty viai gy ve na ir vei kia šian die nos 
pa sau ly je, ku ris la bai sto ko ja au ten tiš ko liu di ji mo. To
dėl dia ko no pa rei ga – mū sų gy ve ni me pa da ry ti re gi mą 
žo džio tar nys tę.

La biau siai tik tų dia ko nui tu rė ti spe cia ly bę, su si ju sia 
su so cia li ne veik la, kur yra ga li my bė dau giau ben drau ti 
su žmo nė mis ir taip at lik ti ar ti mo mei lės tar nys tę. Dia
ko nai ga lė tų dirb ti mo kyk lo je, so cia li nė se struk tū ruo se, 
vi sur, kur žmo nėms rei ka lin ga pa gal ba. Nors li tur gi jos, 
žo džio ir mei lės dia ko ni ja pri sta to ma at ski rai, tačiau ji 
įkū ni ja ma vie na me as me ny je ir in teg ra liai vyk do ma.

Anks ty vo jo je Baž nyčio je dia ko nai ad mi nist ruo da
vo Baž nyčios tur tus. Ši funk ci ja ga lė tų taip pat bū ti 
nuim ta nuo ku ni gų pečių ir pa ti kė ta dia ko nams. Pa
ra pi jiečiai vi suo met no ri tu rė ti ku ni gą sie lo va di nin ką, 
o ne ku ni gą sta ty bi nin ką ar ūki nin ką. Kai ku riuo se 
kraš tuo se dia ko nas ap si gy ve na ku ni go ne tu rinčio se 

7 Plg. Le xi kon für The o lo gie und Kir che, bd. 3, Frei burg im breis gau, 
1995, S. 184.

pa ra pi jo se ir rū pi na si vi sa ūki ne ir pa sto ra ci ne veik
la, kvies da mas ku ni gą iš kai my ni nės pa ra pi jos tik 
Eu cha ris ti jos ir At gai los šven ti mui. Kar tais dia ko nui 
bū na pa ti kė ta kelių  pa ra pi jų sie lo va da ir ūkis, sie kiant 
at lais vin ti ku ni gą nuo pa pil do mų dar bų, ypač ten, kur 
junta mas ku ni gų trū ku mas. Baž nyčios ka no nų tei sė 
ne drau džia dia ko nams už si im ti ko mer ci ne veik la, nors 
ku ni gams tai drau džia ma (plg. Kan. 286 ir 288). Taip 
pat dia ko nai ga li, jei vie ti nė tei sė tam ne pri eš ta rau
ja, da ly vau ti po li ti ko je, už im ti pa sau lie ti nės val džios 
tar ny bas, kas ku ni gams taip pat ne leis ti na (plg. Kan 
285 §2 ir 288).

Nors dia ko nai ir tu ri api brėž tas pa rei gas, tačiau 
kiek vie no kraš to Baž nyčio je jie dar pri va lo su si kur ti 
sa vo iden ti te tą ir su ras ti tin ka mą ni šą, ku rio je ga lė tų 
įsi tvir tin ti. Dia ko niš kos veik los ga li my bės tik rai yra 
labai  plačios, nes dia ko ni ja pri klau so ke tu rioms svar
biau sioms Baž nyčios funk ci joms (diakonia, liturgia,
marty  ria – liu di ji mas ir koi no nia – ben druo me niš ku
mas)7.

Po pie žius Jo nas Pau lius II pa kvie tė Lie tu vos ka ta
li kus pri im ti dia ko na tą ir at ras ti jo vi di nę ver tę Die vo 
tau to je. Dia ko na tas jau bel džia si į Lie tu vos Baž nyčios 
du ris, tad iš ei ki me jo pa si tik ti!

AL GIR DAS JU Re VIčIUS
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Apie re li gi ją, pran cū zi ją ir Lie tu vą

IRE NA VAIŠ VI LAI Tė

paStaboS

Per trum pą lai ką Lie tu vos Sei me 
įre gist ruo ti du su re li gi ja su si ję įsta
tymų pro jek tai – dėl „se no vės bal tų 
ti kė ji mo iš pa ži nė jų“ pri pa ži ni mo tra
dici ne Lie tu vo je re li gi ne ben dri ja ir 
dėl sek tų veik los už kar dy mo. Abie jų 
įsta ty mų pro jek tai ste bi na ob jek to, 
ku rį siū lo ma įsta ty miš kai tvar ky ti, 
ne iš ma ny mu ir ke lia minčių apie jų 
at si ra di mo prie žas tis.

Dau ge lis Eu ro pos vals ty bių, pri pa
žin da mos re li gi nę lais vę, ne į vi sas 
re li gi nes ben dri jas žvel gia vie no dai. 
Pa vyz džiui, Ita li ja, Vo kie ti ja, Bel gi ja 
su vie no mis re li gi nė mis ben dri jo mis 
ben dra dar biau ja, o ki tų at žvil giu lai
kosi neut ra liai. Pran cū zi ja ofi cia liai 
ne pri pa žįs ta jo kios re li gi jos, bet kon
krečiuo se rei ka luo se iš ski ria ka ta li kų, 
pro tes tan tų, ju dė jų re li gi nes ben dri jas 
ir Ma so nų Di džių jų Ry tų lo žę. Vi sai 
ne se niai Pran cū zi ja pa ban dė iš var dy ti 
re li gi nes ben dri jas, ku rias ji per se kios. 
Bu vo su da ry ta tarp mi nis te ri nė ko vos 
su sek to mis ko mi si ja, bu vo pa reng tas 
pa vo jin gų sek tų są ra šas, į ku rį pa kliu
vo Je ho vos liu dy to jai, žy dai cha si dai, 
cha riz mi nis ka ta li kų ju dė ji mas, bap
tis tai ir dar per pus an t ro šim to įvai
riau sių ben druo me nių. 

Par la men to že mu ti niuo se rū muo se 
šį pa va sa rį pri im tas prieš sek tas nu
kreip tas įsta ty mas su si lau kė be veik 
vien bal sio ša lies ži niask lai dos ir vi
suo  me nės pri ta ri mo, nors jį kri ti ka vo 
tra di ci nių re li gi nių ben dri jų at stovai, 
tarp tau ti nės žmo gaus tei sių or ga ni za
ci jos ir JAV par la men tas. 

Daž niau siai ten ka gir dė ti, kad Pran 
cū zi jos ne pa kan tu mą pa ska ti no la bai 
spar tus įvai riau sių nau jų jų reli gi nių 
ju dė ji mų pli ti mas ša ly je bei pla tų 
at gar sį su kė lu sios 1995 ir 1996 m. 
Sau lės Šven tyk los or di no na rių sa vi

žu dy bės Pran cū zi jo je, Švei ca ri jo je ir 
Ka na do je. Tačiau re li gi jos so cio lo gai 
pa ste bi, kad nau jų jų re li gi jų pli ti mas 
Pran cū zi jo je nie kuo ne si ski ria nuo 
pa dė ties kai my ni nė se ša ly se, pa vyz
džiui – Ita li jo je. Tačiau tvir tas kata
li kiš kas tra di ci jas tu rinčio je Ita li jo je 
net ne ma no ma per se kio ti nau jųjų 
re li gi nių gru pių. Pa vyz džiui, Je ho
vos liu dy to jų ben dri ja Pran cū zi joje 
įtrauk ta į pa vo jin gų sek tų są ra šą, o 
Ita li jos vals ty bė ją pri pa žįs ta ir net 
su ja ben dra dar biau ja. 

Tad, ma tyt, svar bes nį vaid me nį nei 
sek tų pli ti mas vai di na Pran cū zi jos 
vals ty bės ir vi suo me nės po žiū ris į re
li gi nes ben dri jas. Po li to lo gas Pier re’as 
Bou retzas tvir ti na, kad Pran cū zi jos 
re li gi nių ben dri jų įsta ty mų lei dy ba 
per sunk ta no ro ap gin ti pi liečių są
mo nes nuo pro tui ir sa va ran kiš ku mui 
prieš ta rau jančių įta kų ir la bai gi liu, 
nors re tai tie siai iš sa ko mu ne pa si ti
kė ji mu ti kė ji mu ir re li gin gu mu. 

Re li gi jos so cio lo gė Da niè  le Her veu
Le’ ger ma no, kad pats nau jų jų re li gi jų 
pa pli ti mas ša ly je iš da lies są ly gotas 
iki šio li nės re li gi nės Pran cū zi jos vals
ty bės po li ti kos, ku rią ga li ma pa va  din ti 
ag re sy viu pa sau lie tiš ku mu. Pran cū zi
jos re li gi nių ben dri jų įsta ty mai gina 
vals ty bę nuo Baž nyčios – kitaip, pvz., 
negu JAV, kur Baž nyčios yra gi na mos 
nuo vals ty bės ki ši mo si. 

Pran cū zų re vo liu ci jos, vė liau Na
po le o no ir dar vė liau – XX a. pra džios 
an ti kle ri ka li nių vy riau sy bių įsta ty
mai su kū rė vals ty bės ir Baž nyčios 
san ty kių mo de lį, lei džian tį vals ty bei 
griež tai kon tro liuo ti baž nyčių – dėl 
is to ri nių prie žasčių vi sų pir ma Ka ta
li kų Baž nyčios – įta ką kul tū ri niam ir 
po li ti niam gy ve ni mui. 

Pa sau lie tiš kos vals ty bės ir Baž

nyčios ben dra dar bia vi mas Pran cū
zi jo je grin džia mas griež tai ap ri bo tos 
Baž nyčios au to no mi jos ga ran ti ja ir 
nuo sta ta, kad Baž nyčia sa vo vi du je 
ko vos su įvai riais vals ty bei pa vo jin gais 
ar šiaip kon tro ver siš kais sąjūdžiais. 
Taip vals ty bė pri žiū ri re li gi nę sfe rą 

„iš iš orės“, o vals ty bės 
pri pa žįs ta mos re li gi nės 
val džios ins ti tu ci jos pri
žiū ri re li gi nį gy ve ni mą 
„iš vi daus“. Ka ta li kų 
Baž nyčios ad mi nist ra
ci jos mo de lis – pa ra pi ja, 
de ka na tas, vys  ku pi ja – 
pui kiai de ra prie vals ty

bės ad mi nistra ci jos mo de lio ir lei džia 
vi so ke rio pai pri žiū rė ti Baž nyčią „iš 
iš orės“. 

To dėl Pran cū zi jos vals ty bė į šį Ka
ta li kų Baž nyčiai nu kal tą įsta ty mi nės 
re gu lia ci jos mo de lį pra dė jo spraus ti 
ki tas re li gi nes ben dri jas. Na po le o nas 
I di džiu lė mis pa stan go mis 1808 m. su
kū rė uni ka lią pran cū ziš ką ins ti tu ci ją, 
tam tik rą ju dė jiš ką Baž nyčią, tu rinčią 
sa vo „die ce zi jas“ ir „pa ra pi jas“ – Tau
ti nę žy dų kon sis to ri ją. Pa na šiai yra 
su tvar ky ta ir Ma so nų Di džių jų Ry tų 
lo žė. Ma žiau pa stan gų kai na vo pran
cū zų pro tes tan tiz mo su vie ni ji mas 
pa gal ka ta li kiš ką pa vyz dį. 

Pas ta rai siais de šimt mečiais pa gal 
Pran cū zi jos pro tes tan tų fe de ra ci jos 
pa vyz dį jau ke lin tas iš ei lės Pran cū
zi jos vi daus rei ka lų mi nist ras ban do 
su kur ti „Pran cū zi jos is la mo baž nyčią“ 
ir ra gi na ša lies mu sul mo nus su kur ti 
jiems at sto vau jančias ins ti tu ci jas. 

Nau jie ji re li gi niai sąjūdžiai ne tu ri ir 
ne si ren gia kur ti to kių at sto vau jančių 
ins ti tu ci jų, jie „iš by ra“ per vals ty bės 
ad mi nist ra ci nio tin klo akis. Tai, kad 
„sek tos“ yra vals ty bi nei val džiai ne
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pa sie kia mos, ke lia di de lį vals ty bės 
apa ra to su si rū pi ni mą. Dar di des nį 
su si rū pi ni mą ke lia tai, kad kai ku rie 
nau jie ji re li gi niai sąjūdžiai su da ro 
tar si mi nia tiū ri nę, pa gal sa vo nor mas 
gy ve nančią ir iš ap lin kos ne šio se na, 
lai ky se na, daž nai net mai ti ni mu si 
iš si ski riančią vi suo me nę. 

Vals ty bė je, ku rios is to ri ja per sunk ta 
sie kio, kad jo kia re li gin gu mo užuo
mi na ne drums tų vie šo jo gy ve ni mo, 
kad re li gi nis gy ve ni mas bū tų „ne ma
to mas“, nau ja sis re li gin gu mas ga li 
kel ti ir ke lia ne ma žą prie šiš ku mą. 
Pran cū ziš ka sis sek tų veik los už kar
dy mo įsta ty mas sek tą api brė žia kaip 
to ta li ta ri nę or ga ni za ci ją, ne mi nė da
mas, kad ta or ga ni za ci ja ga li bū ti ir re
li gi nė, bet įvar di ja nau ją nu si kal ti mą 
– psi cho lo gi nį ma ni pu lia vi mą. Pa sak 
įsta ty mo, psi cho lo gi nės įta kos žen klas 
yra as mens pa si ry ži mas pas nin kau ti, 
at si sa ky ti pa to gu mų, su si lai ky ti nuo 
ly ti nio gy ve ni mo... 

Tra di ci nės re li gi nės Pran cū zi jos 
ben dri jos pro tes ta vo prieš to kį api brė
ži mą, tvir tin da mos, kad pa gal įsta ty
mą ga li ma bus baus ti už re ko lek ci jų 
ren gi mą, už pa šau ki mų pa sto ra ci ją, 
net už įtai ges nį pa moks lą. 

Kai ku rių re li gi jos so cio lo gų ma
ny mu, Pran cū zi jos sek tų įsta ty mas 
at sklei dė, kad ra cio na lis ti nės tra di ci
jos vals ty bei pri im ti nas re li gin gu mo 
mo de lis yra „pri klau sy mas ne da ly vau
jant“, ne keičian tis pi liečio lai ky se nos, 
jo ap si spren di mų, nie kaip neat si spin
din tis jo gy ve ni me. Tai, kad tra di cinės 
re li gi nės ben dri jos Pran cū zi jo je po 
il ges nio ar trum pes nio pa si prie ši ni mo 
su si tai kė su to kiu ofi cia lia reli gin gu mo 
sampra ta ir prie jos pri taikė savo vei ki
mą, di di na nau jų jų re li ginių są jū džių, 
siū lančių ak ty viau da lyvau ti re li  gi nia
me gy ve ni me, pa trauk lu mą. Pran cū zi
jos Ka ta li kų Bažnyčioje pas ta rai siais 
de šimt mečiais at si ra do ir iš po pu liarė jo 
nau jos ra di ka laus, ne kon for mis tinio 
gy ve ni mo re li gi nės ben d ruo me nės, 
ku  rios ir pa te ko į vy riausy bės ins ti
tu ci jų su da ry tą sek tų są rašą. 

Da bar ti nė Lie tu vos vals ty bės re
li gi nė po li ti ka vi siš kai ne pa na ši į 
pran cū ziš ką , tačiau So vie tų Są jun gos 

nuo stata re li gi jos ir Baž nyčių at žvilgiu 
bu vo tie sio giai įkvėp ta Pran cū zi jos 
pa vyz džio, ypač Pran cū zų revo liu ci
jos ir XX a. pra džios an ti kle ri ka li nių 
įsta ty mų. Pa na šiai kaip Pran cū zijos 
re vo liu ci ja, So vie tų vals ty bė pa ban
dė Baž nyčias su nai kin ti, o kai to 
pa da ry ti ne pa vy ko, jų veik lą už da rė 
zak ris ti jo je. 

Kitaip negu Pran cū zi joje, nau jų jų 
re li gi nių sąjūdžių veik la Lie tu vo je 
nėra žy mi, bet ne ri mo dėl nau jo jo re
li gin gu mo, tai gi ir sek tų už kar dy mo 
įsta ty mo pro jek to šak nys Lie tu vo je yra 
tos pačios kaip ir Pran cū zi jo je – ne pa
si ti kė ji mas re li gin gu mu ir vie šo sios 
erd vės se ku lia ru mo gy ni mas. Lie tu vos 
vie šo ji erd vė ir po re li gi jos lais vės at
kū ri mo te bė ra la bai se ku lia ri, re li gi nis 
gy ve ni mas lie ka baž nyčio se, kur vie ną 
kar tą jis bu vo su va ry tas. 

Prieš Ka lė das net se ku lia riau sio je 
Eu ro pos vals ty bė je – Če ki jo je – prie 
kiek vie nos mies te pa puoš tos eg lu tės 
sto vi pra kar tė lė ir au kų dė žė. At va žia
vus į Vil nių pra kar tė lių ne baž nyčio se 
vel tui ieš ko tum ir, at ro do, jų nie kas 
ne pa si gen da – net prie Ka ted ros. Tai 
tik vie nas pa vyz dys, bet jis ro do, ko
kia ap va ly ta nuo re li gi jos yra mūsų 
gy ve ni mo erd vė ir ko dėl ban dan tys 
pra ei vį gat vė je už kal bin ti Je ho vos 
liu dy to jai ar mor mo nai ke lia to kias 
prie šiš kas tiek ti kinčių jų, tiek ne ti
kinčių jų re ak ci jas.

 Ar kai ku rie nau jie ji re li gi niai są
jūdžiai ga li bū ti pa vo jin gi? Gal ir ga li, 
bet to pa vo jaus iš veng ti prieš sek tas 
nu kreip tas įsta ty mas ne pa dės. Nau
jus re li gi nius sąjūdžius, kaip ir pa tį 
re li gin gu mą, rei kia pa žin ti. Eu ro pos 
par la men to re ko men da ci ja ska ti na 
steig ti ty ri mo cen trus, ne pri klau
so mus nuo vals ty bės ir su sek to mis 
kovo jančių ins ti tu ci jų. To kie cen trai 
tu rė tų in for muo ti vi suo me nę apie 
nau jus re li gi nius sąjūdžius, už si im
ti švie ti mu ir aiš ki ni mu. Ne leng vas 
už da vi nys vi suo me nei, ku rio je apie 
re li gi nį gy ve ni mą pra by la ma tik ta
da, kai iš jo ga li ma pa ga min ti ko kią 
nors sen sa ci ją. 

