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laiškas redaktoriui
Apie sa vi nai ką

Algirdas Patackas

Iš pra džių – po ra truiz mų. Sa vi žu dy bės prie žas tys, kaip ži nia, iš es mės yra 
eg zis ten ci nės, bū tiš kos. Vi sos ki tos – so cia li nės, eko no mi nės, net gi psi cho lo
gi nės – ant ri nės. Pra de dant Se ne ka ir bai giant Ca mus, what is a qu es tion – 
bū ti ar ne bū ti – vie ni šai, Die vo ši lu mą pra ra du siai žmo gaus sie lai vi sa da 
yra es mi nis. To dėl be veik ne įma no ma kal bėti apie sa vi žu dy bę, jei ne pa ty rei 
tam saus jos trau kos lau ko, ne įma no ma kal bėti apie ją, ne kal bant apie sa ve, 
ne per žen giant sa vo in ti me. Leng viau kal bėti apie sa vi nai ką, tęs ti nę sa vi
žu dy bę. Re tas mū sų, jei tik ne sa me iš Gar gan tiua pa der mės, ne pa ty rėme 
ši to – na, ir kas, budj vsio pro klia to.

To dėl ten ka at si ri bo ti ir ap si ri bo ti. Ne ga liu kal bėti apie mo te rų sa vi žudy
bes – to dėl, kad pa gal ma cho ko dek są mo te ris yra ne pa ži ni, o jos sa vi žu dy bė – 
juo la biau. Ma ža to, sa vi žu dy bė Lie tu vo je iš es mės yra vy rų pro ble ma, ir ne 
vien dėl sta tis ti kos (vy rai Lie tu vo je žu do si ke lis ar ke lio li ka kar tų daž niau 
nei mo te rys). Ra šau „ke lis ar ke lio li ka“, nes, pir ma, sta tis ti ka pa tei kia įvai
rius skai čius – pa gal am žiaus gru pes ir t. t.; an tra, tai nėra svar bu. Ma ža to, 
šitaigalimanuspėtiirbestatistikos.

Teks pa lik ti pa aug lių ar net vai kų sa vi žu dy bes, šią sa ta nis ti nę mū sų nuo
dėmių gri ma są da bar ties veid ro dy. Dėl tos pa čios prie žas ties kaip ir mo te rų 
at ve ju – ne pa ži nu mo (ar pri si me ni – gy venk grei tai, my lėk karš tai, mirk 
jau nas? juk ir ci ta ta ne tiks li, tik apy tik rė...).

*
Su si kaup ki me ties vie na aki vaiz dy be, ga na keis ta iš pir mo žvilgs nio. Sta

tis ti ka at kak liai ro do kai ku rių tau tų ar net gi ra sių po lin kį žu dy tis. Pa vyz
džiui, Eu ro pos že mėla py je to kie yra ug ro fi nai, t. y. veng rai ir suo miai (apie 
es tus nie ko ne gir dėti, gal dėl jų prės ku mo...). Da bar gir dėti ir apie mus, 
bal tus, t. y. lie tu vius ir lat vius. Dar – apie da nus ir, at ro do, olan dus, t. y. 
pa jū rio ger ma nus. Tai gi trys sa vi žu dy bių zo nos. La bai skir tin gos so cia li nės 
ge ro vės po žiū riu – nuo so čių olan dų iki mū sų, skur džių. At sa ky mo ne ra sim 
ir re li gi nėje plot mėje – dau gu ma veng rų ir lie tu vių ka ta li kai, suo miai ir lat
viai – pro tes tan tai. Ne gi slėpi nys glū di et ni ko je? Ne gi sa vi mo nėje, men tojè, 
ga li bū ti įra šy tas ge ne ti nis po lin kis pa kel ti prieš sa ve ran ką?

Aiš kaus at sa ky mo ne si ti kėki me, nors, at ro do, jis glū di ka žin  kur čia pat. 
Įma no ma tik eseis ti nė im pro vi za ci ja. Ne si i mu im pro vi zuo ti dėl pa jū rio ger
ma nų, tos ib se niš kos šmėk lų ka ra lys tės El si no ro pa pėdėje, nes anos chto
niš ko sios pa jū rio rū kų pel kės mums yra sve ti mos ir ne pa ži nios. Tas pat – su 
ug ro fi nais, Eu ro pos in dėnais suo miais ir jų nuo bo džiais pus bro liais es tais. 
Ta čiau dėl veng rų pa ban dy ti ga li ma.

[Te ko ke liau ti al fel du ar ba puš ta, pūs ty ne, Veng ri jos ste pėmis, ku rios 
da bar vir to ku ku rū zų lau kais, ne pa pras tai ir sle gian čiai vie no dais. Pa ten ki 
tar si į ža lią la bi rin tą. Vie toj ste pių pla ty bės – ža lia sie na be iš ei ties. Ka
dai se mad ja rų pul kai iš Pau ra lės pla ty bių, sek da mi hu nais, pra si ver žė per 
Du no jaus var tus ir, su ra dę eko lo gi nę ni šą – vie nin te lę Eu ro pos ste pę, – jo je 
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ap si gy ve no. Ta čiau ši tai bu vo spąs tai. Vie toj be ga ly bės – kal nų gran di nės ap link. Da bar dar – ku ku rū
zų sie na. Ankš ta...]

Bet grįž ki me prie Lie tu vos, prie jos vy rų. Vie nas fi lo so fas yra pa sa kęs, kad lie tu vis yra eti nis in di vi du
a lis tas. Gal būt. Tai gi vy rai. Lie tu vos. Kas ver čia šį ge ra šir dį (pa krapš čius), ne per dau giau sia pro tin gą, 
ne per ge riau siais par fu mais at si duo dan tį am ži ną ne su bren dėlį pa kel ti ran ką prieš sa ve? Vie ną to kį 
te ko trauk ti iš upės – bu vo klus niai su si rie tęs ma žo vai ko, net gi kū di kio po za. Ta čiau jį su po ir ska la
vo ne šil ti ir sau gūs įsčių van de nys, bet me ta fi zi nis rudens upės gelmių šal ti nis. Su ša lęs, nes pa lik tas. 
Iš ėjęs, nes pa mes tas. Iš mes tas.

Žiau rus klau si mas: įdo mu, ar yra kokia nors koreliacija tarp į šiukš lia dėžes iš mes tų kū di kių ir šių 
in fan tų, su šalusių, nes iš svies tų į šal tus keio s’o van de nis. Ma ter, mo te ris, ma te ri ja... To ji keis ta M, dvi
krū tė, bet ir pjūk la dan tė...

Ta čiau bū si me nu si žen gę ana jam ma chiz mo prin ci pui, t. y. mo ters ne pa ži nu mui. At ker ta ma tai, kas 
ne pa ži nu ir to dėl pa vo jin ga ma na jam in teg ra lu mui. Ap si ri bo ki me in fan ti liz mu, t. y. lie tu vio vy ro, kaip 
am ži no pus ber nio, diag no ze. Ne kal bėsi me apie prie žas tis – bai lų ini cia ci jos ven gi mą ir jo pa sek mę – 
pseu dob ran dą (keiks ma žo džiai!). Ne bent ke le tą žo džių apie is to ri nes prie žas tis – pjū tis kas tris de šimt 
me tų ir po jų ei nan čias iš da vys tes (pas ku ti nie ji – po ka rio par ti za nai, mat ri cen tri nio kai mo iš duo ti – taip, 
tos pa čios su si rie tu sių kū di kių po zos žvyr duo bėse...).

Kal bėti ver ta tik apie es mi nę prie žas tį, ku rią ap čiuop ti pri reiks vi sos ta vo esy bės jaut ru mo, iki pas
ku ti nio pirš tų są na rėlio. Taip taip, štai ji, pul suo ja... Taip, tai tas ne ap si ken ti mas, ne įma no my bė bū ti 
ne šva ro je, to ta li nėje, vi suo ti nėje ne švan ko je, ku ri vis la biau ta ve už lie ja iš glian cuo tų žur na lų, TV 
pa mėk liš ka švie sa liu mi nes cuo jan čių ek ra nų, pa skan din da mi ta vo my li mo sios ka dai se šnabž de sius ir 
la mentacijas. Iš vi sur, ir nėra kur nuo ši to pa bėg ti, ne bent ant eže ro le do, spen giant bal tai ty lai. – Bet ir 
čia, iš eke tės akies, kaž kas į ta ve spok so. O pa miš kėse – šiukš ly nai, o mo ti nos so dy bo je – už kal ti lan gai 
ar dar blo giau – plast ma si nės lan gi nės, net se na sis tėvo pal tas – kan džių su ėstas, o kny gos... O kny gas 
rū pes tin ga gy ve ni mo drau gė kaž kur pra dan gi no ar iš me tė. Ta vo tėvo knygas. Ir kai ši to ji ne švan ka pri
lim pa kaip pra kai tuo ti bal ti niai prie ta vo kū no – kur dėtis, kaip iš bū ti? 

Leng viau sia – vie nu kir čiu...
O kaip bū tų sun kiau sia?
Ką vis dėl to rei kėtų da ry ti, nuo ko pra dėti? Su ici do lo gi ja (kas per man dry bė, jau iš ga lo pa si da ry mo 

pri vers ti pa si ga min ti moks lą) siū lo vien psi cho lo gi nę – apėji mo, pa si leng vi ni mo – tech ni ką, ku ri gal 
„tuo me tu“ ir pa de da, bet vei kiau ati de da. Ką gi rei kėtų da ry ti išesmės?

Ogi tą pa tį. T. y. tą pa tį, ką tūks tan čius me tų da ro vy riš ka gen tis, kas ją vy riš ka gen ti mi ir pa da rė. 
Tai – ne pa si duo ti. Pra lai mėti, bet ne pa si duo ti. Gy ven ti pra lai mint ir iš gy ven ti. Iš kęs ti čia pat, už būs to 
sie nų, spen gian tį vi sa tos šal tį ir ne su šal ti. Su ša lus – ne mir ti. Nes mir ti yra pa si duo ti. Ne pa si duo ti to ly gu 
bū ti. Bū ti vy ru. Su de gin ti pas kui sa ve til tus – nie ka da ne grįž ti. At kirs ti, bet ne sken dėti. Glū dėti, bet 
ne liū dėti. Bū ti kuo no ri – če čėnu, in dėnu, lie tu viu, ka ta li ku, ga lų ga le juok da riu. Triks-trik su iš Os ka ro 
Mi la šiaus no ve lės (ar at si me na me liūd ną jį ref re ną – žmo gau, gy ven ti rei kia. Gy ven ti rei kia) – kuo no ri, 
bet bū ti vy ru. Dar pa pras čiau – ne būk snar glius, ne būk sei lius. Būk vy ras. Tverk.

*

ašperbridauperliūdesiomarias
tenaišviesamėnulio,ledas,šaltis

...at mink – ši ke lio nė ka da nors baig sis. Ir nėra taip, kad yra ki tas kran tas ar kaip nors pa na šiai, bet 
vie ną die ną ši to tie siog ne lie ka, tik mau džia. Ir nėra taip, kad dings ta van duo ir šal tis – jie nie kur nie ka
da ne iš nyks – bet tau jų pa si da ro be veik ne bėra, ar kaip nors pa na šiai pa sa kius, spjau nant į gra ma ti ką. 
Ir nėra taip, kad tu kaž ką at ran di, tu tie siog vėl esi. Ne bū ni, bet – esi. Nes jau iš tvėrei.

*
Gal būt at eis lai kas, ir tu su tik si dar vie ną, ku ris iš tvėrė. Anuo me tu.

2000 m., ru duo
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Gruodžio23d. Vis dar ne tu ri me Ka lėdų eg lės ar 
ša kos. Ne ti kėtai va kar, van giai au gęs be ne 10 me tų, 
pra žy do ali jo šius, – raus vas, sod rus jo žie das kaip ka
lėdi nė žvaigž dė.
Daug svei ki ni mų iš siun čiau elek tro ni niu pa štu. Grei
ta, pa to gu, bet sma giau sia ra šy ti ar gau ti tik rą, ran ka 
ra šy tą laiš ką ar at vir laiš kį. Vie nas iš jų – svei ki ni mas 
iš Stok hol mo, bu vu sio kur sio ko V. K. Jis bu vo vie nas 
ryš kiau sių ak to rių – gai va liš kas ir po etiš kas. Pa dir bo 
me tus dve jus te at re ir iš vy ko į Stok hol mą, par da vi nėjo 
gėles, po to ėmė vers tis li nu. Pa li ko tris vai kus Lie tu
vo je (vie na mer gai tė, vy riau sia, sva jo ja iš te kėti už Di 
Cap rio), ku riuos, kaip pats sa ko, iš lai ko; ten su si lau kė 
dar dvi ejų mer gai čių. Gy ve no, iš si sky rė, vėl pa mi lo. 
Pra ei tų me tų pa va sa rį bu vau su si ti ku si jį Stok hol me. 
Pa šne kėjo me prie Du ty free pirk to bu te lio, pri si mi nėm 
stu di jas, su si ža vėji mus, nu si vy li mus.
Ne įsi vaiz duo ju, kaip reik tų gy ven ti Skan di na vi jo je, 
kur vis kas per daug tvar kin ga, nors ir kve pia jū ra ir 
vėju. Stok hol me, sa lų ir lai vų mies te, mies te be klai
dos; sil kių, la ši šų, kre ve čių, mo no po li zuo tos al ko ho lio 
pre ky bos mies te.

Gruodžio25–26d.  Ko dėl nie ko au ten tiš ka ne ga liu 
pa ra šy ti apie Ka lėdų šven tes? Nie ko.
Pra dėti už ra ši nėti tai, kas tik at ei na į gal vą? Bet nie ko 
ne at ei na, tik iš ei na.
Įgū džiai pra ras ti.

2000m.gruodžio31d.Ry tas. Šven ti nės nuo tai kos, 
be si ar ti nan čios tūks tant me čio pa bai gos aki mir kos – 
nejus ti.
Pir tis. Šva ri ir leng va bėgu į re pe ti ci ją. Va ka re „Kar
men“. Sa lė sau sa kim ša. Ga lėtų nau ja me tę nak tį Chosė 
ir ne nu dur ti my li mo sios, juo lab „įsi vaiz duo ja mu“ peiliu. 
Ste buk lų va ka ras tę sia si, ir už ge sus švie sai Karmen 
at gy ja ir nuo lan kiai glem žia si (pri ima) ap lo dis men tus. 
Vi si bu čiuo ja si, lin kėda mi vie ni ki tiems ge rų me tų. Pas
ku ti nis tūks tant me čio šo kis su šok tas pui kiai.
Ei nu pės čio mis na mo, pro Ro tu šę. Mir ga eg lė. Drim ba 
šva rus snie gas.

Sausio6d. Trys ka ra liai. Iš ei nan čią iš te at ro (LNDT) 
ma ne su stab do es te ti kos fi lo so fas Algirdas Gai žu tis ir 

man da giai klau sia, ar aš ne ži nan ti džin sų par duo tu vės 
Od mi nių gat vėje.
Ne ži nau, at sa kau, pa ro dau tą gat vę ir pa lin kiu sėk mės. 
Vi siems rei kia do va nų.
Kuo vil kėjo trys ka ra liai? – pa gal vo ju.

Sausio9d. 11 p. m. nu ma to mas mėnu lio už te mi mas. 
Da bar 10.37 p. m. Įdo mu, kaip tai at ro dys Af ri ko je. 
Ką tuo met veiks, gal vos ma no bi čiu liai Ma ro ke – Mo
ha me das M., Mo ha me das A., Fou zia F., Ja ma lis D., 
Ma ji das L.?
Af ri kos nak tys – pil nos drėg mės ir iš si lais vi ni mo, 
šiltos ir švel nios, ke rin čios ir pa slap tin gos. Pri si me nu 
rug sėjį Ka sab lan ko je, kai, pa si bai gus spek tak liams, 
grįžda vau į pui kų „Ho tel Su is se“ viešbutį bul va re de 
la Corni che, ga na stan dar ti nėj, tu ris ti nėj Kãsos da ly je, 
ta čiau beveik  ant jū ros kran to, pil na įspū džių, keis
čiau sių po ty rių, lai min ga. At si sės da vau bal ko ne ir, 
nu skam bėjus pas ku ti nei Ko ra no mal dai (gie do ji mui), 
žiū rėda vau į dan gų, plau kian čius de be sis ir lauk da vau, 
kol pa te kėda vo mėnu lis, įsi žieb da vo pir mo s žvaigž dės, 
ar ti ar ti ma nęs. Jū ros kva pas, drėg mė gu la ant odos 
švel niu šil tu pra kai to šerkš nu, skver bia si į kiek vie ną 
ląs te lę ir pa mažu tam pi nak ties, oši mo, mėne sie nos 
da li mi. Ir Vieš pats tar si bū tų taip ar ti... Pa ly dėtų į 
sap no prie globstį...
Vieš bu ty je sma gu ir ge ra ty lo je ste bėti nak ties ir mėne
sie nos gro žį. Tik oras pri tvin kęs dul kių, au to mo bi lių 
iš me ta mų du jų tvai ko, vi sur ta ra ko nai, ka tės, mu sės, 
asi lai.
Ar tėja vie nuo lik ta va lan da, žvilg te liu pro lan gą, tam si 
nak tis, trik dan ti, šal ta, gąs di nan ti. Su si rie čiu lo vo je ir 
mel džiuo si, kad ne pra bu du si iš mie go čiau iki ry to.

Sausio13d.Ry tą „Lug na za do šo kių“ re pe ti ci ja.
Va ka ri nės – nėra. Vi si ei na žiū rėti Go go lio „Re vi zo rių“. 
Re ži sie rius Ri mas Tu mi nas, sa ve juo kais va di nan tis 
„eta ti niu“ spek tak lių pa bai gėju. Jis juk bai gė ir Jono 
Ju ra šo pra dėtą re ži suo ti „Ri čar dą III“. Pri si me nu tą 
ne vil tį, ku ri bu vo apėmu si re pe tuo jant su Ju ra šu. Iki 
šiol gai la, kad kas nors ne nu fil ma vo re pe ti ci jų slap ta 
ka me ra. Bū tų bu vu si uni ka li ga li my bė iš vys ti, kaip dir
ba lie tu vių te at ro le gen da. Nors re ži sie riaus sie kiai, ne 
kar tą skelb ti spau do je ir te le vi zi jo je, ne vie na me in ter

dienoraštis

Dalia Michelevičiūtė
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viu, bu vo iš lais vin ti ak to rių iš jį „gniuž dan čios for mos“, 
nie kas taip ne su kaus tė dir ban čių žmo nių, nie kas taip 
ne už gniau žė kū ry bi nės vaiz duo tės, kaip de kla ruo ja mas 
iš lais vi ni mas. Ju ra šui (ar tėjant prem je rai) su ne ga lavus, 
vi si ak to riai ne kan triai lau kė re ži sie riaus Tu mi no (tuo 
me tu LNDT me no va do vo), ku ris ėmėsi per da ry ti ir 
pa baig ti spek tak lį. Su ko kiu en tu ziaz mu, džiaugs mu 
ir jau du liu vi si ei da vo į Tu mi no re pe ti ci jas. Iš tie sų 
nuo sta bu bu vo ste bėti, kaip te at ri nė iliu zi ja gims ta iš 
žvilgs nio, ju de sio, de ko ra ci nių de ta lių, iš taik lios re ži
sie riaus pa sta bos, api bū di nan čios vei kėjus, at si ran da 
per so na žų cha rak te riai, kaip pa gal Astoro Piaz zolos 
mu zi ką kris ta li zuo ja si spek tak lio žan ras, ku rį Tu mi nas 
įvar di jo kaip „Tra giš ką jį šou“.
18 val. per žiū ros pra džia. Sa lė sau sa kim ša. Tik ras prem
je ros šur mu lys. Su ko le ge var gais ne ga lais su si ra do me 
2 lais vas vie tas pa čia me par te rio vi du ry je. Pra si bro
vu sios pa gal vo jo me, ne taip leng va bus iš spruk ti, jei 
pa no rėsi me. Jau kiau sia sėdėti pa kraš ty je, vi sa da ga li, 
ges te lėjus švie sai, ne pa ste bėtas iš ti pen ti iš sa lės. Keis ta 
jaus tis pub li kos da li mi ir gir dėti vi sas re pli kas, ku rios 
ly di sce ni nį veiks mą. „Ko kios gra žios suk ne lės!“ „Kokia 
Eg lė Gab rėnai tė ne pa našši į Eg lę Gab rėnai tę!“ „Koks 
jis smul ku tis ir ma žas!“ (apie Arū ną Sa ka laus ką) ar
ba „Jis gi toks jau nas, bet kaip vai di na! Man pa tin ka. 
La bai!“ „Ну нет, ортодоксы же загубят режисёра за эти 

„svogū nai“, –  aliu zi ja į cerk vių ku po lus. Ir ki tos ne įti
kėti niau sios re pli kos. Įdo mu, ką jie kal ba apie ma ne ar 
spek tak lį, kai būnu sce no je?

Iveiksmas. At si da ro uždan ga. Uos lę pa ku te na sce nos 
kva pas. Su nie kuo ne pa ly gi na mas, tik jai vie nai bū din
gas. Gi lu mo je – do mi nuo jan tis ob jek tas – mil ži nišška 
cerk vė (me džia gi nė), kaip vai duok lis (sce nog ra fas 
Ado mas Ja cov skis). Deššiniame kam pe elek tros stul
pas – sce  ni  nė verti ka lė. „При чём здесь электрический 
столб? Что, он не знает, что тогда небыло электричества?“ 
Kai ria  me kam pe – pe čiu kas, ply tų krūve lė, ug ne lė, 
kėdės, griu vėsiai, len tom nu žy mėta vai dy bi nė aikššte
lė. Įsibėgėjant veiks mui dar at si ras len ta – kopėčios, 
van dens pum pa vi mo maššina, tam pan ti svars tyk lėmis, 
lo va, tampanti su py nėmis, kils te lin ti Chles tako vą ššiek 
tiek aukšščiau že mės, su tei kian ti jam plaz de ni mą ir 
ne sva ru mą. Skamba Faus to La tėno ge du lin ga mu zi ka, 
o gal tie siog liūdna ir mo no to nišška. Vi si per so na žai 
teat ra lišškai ššnirpšš čio ja no si mis, aššaro ja, vir kau ja, 
inkšščia; ypač Piot ras Iva no vi čius Dobčins kis ir Piot ras 
Iva no vi čius Bobčins kis, – akt. Edmundas Mi kuls kis ir 
Jonas Brašškys, – (pra pul tis!), ku riuos tre čia  me veiks me 
mi nia kaip ne tiku sius pra na šus už muš ply to mis (ak
me ni mis?), to Go golio kū ri ny je nėra, – nes re ži sie riui 
pa si ro dė, jog sce no je tu ri bū ti mir tis, no rint iš gau ti tra

dienoraštis

Remigijaus Treigio fotografija
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ge di jos, ku ri taip ir ne įvyks ta, efek tą. Ką reiš kia jums ta 
vai duok liš ka cerkvė, pa klau siau Tu mi no? Cerk vė – tai 
pa mirš tas ti kėji mas, ku ri kart kar čiais pa ju dėda ma, 
suk da ma si, su siū buo da ma no rės pri min ti žmo ne liams, 
jog ji čia, te bėra, tik niekas jon ne  be už ei na. Ap leis to, 
nie kam ne rei ka lin go tikėji mo įvaiz dis, ti kėji mo, be ku rio 
vi si pui kiau siai iš siver čia. Grės  min ga cerk vė, o apa čio
je – te at ri nių, su vai din tų, me  la gin gų aša rų pa kal nė. 
Il gas, slo gus ir iš tęs tas pir mas veiks mas. 

IIveiksmas kaip vie nas vėjo gū sis. Šmaikš tus ir iš
ra din gas, juo kin gas ir grau dus, pil nas klou na dos ele
men tų ir ža vios ak to rių vai dy bos (Sa ka laus kas, Arū nas 
Žeb raus kas, Vy tau tas Šap ra naus kas). Chles ta ko vas iš 
drėg no, nu sku ru sio vieš bu čio kam ba rėlio pa te kęs į Go
rod ni čiaus na mus, per aki mirks nį pri si ge ria ir nu si avęs 
ba tus, bal tom ko ji nėm ti pe na, ieš ko, kur pri sig laus ti 
ir pri gul ti. Tuo met sve čiai, vie ti niai val di nin kai, pil ni 
men kys tės ir no ro įtik ti, sa vo kū nais pa da ro lo vą, ku
rio je už mie ga pri si gėrę Chles ta ko vas ir Go rod ni čius. 
„Gy vo jo je“ lo vo je iš po pal tų ma to me Chles tako vo gal vą, 
o Go rod ni čiaus – ko jas; pa pras tas te at ri nis triu kas, bet 
įspū dis di de lio men ko žmo gaus. Man pa ti gra žiau sia 
spek tak lio sce na, kai ma žas, men kas, infan ti liš kas 
žmo gus už mie ga ir tam pa di džiu lis lyg mil žinas. Bent 
sap nų ka ra lys tėje iš si pil do sva jo nė bū ti di de liam ir 
reikš min gam. Gir tas sap nas bai gia si ir Chles ta ko vas 
pra gys ta gai džiu, pas kui jį – Go rod ni čius. Tu minas sa
ko, jog ir pats Go go lis, at vy kęs į Pe ter bur gą, mėg da vo 
gie do ti gai džiu. Gai dys – auš ros, bun dan čio pa saulio 
skel bėjas. Įdo mu, kas XIX a. Pe ter bur ge nu bus da vo 
nuo ra šy to jo keis tuo lio gai diš ko gie do ji mo? 

IIIveiksmas–  bai gia mo ji sce na – pliau pia lie tus, su
ka si cerk vė, su si gū žę mies te lio gy ven to jai vos ne vos 
sten gia si iš si lai ky ti ant iš kėdžių su lip dy to plaus to. 
Jo kio tra giz mo. Mei lės? Jos taip pat šia me spek tak ly je 
nėra, nė kris le lio, nė užuo mi nos, ga lų ga le flir to, mer
gi ni mo si. Skam ba Ba chas, o Chles ta ko vas pirš tu ba do 
put li ą sias Go rod ni čiaus žmo nos vie tas ar ba kumš čiuo
ja si su duk ra. Tik tiek. To dėl nie kas ne jau di na, vi sai 
ne gai la tų smulk me niš kų žmo nių, ku rie nie ko ypa tin ga 
ne sie kia, ku riems vi sų svar bia usia yra sau go tis, kad 
jo kios sro vės ne   nuneš tų jų lai ve lio. Ar tai ne pa na šu į 
Ma žo jo te at ro si tua  ci ją ap skri tai?
Ir tie pa tys te at ri niai įvaiz džiai, tas pats spal vi nis 
ko lo ri tas; ta py biš kos, gra žios, bet tiek kar tų ma ty tos 
ma si nės mi zans ce nos.

Sausio16d. Vos spėjus iš lįs ti iš du šo, su skam ba te
lefo nas. „No rėčiau kal bėti su ger bia ma Da lia.“ „Taip, 
klau sau.“ „Jus trik do iš žur na lo „Ma lo nu mas“, no rėtu
me pa kal bin ti jus su jū sų drau gu.“ „Ko kiu drau gu?“ – 
klausiu ir prunkš te liu iš ne ti kėtu mo. „Juk gy ve na te su 

draugu, ar ne?“ – klau sia. „Apie sa vo as me ni nį gy ve
ni mą, – at sa kau, – aš ne kal bu. To kia ma no nuo sta ta.“ 
Ki ta me ra ge lio ga le – pau zė. Il ga pau zė. „La bai gai la, 
sako, mes no rėjo me jus pa kal bin ti, apie tai dar nie kas 
ne rašė, bū tų taip įdo mu...“ Nie ko ne ga liu pa dėti. Ne ži
nau, kiek lai ko ta žur na lis tė dir ba „Ma lo nu me“, bet jei 
do mėtųsi, kas ir ka da bu vo ra šo ma apie ma ne spau do je, 
ne už da vi nėtų to kių klau si mų.
10.30 a. m. LNDT se na to po sėdis. Ry toj skel bia ma spau
dos kon fe ren ci ja „LNDT Kul tū ros mi nis te ri jos pin klėse“. 
Bėdos – rim tos, fak tai – liūd ni. Pir mą kar tą su ži no jau, 
kad LNDTo do ta ci ja iš biu dže to di des nė tik už Ak lų jų 
bib lio te kos do ta ci ją.

Sausio20d. Sce ni nė „Lug na za do šo kių“ re pe ti ci ja. 
Ne ri mas prieš prem je rą vis di dėja, o nak ti mis virs ta 
pani ka. Pra bun du 2 a. m., po to 4 nak ties ir dre bu, mel
džiuo si, po to vėl pri snūs tu. Ir taip jau ke le tą sa vai čių, – 
ne ra maus, ne gi laus mie go, pa mėk liš kų sap nų. Ko kia 
pa laima – ra mus, sal dus mie gas. Pri si me nu Ei mun to 
Nekro šiaus žo džius: „Ji taip ge rai mie ga. Na dia. Jei ga lė 
čiau, – pa vog čiau tą mie gą“.
Va ka re „Ri čar das III“. Vi są sa vai tę vy ko Tu mi no 
spek tak lių „išpar da vi mas“. Tik ne bu vo pa skelb tas, 
kaip Koršuno vo „mi ni fes ti va lis“. Po to te at ra lai išš 
įvai riausių  ššalių de rėsis dėl kai nų, nuo lai dų, de ta lių, 
gast rolių.
Va kar mi rė Ru sų dra mos te at ro ak to rius Ar tio mas 
Ino zem ce vas. Kaip įp ras ta, paššar vo tas sce no je. Ak
to rius R. A., jį ap lan kęs, pa sa ko jo: „Gu li, tar si tik ką 
nu spren dęs pail sėti, o ššalia – gra ži juo da skry bėlė ant 
kėdės. Sako, priešš mir tį jis praššęs duk ros išš Ame ri
kos at vežti skrybėlę“. At ve žė, bet jau per vėlai. Pa dėjo 
ššalia mi ru siojo kūno.

Sausio21d. 12 val. Jau ni mo te at re „Tėvai ir kiaušši
niai“. Spek tak lis pa vy ko ššau niai ir sma giai, pri si rin
ko daug vai ku čių su tėve liais. Man pa tin ka vai din ti 
vai kams, jau gal ašštuo ne ri me tai, kaip ne vaidinau nė 
vie name vai kišškame spek tak lyje. Abu su vy ruping vi nu 
ga vo me po or chi dėją. Or chi dėja – ma no mėgs ta miausia 
gėlė. Sa ko, jos būna dvi ejų ly čių.

Sausio26d.At ve žė tik rą „Lug na za do ššokių“ de ko
ra ci joms skir tą veid ro dį, ku ris ka bės sce nos gi lu mo je. 
Var giai pri si me nu ke le tą spek tak lių, ku riuo se ne būtų 
nau do ja mas veid ro dis.
Kiek kar tų per die ną dar be žiūriu į veid ro dį. Veid ro dis – 
iššties ne at ski ria ma ma no kas die ny bės da lis. Ta čiau 
te at re veid ro džiai man kok tūs. Kaip sa ko Jor ge Luis 
Bor gesas, „veid ro džiai ir po ra vi ma sis yra bjau ru, nes 
dau gi na žmo nių skai čių“. Būtų vi sai kas ki ta, jei dėl 
veid ro džio įvaiz džio spek tak liuo se pa gau sėtų žiūro vų 
skai čius – gal.

dienoraštis
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MAžesnieji bRoliAi  sugRįžTA 
į se ną siAs vie TAs

1912 m. ba lan džio 23 d. į Kre tin gos Ma žes nių jų 
bro lių vie nuo ly no du ris pa si bel dė kun. An ta nas Bi
zaus kas. Vie nuo ly ne ne bu vo li kę nė vie no įga laus, 
kas jam du ris ati da ry tų. Tik bro lis skers vėjis, ku ris 
nu si ne šė bel di mą ko ri do riais. Kun. Bi zaus kas at ėjo 
ne at gai vin ti pran ciš ko nų (ne bu vo ko ir gai vin ti), o 
tie siog pats pa no ro bū ti vie nas jų. 1940 m. Lie tu vo je 
jau vei kė 6 pran ciš ko nų vie nuo ly nai (Kre tin go je, Pa
jū ry je, Ne mu nai ty je, Troš kū nuo se, Kau ne – Ža lia ja me 
Kal ne ir Vy tau ti nėje). Pir mos so vie tų oku pa ci jos me tu 
Lie tu vo je bu vo 149 bro liai. SSRS oku pa vus Lie tu vą, 
da lis bro lių pa si trau kė į už sie nį ir 1946 m. per si kėlė 
į JAV, kur įkur tas bro lių pran ciš ko nų Ko mi sa ria tas 
trem ty je, vėliau bu vo at kur tas lie tu vių pran ciš ko nų 
Vi ka ria tas, 1988 m. pa kel tas į Vi ce pro vin ci ją. Tais 
pa čiais me tais JAV įvy ko pir ma XX a. lie tu vių pran
ciš ko nų ka pi tu la. Tuo tar pu Lie tu vo je pas ku ti ny sis 
ku ni gas pran ciš ko nas mi rė 1978 m. Prieš mirtį jis 
priėmė amžinuosius įžadus iš kun. Juozo Pačinsko. 
Aš pats į se mi na ri ją bu vau pri im tas 1979 m. ir nuo 
pat pir mo kur so pra dėjau telk ti bro lius į pran ciš ko nų 
šei my ną. Mes lai ki nuo sius įža dus su dėjo me į da bar jau 
am ži ną atil sį tėvo Pa činsko ran kas. Tai gi ne pai sant 
nie ko, tą sa ne bu vo nutrūku  si. Keis čiau sia, kad ir XX 
a. pra dėjo me su vie nu bro liu: po ca ri nės lik vi da ci jos 
bu vo li kęs vie nin te lis dia ko nas. XX a. bai gėme tu
rėda mi 72 bro lius. Da bar grįž ta me į gim tą sias vie tas. 
Pran ciš ko nų bu vi mas Kre tin go je la bai svar bus. Ga liu 
pri si min ti 1989 me tus, kai bu vo me pir mie ji iš vi sų 
po grin dy je vei ku sių vie nuo li jų, iš ėju sių į vie šu mą. Kai 
už si vil kę abi tus pa si ro dėme Kre tin go je, re ak ci ja bu vo 

PA sA ko ji MAs 
bRo lio be ne dik To

stul bi nama. Ji su stip ri no mū sų pa čių ti kėji mą tuo, 
kas mes esa me: se ny vo am žiaus mo čiu tės pri bėgu sios 
bu čia vo abi tus. Po to il gai ir rim tai dis ku ta vo me, ar 
at si ku riant dėvėti abi tą, ar ne. Ne rei kia pa mirš ti, 
kad Kre tin gos pa ra pi ja tu ri gi lias tra di ci jas, joje vi są 
lai ką gy ve no ypa tin gi bro liai. Ca ro lai kais Kre tin gos 
vie nuo ly ne bu vo stu di juo ja ma te olo gi ja, bu vo me no 
mo kyk la, gar si por tre to mo kyk la. Pri si min ki me bro lį 
Pa brėžą, jo san ty kį su gam ta, kū ri ni ja, su žmo nėmis, 
gy dy mą... Vei kė ir mo der ni spaus tu vė, bu vo bro lių 
ūki nin kų... Vi sa tai iš ug dė Kre tin gos žmo nėse ki to kį 
cha rak te rį, ki to kį re li gin gu mą. Ap skri tai Že mai ti jos 
mal din gu mas la bai spon ta niš kas, la bai ar ti mas pran
ciš ko nams. Mums bu vo leng va, nes žmo nės mus la bai 
pa lai kė, la bai daug mel dėsi. Iš Kre tin gos baž ny čios 
iš ve žėme ke tu ris sunk  ve ži mius vi so kių lem pu čių. 
Vi si pa veiks lų rėmai bu vo pra dur ti, vi sur ky šo jo lem
pu tės. Kai žmo nės pa ma tė, ma nė, kad jau pa sau lio 
pa bai ga, kad pran ciš ko nai nu si sta tę prieš šv. An ta ną. 
Bet mes aiš ki no me, kad žiū rėda mi į pa veiks lą jie ma
to tik lem pu tes. O da bar ga li ma ty ti bro lį, juk esa me 
šv. An ta no bro liai. Atei  ki te ir kal bėki tės su mu mis, 
kvie tėme. Iš ti sus va ka rus, kar tais iki ry to, sėdėda vo
me vie nuo ly no kie me ly je, kal bėda vo mės su žmo nėmis. 
Ir žmo nės su mu mis kal bėda vo kaip su šv. An ta nu. 
Ta čiau tai ne reiš kia, kad dėl to su men ko jų pa mal
du mas šv. An ta nui. Jis šian dien dar di des nis ne gu 
so viet me čiu. Da bar žmo nės sa vo atos to gas or ga ni zuo
ja taip, kad ga lėtų da ly vau ti šv. An ta no at lai duo se. 
Au ko ja ir pra šy da mi, ir dėko da mi. No rin čių pri ei ti 
iš pa žin ties ei lė nu si driekia iš baž ny čios į vie nuo ly no 
ko ri do rių. Šv. An ta nas tikrai mums da ro ste buk lus. 
Grįž da mi į Kre tin gą, Kau  ną – se ną jį Šv. Jur gio kon
ven tą, Vil niaus Ber nar di nus, kai ku rių vie nuo ly nų 
at si sa kėme, pa vyz džiui, Ty tu vėnų vie nuo ly no, ku ris 
bu vo stra te giš kai svar bio je vie to je. Žmo nės vyk da vo 
į Ši lu vos at lai dus, po to ap lan ky davo Ty tu vėnų vie
nuo ly ną. Da bar šį vaid me nį at lie ka Kry žių kal nas. 
Va žiuo jan tieji į Ši lu vą bū ti nai ap lan ko Kry  žių kal ną 
ir, aiš ku, vie nuo ly ną. Mes to net ne si ti kėjo me. Pa ties 
po pie žiaus min tis bu vo įsteig ti ere mą – vie tą mal dai, 
me di ta ci jai, at si trau ki mui nuo vi so gat vės są my šio. 

2001 m. sausio 14–19 d. kretingos pranciškonų vienuolyne  
po 140 metų pertraukos lietuvoje įvyko Mažesniųjų brolių 
ordino lietuvos šventojo kazimiero pranciškonų provincijos 
kapitula. joje antrai kadencijai lietuvių pranciškonų provin-
cijolu buvo išrinktas brolis kunigas Sigitas Benediktas Jurčys. 
spausdiname jo pasakojimą apie pranciškonų veiklą lietuvoje, 
užrašytą 2001 02 09.

Sigitas Benediktas Jurčys OFM

Pranciškonų kaPitulai Pasibaigus
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Ga vo me at virkš čią re zul ta tą – žmo nės spon ta niš kai 
pra dėjo jį lan ky ti. Tai dar kar tą liu di ja, kad nuo la
ti nio ry šio su žmo nėmis tra di ci ja gy va. Juk Pran ciš
kus ne sie kė su kur ti vie nuo ly no kla si ki ne, cis ter sų 
ar be ne dik ti nų vie nuo ly no pras me. Jis no rėjo, kad  
tai bū tų są jū dis. Baž ny čia pa ėmė šį są jū dį į sa vo glo bą 
ir jis ta po or do. Pran ciš kus nie kad ne var to jo žo  džio or-
do, jis at si ra do vėliau – or do frat rum mi no rum. Pran
ciškui la biau rū pėjo ma žes ny sis bro lis. O są jū dis – tarp 
žmo nių, ma sėse. Ma nau, nor ma lu, kad mes esa me 
bro liai su vi sais, ne vien su la biau siai nu skriaus  tais. 
Pa tyrėme, kad ga li me su telk ti ma ses. Ta čiau ky la pa
vo jus pa si duo ti ma sių ir di din gų re gi nių ap ža vams, 
kur ne bėra sac rum. Rei kia grįž ti prie Jėzaus pe da go
gi kos. Bur ti ne di de les gru pe les. Tik jo se dirb da mas 
dva si nin kas ga li at skleis ti sac rum. Ti kiuo si, kad tai 
lai ku pa ste  bėjo me. Kre tin go je ėmėme skai dy ti ti kin
čiuo sius, įstei gėme apie 40 mal din gu mo gru pių, po  
12–15 žmo nių.  

 
kA Pi Tu los vAi siAi

Po 140 me tų per trau kos Ma žes nių jų bro lių or di no 
ka pi tu la įvy ko Lie tu vo je, Kre tin go je. Ti ki mės, kad 
ki ta ka pi tu la bus Vil niu je, Ber nar di nų vie nuo ly ne, 
ku ris yra mū sų pro vin ci jos lop šys – kai lie tu vių pran
ciš ko nai, at si sky rę nuo len kų, įkū rė sa vo pro vin ci ją, 
jos cen tras bu vo kaip tik ten. Tu riu pa si džiaug ti, kad 
pran ciš ko nų at gi mi mas vyks ta su kar di no lų pa lai mi
ni mu. Kar di no las Slad ke vi čius pa ve dė mums Kry žių 
kal no dva si nę glo bą; vi so to re zul ta tas – Kry žių kal
no vie nuo ly nas. Da bar kar di no las Bač kis no ri mums 
pa tikėti Ber nar di nų pa ra pi jos sie lo va dą. Kar tu lin ki 
gra žaus su grį ži mo į mū sų is to ri nę bu vei nę.

Šia ka pi tu la pran ciš ko nų re or ga ni za ci jos, įsi šak ni
ji mo eta pas lyg ir bai gėsi. Bu vo ir klai dų, bėdų; mū sų 
pro ble ma yra sku bėji mas, jį vi sad ly di pa vir šu ti niš ku
mas. Iš pra džių ir Or di nas mus bu vo šiek tiek ap lei
dęs. Šiek tiek ste bėjo, kas čia bus. Kar tais pa mąs tau: 
bro liai, gy ve nę Ame ri ko je, gal tu rėjo su grįž ti, bent 
da lis jų. Tai bu vo skau džiau sia, spon ta niš ku mo bu
vo la bai daug, jų pa tir ties la bai trū ko. An tra ver tus, 
gal tai iš min čių el ge sys... Tėvas Pla ci das, at si me nu, 
sa kė: „Leis ki me jiems da ry ti sa vo klai das“. Iš pat 
pra džių nau jo kai bu vo siun čia mi į Ame ri ką. Da bar 
aiš ku, kad pir mas no vi cia to eta pas tu ri bū ti at lie
ka mas Lie tu vo je. Or di nui bū tų pro ble ma, jei gu mes 
siųs tume bro lius at lik ti nau jo ky ną į Ame ri ką. Ame ri
kos kul tū ra nu kreip ta į in di vi du a liz mą, dar dau giau 
in di vi du a liz mo tu ri pa gy ve nę bro liai, la biau rū pi na si 
sa vi mi, savo li go mis. Jau ną žmo gų ten nu siųs ti bū tų 
per sun kus iš ban dy mas. La bai su si drau ga vo me su 
Tos ka nos bro liais. Mū sų bro liai at li ki nėjo no vi cia tą 
La ver nos vie nuo ly ne, pas kui siun tėme juos ir į Vo

kie ti ją. Vo kie čiai tu ri sa vo men ta li te tą, ita lai – sa
vo, tad, idant su ba lan suo tu me, siun tėme nau jo kus į 
ke lias ša lis. Bet da bar jau tu rėsi me nau jo ky ną sa vo 
re li gi nėje, sa vo kul tū ri nėje ter pėje.

Įstei gėme nau jus gvar di jo na tus: Kry žių kal nas ta po 
sa va ran kiš ku vie nuo ly nu. Sa va ran kiš kas vie nuo ly nas 
bus ir Kau ne – Šv. Jur gio kon ven tas. Vi lia mės įsteig ti 
sa va ran kiš ką gvar di jo na tą Vil niu je. Esa me nu ma tę, 
kad gvar di jo nu bus bro lis As ti jus, ku ris kar tu pe rims 
Ber nar di nų pa ra pi ją. Ti ki mės, kad pra si dės nau jas 
są jū dis. Da bar Vil niu je yra tik du bro liai, Ju lius Sas
naus kas da ro daug, bet rei ka lin gas mū sų bu vi mas – 
kiek vie nas ga li bū ti. 

Or di no vy res ny bė no rėtų, kad mes neuž si sklęs tu
me sa vy je, ne nu si suk tu me nuo Ry tų ir nuo Šiau rės. 

PAsAkojiMAs bRolio benedikTo

 šv. Antano paveikslas kretingos bažnyčioje
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sigiTAs benedikTAs juRčys oFM

Or di no rū pes tis: at si ver ti Ru si jai, Bal ti jos kraš tams, 
Suo mi jai Šve di jai, Nor ve gi jai. Skan di na vi jos kraš tuo
se yra li kę ke le tas bro lių, ten nepa si tvir ti no len kų 
pran ciš ko nų mi si ja ir evan ge li za ci ja, jie pa pras čiau
siai bu vo iš pra šy ti. Bro liai pran ciš ko nai nor ve gai da
bar mus kvie čia at va žiuo ti. Bal tų pran ciš ko niš ko ji 
kul tū ra jiems yra daug pri im ti nes nė, bent iš pir mo 
žvilgs nio, jie jos la bai ge rai ne pa žįs ta; ne no rėtu me 
jų nu vil ti. Lie tu vos Baž ny čiai tai bus nau ja pa tir tis, 
juk ji iki šiol nie ko nie kam ne da vė, tik ėmė. Tad ir 
Ka pi tu los me tu bu vo daug kal ba ma apie mū sų dėkin
gu mą – kaip mes at si ly gin si me bro liams iš Va ka rų 
Eu ro pos. Iš tie sų, mes ga vo me la bai di de lę Va ka rų 
pa gal bą, be kurios tik rai daug ma žiau bū tu me ga lėję 
nu veik ti. Ta čiau jie ne no ri, kad mes jiems at si ly gin
tu me, už si dirb tu me pi ni gus ir grą žin tu me. Jie no rėtų, 
kad dėkin gu mą ir tai, ką esa me jiems „sko lin gi“, mes 
neš tu me to liau ir ati duo tu me ki tiems. O ir Lie tu vos 
Ka ta li kų Baž ny čia įgau  tų vi sai ki to kį įvaiz dį Eu ro pos 
Baž ny čios aky se. 

Juk bū tų sun ku nu ro dy ti nors vie ną Lie tu vos Baž ny
čios ini cia ty vą, ku ri ne bū tų re mia ma Va ka rų ka ta li kų, 
ar ba lie tu vių, gy ve nan čių iš ei vi jo je: tiek Ca ri tas, tiek 
žur na lai, tiek mo kyk los, ki tos ini cia ty vos. Mes pa tys 
ren ka me lėšas Ame ri ko je ir žmo nės au ko ja, ži no, kad 
da ro ge rą dar bą. 

Bet da bar at ėjo lai kas ir mums au ko ti. Mū sų pro

vin ci ja la bai jau na. O kai žmo gus jau nas, jis pil nas 
drą sos ir ide a liz mo, ir mi si jos jam kaip tik leis spin
du liuo ti tuo evan ge li niu gy ve ni mu. Jei gu mes to liau 
lik tu me už si sklen dę ir dirb tu me tik Lie tu vo je, mū sų 
dva sin gu mas ne be aug tų, jis pa si da ry tų la biau sa va
nau diš kas, gy ven tu me tik sau ir tuo pa čiu pra ras tume 
sa vo ta pa tu mą. Ne be įdo mu bū tų lik ti pran ciš ko nu ir 

krikš čio niu. Juk bu vi mo krikš čio niu es mė yra mi si ja, 
evan ge li ni mas. Ka pi tu lo je mes įstei gėme mi si jos 
ir evan  ge li za ci jos sek re to ria tą, va du pa sky rėme 
bro lį Gedi mi ną.

PRAn ciš ko nAi iR kul Tū RA

Pran ciš ko nai ir kul tū ra... Kai kas šian dien ste bi si, 
kad mes įsi vėlėme į kul tū ros gy ve ni mą. Ta čiau mū sų 
sri tis nėra kul tū ra, kul tū ra nėra sa vai mi nis tiks  las. 
Mes ne no ri me su kur ti kaž ko kios kul tū ros. Mūsų už
da vi nys yra evan ge lin ti kul tū rą, su grą žin ti kul tūrai 
me ta fi zi nį mat me nį. Da bar gy ve no me se ku lia ri zuo to
je kul tū ro je. Pa grin di nis tiks las, ku rį aiš kiai iš sa kė 
Jo nas Pau lius II  – Baž ny čios tiks las – evange  li zuo ti 
kul tū rą. Mū sų įsi ver ži mas į kul tū ros erd vę ir ben dra
dar bia vi mas su kul tū ros žmo nėmis tu ri tą pa tį tiks lą. 
Tą pa tį tiks lą tu rėjo mū sų bro liai Bruk li ne, leis da mi 
kny gas, laik raš čius ar „Ai dų“ žur na lą, or ga ni  zuo da
mi pa ro das ir kon cer tus. Jie no rėjo su teik ti kul tū rai 
krikš  čio niš ką mat me nį. 

Šian dien vi si pa ste bi, kad Kre tin ga yra ki to kia. 
Pa vyz džiui, kai vyks ta Ma žo sios Lie tu vos fes ti va liai, 
vi si ste bi si, ko kie ten klau sy to jai. Taip kaip Kre tin
goj ne kiek vie no je fil har mo ni jo je klau so. Vie nuo ly no 
kie me liuo se vyks ta džia zo va ka rai, su si ren ka jau ni
mas, mu zi kan tai pra de da gro ti tai, ko nie kad nėra 

gro ję, – jie ma to, kad čia ki toks jau ni mas. 
Jam rei kia ki to kios lais vės, ne gu jau ni mui, 
ku riam gro ja klu buose.

Svar biau sia, kad kul tū ro je bū tų vie tos 
Dievui, kad ne bū tų vis kas vien tik tai iš žmo
gaus iš lup ta. Ir šian dien mes da ly vau ja me 
kul  tūros  gy ve ni me, pa sta tų res tau ra vi me, 
re a ni ma vi me. Tas pat dėl mū sų įsi vėli mo 
ir už sian  ga ža vi mo švie ti mo sri ty je. Ko dėl 
pran ciš ko nai Kre tin go je stei gia šv. An ta no 
re ligi  jos stu di jų ins ti tu tą? Aiš ku, steig ti to kį 
ins   ti tu tą nėra svar biau sias mums da ly kas, 
gal tai la biau tik tų jėzui tams, bet su si da rė 
si tuaci ja, pa ma tėme, kad ap link mus tel kia
si dau giau jau ni mo, ku riam rei kia ne vien 
gry no moks lo, pro ti nio pa ži ni mo, rei kia ir 
dva sin gu mo, me ta fi zi nio mat mens. Mes sie
kia me su da ry ti jau ni mui ga li my bę to siek ti. 
Tik to dėl ir įsi vėlėme į kul tū rą, idant ga
lėtu me neš ti sa vo dva sin gu mą. 

Ir ry šys su ap lin ka pri klau so nuo bro lio kul    tū ri nio 
pa si ren gi mo. Da ly vau ti Kre tin gos ar Kau no vie nuo ly
no res tau ra vi mo dar buo se mums la bai svar bu – tai 
pri si dėji mas prie Lie tu vos kul tū ros pa vel do at gai vi ni
mo. Mes ne res tau ruo ja me pa sta tus, mes juos re a ni
muo ja me, mes įei na me į juos, mes no ri me su sig rą žin ti 
tas erd ves, ku rio se bro liai gy ve no. Bro liai Šv. Jur gio 

sigitas benediktas jurčys  oFM sveikina juozą bacevičių oFM. 
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kon ven te tie siog jau čia si gyve  nan tys šim tus me tų. 
Kai ku rie or di no bro liai, pa si sa kę prieš res tau ra ci ją, 
yra ame ri kie čiai, ne lie tuvių kil  mės. Jiems tas pa vel do 
gai vi ni mas yra ne su pran ta mas, Ame ri ka yra Ame ri ka. 
Jie ne su vo kia ši to. Tuo tar pu mums tai yra is to ri ja, 
mū sų ta pa ty bės da lis. Vie nuo  ly nas juk yra na mai, 
kaž kas dau giau, ne gu pa sta tas. Šian dien mes su vo
kia me, kad ge riau sias spren   di mas bu vo su grįž ti ten, 
kur mes bu vo me. Tai gi pa vojaus tap ti pro fe sio na liais 
dar bų vyk dy to jais ne bėra. Ma ža to, mes ap si spren
dėme už Kre tin gą, Kry žių kal ną, Kau   ną ir Vil nių. 
Mums pa kan ka ši tų keturių vie tų, jo mis „den giam“ 
vi są Lie tu vą, ir jei no rėsi me sta ty ti penk tą vie nuo ly
ną, jis tu rės at si ras ti arba Ka ra liau čiaus sri ty je, ar ba 
Lat vi jo je, ar ba Šve di jo je, ar ba Nor ve gi jo je. 

Pa šau ki mas

Šv. Pran ciš kus sa kė: „Ei ki te dirb ti, ir jei ne gau si te 
at ly gio už tą dar bą, ar ba ne bus su mo ka ma pa kan ka
mai, kad jūs ga lėtu mėte iš gy ven ti, ei ki te ir pra šy ki te 
iš mal dos“. Bro lio es mė, kad jis ei na dirb ti. Kas ką ga li. 
Ku ni gai dir ba sa vo dar bą pa ra pi jo se, ben druo me nėje, 
pa pras ti bro liai dir ba tai, ką jie ga li dirb ti. Vie nas 
yra šalt kal vis, ki tas yra bat siu vys, il gus me tus Kre

tin go je, ir vi si džiau giasi... Ka dan gi pa tys ne ga li me 
vis ko ap rėp ti, pa si kvie čia me žmo nes, ku riems kar tu 
tai yra ir liu di ji mas. Dir ba me kar tu su jais, tam žmo
gui duo dame ga li my bę iš lai ky ti sa ve ir sa vo šei mą. 
Žmo gus ži no, kad gaus sa vo at ly gį. 

Lab da ra ga di na žmo gų. Ga lėtu me su kur ti to kį sa vo 
įvaiz dį, kad nuo la tos gau tu me lab da rą ir iš Is pani  jos ir 
iš Grai ki jos, Ita li jos, net iš Af ri kos pra dėtų siųs ti. Bet 
re gu los es mė to kia: bro lis tu ri už si dirb ti sau duo nai. 
Pran ciš kus tai aiš kiai pa sa kė, bro lis, prieš at ei da mas 
į vie nuo ly ną, tu rėjo spe cia ly bę, o po no vi cia to jis tu ri 
tą pa čią spe cia ly bę prak ti kuo ti ir už si dirb ti pra gy ve
ni mui. To dėl pran ciš ko nai nėra kle ri kali nis ordi nas. 
Tai la bai in tri guo jan ti te ma. Ne vi si bro liai tu ri bū ti 
ku ni gai. Kai ku rio se pro vin ci jo se ku ni gų yra ma žu ma. 
Ir vi si bro liai tu ri sa vo pro fe si jas, sa vo dar bą.  Ga liau
siai ir pats Pran ciš kus ne bu vo kuni gas. O dėl mū sų 
au to ser vi so ga liu pri dur ti vie na – džiu gu. Dar bi nin kai 
iš si lai ko, nors jo kio pel no ir ne gau na me. 

Kaip sa ko mū sų bro lis tėvas Pla ci das Ba rius, pran
ciš ko nų cha riz ma yra ne tu rėti cha riz mos. Pa vyz džiui, 
kai ku rios vie nuo li jos sau iš ke lia pa grin di nį tiks lą 
kur ti li go ni nes, bet at ei na lai kas ir li go ni nes ku ria ir 
ap tar nau ja pa sau lie čiai, tai gi to kia vie nuo li ja ne be
ten ka pra smės. Pran ciš ko nai per dėm ne pri si ri ša prie 

kapitulos erdvė. kretinga. 2001.
Mato jurevičiaus oFM nuotrauka
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sigiTAs benedikTAs juRčys oFM

to kių veik lų. Ge mel li po li kli ni ka, kur gy do si po pie žius, 
yra sta ty ta pran ciš ko nų. Bet da bar ten yra tik  trys 
bro liai, ku rie dva siš kai ap tar nau ja li go nius.

Pran ciš ko no pa šau ki mas ski ria si po ko mu nis ti nia me 
pa sau ly je ir Va ka ruo se. Vi sai ki to kie žmo nės at ei na 
Ame ri ko je ir pas mus. Vi sai ki to kie rei ka la vi mai: 
Ame   ri ko je jau nuo lis tu ri bū ti bū ti nai bai gęs ko le gi
ją, tu ri bū ti tvir tai ap si spren dęs, tu ri tu rėti są skai
tą ban ke ir t. t. Jei ei ni, tu ri rink tis ir ži no ti, ką 
ren kiesi. La  bai leng va at skir ti. Lie tu vo je kas met pas 
mus pa si  bel džia iki 30 jau nuo lių, ku rie no rėtų bū ti 
ma žes niai siais bro liais. Bet kai pra de di su jais kal bėti 
(pir miau sia su jais kal ba si po stu lan tų ma gist rai, pas
kui at siun čia pas ma ne) iš jų lie ka 4–5 jau nuo liai. Jų 
mo ty  vai daž niau siai bū na pa pras ti. Ne my li mo te rų, 
netu ri dar bo, ne lai min gai įsi my lėjo, tu ri pro ble mų. 
Ki ti sa ko: ne no riu tu rėti jo kio tur to, no riu tu rėti tik 
lo vą ir kry žių. Bet vien psi chiat ri nėje li go ni nėje yra 
tik tai lova ir kry žius... Bū ti ma žes niuo ju bro liu yra 
tam tik ra pro vo ka ci ja. Jis tu ri bū ti vi sa pu siš kas vi
suo me nės vei kėjas, tu ri jaus ti at sa ko my bę už vi sus 
žmo nes. Tai toks iš šū kis. Vie nuo ly nas – ne vie ta bėg ti 

nuo pro ble mų. Vie nuo ly ne yra dau giau gy ve ni mo ne gu 
vi suo me nėje. Pro ble mos yra tirš tes nės ne gu vi suo me
nėje ir bro liai turi bū ti stip rūs, pa si ren gę. 

Lie tu vos jau nuo lis daž nai ne su vo kia, kas yra vie
nuo ly nas. Pas mus net apie Pran ciš kų kai ku rie nėra 
gir dėję. Va ka rų žmo gus ži no, kur jis ei na. Mū sų vi suo
me nė ne su vo kia, kas yra vie nuo ly nas. Bet ap skri tai 
kar tų – ma no pa ties ir da bar ti nės – skir tu mas yra 
la bai di de lis. So vie tų lai kais pa si rin ki mas bu vo la bai 
men kas – ar ba ei ni ir sie ki kar je ros la bai aiš kiu keliu, 
o jei no ri pa si lik ti su tau ta, su tėvy ne – ei ni į Bažny 
čią. Šian dien jau nuo lis tu ri daug pla tes nį pa si rinkimo 
lau ką. Jei jis tam pa ma žes niuo ju bro liu, jo pa si rin ki
mas yra daug bran des nis. 

Vie nuo li jos at si ran da ir pra ėjus tam tik ram lai kui 
iš nyks ta. Bū na rei ka lin gos – at si ran da, vyk do sa vo už 
duo tį, pas kui ap mirš ta ir iš nyks ta. Pran ciš ko nai yra 
evan ge li nė ben druo me nė ir mums rū pi tik evan ge lijos 
sklei di mas pa sau ly je, evan ge li nė tar nys tė. To dėl esu 
tik ras, kad prieš mus ve ria si nau ji ho ri zon tai, nau ja 
že mė ir nau ja gel mė, o iš jos – nau ja mū sų gy ve ni mo 
ver smė. 
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Jau de šimt me tų, kai Lie tu va ne pri
klau so ma, bet re tas žmo gus te tvir tins, 
kad Są jū džio me tais ki lu sios vil tys 
ta po tik ro ve. Kar tais net at ro do, kad 
juo to lyn, juo blo gyn. Ir to kiam pe
si miz mui esa ma pa grin do. Tur būt 
jo kia Lie tu vos vy riau sy bė ne bu vo 
taip ne veiks min gai pra dėju si sa vo 
veik los, kaip Ro lan do Pa kso ant ro ji. 
Du mi nist rai – Pa kso de ši nio ji ran ka 
ūkio minist ras Eu ge ni jus Mal dei kis 
ir su si sie ki mo mi nist ras Gin ta ras 
Striau kas – su si lau kė kal ti nimų ko
rup ci ja ir bu vo pri vers ti at si sta ty din ti. 
Ko a li ci jos part ne rių san ty kius žen kli
na vi daus vai dai. Stip rėja būgš ta vi
mai, kad pa si duo da ma Ry tų trau kai, 
flir tuo ja ma su Bal ta ru si ja, tols ta ma 
nuo Va ka rų. Ryš kėja rin kėjų nu si vy
li mas. Var gu ar ku ri nors kita val džia 
taip grei tai su kėlė tiek abe jo nių ir 
pa si pik ti ni mo.

Nors kai ku rie Ne pri klau so my bės 
at neš ti lū kes čiai bu vo ne re a lis tiš ki, 
bu vo ga li ma ti kėtis, jog pa dėtis nuo
sek liai ge rės, ūkis taps na šes nis, poli
ti kai – są ži nin ges ni ir darbštūs. Bet 
ir šios kuk les nės vil tys li ko ne įgy  ven
din tos. Įvai riais at žvil giais pa dėtis net 
pa blo gėjo. Pir mo sios Aukš čiau sio sios 
Ta ry bos de pu ta tai bu vo iš kal bin gesni  
ir la biau iš si la vi nę už da bar ti nius. Ko
rup ci jos mas tų ta da bū ta kuk les nių. 
Vi suo me nė bu vo ma žiau su si skal džiu
si, žmo nės – ne to kie ci ni kai.