To kia me kon teks te ne bū tų la bai 
nuo  sta bu, jei „se no jo bal tų ti kė ji mo“ 

paStaboS

pri pa ži ni mas su si lauk tų ne tik pa ski
rų po li ti kų, bet ir vi suo me nės, ypač 
pra si la vi nu sios, pri ta ri mo. Nau jo ji 
pago ny bė bent jau kol kas pro pa guo ja 
nuo sta tą, ku ri ne ke lia jo kių iš šū kių. 
Ji ne tu ri dok tri nos, ne tu ri aiš kių 
priklau so my bės kri te ri jų, ape liuo ja 
į tau ti nes ir et no gra fi nes ver ty bes 
bei tra di ci jas, ku rios bent jau vi du
ri nio sios kar tos Lie tu vos gy ven to
jams, ko ge ro, yra ge riau pa žįs ta mos 
nei krikščio ny bė. Juk ta kar ta au go 
švęs da ma ne Kalė das, o Nau juo sius 
Me tus, jai do va   nas ne šė ne šven tas 
Mi ka lo jus ar Ka lėdų Se ne lis, o Se nis 
Šaltis, Ve ly kos  jai bu vo ne ga lu ti nės 
per ga lės prieš mir tį ir nuo dė mę, o 
Pa va sa rio šven tė...

  XX a. ant ro je pu sė je gi mu si et no kul
tū ri nė or ga ni za ci ja pa ma žu įga vo kai 
ku rių re li gi nės ben druo me nės bruo žų 
ir net ga vo re li gi nės ben dri jos sta tu są, 
bet nuo vals ty bės ma žai nu to lo. Ne tu
riu jo kios sta tis ti kos, tačiau ne ži nau 
ar at si tik ti nis da ly kas, kad vi si ma no 
pa žįs ta mi pa go nys yra tar nau to jai. 

Įgi ju si „tra di ci nės ben dri jos“ sta tu
są, ne opa go ny bė tik riau siai pra dė tų 
pre ten duo ti į „iš skir ti nę“ pa dė tį vals
ty bė je, nes jos su ge bė ji mas pa klus ti 
vals ty bei ir pri si de rin ti prie jos kon tro
lės, „su tap ti“ su vals ty be ir ne pik tin ti 
se ku lia rios vi suo me nės yra ne pa ly gin
ti di des nis už ki tų re li gi nių ben dri jų. 
Įstai go je pra kal bęs apie iš pa žin tį ir 
Ko mu ni jos pri ėmi mą ar da ly va vi mą 
re ko lek ci jo se ben dra dar bis ga li su
si lauk ti ne jau kios ko le gų ty los, bet 
to kios re ak ci jos ne su kels pa sa ko ji mas 
apie Ra sos šven tę Ker na vė je. 

Tai gi, ma no ma ny mu, abu Seime 
įre gist ruo ti įsta ty mo pro jek tai yra 
dvi to pa ties me da lio pu sės. Sek tų 
už kar dy mo įsta ty mas ky la iš gy vo ir 
ne kon tro liuo ja mo re li gin gu mo bai mės, 
„nau jų jų bal tų“ pri pa ži ni mo „se no vės 
lie tu viais“ įsta ty mas liu di ja „tai kios 
ir kul tū rin gos“ re li gi jos, ku ri to kių 
bai mių ne ke lia, il ge sį ir no rą, kad 
vals ty bė Lie tu vo je vėl tu rė tų ga lią 
re li gi nėms ben dri joms, jas tvar ky tų, 
pri žiū rė tų ir net nu sta ty tų jų vi suo
me ni nį sta tu są. Yra apie ką mąs ty ti 
be si ren giant Ka lė dų iš kil mei. 
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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

bAŽnyčIA pRIe TURGAUS

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

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

eILĖRAŠčIAI

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

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

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

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

***

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

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

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

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

2001

***

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

Sie lo va da: svars ty mas drau ge
Pauliussubačius

apiedažnąkatalikiškąrenginįsa
koma,kadsvarbiausiasbuvone jis
pats,opasirengimas,kaddaugiausia
naudosirmalonumopatyrėnežiūro
vai,osumanytojaibeivykintojai.Ši
mintisypačtinkalietuvosbažnytinės
provincijosirKaunoarkivyskupijos
įsteigimo75mečiominėjimui,ku
riamebeveiknepaliktagalimybės
būtivienžiūrovu.Nelengvatiksliai
nusakytinetproginėsiškilmėsdatą,
nesgruodžio6–9d.subuvimaiKaune
tikužbaigėmaždaugporąmėnesių
trukusįpokalbiųirvyskupųviešna
giųmaratonąvisuosearkivyskupijos
dekanatuosebeiinternetoplatybėse.
Tai,kastradiciniuįsivaizdavimulai
komašvente,sudarėtrumpiausiąir
paskiausiąminėjimodalį.„Švęsime
sekmadienį,kaipirpridera,odabar
dirbkime“,–paraginoarkiv.sigitas
Tamkevičius,pradėdamasdvidie
nastrukusįvisųluomųveikliausių
tikinčiųjų simpoziumą „Taisykite
Viešpačiuikelią“.
būtentdarbinissukaktiesprisimi

nimaslėmė,kadšvęstanebalandžio
4d.(tądieną1926m.PijusXipaskelbė
bulęLi tu a no rum gen te)arkiekvėliau,
perpirmojoarkivyskupijosordinaro
Juozaposkvireckoingresometines.
Nuopavasariokurijojebrandinta
mintis,kaipistorinędatąsusietisu
giliužvilgsniuįateitį,sielovadosper
spektyvųapsvarstymu.Rugpjūčio3d.
metropolitodekretusudarytasorgani
zaciniskomitetas,antrojoEucharisti
niokongresorengimopatirtįturintys
žmonėsšįsykįpasukobeveikpriešin
guneipernykštiskeliu.Jieneplanavo
jokiųprocesijų,eisenų,teatralizuotų

beimuzikiniųakcijų,nesukogalvos
dėlpapuošimų,atributikos,reklamos
irpanašiųdalykų–visasorganizavi
masbuvokolektyviniogalvojimoir
diskusijųorganizavimas.
Pirmiausiadraugesusvarbiausio

misarkivyskupijosbažnytinėmisinsti
tucijomissimpoziumuibuvorengiamos
preliminariostezėsapiepadėtįaštuo
niosesielovadossrityse– jaunimo,
šeimos,katechetikos,evangelizacijos,
karitatyvinės irsocialinėsveiklos,
pašaukimų,informacijos iržiniask
laidos,kultūros irmeno.Dekanatų

konferencijoseklebonai irparapijų
aktyvasbeisimpoziumoorganizatoriai
irganytojasišsamiaisvarstė,darbo
grupėsegludinoapibendrintuspasta
rojodešimtmečiopatirtiesvertinimus,

siūlė,kassvarbiausiaateityje.Šie
susitikimaibuvogeraprogaužmegz
tiglaudesniusryšiustarpveiklesnių
dekanato tikinčiųjų,kurie iki šiol
dažniausiairibojosipažintimissava
memiestelyje ir„vertikaliais“kon
taktaissuvyskupijosmastoveikėjais.
bekitako,dekanatųkonferencijose
tapoakivaizdu,kuriosparapijosturi
susitelkusiąbendruomenės„viršū
nėlę“,okuriosevienintelisklebono
pagalbininkas–zakristijonas.antai
parapiniopasauliečiųveikimopožiū
riubenesilpniausiaipasirodėKauno
miestodekanatai,norsarkivyskupijos
centreapstuneteritoriniupagrindu
susibūrusiųkatalikiškųgrupių.
Trečioji svarstybųplotmėbuvo

elektroninė.Tai24dienaspriešsim
poziumąveikęs internetinis foru
mas–visiemsskaitytiirrašytiatvira
interaktyvisvetainė.Šiąkomunika
vimonaujovękiekanksčiaupirmieji
išbandėtėvaijėzuitai,tačiaunesulau
kėdidesnionaršytojųdėmesio.Todėl
uoliailankytąKaunoarkivyskupijos
jubiliejinį forumąapie sielovados
gairestenkalaikytiprecedentolie
tuvojeneturinčiavirtualiakrikščio
niškadiskusija.Forumopuslapiai
peržiūrėtibeveik20000kartųarba
daugiaunegu800kartųperdieną,
atsiųsta ir svetainėje publikuota
apie1300žinučiųbemažšimtute
mų,pusantrošimtovartotojųužsi
registravo,t.y.plačiauartrumpiau
prisistatėdiskusijosorganizatoriams
beidalyviams.Priešingaineiįprasta
internetoatsiliepimųirkonferencijų
pasaulyje,kurdaugumalinkęslėpti
savotapatybę,katalikiškameforume
anonimųbuvomažuma–tikketvir
tadalisžinučiųautoriųpasinaudojo
galimybenesiregistruoti ir rašyti
svečioteisėmis.
Tačiau,matyt,svarbiausianeįspū

dingaforumostatistika,odiskusijos
pobūdis,josturiningumasirpadoru
mas.Prireikėišvirtualauspokalbio
šalintivosvienąkeikūną,netkate

Kauno arkivyskupijos, kurios globėjas yra 
šv. Jonas Krikštytojas, simbolinis ženklas, 
sukurtas pagal lietuvių liaudies meno kūrinį 
„Jėzaus krikštas“, saugomą Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio muziejuje
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goriškiatsiliepimai–otokiųnetrūko
–reikštipakankamaikultūringaiir
argumentuotai.Forumąinicijavusių
Katalikųinternetotarnybosdarbuoto
jųžodžiais,labaisvarbutai,jogar
kiv.Tamkevičiusnevienpritarėjų
idėjai,betirasmeniškaiaktyviai
dalyvaudamaspakėlėdiskusiją
aukščiaueiliniopasibėdojimoapie
bažnytinesproblemas.ištiesretą
dieną,kolveikė forumas, jame
nepasirodydavoordinarožinučių,
reaguojančiųtiekįpozityvias,tiek
įnegatyviaskitųdalyviųpastabas.
Norintapžvelgti šiuolaikiškoje
komunikacijosterpėjepareikštas
mintis, reiktųatskiro straips
nio.Tadčiagalimepaminėtine
bentkeletądalykų,pavyzdžiui,
išskirtinaiaštriusVDustudentų
teologųatsiliepimusapie savo
dėstytojųkompetenciją,įnirtingas
klierikųdiskusijasdėlseminarijos
tvarkos,ypačbendrųpaskaitųsu
pasauliečiais,pastarųjųprimygti
niussiūlymusplėstievangelizaci
jossampratą.
Daugiausiažinučiųparašyta

apiekunigųirklierikųgyvenimą
beitarnystę–šidiskusijossritis
organizatoriųnetnebuvoišpra
džiųnumatyta,ją,kaipirdaugelįkitų
sričiųtemų,pasiūlėforumodalyviai.
skubameužbėgtiužakiųspėjimams,
kadįprastinėmisklišėmispliaukšta
apiecelibatąarbaaukųtarifus.Naršy
tojams,tarpkuriųnemažądalįsudarė
patysdvasininkai,dauglabiaurūpėjo
kunigodvasinėsavijauta, luominės
tapatybėsproblemos,pasimetimas
tarpdaugelioveiklossričių.
internetinioforumoatvirumasįvai

riausiomspozicijomsbeitemomstapo
vieninteliojubiliejiniųdienųakibrokš
topriežastimi.Dalyvė išužsienio
pasiūlėforumeaptartiklausimą„ar
reikalingas„XXiamžius““,irtarp32
publikuotųatsakymųneigiamiatsi
liepimai laikraščioatžvilgiuaiškiai
vyravo.Redakcijanetikneįsitraukė
įdiskusiją(savožinutėsetaidaryti
jąraginokelirašiusieji),betirigno
ruodamademokratinįforumopobūdį
apkaltinokurijąlaikraščiožlugdymo

kampanijosorganizavimu.Todėl„XXi
amžius“boikotavovisusminėjimoren
giniusirnetpakvietėsavoskaitytojus
įsusitikimąkitameKaunogaletuopat

metu,kaivykosimpoziumas.Žinoma,į
simpoziumądeleguotiparapijų,katali
kiškųorganizacijų,vienuolijųatstovai
savoplanųdėltonepakeitė–arkivys
kupijossalėbuvopilnutėlė.
Kaitrijųtipųsvarstybose jau iš

kedentasmintisapiesielovadosper
spektyvasdarsykįperkratėseptynios
simpoziumodarbogrupėsirpristatė
plenariniuoseposėdžiuose,paaiškėjo,
kad ištiesnemažaipasistūmėta iš
vadųnuskaidrinimo,sutarimodėljų
kryptimi.išpradžiųkukliainumojęs
ranka įkeliųsvečiųpastebėjimus,
kadsimpoziumasdaugkuoprilygo
arkivyskupijossinodui,kalbėdamas
baigiamajameposėdyjearkiv.Tamke
vičiuspripažinošįpanašumą.Ordina
raspriminė,kadprieškeleriusmetus
rengtabendravisųlietuvos vys
kupijųsielovadosprograma,tačiauji
taipirlikoprojektostadijoje.Kauno
metropolitas iškėlė tiksląšiemečių

svarstybųpagrinduparengtidetalią
arkivyskupijossielovadosprogramą
irjąpatvirtintisinode,kurįsukviesti
ketina2004m.surengdamaspriėmi

mąkurijojevisiemssimpoziumo
dalyviams, ordinarasdar sykį
paliudijoforumeirdarbogrupė
serodytąatvirumąasmeniškai,
neformaliaibendrautiirbendra
darbiautisuvisais,kurienoribei
galistiprintiarkivyskupiją.
sukaktuviniairenginiaiturėjo

iristorinędimensiją.buvusiuose
vyskupųnamuose,kurnuobirže
liomėn.veikiakard.Vincento
sladkevičiausmemorialiniaikam
bariai,atidarytafotodokumentinė
ekspozicija,skirtaarkivyskupijos
gyvenimuinuo įkūrimo iki šių
dienų.Taipirmasžingsnis link
universalausarkivyskupijosmu
ziejaus,apiekuriosteigimąbyloja
arkiv.Tamkevičiausirkultūros
ministrėsRomosDovydėnienės
gruodžio6d.pasirašytabendra
darbiavimosutartis.Jisįglausdar
1999m.atkurtobažnytiniomeno
muziejausfondus,memorialines
sladkevičiausbeiMotiejausVa
lančiausekspozicijas,bažnyčios
priešinimositotalitarizmamsliu

dijimusirkita.
simpoziumodalyviamsbuvoper

skaitytipenkiistoriniaipranešimai.
irenaVaišvilaitė,apžvelgusiarki
vyskupijosįkūrimopriešistorę,šalies
politikųnuostatas,tarptautinįbulės
Litu a no rum gen tepaskelbimokon
tekstą,vykusiaiaktualizavojosreikš
mębažnyčiaiirvalstybei.sėkmingas
bažnytinėsprovincijossuformavimas
sulaikėlietuvąnuokraštutinionacio
nalizmoirgalnetdalinioatsimetimo
įpagonybę,–sakėkalbėtoja,pabrėž
dama,kadvėlstovimepriešpanašų
pasirinkimą.Pagonybėsrestauracijos
temanesykįskambėjotiekklausi
muosepranešėjams,tiekdiskusijose.
Kun.artūrasJagelavičius,aptaręs
rezistencinębažnyčiosveikląKauno
arkivyskupijoje1940–1990m.,pelnė
klausytojųdėmesįtaikliomisištrauko
misišsovietiniųveikėjųdokumentųir
dudešimtmečiusdiecezijąvaldžiusio

apaštališkosios konstitucijos Lituanorum gente 
faksimilė
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VisąspaliomėnesįVatikanetrukęs
vyskupųsinodas,svarstęsįvairiau
siusvyskupotarnystėsnūdienosvi
suomenėjeaspektus,skyrėdėmesio
vyskupoirkunigosantykiams.Kadan
givyskupuitenkairkunigųugdytojo
pareigos, josantykissusavougdo
maisiais,pasaksinodotėvų,turėtų
būtiparemtas„abipusiupasitikėjimu
irbičiulyste“,otaisavoruožtuturė
tųstiprintikunigųpagarbąsavajai
tarnystei.bažnyčiaVakaruose jau
senokaikalba,jogvienassvarbiausių

uždaviniųšiandienyrakunigotarnys
tėsstiprinimas,atnaujinimasirišryš
kinimas1.Kunigotarnystėnūdienos
pasaulyje jauyratapusi teologinių
studijųirtipologiniųanaliziųobjektu2.
Kylaklausimas,kokiakunigomisijos
samprataatsiskleistųpažvelgusįbaž
nytinįgyvenimąlietuvoje?
stebintpačiosbažnyčioskasdie

nybę,rimtųkonfliktų,kurieverstų
brėžtigriežtaslinijastarpskirtingų
stovyklų, lyg irnėra.Galtikpatys
kunigaikartkartėmispusiau juo

kaissuskirstosavoluomoatstovusį
„žmonių“ir„buhalterių“kategorijas,
pabrėždami,jogpriklausymaspirmai
grupeikartaisgalisusilauktinepel
nytovyresnybėsirtamtikrospara
pijiečiųdaliesįtarumo,neskunigai,
norintysdarbūtiir„žmonėmis“(tarsi
šiedvisąvokosneišsitektųviename
asmenyje),dalyvauti socialinėje ir
kultūrinėjeveikloje,rizikuojaatsi
durti įvairiausiųkontroversijųtai
kinyje.Tačiaudvasininkailietuvoje
visadabuvokultūrinioirvisuomeninio
gyvenimodalis–prisiminkimeXiX
a.pabaigojesusikūrusįtautinioatgi
mimojudėjimą,tarpukariolietuvąir
visainesenussąjūdžiolaikus,–todėl
irįtampatarpkunigoveikimosričių
nėra irnegalibūtinaujasdalykas,
visaislaikaisjisukeldavoproblemųir
reikalaudavogilesnioapmąstymo.To
kiems„kontroversiškiems“kunigams
jaudirbdamas išeivijoje straipsnį
1960m.skyrėkun.stasysYla3.Tik,
Ylosnuomone,kontroversijakunigo
atvejuvisainereiškiakokiosnors
blogybės,matšisdalykasjausavaime
glūdikunigopašaukime.„Mažiausiai
kontroversiškikunigai,kurieneinaį
viešumą.Kaseina,galibūtišventa
sis,vis tiekneišvengspriešingų ir
prieštaringųvertinimų.Kastoišven
gia,eidamas įvisuomenę,greičiau
laikytinas‘visiemsgeružmogumi’,o
negerukunigu.“4Kunigopozicijaiš
esmėsesantireliginėmoralinėirjos
nevaliamatuotikuriuonorsantriniu
požiūriu,otųantriniųpožiūriųžmo
nėssusikuriąįvairiųirprieštaringų,
„[v]isuomeniniaiprožektoriai,kurie
paliečiakunigus,turiįvairiųspalvų“5.
Ylapritariatiemskunigams,kurie
nepaiso,kasapiejuosvienųarkitų
kalbama,betperspėjadėlpavojaus,
kaikunigaiimanebepaisytinetikto,
kaspaliečiajuosasmeniškai,bet„vi
suskunigusirpačiąjųmisiją“6.
Kadangimūsų laikaistie„visuo

meniniaiprožektoriai“,kuriemsat

„Įvaiz dis – dar ne vis kas!“
RūTaTuMėNaiTė

kan.Juozapostankevičiausraštų.Ki
titrysteologijosfakultetedėstančių
kunigųpranešimai,švelniaitariant,
buvoneįsimintini. ir svarbiausias
istorinesžinias,irdabartinįkatalikiš
kosveiklosarkivyskupijojepaveikslą
perteikiasukaktiesprogapasirodžiusi
geraiapgalvota,turiningabeiestetiš
kaknygelė.
Pabaigai–apiešventiškąjąšventės

dalį.Visųšaliesvyskupųkoncelebruo
tųŠv.Mišiųpabaigojebuvoperskai
tytasValdoadamkaussveikinimas,
kuriameiškeltavisuomeninėirdva
sinėlietuvosbažnytinėsprovincijos
įsteigimosvarba.Premjeroproginia
melaiškeapsiribotaarkivyskupijos
sukakties paminėjimu.skirtingų
istoriniosąmoningumolaipsniųne
tiesioginiskomentarasnuskambėjo
išpriėmimometukalbėjusioVytauto
landsbergio lūpų.Jispabrėžė,kad
tiekpirmųjų vyskupijų steigimą,
tiekvėlesnębažnytiniųstruktūrų

raidąbūtinamąstytikaiplietuvos
valstybės įeuropinimo,pripažinimo
vyksmą.
benemažiausiaišventiškasarki

vyskupijos75mečiominėjimasbuvo
kunigijai.irnetiktodėl,kadperkelis
mėnesiusnusitęsęrenginiaiparei
kalavodaugenergijos,kaddekanatų
konferencijose ir interneto forume
jiemstekoišklausytidaugkarčiųpa
sauliečiųžodžiųdėlrūpesčiobendruo
menėmisstokos,abejingumotikybos
mokytojų,socialiniųdarbuotojųrei
kalams.arkivyskupasnepraleidonė
vienosprogospasauliečiųakivaizdoje
priminti,kaddvasininkaigaliirturi
daugiaunuveikti,privaloištikimiau
laikytisluomoįsipareigojimų.ateityje
arkivyskupijojebuspopuliarūstiktie
kunigai,kurieprasmingaidirbsišvisų
jėgų,–taipordinarasiškilmingame
minėjime,dalyvaujantvisuomenėsbei
kultūrosveikėjams,apibrėžėkunigų
išgarsėjimosąlygas.