Są jū džio me tais vis kas lyg ir bu vo 
aiš ku. Tuo me t Lie tu vos pa dėtis bu vo 
ne pa vy dėti na. Ne bū ta de mok ra ti  jos, 
nes ša lis oku puo ta. Ūkis ne veiks 
min gas, nes pri mes tas cen tri nis ūkio 
val dy mas. Bet at ro dė, kad, at ga vus 
lais vę, bū sią leng va pa ša lin ti pa grin
di nes de mok ra ti jos ir ūkio pro ble mas. 
Op ti mis tai net kal bėjo, kad per de šimt 

ateiviai iš praeities

me tų Lie tu va pa si vys Ja po ni ją ir 
Vaka rus. Op ti miz mo pa grin das – įsi
ti ki ni mas, kad so vie ti nė san tvar ka, iš
krei pu si daug da ly kų, Lie tu vos žmo nių 
iš es mės ne pa vei kė. Jie li kę darbš tūs 
ir są ži nin gi, net gi la biau iš si la vinę.  
Vie ša sis gy ve ni mas pa klu sęs Krem
liaus nor moms ir nu ro dy mams, bet 
lie tu vio šir dis esą pla ku si se nu rit mu, 
gy ve nu si tais pa čiais ide a lais, ku rie 
ga lio jo prieš pen kias de šimt me tų. 
Tad pa ša li nus Krem liaus pri mes tus 
iš ori nius su var žy mus, su kles tėsian ti 
de mok ra ti ja, rin kos ūkis, pi lie ti nė 
vi suo me nė.

Per Ne pri klau so my bės de šimt me tį 
šis tas pa siek ta. Lie tu va yra de mok ra
ti ja. Tris kar tus vy ko Sei mo rin ki mai, 
tris kar tus val dan čio ji par ti ja pra lai
mėjo ir ra miai pa si trau kė. Lie tu vos 
de mok ra ti ja – ne be trū ku mų, bet 
pra ėju sių me tų rin ki mai pa ro dė, kad 
ir Ame ri ko je de mok ra ti ja nėra ne pri
ekaiš tin ga. Lie tu vos ūkis ne klesti,  bet 
to li pa ženg ta re for mų ke liu. Euro  pos 
Są jun ga pri pa ži no, kad Lie tu vo je jau 
vei kia rin kos ūkis. Pa ly gin ti su ki to
mis bu vu sio mis SSRS res pub li ko mis, 
Lie tu va ir ki tos Bal ti jos vals ty bės 
– tai de mok ra ti jos ir ūkio pa žan gos 
pa vyz džiai.

Tačiau op ti mis tų lū kes čiai ne pa
si tei si no, ir dau giau sia dėl to, kad 
tai, ką jie lai kė stip ry bės šal ti niu, iš 
tie sų bu vo sil pniau sia gran dis, bū tent 
Lie tu  vos žmo gus, ku ris bu vo ne ma
žiau pa lauž tas negu ūkis ar po li ti nė 
san tvar ka. O jį ati ties ti ge ro kai sun
kiau. So vie ti nis gy ve ni mas ska ti no 
dvi vei diš ku mą ir ne są ži nin gu mą, to 
ne nei gė ir bu vę ko mu nis tų šu lai. Al
gir das Bra zaus kas ne kar tą di džia  vosi,  
jog vietos  ko mu nis tai ne bu vę išti ki mi 
Mask vai ar ko mu niz mo ide a lams, bet 

bu vę slap ti pa trio tai. Jie, kaip ir ki ti, 
viešai  kal bėjo vie naip, galvo jo ki taip. 
Ne sąži   nin gu mas ir įvai rios ap gau lės 
formos  pla čiai pri gi jo. An tai vog ti iš 
valdžios ne bu vo joks nusi žen gi mas, 
kai ku  riems net ir 
do ry bė. Žmo nės sa
ky da vo ne tai, ką 
gal vo da vo, bet tai, 
ką many da vo no rint 
iš girs ti pa šne ko vą.

Ku rį lai ką ti kėta si, 
kad pa vyks griež tai 
at ri bo ti pri va tų gy
ve ni mą nuo vie šo jo 
ir kad pri va čia me 
bus el gia ma si do rai. Bet toks at ri bo
ji mas il ges nį lai ką ne įma no mas, juo
lab to ta li ta rio je san tvar ko je, ku rio je 
val džia vi so mis prie mo nėmis mėgi na 
už val dy ti žmo nių mąstymą ir įskie
py ti sa vo min tis bei nuo sta tas. O tie, 
ku rie iš ti są die ną gy ven da vo Mask vos 
min ti mis, net ne pa ste bėda vo, kaip 
grei tai jos už val dy da vo ir tą ta ria mai 
pri va tų kam pe lį. Pa na šiai ki to ir do
ro vės nor mos. Žmo gus, ra miai vo gęs 
iš val džios, po kiek lai ko taip pat ra
miai ap gau di nėjo sa vo kai my ną. Juk 
jei iš val džios ga li ma im ti, nes ji tu ri 
pa kan ka mai, tai ir kai my nas tam pa 
tin ka mu tai ki niu, nes ir jam ne gre sia 
ba das. Ir ko dėl ne me luoti, jei man tai 
nau din ga, o kitas dėl to ne itin nu ken
tės. Dar svar biau, kad žmo gus sa vęs 
neklausė, kuo jis ta po, ėmęs reikš ti 
min tis, ku rios jam bu vo sve ti mos ar 
net at grasios, ar pa si sa vi nęs sve ti mo 
tur tą. Nors ir vogė, jis sa vęs ne lai kė 
va gi mi, nors ir me la vo, ma nė esąs 
gar bin gas žmo gus. Pa stan gos at ri bo ti 
pri va tų gy ve ni mą nuo vie šo jo bai gėsi 
tuo, kad žmo gus  at si ri bo jo nuo sa vęs, 
jo pa ties veiks  mai jam ta po sve ti mi, 

KęSTUTIS K. GIRNIUS

ŽVilgsnis
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ta ry tum ne susi ję su juo. Ta pęs abe jin
gu sa vo po el giams, jis li ko abe jin gas 
ir sau pa čiam.

Ap lin ka vei kia žmo nes. Skir tin go
mis są ly go mis už au gę žmo nės skir tin
gai el gia si ir mąs to. Kin tant są ly goms, 
kin ta mąs ty se na ir gy ve ni mo bū das. 
Šio mis die no mis ne bū tų ga li ma at
gai vin ti pra ei ties die vo bai min gu mo 
ir bau džiau nin kų nuo lan ku mo. Nū
die nos jau ni mas ne su pran ta sa vo 
pro se ne lių pa sau lėvaiz džio. Tai ba na li 
tie sa, bet ven gia ma ją pri tai ky ti sau. 
Tad ir aiš ki na ma, kad so vie ti nis gy
ve ni mas ne tu rėjęs po vei kio žmo nių 
mąstymui. Ta ry tum Lie tu vos žmo nės 
bū tų bu vę to ji tvir to vė, ku rios bol še vi
kai ne pa jėgė įveik ti. Ste buk lin gu bū du 
so vie ti nis gy ve ni mas esą ne pa vei kęs 
nei lie tu vių do ros, nei jų pa trio tiz mo 
ar ki tų sa vy bių.

Vi suo me nės san tvar kos po vei kis 
žmo nėms yra ap gau lin gai gi lus, bet ne  
vi sa da pa ste bi mas. Tik griuvus Ber 
ly no sie nai, Ry tų ir Va ka rų vo kie čiai 
įsi są mo ni no, kiek daug jie ski ria si, 
kaip sun ku ras ti ben drą kal bą. Per 
dau giau negu 40 me tų skir tin ga gy
ve ni mo pa tir tis, at si mi ni mai, at ei  ties 
lū kes čiai, el ge sio nor mos bei ver ty 
bės tarp jų įva rė sun kiai pa ša li na mą 
pleiš   tą. Va ka rie čiams jų tau tie čiai 
Ry tuo se at ro dė tin gūs, be ini cia ty
vos, tu rintys daug tų sa vy bių, ku rias 
jie ka dai se pri skir da vo ki toms neva 
ma žiau pa žan gioms tau toms, pvz., 
len kams. Net darbš tu mas, lai ky  tas 
be maž na cio na li ne sa vy be, ne iš  lai kė 
so cia lizmo są ly gų eg za mi no. Sa vo 
ruož tu ry tie čiams va ka rie čiai at ro dė 
sa va nau džiai, aro gan tai, pa moks 
lau to jai.

Pra ei ties po vei kis ga li bū ti tei gia
mas. Žlu gus so vie tų im pe ri jai, kai 
ku rie ste bėto jai aiš ki no, kad Vi du rio 
Eu ro pos ir Bal ti jos ša lys grei čiau su
kurs de mok ra ti ją ir rin kos ūkį, ka dan
gi per trum pą tar pu ka rio lai ko tar pį jos 
suvokė po li ti nę ir eko no mi nę lais vę. 
Ir at ro do, kad šie ste bėto jai ne kly do. 

Ta čiau jei tie 20 lais vės me tų pra ėju sio 
šimt me čio pir mo je pu sėje tu rėjo to kį 
po vei kį, ko dėl da bar tu ri me ma ny ti, 
kad 50 so vie ti nių me tų ne pa li ko jo kių  
pėd sa kų, kad lie tu viai iš pra ei ties 
pa sisa vi na tik tei gia mas sa vy bes ir 
pa tir tį?

Jeigu so vie ti nė san tvar ka taip pa
žen k li no žmo nes, tai Lie tu vos pa dėtis 
dar ku rį lai ką ga li blo gėti, nes da bar 
į val džią at ei na tik rie ji san tvar kos 
vaikai, t. y. gi mę apie 1960 m. Anks
tes nės kar tos dar pri si mi nė ne pri klau 
so mą Lie tu vą, per gy ve no par tiza  nų 
pa si prie ši ni mą, trėmi mus, po kario 
bad me tį kai me. Juos mo kė mo ky
tojai, ne bai gę so vie ti nių mo kyk lų, tad 
ir ma žiau lin kę mėg džio ti val džios 
pro pa gan di nin kus. Iš tėvų, dar ne su
sitai  kiu sių su sa vo li ki mu, jie daž nai 
iš girs da vo kri tiš kų žo džių apie val
džios veiks mus, pri si mi ni mų apie tai, 
kaip gy ven ta anks čiau. Kar ta, gi mu si 
apie 1980 m., dar ne bu vo in dok tri nuo
ta, kai Lie tu va ta po ne pri klau so ma ir 
atsi svei ki no su ko mu niz mu. Bet 
1960 m. kar tai so vie ti nė tik ro vė bu vo 
vie nin te lė. Ji iš au go, kai me džia gi nė 
ge ro vė bu vo pa sie ku si vir šū nę, kai 
so vie tų im pe ri ja at ro dė am ži na, kai 
pa si prie ši ni mo dva sia bu vo iš se ku si. 
Val džia ne per se kio jo ei li nių žmo  nių, 
o ap suk rie siems at si vėrė ge res nio 
gy ve ni mo per spek ty vos. Ne tu rėda ma 
ko prieš prie šin ti so vie ti niam gy ve ni
mui ir mąs ty mui, ši kar ta juos pa si
sa vi no. Ir ne vie nas ta po do ro vi niu 
ni hi lis tu, ku riam te rū pėjo gy ven ti 
ge rai ir sau.

At ei na 1960 m. kar tos me tai. Anks
tesnės ka rtos pa si trau kia, vėles nės dar 
ne pa sie kė bran dos. Kaip jau mi nėta, 
pir mie ji šios kar tos at ėji mo į val džią 
žen klai ne džiu gi na. Ir Mal dei kis, ir 
Striau kas pri klau so bū tent jai. Taip 
pat ir vi ce mi nist ras Ra mū nas Da ru lis, 
ku ris be si skun džian čias mo ky to jas pa
va di no „ku da kuo jan čio mis viš to mis“, o 
sa vo is to ri jos ži nias at sklei dė su abe jo
da mas, ar Piet ry čių Lie tu va ap skri tai 

bu vo lie tu vių et ni nė že mė. Pa ksas ir 
Pau laus kas – ir gi šios kar tos at sto vai. 

Ne no riu bū ti ne su pras tas. Ap lin
ka žen kli na žmo gų, bet ne nu le mia 
jo veiks mų. Pla tūs api ben dri ni mai, 
ypač apie žmo nes, tau tas ir kar tas, 
ne iš ven gia mai ne tiks lūs. Žmo nės 
skir tin gai re a guo ja į tuos pa čius sun
ku mus ir ap lin ky bes, vie nas ga li tap ti 
niek šu, ki tas – did vy riu. Sol že ni cy nas 
ne vie nin te lis ma no, kad rim ti iš ban
dy mai už grū di na žmo gų, jį tau ri na. 
Bet dau ge lis perima sa vo ap lin kos 
ver ty bes, nor mas, žvilgs nį į pa sau lį, 
į kai my ną ir į sa ve. 

Šiuo me tu Lie tu va tu ri daug pro b
le mų. Ūkis at si gau na lėtai, dau ge lis 
vi daus re for mų, ypač „Sod ros“, buk
suo ja, de mog ra fi nė pa dėtis blo gėja, so
li da ru mo jaus mas sil pnėja. Są moks lo 
te ori jos kles ti, daug kur įžiū ri ma pik ta 
prie šo ran ka, tai gali būti Lie tu vą vėl 
no rin tys oku puo ti ru sai ar gob šūs 
ame ri kie čiai ka pi ta lis tai, pa si ry žę pa
sig lemž ti ne tik Ma žei kius, bet ir vi sos 
Lie tu vos tur tą. Šio mis ap lin ky bėmis 
sku ba ma su vers ti at sa ko my bę už ne
sėk mes ki tiems, gam tos ne lai mėms, 
at si tik tinu mams. Kol gy vuo ja to kios 
nuo sta tos, leng va ap si gaub ti skriau
džia mo jo skrais te. Pato  gu ma ny ti, 
kad mus skriau dė len kai, skriau dė 
vo kie čiai, skriau dė ru sai, kad už da
bar ti nes bėdas at sa kin gas ki tas, dar 
ne įvar dy tas skriau dėjas. Tačiau jeigu 
pri pa žin si me, kad so vie ti nis gy ve ni
mas pa vei kė ir iš krei pė žmo nių mąs ty
se ną ir kad vi suo me nėje va do vau jan tį 
vaid me nį da bar už ima karta, au gu si 
ne pa lan kiau sio mis są ly go mis, tai gal 
ne nu steb si me pa ste bėję, kad rei ka lai 
ne si klos to taip, kaip no rėtu me. Ir gal 
bū si me la biau lin kę pri skir ti at sa ko
my bę už bėdas sau ir ki tiems Lie tu vos 
gy ven to jams.

Pra dėda mas pe rest roi ką, Gor ba
čio vas daug kal bėjo apie „žmo giš ko jo 
fak to riaus“ svar bą. Dėl to jis ne kly do, 
tik ne pa ste bėjo, kad šio fak to riaus po
vei kis daugiausia bu vo ne igia mas.

ŽVilgsnis
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Diktatūrų šimtmetis, kankinių šimtmetis, kovos už 
žmogaus teises šimtmetis – šiomis bei daugeliu pa našių 
frazių XX amžių apibendrina istorikai, publicis tai, 
vadovėlių autoriai. Jos bemaž tinka kalbėti ir apie 
Bažnyčios Lietuvoje patirtis, kurios kaip niekad anks
čiau buvo susijusios su išjudintos, demokratizuotos 
tautos perdėtomis socialinėmis viltimis, skaudžiai du
žusiomis tiek dėl svetimųjų prievartos, tiek dėl ydingo 
savųjų tvarkymosi. Nors religinį gyvenimą lėmė ne vien 
okupacijų bei išlaisvėjimų kaita, tačiau ji atitiko ir net 
inspiravo ženklius sekuliarumo postūmius – iš šūkius 
tikėjimui ir tradiciniams moraliniams auto ritetams. 
Savo ruožtu tai vertė Bažnyčią, kiekvieną kataliką 
ieškoti veiksmingiausios pozicijos ar tiesiog savo vietos 
susijaukusiame pasaulyje.

Daugelis rūpesčių ir klausimų, prieš šimtmetį tik 
nujaučiamų, griūte užgriuvo pasilypėjus ant paskuti nės  
antrojo tūkstantmečio pakopos. Vertybes paminantis 
nihilizmas, tradicinių bendruomenių destrukci ja, agre
syvus tautiškumas ar betautiškumas ir ypač pa sau  
lie tiškumo triumfas nebuvo naujos, tik apie 1900 m. 
at siradusios bėdos. Jos kaip ledkalniai tūnojo po kas
dienio gyvenimo paviršiumi dar nuo Apšvietos laikų, 
tačiau tik praėjęs amžius, dažnusyk netikėtai nelygu jo 
kūdikis „Titanikas“, patyrė visą šių proble mų grėsmę.

Norint susivokti, kaip ant mus nešančios šv. Petro 
eldijos šonų atsirado audrotų kelionių žymės, geriau
sia būtų istoriškai nuosekliai apibūdinti šimtmečio 
įvykius bei reiškinius, kurie suformavo šiandienį Baž
ny čios Lietuvoje pavidalą. Tačiau trumpoje apžvalgoje 
tegalime ryžtis vos į kelis dabarties skaudulius bei 
džiugulius pažvelgti nugyvento amžiaus perspektyvo
je, išblaivinančioje ir pesimistus, ir optimistus. Prieš 
pusšimtį metų Mykolas Biržiška anoje amžių sandūroje 
lietuvių tautos nueitą kelią aptarė svaigiais suprie
ši nimais: „nuo šiaudinės pastogės ligi Seimo“, „nuo 

ledkAlniŲ šiMTMeTis
bažnyčia ir visuomenė lietuvoje XX a.

Paulius Subačius

mal daknygės ligi enciklopedijos“. Ar įmanu panašiais 
mostais sieksniuoti pokyčius krikščionių bendruo me
nėje ir jos patirtis XX a.?

nuo įTviRTinTŲ APkAsŲ iki lAisvŲjŲ iMTyniŲ

Pasitikti viltingo XX a. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
kilo iš gerai įtvirtintų apkasų. Kas priešas ir kokia pa
grindinio fronto kryptis, abejonių neturėta – stačiati kių 
imperijos grėsmė gožė pirmus laisvamanių iš šū kius. 
Gal kiek kebliau buvo su lojalių savųjų samprata, mat 
antrojo – lenkų – fronto idėja nuolat sukosi karštesnių 
kovotojų galvose. Vis dėlto globalių karų, totalaus 
ideologijų varžymosi kontekste amžiaus pradžioje 
lietuvių ir lenkų santykių aiškinimaisi (net ir labai 
skaudūs) panėšėjo labiau į kaimy   nų susistumdymą dėl 
nuartos ežios. Iš tiesų ši dra matiška, o veikiau drama
tizuota dvikova vyko vie   name darže – tos pačios religi
jos, panašių kul tū rinių, po litinių vaizdinių ir siekių 
aplinkoje, dvasininkijai, de ja, nuoširdžiai įsi jautus ne 
tik į sekun dan tų vaidmenį.

Po toli gražu ne idiliško – tautininkų kulturkampfo 
apkartinto – tarpukario Bažnyčia, įstumta į dar gi
lesnius blindažus, ir sovietmečiu turėjo aiškų frontą. 
Kai kurie dar nepriklausomybės laikais sovietams (gal 
ne visad suprasdami) tarnavę laisvamaniai susitapa
tino su oficialia okupanto ideologija, kurios neatski
riama dalis buvo vad. mokslinis ateizmas, kiti Baž
nyčios nekritikavo ir net laikėsi su ja išvien, kai tai 
buvo svarbu laisvės reikalui. Nors sąjunga su sekulia
riu  tautiškumu buvo akivaizdžiai trumpalaikė ir kar
tais net pavojinga, nors nureligėjimas tapo ne vien 
išorinio okupantų spaudimo, bet ir vidinio lietuviškos 
visuomenės persiorientavimo padariniu, kovojančios 
katalikybės strategija šiek tiek pakito tik aštuntame 
dešimtmetyje. Prisiminimai ir skurdūs ano meto doku
mentai nėra pakankama medžiaga spręsti, ką lėmė 
bažnytinė tradicija, ką intuicija, o ką nuosekli padėties 
refleksija. Tačiau būtų galima pasiūlyti vieną prie
laidą, kas paskatino Kronikos grupę ir jos nuostatas 
palaikiusius dvasininkus, vienuolius bei pasauliečius 
ribotis kone vien Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių reika

PAulius subAčius (g. 1968) – hum. m. dr., vu Filolo gijos 
fakulteto literatūros teorijos katedros dėstytojas, Religijos  studijų 
ir tyrimų centro bendradarbis, „Mažosios studijos“ ir „laisvosios 
europos radijo“ apžvalgininkas.
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lais. Brežnevinių „liaudies rašytojų“ ir etnografinių 
ansamblių epochoje, retrospektyviai žvelgiant, tapo 
visiškai akivaizdu, kad kultūriniam tautiškumui už
deg ta žalia šviesa, jei tik jis laikysis atstu nuo asmens 
laisvės ir politinio apsisprendimo klausimo.

Po At gi mi mo ne bu vo vai sin ga nei to les nė ko va prieš 
po ko mu nis ti nius at eis tus, nei ban dy mas tuo se pa čiuo
se ap ka suo se at sig ręž ti į Va ka rų pu sę ir su rem ti pe
čius prieš nau ją an ti baž ny ti nę grės mę. Ta čiau, ma tyt, 
ne tei sūs tie, ku rie va di na mą ją „ap ka sų psi cho lo gi ją“ 
pei kė kaip pra ra du sią pras mę tai kos me tu. Baž ny čiai 
ka ras, jei ir to liau nau do si mės mi li ta ri niais ter mi nais, 
ne si bai gė – pa si kei tė jo po bū dis, o pa sa kius dar ra di
ka liau, iš ny ko ka rą ir tai ką ski rian ti ri ba. Ne be li ko 
vie nin gų fron tų ir pa si da ly tų te ri to ri jų, ne be li ko vie nos 
aki vaiz džios prie šų–sve ti mų jų gru puo tės, to dėl net ge
riau siai įtvir tin tas bun ke ris pra ra do pras mę – jis ga li 
bū ti tie siog ap tver tas re zer va to tvo re le ir pa tei kia mas 
kaip eg zo tiš ka įvai re ny bė. Per pas ta rą jį lai ką ne trū ko 
pa vyz džių, kai po zi ci nio prie ši ni mo si ve te ra nai ne su si
vo kė net akis į akį su si dū rę su pa čio je ben druo me nėje 
iš ve šėju sio mis ir abe jin ga dau gu ma ma ni pu liuo jan čio
mis „vie šo sios nuo mo nės“ ga lio mis. Dėl reikš min gų 
vi suo me ni nių kul tū ri nių vaid me nų da bar im ta var žy tis 

ta ria mai lais vo se, iš pa žiū ros vi sai ne žūt bū ti nėse, į 
spor ti nius žai di mus pa na šio se im ty nėse, ku rios ta čiau 
gniau žia kva pą per mai nin gu mu. Kiek vie nos die nos TV 
pro gra ma ža da lai ki nas per ga les ir ne lai ki nus pra lai
mėji mus – no kau tuo tus greit ir vi sam lai kui pa ša li na 
iš aikš te lės.

No ri ne no ri, ko vos ar bent opo zi ci jos ka te go ri jų pri
rei kia ap tar ti kul tū ri nio ir re li gi nio ša lies iden ti te to 
pro ble mai, ku ri dėl Lie tu vos ge o po li ti nės si tu a ci jos 
ga na ner vin gai gvil den ta vi są šimt me tį. Ne tik Baž
ny čiai, bet ir at ei zuo jan čiam Mask vos so vie tiz mui, kad 
ir kaip tai bū tų pa ra dok sa lu, rū pėjo is to ri nė Va ka rų ir 
Ry tų krikš čio ny bės ri ba, tiks liau, jos „stum te lėji mas“ 
iki „ko ren noj rus skoj zem li Ka li ning rad“. ŠŠie da ly
kai vi siškai rim tais vei dais svars ty ti va di na mo siose 
moks li nėse prak ti nėse kon fe ren ci jo se. XIX a. re li gi nės, 
tau ti nės ir po li ti nės prie spau dos izog lo sas tik pa ryš
ki no, o ne nu try nė ant vir šaus už brėž ta ko mu nis ti nės 
san tvar kos izog lo sa. Už vi są am žių lie tu vių kar to jamų 
for ma liai po zi ty vių tei gi nių: „pri klau so me lo ty nų civi
li za ci jai“, „vi suo met bu vo me krikš čio niš kos Eu ro pos 
da li mi“, sly pi ne ga ty vus (ma tyt, vie nin te lis įma no mas) 
ta pa ty bės api brėži mas – to lyn į ry tus gy ve na pa vo jin gi 
sve ti mie ji, su vo kian tys pa sau lį vi siškai ki taip. At rodo, 
nie kas apie tai rim čiau ne mąs tė, ta čiau so viet me čiu 
lie tu vių dva si nin kų mi si jos Ka zach sta ne, Si bi re ir net 
Gu di jo je (iš sky rus lie tu viš kas sa las) bu vo daug kuo 
pa na šios į eu ro pie čių apaš ta la vi mą Ki ni jo je, Af ri ko je 
ar Ra mio jo van de ny no sa lo se.

Prieš ka rio svars ty mai apie Ry tų ir Va ka rų kryž kelę 
ar sin te zę, ku rių ka ta li kiška me va rian te iški lo šiau-
riau sio ka ta li kiško krašto mo ty vas, bu vo at gai vin ti tuoj 
po pe rest roi kos. De ja, iš sa mių kul tū ri nių ide o lo gi jų, 
grin džia mų pla taus mos to įvaiz džiais, lai kas aiš kiai 
yra pra ėjęs. Ga li ma ne ti kėti ma din go mis kal bo mis apie 
mul ti kul tū rą – be maž ne su rū šiuo ja mą įta kų įvai ro vę, 
im pre sio nis tiš kai rai bu liuo jan tį es te ti nių ir pa sau
lėžiū ri nių gai rių mar gu my ną. Ta čiau „skaid ri“ dvie  jų 
civilizacijųkryžkelės te ma šian dien skam ba vi sai ki
to se ge og ra fi nėse ir so cia li nėse pla tu mo se, pa vyz džiui, 
ap ta riant Šiau rės–Pie tų san dū rą, is la mo eks    pan si ją 
Va ka rų Eu ro po je ir pan. Lie tu vos klau si mas čia iš ky la 
ne bent svars tant apie bū si mą Eu ro pos Są jun gos ry ti nę 
sie ną, ku ri brėžia ma to li gra žu ne pa gal re li gi nį bei 
et ni nį sa vi tu mą.

Su kau pus de šimt me tę lais vo ti kėji mo sklei di mo pa
tir tį, ver čiau klaus ti, ar mes iš ties esa me ka ta li ky bės 
šiaur ry ti nio pa kraš čio bas tio nas, ku rio dėka ga li at
si gau ti se ku lia ru mo kir mi no pa grauž tas vi du riu kas. 
Taip su si klos čiu sias ap lin ky bes dar ne se niai vaiz davo si 
Tel šių vys ku pi jos vy resny  bė, žvelg da ma į že mai tėlių 
iš ti ki my bę Baž ny čiai ir sau pri tai ky da ma Šven to jo Tėvo 
ra gi ni mus sem tis dva sin gu mo iš ty rų Vi du rio Eu ro pos 
šal ti nių. O gal grei čiau esa me tik bu fe ri nė „nu by  rėji

vysk. Motiejus valančius. XiX a. 8-as dešimtmetis. kaunas. 
A. štrauso, s. surevičiaus nuotrauka. lnM 
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mo“ sri tis? Mat sun kiai ga   li me ly gin tis su Len ki jos ir 
Slo va ki jos ka ta li ky bės plat  for ma, tu rin čia di  džiau  sią 
Eu ro po je iš pa ži nėjų nuo    šim tį ir pa si žy min čia be veik 
nu ož miu mal din gumo tra di ci jų tęs ti nu mu.

Eu ro pos Są jun gos per spek ty va vėl kiek ki taip dėlio
ja lie tu vių re li gi nės ta pa ty bės, ci vi li za ci nės mi si jos ir 
ti kin tie siems prie šiš kos ap sup ties gai res. Krikš čio niš
ku mas Briu se ly je trak tuo ja mas kaip toks ben dras su
vie ny tos Eu ro pos pa grin das, jog re li gi nės kon kre ty bės 
„iššplau na mos“, o be jų ne ga lin tis eg zis tuo ti prak ti nis 
re li gin gu mas ap skri tai lie ka už svar bių te mų ra
to. Gra   žu žiū rėti, kaip Lie tu vos eu roin teg ruo to jai 
aki mirks  niu iš moks ta at skir ti krikš čio niš ku mą nuo 
krikš čio niš ko re li gin gu mo ir elg tis krikš čio niš kai pa gal 
eu ro p ro to ko lą. Ta čiau ES to le ruo ja ir net pro te guo ja 
re gio  ni nes ypa ty bes, to dėl „lais vų jų im ty nių“ tak ti
ką per  pra tu sių ka ta li kų vei kėjų gal vo se jau su bren do 
min  tis apie tra di ci nės ti ky bi nės prak ti kos „sau gu mo 
sis te mą“. Ne taip jau sun ku lie tu vių sa vi tu mą iš kel ti 
vėly vo ir ori gi na laus ka ta li ky bės įkul tū ri ni mo kon teks
te. Tai nau jas se nos idėjos va rian tas – Lie tu va kaip 
au ten tiš kus Eu ro pos anks ty vo jo krikš čio nėji mo mo de
lius iš lai kęs kraš tas, an dai prak ti kuo tas ka ta li ky bės 
for mas puo se lėjan ti vie ti nė Baž ny čia. Bėda tik ta, kad 
ti kin čių jų ben druo me nei rei kia gy vos, at si nau ji nan
čios ir at nau ji na mos, o ne ar chy vi nės ir mu zie ji nės – į 
sten dus su sta ty tų smūt ke lių – ka ta li ky bės.

nuo lie Tu vos bAž ny čio je iki 
bAž ny čios lie Tu vo je

1895 m. pa skelb ta me, nors tris de šimt še še riais me tais 
anks čiau pa ra šy ta me kū ri ny je PasikalbėjimasGiesmi
ny ko su Lie tu va An ta nas Ba ra naus kas Lie tuvos vardu 
tvir ti no, kad ji gy ve na „Baž ny čioj, už Die vo al to riaus“. 
Nors dėl pa na šių min čių šis po eti nis dia lo gas bu vo įvel
tas į vie šus šimt me čių san kir tos gin čus, ta čiau ci tuo tas 
pa sa ky mas tiks liai per tei kė anuo me tę re a ly bę. Tie sa, 
kai ku rie, dau giau sia Ru si jo je pra pru sę są mo nėjan čios 
tau tos ke lia ve džiai, pa na šiai kaip so viet me čiu į ben dra
dar bio tėvo lai do tu ves at vy kę par tie čiai, jau ne ryž tin gai 
tryp čio jo apie šven to rių ir pū tė kle rika liz mo bau bą. 
Ta čiau nau jo ji Lie tu va, vals tie tiš ka sva jo ja mos švie sios 
at ei ties vi suo me nė, dar be iš im čių bu vo Baž ny čios da lis, 
o pa ra pi niai ren gi niai ir at lai dai – svar biau sias vie ša
sis fo ru mas. Ka ta li kų ben druo me nės vi du je, ne pai sant 
ke lių pik tų ap si stum dy mų per pa mal das Vil niaus bei 
Sei nų vys ku pi jo se, ne leng vai ėjo si aiš kiai ati da ly ti lie
tu vių et no gra fi nei vals ty bei pri  ta rian čius ir len kiš ku 
pa trio tiz mu per si ėmu sius ti kin čiuo sius. Gal to dėl tais 
pa čiais 1895 m. pa si ro džiu siuo se Pa va sa rio bal suo se, 
ei lėraš ty je Dėlišrinktųjų(vėles nis pa va di ni mas Tau tos 
pabėgėliams), Mai ro nis apie ga li mą ba jo rų su ru sėji mą 
ir pa si trau ki mą iš Ka ta li kų Baž ny čios kal bėjo su pa

ra dok sa lia iro ni ja – kaip apie ma žes nę, nes tei kian čią 
aiš ku mo, blo gy bę.

Šian dien var to ja ma są vo ka BažnyčiaLietuvoje, be 
abe jo, pir miau sia ko rek tiš kai bei tiks liai nu sa ko, jog 
mū sų kraš to baž ny ti nė or ga ni za ci ja, Vil niaus ir Kau no 
ar ki vys ku pi jos – Vi suo ti nės Baž ny čios da lis kon kre čio je 
ša ly je. Ta čiau ši są vo ka pui kiai tin ka ir ki ta pras
me – ant XXI a. slenks čio ka ta li kų ben druo me nė tėra 
tam tik ra, di des nė ar ma žes nė (žiū rint ko kie ver ti ni mo 
kri te ri jai tai ko mi) pi lie ti nės ben druo me nės da lis. Tie
siog tri via lu sa ky ti, kad sky re lio pa va di ni mu iš reikš tą 
in ver si ją nu lėmė se ku lia rėji mas, o re to ri nėje plot mėje – 
įsi vy ra vęs va di na ma sis po li ti nis ko rek tiš ku mas. Gal 
kiek ma žiau aki vaiz di ta ste bi nan ti sa vi tai ga, ku ri 
lei džia daž nam dva si nin kui vis dar re gėti vi są Lie tu vą 
Baž ny čio je, nors akis ba do toks „ci ci lizmo“ kles tėji
mas, apie ko kį Jo nas Šliū pas man ding ne sva jo jo net 
di džiau sio an ti da vat ki nio įtū žio aki mir ko mis.

 Kaip šil tų jų jū rų ka pi to nai ti ki si, kad jų pla tu
mose su led kal niais ne teks su si dur ti, taip ir Lie tu vos 
kata li kiš kos vi suo me nės ved liai di dži ą ją am žiaus da lį 
vy lėsi, kad skau džiau si va ka rie tiš kos ver ty bių kai tos 
pada ri niai ne pa sieks mū sų. Tar si ge og ra fi ja dar būtų 
la bai svar bi lėk tu vų, TV ir pa ga liau in ter ne to pa sau

kun. tėvas stanislovas. 1996 m. vasario 15 d. vilnius. 
l. dmuchovskajos nuotrauka
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ly je. An tai ypač ne adek va ti bu vo ir te be lie ka var to ji mo 
kul tū ros mo ra li nių pro ble mų svars ty mo tak ti ka. Jau 
daug me tų gy ve na me vi suo ti nę ge ro vę de kla ruo jan čių 
„Ma xi mų“ ap sup ty je, bet pa moks luo se dar gali išgirs
ti mi tą apie lin ku sius duo nos rie ke ir pie no šlaku 
pa si ten kin ti darbš čius lie tu vius ar to jėlius. Mo tie jaus 
Va lan čiaus lai kų Baž ny čia bu vo įgi ju si šio kios to kios 
prak ti kos, kaip pa mo ky ti ir at vers ti iš tvir kėlius švais
tū nus dva ri nin kus. Ta čiau „vir šū nėlei“ tin kan tys kuk
lu mo, lab da ros ir užuo jau tos varg šams im pe ra ty vai 
pra ra do di dži ą ją da lį ver tės, kai bliz gan čių pa kuo čių 
ma gi ja ta po vi suo ti niu reiš ki niu. Dūž tant nai vioms 
vil tims, kad lie tu viai iš pri gim ties lin kę pa si ten kin ti 
ma žu, dau ge lis dva si nin kų nu si tei kę šiukš tu ašt riau 
ne kel ti kon kre čių klau si mų apie be pras miš ką eik vo
ji mą. 

Per šimt me tį ra di ka liai pa si kei tė pa sau lie čių eko
no mi nis in dėlis į Baž ny čios veik lą. Am žių san dū ro je, 
su sil pnėjus ca ri nės ad mi nist ra ci jos var žy mams, vy ko 
in ten sy viau sios per vi sus še šis krikš čio ny bės am žius 
baž ny čių sta ty bos, ku rių dėka kraš to land šaf tas buvo 
sėte nu sėtas ne ogo ti ki nių bokš tų. Di dži ą ją da lį lėšų, 
ki taip ne gu anks tes niais di duo me nės fun da ci jų lai kais, 
su dėjo pra ku tę vals tie čiai – ti kin čios liau dies au kos 
ta po svar biau siu ma te ria li niu Baž ny čios eg zis  tavimo 
pa grin du. Nors šian die nė Lie tu va, ne pai sant verkš   le ni
mų apie pra si gėru sios pro vin ci jos skur dą ir ba dą kai me 
(!), ge ro kai tur tin ges nė, ta čiau baž ny čios sta to mos ir 
re mon tuo ja mos už sie nio pa gal bos bei vals ty bės do ta ci jų 
pi ni gais. An ga žuo ti pa sau lie čiai kur kas la biau ne gu 
prieš ke lias de šim tis me tų lin kę vie šai sam pro tau ti 
apie baž ny ti nius fi nan sus ir jų skirs ty mo pri ori te tus. 
De ja, net gau sios mies tų pa ra pi jos sun kiai su du ria 
ga lą su ga lu – penk ta sis Baž ny čios įsaky  mas dau ge liui 
li ko tuš čiu skam be siu.

Plin tant se ku lia riz mui, pa ra dok sa liai su men ko 
vie nas svar biau sių jo lo zun gų – kle ro ir tur to, Baž
ny čios ir tam tik ro ne sim pa tiš ko vi suo me nės mo de lio 
ta pa ti ni mas. Į XX a. įženg ta skam bant ne gau sių, bet 
rėks min gų „nau jų pa žiū rų“ agi ta to rių kal ti ni mams 
dėl Baž  ny čios są jun gos su tur tin gai siais, po li tiš kai ir 
eko no miš kai kon ser va ty viais, re for moms be si prie ši
nan čiais sluoks niais. Per šimt me tį re li gi jos ir pra ei
ties sąsa ja ta po be ne dar daž nes niu lie tu viš ko vie šo jo 
dis kur so mo ty vu. Ta čiau ki ti prie kaiš tai už mirš ti ar
ba kar to ja mi tik re a ly bės nuo vo ką vi sai pra ra du sių 
žmo nių. Ži nia, svar bų vaid me nį su vai di no tai, jog „iš 
ma dos iš ėjo“ ko mu nis ti nė ide o lo gi ja, bet ste re o ti pai, 
kuriais vaiz duo ta Baž ny čios vi suo me ni nė orien ta ci ja, 
pa si kei tė dėl dau ge lio da ly kų. Var dy ti ga li ma iš to li. 
Dva si nin kų ini ci juo ta ir su ka ta li kiš ku an ga ža vi musi 
sie ja ma Krikš čio nių de mok ra tų par ti ja bu vo ryž tin gos 
že mės re for mos ar chi tek tė ir de mok ra tiz mo ša li nin
kė. Po 1926 m., ypač ket vir ta me de šimt me ty je, ka ta

li kų in te lek tu a lų vi suo me ni nė veik la ta po di džiau sia 
prie šin gy be su sta ba rėju siai so cia li nei, po li ti nei bei 
kul   tū ri nei nuostatai, su ku ria Baž ny čia iš iner ci jos 
bu vo sie ja ma. An ga žuo tų ka ta li kų pa sau lie čių opo zi
cija val džiai įsi tvir ti no kaip be veik pa sto vi Lie tu vos 
vie šo jo gy ve ni mo kon stan ta. (Gal tai vie na prie žas čių, 
ko dėl Baž ny čia, karš tai rėmu si san tvar kos pa si kei ti
mą, ne li ko po draug su Vy tau tu Land sber giu dėl visko 
kal ta aky se tų gau sių ben dra pi lie čių, ku rie nu si vy lė 
Ne pri klau so my be – tiek dėl ne vi sa da mo ra lių sa vos 
vals ty bės tvar ky mo bū dų, tiek dėl ne ma lo nios bū ti ny
bės ge rai dirb ti, jei no ri ge rai gy ven ti.)

So viet me čiu at eis tų per ša mas „su ta no tų iš nau do to
jų“ pa veiks las for ma vo veikiau prie šin gą nuo vo kos ne
pra ra du sių žmo nių nuo mo nę. Ka ta li kiš ko ir tau ti nio 
prie ši ni mo si re ži mui pa ra le lės, ne kves tio nuo ja mi reli
gi nės re zis ten ci jos nuo pel nai puo se lėjant lais vės idėją 
ir pa ga liau mo ra li nio au to ri te to va ku u mas At gi mi mo 
me tais su kū rė Lie tu vos ir Baž ny čios iš si te ki mo vie nos 
ki to je iliu zi ją. Ta čiau ši iliu zi ja buvo lai ki na ir iš si
sklai dė grei čiau, ne gu at ėju si į val džią LDDP pra dėjo 
ieš ko ti an ti kle ri ka li nių kliau čių, irz da ma dėl veikiau 
me na mų dva si nin ki jos po li ti nių sim pa ti jų. Ap skri tai 
pas ta ro jo de šimt me čio įvy kiai vi suo me nės aky se dar 
la biau ati to li no Baž ny čią nuo vie no ku rio so cia li nio 
sluoks nio, nuo siau rų, lai ki nų inte re sų. Pa ra dok sa lus 
vaid muo te ko krikš čio nims de mokra tams. Mi nėta jų 
veik la prieš ka riu, ypač ka tast ro fos iš va ka rėse, opo zi
ciš ka tiek tau ti nin kų, tiek kai rių jų gru piš ku mui, ak tu
a li za vo Baž ny čios pa stan gas telk ti ir jung ti, pa brėžė jos 
ak ty vią ne pri klau somą  lai ky se ną vi suo me ni nių pro  ce sų 
at žvil giu. Prie šin ga ten den ci ja – vis ryž tin ges nis hie
rar chi jos at si ri boji mas nuo ne su de rin tų, ne sėk min gų, 
pa si kly du sių tarp prag ma tiz mo ir be jėgiš ko nai vu mo 
šian die nių krik de mų veiks mų – lei do Baž ny čiai jau po
ko mu nis ti nia me kon teks te kra ty tis jai pri me ta mo vi
suo me nę skal  dan čios ir prie ši nan čios jėgos įvaiz džio.

Įsten gu si lik ti visųBažnyčia, kad ir ki to kia pras me 
ne gu prieš šimt me tį, Baž ny čia Lie tu vo je šven tė Ju bi
lie ji nius me tus vis rim čiau ap mąs ty da ma pa vo jų tap ti 
esan čiašaliavisų. Tai yra to le ruo ja mu ir to le ruo jan čiu, 
tam tik ro mis pro go mis pri si me na mu ir apie sa ve pri me
nan čiu, bet at stu nuo vi suo me nės gy ve ni mo far va te rio 
plū du riuo jan čiu eg zo tiš ku pa da ru. Ins ti tu cijų, pa žiū rų, 
nuostatų ly gia vos ide o lo gi ja, re gi ma net mo kyk lai kaip 
tik šiuo me tu ren gia mo se kul tū ri nės (taigi ir, pvz., 
sek su a li nės) įvai ro vės pa ži ni mo pro gra mo se, ig no ruo ja 
aiš kias so cia li nio tel ki mo si ir ver ty bi nio ap si spren di
mo ašis, siū lo, neį(si)pa rei go jan tį žais mą nuo  mo nėmis. 
Tiek, kiek mums šiuo at ve ju rū pi so cia li niai, o ne me
ta fi zi niai rei ka lai, Baž ny čios pa dėtį lems iš kiek vie
nos ka ta li kų ben druo me nės sklin dan ti trau kos jėga 
ir au to ri te tų vaid muo, jų ge bėji mas pra bil ti į mar gą, 
pa si me tu sią, bet ne pa tik lią au di to ri ją.

PAulius subAčius
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nuo Au To Ri Te Tin gŲ As Me ny biŲ  
iki be As Me niŲ Au To Ri Te TŲ

Sto vėda ma ant XXI a. slenks čio, Baž ny čia Lie tu vo je 
ne tu ri nė vie no dva si nin ko ar pa sau lie čio, kul tū ri niu 
bei vi suo me ni niu au to ri te tu ga lin čio ly gin tis su ta šimt
me čio pra džios įžy my bių ga le ri ja, ku rios dėka net so
viet me čiu li te ra tū ros is to ri ja daugiausia bu vo kuni gų 
gy ve ni mo bei kū ry bos is to ri ja. Iš ties ne itin lai ke nu to lę 
Ba ra naus kas, Mai ro nis, Vaiž gan tas atro do kaip ko ne 
mi to lo gi nė pra ei tis – be ne leng viau gre ta įsi vaiz duo
ti Vin cą Ku dir ką ar Pra ną Vai čai tį. Mo der nėjan čiai 
vi suo me nei bū din gas se ku lia rio sios sfe ros plėtima sis 
ir pro fe si nė spe cia li za ci ja na tū ra liai le mia dva si nin
kų trau ki mą si iš dau ge lio su jų pa šau ki mu tie sio giai 
ne su si ju sių sri čių. Vis dėl to kai tėvas Stanis lo vas ir 
mons. Ka zi mie ras Va si liaus kas vi suo me nės be iš ly gų 
lai ko mi in te lek tu a li nėmis dva si nin ki jos vir šū nėmis, o 
į gro ži nės li te ra tū ros ko ri fėjus įra šo mi a. a. kun. Ri čar
das Mi ku ta vi čius ir kun. Sal vi jus Prans  kū nas, ten ka 
su nos tal gi ja pri si min ti Alek san d rą Damb raus ką ir 
Vin cą My ko lai tį.

Ku ni gų me ni nin kų ir moks li nin kų sty gius sa vai me 
ne bū ti nai yra blo gas žen klas, o jų gau sa – at virkš
čiai, Baž ny čios kles tėji mo lai das, ta čiau in te lek tu a
lių kon frat rų ter pė le mia ben drą dva si nin ki jos aki ra tį 
ir kul tū ros ly gį. Tik ro ma nuo se li ko prie be ne dik ti no 
tau re lės kor tuo jan čio mies te lio eli to, ku rį su da rė ku ni
gas, gy dy to jas, vais ti nin kas, mo ky to jas ir po li ci nin kas, 
pa veiks las. Su pro le ta rėjus pe da go gams, o pas ta rai siais 
me tais nu ny kus ki tų kol cho zi nių bal ta ran kių kas tai, 
pro vin ci jos kle bo nas iš lai kė vie tos švie su lio sta tu są. 
Ta čiau kiek mies to ku ni gų ir net vys ku pų, ne pai sant 
dos niai pa da ly tų gar bės dak ta rų var dų, jau kiai jau čia
si, tar kim, uni ver si te ti nėje ap lin ko je ir tu ri ką pa sa ky ti 
aka de mi nei, me no žmo nių, ver sli nin kų, po li ti kų pub li
kai? Pa ma žu di dėjan ti, ta čiau kol kas – ma žu ma.

Tie sa, sun ku bū tų kves tio nuo ti vi suo me ni nį vys ku pų 
au to ri te tą, ta čiau ir jo sta tu sas jau ge ro kai ki toks, ne gu 
prieš ke lias de šim tis me tų. Daug kas pa aiš kėja, kai 
ban dai sa vęs pa klaus ti, ar šia me šimt me ty je Lie tu va 
ap skri tai tu rėjo nors vie ną vys ku pą, ku rį bū tų ga li
ma gre tin ti su Mo tie ju mi Va lan čiu mi. Iš po so vie ti nės 
per spek ty vos kar di no las Vin cen tas Slad ke vi čius ir ar
kiv. Ju li jo nas Ste po na vi čius at ro do di din gi pa si ry žėliai 
ko vo to jai prieš re li gi nės lais vės var žy mus. Pra dėtos 
be ati fi ka ci jos by los per pir mą oku pa ci jos de šimt me tį 
pa au ko ju siems gy vy bę vys ku pams kan ki niams. Di džios 
iš min ties ir dva sin gu mo pa vyz džiu ta pęs ar kiv. Jur gis 
Ma tu lai tis pa skelb tas pa lai min tuo ju. Ta čiau joks XX a. 
hie rar chas baž ny ti nės veik los už mo jo, kū ry bin gu mo ir 
ypač įta kos ben drai vi suo me nės rai dai mas tais ne ga li 
pri lyg ti di džia jam XIX a. lie tu vių Pie me niui Mo tie jui. 

Tai net ne as me ny bių pro ble ma – su tan kėjęs lai kas, 
su ma žėjęs pa sau lis, kin tan ti vi suo me nės struk tū ra ir 
ma kab riš kos vals ty bi nio rep re sy vumo for mos ne be lei
do jo kiam žmo gui, jo kiai ins ti tu ci jai su telk ti pa na šaus 
mo ra li nio ir so cia li nio au to ri te to bei žen kles nių prak
ti nių ga lių vie no se ran ko se.

Be ne dar skau des nė ka ta li kiš kiems ide a lams at si da
vu sių as me ny bių sto ka šian die nėje pa sau lie čių ti kin 
čių  jų ben druo me nėje. Juk nuo jų daugiausia pri klau  so 
Baž ny čios mi si jos sėk mė šiuo lai ki nia me pa sau ly je, ku
ria me vie ša sis au to ri te tas gal net dar svar bes nis negu 
anks tes nėse epo cho se. Il giau siai au to ri te tų vir šu kal nėse 
iš si lai kė An ta no Ma cei nos ir Juo zo Gir niaus at sto vauja
ma ka ta li kiš ka fi lo so fi ja. Ta čiau da bar jo kioje aka de mi
nėje, me no, vi suo me nės gy ve ni mo sri ty je nėra vi suo ti nai 
ar bent pla čiai pri pa žįs ta mų ka ta li kų au to ri te tų. 

Ne abe jo ti na, kad daug le mia pa ki tęs vie šo sios idėjų 
sklai dos po bū dis, ži niask lai dos po lin kiai ir struk tū ra. 
Vis dėl to vis ko ne su vers tu me mi nėtoms ap linky bėms, 
oku pa ci jų te rio nėms ir se ku lia ri za ci jai. Baž       nyčios 
vyres ny bės dėme sys, so viet me čiu su telk tas į rū pes tį 
išlik ti, per pas ta rą jį de šimt me tį ne daug te pra sip lėtė 
krikš  čio niš kos švie suo me nės ug dy mo ir rėmi mo kryp ti
mi – ka ta li kiš kas in te lek tu a liz mas lai ko mas pra ban ga, 
kol žio ji ki tos, kas die nės baž ny ti nės veik los spra gos. 
Tie sa, ir prieš ka riu hie rar chai ne le pi no in te li gen tų per
dėtu dėme siu, o įta ru mo gai de lių gal bū ta net dau giau 
ne gu da bar, ta čiau tra di ci nė bren   di mo ap lin ka, ka ta li
kiš kuo se už sie nio uni ver si te tuo se įgy tas iš si la vi ni mas 
ir men kes nė se ku lia ri opo zi ci ja – tai vi sai ki to niš kos, 
be veik šilt na mio ap lin ky bės.

Baž ny čia te bėra au to ri te tin ga ins ti tu ci ja, ta čiau tas 
au to ri te tas, sto ko da mas iš ki lių as me nų, su ku riais jis 
ga lėtų bū ti ta pa ti na mas ir per ku riuos bū tų bylo ja ma 
ka ta li kų ben druo me nės var du, tam pa abst rak tus ir ne
ap čiuo pia mas. To dėl ar gi ver ta ste bėtis, jog Baž ny čia 
ap skri tai pa si ti ki ma, ta čiau jos pa ta ri mais ne si kliau ja
ma, ra gi ni mų ne klau so ma, o per ser gėji mai iro ni zuo ja
mi. Jaus te jau čia me, kad mus kaip led kal niai ap su pa ir 
va lią sting do be asme niai ži niask lai dos au to ri tetai, ku rių 
em ble mos – anoni mi nių re dak to rių pri kergtos pro vo kuo
jan čios ant     raš tės. Baž ny čia, ku rios au to ri tetas ky la iš 
ją įstei gusio Dieviš ko jo As mens, ku rios pa ti ki mą ži nią 
apie šian die ną net dau ge lis ne ti kin čių jų ta pa ti na su 
Šven tuo ju Tėvu, stip ri, kai kal ba stip rių ir gi lių krikš
čionių lū po mis. Vi suo me nėje, pul di nėjan čio je pas kui 
po pu lis ti nes fi gū rėles, aki mis ry jan čioje be pras mius 
pa ža dus da li jan čius pra si sie kėlius, di džiai svarbu su as 
me nin ti am žino mis ver ty bėmis grin džia mą au tori tetą. 
Su as me nin ti ne tam, kad pri dyg tų nau jų pra  našų, o 
tam, kad As mens pir ma vaiz džiu Kris tu mi se kan tys 
as me nys sklan  džiai, įtai giai ir ne bi jo da mi by lo tų apie 
Baž ny čios mi si ją.

ledkAlniŲ šiMTMeTis
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Kas nau ja ga li bū ti eko no mi ko je? Tos pa čios tie sos, 
tie pa tys dės niai – tie pa tys grėb liai, ant ku rių tik 
už li pa nau ji as me nys, ne pa ti kėję, kad per spėji mai te
be ga lio ja (žr. ho ros ko pus – sap nai pil do si). 

Kai už li pi sa va me dar že, tai kak tą tik sau sub jauro ji. 
Ga li lip ti sau į svei ka tą, jei ne mo ki vaikš čio ti. Ta čiau 
vals ty bės dar ži nin kų ne iš min tin gi žings niai palie ka 
rim tes nius pėd sa kus. Jie kartkartėmis skam biai nu
kauk ši sve ti mo mis kak to mis. To dėl „nuo bo džią“ 
eko    no mi ką ge ro kai pa į vai ri na eko no mi nė po li ti ka, 
ku rio je per mai nų aps tu. Ypač pa si kei tus pa grin di
niams dar ži nin kams.  

To kių po ky čių 2000 m. bu vo daug: net dve ji rin ki mai, 
nau jos par ti jos, ly de riai, ko a li ci jos, mi nist rų per so na
li jos ir t. t. Ge ra pro ga pa si tik rin ti, ar nu ei nantie ji 
sa vo de kla ruo tus tiks lus pa sie kė, ir pra dėti ver tin ti 
at ėju sių jų ga li my bes įgy ven din ti sa vus.  

Pa si tvir ti nę iš anks ti niai ver ti ni mai daž niau siai liūd
ni. Ar ap skri tai eko no mi nės po li ti kos ver ti ni mai ga li 
bū ti gi rian tys? Re tai. Nor ma lio mis są ly go mis rin ka 
vei kia pa ti, o po li ti ka, net ir ge rų pa ska tų vei kia ma, 
tik truk do. Ta čiau daž nas tei gia, kad dau ge ly je sri čių 
rin kos san ty kiai iš prin ci po ne ga li veik ti. Ar tų sri čių 
yra daug, ar ne, pri klau so nuo ver tin to jo as me ni nio 
po žiū rio. Šį kar tą ne si leis da mi į vis dar „eg zo tiš kas“ 
dis ku si jas apie pri va tų švie ti mą, svei ka tos ap sau gą 
ar po li ci ją, kon sta tuo ki me, kad vals ty bės val dy mas 
yra „už rin kos“, to dėl rei ka lin gas va lin gas po li ti kos 
įsi ki ši mas, ku rio tiks las – šio je sri ty je vei kian čių tai
syk lių su for ma vi mas ir įtvir ti ni mas.

i. sAu lėTe kis iR sAu lėly dis. dėl vis ko kAl Ti 
biu Rok RA TAi

Pro fe so riaus Kęs tu čio Gla vec ko vie šai įžo din tas 
po žiū ris, kad dėl vis ko kal ti biu rok ra tai, 2000 m. 
jau bu vo pa pli tęs, bet grei čiau siai bus itin ma din gas 
2001 m. Vi sų pir ma dėl to, kad yra pa grįs tas, o an tra, 

nie ko nAu jA, Pui kio ji MAR ki ze, 
ar ba ne-nau jie nos

Guo da Ste po na vi čie nė

kad tau tai pa trauk lus. Ne vel tui ko va su biu rok ra ti ja 
vi lio ja nau jus pa si ry žėlius. 

Ne, tai nėra ko va su vėjo ma lū nais. Grei čiau bandy
mas per pel kę nu ties ti ke lią, jos ne nu sau si nus. Sau si
ni mu už si im ti ne si no ri – per gi liai ten ka ran kas 
įmerk   ti, be to, ne ži nia, ką ga li už ka bin ti. Kai tik pa
de da kas šva rią ply te lę, po sa vai tės (iki ki to po sėdžio), 
žiū, jau ir pa vir šiaus ne be si ma to. 2000 m. pra džio je 
An driaus Ku bi liaus įkur tos ko mi si jos, ku rios tu rėjo 
reikš ti sau lėly dį su stin gu siems biu rok ra tams ir sau
lėte kį ak ty viems rin kos vei kėjams, iš tie sų dir bo ir 
net gi pa ren gė kon kre čių pa siū ly mų. Tie sa, kon kre čių 
pa siū ly mų ir be šių ko mi si jų pa kan ka: jų pa tei kia sa vi 
bei už sie nio eks per tai, aso cia ci jos, frak ci jos, drau gi jos 
ir vi si ki ti, ku riems ne tvar ka ir ne ra cio na lu mas akis 
ba do. Ne tu rin tie ji tri bū nos skam bi na bei ra šo laiš  kus 
į Pre zi den tū rą, Sei mą, Vy riau sy bę, ra di ją, te le vi zi ją. 
Na tū ra lu, kad įvai rių siū ly to jų ir siū ly mai skir tin
gi. To dėl jie daž niau siai frag men tiš ki, ne nuo sek lūs, 
vie nas ki tam prieš ta rau jan tys, tai gi „ne per rink ti“ 
įgy ven din ti bū ti ne ga li. Vy riau sy bės įkur tos ko mi
si jos ir tu rėjo šiuos pa siū ly mus per rink ti, su rū šiuo ti 
ar ki taip su teik ti kryp tį, ta čiau, de ja, to ne pa da rė. 
Kaip tik čia ir pri trū ko nuoseklaus požiūrio. Pas mus 
pa pli tusi nuo mo nė, kad eko no mi ka yra „ob jek ty vus“ 
moks las – tar si ko kia fi zi ka ar bio lo gi ja – ir ją ga li 
val dy ti vadi na  mie ji spe cia lis tai, ne tu rin tys api brėž tų 
pa žiū rų1. Tačiau iš tie sų eko no mi ka yra sri tis, net gi 
la bai pri klau san ti nuo ide o lo gi jos. Bu di nant Lie tu vo je 
Saulėte kį, po li ti kams kaip tik šio ver ty bi nio ap si spren
di mo ir pri trū ko. Vy riau sy bė ne su ge bėjo (ne ma nė esant 
reika lin ga?) su for mu luo ti stra te gi nių kryp čių, ku rias 
atitin kan tys pa siū ly mai bū tų ga vę jos pri ta ri mą. To
kiu at ve ju dar bas bū tų efek ty vus, ta čiau po li ti nė ri
zi ka pa di dėtų: žen gus rim tes nį žings nį ne be ga li ma  
bū tų at si trauk ti ar ba at mes ti lo giš kus, bet ne pa ran
kius pasiū ly mus. 

Per nai iš ryš kėjo ir dar vie na ne ma lo ni vie šo val dy mo 
ypa ty bė. Pa si ro do, kad tu rint rei ka lų su biu rok ra ti ja, 

Visuomenė

guodA sTePonAvičienė (g. 1969) – baigė vu taikomąją 
matematiką ir vgTu inžineriją. vgTu doktorantė. šiuo metu 
eina laisvosios rinkos instituto viceprezidentės pareigas.

1 ne nuos ta bu, juk ji ge riau siai ži no ma kaip po pu lia raus so cia liz mo 
kla si ko kar lo Mar xo su for mu luo tas ga my bi nių jėgų ir ga my bi nių san-
ty kių dės nis.
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svar biau sia ne ge ros idėjos, ne kom pe ten ci ja ir net 
ne įtai gus pa tei ki mas (šian dien itin po pu lia rus PR2), 
o tie pa tys ne lem ti ko ri do riai, ku rių iš ma ny mu ka
dai se taip di džia vo si LDDP ly de riai. Ir bu vo tei sūs: 
ko ri do rių iš ma ny mas yra itin ver tin gas moks las. Ir 
nors ko ri do riai iš Mask vos per si kėlė į Vil nių, ta čiau jų 
klai du mas ne su ma žėjo (žr. Ri čar do Ga ve lio „Vil niaus 
po ke rį“). Sau lėly džio bei Sau lėte kio ko mi si jos ir tu rėjo 
mi si ją nu ga ben ti ge ruo sius pa siū ly mus iki spren    
di mo vie tos (žr. Jo no Bi liū no „Lai mės ži bu rį“). Kaip 
ir de ra pa gal siu že tą, di džio ji da lis ge rų jų pa siū ly mų 
žu vo pa ke liui. O tie, ku rie iš li ko, bu vo taip pa si  kei
tę, kad net au to riai juos sun kiai be pa ži no (pvz., apie 
mo kes čius). Tie sa, vie nam ki tam pa siū ly mui pa vy ko 
sėk min gai pa siek ti Sei mą3. Ro lan do Pa kso vy riau sy bė 
de kla ra vo, kad ke lias per pel kes jai te be rū pi ir įtrau
kė į pir mų jų 100 die nų veiks mų pla ną kai ku rių „dar 
gy vų“ pa siū ly mų įgy ven di ni mą. Ta čiau net jei gu juos 
ir pa vyk tų įgy ven din ti, tai bū tų tik vie ni ši at ra mos 
lo pi nėliai, plū du riuo jan tys pel kės pa vir šiuje. Dėl jų 
tik rai ne ap si mo kėjo dėti tiek pa stan gų, kiek jų įdėjo 
pa siū ly mų ren gėjai4. Vie nin te lis bū das pa jus ti tvir tą 
pa grin dą po ko jo mis lie ka tas pats – ka bin ti giliai ir 
kryp tin gai. To dėl nau jie siems de biu rok ra ti zuo to jams 
svar bu ne už si im ti ei li niu at sa ko my bių stum  dy mu, for
mu luo čių šli fa vi mu ar ins ti tu ci jų per (su) jungi nėji mu. 
Biu rok ra tiz mo sau lėly dis ga li įvykti tik aiškiai ap si
brėžus funk ci jas, ku rias vie šo ad mi nist ra  vi mo ins ti
tu ci jos tu ri at lik ti ir, svar biau sia, už tikri  nus, kad jos 
sa vo ini cia ty va nau jų funk ci jų ne pri si ims (darbš tu mas, 
pa si ro do, ne vi sa da yra do ry bė). 

ii. kAM klius, kAM ne klius, 
o… be uo de giui Tik RAi

Vi siems rin kos pri pa ži nėjams tu rėtų bū ti sma gus se
zo nas – kal bėti apie mo kes čių ma ži ni mo bū ti ny bę taip 
pat ta po ma din ga. Ta čiau sma gu mas il gai ne trun ka, 
ypač kai su vo ki pla čias šių žo džių in ter pre ta ci jas. 