1 Orth S., „Bedrängen de Notstände. Prie ster 
auf der Su che nach pro fil“, in: Her der Kor res
pon denz, 2001, H. 10, S. 498–503.

2 vie nas to kių yra te olo gas iš vie nos prof. 
Pau lis Zu leh ne ris ir jo stu di ja Prie ster in heu

ti ger Kul tur (Ost fil dern, 2001). Jo je iš ski ria mi 
4 ku ni gų ti pai: 1) am ži nas dva si nin kas; 2) 
šiuo  lai kiš kas ben druo me nės va do vas; 3) lai kui 
atvi ras Die vo vy ras; 4) šiuo lai ki nis Baž nyčios 
vyras.

3 Yla S., „Ku ni gas kon tro ver si jo je“, in: idem, 
Tolynįlaiką–gilynįgelmę, vil nius: ai dai, 
1997, p. 83.

4 Ibid.
5 Ibid., p. 84.
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stovaujapasaulietinėžiniasklaida,
ypačgodžiaistengiasinukreiptisavo
šviesospluoštąįkurįnorsdvasinin
kųluomoatstovą,progųpanašioms
kontroversijomskilonevienairne
vienojeviešojogyvenimosrityje.To
dėl,grįžtantprieklausimoapiekunigo
misijossampratąlietuvoje,tektųjį
šiektiekkoreguotiirklausti,kokiais
pavidalaiskunigasreiškiasinūdienos
visuomenei,arba, jauvisaikalbant
žiniasklaidosžargonu,kokiešiandien
vyraujakunigoįvaizdžiai.Opaskui
palyginti juossu„pirmavaizdžiu“ir
pažiūrėti,kąbendrajieturisurealiu
žmogumi.
Žvelgiant įpastarąjįdešimtmetį,

kadabažnyčiai,taigiirdvasininkams,
vėlbuvo leista laisvaiveiktivisuo
menėje,mėginimasapmestikunigo
įvaizdžiųtipologijąprimintųganėtinai
šakotąmedį.Tačiaušismedisbuvo
genėjamaspagalžiniasklaidospomėgį

žaistikontrastais–kelti įaukšty
bes jospačiossusikurtusdidvyrius
irretkarčiaispašiurpintidemonais,
padalytiįsąlygiškas„gerųjų“ir„blo
gųjų“stovyklas,kuriostoliauskylaį
mažesnesgrupesirpogrupius.bene

greičiausiaipirmojestovyklojeaiškiai
išsiskyrėpranciškonųgrupė.Josatsto
vainuopatNepriklausomybėsatkūri
mopradėjoaktyviaiveržtisįviešumą,
kurdamikunigonekonformisto,atviro
šiuolaikinėskomunikacijosformoms,
atlaidausžmogiškomssilpnybėmsir
paklydimams,įvaizdį.Šiandientur
būtniekonestebinarudaisabitais
vilkintysbroliai,brazginantysgitaras
jaunimokoncertuosearvarstantys
žmoniųduristelevizijosprogramoje.
Galimasakyti,kadpranciškonųsėkmę
lemiatai,kadjiepatysyraperpratęži
niasklaidosspecifikąirbandojoskalba
„prastumti“savąjąžinią.Pavyzdžiui,
brolioastijauslaida„atverkduris“,
atmetusdiskusijasdėljos„popsinio“
žanroirpan.,pirmiausiamėginateigti
kunigokaipkunigoirsielųganytojo
įvaizdį.sąlygiškaipriešiosgrupės
galėtumepriskirtiirtokiasasmeny
beskaiptėvasantanassaulaitisar

brolisPijus,kuriegarsėjapastangomis
burtigyvątikinčiųjųbendruomenęir
vienodaimėgstamipačiųįvairiausių
sluoksniųatstovų.
Tačiauatlaidusžmogiškomssil

pnybėmsbuvo irneperseniausiai

amžinopoilsioatgulęsmonsinjoras
KazimierasVasiliauskas,tikkažin
kodėlatlaidumasčianetampabendru
vardikliupranciškonamsirvelioniui
monsinjorui.Nuočia tenkabrėžti
naują rodyklę,vedančią įkunigų,
tapusiųtamtikrospolitinėsgrupės
emblema,kuriospranciškonamspa
vykoišvengti,kategoriją.išpažiūros
čiaviskasprimenatikrųtikriausiąpo
litinęareną–yra„dešinysiskrantas“
ir„kairysiskrantas“susavoveikėjais,
tačiaušiuoatveju laikraštininkai
nelinkękreiptidėmesioįbažnyčios
hierarchųirpatiesŠv.Tėvoprimi
nimus, jog„kunigai,atlikdamisavo
evangelizacinępareigą,neturikištis
įpartijųpolitiką,įtiesioginiusvals
tybėstvarkymoreikalus“7.Taigalioja
abiejųfrontųatstovams,tikžiniask
laidosdėmesysčiapasiskirstolabai
netolygiai.Štaimonsinjoroalfonso
svarinskoatvejunekintavertinimai,
labiauatspindėjępirmuosiusNepri
klausomybėsatkūrimolaikusirradi
kaliąantikomunistinęšiodvasininko
veiklą.Šiandiendešiniejiradikalaijau
išnykęišlietuvosparlamentiniogyve
nimo,tačiaumonsinjorassvarinskas
spaudojevisvienšmėkščiojalygkoks
ultradešiniųjųdemonas,dabartinio
premjeropatarėjoJuozaičiopakrikš
tytas„ateizmoapaštalu“.Tačiaukai
kuriųkunigųbičiulystėsulaF’oša
lininkaispateikiamakaipsavaime
suprantamasdalykas,lygiaikaipir
gausiai laikraštininkųnušviečiami
šaliespremjerovizitaipassergantį
„kairiojokranto“dvasininką,kuris
spaudospuslapiuosejaunetikgedi
iširusiųkolūkiųirnuskurdintųgrytel
ninkų,oireuroatlantinėsintegracijos
procesusatviraitapatinasu1940m.
lietuvosokupacijosscenarijumi8.
Naujųštrichųšiampaveiksluisutei

kėirmonsinjoroVasiliauskolaidotu
vės,kaigarsiausiaiirpabrėžtiniausiai
jogedėjo„buvusieji“,priekuriųvelio
nis,pasakjoamžininko,savolaikais
iškartpoNepriklausomybėsatkūrimo

Tėvas Stanislovas mons. Kazimiero vasiliausko laidotuvėse. vilnius, spalio 17 d. 
gedimino žilinsko nuotr. elTa 

6 Ibid.
7 „Šven to jo Tė vo kal ba vil niaus ar ki ka ted

ro je ba zi li ko je ku ni gams, vie nuo liams, vie

nuo lėms ir klie ri kams“, in: LiudykimeKristų, 
vil nius: Ka ta li kų pa sau lio lei dyk la, 1994.

8 Mor kū nie nė v., „vie na die na su tė vu Sta

nis lo vu“, in: Šiauliųkraštas, 2001, Nr. 218.
9 aliu lis v., „Mon sin jo ro Ka zi mie ro fe no

me nas“, in: NaujasisŽidinys-Aidai, 2001, Nr. 
11, p. 631–635.
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„širdimipalinkęs“,labainorėjęs„at
leistivisąsovietiniųmetųpraeitįnet
irneatgailojantiemsdėljos,užtaijų
iškartpamėgtas“9.apstulbinoirneiš
pasakytaspasaulietinėsžiniasklaidos
ažiotažas–pompastiškosantraštės
apiegriuvusį tiltątarplietuvos ir
Dievo,mistiniaisamprotavimaiapie
prarastąkunigąkaip tautoskūno
saugotoją10,premjerokalbosprieka
poduobėsapie„Dievopasiuntinio“,
„mūsųKazimiero“netektį11.Koks
kitaskunigasgalėtųpelnyti tokias
palydėtuvesiššiopasaulio?Paradok
salu,betdaugeliuisubažnyčiamažai
reikalųturinčiųžmoniųpriešmirtinis
monsinjorointerviu„lietuvosrytui“12 
palikoganabūdingąžinią,nuskambė
jusiąištūloskaitytojolūpų:„Taiką,
pasirodo,hierarchaijonemėgo?“Šis
klausimaspriekaištasženklinadar
vienąkunigų įvaizdžiokategoriją,
nusakančiąkunigosantykįsubažny
tinevyresnybe.Konfliktuojantiejisu
hierarchijagalėjobūtitikri,jogvei
kiaijiemsbusžiniasklaidossuteiktas
garbingas„žmoniųkunigo“vardas,
tarsinesipykstantiejisuvyresnybe
būtųnešiosžemėsgyventojųkunigai.
Šiaikategorijaiiliustruotigeriausiai
tinkavelioniokunigoRičardoMiku
tavičiauspavyzdys,kaijis,savovys
kupoiškeltas ištūkstančiųgerbėjų
pamėgtosKaunoĮgulosbažnyčios,
netrukopelnytivosnekankiniovar
dą,norsanalogiškasatvejiskokioje
norsnebažnytinėjestruktūrojebūtų
sunkiaiįsivaizduojamas:pavyzdžiui,
kompanijosCo ca-co lavadybininkas,

išlietuvossiunčiamasįJekaterin
burgą,žino,kadtoksyrajodarbasir
anaiptolnevaidinakankinio.Tačiau
analogiškadvasininkogyvenimoprie
dermė tampaproga žiniasklaidai
mistifikuotikunigųsantykiussujų
vyresnybe.
KunigasMikutavičius,kaipirmon

sinjorasVasiliauskas,atstovavo ir
darvienai–kunigųpoetų,kunigų
švietėjų irmenomylėtojųkategori
jai,kurišiandienlietuvojejaubaigia
išnykti,nestaiyratarpukarioNepri
klausomybėslaikotarpiusuformuotas
stereotipas.Kunigošvietėjo idealas
šiandiennebeatgaivinamasdėlpa
kitusios socialinės situacijos.Nū
dienosiššūkiaireikalaujaiškunigo
labiaususitelktisavomisijai,beto,
bažnyčia,turintididelįvisuomenės
pasitikėjimąnetirlabaisekuliariose
šalyse,vykdoplačiąsocialinęveiklą,
todėlkunigamstenkaužsikrauti ir
daugybęorganizaciniųrūpesčių.Ži
noma,dalisnuobažnyčiosnutolusios
visuomenėsirtoliaumėginapalaikyti
kunigošvietėjoįvaizdį,projektuodama
į jįsavoneišsipildžiusiuslūkesčius.
Tačiaučiakylapavojusiššventumo
pasiilgimopaverstikunigą,kartaisir
priešjovalią,kažkokiaikona,magiška
figūra,kokiavirtotėvasstanislovas,
tituluojamas„visoslietuvosVaidi
la“,gyvenantis „tikrajame lietuvio
kosmose“–Paberžėje,kur„pagony
bėsusiliejasukrikščionybe“,todėl,
girdi,„nesistebėkime,jeiguPaberžė
ilgainiuibus imtavadintilietuvos
Roma“.Tikkeistokaiprietokiųant

laikiškųsamprotavimųderamintys
apie„politinęTėvostanislovovaldžią“
irpastebėjimai,jogkrikščioniškumas
mumysepakilęs„kairiuojuvisuome
nėssparnu“13...…
„Įvaizdis–darneviskas“,–teigia

jaukalambūruspėjusivirstitelevizinė
reklama.Visaiįmanoma,kadišvar
dytikunigoįvaizdžiaiyravientikži
niasklaidospastangųvaisius,kartais
prasilenkiantissurealiapadėtimi.Ne
visadareklamosžadamasproduktas
atitinkalūkesčius:atlaidumugarsėjęs
kunigasgaliatstumtibendraimaldai
ištiestą,tačiaupriešingaistovyklai
atstovaujančiobendraluomioranką,
onepakantumukitamaniamspagar
sintaskunigaspasirodoesąsšiltas
irsvetingasžmogus.Įvaizdžiųrinka
negailestinga, ji reikalaujanaujų
produktų, todėl tipologiniskunigų
įvaizdžiųmedisilgainiuigaliišleisti
naujųšakų,osenesnėmsbuslemta
nudžiūti.Šiaprasmesimptomiškainu
skambėjovieno„Respublikos“straips
nio,kuriamekalbėtaapiekardinolo
Vincentosladkevičiausatminimo
vakarą,antraštė–„Kardinolaspoli
tikamsbuvoreikalingastikgyvas“14.
Jei įvaizdisdarneviskas,kasgi
tuometužpildystrūkstamągrandį?
OficialusŠv.sostodokumentasapie
kunigomisijąplačiojojevisuomenėje
sako:„Krikščionystikisikunigoasme
nyjeišvystinetikžmogų,kurisjuos
priima,išklausoirapdovanojasavo
simpatija,betpirmiausiatokįžmogų,
kurisjiemspadedaregėtiDievąirprie
joartintis“15.

10 Juo zai tis a., „Mon sin jo ro švie sa“, in: 
Kau no die na, 2001, Nr. 246.

11 ga nu saus kas e., „Į am ži ny bę – su švie sos 
au re o le“, in: Lie tu vos ry tas, 2001, Nr. 244.

12 žiū kie nėla vas te l., „Mon sin jo ras įspė jo 
sau go tis ne tik rų pra na šų“, in: Lie tu vos ry tas, 

2001, Nr. 246.
13 Juo zai tis a., „Tė vas Sta nis lo vas“, in: Kau no 

die na, 2001, Nr. 198.
14 pe lec kis M., „Kar di no las po li ti kams bu vo 

rei ka lin gas tik gy vas“, in: Respublika, 2001, 

Nr. 251.
15 po pie žius Jo nas pau lius ii, Po si no di nis 

apaštališkasisparaginimas Pa sto res da bo 
vo bis, 1996.
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vokosčiaatsiveriavisusąlygiškumu:
grožineiprozaipriskiriamiirDalios
Grinkevičiūtėsmemuarai„lietuviai
prielaptevųjūros“,sruogos„Dievų
miškas“(abiknygosneprarassvarbos
tol,kolglobalėjančiamepasaulyjete
beklaidžiostotalitarizmošmėklos),ir
JonoMekobeialfonsoNykosNiliūno
dienoraščiai.
Dėldienoraštiniųtekstųpublikavi

mokitomiskalbomisapskritaigalima
diskutuoti:medžiagosčiadaug,bet
ar ištiesdaugto,kąužsienioskai
tytojaipavadintųliteratūra?Mekas
apmąstosavosantykįsuišeivijaar
ilgisiprarastogimtojokaimo,Nyka
Niliūnasprisimenapažinotuslietuvių
rašytojus,svarstoperskaitytųknygų
vertę–artaipasirodysvisiemssu
prantama,arpadėtįgalėspataisyti
gaususredakciniųpastabų,išnašųtin
klaskiekvienopuslapioapačioje,dar
labiauišplėsiantis irtaipišsklidusį
pasakojimą?Jukintymūsatsivėrimai,
kadirstilistiškaiapdoroti,galisudo
mintitikžinantautoriauskūrybinį
kontekstą.Panašų išmėginimąpas
muspatyrėWitoldoGombrowicziaus
dienoraščiųtritomis:jovertimuįlietu
viųliteratūrinėsrecepcijoslaukąbuvo
įvesdintassavitaslenkųprozininkas,
geraižinomasintelektualams,tačiau
lietuviškai ikitolprabilęsvieninte
leknyga–romanu„Pornografija“,
kurioklaidinantispavadinimasat
baidėtuos,kuriemsjisbuvoskirtas.
Galima teigti,kad jodienoraščiai
lietuviškaipasirodėne laiku,kad
protingiausiassprendimasbūtųbu
vęsdienoraščių leidimuvainikuoti
išsamiągrožinėsšiorašytojokūrybos
seriją(kuriosvarguarsulauksime).
Žinoma,Mekas gerai pažįstamas
Niujorkoavangardistųaplinkoje,yra
bendravęssugarsiaispopuliariosios
irelitinėskultūrosatstovais,tačiau
užšiomenųrevoliucijosepicentrori
bųjoasmenybęgaubiantiaurašvyti
jaunebetaipryškiai.arįmanomatą
švytėjimąsustiprintiverčiantpokari
niusdienoraščius„Žmogusbevietos“,
pastarojometolietuvišką„bestselerį“?
JukMekas jauatrodo įsitvirtinęs
JaVkultūroskontekste ir,kad ir

Mažostautosbei jųplėtojamalite
ratūrostradicija,nepaisanttikrobei
įsikalbėtoprovincialumokomplekso,
dažnaipasirodo įdomios išsilavinu
siai,madingodaugiakultūriškumo
idėjasskelbiančiaiVakarųbibliofilų
bendruomenei.Mumsirbeišsamių
analiziųgalibūtiakivaizdūsšiosu
sidomėjimopožymiai.Kitąmetlie
tuvaruošiasiprisistatytiFrankfurto
tarptautinėje knygųmugėje kaip
šalisviešnia(apietairašyta„Naujo
joŽidinioaidų“2001m.Nr.10).be
to,pasidarė įprastaragintivisomis
išgalėmispopuliarinti lietuviųkul
tūrąužsienyje,kartaispamirštant,
kadšaliesprestižokėlimassusijęssu
finansiniaisištekliais.Prestižąkelti
patikėtanemažamvaldininkųbūriui,
kuriamtalkinažinovai,patarėjai,šios
sritiesautoritetai.
Vienapagrindiniųorganizacijų,

įpareigotųrūpintismūsųkultūros
sklaidaužsienyje,yraviešojiįstaiga
„lietuviškosknygos“.Rekomendacijų
užsienio leidėjamsaplanke(Publi
shers’Recommendations:Lithuanian
Literatureofthe20thCentury)pateik
tasautoriųsąrašas,kuriuo turėtų
remtissolidžiospasaulio leidyklos,
kadanorssumanysiančiospristatyti
savoskaitytojamskurįnorsdarneat
rastosšalieskūrėjotekstą.betkokia
atrankavisadayrasubjektyvi,kad
irkiekgarbingųirgerbiamųeksper
tųdalyvautųvertinimokomisijoje.
Vilniujesusirenkančiųintelektualų
sambūriųdalyviamssunkunuma
tytivisassmalsausirskaitymoma
lonumaispersisotinusiovakariečio
skonioplonybes.Mūsų„amžinosios
vertybės“, „nepajudinamaklasika“
jamgalibūtineįdomi,neatliepianti
aktualiųklausimų,galųgaleišėjusi
išmados.Kitavertus, jį intriguoja
naujausipokyčiai,postmodernizmo

ženklai,kurieirEuroposužkampyje,
kokiuvisdarlaikomalietuva,gali
visuryškumuatsispindėti.
Neturėtųstebinti,kadsąrašenėra

ŽemaitėsarDaukanto,kadpoezijos
rekomenduojamabenetriskartmažiau
neiprozos.Prozininkųindėlįsudaro
nemažasbūrysautoriųnuobalio
sruogos ikiMariausivaškevičiaus,
poezijos–nuoJonoaisčioikiNijolės
Miliauskaitės.Taigiaprėpiamasmaž
daugšešiasdešimtiesmetųlaikotarpis,
kaibuvonaudojamatiekmodernizmo,
tiekezopinėskalbosstilistika,kartais
nesibaimintaprisiimtitradicionalisto,
konservatoriauslaikysenos:lietuvių
prozadarnėrapernelygnutolusinuo
kaimo tematikos,kuriVakaruose
jauegzotika.Tačiau„agrarininkais“
kažkadavadintitalentingesnikūrėjai
neretaipasirodoesątikrimodernistai
nykiameanuometiniamesocrealisti
niamekontekste:natūralussąlytissu
nutolusiavaikyste,prisiminimai jų
kūriniuosetransformuojaminervingo,
savovietosnerandančiopasakotojo
sąmonėje(Juozasaputis,Romualdas
Granauskas).Tradicinio,etnografinio
klodoatodangosryškiosKazioborutos
„baltaragiomalūne“,Juozobaltušio
„sakmėjeapieJuzą“.ieškantiemstau
tiniosavitumosimbolių,pasiilgusiems
pirmykščiopaprastumovakariečiams
šiosknygosleistųpuoselėtinepagrįs
tąviltį,kadlietuvayralaimingas,
nuocivilizacijosatsiribojęskampelis,
kurdarjuntamaautentiškagamtos
iržmogausvienybė.Tačiauarpatys
norėtumematytisavevienkaipegzo
tiškąmarginalijądidžiajameEuropos
kultūrostekste?Galųgaleardaug
Vakaruoseatsirastųbesidominčių
mūsųkaimoromantika?
anglųkalbaparašytameanotacijų

rinkinyjeišryškintasskirtumastarp
fic tion irnon-fic tion,norsšiossą

K u l T ūr a

Knygų klubas ir jo nariai
MaNFREDasŽViRGŽDas
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kiekskelbtųnepasitikėjimą„ameri
kietiškąjasvajone“,patsyrastipriai
paveiktas josmagiškų spindulių.
ankstyvieji,VokietijosDPstovyklose
rašytidienoraščiai,gyvenimotikrovės
užfiksuotosskeveldrosatveriamums
visaikitokįšiotalentingožmogaus
paveikslą–prikelia išužmaršties
tuoslaikus,kaijisdarnebuvosekėjų
apsuptasguru,betnamųneturintis,
egzistencinęsumaištį išgyvenantis
jaunaspasauliostebėtojas.arjopa
stebėjimai,buvęšvieži irskaudžiai
aktualūstadairten,išlikstokievisur
irvisada?ŠisklausimaspaliečiairNy
kosNiliūno„Dienoraščiofragmentų“
pateikimokitakalbiamsskaitytojams
galimybę.Šiuoatvejusituacijąap
sunkinaįvairiausiųskaitytųveikalų
citatųvandenynas,paskandinsiantis
nevienąplatesnių literatūros jūrų
vengiantįknygosmėgėją.abiknygas
pristatytipasauliuiįmanomairverta,
tačiaubūtinaireikėtųišrinktipačias
vertingiausiasvietas iratsisakyti
pasikartojimų,nuorodųį„lietuviškos
parapijos“aktualijas.
Žvilgtelėjusįsąrašągalikiltiįspū

dis,kadžymiausialietuviųrašytoja
yraJurgaivanauskaitė: įverstinų
knygųklubą įtrauktostrysknygos
(„Raganairlietus“,„KelionėįŠamba
lą“,„PrarastaPažadėtojižemė“),dvi
iškurių,atrodo,kėsinasiperžengti
trapiąfictionribą.Šiųeilučiųauto
riusjaučianostalgijąpirmamautorės
romanui„Mėnuliovaikai“(1988; jis
„Rekomendacijose leidėjams“nepa
minėtas):taivienatųknygų,kurias
perskaitomepaauglystėje,gretaJe
romosalingerioarJackoKerouaco.
Taipalankiulaiku(atgimimoprieš
aušryje)išleistasmaištingaskūrinys
apiejaunystę,šokiravęsnesušukuo
tos,nenutylimosrealybėsimpulsais.
Tačiaušokas–neilgalaikisreiškinys:
įpratusiąpriesubtilesniokalbėjimo
klausąimarėžtinevaldomųemocijų
šuorai,neskoningadidžiųjųraidžių
gausybė,o irpaskutiniųjųkelionių
knygųbudizmodvasiaatrodokiek
stilizuota–galdėltokaltasautorės
entuziazmasiratsidavimas„šviesos
išRytų“vilionėms.

išprozininkųtradiciškaistipriausi
atrodonovelistai,norsjųgalimybės
prabiltiįplatesniusskaitytojųsluoks
niusribotos.Perspektyvągalbūttu
rėtųtikstipriausiųnoveliųrinkiniai,
betmažaiviltiesužsienioknygynų
vitrinoseišvystiantologiją„lietuvių
novelės“–jodidenybėromanasviską
užgožia.aišku, įšiąrinkostaisyk
lęsąrašosudarytojaiatsižvelgė:čia
įtrauktinetgistambiajaibeletristi
kaipriskirtiniveikalaitųkūrėjų,ku
riedažniausiaikultivavokitąžanrą
(ivaškevičius,NykaNiliūnas,sruoga,
sauliusŠaltenis,RenataŠerelytė,an
tanasVaičiulaitis).Nevienaspasiges
įklasikinįrealizmomodelįpreten
duojančioMariausKatiliškioromano
„Miškaisateinaruduo“,norsužsienio
leidėjamssiūlomikiti,sudėtingesnės
fabulos,nuoįprastinėsšiožanrosam
pratosnutolętalentingojoprozininko
kūriniai–„užuovėja“ir„išėjusiems
negrįžti“.GrigorijausKanovičiausir
icchokoMerokūriniuoseatsispindėjo
savitapasauliovizija,susidariusivei

kiantžydųkultūrostradicijai.Toks
skaudžiąXXa.patirtį išgyvenusios
tautinėsmažumosindėliopripažini
masrodo,kadirlietuvaturikąpasa
kyti„daugiakultūriškumo“klausimu.
„laukas,kelias,pieva,kryžius, /

Šilo juostamėlyna“,–prisimename

aistį.Kaipskambėsmuskažinkodėl
jaudinęstebėtinaipaprastijožodžiai
kitomiskalbomis?Taigerapoezija,
tačiaujaiprireiksirlabaisubtilaus
vertėjo,puikiaijaučiančiokalbosme
lodikąirgebančiojąperteikti,surasti
reikiamusatitikmenis.Trapus„kaip
Venecijosstiklai“šiopoetožodis...
Patyręsprancūzųsimbolizmo,rusų
imažizmo įtakų, taigi temųirnuo
taikųpožiūriutarsitelpantisfinde
sičcle perspektyvoje.Kieksupranta
mesnispoezijosvertintojuibūtųHen
rikasRadauskas,kuriošaltaironija
šmėkšteli irpostmodernistųkalbos
žaidimuose,tiesa,žaidžiamuosejau
betokiųgriežtųeilėdarosirritmikos
taisyklių.Tačiaujovardo„Rekomen
dacijų“rinkinyjenėra,irtaivienaiš
spragų.
Šaliaautoriųbendresnių ir išsa

mesniųbiografiniųanotacijųaplanke
pateiktairvertimų(kartaisrinktinė)
bibliografija. Į jąpažvelgusgalima
spręsti,kadlietuviųkūrybapasaulyje
šiektiekžinoma.Rekordininkai–si
gitasGeda,Meras,TomasVenclova.
Yrairvisaineverstų,betįsiskaitymo
vertųkūrinių–Vaičiulaičio„Valenti
na“(kuriužsienioskaitytojamsgali
būtipristatomakartusunovelėmis),
Katiliškiokūryba.stebina,kadtokia
skurdipateiktaegzodoautoriųbib
liografija(galdetaliauneišskleista?).
artimiausiemskaimynamsžinomi
irnaujausikūriniai–ivaškevičiaus
„istorijanuodebesies“(1998)potrejų
metųišverstaįlenkųkalbą,o1999m.
pasirodžiusiivanauskaitės„Prarasta
Pažadėtojižemė“ jaukitąmet išėjo
latviškai.smulkiejižanraišiuoat
žvilgiudėkingesni:pokeliskūrinėlius
galimasudėtiįkokįnorsalmanachą
arrespektabilų literatūrinįžurnalą
(norsgalėtųstebinti,kadalgimantas
Mackus,žuvęsdar1964m.,patekoį
devintodešimtmečiopoezijosrinkti
nęShiftingBorders:EastEuropean
PoetriesoftheEighties(1993)).Taip
patsvarbu,kadknygąpristatytųsoli
desnėleidykla*:Vakaruosetaiyralyg
kokybęgarantuojantisprekinisženk

* iš to kių at ve jų ga li ma pa mi nė ti al gir do Ju

lietuviškų knygų aplankas



708 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 12

K u l T ūr a

istorinis filmas ir 
šiuolaikinė kultūra 

aiVasRaGausKas

liaus grei mo „apie die vus ir žmo nes“ ver timą, 
iš leis tą uni ver si te ti nės pran cū zi jos lei dyk los 
PUF (1992), ge dos ei lė raščių pluoš tą Oks for do 
uni ver si te to iš leis ta me rin ki ny je Contem po
ra ry: East Eu ro pe an Po et ry (1993), vie no je 

di džiau sių Nor ve gi jos lei dyk lų Gyl den dal 
NorskForlagpa si ro džiu sią gra naus ko kny gą 
To for tel lin ger fra Li tau en („Du pa sa ko ji mai iš 
lie tu vos“, 1991).  

las.lietuvojeišleistinetaukščiausio
lygiovertimaiadresato–kitakalbio
skaitytojo–ieškosunkiai irdažnai
bergždžiai.
Taigiformuojamanuoseklilietuvių

kultūrossklaidosstrategija:galbūtįsi
tikinus,kągalimepasiūlyti,atsirasir
laukiamapaklausa,norsnekantraus
beireiklaussmalsavimoišužsienio
leidėjųtikėtisankstoka.

istorinisfilmas–taiiškalbingasšiuo
laikinėskultūrosartefaktas, todėl
tik josaplinkoje įmanomaanalizė.
ThomasCrippsasnetgiteigia,kad„is
torinisfilmasdaugiausakoapielaiko,
kuriamejisbuvosukurtas,kultūrą,
neguapielaikotarpį,kurįvaizduoja“.
Reikiapažymėtiakivaizdų,betne
mažiausvarbųdalyką–nematytą
naujųkomunikacijos,žiniasklaidos
priemonių,pirmiausiagarsoirvaiz
do,reikšmės išaugimą,dėlkobent
jaukolkasnusistovėjopalygintidi
namiškapusiausvyratarptekstoir
vaizdo.Paradoksalislinktis:absoliuti
daugumaVakarų, taigi ir lietuvių,
visuomenėsyraraštinga,vadinasi,
galinti skaityti tekstus, tačiauvis
mažiaubenorinti taidaryti.Todėl
vykstasavotiškasgrįžimaspriepa
lyginti tolimospraeitiessituacijos,
kaivaizdas,pvz.,ikonografija,buvo
svarbiausiasinformacijosšaltinisbei
prusinimopriemonė.Neveltui šis
procesaskartaisapibūdinamastaip:
nuohieroglifųiki…hieroglifų.Tiesa,
galimapamąstytiirkitaip.Kaikurių
istorikųdarbaibylojakaiptikapie
menkąEuroposvisuomeniųikiXVi

a.viduriovizualinįsuvokimą,savotiš
kąvizualinįatsilikimą,pasitikėjimą
daugiauklausaneguregėjimu.Vis
dėltonevienasautoriusjoreikšmę
prilyginaprieškelistūkstančiusmetų
įvykusiamcivilizacijoslūžiui,kaižo
dinętradicijąpakeitėrašytinė.
Priežasčiųyra įvairių,betverta

pažymėtimilžinišką informacijos
srautą,kuriodaugelisdėl laikoar
kitų galimybių stokosnegali tin
kamaiapdoroti.umbertoEcošiam
procesuiįvardytipasitelkėGeorge’o
Orwelloromane„1984“apibūdintą
trilypęvisuomenėsgradaciją, tad
šiuolaikinėsvisuomenėsdaugumą
pavadino „prolų“,pasitenkinančių
jiemsnuolat teikiamakryptingai
apdorotabesikeičiančiavaizdine ir
kitokiainformacija,terminu.
Vaizdosvarbapabrėžiamairistori

jospažinimui.Visuomenėsistorinei
savimoneivisdidesnėsreikšmėsįgyja
vadinamojiužmokyklinėedukacija
–kinasbeitelevizija,pirmiausiais
toriniaiirkt.filmai,taippatgrožinė,
informacinė,populiariojiliteratūra.
anglųkalbataitaikliai įvardijama
kaippublichistory.akivaizdu,kad

mokyklojeasmenspraleistaslaikas,
lyginantsuvisutolesniujogyveni
mu,yranedidelis,nors ir svarbus
laikotarpis.Tąpatįreikiapasakytiir
apiemokyklojeįgytasistorijosžinias.
Kitavertus,asmensistorinėsąmonė
formuojasivisur irvisuomet–šis
procesasneprasideda irnesibaigia
mokykla.būtent šiamekontekste
tenkanagrinėtiistoriniofilmoreikš
męšiuolaikineikultūrai,konkrečiai
visuomenėsistorineisąmonei–įvai
riųvaizdiniųapiepraeitį,dabartįbei
ateitįkompleksui.
Daugelisžmonių„mėgstaistoriją“,

betnemėgstaskaitytiknygų, todėl
atitinkamųžiniųgauna ištelevizi
jos,kinofilmų.Tikmažadalisskaito
straipsniusirknygas,omilijonaižiūri
televiziją ir lankosikinoteatruose.
Taigigarsoirvaizdopriemonės–la
baigalingapriemonėistorineisąmo
nei,tikroviškiemsarnepagrįstiems
istoriniamsvaizdiniams formuoti.
Pasmustokssupratimasdar labai
menkas.Tačiauturime„būtovėsslė
pinių“laidą,kuriąžiūripakankamai
didelėauditorija–nepalyginamai
didesnėneiskaitančiųistoriniusteks
tus.akivaizdu,kadbūtentšioslaidos
rengėjai–vieniišnedaugeliopuikiai
supratusiųtelevizijosreikšmę,pasi
naudojusiųjosgalimybėmis.
Filmoir istorijossantykiaigiliau

irišsamiauanalizuotitepradėtiXX
a.paskutiniamedešimtmetyje.Ypač
daug šioje srityjenuveikė ameri
kiečiai. istorikai, istorinių filmų
konsultantai,knygųapie filmo ir
istorijossantykįautoriaiRobertas
Rosenstone’asirVivianassobchackas
(taigiapskritaipalankiai istorinių
filmųatžvilgiunusiteikęautoriai)tei
gia,kadtradicinėakademinėistorija
prarandapraeitiesaiškinimomono
polį.Rosenstone’onuomone,istorinė
drama–taisavotiškapostmoderni
istoriografija,keičiantipatįistorijos
supratimą.Problemata,kadreikia
„paversti“rašytinęistorijąvaizdine,
neprarandantankstesnės turinio.
Neatsitiktinaidėmesįįtaiatkreipė
irHaydenasWhite’as.
Galimanesutiktisuminėtaisauto
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riais,tačiauakivaizdu,kadistorinių
filmų,akcentuojančiųdramatizuotą,
mitologizuotą ir individualizuotą,
simboliškai,natūralistiškaiiremo
ciškaiprisodrintąpraeitiesviziją,
įtakaistorineisąmoneižinojimuiir
tikėjimuiapiepraeitį,dabartįirateitį
visdidėja.būtenttoksistorijossupra
timasišesmėsatitinkavadinamosios
visuomenėsdaugumos istorijossu
pratimą,taigijįišreiškiairformuoja.
Kitaipirbūtinegali–pasaulyjejau
yranemažaitelevizijoskanalų,kurių
didžiojidalisarnetvisaseteriolaikas
skiriamas istorijai.Pastebėta,kad
JaVnetišsilavinusiųasmenųdalis
daugumąistoriniųžiniųgaunaišfil
mųartelevizijos.Nevertėtųmanyti,
kadtaibūdingatikJaV,nesameri
kiečiųgyvenimobūdassparčiaiplinta
Europoje,taippatirlietuvoje.
Nuo1989m.istoriniaivaidybiniai