Mo kes čius ga li ma su ma žin ti dviem pa grin di niais 
bū dais: su ma ži nus ta ri fą ar ba su siau ri nus ap mo kes ti
na mą  ba zę. Ki taip sa kant, 1) su ma ži nus mo kėti ną sumą 
tiems pa tiems mo kėto jams už tuos pa čius veiksmus 
(tas pa čias pa ja mas, tur tą ar pir ki mus); 2) su ma ži
nus mo kėto jų ar ap mo kes ti na mų veiks mų skai čių, t. 
y. su ma ži nus ta ri fą tam tik rai gru pei mo kėto jų (pvz., 
įve dus pro gre si nį ap mo kes ti ni mą, kai ma žes nes pa ja
mas gau nan tie siems tai ko mas ma žes nis ta ri fas) ar ba 
tam tik rai veik lai (pvz., gy ve na mų jų na mų šil dy mui 
ar sta ty bai). Mo kėto jų skai čių su ma žin ti ga li ma la bai 

įvai riai. Pvz., ne ap mo kes ti na mą jį pa ja mų mi ni mu mą 
pa di di nus iki, pvz., 320 Lt, fi zi nių as me nų pa ja mų 
mo kes čio mo kėto jų skai čius su ma žėtų tiek, kiek žmo
nių šiuo me tu gau na nuo 214 (da bar ti nis ne ap mo kes
ti na mas mi ni mu mas) iki 320 Lt5. Gau nan tie ji virš 
320 Lt taip pat mo kėtų ma žiau, nes tas pats ta ri fas 
bū tų tai ko mas 106 Lt ma žes nei su mai. Šis mo kes čių 
ma ži ni mo bū das pa pras tai va di na mas iš im ti mis bei 
leng vato mis. Jis grin džia mas eko no mi nės po li ti kos 
nuo sta ta, kad mo kes čių mo kėto jai tu rėtų bū ti ap mo
kes ti na mi skir tin gais ta ri fais, pri klau so mai nuo to, 
ko kia veikla jie už si i ma, ko kio dy džio pa ja mas gau na, 
bei ki tų jų struk tū ros bei el ge sio ro dik lių. Ma no ma, 
kad tam tik ros mo kes čių mo kėto jų gru pės yra sa vai
me ma žiau pa jėgios, to dėl joms tu ri bū ti pa leng vin ta 
mo kes čių naš ta (tai daž niau siai ūki nin kai, smul kus ir 
vi du ti nis vers las, moks lo, švie ti mo, svei ka tos įstai gos, 
spau da, mu ni ci pa li nis ke lei vių trans por tas ir pan.). 
Ki tas mo kes čių leng va tų tai ky mo pre teks tas yra tam 
tik rų veiklų ska ti ni mas. Pa vyz džiui, ma nant, kad eks
por tas yra ge riau ne gu im por tas, tai ko mos leng va tos 
eks por tuo tojams, o ma nant, kad sta ty ba yra ge riau 
ne gu puo dų ga my ba – sta ty bos dar bams. Nors tiek 
te oriš kai, tiek prak tiš kai įro dy ta, kad in ves ti ci jų nau
da pri klau so nuo jų pa nau do ji mo efek ty vu mo, o ne 
tie sio giai nuo ap im  čių, in ves ta vu siems Lie tu vo je dau
giau nei 200 mln. Lt ga li bū ti tai ko mi net gi at ski ri 
mo kes čių reži mai. 

Tam pa ne be aiš ku, ar mo kes čių leng va tos at lie
ka silp  nų jų gel bėji mo, ar ge rų jų ska ti ni mo funk ci ją, 
pvz., ka žin ar smul kus ir vi du ti nis ver slas gau na mo
kes čių leng va tas dėl to, kad jie pa tys sil pni, ar kad 
be jų vi siems sil pna. Daž niau sias in te re sų gru pių, 
no rin čių tap ti tų leng va tų ga vėjais, ar gu men tas yra 
toks – iš gel bėki te mus, o ta da mes jus iš gel bėsim 
(žr. fil mus apie pi ra tus – pir mas vir ve nu si lei siu aš, 
o ta da tu nu leisk auk so skry nią). Kaip tik 2000 m. 
bu vo iš po pulia rin ta min tis, kad šiek tiek „pa sub si di
juo ta“ sta ty ba tuoj pat pa kels vi są eko no mi ką. Ir tik 
ne iš ma nėliai bei pik ta va liai su to kiu pui kiu auk so 
skry nios ga be ni mo pla nu ga li ne su tik ti. Nes, at seit, 
eko no mi ka yra kaip ka ry ba: kaip fron tas pra lau žia
mas su tel kus pa jėgas vie no je vie to je, taip eko no mi ką 
esą ga li ma at gai vin ti su tel kus iš tek lius į vie ną ša ką. 
Vi sų pir ma, eko no mi kos  ir ka ry bos es mė yra vi sai 
skir tin ga. Be to, jei gu šis ar gu men tas tei sin gas, tai 
ly giai taip pat tei sin ga ma ny ti, kad ma žiau pa ėmus 
mo kes čiais iš tų, ku rie ir da bar leng va tų ne pra šo, 
jiems pa si da rys la bai gerai, o ta da mums – ki tiems – 
taip pat bus ge riau. Ka dangi san ty ki nai tur tin ges ni 

2 Pub lic re la tions – vie šie ji ry šiai.
3 Pavyzdžiui, dar bo san ty kių li be ra li za vi mas.
4 sau lėte kio bei sau lėly džio ko mi si jo se dir bo daug as me nų iš pri va-

taus sek to riaus, ku rie ne ga vo tie sio gi nio at ly gio.

5 ne ap mo kes ti na mo mi ni mu mo pa di di ni mas yra pro gre si nės mo kes-
čių sis te mos prin ci pų da li nis per kėli mas į da bar vei kian čią pro por ci nę 
sis te mą (proporcinė mokesčių sistema – kai vi sų rū šių pa ja moms tai-
ko mas tas pats pa ja mų mo kes čio ta ri fas).

nieko nAujA, Puikioji MARkize
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guodA sTePonAvičienė

lin kę dau giau in ves tuo ti, o ne var to ti ne gu skur des ni, 
tai ti kėti na, kad „ge ru mas ki tiems“, gau tas su ma
ži nus mo kes čius nor ma liems mo kes čių mo kėto jams, 
bus ge ro kai di des nis už gau tą jį su ma ži nus mo kes čius 
iš im ti nai tiems, ku riems „la bai sun ku ir to dėl jie yra 
leng va tų nu si pel nę“.

Ta čiau ne pai sant lo gi nio prieš ta ra vi mo, mo kes čių 
ma ži ni mo bū das tai kant leng va tas bu vo ir te bėra daug 
po pu lia res nis už mo kes čių ta ri fo ma ži ni mą. Pas ta rasis 
bu vo pri tai ky tas per šį lai ko tar pį tik vie ną kar tą – Ku
bi liaus vy riau sy bė 2000 m. su ma ži no pel no mo kes čio 
ta ri fą nuo 29 iki 24%. Nors kaip tik šiuo at ve ju rinkos 
da ly viams ak tu a liau sias bu vo ne ta ri fo dy dis, o pa ties 
mo kes čio ap skai čia vi mo pai nu mas – va di na mo sios ad
mi nist ra vi mo iš lai dos. Tai gi su ma ži nus pel no mo kes čio 
ta ri fą, pa grin di nė jo yda – di de lės ad mi nist ra vimo 
są nau dos ir bau dų ri zi ka – li ko. 

Li be ra lų bei so cial li be ra lų ko a li ci ja, mo kes čių ma ži
ni mą iš kėlu si į sa vo pro gra mos smai ga lį, įga vu si tei sę 
veik ti, ge ro kai „su si ap va li no“. Į pir mų jų 100 die nų vy 
riau sy bės pro gra mą bu vo įtrauk ti to li gra žu ne pa tys 
ge riau si mo kes čių ma ži ni mo va rian tai: PVM mo kes čio 
leng va tos šil dy mui bei gy ve na mai sta ty bai ir ne di de lei 
rin kos sub jek tų gru pei įta kos tu rin tis ka pi ta lo prie
au gio mo kes tis. Viena suplanuota priemo nė – PVM 
lengvatos statyboms – Seimo buvo atmesta, kitos dvi 
priimtos. Mokesčių politikos požiūriu ydingą PVM 
lengvatą šildymui galima toleruoti žiūrint į ją kaip į 
socialinę priemonę „nor   ma liai ne tur tin goms šei moms“ 
(t. y. ne tur tin goms, bet ne tu rin čioms „pa tei si na mos 
prie žas ties“ to kio mis bū ti). Ka pi ta lo prie au gio mo
kes čio ad mi nist ra vi mas su nau do da vo dau giau pini
gų, ne gu bū da vo su ren ka ma pa ja mų, to dėl ka pi ta lo 
rin kos da ly viams (nors jų ir ne daug) jo pa nai ki ni mas 
tik rai pa leng vi no gy ve ni mą.  Atsi žvel giant į tai, vy
riau sy bės žings niai ga lėtų bū ti ver ti na mi kaip vi sai 
vy kę. Ta čiau vie na smul kme na – kaip vis dėlto su tuo 
mo kes čių naš tos ma ži ni mu? 

Il gai ža dėtas pel no mo kes čio pa nai ki ni mas, fi zi nių 
as me nų pa ja mų mo kes čio ma ži ni mas (trum piau ža
dėtas) ir dar net ne ža dėtas, bet la bai rei ka lin gas ke
lių mo kes čio per tvar ky mas 2001 metams ne bu vo net 
siū lo mi. O tuo me tu te at re, (t. y.) gy ve ni me, mo kes čiai 
au ga pa tys: vie ni tei si na mi in teg ra ci ja, ki ti ba lan
savi mu, tre ti dar ko kio mis nors sa vai me ne aiš kio mis 
prie  žas ti mis. Šie met mo kes čiai au go ir ža da aug ti to
liau: at si ra do įmo kos į Ga ran ti nį fon dą, ža da ma įves ti 
ak ci zą va rik lių du joms, pa di dės ak ci zas stip riam alui, 
rez ga mi pla nai įves ti mui tą vy nui, da lis pa ten ti ninkų 
bus pri vers ti kur ti įmo nes ar ba įsi dar bin ti pa gal dar bo 
su tar tis ir mo kėti di des nius mo kes čius.

To dėl puoš niai mo kes čių ma ži ni mo re to ri kai me tas 
pa si rem ti  so li des niu veiks mų pa grin du, ki taip jai 
ky la pa vo jus tap ti hau te cou tu re vie no va ka ro blyks

te lėji mu. Rin kos fa nams  lik tų lauk ti ki to šio sti liaus 
pa si kar to ji mo (po ko kių 10 me tų?..) ir pri deng ti sa vo 
akis nuo at gi mu sio rau do no kar tū no tam siais aki
niais. Tie sa, metų pradžioje finansų minintras Jonas 
Lionginas mokesčius mažinti tebežada – ir vėl pagal 
tradiciją rudenį. Nors šiemet ruduo ir be rinkimų.

iii. sTRuk Tū Ri nės Re FoR Mos – es Mė, ku Rios 
nie kAs ne no Rėjo PA žin Ti

Eko no mi kos kon sul tan tai bei ana li ti kai ri zi kuo ja 
tap   ti įky riai nuo bo dūs – apie struk tū ri nių re for mų 
po rei kį kal ba vi si ir jau ne pir mus me tus. Ne ga li sa
ky ti, kad apie tai val džios ty li. Kal bų lyg ir pa kan ka: 
pen si jų re for mai pa skir ta net da ta – 2002 m. sau sio 1 
d. Kva zi vals ty bi nės ener ge ti kos ir že mės ūkio dienos 
taip pat lyg ir su skai čiuo tos. Pra de di ma ny ti, kad 
gal ims ir įvyks, kas ža dėta. Tie sa, gruo dį Sei mui 
svars  tant įsta ty mų pa tai sas, skir tas „Sod ros“ de fi ci tui 
ma žin ti, šios vil ties ge ro kai su ma žėjo. 

Iki šiol pa grin di nė kliū tis struk tū ri nėms re for moms 
at ro dė esan ti po li ti nės va lios sto ka, da bar (pir mai 
kliū   čiai to li gra žu ne iš ny kus) ryš kėja ir ki tos stab
dan čios ap lin ky bės. Pir ma, po li ti nės iš min ties sto ka 
(tas pats PR) pa tei kiant „ne po pu lia rius“ spren di mus. 
Po li  ti kai tu rėtų pri pras ti prie min ties, kad bet ko kios 
re for mos spren di mai kam nors bus „ne po pu lia rūs“, nes 
kiek vie na re for ma (ki taip – for mos kei ti mas) reiš kia, 
jog esa ma tvar ka, ku ri yra nau din ga da liai žmo nių, 
bus pa nai kin ta. Ne pri klau so mai nuo mū sų su pra ti
mo apie esa mos tvar kos tei sin gu mą ar klai din gu mą, 
tie žmo nės bus ne pa ten kin ti. Tarp jų pa si tai kys ir 
vertų, ir ne ver tų užuo jau tos, ka dan gi jo kia so cia li nė 
gru pė nėra vie na ly tė, o ne tur tėlio sta tu sas – vi siš kai 
in divi  du a lus da ly kas. To dėl griau nant vi sa da bus pa
grįs tai ir ne pa grįs tai ne pa ten kin tų jų, o ne pa ten kin
tie ji vi sa da rėkia. Jei gu riks mas stip rus, jis ga li ką 
nors nu versti (rei tin gą, mi nist rą ar net pa čią vy riau
sy bę). To dėl vi suo me ni nia me gy ve ni me, ki taip ne gu 
po pu lia ria me ru sų po sa ky je, griau ti sun kiau ne gu 
sta ty ti. Tad pa ti pato giau sia po li ti ka yra nie ko ne
keis ti – ne bus as me niš kai nu ken tėju sių, o tik įvai riai 
ne pa ten kin tų dėl dau gy bės esa mos tvar kos trū ku mų. 
Ta čiau pas ta rųjų „efek ty vu mo sie kėjų“ bam bėji mas 
juk yra kur kas pa to ges nis už nu ken tėju sių jų riks mą: 
pvz., ne pa ten kin tie ji nuo sta ta „ne ma žiau nei 10 proc. 
Na cio na li nio biu dže to asig na vi mais že mės ūkiui“ juk 
ne blo kuo ja kelių trak to riais bei kom bai nais, mo kes čių 
mo kėto jai ne ina ba dau ti, kad jų lėšos ski ria mos „In
ka ro“ bei ki tiems ban k  ru ta vu siems fab ri kams gai vin ti 
ar ba pri vi le gi nėms pen si joms bu vu siems LSSR liau
dies ar tis tams mo kėti. Be abe jo, be re for mų val džioms 
gy ven ti pa togiau.

Li be ra lų bei so cial li be ra lų ko a li ci ja šia pras me yra 
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itin keb lio je pa dėty je: val dan ti dau gu ma to li gra žu 
ne mo no li ti nė, tai gi riks mams ypač ne at spa ri, o tiek 
eko no mi nės re a li jos, tiek pro gra mi niai pa ža dai ne su
teikia ga li my bių iš veng ti re for mų. To kio je si tu a ci jo je 
vie šų jų ry šių funk ci ją bū tų sun ku per ver tin ti. Jau 
per pir mą Pa kso prem je ra vi mo lai ko tar pį su si for ma
vo mi tas apie itin stip rų šio po li ti ko PR (ne painioti 
su R. P.). Is tori ja su dir ban čių pen si nin kų pen si jo
mis šį mi tą gero kai apgrio vė. Nors kom pro mi si nės 
pa tai sos, ap ri  bo ju sios 
pen  si jas dir ban tiems 
pen si nin kams, ir buvo 
pri im tos,  vi  suo me nės 
nuo   mo nė bu vo aki vaiz
džiai ne pa tai sų au to  rių 
pu sėje. O gal vy riau sy bės 
vie šų jų ry šių mi tas pra
lai mėjo ki tam ga lin gam 
„ne klys tan čios ži niask
lai dos“ mi tui? Sam pro
tau jant nuo sek liai, kaip 
an trą re for  mų kliu vi nį 
ten ka paminėti ži niask
lai dos pa vir šuti  niš ku mą.  
Kaip jau mi nėta, sta  ty ba 
neap si ei na be grio  vi mų, 
grio vi mai – be nu ken
tėju sių jų, šie be riks mų, 
o riks mai – be ai do. Ar bus pa si gau tas tik rėkian čių jų 
ai das, ar bus pa klaus ta ir ty lin čių jų – tik ži nia sk
lai dos rei ka las. Pen si jų is to ri jos ži nios pa sklei di mas 
bu vo be ri bų spe ku lia ty vus ir vien pu sis (su re to mis 
iš imti  mis). Jis var gu ar pa dėjo žmo nėms su vok ti, 
kas at si ti ko ir ko dėl. Grei čiau jis pa lai kė su au gu sių 
žmo nių ap(si)ga vys tę apie „Sod rą“ – Ka lėdų Se ne lį, 
kuris duo da iš nie ko ne at im da mas. Vai kiš kas klau
si mas – kodėl Ka lėdų Se nis do va nų tu ri? At sa ky mas 
– to dėl, kad yra ste buk lin gas. Su au gu siems, ne pai
sant mo kyk lo je iš mok to ener gi jos tver mės dės nio ir 
uni  versi te tuose (kad ir gy ve ni mo) su ži no tos ma te ria
lių resur sų ri bo tu mo ak sio mos, to kie klau si mai net 
ne ky la. Klau  si mai išky la tik ta da, kai se nis do va nų 
ne be atne ša. Ir klau si mas nėra nai vus „ko dėl?“, o tik 
ba na lus „kas kal tas“ ir „ką da ry ti“. Kal ta, aiš ku, val
džia (ir sun ku pa neig ti, kad ne ji), o rei kia – at im
ti iš ki tų (ką ir gi sun ku pa neig ti, nes ei na mo sio mis 
įmo ko mis be si re mian ti pen si jų sis te ma kaip tik taip 
ir yra su konst ruo ta6). 

Tai gi 2000 m. pa si reiš kė pir mos ryš kes nės pen si
jų sis te mos gri ma sos, ku rios ne bu vo nei ori gi na lios, 
nei ne ti kėtos. At ro dy tų, kad pri va lo mo jo vals ty bi nio 

so cia li nio drau di mo kri ti kai su sta žu (šių ei lu čių au
torė taip pat) ga lėtų trin ti ran kas iš pa si ten ki ni mo, 
kad teo ri ja nėra la bai jau sau sa ša ka ir kad įžval gos 
pa sitei si  no. Ta čiau ko kia nau da iš pa mo kų, jei gu jos 
lie ka ne (at) pa žin tos? 2001 m. dau ge lis žmo nių su ti ko 
su karto ku „pen si jų rei ka lo“ prie sko niu. Dir ban tys 
pen sinin kai su nuos kau da, kad su ma ži no, vals ty bės 
fi nan sų tvar ky to jai – kad ne pa kan ka mai, val dan ti 
ko a li ci ja – kad li ko ne su pras ti (da lis ir ne su pra tę). 

Tie sa, opo zi ci jai bu vo sma gu. Klau si mas, ar pri im tos 
prie mo nės „Sod    ros“ de fi ci tui ma žin ti yra tei sin gos, iš 
tie sų yra keb  lus ir at sa ky mas nėra vie na reikš mis, ypač 
dėl pen si jų su ma ži ni mo dir ban tiems pen si nin kams. 
Kadangi pa ti pri va lo mo vals ty bi nio pen si jų drau di
mo sis te ma ne efek ty vi, ne tei sin ga dau ge lio mo kėto jų 
at žvil giu ir itin pri klau so ma nuo po li ti kų va lios, tai 
ras ti tei singus spen di mus, ne kei čiant pa čios sis te mos, 
var gu ar įmano ma. 

iv. su gi žu sio Pie no uPės

Pir mas ap čiuo pia mas žings nis rin kos san ty kių link 
že mės ūky je įvy ko 2000 m. va sa rą, kai Ku bi liaus vy
riau sy bė pa nai ki no mi ni ma lias pie no su pir ki mo kai
nas ir šio spren di mo nuo sek liai lai kėsi, ne pai sy da ma 
ak ty vių žem dir bių pro tes tų. Kaip ir rei kėjo ti kėtis, 
vidu ti nės pie no su pir ki mo kai nos su ma žėjo. Ta čiau 
kai nų di fe ren cia ci ja pa di dėjo – pie no per dir bėjai ga
vo tei sę tai ky ti ža lia vos kai nų sis te mą pa gal sa vo 
spe cia li za ci ją bei ver slo stra te gi ją. Tai yra vals ty bei 
ne be reikia rū pin tis nei pie no ko ky be, nei „per spek
ty vių pie no ūkių ska ti ni mu“ – tai pui kiau siai at lie ka 
per dir bėjai. La biau siai val džiai tu rėtų pa tik ti tai, kad 
ir „ne per spek ty vių jų ne ska ti ni mo“ nuo dėmė kris ant 
per dir bėjų, o ne ant vy riau sy bės gal vos.

6 žr. ste po na vi čie nė g., „Trys pil ki ar kliu kai ir ne pri jau kin ta auk si nė 
an ti lo pė“, in: Nau ja sis Ži di nys-Ai dai, 2000, nr. 1–2, p. 33–39.

nieko nAujA, Puikioji MARkize
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guodA sTePonAvičienė

Pa čių žem dir bių fron te me tams bai gian tis nie ko 
nau   ja. Vals tie čių par ti ja ir da lis so cial li be ra lų to liau 
at kak liai rei ka lau ja dar vie na me įsta ty me įtvir tin ti 
nuo sta tą, jog že mės ūkiui ski ria ma ne ma žiau kaip 
10% na cio na li nio biu dže to (t. y. ar ti mi li jar do li tų). 
Nors to kia biu dže ti nio py ra go de šim ti nė įtvir tin ta  
Že mės ūkio eko no mi nių san ty kių vals ty bi nio re gu lia
vi mo įsta ty me, ta čiau prak tiš kai iki šiol jos ne bu vo  
lai ko ma si. Pie no ga min to jai rei ka lau ja, kad per dir 
bėjai mi ni ma lias su pir ki mo kai nas pa di din tų 20%,  
o vy riau sy bė už tik rin tų pie no ūkiams leng va ti nius  
kre di tus.  

Ma žų ma žiau siai ky la klau si mas, ko dėl gi vy riau
sy bė tu rėtų taip da ry ti? Ne bent vals ty bė ne tu ri ki tų 
prie mo nių ša lies ke liams nuo trak to rių ap sau go ti. 
Mi ni ma lių su pir ki mo kai nų pa nai ki ni mas ati tin ka 
ES tai ko mas prie mo nes: pa nai kin ti mi ni ma lias su
pir ki mo kai nas, o iš mo kas ūki nin kams mo kėti pa gal 
pa sėlių plo tus bei au gi na mų gy vu lių skai čių bei vyk
dy ti in ter ven ci nius pir ki mus. Nors ir šios prie mo nės  
smar kiai iš krei pia rin ką ir lei džia že mės ūkiui plė  
totis ne efek ty viai, pa ly gin ti su že mės ūkio pro duk ci jos 
do tavi  mu, per ėji mas prie jų yra tei gia mai ver tin ti nas 
žingsnis. 

v. biu dže TAs. ne nu šAu To 
bRie džio dA ly bos

Ki tas am ži no svars ty mo ir be veik ne kin tamų iš va dų 
klau si mas yra vals ty bės biu dže tas. Svar biau sias val s
ty bės me tų fi nan si nis do ku men tas, ne pai sant įman  t  rių 
pro ce dū rų, Sei me svars to mas pas ku bo mis ir pa vir šu ti
niš kai, grei čiau siai dėl to es mi nės jo ydos vel ka si per 
vi sas vy riau sy bes, kad ir ko kios par ti jos jas su da ry tų. 
Pa grin di nė biu dže tų yda yra ta, kad vals ty bės iš lai
dos skirs to mos re mian tis pra ėju sių me tų prak ti ka, o 
ne nau jiems me tams ke lia mais tiks lais. Ne nu ro džius 
tiks lų, ku riems pa siek ti ski ria mi mo kes čių mo kėto jų 
pi ni gai, ne įma no ma nu ma ty ti rei kia mų dar bų, iš rink ti 
ge riau sio dar bų vyk dy mo bū do, su skai čiuo ti jo kaš tų 
bei įver tin ti įgy ven di ni mo nau dos. Tai gi ne ži no da mi, 
ko sie kia me, ne ga li me ži no ti, ką kon kre čiai rei kia 
da ry ti (ar ba ko ne da ry ti) ir kiek tai kai nuos, o kitais 
metais net negalime įvertinti, ar apskritai ką nors 
pasiekėme. Lie ka tik ete rį už iman čios dis ku si jos apie 
viš tą ir kiau ši nį – kam la biau rei kia pi ni gų: gy ny bai 
ar švie ti mui, me di ci nos apa ra tū rai ar va ly mo įren
gi niams, kny goms ar for te pi jo nams, smul kaus ver s lo 
ar eks por to rėmimo pro gra moms. Kal bant to kio mis 
abst rak ci jo mis, ne įma no ma at sa ky ti nė į vie ną šių 
klau  si mų. To dėl vi si po ten cia lūs biu dže to pa ja mų ga
vėjai kiek vie nais me tais lėšų už si pra šo vis dau giau, 
o kiek vie ną pa siū ly mą ap ri bo ti jų ape ti tus trak tuo ja 
kaip „kul tū ros, moks lo, švie  ti mo, tvar kos nai ki ni mą, 

spe cia lis tų mėty mą į gat vę, pen si nin kų, li go nių bei 
žem  dir bių ga la bi ji mą, vai kų skur di ni mą, ken ki mą 
stra   te gi niams už sie nio poli ti kos tiks lams“ ir t. t. Žino
ma, ne sma gu ne gau ti, ypač kai ku rį lai ką gau da vai, ir 
be ypa tin gų pa stan gų. Žino ma, sun ku įro di nėti sa vo 
dar bo rei ka lin gu mą, jei gu nie kad nie kam tai ne bu vo 
įdo mu. Ta čiau dar aki vaiz džiau, kad vi si dar bai, ku
rie ga li bū ti at lie ka mi rinko je, ir dar bai, ku rių nau da 

žmo nėms yra abe jo ti na, iš biu dže to fi nan suo ja mi ne
tu ri bū ti. To dėl nėra ki to bū do biu dže to su da ry mą bei 
svars ty mą pa vers ti ra cio na lia veik la, o ne ne nu šau to 
brie džio da ly bo mis, kaip pa grįs ti iš lai das. Ba na lu? 
Ele men ta ru? Taip. Bet, kaip sa ko ma te ma ti kai, vi sa, 
kas aki vaiz du, ga li bū ti įro dy ta. Eko no mi nės po li ti kos 
at ve ju tai įgau na tęs ti nio im pe ra ty vo for mą: tu ri bū ti 
nuo la tos įro di nėja ma. 

Tie sa, pa grin di mo ne pa kan ka ge ram biu dže tui pa
reng ti. Rei kėtų dar, kad tas pa grįs tas spren di mas 
bū tų tei sin gas. Ka dan gi baig ti nio gėry bių skai čiaus 
(biu dže to) pa da ly ti ne baig ti niam ne vie na rū šių po rei
kių skai čiui taip, kad vi sų in te re sai bū tų pa ten kin ti 
(is to ri ja apie se ne lį ir vai kai tį, jo jan čius asi lu), ne įma
no ma, lie ka vie na – da ly ti ra cio na liai ir tei sin gai ne 
kiek vie no žmo gaus at žvil giu, bet vals ty bės pri si im tų 
funk ci jų at žvil giu. Pvz., jei gu su ta ria ma, kad vals ty
bė pri va lo už tik rin ti pi lie čių sau gu mą, bet ne pri va lo 
fi nan suo ti vi sų svei ka ti ni mo iš lai dų, aki vaiz du, kad 
tei sin ga skir ti biu  dže to lėšas po li ci jos au to mo bi lių 
ben zi nui, bet ne tei  sin ga – sa na to ri joms iš lai ky ti. Ir 
juo dau giau tų funk   ci jų vals ty bė pri si ims, juo dau giau 

Prezidentas valdas Adamkus ir ministras pirmininkas Rolan-
das Paksas. 2000. elta
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rei kės pi ni gų joms fi nan suo ti, juo sun kiau bus lėšas 
pa skirs ty ti ir juo dau giau bus jų pa leis ta vėjais. 

vi. PA žA dėk, ko nA Mie ne PA li kęs

Kas at si tin ka, kai iš lai dų nu ma to ma dau giau, negu 
su ren ka ma mo kes čių? (O Lie tu vo je ki taip dar ne bu vo.) 
Tuo met tvir ti na mas de fi ci ti nis biu dže tas ir trūks  tant 
lėšų iš lai doms, vals ty bė di di na sko li ni mą si. Už sie ny je 
sko li na ma si tie sio giai iš fi nan si nių ins ti tu cijų (Eu ro pos 
re konst ruk ci jos ir plėt ros ban ko, Tarp tau ti nio va liu tos 
fon do, Pa sau lio ban ko kt.) bei iš lei džiant už sie ny je 
pla ti na mas ob li ga ci jas. Vi daus rin ko je sko li na ma si 
iš lei džiant Vy riau sy bės ver ty bi nius po pie rius (VVP) 
stam biems ka pi ta lo rin kos vei kėjams ir tau py mo lakš
tus gy ven to jams. Kai vy riau sy bė no ri daug pa si sko lin ti 
vi daus rin ko je, VVP pa lū ka nos ima kil ti. Taip at si ti ko 
1999 m. ru de nį, kai VVP pa lū ka nų normos pa sie kė 
re kor di nes aukš tu mas. 2000 m. vy riausy bės sko li no
si ge ro kai ma žiau, to dėl VVP pel nin gu mas su ma žėjo 
dau giau ne gu dvi gu bai. Tai, be abe jo, tu  rėjo tei gia mos 
įta kos rin kai: su ma žėjus VVP pa lū ka noms, ban kai 
tu rėjo dau giau pa ska tų sko lin ti pri va čiam sek to riui, 
to dėl pa sko los ver slui bei fi zi niams as me nims at pi go. 
Ta čiau vals ty bės sko la di dėjo to liau: 1994 m. ji su da rė 
8,8%, 1999 ir 2000 m. – apie 13,6% na cio nalinio biu
dže to. Sko los ap tar na vi mo iš lai dos 1994 m. ne siekė 
1%, 1998 m. su da rė 8%, o 1999 m. – 10%, 2000 m. – 
11% na cio na li nio biu dže to7. Įdo mu pa ste bėti, kad  
rengiant ki tų me tų biu dže tą, sko lų ati da vi mas ne
nu mato mas – sko las au to ma tiš kai pla nuo ja ma deng  
ti iš naujų pa sko lų. Įsi vaiz duo ki me pri va tų as me nį, 
taip pla nuo jan tį sa vo fi nan sus. Sa ky tu me, kad jis 
ar ba kvai las, ar ba afe ris tas (pri si min ki me „Se kun
dės“ ban ką, Kauno hol din go kom pa ni ją, LAIB ir ki
tus pas ko lų pi ra  midės sta ty to jus). Ka dan gi vals ty bės 
fi nan sus su da ro jos pi lie čių už dirb ti pi ni gai, jai taip 
pat taiky ti nas vie nas šių epi te tų – anks čiau ar vėliau 
liep to ga las pri ei na mas.

 Ta čiau apie sko los di dėji mo grės mes pa pras tai kal
ba tik eko no mi kos ana li ti kai, net ži niask lai da lin
kusi tai nu ty lėti. Pa na šu, kad rin kėjams vals ty bės 
skola nėra la bai ak tu a li. Tik ra tie sa, nes rin kėjai, 
ku rie šią sko lą tu rės deng ti sa vais mo kes čiais, dar 
ne įdo mūs: ar ba per ma ži bal suo ti, ar ba dar ne gi mę. 
Su vok da mi, kad vi sų biu dže tų (tiek vals ty bės, tiek 
„Sod ros“, tiek Svei ka tos drau di mo fon do) de fi ci tai yra 
mo kes čių kro vi mas bū si miems mo kėto jams, biu dže to 
lėšų da ly tojai, rei ka lau to jai bei mo ra lūs jų gy nėjai 

nieko nAujA, Puikioji MARkize

ga lėtų bū ti kuk les ni. Ta čiau, ma tyt, ar ba ne ga lėtų, 
ar ba ne su vo kia.  

kA dA gy ven si Me ge RiAu?

Ofi cia liai 2000 m. žen kli na mi eko no mi nio at si ga vi
mo žy ma. Sta tis ti ka tai pa tvir ti na: per tris ket vir čius 
ben dra sis vi daus pro duk tas (BVP) iš au go 3,1%, per tą 
pa tį 1999 m. lai ko tar pį – su ma žėjo 4,1%. Eks por tas 
per nai iš au go 25%, o už per nai tuo pa čiu me tu 23% 
su ma žėjo. Tai gi pa ly gin ti su 1999 m. au gi mas aki
vaiz dus, bet pa ly gin ti su 1998 m. – ne la bai. 

Be to, sta tis ti ka by lo ja, kad ne dar bo ly gis 2000 m. 
lap kri tį su da rė 12,1%, 1999 m. – 9,5%. Vi du ti nis dar bo 
už mo kes tis bei na mų ūkių pa ja mos per me tus su ma
žėjo. Tuo tar pu Lat vi jo je per 9 mėne sius BVP ūg te lėjo 
be veik 6%, o Es ti jo je – be veik 7%. Me tų pa bai go je 
ne dar bo ly gis su da rė ati tin ka mai 7,8 ir 5,8%….

Sta tis ti ka – lanks tus ar gu men tas, juo ga li ma pa si
nau do ti įro dant ir „A“, ir „ne A“. To dėl ar eko no mi ka 
Lie tu vo je 2000 m. at si ga vo, kiek vie nas te gu ver ti na 
pats, rem da ma sis sa vo su pra ti mu, kas jos bū se ną ge
riau at spin di: na cio na li nės są skai tos ar sa va pi ni ginė.

Kal bant apie ga li my bes eko no mi kai aug ti ir jos 
žmo nėms tur tėti, ver ta at si žvelg ti į tris ap lin ky bes: 
1) žmo  nių ini cia ty vą, 2) už sie nio rin kų kon junk tū rą ir 
3) ša lies eko no mi nę po li ti ką. Žmo nių ini cia ty va sklei
džiasi rin ko je – tai pa grin di nė eko no mi nio vyks mo 
(ma te ria lių gėry bių kū ri mo) va ro mo ji jėga. Tai tar si 
di džiu lis ra tas, rie dantis sa vo ruož tu. Nuo ki tų dvi ejų 
ap lin ky bių pri klau so tik rie dėji mo grei tis. 2000 m. 
lietu višką ra tą ge ro kai stum te lėjo at si ga vu sios už
sie nio rin kos. Jos pa ska ti no Lie tu vos įmo nių eks por
tą – ne pai sant net gi da liai eks por tuo to jų ne pa lan kiai 
su stip rėju sio lito. Ki tas veiks nys, įvai riai kei čian tis 
ra to rie dėji mą, yra eko no mi nė po li ti ka. Ka dan gi rin kos 
da lyvių el ge  sys daug mažiau priklauso nuo paskiro 
individo valios  ne gu nuo politinių sprendimų, to dėl 
ne nuos ta bu, kad visų akys kryps ta į tre čią veiks nį – 
eko no mi nę po li ti ką. Po li ti kai api pi la mi pa gei da vi mais, 
pa siū ly mais bei kalti ni mais, kai tie pa gei da vi mai 
ne įgy  ven di na mi. Iš tiesų eko no mi nės po li ti kos įta ka 
eko no mi kos pro ce sams bei žmo nių ge ro vei di džiu lė. 
Ta čiau ne ab so  liuti. Gal kai ką tai ir liū di na, ta
čiau žmo nes, kurie sukasi rinkos ra te, o ne iš šono 
jį stumdo, turėtų džiu    gin ti. Nes tai reiš kia, kad nors 
po li ti kams nie ka da ne pa vyks iki ga lo įgy ven din ti ge rų 
dar bų, ta čiau blogų taip pat nepa vyks. Tuo pa si guo dę, 
ge riau gy ven ti pra dėki me šiandien.

7 2000 m. sko los ap tar na vi mo iš lai dos bu vo pla nuo ja mos ge ro kai 
di des nės – 16%. Ta čiau dėl su ma žin tų sko li ni mo si ap im čių bei eu ro 

kur so do le rio at žvil giu ma žėji mo sko los ap tar na vi mo iš lai das pa vy ko 
su ma žin ti.
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XX a. pa bai ga da bar jau ne be abe jo ja nie kas. Ne su ta
ri mas, ki lęs dėl to, ką la biau švęs ti – 2000uo sius ar 
2001uo sius, po li ti kams da vė šan są per tuos lem tin
gus 2000uo sius baig ti li ku sius de šimt me čio dar bus ir 
pra dėti XXI a. šva rio mis ran ko mis bei šva ria po li ti ne 
są ži ne. Sku bėta. Ir, at ro do, sku bėta ne sėk min gai.

Am žiaus pa bai ga pa ro dė, kad per pas ku ti nį de šimt
me tį, tai sant šimt me čio klai das, nu veik ta daug ma žiau, 
ne gu ti kėta si. Tai, kas nu veik ta, at ro do ne įti ki na ma, 
vei kiau kaip nau jos klai dos, at si ra du sios taisant se
ną sias. Šal to jo ka ro pa bai gos prie sa kai ap si vėlę ne
ro man tiš ka re a lios po li ti kos kas die ny be, o po li tiš kai 
mo ra lius įsi pa rei go ji mus vis sun kiau pa grįs ti ra cio
na liu po rei kiu. Ta čiau sy kį de kla ruo ti aukš ta mo ra
le pa rem ti įsi pa rei go ji mai ne din go. Jie ne re tai yra 
stip res ni už prag ma tiz mą, jie ver čia da ry ti net to kius 
spren  di mus, ko kių šian dien da ry ti la bai ne si no ri.

Di le ma, su ku ria at ei na me į tik rai jau XXI a., skam
ba pa pras tai – mo ra lios, bet ne prag ma tiš kos, po li ti kos 
tą sa, ne bū ti nai ža dan ti ra mią ir so čią at ei tį, arba 
re a li, re zul ta ty vi, duo dan ti leng vai jun ta mus re zul ta
tus po li ti ka, ta čiau to li ma nuo to ide a laus pa veiks lo, 
ku ris at ro dė vi sai ga li mas su kur ti.

i

Šmėk la klai džio ja po Eu ro pą. Šį sy kį nuo var gio ir 
nuo bo du lio šmėk la. Eu ro pos po li ti kams ir po li ti kos ži
no vams pa bo do ir su ba na lėjo kal bos apie de mok ra tijos 
trium fą po Šal to jo ka ro, ne iš ven gia mą in teg ra ci jos ir 
Eu ro pos iden ti te to ro jų, nau jų na rių pri ėmi mą į Eu
ro pos Są jun gą (ES), NA TO plėt rą ir taip to liau. Su
si vie ni ji mo kanc le riai, pe rest roi kos ir nau jų Eu ro pos 
namų ar chi tek tai jau is to ri jos mu zie ju je, jų ka bi ne tų 
pa vel dėto jai su in te re suo ti vei kiau sa vais lo ka li niais 
ir na cio na li niais da ly kėliais, o ne Nau ją ja Eu ro pa ar 
Nau ją ja Pa sau lio Tvar ka.

De mok ra ti jos ir žmo gaus tei sių trium fo de šimt me tis 
Eu ro po je ro do, kad ta in teg ruo ta sva jo nių Eu ro pa iš 
es mės taip ir ne pa di dėjo, Ha ve lo ar Wa lę sos ti po sva
jo to jai apie ją li ko lau kia mų jų tarp du riuo se, vis dar, 
pa sak ži no vų, ne pa si ren gę gy ven ti il gai ir lai min gai 
in teg ruo to je ben druo me nėje. 1997 m. Ams ter da mo su
tar tis, ku rios lau kė ir ES vals ty bės, ir kan di da tės į 
jas, ne da vė at sa ky mo nei kaip, nei ka da Eu ro pa plėsis. 
Ne at  sa kė ir į klau si mą, ko kia ta iš si plėtu si Eu ro pa 
bus, nes aki vaiz du, kad to kia, ko kia yra, bū ti ne ga
li. Tokia tie siog nu mir tų dėl sa vo ne pa slan ku mo.

Anais 1997 m. vals ty bių va do vai su ge bėjo ap si mes ti, 
kad at sa ky mo jie ir ne pla na vo, tie siog pa sa kė, kad Eu
ro pa kei sis plėt ros pro ce so me tu. 2000 m. taip tuš čiai 
šyp so tis jau ne be bu vo įma no ma. Rei kėjo pa sa ky ti ką 
nors la bai kon kre taus ir vi siems su pran ta ma. Taip jau 
at si ti ko, kad at sa ky mo lai kas su ta po su pas ku ti nių 
am  žiaus me tų pa bai ga, o ES pir mi nin ka vo Pran cū zi ja, 
ser gan ti chro niš ka sim bo lių gar bi ni mo li ga. Pran cū
zai, ES vals ty bių va do vų su si ti ki mą su ren gę Ni co je, 
tu rėjo pa ro dy ti, kad yra ver ti di džio sios vals ty bės ir 
Eu ro pos in teg ra ci jos flag ma no var do, ver ti nu šluos
ty ti no sį an glo sak siš kam pa sauliui „gra žia su tar ti mi“ 
(angl. ni ce tre a ty – gra ži su tar tis).

Ga li ma džiaug tis, kad re zul ta tas pa siek tas. Re zul ta
tas ne tik kon kre tus ir re a liai įgy ven di na mas, bet dar 
kar tą pa ro dan tis ke lias įdo mias in teg ruo tos Eu ro pos 
sa vy bes. Pir ma, kai jau tik rai rei kia su si tar ti, vals ty
bės ima ir su si ta ria. An tra, po li ti nius spren di mus vis 
dėl to ga li ma pri im ti net ta da, kai kon ti nentas tie siog 
per mir kęs nuo eko no mi nio prag ma tiz mo. Tre čia, eu
ro pie čiai de ra si il gai ir ne re tai gru biai, bet kai su si
ta ria, su si ta ri mus vyk do. Šią pas ku ti nę sen ten ci jos 
da lį dar rei kės įro dy ti, ta čiau vi sa ki ta įvy ko. Nice 
tre a ty ne to kia jau dai lu tė, gi mu si pa ry čiais nu var
gu sio se gal vo se, bet vis dėl to at si ra du si.

Eu ro pie čiai iš tie sų ge ro kai pa žen gė į prie kį, įgy ven
din da mi vis dar ofi cia liai ne apib rėž tą, bet jau re a liai 
eg zis tuo jan čią su pra na cio na liz mo idėją. Trum pai kal
bant, tai reiš kia, kad et ni nės ar na cio na li nės šak nys 
ir is to ri ja tam pa vis ma žiau svar bios po li ti niams 
spren   di mams ir net kas die niam gy ve ni mui. Su pra na
cio na liz mas leis tų va di na mą jį kva li fi kuo tos dau gu mos 

Po li ti ka

klAi dŲ TAi sy MAs

Egi di jus Va rei kis

egidijus vAReikis (g. 1958) – politikas, žurnalistas. nuo 
2000 m. lR seimo narys, užsienio reikalų komiteto narys, eu-
ropos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, es ir lie tuvos 
jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas.
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bal sa vi mą įdieg ti to se sri ty se, ku rias tra di ci nės ne
pri klau so mos vals ty bės lai ko ne lie čia mo mis jo kioms 
tarp tau ti nėms or ga ni za ci joms.  

Ni cos su si ti ki me ES vals ty bių va do vai pa dėjo pa
grin  dus bū si mai Eu ro pos kon sti tu ci jai, nu spren dė ge
ro kai pra plės ti sri tis, kuriose spren di mai pri ima mi 
kvali  fi kuo tos dau gu mos principu, pvz., pritaikyti jį 
pre ky bos ir pa slau gų sričiai. Va do vai su ta rė ar ti moje 
at ei ty je su ma žin ti Eu ro pos Ko mi si jos (EK) na rių, at
sto vaujančių di džio sioms ša lims, skaičių nuo dvi ejų 
iki vie no, o to les nėje at ei ty je net ir vi sai atsisa ky ti 
valsty bių atstovavimo prin ci po Komi si jo je. For ma liai 
įtei sin ta ga li my bė ne vie no dam in teg ra ci jos ly giui skir
tin go se ša ly se, t. y. su da ry ta galimy bė anks čiau kri ti
kuo tai ne vie na ly tei, bet di na miškai in teg ra ci jai.

Dau ge lis šių da ly kų ne šiaip sau. Dau ge lis jų tam, 
kad leng viau bū tų in teg ruo tis į ES nau joms vals ty
bėms. Vi du rio Eu ro pos ša lys džiū gau ja – jos pa ga
liau priskai čiuo tos bū si mo je Eu ro po je, priskai čiuo tos, 
taigi anks čiau ar vėliau jos to je Eu ro po je bus. Tai 
tary tum fik suo ja nau ją ją Eu ro pą – Eu ro pą, ku rio je 
bus ne ma žiau ir ne dau giau ša lių, nes tuo at ve ju 
reik tų nau jų per skai čia vi mų ir nau jo ba lan sa vi mo. 
Tai reiš kia, kad ES plėt ra bus vis dėl to po li ti nio, o 
ne tech ni nio spren di  mo pa sekmė ir ko vo ti dėl di des
nio ar ma žes nio ac quis  kie kio tie siog nėra pra smės. 
ES ša lys džiū gauja, kad pa ga liau pa da ry ta kai kas 
kon kre taus, pa ga liau su si tar ta dėl to, dėl ko ki lo di
džiau si ne sklandu mai – bal sų pa skirs ty mas.

Ta čiau eu ro pie čius kaus to ne ri mas ir nuo var gis. 
Ne ri mo šal ti nių ke le tas. Pir ma, Ni cos su tar ti mi ES 
pa žen gė ne su ta ri mo, o in te re sų ba lan sa vi mo ke liu. 
Vie nas in teg ra ci jos tėvų – Je an nas Mo net – pa brėž
da vo, kad at ski rų ša lių in te re sai tu ri būti de rin ami, o 
ne ba lansuo jami. Ba lan sa vi mas, kaip liu di ja is to ri ja, 
yra už prog ra muo tas bū si mas kon flik tas, nes ba lan sas 
die na po die nos, ple čian tis in teg ra ci jos da ly vių skai
čiui, da ro si vis pa žei džia mes nis. Ba lan sa vi mas – tai 
ir va di na mų jų na cio na li nių in te re sų mi to lo gi za ci ja, 
in tere sų, ku riuos žūt būt rei kia gin ti: steng tis, kad 
vo kie čiai kur nors ne ap lenk tų pran   cū zų ar olan dai – 
bel gų. Bet juk vi sa tai, blai viau pa gal vo jus, tie siog 
ne rim ta. O gal – la bai eu ro pie tiška? 

Ar tas gar su sis bal sų per skai čia vi mas – tai jau tik ra 
re for ma? O gal tik įta kos per si da li ji mas, ne tu rin tis 
nie ko ben dra su Eu ro pos, kaip vi su mos, in te re su. Ar 
EK na rių ir par la men ta rų skai čiaus reg la men ta vi
mas – tai re for ma? O gal tik kuk li kos me ti ka? Refor
mos skaus min gos, ir Eu ro pa, kaip pa sa ky tų Ni cos 
su tar ties kri ti kai, rim tai re for mai ir vėl ne pa si ry žo, 
mat iš si gan do skaus me lio. 

In teg ruo ti eu ro pie čiai šian dien ne ka riau ja. Sa tis fak
ci ją jiems teikia kon ku ren ci ja ir in te re sų ba lan sa vi
mas. Ta čiau tai var gi nan ti pro ce dū ra. O plėt ra ir nau ji 

na riai tik truk do, nes da ro sis te mą su dėtin ges nę ir 
ma žiau nu spėja mą. To dėl plėt rą labai no ri si pa keis ti 
kal bo mis apie plėt rą, kal bo mis, ku rios ga liau siai ke lia 
nuo var gį ir ska ti na ieš ko ti ar gu men tų ati dėti tą ne itin 
rei ka lin gą spren di mą. Ne at si tik ti nai EK na rys, at sa
kin gas už plėt rą, stai ga siū lo vis ką ati duo ti ES pilie čių 
re fe ren du mui. O tai reiš kia, kad po li ti kams ne rei kės 
da ry ti veik nie ko – pi lie čiai ne no rės bal suo ti už mo
ra lius, bet jau dau giau kaip de šim ties me tų se numo 
po li ti kų įsi pa rei go ji mus. Su kiek vie nais me tais va lios 
juos vyk dy ti ma žėja. Tad Vi du rio Eu ro pa tu ri kiek 
įma    ny da ma spaus ti ES, kad ši pa ga liau im tų plės tis. 
Ta da at si dur si me nau jo je si tu a ci jo je, ta da at si ras dau
giau drą ses nių ini cia ty vų. Ki taip nau jos ini cia ty vos 
ga li pra dėti gim ti ne Eu ro pos in teg ra ci jos kon teks te. 
Ki taip at si ras vis dau giau „se nų ge rų lai kų“ res ti tu
ci jos pa gun dų.

ii

Kal bant apie NA TO plėt rą, ten ka kon sta tuo ti, kad 
ir 2000 m. NA TO kan di da tės to liau gy ve no sig na lų 
ir mi tų pa sau ly je, vis svars ty da mos, ku ri ži nia, at
ei nan ti iš Briu se lio ar Va šing to no, yra ža dan ti, ku ri 
ne ža dan ti bū si mą na rys tę ša lims nuo Es ti jos iki Slo
vėni jos ir Ma ke do ni jos. Sig na lais tam pa vie no ar ki to 
pa rei gū no vi zi tas, tas ar anas straips nis laik raš ty je, 
vie šo sios nuo mo nės virp te lėji mas į vie ną ar ki tą pu sę 
ir taip to liau.

Na rys tės ar tėji mas ir to li mas vis la biau da ro ją rea
liai ne ap čiuo pia mą – vir tu a lią. Jau ne kar tą sa ky ta, 
kad na rys tei rei kia pa si reng ti. Ša lyskan di da tės ren
gia si, ir ne galiì sa ky ti, kad pa stan gos ne ge ra no riš kos. 
Kan di da tės stip rėja po li tiš kai, draus min ges nės tam pa 
jų gin kluo to sios pa jėgos. Vi sa tai – ne abe jo ti nai geri 
da ly kai. Ta čiau tuo pat me tu gan dais, sig na lais ir 
mi tais api pin tas ren gi masis na rys tei įgau na jei jau 
ne ka ri ka tū riš kas, tai tik rai ne rim tas for mas.

Vie šo jo je nuo mo nėje vis aiš kiau ky la klau si mas – 
kas gi iš tie sų le mia na rys tę, jei ji taip la bai pri
klauso nuo po li ti kų nuo tai kos ar vie šo sios nuo mo nės. 
Pas ta ro ji juk nie ka dos ne bus sta bi li ir „nau jo se“, ir 
„bran džio se“ de mok ra ti jo se.  

For ma liai vi si lyg ir tei sūs – yra kri te ri jai, ku rie 
nu sa ko, kas ga li pri klau sy ti Šiau rės At lan to al jan sui. 
Negana to, kri te ri jai vis la biau for ma lėja – at si ra
do va di na ma sis Na rys tės veiks mų pla nas, priėmi
mo pro ce dū ra ne va tam pa vis la biau de mok ra tiš ka. 
2000 m., pa vyz džiui, Lie tu va bai gė su ge rais žen klais, 
lei džian čiais vil tis, kad 2002 m. ko kie nors spren
di mai  bus, o jei bus, gal bus pa lan kūs mū sų ša liai. 
Ta čiau re a liai vis dau giau reikš mės ten ka tam, kuris 
as muo gy vens Bal tuo siuo se rū muo se, kas do mi nuos 
Ame  ri kos kon gre se, ko kie gan dai ir žen klai at eis iš 
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NA TO vals ty bių sos ti nių. La bai reikš min gi NATO ne
si plėti mo kri te ri jai, ku rie vi sa da mi ni mi, bet jo kia me 
ak te ne for ma li zuo ti.

Vi suo me nėje NA TO atžvilgiu įsigali skep ti ciz mas – 
jaus mas, tei gian tis, kad NA TO plėsis ta da ir tik tada, 
kai ne si plėti mo fak to rių reikš mė su ma žės, ar ba kai 
at  siras as me ny bės, lin ku sios priimti drą sius, ne gry
nai adap   ty vius po li ti nius spren di mus. 

Kas gi nu ti ko, jei NA TO (kaip sa ko ma, ge riau sio vi sų 
lai kų al jan so) li ki mas pri klau so nuo emo ci nių daly kų 
ir yra la bai to li  nuo to, kas tu rėtų bū ti?

NA TO tei gia, kad plės tis rei kia tam, kad bū tų įtvir
tin tas de mok ra ti jos ir li be ra liz mo re gio nas, bet ne
si ple čia kaip tik todėl , kad de mok ra ti ja ir li be ra li 
mąs ty se na dar nėra ab so liu čiai tvir ta. 

NA TO for ma liai tvir ti na, kad Ru si ja yra jos part ne
rė, ta čiau vis dėl to sa vo elg se ną pro jek tuo ja į po ten
cia lią Ru si jos grės mę, tad vie na pu se lū pų gi ria ša lis 
kan di da tes, kad jos ne si ren gia ka rui su Ru si ja, ta čiau 
ki ta pu se įspėja, kad jos yra ne tin ka mos NA TO na rys
tei, nes jas bus sun ku gin ti nuo… tos pa čios Ru si jos.

At sa kant į šį klau si mą pri si min ti nas or ga ni za ci jos 
„di no zau rėji mo“ reiš ki nys. NA TO, ne pai sant eu fo ri
jos, te bėra iden ti te to kri zėje, kri zėje, ku ri no ri ne no ri 
vers pri im ti spren di mą – ar NA TO pa ga liau su pran
ta, jog Ru si ja ir NVS yra tik ra grės mė ir rei kia su ja 
skai ty tis, ar NA TO iš tirps ta svars ty muo se ir sa vi i
zo lia ci joje. Ar ba NA TO ple čia si ir re a liai vėl tam pa 
trans at lanti ne gy ny bos struk tū ra, ar ba pra ran da sa vo 
plėt ros po ten cia lą ir lei džia Ru si jai nu spręs ti ne tik 
Ry tų, bet ir Vi du rio Eu ro pos li ki mą. Ru si ja, ne pai sant 
ko ne tre čia jam pa sau liui pri ly gin ti nos eko no mi nės 
ir so cia li nės būk lės, vis dar lie ka ša li mi, ku ri re a liai 
turi įta kos tarp tau ti niams spren di mams.

iii

Apie 2000ųjų Ru si ją ra šy ti ne sun ku bent jau lai ko 
ribų požiūriu. Nak tį prieš 2000uo sius pre zi den tas 

Bo ri sas Jel ci nas pa skel bė apie sa vo pa si trau ki mą 
iš po li ti kos. Po me tų – nak tį į XXI a. – pre zi den tas 
Vla di mi ras Pu ti nas pa svei ki no sa vo ša lį su grą žin tu 
so vie ti niu him nu.

Apibendrinant vis kas la bai aiš ku – po de šim ties de
mok ra ti jos me tų pa var gu si, nu a lin ta ir de mo ra li zuo ta 
Ru si ja ieš ko sa vęs pra ei ties di dy bėje – iš pra ei ties jos 
sū nūs taip pat stip ry bę se mia.

Pu ti no, kaip ir ki tų Ru si jos va do vų, ver ti ni mų ne 
stinga. Va ka rų pa sau liui, o ir mums su ju mis, kon
junk tū riš kai bu vo nau din ga ieš ko ti de mok ra tiš ku mo 
po žy mių tiek Gor ba čio vo, tiek Jel ci no, tiek Pu ti no 
as me ny bėse.

Su pir mai s dviem di des nių keb lu mų lyg ir ne būta. 
Gor ba čio vas bai gė Šal tą jį ka rą, Jel ci nas ban dė kur ti 
Ru si ją ne pri eš ta rau da mas Va ka rams, su kū rė Ru si ją, 
ku riai, šiaip ar taip, bu vo ga li ma pri skir ti ne vie ną 
de mok ra ti nės vals ty bės po žy mį.

Su Pu ti nu kiek keb liau. Nė vie nam rim tes niam po
li ti kos eks per tui ne ki lo abe jo nių dėl ant ro jo Če čėni jos 
ka ro są sa jų su po jel ci ni nės Ru si jos pro jek ta vi mu. Ru si
jos va do vai ėmėsi kon so li duo ti tau tą se niai iš ban dy tu, 
nors pa čiu ne mo ra liau siu me to du – per ga lin gu ka ru. 
Če čėnai ne ka pi tu lia vo taip, kaip Krem liui no rėtų si, 
ta čiau Pu ti nas sa vo pre zi den ti nę ka ro kam pa ni ją lai
mėjo – ta po pre zi den tu.

At kreip ti nas dėme sys į tai, kad Pu ti ną į val džią 
at ve  dė ne eko no mi nės ir so cia li nės pro ble mos ar jų 
spren    di mo bū dai, o ka ras, ku ris ke lis pas ta ruo sius 
šimt  me čius kaip nie kas ki tas stip rin da vo Ru si jos dva
sią. Be je, ne tik Ru si jos. Ka ri niai da ly kai, mušt rai, 
uni for mos ir tvar kos po jū tis iškėlė ir su stip ri no Hit
le rį, Bis marc ką, Fran co, Pi no che tą ir ki tus ne igia mus 
bei tei gia mus he ro jus. Eko no mi kos tvar ky ti Pu ti nas 
taip ir ne pra dėjo. San ty ki nį pra ėju sių me tų Ru si jos 
sta bi lu mą už tik ri no ne koks nors ypa tin gas pla nas, o 
ša liai pa lan ki tarp tau ti nė naf tos kai nų di na mi ka. 

Pu ti no pa ta rėjai įspėja pre zi den tą, kad taip bus ne 
vi sa da ir rei kės ieš ko ti nau jų bū dų aukš tam rei tin gui 
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iš lai ky ti. Eko no mi ka Pu ti no val do mo je Ru si jo je ta po 
ne itin įdo mi ir ne itin svar bi tiek sa viems, tiek ir 
už sie nie čiams. In ves ti ci jų bu mo pro pa gan da, sva jo nės 
apie ne iš sen kamus re sur sus iš ga ra vo lyg ter pen ti nas. 
Ru si jos rin ka per ne lyg ne pa ti ki ma, ne be ri zi kuo ja net 
avan tiū ris tai, re sur sai ne rei ka lin gi, pa pras čiau ir eko
no miš kiau su kur ti tech no lo gi jas be mi ti nių re sur sų. 
De šimt me tį pro pa guo ta sam pra ta, kad Ru si ja – tai 
per spek ty vi au gan ti de mok ra ti ja, gu la į aka de mi nį 
ar chy vą. Vie na ver tus, tai dar kar tą iš brau kė Ru si ją 
iš per spek ty vių ša lių eli to, ki ta ver tus, ri zi kuo jama 
pa likti Ru si ją tvar ky tis sau pa čiai, kaip ji no ri. O ar 
ne to Pu ti nui ir rei kia?

Pu ti nas vi sai ne pyks ta ant te ore ti kų, lai kan čių da
bar ti nę Ru si ją vi so la bo ap tru pėju sia So vie tų Są jun
ga. To kia Ru si ja jam ar ti miau sia ir iš to kios Ru si jos 
šian dien pa pras čiau sia bū tų sem tis stip ry bės jos gy
ven to jams. To kia Ru si ja ge res nė už ko kio nors Sol že
ni cy no sva jo nes apie šven tą ją ry ti nių sla vų są jun gą 
ar iki pet ri nę Mask vos ku ni gaikš tys tę, ku riai, kaip 
tei gia Brze ziñskis, rei kia at ras ti ge o po li ti nį kon ku
rentą. Pu ti no so vie ti nis him nas su im pe ri niu dvi gal viu 
ereliu ir sla viš ka tri spal ve yra kaip tik toks so vie tų, 
Sol že ni cy no ar dar se nes nės Ru si jos sim bo lių ir ide
o lo gi jų mi ši nys.