irdokumentiniaifilmairecenzuojami
vienamesvarbiausiųJaVistorinių
žurnalų,amerikosistorijosasociaci
josleidžiamameAmericanHistorical
Review.Vertidėmesioredakcinėskole
gijosargumentai,kodėltaipelgiamasi.
Filmastapokritiškairplačiainau
dojama,norsirspecifinėsprigimties,
priemonepraeičiaisuprasti,svarbia
istoriniodiskursoforma,tadžurnalo
skaitytojussiekiamainformuotiapie
svarbiausiusfilmus,galinčiusjuossu
dominti,beiįvertinti,kiekjiegalipri
sidėtipriepraeitiessupratimo.Filmų
apžvalgininkuikeliamireikalavimai
pirmiausiabūtifilmevaizduojamos
epochosirkt.dalykųžinovu,sugebėti
įvertintistipriąsiasirsilpnąsiaspu
ses,pateiktiistoriografinįkontekstą.
Mažiaudėmesioskiriamafilmožanrui,
daugiau–istoriniamsprivalumams,ke
liamiemsklausimamsbeiatsakymams
įjuos.Reikiapažymėti,kadžurnalo
redakcijaorganizuojaspecialiusforu
mus,pvz.,„istoriografijairistoriofotija“
(šiuoterminuapibūdinamasistorijos
pateikimasvizualiniamefilminiame
diskursekaippriešingybėistoriogra
fijai,istorijąpateikiančiaižodiniame
rašytiniamediskurse),kuriųmedžiaga
publikuojama.
Kad istorinis filmas yrane tik

amerikos fenomenas, gali patvir
tintianglijoje leidžiamasžurnalas
HistoryToday,kiekvienaismetais
apdovanojantisgeriausiągarso ir
vaizdokūrinį,istoriškaikūrybingai
iratsakingaipavaizdavusįpraeitį.
Pagaliautyrinėjimųapietaipakanka
irEuroposliteratūroje.
Tikišpirmožvilgsniogalipasirody

ti,kadistorinisfilmasiristorinėkny
ga,režisieriusiristorikasyravisiškai
priešingidalykai–daugelismomentų
liudijaveikiauatvirkščiai.Matyt,ge
riaubūtųkalbėtiapiepanašumusir
skirtumus,privalumusirtrūkumus.
Dažnaiakcentuojamasistoriografijos
balansavimasbesikeičiančiojemokslo
irmenosankirtojevėlgiyrapalankus
veiksnys.Juolabkadpostmoderniame
diskurselinkstamaatsisakytigriežtų
takoskyrųtarp„literatūros“ir„moks
lo“irpan.Nevienasautoriuspažymi
daliesistoriniųfilmųgiminingumąmo
dernistineiistoriografijai,nekalbant
jauapietai,kadjieyralygiaverčiai
konkurentaivadinamajai istorijos
populiarinimoliteratūrai.Willemas
Heslingasnurodo,kadtiekpirmu,
tiekantruatvejuistorijadažniausiai
yrapasakojama,taigipasitelkiama
naratyvostrategija.Galimapridė
ti,kadyrafilmų,kuriuosepakanka
kritiškumo,individualausirbendro,
analizėsir,atvirkščiai,moksloveika
lų,pasižyminčiųdažniausiaifilmams
priskiriamaisnemoksliškaisbruožais.
Tiekistorinioveikalo,tiekistorinio
filmoatvejaisryškusintertekstualu
mas–vienokiosarkitokios,teigiamos
arneigiamossąsajossuankstesniais
veikalais irfilmais.abiematvejais
sprendžiamosmedžiagosatrankosir
interpretacijosproblemos,neišven
giamastereotipų.
beabejo, nereikėtųpamiršti ir

skirtumų,nesrežisierių ir istorikų
tikslai,priemonės,metodologijairkt.
yranetokiepatys.beto,apieistori
niusfilmusdažnaiteigiama,kadjie
deformuojaartiesiogšmeižiapraeitį;
kadtainėranaujaistorijosrūšis,o
tikbloga,nevykusi istorija.akcen
tuojamasdaugiauknygosmokslinis,
ofilmo–daugiaupoetinispraeities

aprašymas.Tačiaunevertėtųšio ir
kitųsupriešinimųperdėti,taipanei
giapatsgyvenimas,taippatirlietu
voje.PasakRosenstone’o,skirtumas
tarp istorijospuslapyje ir ekrane
tėradiskursoskirtumas.lyginant
suistorijosrašymotradicija,istori
nisfilmaskaipreiškinysnesiekiair
kūdikioamžiaus.Pirmasisistorinis
filmas–„ŠkotijoskaralienėsMarijos
nukirsdinimas“(TheExecutionofMa
ry,QueenofScots)buvopastatytas
1894m. (rež.ThomasEdison);pa
grindiniovaidmensatlikėjasRober
tasl.Thomas,Edisonokompanijos
finansininkas.Pirmosios istorinės
programostelevizijojepasirodėtik
poantrojopasauliniokaro.
Praktikaliudija,kadpatysmoks

liškumokriterijaiyraapibrėžiami
skirtingai,dėltoistoriografijojeat
skirtimoksląnuonemokslodarosivis
sunkiau.Nettekstevislabiaublun
kantimoksliškumoirnemoksliškumo
distinkcijavaizdetampadarmažiau
apčiuopiama.Praeitiesobjektyvinimo
irsubjektyvinimosiekiaibūdingitiek
knygai,tiekfilmui.
išvadąpadaryčiau tokią:pirma,

reikėtųatsisakytinuomonės,kad
istorinisfilmas–taiistorijosprofa
nacija, irpripažinti,kadtaisavita
istorijospažinimoforma;antra, is
torikasgalinemažaipasimokyti iš
režisieriaus.GalimaperfrazuotiEco
mintįirpažymėti,kadintelektualai,
istorikaiprivaloprisitaikytiprienau
jossituacijos,kaipįmanomagreičiau
įsijungtiįistoriškumoturinčiųisto
riniųfilmųkūrimą,analizuotijųtu
rinįirreikšmęvisuomenėsistorinei
sąmonei.Kitaipkalbant,adekvačiai
reaguotiįbesikeičiančiąsituacijąir
kiekįmanomalabiaująveiktisavo
tyrimais,recenzijomis irpan.Toks
darbasjaupradėtasVilniauspeda
goginiouniversitetoistorijosfakul
tete–rašomibakalauroirmagistro
darbaiapie lietuviškus iružsienio
istoriniusfilmus,planuojamaišleisti
istorinęstudijąapielietuviųistorinį
filmą.bešioprisitaikymoatotrūkis
tarpistorijosmokslo irvisuomenės
vislabiaudidės,ogalimaspasekmes
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sunkuirprognozuoti.istorikųben
drijaneturėtųperleistišiųgyvybiškai
svarbiųdarbųkeliemssavoatsto
vams,atstovaujantiemskeliasisto
rikųbendrijosgrupes.Pliuralistinis
diskursasžiniasklaidoje,televizijoje
ypačreikalingas–tiekvisuomenei,
tiekpatiemsistorikams.
Visdėltodaugeliuaspektųabumi

nėtipraeitiespateikimobūdaiskiria
si.istoriniamsfilmamsypačbūdinga
kryptingasiužetųatranka,nors,kita
vertus,madosaružsakymųdvelksmai
neaplenkiairistorijosmokslo.Verta
pažymėtiirtai,kadistoriniaifilmai
ypačprisidedapriepostmoderniosios
erdvės ir laikohomogeniškumobei
linijiškumo,priežastingumo fetišo
kritikos,kitavertus,prie fragmen
tiško,daugialinijinio,taigikažinar
mažiautikroviško,praeitiesvaizdo
formavimo.Šiuoatvejuvisiškaine
svarbūsnetikslumaiar falšas (su
dėtinė istoriniųfilmųdalis),kurie
dažniausiaidaromisąmoningai.Juk
netadolfasŠapokateigė,kadmažos
klaidosleistinos.

***

Kalbantapielietuvoskinoteatruo
sebei televizijosepastaruojumetu
parodytus istoriniusfilmus, reikia
pažymėti, kad jiekolkasnesusi
laukėderamodėmesio.Tikapiekai
kuriuosišjųteparašėkinokritikai,
pirmiausiaŽivilėPipinytė.Jospo
žiūris į šiuolaikinį istorinį filmą,
ypačamerikietišką, gangriežtas.
Štaikelių recenzijųpavadinimai:
„Įspūdingas reginys irniekodau
giau“, „Kinaspriklauso liaudžiai“,
„Perdauggrožybių“irpan.apskritai,
pasitelkus1993m.išleistorinkinio
„Ekraneiružekrano“įžangą(p.3),
kol kas galimapasakyti,kad „pa
prastaiapsiribojamaaktualiosios,
periodinėjespaudojepublikuojamos
kinokritikosopusais,populiariakino
žurnalistika,aišku,negalinčiaišsemti
visųkinotyrosteikiamųgalimybių“.
Galimapritarti irkitamteiginiui:
„kinotyralietuvoje–darlabaijaunas
mokslas,stokojamakinoteoretikų,

nėrasociologiniųarfilosofiniųkino
menofenomenotyrinėjimų“.
Rašantapieistoriniusfilmus,reikė

tųnešaipytisišjųarapsiribotiklaidų
paieška–tamyraskirtanetspeciali
svetainė internete (pvz., „Gladiato
riuje“ rastos124klaidos),– opa
bandytisuprastispecifines,tikjiems
būdingaspraeitieskonstrukcijas.
Mažato,atitinkamamistoriniofilmo
supratimuireikalingastiekkinoty
rinis,tiekistorinisišprusimas.
istoriniai filmai– informatyvūs

ir iškalbingi šiuolaikinėskultūros
artefaktai,vosnekiekvienassujais
susijęsdalykasgali labaidaugpa
sakyti.Kinofilmasprasidedanuo
keliųdalykų:pavadinimo,žanrobei
reklamos.Vertasdėmesiofilmų,ne
tikistorinių,pavadinimųvertimasį
lietuviųkalbą,savoinformatyvumu
beveikprilygstantispervisąEuropą
keliaujančiųtiražuotųreklamossiu
žetųtekstųpritaikymuivietossąly
gomis.Filmųpavadinimaiverčiami
taip,kadatitiktų lietuviųžiūrovo
skonį,jovienaiparkitaipkomplek
suotąsąmonęirpan.Pavyzdysgalėtų
būtisiaubotrileris„Hanibalas“(Han-
nibal)suanthonyHopkinsu–savo
tiškas„avinėliųtylėjimo“(Si len ce of 
theLambs; rež.JonathanDemme)
tęsinys.Filmopremjeraįvyko2001
m.kovo30d.,jįpažiūrėjobeveik30
000žiūrovų,kuriesumokėjoper295
000lt.spėju,kadfilmopavadinimas
specialiai„padarytas“taip,kadpo
tencialiamžiūrovuinebūtųikigalo
aišku,ką jis išvys– interpretacijų
gamagalisiektinuosenovėskarve
džioHanibaloikipaprasčiausioka
nibalo.būtentdėlšiožodžiųžaismo
savosūnausvosneišleidaupažiūrėti,
kaipmanišpirmožvilgsniopasirodė,
šio istoriniofilmo.Juolabkadkino
ekranuose jispasirodėnetrukuspo
„Gladiatoriaus“.Tačiauangliškai
caniball – tai žmogėdra; gyvulys,
ėdantispanašiusįsave.Kodėlvietoj
šiožodžiobuvopasirinktasminėtasis?
Matyt,dėlto,kaddaugelisžiūrovų
nebūtųėję žiūrėti taip tiesmukai,
norsirteisingai,įvardytoherojaus–
žmogaus,„ėdančiopanašiusįsave“.

Galdėl to reklamojefilmoherojus
įvardytasbent jaukaip„inteligen
tiškasžmogėdra“?Šiojevietojeleisiu
saupaironizuoti:matote,kitaipbūtų
pernelygvulgaru, jienorėtųdides
niosubtilumo.Kitaipkalbant,man
taiprimenasceną išvienosenokai
rodytovienosbalkanųšaliesfilmo,
nepamenukokio,kuriameparodyta,
kaipvalstietismylisisusavožmo
na–tikjossijonuuždengęsžmonai
galvą.Matote,jisnegaližiūrėtijaiį
akis.Ožinote,koksbuvorezultatas?
Prašyčiaupažiūrėtipatįfilmą.
labai įdomūssiužetaibūnakino

plakatuose,reklamojenurodomiki
nofilmožanrai. „Grynojo“ istorinio
filmobeveiknelieka.Pasitaikolabai
įvairiųvariantų.Tai lemiabentdu
dalykai.Galimateigti,kadistoriniai
siužetai tampadaugtikroviškesni,
įvairiapusiškesni.Kitavertus,nuoty
kių,detektyvo,fantastikosirerotikos
primaišymas–taiprisitaikymasprie
šiuolaikiniožiūrovo.Jamistorinispa
mušalasyrapatrauklus,todėldažnai
istoriniaidalykaitėralabaireikalin
gasprieskonisprieminėtųsiužetų.
Vertaatkreiptidėmesįįnaująsenų

dalykųperskaitymą,pvz.,1998m.
„Zorokaukėje“(rež.MartinCampbell,
aktoriaiantoniobanderas,Catherine
ZetaJones,anthonyHopkins).Filmo
siužetas:senasisZoronusprendžia
parengtisavomokinį,kadšisvėliau
atkeršytųdidžiausiampriešuiMonte
ro,kurispriešdaugelįmetųnužudėjo
žmonąirpasisavinogražuolędukterį
Eleną.būsimuojuZorojispasirenka
karštakošįbenamįalechandrą,kuris
prisigėręsnorėjosuvestisąskaitas
suMonteropadėjėju,nužudžiusiu
jobrolį.būdinga tai,kadvaidina
Holivudožvaigždės,osiužetasinter
pretuojamastiesiogneatpažįstamai,
panašiaikaiplietuvosteatruosenu
tinkaskakespeare’odramoms.Yra
siužetų,kuriesusilaukiakeliolikos
ekranizacijų.Tarpjų„Zoro“,„Robinas
Hudas“,„Karaliusartūras“irkt.
Kągaligerasistorinisfilmas,paro

dokultinioHolivudorežisieriaus,sero
stevenospielbergosukrečiantiistorinė
trilogija:„Šindleriosąrašas“(Schind
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Kadras iš filmo „gladiatorius“ (rež. ridley Scott, akt. russell Crowe)

ler’sList),„amistadas“(Amistad) ir
„GelbstinteilinįRajaną“(SavingPri
vateRyan).Taikūriniai,turintysstiprų
humanistinįužtaisą,iškeliantysgeno
cido,vergijosirkarosiaubą.Visijie
pretenduojaįautentiškumą,paremti
tikrųistoriniųįvykių,asmenųirdalykų
interpretacija.Kitavertus,režisieriui
tolimaprimityvididaktika.Pabrėžia
masdokumentarizmas,realizmasir
psichologizmas.čiapatpasitelkiami
supermodernūsspecialieji efektai,
fantazijairpan.betkuriuoatvejuuž
sibrėžtastikslaspasiekiamas,vaizdas/
vaizdinyssuformuojamas.
Įdomu,kaddidėjairistoriniųani

macinių filmųskaičius ir jųpasi
sekimas.Dideliuspinigusatneša
vaikai–susiformavopalygintididelė
vaikiškųžurnalųrinka, jągerokai
papildoirminėtifilmai.Jeianksčiau
tebuvo„Gyvuliųūkis“,taidabarvisa
eilė–pradedant„Dinozauru“(2000,
WaltDisneyPictures),kurpagrin
dinisherojus–tristonassveriantis
dinozaurasguanodonasaladaras,
nukeliančiunet65mln.metųatgal,
irbaigiant2001m.„Šreku“(Shrek).
Pastarasisįvardytaskaipanimacinė
komedija/fantazija irvėlgisėkmin
gaireklamuotas„Dviračiožyniose“,
naiviems žiūrovamsmanant,kad
taipkritikuotaspremjeras.Veikiau
atvirkščiai, tai tebuvodvigubare
klama.betkuriuoatveju lapkričio
10d. įvykusiameanimaciniųfilmų
asociacijosAn niepremijųteikimoce
remonijojedaugiausiaapdovanojimų
–net8–gavobūtent„Šrekas“(rež.
andrewadamsonirVickyadamson)
kaipgeriausias2001m.animacinis
filmasirpan.Neveltuiamerikoskino
menoirmoksloakademijanuspren
dėšiaismetaispirmąkartąįsteigti
Oscaropremijągeriausiamanima
ciniam filmui.spėjama,kadkova
kilstarp„Šreko“ir„Monstrųbiuro“
(MonstersInc.).Šiojevietojegalima
pažymėti,kad„Šrekas“irdaliskitų
žanrųfilmųliudijatamtikrąVakarų
kinopramonėjeirvisuomenėjevyks
tantįhumanizacijosprocesą,kuris
pasmus liekanepastebėtas–mes
dargyvenamevakarykščioHolivudo

įspūdžiais.istoriniuosefilmuose,ne
tikspielbergo,visdidesnėsreikšmės
įgyjamoralinisaspektas–filmuose
iškeliamossocialinėsirkt.mažumos,
akivaizdžiosantirasistinėsidėjosir
pan.berods, taidalisbendresnių
procesų.Kažinarnetodėl„Šrekas“
baigiasi tuo,kadgražuolėprince
sėmanekenėsmatmenimis tampa
paprastamoterimi,kuriąpamilsta
filmoherojus.
Filmųkovostokiospatrealioskaip

irgyvenime.beproblemųžaidžiama
asociacijomis, fragmentais,mitais
vardais, įvykiais, reiškiniais (pvz.,
raganavimas) irpan.būdinga tai,
kadvadinamasisistoriniselementas
egzistuojadaugelyjefilmų,suistorija
neturinčiųniekobendra. 2001m.
erotinėdrama „Pirmojinuodėmė“
(Ori gi nal Sin) rutuliojamaXiXa.
Kuboje.Daugiaunieko,veikiauat
virkščiai.Pvz., filmoherojuslui
sasantonioVargasas(akt.antonio
banderas)–turtingaskavospirklys,
žmonąamerikietęsusirandalaiškais.
Taigiužuominaįinternetinįarkitokį
anoniminįsusipažinimą,būdingątik
XXa.Kitavertus,taitikformos.Juk

daugelissantuokųtradicinėjevisuo
menėjeįvykdavobūtentanonimiškai.
Kartaisistoriniaipavadinimaitiesiog
niekonereiškia.Štai,pvz.,1997m.
filmo„Trojoskaras“siužetas:„paga
liaubradassusiradosavosvajonių
merginą.bentjautaipjismano.be
to,vaikinukasyraįsitikinęs,kadatei
nančiąnaktįišsipildysjoslapčiausios

svajonės.betčiajissusiduriasugan
rimtaproblema–nebeturisargio.Jis
nuėjonusipirkti,tačiaupatekoįlabai
nepavydėtinąsituaciją.bradasapva
giamas,sumušamas,areštuojamas,ir
viskastikdėltovienosargio“.
Turėdamasgalvojepaminėtus ir

daugelįdarnepaminėtųdalykų,dar
kartąnorėčiaupabrėžti,kadsukūrus
bentkeliolika lietuviškų istorinių
vaidybiniųfilmų–pradedantsenovės
baltaisirbaigiantXXa.istorijosdaly
kais–poveikisvisuomenėsistorinei
sąmoneibūtųnepalyginamaididesnis
neguvadinamosios „akademinės“,
atseitlabaimoksliškosbeiišsamios,
lietuvos istorijos išleidimas,kurią
mažaikasskaitys.
Kinas–vienatųvartotojiškosšiuo

laikinėslietuvosekonomikos,kultū
rosirkt.sričių,kuriosebenelabiausiai
pažengtavakarietiškųstandartų–
laisvosrinkos,moderniostechnolo
gijos,kokybiškoprodukto–link.ar
galėjokasnorsįsivaizduotivisatai
darprieškeleriusmetus?Kinofeno
menaslietuvoje–labiaupasyvusir
labiauamerikietiškasgyvenimoele
mentas.buvimaskinosalėje,filmo

pažiūrėjimaspareikalaujadarmažiau
pastangųneguapsilankymasprekybos
centre,prekėsįgijimas.
Modernūskinoteatrai,vosvieną

dumėnesiusvėluojantysHolivudo
filmai irgausybėžiūrovų– tai tik
vienamasinėskultūrosmedaliopu
sė.Negalinepastebėti irkitųdaly
kų,pirmiausia,kadšiskinobumas
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vykstamerdint lietuviškamkinui,
kurįkažinarbeatgaivinsnuo1995m.
rengiamas„Kinoįstatymas“.Varguar
būtųpriimtina,jeiguišlietuviškojo
kinoteliktų„Kinoskyrius“lietuvos
teatro,muzikosirkinomuziejuje,o
„Kinozonoje“ar „Kinomane“būtų
recenzuojamitikjauminėtiužsienio
filmai.simptomiška,kadlietuvoski
nostudijoje1994–2001m.užsieniečių
pastatytikeli,bentišdaliesistoriniais
vadintini,filmai:„Gvineverė“(1994,
rež.JudTaylor)–darvienasfilmas
legendinioVia.keltųkaraliausartū
rotema–rodytasperlietuvostelevi
ziją;serialas„NaujiejiRobinoHudo
nuotykiai“ (1996–1999, rež.andy
armstrong,Terrybedford)–variacija
fantasystiliumibenepopuliariausia
–legendinioViduramžiųanglijosplė
šikoRobinoHudotema–rodytaper
lietuvosteleviziją(užsakovas–garsi
kinokompanijaWarnerBros.);„Velnio
aritmetika“(1999,rež.DonnaDeitch)
–siužetasišholokausto,„atila“(2001,
rež.Dicklowry)–siužetasvėlyvosios
Romos imperijos tema; „amazonės
irgladiatoriai“ (2001,rež.Zachary
Weintraub)–siužetastapačiatema.
Minėtųfilmųžanraslabaimišrus–
nuotykiai, fantastika,veiksmas ir
pan.Deja,tenkaapgailestauti,kad
apskritaiistoriniųfilmųkontekstetai
benemažiausiaiistoriškiirdaugeliu
atžvilgiųblogiausioskokybėsfilmai.
atskirasatvejis–šiojestudijojeiš

esmėspačiųlietuviųsukurtasfilmas
„ElzėišGilijos“(1999,rež.algimantas
Puipa),norskukliai,tačiausušūkiu
lovewasallshehadvisdėltoišėjęs
ir į tarptautinęareną.Jo istoriniai
momentai–veiksmasvykstaMažojo
jelietuvojeXiXa.pabaigoje–bei
kultūriniaikodaigalėtųbūtiatskiro
aptarimoobjektas.Nevertėtųpamiršti
irkitoslietuvoskinostudijosproduk
cijos–animacijos,kuriojeirgipakanka
istoriniųsiužetų.Deja,šiosaukštolygio
produkcijoslietuviųžiūrovaspamatyti
kolkasneturėjogalimybės.
Šiefaktaibeiinternetinėjelietuvos

kinostudijossvetainėjepaskelbtiduo
menysapieturimąįrangą,sukauptus
kostiumus–senovės,Viduramžiųir

kt.–beidaugeliskitųdalykųliudija,
kadpastatytilietuviškąistorinįfilmą
lietuvojetikraiįmanoma.
Kolkasturimevoskelis,daugiau

siasenus lietuviškus istoriniusfil
mus.Pirmiausiaminėtini istorinė
epopėja„HerkusMantas“(1973,rež.
MarijonasGiedrys)apiedidįjįprūsų
sukilimąprieškryžiuočius,„Niekas
nenorėjomirti“(1965,rež.Vytautas
Žalakevičius)apiepokariolietuvos
kaimąbei„Marius“(1990–1991,rež.
JonasPakulis,aloyzasJančoras)–
apieXViiia.pradžioslietuvą,sa
votiškas pereinamojo laikotarpio
produktas.Pirmidu,nepaisantvisų
meniniųprivalumų, iš esmėsyra
sovietinėslietuvoskultūrosproduk
tas,balansuojantistarp ideologijos
irautentikos.Didžiausiąedukacinę
funkcijąatliko„HerkusMantas“.Taip
patminėtinikeliistoriniaivideofil
mai,pirmiausia„Tadasblinda“.su

pre zi den ti nės am bi ci jos
alFREDasKaRčiausKas

Rinkimųkampanijaprasidedaiškart
porinkimų.Todėlnenuostabu,kad
apie2002m.prezidento rinkimus
lietuvadiskutuojajaugerusmetus,
norsikijųlikodartiekpatlaiko.Tik
tiek,kadšidiskusijanereiškia,jogpo
litikairenkamipagalsavodarbuska
dencijosmetu.lietuvojetie,kuriems
nepasisekėseimorinkimuose,nori
atsigriebtirenkantprezidentą.arba
atvirkščiai.Jeiseimedabarsėdėtų
kokianorsaiškidauguma–socialde
mokratų, liberalųarsocialliberalų,
galbūtprezidentorinkimainiekamdar
irnerūpėtų.Tačiaupo2000m.seimo
rinkimųsuformavuspirmąjąVyriau
sybębuvoaišku–RolandasPaksasir
artūrasPaulauskasnepasitenkins
lygiaverčiųpartneriųvaidmenimis.Jų

ambicijaspatenkinstikdominavimas,
dargeriau–prezidentokėdė.
Įdomiausia,kadnepaisantšnekų

gausumo,visosdiskusijos,kasbus
naujasprezidentas,kolkasbaigiasi
klaustuku.Neaiškunetiktai,kas
galėtųlaimėtirinkimus,neaiškunet,
kasdalyvausjuose.artaibustokių
politikosmilžinųkaipalgirdobra
zauskoirValdoadamkausdvikova?
arpastariejipasitrauks irpo ilgos
nenuspėjamoskeliolikoskandidatų
kovos laimėskasnors iš jaunesnės
kartos?
Šiuometupasakytigalimatiktiek:

permetus„pasirengimo“prezidento
rinkimamskaikuriemilžinai jau
taponykštukais.lygburtų lazdele
pamojus,tikneaišku,kastalazdele



pastaruojureikėtųsietivienoišpopu
liariausiųmitųlietuvosvisuomenės
istorinėjesąmonėjesusidarymą.Jis,
matyt, teprilygtųbarborosRadvi
laitėsmitui.Taigilietuviųkinema
tografijašiuoatžvilgiulabaiskurdi.
Nenorėčiaubūtiblogaspranašas,bet
spėju,jognesusiformavuslietuviško
istorinio filmo tradicijai,lietuvos
istorija, „PonuiTadui“, „ugniai ir
kalavijui“ irkitiemspadedant,bus
„pavogta“darkartą,ojąsusigrąžinti
radikaliaipasikeitusiomissąlygomis
busdarsunkiau.Kažinarnebūtų
prasmingasretorinisklausimas:ko
labiaureikialietuvai–vadinamosios
akademinėsdešimtomėsistorijosar
dešimtpuikiųistoriniųfilmų?Opti
malubūtųturėtiabudalykus.
ateitisnenuspėjamakaip irpra

eitis...Daugkaskeičiasi istorinio
filmonaudai. istorikai ir žiūrovai
–ruoškimės.
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licijospartneriaisarprezidentu,bet
irsudabartinėsopozicijospaskirtais
pareigūnais,ovisakritikapirmiausia
tenkajiems.
aršitaipadamkusgarantavosau

lengvąpergalę irantrąkadenciją?
Veikiausiaine,galbūtjisirnesiren
giadalyvautirinkimuose.Vėltenka
grįžtiprieklausimo,kasapskritai
rinkimuosedalyvaus.Potencialių
kandidatų labaidaug–beveiknuo
kiekvienospartijos.Odarturėtųat
sirastinepriklausomų,nesambicingi
žmonėsbūtinaibandyspasinaudoti
tuo,kadkaiptikpartijomislietuviai
labiausiaiirnepasitiki.
Kairiejituriaiškųfavoritą–bra

zauską.Netirsumažėjuspopuliaru
mui,jisturiir,ma
tyt, ikigyvenimo
pabaigosturėsto
kiądidelęnuolati
niųšalininkųdalį,
kad triuškinamo
pralaimėjimotik
raigalėsnebijoti.
Jo konkurentai
pirmame rinki
mųtureišesmės
galėsvaržytistik
dėlantrosvietos.
Tačiaubrazaus
kaskažinkodėlat
kakliainesako,da
lyvausrinkimuose
arne.„Tvirtaiap
sisprendžiau,bet
nesakysiu“,– jei
šiek tiekperfra
zuo s i me  j o  žo 
džius.Dėlto,kad
opozicijaliktųne
ramiojenežinio
je,sukuojaiteks
kovoti?ardėlto,
kadneprasidėtų
bendrapartiečių
irkoalicijospart
neriųpeštynės?Ki
toaiškauslsDP
kandidatonėra,odidžiausiasambici
jasturintisVytenisandriukaitisjau
dabarkeliasumaištį,reikalaudamas,
kadpartijakuogreičiauapsispręstų.

brazauskasnebesuvaldytųpartijos,
kaipnesuvaldo jos,formuojantki
tųmetųbiudžetą.Ojei jisdalyvaus
rinkimuose,kądarysPaulauskas?
atsisakyssavoilgamečioplanotapti
prezidentuarišeisiškoalicijos,nes
konkuruotisubrazauskubūnantsu
juokoalicijoje–neišis,neitas.
Dešinėje–darblogiau,lsDPbent

jauformaliaivieninga,norstosvie
nybėsirnedaug.Oopozicijanetšešė
linėsvaldžiospasidalytinesugeba,ką
irkalbėtiapieprezidentopostą,kuris
dalijasitikišvieno.Konservatoriai,
liberalaiircentristaivadovaujasivie
nalogika–dalyvavimasprezidento
rinkimuosesustiprintųpartijąnet
irtada,kailaimėtinebūtųjokiųga

limybių.logikagalirteisinga,ypač
centristams,KęstučiuiGlaveckui
reikiaįdėtilabaidaugpastangų,kad
rinkėjaineužmirštų, jogegzistuoja

pasinaudojo.GalbūtPaulauskas ir 
Paksasįsižeistųpavadintinykštukais,
tačiaujieirpatyssupranta,kadrinki
mųfavoritaisjųniekasnebelaiko:ir
reitingainebetokiekaippriešpusan
trųmetų,irįtakanetikvaldžiai,bet
irsavopartijomsgerokaisusilpnėjo.
Paksasapskritainetekoliberalųsą
jungospirmininkoposto,oPaulauskas
savobendrapartiečiamssankcijomis
užneklusnumąturigrasintinetper
laikraščius.Tačiauambicijųabutebe
turipakankamai,kadirtoliaugalvotų
apiekandidatavimą.
Odėlmilžinų...brazauskuitapus

Vyriausybėsvadovu,jopopuliarumas
atrodėtoksdidelisirnepajudinamas,
kadsocialdemokrataigalėjosakyti
atėjęįvaldžiądešimčiaimetų.Tačiau
pasirodė,kadnetbrazauskuigalioja
taisyklė,jogbūnantvaldžiojepasitikė
jimąišlaikytilabaisunku.Jeiprem
jeroreitingas irtoliaumažėstokiu
tempukaipdabar,pometųjisturėtų
būtiminusinis.Tuotarpuprezidentas
adamkusatgavosavopozicijas,laiki
naiužleistassocialdemokratams,irvis
norisipaklausti,artiknejisirturitą
stebuklingąlazdelę.Taip,adamkus
sukūrė„Naująjąpolitiką“išPaulaus
koirPakso.sunkiai,kartaisatrodo,
jogpriešpastarųjųvalią.Ovėliau
švelniaibetnegailestingaistūmėjų
Vyriausybęįkrizę,imdamasjąkriti
kuotikaiptiktada,kaiopozicijabent
kuriamlaikuinutildavo.Prezidentas
irbrazauskąpremjerupaskyrėlabai
greitai.arniekadanekilomintis–gal
tam,kadšissusikompromituotųper
likusiusmetus?
būtųnegražuvalstybės vadovą

kaltintipiktavalėmismanipuliaci
jomis.be to,nekylaabejonių,kad
Paksas irPaulauskasnukentėjo ir
dėlbesaikių,visaineslepiamųsavo
ambicijų.Tačiau,šiaipartaip,laimėjo
tikprezidentas.Paulauskasnepasiti
kėjoliberalais,tačiaudabarnebegali
pasitikėtineisavopartija,neidaug
stipresniaiskoalicijospartneriais,
kuriemssocialliberalųkonkurencija
yra labaineparanki.socialdemok
rataitaippatlygirvaldžioje,tačiau
priverstiįtakadalytisnetiksukoa

prezidentūros koridorius. 2001. gintauto Trimako nuotrauka 
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tokialCs.andriuiKubiliuiirEuge
nijuiGentviluitokiųdideliųpastan
gųnereikia, tačiaumažaitikėtina,
kadkurisnorsatsisakytųdalyvauti
rinkimuosekitonaudai.Taireikštų,
kadopozicijaturiaiškų lyderį,ku
rispadėtųpasitemptiirsavoparti
jai,balansuojančiaitiesišnykimoiš
didžiosiospolitikosriba.Okaippa
rodėpaskutiniairinkimailenkijoje,
nebūtųniekonuostabaus,jeiišnyktų
irliberalaisukonservatoriais.Todėl
mažaviltiessusitartidėlbendrosde
šiniųjųpartijųkandidatūros,nebent
šiospartijossutartųbendradarbiauti
labaiglaudžiaiirlabaiilgai.Na,bent
ikikitųseimorinkimų.
Darkažkur viduryje yraKazys

bobelis,apžavėtassavoreitingų.Jis
turbūtbereikaloteigia,kadkonku
rentasjamyratikbrazauskas.labai
tikėtinasjopralaimėjimasparodys,jog
tuščiasreitingas,užsiaugintasnieko
neveikiant, rinkimuosenepadeda.
Tačiaujisgaliatkąstišiektiekbalsų
iriškairės,irišdešinės.
Taigipanašu,kadrengimasisrin

kimamsatnešėtikvisiškąchaosą.iki
pačiųrinkimųlaikodardaug.Tačiau
kasgalipasikeisti?atsakantįšiklau
simąpirmiausiareikėtųsusimąstyti,
kokioprezidentolietuvaireikėtų.Ką
prezidentasapskritaiveikia–važinėja

použsienius,atstovaujalietuvaiar
užsiimapolitinėmisintrigomis?Dėl
pirmojoužsiėmimoklausimųneky
la–toksyrasvarbiausiasprezidento
darbaspagalKonstituciją.Odėlant
rojo...Tokiojesituacijojekaipdabar
niekokitanelieka–prezidentasturi
įsitrauktiįkoalicijųformavimą.Tik
tiek,kadišdabartinioseimosufor
muoti stabiliądirbančiądaugumą
labaisunku.Netirsurenguspirma
laikiusrinkimus,padėtisvarguar
pasikeistų.Partinėsistemadabar
atrododarlabiaupakrikusineiprieš
2000m.seimorinkimus.
Paprastųreikalų tvarkymui įta

kosprezidentasturilabaimažai.Jis
tikrainegali išjudintivisųreformų,
užstrigusiųper10metų,negaliuž
tikrintiekonomikosaugimoirgerovės
didėjimo.Taiypačgeraiturėtųžinoti
brazauskas, savoprezidentavimo
kadencijąbaigęspesimistiniupareiš
kimu,kurisskambėjomaždaugtaip:
„Niekonegalėjaupadaryti“.Todėl
svarbiausia,kadneliktų„tautosgel
bėtojo“mentaliteto,didinančiopoliti
kųambicijasirmažinančiopaprastų
žmoniųpasitikėjimądemokratija.Gal
būtųdauggeriau,kadminėtipolitikos
milžinairinkimuosenedalyvautų.Nes
priešinguatvejugelbėjimotemostik
raineišvengsime.