Ru si ja iki šiol sėk min gai nau do jo si ge o po li ti niu mo
no po liu re gio ne – nėra pre ten den tų ne tik į azinę, bet, 
bū kim at vi ri, ir į eu ro pi nę Ru si jos da lį. Su pran ta ma, 
kon ku ren tų Pu ti no Ru si ja ne no ri. O ga liau siai, kas 
tie kon ku ren tai ga lėtų bū ti? Uk rai na? Ji kaip ir Ru
si ja – jau pra ras tų iliu zi jų že mė. Tur ki ja? Ji di na miš
ka, au gan ti, ta čiau ne vie nam eu ro pie čiui al ter na ty va 
abejo ti na. Žeč pos po li ta? Tai vei kiau is to ri nė, ne gu po
li tinė są vo ka. O gal ta al ter na ty va tap tų be si ple čian ti 
Euro pos in teg ra ci ja. Bet ar tik rai ši no ri to kia tap ti?

Čia svars ty mus ga li ma bū tų ir baig ti, ta čiau pra šo si 
pa mi ni mas dar vie nas da ly kas, be si brau nan tis į po li
ti nę są mo nę. Tai nuo var gis dėl Ru si jos, nuo var gis ją 
ty ri nėti, ja pa si ti kėti, apie ją gal vo ti. Te si ži no. La bai 
pa na šu į nuo var gį ste bint bol še vi kus ir hit le ri nin kus. 
Nuo var gį, ku ris ga liau siai leido to le ruoti jų keis te
ny bes ir ag re si ją.

Klau san tis so vie ti nio him no pas ku ti nę am žiaus die
ną, ga li ma kon sta tuo ti, kad per de šimt me tį Eu ro pa 
į Ru si ją ne at ėjo. 

iv

Lie tu va Vi du rio Eu ro po je jau ne be pir mus me tus 
pra  deda  nau jus po li ti nius pro ce sus. Pas ta ruo sius po li to
lo gai se ka la bai ati džiai. Ne nuos ta bu, nes Vi du rio Eu
ro pa, ne pai sant visiems ben drų per ei na mo lai ko tar pio 
bruo žų, yra uni ka lus po li ti kos reiš ki nys. Iš vals ty bių, 
jau de šimt me tų iš lai kiu sių sta bi lią de mok ra ti ją, pa

tir ties ma ty ti, kad po li ti kos švy tuok lė vis dar ju da ne
ma ža am pli tu de. Par la men to rin ki mai vy ko Lie tu voje,  
Slo vėni jo je ir Ru mu ni jo je. Iš pir mo žvilgs nio re zul ta tai 
lyg ir skir tin gi. Lie tu vo je į val džią atėjo li be ra lai ir 
so cial li be ra lai, re mia mi cen tris ti nių par ti jų. Kadangi 
juos spau džia kai rio ji opo zi ci ja, do mi nuo jan ti dau gu
ma ne no ri va din tis kai riai siais. Slo vėnijo je dau   giau sia 
bal sų ga vo li be ra lai, lai kan tys sa ve cent  ro  kai riai siais, 
o Ru mu ni jo je trium fa vo po ko mu nis ti nė Io no Ilies cu 
so cia lis ti nės de mok ra ti jos par ti ja.

Ar esama ko ben dro tarp jų ir ko kią at ei tį jos pra
na šau ja li ku sioms re gio no vals ty bėms, kur rin ki mai 
taip pat ar tėja? Ran du ke le tą ben dry bių, lei džian čių 
da ry ti api ben dri ni mus.

Pir ma, tai dau gy bė bal sų, ati duo tų už kai riuo sius. 
Ru mu ni jo je tai ma ty ti gry niau siu pa vi da lu, mat čia 
nėra įta kin gų cen tris tų. Lie tu vo je kai rie ji kaip vie nin
gas blo kas taip pat ta po stip riau sia po li ti ne gru puote 
ir be veik lai mėjo (jei ne  jau nat viš kas Ro lan do Pak so 
ir Ar tū ro Pau laus ko įvaiz dis). Ge ras li be ra lų pa si ro
dy mas yra an tra nau jos po li ti nės si tu a ci jos ben dry bė. 
Slo vėni ja šia pras me taip pat pui kus pa vyz dys, ka dan gi 
Ja ne zo Drnov še ko li be ra lų de mok ra tų par ti ja (vie ti nių 
po li ti kie rių pra var džiuo ja ma pa čia rau do niau sia) yra 
kaip tik kai rių jų ir li be ra lų jun gi nys. Tai gi Slo vėni jo je 
li be ra lai ir kai rie ji su si lie jo ir taip val dys ša lį, Lie tu
vo je at si da li jo, vie ni ji mo si eks pe ri men tui – so cial li be
ra lams – pa si rin kus de ši nių jų sto vyk lą, Ru mu ni jo je 
tie siog vis ką te ko ati duo ti so cia lis tams.  

Tre čia, ša lių vi du je vyks ta po li ti nių par ti jų trans
for ma ci ja. Po ko mu nis ti nės par ti jos su si tai ko su klasi
ki niais so cial de mok ra tais ir for muo ja stip rius kai
riuo sius blo kus. Eu ro pos in teg ra ci jos kon teks te tai 
reiškia,  kad sto jant į ES, Eu ro pos so cia lis tų spar nas 
tik stip rės. Di džiau sios šiuo me tu Eu ro pos po li ti nės 
gru puo tės – Liau dies par ti jos – krikš čio nių de mok
ra tų sto vyk lo je ne ri mas: krik de mų ir kon ser va ty vią 
ide o lo gi ją pro pa guo jan čios par ti jos pra lai mi ar ri ta si 
že myn rei tin gų len te lėse. Ne ži nia, kas čia su kly do – 
Va ka rų ar Vi du rio eu ro pie čiai (o gal nė vie ni), rem
da mi ir stip rin da mi Vi du rio Eu ro pos par ti jas, ta čiau 
šian dien ten ka kon sta tuo ti, jog dau gu ma de ši nių jų 
par ti jų taip ir li ko sa vo drą sių, pro tin gų ir įta kin gų 
ly de rių cha riz mos pro duk tais. Jos nu ei na į po li ti kos 
už ku li sius kar tu su sa vo va dais. Tai reiš kia, kad kla
si ki nė krikš čio niš ka de mok ra ti ja ar kon ser va tiz mas 
Vi du rio Eu ro po je, re gis, dar ne pri gi jo.  

Ki toms Vi du rio Eu ro pos ša lims tai reiš kia, kad gali 
ma ti kėtis kai rių jų ir li be ra lų per ga lių, ko mu nis ti nės 
pra ei ties ne be pai sy mo ir val džios pa stan gų ro dy tis vei
kiau prag ma tiš ka nei ide o lo giš kai įsi pa rei go ju sia.

Ta čiau tai dar ne vis kas. Bū ti na pa ste bėti ir na cio
na liz mo bei an ti de mok ra ti nės po li ti kos sro vių per
si for ma vi mą, ir vis mik les nį su ge bėji mą orien tuo tis 
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da bar ti nėje po li ti nėje si tu a ci jo je. „Su si jau ku si“ Šal
to jo ka ro pa bai go je Vi du rio ir Ry tų Eu ro pa iš tie sų 
ne turėjo jo kios re gio ni nės (pa na šios į Mit te leu ro pa) 
idėjos ir no rėda ma ar ne no rėda ma tu rėjo pri im ti Va
ka rų siū lo mas tai syk les. O jos reiš kė:

1) Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos vals ty bės pra de da kur ti 
de mok ra ti ją nuo pra džių – su si tai ko su nau jų de
mokra ti jų sta tu su, lig to li nė de mok ra ti jos ar pi lie ti nės 
vals ty bės pa tir tis tam pa nie ki nė. Ga li ma tra di ci nė 
britų de mok ra ti ja (la bai pri sod rin ta bri tiš kų mo ty 
vų), bet nėra jo kios veng rų, habs bur gų ar bal tų tipo 
de mok ra ti jos; 

2) ima si kur ti de mok ra ti ją, for ma liai vi siš  kai ir de
monst ra ty viai pa sa ky da mos su die is to rinei pra ei čiai 
ir san ty kių su kai my nais tradicijoms; 

3) ima si kur ti de mok ra ti ją pa gal ge riau siai nu si
se ku sį mo de lį – veikiau siai ame ri kie tiš ką, be jo kių 
tau tiš kų ar lo ka lių tradi ci jų.

Vi du rio Eu ro pos po li ti kai įni ko į po li to lo gi jos ir po
li ti kos is to ri jos kla si ką, grie bėsi li be ra liz mo te ori jos 
vei ka lų. Vi du rio ir Ry tų Eu ro pa, tu rin ti ne pa pras tai 
gi lią ir spal vin gą is to ri ją, pa si ju to li be ra liz mo auš ros 
lai ko tar py je, pa si ruo šu si pa kar to ti vi sas li be ra liz mo 
ir de mok ra ti jos is to ri jos klai das. Ir kar to ja.

v

2000ieji Bal ka nų re gio ne at ne šė nau jų ne ti kėtu mų. 
Drą siai sa kau ne ti kėtu mų, nes Slo bo da no Mi lo še vi
čiaus val dy mo pa bai ga, nors ir gei džia ma, ne bu vo 
lau kia ma kaip tik pre zi den to rin ki mų me tu. Vei kiau 
ti kėta si, kad au to ri ta ri niam ir cha riz mi niam ly de riui 
ir vėl pa vyks sėk min gai su dėlio ti rin ki mų pas jan są.

Va ka rų Eu ro pos vals ty bės ir JAV, ma ty da mos opo
zi ci jos at sto vo ga li my bes, lyg stai ga pra bu du sios, ėmė 
karšt li giš kai pri pa ži nėti Kos tu ni cos per ga lę, pri pa ži
nėti la bai ne vy ku siai, ne ban dy da mos su si pa žin ti net 
su ofi cia liais rin ki mų re zul ta tais ar ste bėto jų iš va do
mis. Kos tu ni ca pri pa žin tas pre zi den tu, ne įver ti nus nei 
jo pa žiū rų, nei ga li my bių il ges nėje per spek ty vo je.

Mi lo še vi čiaus re ži mą nu ver tė pa tys ser bai, dar kar tą 
įro dy da mi, kad ne eko no mi nės sank ci jos, de mok ra
tijos te ori jos ir net ne ka ri nės per ga lės le mia tau tų 
ap si spren di mą. Va ka rų ly de riams be li ko Kos tu ni cą 
pa vadin ti nuo sai kiu na cio na lis tu, de mok ra ti niu cha
riz   miniu ly de riu ar kaip ki taip, pa ban dy ti su sie
ti pasikei ti mus Ju gos la vi jo je su Bos ni jos ir Ko so vo 
ope ra ci jo mis, o pre mi jai – kuo sku biau siai at sta ty ti 
Ju gos la vi jos na rys tę tarp tau ti nėse or ga ni za ci jo se.

Pa sak po li ti nės ži niask lai dos, dar ne pra ra du sios ti
kėji mo fu ku ja miš kos li be ra lios de mok ra ti jos trium
fu, Eu ro pos de mok ra ti za ci ja da bar jau tik rai be veik 
baigta. Te li ko de ta lės, smul kme nos, ku rias kaip nors 
eu ro pie tiš kai iš sprę si me.

Svei ki nant ser bus švie sų de mok ra ti jos ry tą, vis dėl to 
ne ga li ma pa mirš ti, kad es mi niai pokyčiai vis dar ne
pa da ry ti, ir ne ži nia, kaip čia sek sis tiek pre zi den tui, 
tiek ir nau jai iš rink tam par la men tui.

Ko so vas vis dar be sta tu so, o jo klau si mu nau jo sios 
Ju gos la vi jos val džios ir Va ka rų ben druo me nės nuo
mo nė ski ria si la biau ne gu žy dų ir ara bų nuo mo nė 
dėl Je ru za lės. Juod kal ni jos li ki mas da ro si pa na šus 
į ko kios nors maiš tau jan čios res pub li kos. Teks rink
tis – ar ba Juod kal ni ja, ar ba de mok ra ti nė Ju gos la
vi ja, nes Kos tu ni cos de mok ra ti nėje (?) Ju gos la vi jo je 
ne pri klau soma Juod kal ni ja ne nu ma ty ta. Kos tu ni cos 
Ju gos la vi ja ne nu ma to at si sa ky ti ir ypa tin gų ry šių su 
Bos ni jos Serbų res pub li ka, tai tu rėtų tap ti dar vie nu 
kie tu rie šutu san ty kiuo se tarp nau jo sios ge ro sios 
Ju gos la vi jos ir Vaka rų. Ga liau siai lie ka klau si mas, 
ar ser bai, apie kurių ypa tin gą dva sią daug pri ra šy ta 
ir pri kal bėta, taip leng  vai pa me tė ją kar tu su Slo bo
da no Mi lo še vi čiaus val dy mu.

Tai klau si mai XXI a. pra džiai. Am žių Ju gos la vi
ja pra de da liū liuo da ma pa sau lį iliu zi ja, kad ser bai 
sėk min gai su ki lo, kad su ser bų na cio na liz mu ir Bal
ka nų pro ble mo mis vis kas baig ta. Taip ma ny ta ir po 
Bal ka nų ka rų, ir po abie jų pa sau li nių. Ir vis gal vo ta 
klai dingai. 

vi

Rin ki mai gry no sios de mok ra ti jos tvir to vėje JAV, 
tu rėję bū ti vi siš kai ei li niai ir ra mūs, ta po vie nu di
džiau siu de mok ra ti jos ku rio zu. Po van gios ir nuo bo
džios kam pa ni jos (juk eko no mi ka kles ti, ka ro grės mės 
nėra, o JAV in te re sai pui kiai at sto vau ja mi) de mokra
ti ja Ame ri ko je pa ty rė rim tą iš ban dy mą. Ame ri kie čiai 
ga li juo kau ti, kad šį sy kį ne pre zi den tas, kaip tu rėtų 
bū ti, pa sky rė Aukš čiau si ą jį teis mą, o Aukš čiau sia sis 
teis mas iš rin ko pre zi den tą.

Pa juo ka vi mas pa juo ka vi mu ir bai gia si, ta čiau po rin
ki mi niu lai ko tar piu po li ti kos ži no vai pa si skirs tė į dvi 
sto vyk las. Vie na – pe si mis tų – tei gė, kad Ame ri kos 
de mok ra ti ja nėra nei stip ri, nei pa vyz di nė, re zul ta tus 
ga li ma fal si fi kuo ti, rin kėjus pa pir ki nėti, ne pa ten kin
tie ji re zul ta tais ga li kel ti riau šes, dau žy ti vit ri nas 
ir nesun kiai Jung ti nes Vals ti jas pa daryti pa na šias į 
ko kį tre čio jo pa sau lio Ame ri ka nis ta ną. Ma ža to, JAV 
rin ki mų sis te ma dėl sa vo ar chai kos jau se niai ne ati
tin ka ele men ta rių de mok ra ti jos kri te ri jų. Ki ta sto vyk
la – op ti mis tų – tei gė, kad Ame ri kos de mok ra ti ja tu ri 
pil ną rin ki nį in stru men tų, lei džian čių įveik ti to kius 
aki brokš  tus kaip Flo ri dos nesu si pra ti mai, ga liau siai 
tu ri me cha niz mus, kaip to kius nesu si pra ti mus iš si
aiš kin ti ir spręs ti. 

Ga li ma kon sta tuo ti, kad tei ses ni pa si ro dė op ti mis tai. 
JAV nėra tre čio jo pa sau lio vals ty bėlė, tei si nė sis te
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ma vei kia, vei kia net ir ta da, kai po li ti nis ar biz nio 
eli tas no rėtų ją kaip nors „mo di fi kuo ti“, ame ri kie čiai 
pa klūs ta teis mo spren di mams, o ne emo ci joms. Tei
si nė sis te ma pa kan ka mai ne blo gai skėlė an tau sį net 
my li mam Clin to nui, kaip to nei jam, nei dau gu mai 
ame ri kiečių ne si no rėjo. 

Gau siems anar cho fi lams ten ka pri pa žin ti, kad Ame
ri ka yra stip ri vals ty bė. Ta čiau taš kų pri si rin ko ir 
pe si mis tai. Jie ga li teig ti, kad prie Ame ri kos val džios 
vairo stos žmo gus, sil pnas jau iš pat pra džių. Skai
ty da mas prie sai kos žo džius ar sa ky da mas inaugu ra
cinę kal bą, jis bus sle gia mas il go bal sų skai čia vi mo 
ma ra to no ir ne vi sai skaid rios per ga lės. Pre zi den tui 
ne bus leng va sa vo ša lies vi du je, o JAV vi daus rei kalai 
vi sa da yra ir tarp tau ti niai. 

Bal sa vi mas baig tas ir re zul ta tai pa skelb ti. Ar jie kaip 
nors paveiks JAV ir, nėra ko slėp ti, pa sau lio raidą? 
Kas gi tas Ge or ge’as W. Bus chas – ne kal tas kūdi kėlis, 
iš skri dęs ant di nas ti jos spar nų, ar sa va  rankiškas po li
ti kas, ga lin tis at sa kin gai va do vau ti su  pervals ty bei?

Ne ma ny čiau, kad jis ne iš ma nėlis. Jis ne in te lek  tua
las, bet ge rai iš auk lėtas, ne koks nors ko ka ko li nės  
kul tū ros vai ki nas. Bus has – ame ri kie tis, la biau eu
roa meri kie tis ne gu Clin to nas, nes jo mąs ty se na ir 
iš pa žįsta ma ver ty bių sis te ma dau giau ame ri kie tiš
ka, nepai sant spek ta ku lia rių pa si rin ki mų, to kių kaip 
tam sia o dis Col    li  nas Po we las į vals ty bės sek re to riaus 
kėdę. Bus has – ne už sie nio po li ti kos spe cia lis tas, ta čiau 

ne dažnai ge ras pre zi den tas at eidavo kaip už sie nio po li
ti kos žino vas. Pro ble ma čia gal ki ta: ka dan gi pa sau ly je 
Ame   ri ka do mi si dau giau sia už sie nio po li ti kos asai, jie 
gal per daug rei ka lau ja iš nau jo pre zi den to.

Bus has už Ame ri kos ge ro vę, ir ame ri kie čiai ga li bū ti 
tik ri tuo, kad pre zi den tas ne gai lės ko kių nors ma žų jų 
vals ty bių, truk dan čių di de lei Ame ri kai. Ar Bu s has už 
NA TO? Jei bent tru pu tį už NA TO – esama pa grin do 
teig ti, kad jis vei kiau už se ną jį, o ne už naują jį NA TO 
– to kį NA TO, ku rio la biau no rėtų Vi du rio Eu ro pa ir 
Lie tu va. Gal ame ri kie čiai ir ne kly do XXI a. pra džio je 
pa si rink da mi kaip tik to kį pre zi den tą.

vii

Vi du rio Ry tai – tai re gio nas, ku rį ap ta riant la bai 
ne sun ku pa sa ky ti, kad per de šimt me tį di des nių po
ky čių ne įvy ko. Prieš de šimt me tį Mad ri de žy dai ir 
pa les ti nie čiai ėmėsi re a laus dia lo go, pa si ra šė ne ma
žai su tar čių, pa tvir ti no že mėla pius, ta čiau šian dien, 
at ro do, vis ką ar be veik vis ką rei kės pra dėti iš nau jo. 
Be je, jei šalys nu tars, kad tik rai rei kia, nes to įsi
ti ki ni mo, iš si sklai džius anai Šal to jo ka ro pa bai gos 
eu fo ri jai, lie ka vis ma žiau.

Vi du rio Ry tų kri zės ne pa vy ko iš spręs ti dėl ke le to 
ne sun kiai įvar di ja mų prie žas čių.

Pir mą ja lai ky čiau... lai ką. Lai kas prieš de šimt me tį 
vei kė la bai gun dan čiai – bai gėsi Šal ta sis ka ras, at ro dė, 

gintautas Trimakas. Metro belaukiant. 2000. niujorkas. Fotografija

klAidŲ TAisyMAs



30 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 1–2

kad ga li ma su si tar ti dėl vi sų da ly kų, ku rių ne ve ta vo 
nė vie na di džio ji vals ty bė. O ta da ne ve ta vo SSRS, 
nes ne be tu rėjo jėgų (iš da lies ir va lios) rem ti ra di ka lias 
ara bų or ga ni za ci jas. Ne ve ta vo ameri kie čiai – gar su sis 
žy dų lob by JAV ne tru ko su pras ti, kad Šal ta jam ka rui 
pa si bai gus Iz ra e lio kor ta jau ne bus tarp tau ti niuo se 
san ty kiuo se to kia reikš min ga kaip iki tol. Ge riau sia 
bu vo keis ti jos spal vą iš kon fron ta ci nės į ben d ra dar
bia vi mo. Lai kas vi siš kai tin ka mas. 

An tra prie žas tis – de mog ra fi ja. Pa les ti nie čiai, ki
taip negu nori ra di ka lūs Iz ra e lio po li ti kai, ne iš ny ko, 
neiš si sklai dė įvai rio se emig ra ci jo se, ne iš tir po au gan
čio je žy dų vals ty bėje, kon so li da vo si kaip tau ta sa vo 
te ri to ri jo je. Ta pę ko ne la biau siai iš si la vi nu sia ara bų 
ben d ri ja, pa les ti nie čiai tie siog pri ver tė di plo ma tus 
ieš ko ti bū dų pa vers ti juos de ry bų part ne riais.

Tre čia prie žas ti mi ta po ri tu a li nės po li ti kos ma da – 
di de lių gru pių nuo trau kų, efek tin gų su tar čių, sie kiant 
kuo de monst ra ty viau pa teik ti ne va re a lius po li ti kos 
efek tus, ma da. Že mėla pių de ri ni mas čia pat da ly vau
jant ša lių va do vams, JAV pre zi den to ne mi go nak tys, 
spek ta ku lia rūs ran kų pa spau di mai. Vi sa tai – pra ėju
sio de šimt me čio ri tu a li nės po li ti kos at ri bu tai, ska ti nę 
de rėtis bent jau dėl įvaiz džio.

Ket vir ta – as me ny bės, da riu sios po li ti ką, bu vo  
suin  te re suo tos sa vo kar je ra. As me ny bėms rei kėjo  
pa sie ki mų, o jie at ro dė ne itin to li.

2000ieji Vi du rio Ry tuo se – tai kar tūs ri tu a li nės 
po liti kos vai siai. „Pri temp ti“ su si ta ri mai, pseu do per 
galės ir nela bai ta len tin gi po li ti kai – de šimt me čio sie
kiai griū va lyg kor tų na me liai. Pra dėti iš nau jo da
bar ge ro kai sun kiau – ga li at si ras ti no rin čių nau do tis  
ve to tei se, ga li jau ki taip bū ti trak tuo ja mi pa les ti nie
čiai ir žy dai. Ri tu a li nė po li ti ka jau ne bėra pres ti ži nė, 
o asme ny bės ne ma to tiks lo kar je rą vai ni kuo ti ko kiu 
nors pa si la bi ni mu su ko ka ko li nės kul tū ros JAV pre
zi den tu. 

Ne pas ku ti nėje vie to je kin tan tis is la mo su vo ki mas, 
kaip ir ne su nio ko tas Ira kas, vis stip rėjan tis Ira nas, 
ne nu ga li mas Ta li ba nas.

Vis dėl to ko kio re zul ta to ti ki ma si? Šian dien ti ki
ma si mi ni ma laus da ly ko, kad žmo nės ne žu dy tų vie
ni ki tų vien dėl įsi ti ki ni mų ar pi lie ty bės. Pa les ti nos 
vals tybės rei ka lai – kur kas to li mes nė at ei tis. Ko kia 
gi ta pales ti nie čių vals ty bė bus? Pliu ra lis ti nė de mok
ra ti ja? Auto ri ta ri nis re ži mas? Dik ta tū ra? Ar bus tai, 
dėl ko vertėjo ko vo ti ir de rėtis?

Vi du rio Ry tuo se de mok ra ti ja ti ki ne bent dog ma tiški 
te ore ti kai. Dar ma žiau vil čių, kad de mok ra ti ja trium  fuos 
Vi du ri nėje Azi jo je ir jos apy lin kėse. Ru si ja, kažka da 
do mi na vu si re gio ne, dar jau čia si pa kan ka mai įta kin ga 
Vi du ri nėje Azi jo je, bet ga li bū ti pri vers ta trauk   tis ir iš 
ten. Va di na si, dar vie nas sau gu mo va ku u mas, ku riam 
už pil dy ti eks so vie ti nės no men kla tū ros ga li ir ne pa kak ti.

Apie de mok ra ti ją rim tai ne be kal ba ma. Vei kiau pri
pa žįs ta ma, kad sta bi lu mą lai duos stip rus au to ri ta ri nis 
ne gu sil pnas de mok ra ti nis re ži mas. Ar tai ne iššū kis 
de mok ra ti jai, ar ne  žen klas, kad li be ra liz mas laimi 
tik kul tū ri nėje ir ge rai trę šia mo je dir vo je. Vi du rio 
Eu ro po je trą šų lyg ir esama, Azi jo je – ne.

vi ii

Af ri kos kon ti nen tui 2000ieji ne bu vo kuo nors ypa
tin gi, iš sky rus be veik ne pa ste bėtą Etio pi jos ir Erit 
rėjos kon flik to pa bai gą. Kon gas ir Ru an da pri mirš ti, 
Sie ra Le o nė pa bo du si.

Pas ku ti nis XX a. de šimt me tis pa gal de mok ra ti jos 
ban gų te ori ją tu rėjo bū ti de mok ra ti jos pa ki li mo lai ko
tar pis Af ri ko je. Iš ties bu vo. Dau giau kaip de šim ty je 
vals ty bių su lau kėme de mok ra ti jos ban dy mų, dau
gu mos val džia įsi ga lėjo Pie tų Af ri ko je. Ta čiau ir čia 
rei kia rink tis – ko ti kėtis iš Af ri kos: ne sta bi lios de
mokra ti jos ar sta bi laus au to ri ta riz mo trium fo. Pa gal 
tą pačią de mok ra ti jos ban gų te ori ją po šio kios to kios 
de mokra tėji mo pro švais tės vėl reik tų lauk ti am bi cin gų 
dik ta to rių bei gau sy bės lo ka lių ka rų.

Be je, pa tys af ri kie čiai, kaip sa ko jų ži niask lai da, 
eu ro pie tiš ka de mok ra ti ja nu si vy lė ne ma žiau ne gu 
ko lo nia liz mu. Ką į tai at sa ko eu ro pie čiai ir JAV su 
vi sa ži niask lai dos ir in ter ne to ga ly be? Ogi at sa ko – 
te si ži no. CNN, nors ir lai ko si prin ci po teik ti ži nias 
iš viso pa sau lio, Af ri kai ski ria vis ma žiau dėme sio. 
Ob jek ty via jai bri tų BBC Ke ni ja ir Ugan da vis ma
žiau įdo mios. Vie nin te lis pran cū zų ra di jas RFI vis 
dar pa kan ka mai dėme sio sa vo ži nio se ski ria Af ri kai. 
Ta čiau tik va di na ma jai fran ko fo niš kai. Tai ir vis kas. 
Af ri kie čiams palie ka ma lais vė gy ven ti, kaip jie no ri, 
bet vi sai ne bū ti nai pai sant ko kios nors glo ba li nės eti
kos, de mok ra ti jos ir žmo gaus tei sių.

Oke a ni jo je 2000 m. vy ko olim pia da. Ji taip pat pa
ro dė, kad ei na ma ne sva jo nių ke liu. Spor ti nin kai ne 
tik de monst ra vo pa sau liui, kaip ga li ma ko vo ti be karo. 
Ko vo jo ar šiai. Po ko vų ne vie nas ir ne du ne no rėjo grįž ti 
į tėvy nę, su ku rios vėlia va žy gia vo į mi nėtą kovą.

iX

Ar ka rai bai gėsi? Tie, ku rie ma no, kad pas ku ti nis 
ka ras jau bu vo, ir vėl liks pa juok ti. Esa me, pa ly gin ti 
su praėju siu am žiu mi, kažkur ket vir to de šimt me čio 
pra džio je, kai pa aiš kėja, jog nau jie nos ne pri gi jo, kai 
ima ma nuo lai džiau ti re van šiz mui, at mieš tam pra ei
ties nos tal gi ja, kai ne be su ge ba ma nie ko priešprie šin ti 
nau jiems po li ti niams reiš ki niams jau vien todėl, kad 
pas ta rie ji ne bu vo pla nuo ti.

Klai das ir vėl teks tai sy ti. Bet jau XXI a. po li ti kų 
ple ja doms.
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Prieš ka rą Pet ras Cvir ka ne re tai bu vo 
kri ti kuo ja mas ne tik už ne at sa kin gą 
pa si sa ky mą dėl Mi ka lo jaus Kon stan
ti no Čiur lio nio pa li ki mo, bet ir už 
ne są ži nin gai vien pu siš ką tik ro vės 
vaiz da vi mą sa vo kū ry bo je. Kū ry bi nis 
ne są ži nin gu mas bu vo pri ki ša mas vi
sam 1930 m. pra džio je veik los ma ni
fes tą pa skel bu siam „Tre čiam fron tui“. 
Vi suo me ni nis kū ry bos ak tu a lu mas 
bu vo pri im ti nas to li gra žu ne vi siems 
to me to in te lek tu a lams. Štai S. P. 
„Ži di ny je“ 1931 m. nu ro do: „Žmo gus, 
nors ji sai bū tų ir pa pras tas kai mo 
klum pius, nie ka dos ne si ten kins vien 
so cia li ne eko no mi ne gy ve ni mo pu se, 
duo nos ir ko vos dėl bū vio rei ka lais. Ar 
pro le ta ria to te ore ti kai to no ri ar ne, jis 
dažnai pa jun ta rei ka lo pa si gėrėti ir 
žvaigž dėtu dan gum, ir žie duo ta lan
ka, ir lakš tin ga los dai na, – jis pa jun ta 
rei ka lo ir pa sva jo ti, ir net mis tiš kų, 
ne re a lių pa svie čių pa si ilg ti“.

So viet me čiu vi suo me ni nis as pek tas 
pro gra miš kai bu vo bū ti na kiek vie no 
kū ry bi nės veik los pro duk to są ly ga. 
Mis tiš kų, ne re a lių pa svie čių bu vo 
ga li ma il gėtis, ta čiau ne šį il ge sį tie
sio giai iš reikš ti. Ezo pi nis kal bėji mas 
buvo svar biau sia kal ba ku rian čio 
in te li gen to prie bėga, su tei kian ti prie
mo nes ne tie sio giai, slap ta, mas kuo jant 
iš reikš ti sie los il ge sį. Ne tik kūrėjai, 
bet ir moks li nin kai hu ma ni ta rai, 
pa si rink da mi ty ri mų te mas, ne re tai 
veik da vo „ezo piš kai“, už sa vo tie sio
giai for mu luo ja mos te mos pa slėp da mi 
slap tą re zis ten ci nį po lėkį.