Kartaisnorisipalinkėti,kadįpre
zidentorinkimusneipolitikai,nei
rinkėjainežiūrėtųpernelygrimtai.
Vienintelisnenuginčijamasprezidento
institucijosprivalumasyrapensija,
namasirmašinasuvairuotojupasi
baiguskadencijai.Darbailietuvoje
galisektisirbeprezidentopagalbos.
svarbutik,kadprezidentasmokėtų
angliškaiirnepadarytųdidelėsgėdos
užsienyje.Ojeidarmokėtųirprancū
ziškai,tailabaipasitarnautųvisaver
teiintegracijaiįEuropossąjungą.
Žinoma,prezidentasgalėtųpadaryti

iršiektiekdaugiau.Gyvenamepoliti
nėjesistemoje,kuriojenuoasmenybių
priklausolabaidaug.labainorėtųsi,
kadateinantysprezidentorinkimai
padėtųįsitvirtintinaujailyderiųkar
tai,kurilabiauklausytųprotobalso
neiambicijų.Netiresantdešiniųjų
pažiūrų(topaslėptitikriausiaineiš
eina...)norėtųsi,kadkairiejijauper
šiuosrinkimussugebėtųrastižmogų,
galintįnetiklaimėti,betirkonsoli
duotilsDP,padėtijaitaptinormalia
socialdemokratinepartija,gebančia
prisiimtivisąvaldymoatsakomybę.
Geraibūtų,kadirkairiejitopaties
linkėtųdešiniesiems,bent jauka
danorsateityje.Jukpoprezidento
rinkimųreiksrengtiskitiemsseimo
rinkimams... 
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PoŠaltojokaro skubėtapranešti,
kadideologinispasauliopadalijimas
baigtas.skubėtapranešti,kadvisos
pasauliošalyskuriademokratiją,glo
rifikuojalaisvąjąrinkąir,pasitelkę
technologijųnaujoves,kuriavisiems
maloniągerovę.Visatai„paskaninus“
solidarumu,t.y.paremiantatsiliekan
čius,busnesunkupaverstipasaulįne
vienbendruturgumi,kuriamevisi
prekiauja,bet ir turgumi,kurpre
kiautojųgalimybėspanašios.
sėkmingaglobalizacijasunkiaiįsi

vaizduojamabepakankamotechninio
lygio. internetas, transatlantiniai
skrydžiai,„protingi“ginklai–visatai
turėtųbūtiglobalizacijosatributai.
sunkuįsivaizduotipasauliobendra
vimą,kaivienas„kalba“internetu,o
kitasdarnežino,kasyratelefonas,kai
negalivisurvienodainaudotikredito
kortelių,pervestipinigųišvienųsą
skaitųįkitasirpan.Ojeivieniems
paskitusnegalimavienodaisėkmingai
skristi,tie,kurieturimažiau,neišven
giamaidarlabiauatsiliks.
Tačiauneitintechnikąvertinantys

žmonėsnetokiejaubeviltiškipatys
sau– jiegalinetgirimtaigrasinti
besipuikuojantiemspirmaujančio
mistechnologijomis.Globalizacijos
priešininkai,naudodamiesiinterne
tu,rengiaantiglobalistinesriaušes,
teroristaisaugiuslėktuvuspanaudojo
kaipvėzdusdangoraižiams„patrum
pinti“.Taiprimenasenąanekdotą
apievienosnelabaicivilizuotosnacijos
atstovą,naudojantįskalbimomašiną
tikkaippakylągeldaipasidėti.Gerai,
kadtiktiek...
argalivyktiglobalizacijapasauly

je,kuriametechnikosirtechnologijos
lygistoksnevienodas?bandydamas
teigti,kaddabartinėglobalizacijatoli

Tech ni niai klau si mai

EGiDiJusVaREiKis

gražunepirmojipasaulioistorijoje,ir
visainebūtinavisiemsjojedalyvauti,
buvaukritikuojamas,kadromėniška
arkrikščioniškaglobalizacijaveikiau
Europos,onepasaulioreikalas,nes
neapėmėdidžiosiosŽemėsrutulioda
lies.irnegalėjo,nestosrutuliodalys
buvolabaiskirtingos.Tik
dabarateinatikragloba
lizacija,matvisi joje...
lygūs.argalimasukurti
globalizacijąbevienodo
technologijoslygio,arto
reikia,arglobalizacijayra
kokiunorsfunkciniuryšiu
susietasutechnologija?
Žinia,sutechnologijomis irypač

techninėmisnaujovėmisnetaipjau
paprasta.Pasakpopuliarausžurna
loTheEconomist,apie10%žmonių
gyvenašalyse, iškuriųkylasvar
biausiostechnologinėsnaujovės.apie
penktadalispasauliosugebadaugiau
armažiauperimti irpritaikyti jas
sau,olikędutrečdaliaiyrapasaulio
technologijųautsaideriai,neikąnors
kuriantys,neipritaikantys.
Tiepatys10%geriausiųjųgamina

apiepusępasauliniobendrojovidaus
produktoirpanaudojaveik90%išra
dimų,minėtiemsdviemtrečdaliams
atsiliekančiųjųpalikdami jųvos...
apievienąprocentą.Taiginepaisant
deklaruotooptimizmo,skirtumaitarp
pirmaujančiųjųiratsiliekančiųjųtik
didėja.Trysmilijardaižmoniųtrečio
jopasauliošalyseperpastaruosius
dvidešimtmetųšiek tiekpagerino
savogyvenimosąlygas,odumilijar
daitapodarneturtingesni.Pasaulio
bankoekspertaisiūloglobalizacijos
šviesojenebeskirstytišaliųįturtingas
irskurdžias.skirstytireiktųįturtin
gas,turtėjančiasir...neturtėjančias,

neintegruotasardarneintegruotas
įekonominįtechninįglobalųpasaulį.
Pastarosiosskurstairreliatyviai,ir
absoliučiai, jomssunkiaipritaikomi
visimetodai.
Pažymėjuspirmaujančius iratsi

liekančiusregionuspasauliožemė
lapyje, suvoksime, kad
pirmaujančiosšalystėra
nedidelėssalostechnolo
ginioskurdookeane.Tech
nologiniaistebukladariai–
Šiaurėsamerika,Vakarų
Europa,australija,irma
žesniosiossalos–Japoni
ja,PietųKorėja...Padorūs

inovacijųvartotojai irperspektyvūs
regionai–taiVidurioEuropa(jojeir
lietuva,valio!!!),Pietųafrika,dalis
Pietųamerikos,indonezija...
Technologiškaiatsilikę irkiek į

priekįpažengę regionainebūtinai
sutampasupasauliovalstybiųsie
nomis.Globalizacijanepaisosienų,
tačiauneblogaikoreliuojasugalimybe
„plaukti“kapitalui.atsiliekantiesiems
priklauso,pvz.,Meksikospietų,dalis
Pietų irCentrinėsamerikosvals
tybiųteritorijų, įskaitantbrazilijos
džiungles.TaidalisbuvusiosssRs,
dalisindijosirPakistano,laosasir
Kambodža,vakarinėKinijosdalis
irpan.beje,beveikvisaafrika.Štai
statistika:pasaulyjeyra48šalyssu
daugiaukaip750mln.gyventojų,ku
riose1997m.išduotatik47iš51000
amerikospatentų,taismetaisišduotų
užsienioišradėjams.
aišku,kadKinijojearbuvusios

ssRsrespublikoseyra irvisiškai
„neblogų“vietų,vietų,kursuplaukia
investicijos,atsirandalaisvosartik
kieklaisvesnėsekonominėszonosir
pan.Technologijostaippatplaukiaį

vienas pasaulis
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sostinesar„laisvesnes“ekonomines
zonas, jostarnaujadažniausiaival
dančiamelitui,onevisuomenei.
Galbūtproblemavisainevertadė

mesioirišsprendžiama–tereikiagerų
norų.Turtėjimasirtechnologizacija,
kaitamsudaromossąlygos,atsiranda
irplėtojasi labaigreitai–Taivanio,
PietųKorėjos, izraeliopavyzdžiai
rodo,kadtamtikrumomentusuteik
tastechnologinisimpulsasgaliduoti
gerusilgalaikiusrezultatus.būtent
šiosšalysšiandienteigiamaiišsiskiria
savuoseregionuose.Taigitechnolo
gizuotipasaulįgalima,jeiištikrųjų
pasauliui–mums–toreikia.
Žinia, techninisatsilikimas–tai

nesugebėjimasneikąnors įsigyti,
nei,pagaliau,poreikistainaudoti.
Techniškaiatsilikęregionaivisdar
daugiausiadėmesioskiriafizinioiš
gyvenimo,oneglobalizacijosklausi
mams–ketinimamsstabilizuotižemės
ūkiobūklę,šiaiptaippažabotiinfekci
niųligųepidemijas.Technologizacija,
kaiprodominėtipavyzdžiai,netgi
palygintinebrangi.Tačiaualkanam
nepakankaduotitinkląirpasiūlyti
žvejoti.Nevisadajistątinkląims.ir
netodėl,kadpaprasčiautąkartimti
žuvį,betirdėlto,kadneketinailgą
laikągyventi žvejodamas,gyventi
bendrijojeirgyventiglobaliai.
aišku,kadpagalbatrečiojopasau

liošalimssiekiamakonvergencijos
–skirtumotarpturtingųjųirvargšų
mažėjimo,onetikšalies,kaippoliti
niovieneto,priartinimopriepasaulio
vidurkio.Taipatrodo,tačiautaipnėra.
Priešingai teorijoms,pastarojode
šimtmečioparama,kadirkuriąšalį
pasiektų–pokomunistinęRusijąar
pototalitarinęafrikosvalstybę,skati
nakaiptikpriešingąreiškinį–diver
genciją.Tuopatmetutechnologizacija
išsivysčiusiosevalstybėsekelia ir
griūtiesefektą,technologizacijospro
gresasskatinanaujovesirnatūralus
atsilikimasgalivisainemažėti.
Techninepagalbaturėtųrūpintisir

atitinkamosinstitucijos.Vienlaisvės
investicijomsnepakanka,taisuprasta
jauseniai,pradėjus,pavyzdžiui,po
komunistinėseVidurioEuroposšaly
setechninępagalbądalytiperpačių
vakariečiųvadovaujamasstruktūras,
tokiaskaipPHaRE,JungtiniųTautų
plėtrosagentūrairpan.
išesmėsesamatrijųtechnologiza

cijosbūdų.Pirmas–taitechnologijas
tiesiogpirkti,nesvarbu,užsavopini
gusarskolon,betjasįgijuspradinis
impulsasjauyra.Taipatiemsskur
džiausiems.Tailabdara.Dauggeriau
būtųnaudoti antrąbūdą–pirkti
licencijas irpatentus.licencijoms
pirktitaippatnėra„laisvų“pinigų,
jomspirktireikiakurkasrimtesnių
perspektyviniųplanų,osujaisšian
diensunkunet tokiemsregionams
kaipVidurioEuropa.Trečiaskelias
–pigiausias–siekti,kadnaujostech
nologijosateitųpačiospertiesiogines
investicijas.išdaliesįkaikuriasšalis
josateina,irtaiyrabenegeriausias
būdasišbeviltiškųšaliųtaptiviltin
gomis.betneišabsoliučiaibeviltiškų,
o išvienaiparkitaipperspektyvių.
Vidurioeuropiečiaiinvesticijasvilioja
pasinaudodamibūsimosintegracijosį
Vakarusperspektyva,tačiauafrikair
azijatokiosperspektyvosneturi.
Problemas didina demografija.

Teoriškaišalys,kuriosegyventojų
skaičiusaugagreitai,turėtųsparčiai
urbanizuotis(žmonėsbėgaįmiestą),
turėtųdidėtiišsilavinimas,ypačmo
terų,mažėtikūdikiųmirštamumas,
odėltomažėtiirgimstamumas,savo
ruožtu ir technologizacija.Tačiau
ekonominės ir socialinėsstagnaci
jos slegiamose šalyseyrakaip tik
netaip.Miestaineaugadėlto,kad
miestaskuriadarbovietas–miestas
paprasčiausiaiyrapatogesnėvieta
išgyventi.Kūdikiųmirštamumas
nemažėja,gimstamumasaukštas,o
pasekmė–netechnologizacija,ovei
kiauaplinkosniokojimas.betkokia
investicijaįinfrastruktūrąilgesnėje

perspektyvojevirsta...gimstamumo
augimu.Pakankatarpdviejųkaimų
nutiestikelią,pagerintižmoniųkon
taktus,irturėsimegausesnę,betne
turtingesnębendruomenę.
Tokiosšalyssako,kadnekompiute

riųjiemsreikia,kaimuosenėrakam
sujaisdirbti.Tentiesiognėraelekt
rosirnejoslabiausiaireikia.Kovai
sumaliarijaišleidžiama50–75mln.
doleriųkasmet,nuojosmirštaapie
dumilijonaižmonių(milijonastiesio
giai,milijonasnetiesiogiai,nuokitų
sumaliarijasusijusiųligų).Maliarija
visdarpagrindinėafrikosrykštė.
NuoaiDssiūlomaparama–kelios
dešimtysmilijonų,betužkrėstų ir
mirštančiųafrikojedaugiaukaip20
milijonų,irkasmetdaugėjaketuriais
milijonais.
arreikalingatechnologinėfilantro

pija,kaijisukeliatikerzelįirneduoda
absoliučiaijokioglobalausefekto?ar
reikiaremtibendruomenes,kurios
dėltoneipriartėjapriepasaulio,nei
konverguojaviduje,opanaudodamos
technologinęlabdarąkuriateroristų
tinklus.Šiekovojasuvadinamąja
kokakolineglobalizacijakaipsudi
džiausiužmonijosblogiu...argali
afrikatapti internetąnaudojančiu
kontinentu,kolneišspręsti fizinės
egzistencijosklausimai?
Globalizacijavisdažnesnėmūsų

žodyne,tačiaumumspatiemsatro
do,kadmūsųtikslasneglobalizuoti
pasaulį,okaipnorspatiemsatsidurti
geresnėjepasauliodalyje.Žemėlapis
rodo,kadesameVidurioEuropoje,
tačiaumūsųvakarinėsienasutam
pasuEuropostechnologizacijosriba.
Taddarvienąkartąpasijuntamepa
kraštyje,kurdidelėrizikaatskiltiir
nespėtiten,kureinatechnologinės
naujienos...
Oaršiglobalizacijatikraipasaulinis

reiškinys?..Pasivaikščiojusabiejose
lietuvosirbaltarusijossienospusėse,
tuogalimalabaiabejoti.

vienas pasaulis
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KNYgOS

Baltrušaitis Jurgis,Fantastiškie
jividuramžiai.Antikairegzotizmai
gotikosmene, išprancūzųk.vertė
aldonaMerkytė,Vilnius:Vaga/alK,
2001,284[3]p.,iliustr.

Vivingrios iliustracijospagauna
vaizduotętaip,kadišužkiekvieno
kupstoimiregėtikyšantrytietiškas
ausis.specialistųbūreliuiskirtoskny
gosautoriustoturbūtirnorėjo.Deja,
marginalijųtyrimaisirkomparaty
vistika(post)postmoderniojeepochoje
niekonebenustebinsi.Šiąkadaise
išgarsėjusiąknygądabarvargukas
imtųsiversdintiįmūsųkalbą,jeiau
toriauspavardėnebūtųlietuviška.

PilypasMikoša

Beresnevičiūtė-Nosa’ lova’  Hali-
na,Lojalumųkrizė:Lietuvosbajorųpo
litinėssąmonėstransformacija1795–
1831metais,Vilnius:Vaga,2001,240p.

Knygos siužetasmaždaug toks.
GyvenosykįKonradasValenrodas
suGražina, ir abu ilgai negalėjo
apsispręsti: jis–tarplojalumosavo
tautai irtarnybosordinui, ji–tarp
lojalumosavovyruiišdavikuiirparei
gostautai.Kadbūtųdaraiškiau,žodį
„ordinas“pakeiskite„Rusijosvaldžia“,
o„vyras“–„privačiomisvertybėmis“,
potoįstatykiteįXiXa.pr.lietuvos
politinėskultūroskontekstą,prispaus
kitesunkiasvoriutekstu,užpilkite
ideologinioliberalizmo,įberkitekeletą
prieskoniniųanglosaksųteoretikų,
viskąuždenkiteišplėstomisišvadomis,
irturėsitevisaipakenčiamąschemą,
kurivadinasineprastadaktarodis
ertacija.

EligijusRaila

Ei nu:menininkaiapieDievą,mal
dą,klaidą,stebuklą,kryžių,pašau
kimą, šventes,Bibliją, šventumą, 
sud.žurn.„sandora“redakcija,Vil
nius:Katalikųpasaulis,2001,144
p.,3000egz.

antraštėtiksliaiperteikiapokalbių
turinį,JonasMekasknygąatveria,jo
mokinysaudriusstonysužveria.Tarp
jų–dar10menininkų,išviso–kaip
Zodiakoženklųarbabrolių,juodvar
niaislakstančių.Klausimaipaprasti,
atsakymai–kaipkada.lietuvojeapie
Dievąirsaveviešaikalbamaarbaiš
įžūlumo,arbaišdrąsos,arbaišsno
bizmo–pastarojoknygelėjenetikėtai
nedaug.

VytautasAlišauskas

Jan ke vičiū tė Gied rė, Lu by tė 
Elo  na (sud.),Klasikosilgesys:Juozo
MikėnokūrybatarpParyžiausirLie
tuvos.Parodoskatalogas,Vilnius:
lietuvosdailėsmuziejus,2001,108
p.,500egz.

Mikėnogimimo100mečiuiskir
tosparodoskatalogasgalėtųliktiir
nepastebėtas, jeineretoinformaty
vumotekstai.atsisakiusjubiliejinės
pompastikosatsirandaerdvėsaptarti
irnepriklausomoslietuvoskultūros
kontekstą,ireuropinioneoklasicizmo
estetiką,irharmoningusskulptoriaus
santykiussusov.okupantu.Tiesa,dėl
pastarųjųaišku:kadirkaipbūtųbuvę,
Mikėnas–taines.Nėris.

PilypasMikoša

Ke zy tė Al do na Eu ge ni ja,Esame
nenaudingi tarnai...Misijųdarbo
žingsniai,Šiauliai:saulėsdelta,2001,
223p.,25000egz.

Kadgyvenimasgalibūtinuotykis,
detektyviškesnisužvisaspramanytas
istorijas,liudijasesersaldonosknyga
apierizikingąmisijųdarbąGruzijoje
irarmėnijoje1976–1990m.autorės–
gyvosiosevangelistės–asmuoužpildo
knygosturinį irpriverčiaužmiršti
kartaisšlubčiojančiąpateikimoformą.
Šiuolaikinis,evangelijųpasakojimus
patvirtinantispavyzdys,–kadDievo
apvaizdasėkmingaivedaperugnįir
vandenįnetsilpnąmoteriškę, jei ji

kupinatikrotikėjimo.MeniškosKe
zytėsbroliofotografoalgimantoKezio
fotografijostarsikviečiasusipažinti
su intriguojančiomiskrikščionybės
spalvomis.

GediminasMikelaitis 

Kinči nai tis Vir gi ni jus,Interpre
tacijos:Postmodernizmas,vizualinė
kultūra,dailė,Šiauliai:saulėsdelta,
2001,216p.

Knygoje radaulietuvoskultūri
nės ideologijos (?)aptartį: „taine
neokonservatoriųarchainisestetinis
neoavangardas,nepostkognityvinė
neišmąstomųdalykųnuojauta(kal
bojenėranieko,išskyrusskirtumus),
betatmintiespriešpriešaateities
neapibrėžtumui,maginio(praeities)
sąmonėsmodeliopriešpriešaistori
niam(ateities)modeliui“(p.95).Gal
irįmantru,betįmanomadiskutuoti.
Postmodernistaiturbūtturipostmo
derniuskriterijuspostmodernioskny
goskokybeinustatyti.Nelabai juos
žinau,bet,skaitydamasmūsųpostmo
derniuosius,prisimenunetiekšokantį
Zaratustrą,kiekdalgįplakantįNapalį:
nuotokiorimtumo,susikaupimoir
tikėjimosavotekstupilvaisaukštyn
iškiltųvisossènosundinės.

VytautasAlišauskas

Met ford John,Krikščionybė:re
alijos ir legendos.Enciklopedinis
žodynas,Vilnius:almalittera,2001,
296p.,iliustr.

sekuliariaivisuomeneinaudinga
knyga:daug legendų,paveikslėlių,
šiektiekistorijosirfaktų.Gaila,kad
žodynasperdėmanglosaksiškas,to
dėllakoniškistraipsneliainevisada
suprantami.Yra juokingųvertimo
klaidų,betapskritairedagavimolygis
neblogas.KasgausKalėdomsdovanų,
skųstisneturėtų.

VytautasAlišauskas
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No rei ka Lai mo nas,Vidurnakčio
užrašai,Vilnius:lietuvosrašytojųsą
jungosleidykla,2001,228p.,iliustr.

Erdvėirlaikas:lietuva,1932–1999
metai.
Personažai:KotrynaOginskaitė–

motina,borisasDauguvietis–režisie
rius,alaTarasova–„pirmojisąjungos
artistė“,VincasMykolaitisPutinas
–poetasmąstytojas,PauliusŠirvys
–poetasgirtuoklis,Juozasbaltušis
–lietuviųliaudiesrašytojas,Monika
Mironaitė–aktorė,lietuviųliaudies
rašytojožmona,beatričėGrincevičiūtė
–„muzikostetulė“,EimuntasNekro
šius–režisierius,salomėjosNėriesir
JuliausJanoniošmėklos.
Pasakojimasgyvas irnuoširdus,

labaiasmeniškas,vietomis–itinemo
cingas,vietomis–ganapaviršutiniš
kas.skaitytojas(žiūrovas)darkartą
galiįsitikinti,kadaktoriuiatmintis
yragyvybėsirmeistriškumoeliksy
ras,kuris,deja,nevisadasaikingai
vartojamas.Jukkartaisneatsiminti
yradaugpatogiau.

VudrisBadmintonas

Pa li lio nis Pet ras,Svajojęsgražų
gyvenimą:ApmataiJuozoGrušoport
re tui,Vilnius:lietuvosrašytojųsą
jungosleidykla,2001,491p.,iliustr.

100osiomsGrušogimimometinėms
paminėtiskirtasleidinys,pirmiausia
atiduodantispagarbągyvenusiam,
mylėjusiam,kentėjusiamžmoguiirtik
potodirbusiamirkūrusiamrašytojui
irkultūrosveikėjui.Knygaparašyta
visiemsprieinamustiliumi,doku
mentuotanuotraukomisdaugiausiaiš
oficialausgyvenimo,keleturašysenos
pavyzdžių,įvairiųlaiškųištraukomis
(jiesudaronemažądalįtekstoirbene
autentiškiausiaiatskleidžiapaties
Grušoasmenybę).Knygosžanras–
tarpmonografijosirmeilėsromano.

RimaMalickaitė

Ro well Step hen C.,Išviduramžių
ūkųkylantiLietuva.Pagoniųimperija
RytųirVidurioEuropoje1295–1345,
išanglųk.vertėOsvaldasaleksa,Vil
nius:baltoslankos,2001,381p.

Vertimasvienosreikšmingiausių
pastarojometoknygųapieankstyvą
jąlietuvosistoriją.Knygojeaprašy
talabaisvarbi,betšaltiniųmenkai
nušviestalietuvosistorijosepocha,
kuometkartusunaujavaldovųdinas
tijakūrėsipatvaresnėsvalstybinės
struktūros,lietuvaplėtėsi įRytus
irpradėjotrauktiRytusirVakarusį
save.lietuvosstiprėjimaspavaizduo
tasRytųirVidurioEuroposistorijos
kontekste.autoriusgyvairneretai
sąmojingakalba,atsisakydamasribo
tos„įtakos/autonomijos“dichotomijos,
atskleidžiadinamiškąirprieštaringą
lDKformavimosiprocesą.Nežinia,
kodėlvertėjasaiškų,prasmingą ir
knygoskoncepcijątiksliaiperteikian
tįoriginalųpavadinimą(Lithuania
ascending/KylantiLietuva)pakeitė
griozdiškuirnesuprantamužodžių
junginiu.

RimvydasPetrauskas

Saint-Exu pe’ ry An toi ne de,Cita -
delė,išprancūzųk.vertėJuozasMeč
kauskasMeškela,Vilnius:Tytoalba,
2001,471[5]p.

užburiantižymausprancūzųrašyto
jodvasinėišpažintis.Knygaapienuo
latinįneišvengiamaivienišožmogaus
tapimąirmirtįbeijuosįprasminančią
meilę;apiejonerimą,visdingstančios
tylos,Dievo,žmoniųartumopaieškas
beijaslydinčiątragizmonuojautą.
Knygojenerasimeaštriųsiužetų,

baigtųpasakojimų,galutiniųapi
bendrinimų.Jineturi pradžios ir
pabaigos,tačiaubusšviesiproskyna
tam,kurispasirengęsmatuotipasaulį
lėtais„įsavomeilėstylą“panirusio
stebėtojožingsniais.

NerijaPutinaitė

Šei nius Ig nas,Stebuklobelaukiant,
iššvedųk.vertėsigutėRadzevičienė,
Vilnius:Tytoalba,2001,269p.

Melodramiškasklasikoromanas
apielemtingą1940m.vasarąirpas
kesnius įvykius.Švedųskaitytojus
galėjosujaudintijųkalbapapasakota
mažosšaliestragedija,kuriaianuome
tinėsEuroposvadaiirnemažadalis
visuomenėslikoabejingi.„Kuprelio“
ir„Vasarosvaišių“autoriusdarprobė
gomisatpažįstamasišatskirųgamtos
aprašymų,tačiauviskąužgožiaanų
laikų (knygospasirodymometais
(1942)atrodžiusineišvengiama)re
torika,neleidžiantikurtibentkiek
psichologiškaipagrįstesniųpersonažų.
Jiepaskęstaaudringolaikosrovėse,
norsjųpoelgiuoseatsispindinuošir
dūsjausmai–pyktisprisitaikėliams,
neapykantaišdavikams,meilėsava
jamkraštui.

ManfredasŽvirgždas

Žarskus Aleksandras,Savęsieš
kojimas,Palanga:Palangossveikatos
mokykla,2001,159p.

Pamokymaiapieenantiodromijos
dėsnį,celibatopatartinumą„tiktam
tikrorangodvasininkams“,Šv.Rašto
vertimopatikslinimaiirkt.Palangos
šviesuoliamspravartūsdalykaisudėti
įžaliąknygelęsune itintvirtomis
kopėčiomisantviršelio.Patikimo
vedlio,palaikančio itingerussan
tykiussuViešpačiu,arba,„mūsiškai
sakant“,susavastimi,tačiaujokiu
būdunepretenduojančio įVisažinio
Mokytojovietą,vedami, „nevieną
kartąmiręirprisikėlęsuvokimoarba
dvasineprasme“irgaliausiai įkritę
„įDievobedugnę“,probesisklaidantį
egoiliuzijosrūkąišvystameliūdnai
tolstančius,bedarbolikusiusJungą,
Hessęirbudą.Knygąrekomenduoja
sveikuoliųsąjungosprezidentasDai
niusKepenis:„galimateigti,kadtai
mūsųideologinėknyga“.

PranasVildžiūnas

Aptariamasknygasparūpina„Akademinėknyga“(Universitetog.4,Vilnius)

KNYgOS



719NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 12

Viskas jaukažkadayrabuvę tuo
pačiu laiku, tojepačiojevietoje,su
taispačiaispersonažais.Niekuomet
netikėjau,kadviskasgalikartotis,
tačiauviskas jaubuvo įvykęnetgi
tada,kaiaš,ruošdamasiskažkokiai
nereikšmingaimokslineidiskusijai,
užėjauįbibliotekąužsakytosknygos.
Patogiaiįsitaisęsprierašomojostalo,
užuotskaitęs,ėmiaujątyrinėti.Tai
buvoXiXa.pradžiosleidinys,apreng
taspilkaimėlynudrabužėliu,pagel
tusiaislapais,sueižėjusianugarėle,
nuosenatvėsaršalčiosusiraukšlėjęs
iraptrūnijęs.Tokiasknygasašmėgau.
Ypačmanpatikdavojųkvapas:kiek
salstelėjęs,kartaispriplėkęsargaižus,
tarsi jųkūnaibūtųsugėręvisų jas
glamonėjusiųpirštųdulkesirširdžių
atodūsius.Šįkartknygabuvolenkiš
ka, išleistaVaršuvoje1806metais.
antraštėbuvotokia:Sierotachiñski.
TragedyawPięciuaktach.Napisana
przezPanadeVoltaire.
Tiesąpasakius,nepamenu,kodėl

manprireikėšiosknygos.Galbūtno
rėjauatliktivertėjodedikacijosEus
tachijuisapiegaitekstologinęanalizę
arpatikrintikažkuriącitatą,galtikė
jausiatrastiįspūdingųKinijosvaizdų,
ogaljivisiškaiatsitiktinaipakliuvo
įmanoakiratį,dabartainesvarbu.
Tačiautąkartmanenustebinotris
dešimtantraspuslapis,kurbaigiasi
pirmasistragedijosveiksmas.čiaaš
atradaumusę.Jibuvoprilipusiprie
lapokraštoirtaipsudžiūvusi,jogpli
kaakimigalėjauįžiūrėtijosovalinio
pilvelioraštą.Pageltusiameknygos
dugne jiatrodėkaipdidelis juodas
taškas,nuvarvėjęsnuoViešpaties
plunksnakočio.išpradžiųbuvojuokin
ga–Volteroveikalaikenksminginetgi
musėms.Tačiau,kaipokeliolikoslapų

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

pen kios vol te ro mu sės
PalEMONasDRačiula

pergalingaiišskleidėlenkijoslaisvės
vėliavą!Giliaiširdyjeašpatsmažai
tuotikėjau,kurįlaikądarbandžiau
įspėtimusiųpaslaptį,tačiaunetrukus
protasmanvisaisusidrumstė.Tada
kreipiausi į savokaimynąbiologą.
Taibuvolengvaikvaištelėjęsmokslų
daktaras,tvirtaiįsitikinęs,kadlinė
jussavoaugalųsistemąsukūrėpagal
svedenborgoangelųklasifikaciją.
beto, jisstiklainiuoseauginojūros
agurkus,olaisvalaikiuinkrustuodavo
sraiges.Manobičiulisilgokaityrinėjo
atrastasmuses,irašpagaliausužino
jau,jogtaisinantropiniaiorganizmai,
kambarinėsmusės(muscadomestica),
6–8mmilgio,dupatinėliai ir trys
patelės.Darjismaniškilmingaipra
nešė,kadmusėspilvelissudarytasiš
5–8segmentų,antenostrumpos,iš3
narelių;vystosisupilnametamorfoze,
lervoskirmėliškos,lėliukėslaisvosios.
burna–laižomasisorganas,trumpas
bukas straublelis.skonio organai
išsidėstęantpriekiniųkojų.akys–
facetinės(arbasudėtinės),susideda
išdaugybėsomatidijų.Šiojevietoje
šaunusisbiologaspritilo,opotokiek
sumišęssušnibždėjo,jogvisosrastos

musės–aklos.Penkiosaklos
musėsXiXa.pradžiosVoltero
knygoje!
ašničniekonesupratau.Oir

kągigalėjausuprasti,jeinet
nepagalvojau,kadtosmusės
aklosjau250metų,irsteng
iasiapievisa,kasįvyko,man
praneštinuotada,kai
mesvienadvitrysketurios

penkios patogiai gyvenome
Paryžžžiujeužžžportjerospas
ponąVolterą,ojisbuvotikrai
gerasmėžžžlogabalas,nuola
tostrenkęsitingeruprakaituir

antrojoveiksmopabaigojeradaudar
vienąmusę,pajutau,kadmaneapima
nerimas.Kailėtaiskleisdamaslapus
radaudartrismuses–potrečiojo,
ketvirtojo irpenktojoveiksmų,–aš
visiškaipalūžau.Mandingojosi,kad
kažkastyčiaįknygąpribėrėnegyvų
musių, idantšisvabzdžiųkapiny
nasmaneatbaidytųnuobetkokio
skaitymo.labiausiaimanesukrėtė
tikslingasmusiųišsidėstymas.Tarsi
knygąkasbūtųnorėjęspaverstimažu
kolumbariumu.Paskuipamaniau,kad
kažkoksnežinomasskaitytojastokiu
rafinuotubūdupažymėjoperskaitytus
puslapius,betvėliaumaneaplankė
kitamintis:dvasingaaktorė,besikar
todamaidamėstekstą,nepastebėjo,
kaipnuojospudruotųskruostųviena
paskuikitąnukritopenkios„muselės“.
Pabandęsįsivaizduotiplaukuotomis
musėmisaplipusįprimadonosvei
dą,nusipurčiauirėmiausvarstyti,
kągalėtųreikštiskaičius„5“.Vieną
dalykąsupratauiškart.Romėniškai
„5“yrataspats,kasraidė„V“.Juktai
pergalė! „Victoria“!aštriumfuoda
masiškėliaudupirštus,supratęsjog
taigudrišifruotė.Manėmėregėtis,
kad tokiuneįprastubūdu
Napoleonasnorėjopranešti
savomylimajaiValevskai
apieprūsų sutriuškinimą
prieJenos.Ogaltaippran
cūzų imperatoriuspranešė
apieberlynoužėmimą?Gal
penkiosmusėssimbolizavo
nuokontinentinėsblokados
pašvinkusiąangliją?ašvėl
dirstelėjauįknygosleidimo
metus–1806.Taigitaisme
taisNapoleonasįžengėįVar
šuvą.aha,štaikas!Varšu
va!Varsovie!Penkiosmusės iš tiesų... juokinga...
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žžžlapimu,ižžžtisaitupėjęspriestalo
irtenkažžžkądirbęssuplunksnakaip
kokspaukžžžtis,tiktainiekadaneperė
jo,norsjį lankėdaugskaniaismir
dančiųmoterižžžkiųsudižžžiuliais
lizzzdaisantgalvų,ojisjaspasitikęs
laižžžydavo,irpotojievisižžžiugiai
gerdavoputojantįsirupąirjųburnose

tuometblizzzgėdavobaltoslervos,o
mumslikdavodaugybėsalžžžiųtrupi
nių,betsykįponasVolteraspernaktį
sudeginodaugžžžvakiųirsulaužžžė
keliasplunksnas,obrėkžžžtantsumez
zzgėtinklelįirmusvisas,užžžsnūdu
siasantžžžidiniobriaunos,susėmė
irpusdienįnepaliaujamaikankino,

piktaidūgzzzdamas:„Josmatovisus
pasaulius,netgituos,kuriųnematau
ažžž“,opotopagriebėsavoplunksną
irižžždūrėmumsakis, 
irašpagaliaususivokiaujauprieš

kokįšimtąmetųžinojęs,jogpenkios
aklosmusėsreiškėžudikovardopir
mąjąraidę.

LAIŠKAI

laiŠKai
NO RIU PA TIKS LIN TI

PrelatasstanislovasKiškis (1900–
1924–1995)tarybiniuoselageriuose
beitremtyjepraleidoapiešešiolika
metų.Velskas–Pečiora,Vorkuta,
inta,Krasnojarskas,Fanačetas,Mor
dovija–taijogolgotųkelias.Jįpre
latasaprašęsatsiminimųknygoje„aš
padarysiujusžmoniųžvejais“(1994),
savodienoraščiuose,laiškuose,kurie
saugomiKaišiadoriųvyskupijoskuri
joje,privačiųasmenųarchyvuose.
Tačiaumumsįdomuirprel.s.Kiš

kiobendralagerininkųatsiminimai,
atsiliepimaiapie jopastoracinębei
švietėjiškąveikląsibiroplatybėse.
stambiausiojipublikacija–taiNi
kitosKrivošejino(g.1934),kartusu
prel.s.KiškiukalėjusioMordovijos
lageriuose,atsiminimai„Palaiminta
sisaugustinas“,kuriebuvoišspaus
dintižurnale„Zvezda“(2001,Nr.7),
onetrukus,JurgioKunčinoišverstiį
lietuviųkalbą,pasirodėir„Naujajame
Židinyjeaiduose“ (2001, lapkritis).
Tieatsiminimai– taigražusprel.
s.Kiškiopagerbimas, joatminimo
įamžinimas.Prel.s.Kiškis–vienas
šviesiausiųXXa.Kaišiadoriųvysku
pijoshierarchų.
Prel.s.Kiškisbuvobegalokruopš

tusbažnyčiosistorikas,vyskupijosgy
venimometraštininkas,skrupulingai
fiksavokurijosveiklą,tad,manau,ne
įsižeisneiN.Krivošejinas,neivertėjas
irredakcija,jeipaminėsiubentkeletą
esminiųnetikslumų,kurie,savaime
suprantama,neišblogosvaliospateko
įšiąpublikaciją.

atsiminimuoserašoma:„Pirmasis
karas.PeterburgasvirtoPetrogradu.
Kitovardosuteikimomiestuišeima
nebelaukė.Tėvaslabaigreitaipasimi
rė.Motinasuvaikaisniekonelaukusi
buvolinkusigrįžtiįgimtąjąlietuvą“
(619p.).
ištikrųjųbuvotaip.Motinamirė

džiova1915m.PalaidotaVyborgoka
pinėse.Tėvassušeimagrįžoįlietuvą
1918m.irtaispačiaismetais(rugsėjo
11d.)mirė.PalaidotasKavarske.
Toliaus.Kiškis,baigęsgimnaziją,

įstojoneįKauno,kaiprašoN.Krivo
šejinas,oįVilniauskunigųseminariją.
baigęsšiąseminariją,studijavoKau
ne,universitetoTeologijosirfilosofijos
fakultete.Kaune1924m.įšventintas
kunigu.
autoriussmarkiaisuklydo,teigda

mas,kads.Kiškis„1930metųpradžio
jebuvopasiųstasįilgalaikius„tobu
linimosikursus“NansiPrancūzijoje.
išbuvotenkeletąmetų,netgiturėjo
parapijąlotaringijoje“irt.t.Visatai,
deja,netiesa.Prel.s.Kiškisniekada
nebuvojokiuosekursuoseNansiišviso
nėdienosnėragyvenęsPrancūzijoje.
Klaidingiirfaktai,kad„tėvuista

nislovuibuvopaskirtadidžiulėpara
pijaPanevėžyje“irt.t.Panevėžiovys
kupijojeprel.s.Kiškisjokiosparapijos
nėraturėjęs–jisvisągyvenimątriūsė
tikKaišiadoriųvyskupijoje.
Kartunėratiksloįrodinėti,kadprel.

s.KiškisnegalėjoPanevėžyjeturėtiir
„saviveiklinėsligoninės“,kaipteigia
atsiminimųautorius.Tačiauprel.s.
Kiškispirmosiomiskarodienomis
ištikrųjųjąbuvosuorganizavęs.Ji

veikėKaišiadoryse. Vykdydamas
krikščioniškąjąpriedermę,prel.s.
Kiškisgelbėjonuomirtiessužeistus
raudonarmiečius,politrukus,irligo
ninė,poRaudonojokryžiausvėliava,
veikė iki1941m.rugsėjo20d.Šią
ligoninęprel.s.Kiškisaprašęssavo
atsiminimųknygoje„ašpadarysiujus
žmoniųžvejais“.
išleistasišlagerių,prel.s.Kiškis

grįžoįlietuvą,tačiaunetrukussavo
noruišvykoįsibirąteiktikatalikams
bažnytiniuspatarnavimus.Valdžios
įsakymutąveikląturėjonutraukti.
betN.Krivošejinassuklydoteigda
mas, jog „grįžęs išpaskutinėsga
nytojiškoskomandiruotės, [prel.s.
Kiškis]buvosuimtastiesiogorouoste
irpasodintasįVilniausVRMkalėji
mą“.ištikrųjųbuvonetaip:prel.s.
Kiškįareštavosemeliškėseirnuteisė
ketveriemsmetamskalėti.TadaMor
dovijojeirkalėjosuN.Krivošejinu.iš
lageriųgrįžotik1962m.
smulkesniųnetikslumųyrairdau

giau.Jų,beabejo,sunkuišvengti,kai
rašaitolinuolietuvos(Prancūzijoje)
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