So viet me čiu ne abe jo ti nai bu vo įtvir
tin ta idėja, jog tie sa glū di ne tik
rovėje, o už jos. Jau mo kyk lo je bu vo 
pra ti na ma prie idėjos, kad tie sio gi nis 

aka de my bė

Tie so sa kos il ge sys ir 
kū rėjo nuo šir du mas

TOMAS DAUGIRDAS

nams ji bu vo ne ma žiau aiški ir gal būt 
pa ran ki. Juk sa vo kū ry bi nę ener gi ją 
į de ri nių tarp ofi cia lio sios ir ezo pi nės 
kal bos pa  ieškas nu krei pu si in te li gen
ti ja li ko pa sken du si ne pri klau so mo 
kū ry biš ku mo bei slap to, ma žai kam 
su pran ta mo maiš to sva jo se, pla čia jai 
vi suo me nei dar ma žiau su pran ta mo se 
už ofi cia lią tie so sa ką. Ezo pi nė kal ba 
bu vo ofi cia liai to le ruo ja ma kū ry bi nio 
eli to kal ba, iš sky ru si ir at ri bo ju si jį 
nuo vi suo me nės.

Dvi tie so sa kos rū šys so viet me čiu 
ne sun kiai su gy ve no kaip in di vi du
a li zuo ta kū ry bi nio eli to ir vi suo ti nė 
vi suo me ni nė tie so sa ka. Ma ža to, tai 
buvo du vie nas ki tą pa pil dan tys tie
so sa kos ti pai – moks li nis ir kū ry binis. 
Ezo po kal ba ne kū rė ter pės, ku rio je 
ga lėjo at si ras ti ir in te li gen tams kal
biš kai ben drau jant vys ty tis ofi cia liai 
ide o lo gi jai prieš prie šin tas po žiū ris. 
Ezo po kal bos iš raiš kos prie mo nės ri
bo jo si sim bo liais, abst rak ci jo mis, o ne 
kon kre ty bėmis.

Penk ta me de šimt me ty je kū ręs Ge
or ge’as Or wel las ap ra šė ide o lo gi zuo tos 
tie so sa kos įsi ga lėji mo is to ri ją. Be abe
jo, jis ne ga lėjo nu ma ty ti dvi kal bys tės 
trans for ma ci jų vys tan tis to ta li ta ri nei 
sis te mai. Ezo po kal bos at si ra di mas 
žy mė jo to ta li ta riz mo, ga lin čio sau 

leis ti tie so sa ki nio kū
ry bi nio maiš to for mą, 
stip ru mą. Ku riančiam 
so vie ti niam in te li gen tui 
bu vo lei džia ma apei ti 
vi suo ti nai pri pa žįs ta mą 
tie są, vi suo ti nę kal bą 
bei vi suo ti nį kas die ny
bės pa sau lį hi per tro fuo
jant in di vi du a lu mą. Štai 

vi suo me nės gy ve ni mo ste bėji mas ir jo  
tei sin gas ver ti ni mas yra du skir tin gi 
daly kai. Iš mark siz mole ni niz mo teo
ri jos iš au gu si ofi cia liai pri pa žįs ta ma 
vi suo me nės ver ti ni mo pa ra dig ma 
nu ro dė, kaip ga li ma su vok ti vi su mi
nius pro ce sus, for ma vo ir įtvir ti no  
vi suo me  nės ap ta ri mo bei jos tie so
sa ki nio ver ti ni mo kal bą. Ide o lo gi nė 
tie so saka apie vi suo me nę ne tiek 
da rė su pranta mą esamą pa dėtį, kiek 
ją įtvir ti no.

Tie so sa kos il ge sio ap raiš kos reikš
da vo si ir kas die nėje gy ve ni mo prak
ti ko je. Bet ku rio in te li gen tiš ku sa ve 
lai kan čio žmo gaus būs tas bū da vo 
grūs  te pri grūs tas kny gų, gal nė karto 
ne at vers tų, ta čiau sau go mų kaip tie
sos ne šėjų. Jų bu vi mas sim bo li za vo 
re a ly bės at ra mą, ku rios ne da vė be tar
piš kai iš gy ve na mas pa sau lis. 

Ezo piš ką kal bėji mą iki šiol ne vie nas 
bu vęs so vie ti nis in te li gen tas su vo kia 
kaip tvir tą al ter na ty vą vi suo ti nei 
ide o lo gi zuo tai tie so sa kai, slap tos kū
ry bi nės re zis ten ci jos ap raiš ką. Ezo po 
kal ba esą su teik da vu si ga li  my bę ne 
tik at si ri bo ti nuo ofi cia lio sios kal bos, 
bet ir maiš tau ti, in di vi du a liai iš sa
ky ti sa vo ver ti nan tį po  žiūrį į tai, kas 
vyks ta. Ezo piš kai kū rę in te li gen tai 
esą ar dę pa čios so vie ti nės ideo lo gi jos 
pa ma tą.

Nai vu ma ny ti, kad ezo
pi nę kal bą ga lėjo su pras ti 
ir su pra to bei to kiu bū du 
są moks la vo tik kū ry bi nis 
in te li gen tų eli tas, o ide o lo
gi jos ser gėto jai bu vo tiek 
kvai li, kad net ne įta rė jos 
esant. La biau ti kėti na, 
kad so vie ti niams parei gū
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aka de my bė

Edu ar das Mie že lai tis „Žmo gu je“ vaiz
da vo pa sau ly je sau ly gaus ar viršes nio 
ne tu rin čią bū ty bę: „Sto viu gra žus, 
tvir tas, aukš tas, pe tin gas – / til tas 
nuo že mės iki pa čios sau lės – / sto viu 
pa čia me že mės vi du ry je, / skleis da mas 
sau lėtus šyp se nos spin du lius / į vi sas 
ke tu rias že mės pu ses – / ko mu nis tas – / 
žmo gus – / aš...“

Ryš kiau sias tie so sa ko je maiš tau
jan čio in te lek tu a lo pa vyz dys šian dien 
yra in di vi du a li zuo tą kal bą ku rian tis 
ir ją nuo bet ko kių ben dro pa sau lio 
ap raiš kų iš va lan tis fi lo so fas Ar vy das 
Šlio ge ris, plėto jantis „sub stan ci nio 
in di vi do“ fi lo so fi ją. Kny go je „Post 
scrip tum“ jis tei gia, kad „In di vi du a lu
mas kaip he roiz mas; eg zis ten ci nio in
di vi du a lu mo he ro jai: gal tai pas ku ti nė 
he roiz mo for ma? Bū ti in di vi du a liam: 
ar šiuo me tu tai nėra žyg dar bis, gol
gota? Bū ti in di vi du a liam: ar tai nėra 
pats ryž tin giau sias Ne da bar čiai?“ 
In te li gen to kaip sa vo kla sės at sto vo ir 
ideo  lo gi nio vi suo me nės va do pa veiks
las čia ne at pa žįs ta mai pa si kei tęs. 
Sub stan ci niam in di vi dui vi suo me nė, 
kaip ir ki ti in di vi dai, pri klau so ki tai 
re a ly bei ne gu jis pats.

Di džiau sia so vie tiz mo ža la, pa da ry
ta ku rian čiai min čiai, yra ide o lo gi nės 
ir ezo pi nės dvi kal bys tės pa mo kos, 
pri ver tu sios to bu lin ti in di vi du a lis ti nį 
ezo pi nį kal bėji mą ir tiek nu skur di nu
sios ben dra vi mo kal bą, kad ji ne be
su ge bėjo ap čiuop ti ele men ta riau sių 
kas die ny bės re a li jų. Abi tie so sa kos 
soviet me čiu pa si žy mėjo ben dru bruo
žu: jos ne bu vo iš au gu sios iš kas die nės 
žmo nių pa tir ties ir ne ga lėjo jos paaiš
kin ti bei ne sie kė jos įforminti. Tie so
sa kos, ide o lo gi nės ar kū ry bi nės, bu vo 
iš moks ta ma įsi me nant moks li nius 
mark sis ti niusle ni ni nius kal bėji mo 
štam pus ar la vi nant ezopinę re gą 
pa pras ta aki mi ne ma to miems niu an
sams ir vos ma to moms spalvoms.

Tie so sa kos su for ma vo ir ver ty bi nę 
po žiū rio į vi suo me nę ska lę, įtei si
nan čią eli ti nio ir kas die nio žmo gaus 
verti ni mo skir tin gu mą. So vie ti niai 
kū ry bi niai in te li gen tai, iš ėję ne tiek 

ty lios re zis ten ci jos ide o lo gi nei tie so
sa kai, kiek in di vi du a li zuo tos ezo pi nės 
tie sosa kos mo kyk lą, iš mo kę kal bo je 
įžvelg ti pa slėp tą pras mę, o ne už kal
bos at pa  žin ti esan čią tik ro vę, šian dien 
akty viai reikš da mie si po li ti ko je ar 
vi suo me nėje, ne ga li iš si va duo ti iš in di
vi du a lis ti nio ak lu mo vi suo me nei. Tuo 
pa aiš ki na ma to kių in te li gen tų kaip 
Ro mu al das Ozo las po li ti nė ne sėk mė.

Ne ma žai in te li gen tų, sie kian čių 
ak ty viai veik ti vi suo me nėje, sie kia 
re konst ruo ti vi suo ti nę tie so sa ką. Štai 
pra ei tų me tų ko vą bu vo įsteig tas fi lo
so fi nio vi suo me ni nio ug dy mo klu bas 
„Pai deia“, sie kian tis „Gi lin tis į be si
kei čian čios vi suo me nės pro ble mas, 
skleis ti fi lo so fi nes hu ma niz mo idėjas, 
pro pa guo ti UNES CO skel bia mas ver
ty bes“. Ne pri ta riant esa mai vi suo me
nės si tu a ci jai, UNES CO skel bia mos 
ver ty bės, ne sie kiant jų pla čiau ap tar ti, 
pa si tel kia mos kaip ga li mos vi suo ti nės 
tie so sa kos pa grin das. Žmo gaus tei ses 
ar ku rios nors tarp tau ti nės orga ni za
ci jos skel bia mas ir pla čiai pri  pa žin tas 
ver ty bes au to ma tiš kai įtei si nus kaip 
nau ją ir pa tva rią tieso sa ką, o ne kaip 
žmo nių bend ro gy veni mo pa grin dą, ji, 
pa si kei tus ją pri iman čiai po li ti nei sis
te mai, la bai leng vai ga li bū ti pa keis ta 
ki tu, ki to kias ver ty bes skel bian čiu 
tie so sa kos ti pu.

Sie kis re konst ruo ti tie so sa ką ga li 
bū ti nu kreip tas ne tik į kal ba iš reiš
kia mas ver ty bes, bet ir į pa čią kal bą. 
Kon tro liuo ti kal bą, nu sta tant jai sa
vas, tik ro vės po rei kių ne at lie pian čias 
tai syk les, sie kia so viet me čiu pri mes
tos sve tim var džių transk ripci jos ša li
nin kai. Ste bi na ne tiek jų ar gu men tų 
ab sur diš ku mas, kiek at kak lu mas 
or ga ni zuo jant ak ci jas bei krei pian tis 
į Vals ty bi nę lie tu vių kal bos ko mi si ją, 
at sklei džian tis ne ti kėtai stip rų bu vu
sių so vie ti nių in te li gen tų pri si ri ši mą 
prie tie so sa kos. Įtei si nus „lie tu viš ką“ 
sve tim var džių transk rib ci ją ir taip 
įvyk džius „lie tu viš ką“ kal bi nę re vo liu
ci ją, ne lik tų nie ko ki ta, kaip ženg ti dar 
vie ną žings nį per tvar kant vi są kal bi
nį pa sau lį. Bū tų pri va lu iš ki tų ša lių 

kal bos ko mi si jų pa rei ka lau ti lai ky tis 
kiek vie ną sve ti mą kal bą ati tin kan čios 
„tei sin gos“ lie tu viš kų var dų transk
ripci jos. Pa sau linė re vo liu ci ja juk ir 
bu vo ga lu ti nis tieso sa kos kla si ki nių 
te ore ti kų ir prak ti kų tiks las.

Bu vu sių so vie ti nių in te li gen tų rū
pes tį vi suo ti niu tie so sa kos at sta ty mu 
at lie pia kū ry bi nių orien ty rų pra ra di
mas. Ide o lo gi nei tie so sa kai iš ny kus, 
ezo pi nė ne ten ka pra smės. Nėra prieš 
ką są moks lau ti, in di vi du a li zuo tas 
tie so sa ki nis maiš tas nėra įdo mus 
ir šian die nos Lie tu vos skai tan čiai 
vi suo me nei. Pas ta rą jį de šimt me tį 
ryš kėjan ti kū ry bi nė al ter na ty va nega
lio jan čiam ezo piš ku mui yra vi siš kas 
kū rėjo at vi ru mas, ku rį pa si tel kęs kaip 
pa sako ji mą apie sa vo ir vi suo me nės 
bū tį jis sie kia pa si bels ti į skai tan čių
jų šir dis. 

Ne pri klau so mo je Lie tu vo je at gi mė 
so viet me čio bran dos lai ko tar piu beuž 
gęs tąs vi suo me niš kai ak tu a laus kū ri
nio žan ras. Stai ga iš gar sėję „šiukš  ly nų 
ro ma nai“ at ro do tiks liau siai atlie pią 
po so vie ti nės vi suo me nės be tar piš ko 
są ly čio su „ne eli ti ne“ re a ly be po rei
kius. Siek da mas bū ti vi suo me nės 
su pras tas, kū rėjas šian dien, kaip ir jo 
pirm ta kai am žiaus pra džioje, „nu oga“ 
kal ba vaiz duo ja „nuo gą“ tik ro vę.

Kū ry bi nės ar kas die nės pa tir ties 
„iš pa žin ties“ žan ras taip pat plėto ja
mas kaip kū ry bi nės veik los ga li my bė. 
Ga li me pri si min ti kad ir Sigi to Ge
dos die no raš čius „Šiau rės Atėnuo se“. 
Die no raš čio žan rui neat si spi ria ir 
in te li gen tai, ta pę moks lo pa sau lio ad
mi nist ra to riais. Ro lan das Pa vi lio nis ir 
Egi di jus Alek san dra vičius at ski ro mis 
kny go mis iš lei do sa vo vi suo me ni nės 
veik los die  noraščius. 

Ilgai tylėję ar ezopiškai slapukavę 
kū rėjai yra pajutę poreikį viešai iš
si pa sakoti. Nors išpažinties žanras 
ne retai pasitelkiamas aiškiems po
litinio ar visuomeninio populiarumo 
tiks lams, o kūriniai dažnai netenkina 
jokių kūrybinių kriterijų, jis šian dien 
vienintelis atliepia visuomenės ir pačių 
kūrėjų dvasinės terapijos poreikį...  
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KaipJūs„įsigijote“tikėjimą:arjįperėmėteišnamų,
tėvų,tradicijoskaipreliginępraktiką,aratradotegy
ve nimiška patirtimi, ar tai buvo tiesiog nušvitimas?

ArJusveikėdvasininkai,religiniaimąstytojai,sak
raliniomenokūrėjai?Kaiptaspoveikispasireiškė?

Menininkai,mąstytojaiDievosampratądažnai
pasukasavukampu:vieniemstaiesąsdidžiausias
paradoksas (kaip Sørenui Kierkegaardui), kitiems – 
nežinomasbalsas,šifras(kaipKarluiJaspersui),tre-
tiems–intensyviausiaAšTutikrovė(kaipMartinui
Buberiui).KaipDievąsuprantateJūs?Arturiteirgi
savitąJopamąstymo,išgyvenimobūdą?

SkaitantJūsųkūrybąatrodo,kadJūsųreligingumas
plečiasiirgilėja,ypačturintomenyjepaskutiniuosius
poezijosrinkiniusirromanus.Artaisąmoningasgy-
venimopasukimas,arbuvodaromalabiaudėlpoetinių,
estetiniųsumetimų?

„TAs, kuRis jūRoMis einA…“

Į „Naujojo ŽidinioAidų“ klausimus atsako Leonardas Gutauskas

Rašėte,kad„priešakisatsiveriakalbosžaizdaskais
čioji“,kadeilėraštis„panašusįkalbantįerškėtį“.Ką
tokia, galima sakyti, skaudi įtampa liudija:meno
dužlumą,atsakomybęužužrašytąžodįarnutapytą
vaizdą, šiapusębeprasmębūtįprieš gilesnę tikrovę
ardarkąnors?

KokiąreikšmęJūsųkūrybojeturiŠv.Raštomotyvai,
įvaizdžiai,paveikslai,dažnaipakeisti,įtrauktiįkitą
kontekstą?

Esateirdailininkas,irpoetas.Kokiosyradailėsir
poezijosgiminystės formosJūsųkūryboje?Ar tokia
sąveikadarojądvasingesnę?

Jūsų pasaulėvaizdžiui  būdinga nuolatinė
metamorfozė,gyvybėsformųkaita,nuolatinisgamtos
pavidalųpersikūnijimas.Artaipkuriamapanteistinė
pasaulioerdvė?Kokiosvertybėsišliekanesibaigiančioje
vaizdiniųkaitoje?

Kokiasskaudžias tiesasbylojavargšų,pamišėlių,
vaikųbūtisJūsųkūryboje?Kokiąprasmęstengėtės
per duoti poezija vaikams?

Literatūroskritikaiteigia,kadJūsųeilėraščioturi
nio„negalimapamatytiakimisirapibrėžtilogiškomis
sąvokomis,jisprasidedaanapuskasdienybėsiristorinės
patirties“.Arvizijų,regėjimųpoetika,atmintiesgalia
yravienintelėatsvarapriešnebūtį,prieš „šėtonišką
minčiųeigą“,priešpraėjusiošimtmečioligas?

Arpookupacijosdeformacijųlietuviųpoezijoje,lite
ratūrojejauryškėjaatgimimo(taippatvertybinio)ver
tikalė?Arjauvaduojamasiiš išpažinimų,atminties
atgaivinimokūrybiniolaikotarpio?

Armatotereligijosirliteratūros,menosąveikosgali
mybiųsekuliarizuotoješiuolaikinėjekultūroje?Kaip
krikščionismenininkasgalėtųpaveiktigyvenimorea
lybę,jeijo„žodžiairūdija“,ojispatsnegali„pakeisti
pasauliodėsnių“?

Peržvelgęs klausimus, akimirkai suabejojau – 

leonARdAs guTAuskAs (g. 1938) – dailininkas, poetas ir 
rašytojas (žr. „naujasis židinys-Aidai“, 1998, nr. 1/2, p. 33). 
Pastaruoju metu išleido eilėraščių rinkinį „Popierinė dėžutė“ 
(1998), prozą vaikams „kam katinui ūsai“ (1998), romanus 
„laiškai iš viešvilės“, „šešėliai“ (2001).

literatūra ir religija

leonardas gutauskas. 2001. gintauto Trimako nuotrauka
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į „nAujojo židinio-AidŲ“ klAusiMus ATsAko leonARdAs guTAuskAs

ar ver   ta taip giliai smigti į slapčiausias savo širdies 
gel mes. Bet abejonės išnyko prisiminus didžiuosius 
poe tus, kurie, laikydami save išskirtiniais, galbūt 
net visatos centrais, kategoriškai atmetė panašius 
klau si mus, manydami, jog atskleisdami savąjį dva
sios pa saulį jie tarsi išbarstytų perlus kiaulėms. Man 
šitaip neatrodo. Nes kaip tik nuo aklo į savąją didybę 
įsižiū rėjimo ir apkurstama kitų skausmui ir pagaliau 
sukiaulėjama. Šventieji Teresėlė, Pranciškus, Hilde
gar da  ir daugelis kitų gyvendami širdimi labai pa
prastai ją atskleisdavo ir kitiems, matyt, įsitikinę, 
kad toks atvirumas pasitarnauja tiesai. 

Žinau, visa, ką čia surašysiu, nebus tikėjimas, o viso 
labo kalbėjimas apie tikėjimą. Nes tikėjimo neįmanoma 
išreikšti žodžiais – arba tiki, arba ne. Ir jei tiki, tai 
daugiau nieko ir nereikia. Gal dėl to mano atsaky
mai bus kiek padrikoki, ne „iš eilės“ – šis tekstas 
bus tikėjimo dilgčiojimų fiksavimas. Esu pergyvenęs 
metą, kai tie saldūs spygliai buvo tarsi išnykę; tuomet 
jau čiau, kad mano tikėjimas silpsta, traukiasi į tolį, o 
skaudieji dygliai nebepasiekia širdies. Ir koks buvau 
laimingas, kai tas dilgčiojimas sugrįžo. Tai atsitiko 
Žemaičių Kalvarijoje žvelgiant į iš Jėzaus širdžių iš
tryškusias geležines rožes. Tą akimirką tikėjimas ir 
menas man buvo viena...

Tad į labai taiklius Jūsų klausimų žodžius, kurie 
pjauna it viksvos, nesugebėsiu atsakyti papunkčiui – 
pasikartojimai čia bus neišvengiami.

„Paradoksas“, „nežinomas balsas“, „šifras“... 
Viešpatie, ką visa tai reiškia? Kam visa tai? Iš kur 
tas žmo gaus noras būtinai aprėpti visą Būtį – nuo 
sukūrimo dienos iki Paskutiniojo Teismo. Juk bet ko
kiame tikėjimo nagrinėjime slypi Kristaus praradimo 
pra džia. Gal dėl to Evangelijų komentarai man tokie 
sve timi. Ypač man svetimos pastangos aiškinti Dievą, 
re miantis nau jausiais mokslo laimėjimais. A. a. kunigo  
Česlovo Kavaliausko klausydavaus širdyje ži no damas, 
kad pri valau nesiklausyti. Įtaigiuose jo žo džiuo se gir
dėjau at kaklią pastangą įrodyti Dievo esi mą. Pirštu 
paliesti tai, kas nepaliečiama – Tomas vie ną kartą 
jau palie tė pirštais žaizdas, ir šito užteks amžiams. 
Nesakau, gal kam šio Mąstytojo žodžiai ir pravėrė 
duris į beri bę Dievo paslaptį. Bet aš nenoriu, jog tos 
durys būtų pravertos. Nenoriu, kad būtų atverta ir 
paviešinta ši, gal paskutinė, amžinąją paslaptį slepi
anti koplyčia. Ypač šiandien, kai nuo visko, kas bran
gu, taip teatrališkai nuplėšiamas rūbas, kai visa, kas 
šventa, nuož miai stumiama į avansceną, kad žiū rovai 
aiktelėtų ir pasigardžiuodami sušuktų: „Žiūrėkit, nėra 
jo kios  pa s lapties, mus šitiek amžių apgaudinėjo“. Ir 
tuo met dau gelis išeina iš salės su dar tuštesnėmis 
širdimis, išeina ir paklysta akligatviuose. 

Tikiu, apaštalai nebūtų prašę Mokytojo paaiškinti 
savųjų parabolių, jeigu tie žodžiai būtų pasakyti jau 

po kančios išsipildymo – jie tiesiog nežinojo, kuo visa 
pasibaigs. Betgi mes žinome, kuo visa baigėsi, ir vis 
viena klausinėjame. Kodėl?

Kodėl mes tokie kietaširdžiai? Liūtaširdžiai ir ak me
naširdžiai? Suprantu, laikas viską, kas žydėjo, sugeba 
aptraukti rūdimis, bet vis dėlto, kodėl akme nėja šir dis? 
Matyt, tikrai galinga liepsna šėlsta šė tono kalvėje...

Prisimenu Kryžiaus kelio dienas Vepriuose vaikystės 
metais. Prisimenu, kaip tomis dienomis net atža
gariausias kunigų niekintojas, girtuoklėlis, spąstų 
žvėrims spendėjas, žuvų brakonierius tėvo brolis dėdė 
į mažą savo pirkią įleisdavo nakvynei tiek ubagų, kiek 
jų tilpdavo, – visa asla nuklota šiaudais, visas na
mas svaigsta nuo ubagų duonos kvapo. Kartą dėdė 
prasitarė, kodėl nemėgsta kunigų: jo vaikystės dieno
mis kunigas Mirskis, dažniausiai kalbėdavęs lenkiškai 
ir žmones chamais vadinęs, ne sykį, suėmęs už ausies, 
buvo vaiką pakėlęs nuo žemės. Ir už ką? Ogi už mažytę 
klaidelę mintinai kalbant poterius. Prisimenu, pasakė 
girtuoklėlis, kaip kalėdojimo rytais tas Mirskis, per 
didžiulį pilvą tik šonu tegalėjęs prasibrauti į pirkią, 
visiems šeimos nariams kišdavo bučiuoti savo žiedą – 
toks didelis, valdingas valdovas, o klūpanti mama – 
tokia maža, tokia kaip putpelė prieš vištvanagį...

Ir vis dėlto Kryžiaus kelio dienomis dėdės širdis dre
bėdavo lyg epušės lapas, o ašaros srūdavo kaip Ked  rono 
vanduo. Klausėsi kieta širdis giesmės žodžių „Ma rija 
Magdalena, kai Jėzaus ieškojo, visą kelią ašarom, 
kaip perlais nuklojo“ ir visas drebėjo. Griūdavo ant 
klupsčių, suimdavo didžiuliais pirštais galvą ir taip 
jau raudodavo, taip jau iš pačių tirpstančio širdies ak
mens gelmių, kad man, ketverių metų vaikui, pagau gai   
bėgdavo per nugarą, ir tuomet aš užmerktomis aki mis 
regėdavau plaktuką, rimbą, reples, vinis, plokš čius  
stogus, uolas, palmes ir erškėčių vainiką. Matyt, tomis 
dienomis ir įtikėjau, kad nebūčiau netikintis, o tikintis 
iki gyvenimo pabaigos.

Dėdei tokio sukrėtimo pakakdavo iki kitų metų Sek
minių. O mane traukė žvakių šviesa, smilkalų, rožių 
ir lelijų kvapas, sumišęs su vaško kvapu, varpelių 
skambesys, prieblanda, giesmės, altorius – vaiko širdi
mi jaučiau, kad niekur mano mylimoj, kartais beveik 
dievinamoj gamtoj aš šito viso nesurasiu, nes ten šio 
stebuklo tiesiog nėra. Kad ir kokia graži būtų žara 
virš miškų, ji niekada netaps altoriumi, nes gal per 
platus  aplink tą žarą pasaulis ir per menka vaiko 
galybė, jog visa aprėptų.

Tikėjimas įėjo į mane anksčiau, nei išmokau skai
tyti. Gal todėl laikas jo ir nepajėgė išrauti. Ne dvasi
ninkai, ne mąstytojai, ne sakralinio meno pavyzdžiai 
man atidavė Kristų, o Jo žaizdos, Jo galia atleisti savo 
niekintojams, pagaliau ir žudikams. Gal per Jo žaizdas 
į mane įėjo ir mirties drąsa, o ne prisikėlimas. Tik riau, – 
mirtis man jau anomis dienomis sutapo su pri sikėlimu.
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Kartais mane užklumpa mirties smalsumas. Tuomet 
mąstau: tarkim, Jėzus gimė, buvo pagarbintas Trijų 
karalių ir... nuėjo į dangų. Be kryžiaus kančios. Tiesiog 
apsireiškė, nušvietė tamsas ir pasitraukė į amži  nybę. 
Ar tuomet žmogaus tikėjimas būtų taip skau džiai sa
vas, artimas? Matyt, ne. Mes įtikėjom dėl to, kad Jis 
iškentėjo daugiau, nei mes galėtume iškęsti, Jo kančia 
mums tarsi visų žmonių kačios, sudėtos į viena. Vi
sos kasdienės smulkmenos ir didžiosios mūsų kančios, 
sudėtos į vieną aukos indą. Gal todėl iš visų Senojo 
Testamento pranašysčių ir kitų istorijų man artimiau
sia Abraomo auka. Be aukos man nebūtų ir tikėjimo. 
Nelaikantys Kristaus aukos tikėjimo pagrindu taip 
lengvai nuklysta pas Budą, Mahometą ir į Šam balą, 
tikėdamiesi be skausmo gauti viską. Be skaus mo ir 
už dyką. 

Niekada nepamirštu, kad ant Golgotos kalno stovėjo 
trys kryžiai, ne vienas. Ir latrų mirtis tikriausiai ne
buvo lengvesnė – ta pati aštri saulė, troškulys, skaus
mas visuose sąnariuose, baimė. Nepamirštu, kad nuo 
Golgotos kalno į dangų buvo paimtas ir vienas iš lat rų, 
tas, kuris atgailavo, kurio auka sutapo su atgaila.  
Tuomet suvokiu, jog Kristus, atpirkdamas visus, at
pirko ir kiekvieną žmogų. Tikiu, tai vyksta kasdien – 
tereikia ištarti atgailos žodžius. 

Mane sukrėtė Bažnyčios atsiprašymas ir atgaila. O 
tai, kad jos neatsiprašė tie, kurie žudė, leido liūtams 
draskyti vaikus ir senelius, tai manęs nejaudina, nes 
pirmiausia atleidimo turiu paprašyti aš, o mano 
skriau  dėjas tegu pats sprendžia, kada jam paprašyti 
suklupus. Todėl nemalonu klausytis tų, kurie įsak
miai reikalauja atgailos, manydami esą be nuodėmės... 
Juk ir jiems leista laisvai pasirinkti, o kad jie nepa
sirenka, tai jau jų problema ir jų našta. Viliuos, jog 
ateis diena, kai ir Rusija išdrįs tarti atgailos žodžius. Ir 
ne tik Rusija. Neatgailavusių – dauguma. Bet vi liuos, 
ateis diena, kai jų taps mažuma. Suprantu, tokia viltis 
labai panaši į kvailelių motiną, bet vis dėlto viliuos.

Po tėvo motinos, kaimo siuvėjos, budynių – tų 
ilgesingų paskutiniųjų Mišių, kurios kvepėjo vašku, 
leli jom ir rožėm, švytėjo žvakių ugnelėm, o Aušros 
Vartų  Marija galvūgalyje tvaskėjo it altorius, skambėjo 
varpeliai, nes buvo žiema ir giminės atvykdavo rogėmis, 
tada pačios gražiausios giesmės smelkėsi į kraują it 
anapusinė paslaptis ir tyla, – po šių budynių, prisi pa 
žinsiu, vis rečiau ėmiau lankytis bažnyčioje. Iki šir dies 
gelmių mirties akivaizdoje apsvaigęs aną žiemos naktį 
ant Šventosios krantų, jau nieko neberandu šal tose, 
tinkuotose, aukštalubėse erdvėse, kuriose giesmės 
nepasiekia širdies, o pamokslai nepasako nieko, ko 
nežinočiau, kas nebūtų dar vaiko dienomis sukrėtę, 
sužeidę ir išgydę, nes miegojau tarp ubagų, uodžiau jų 
duonos kvapą, skarmaluose ieškojau sparnų. Tikėjau, 
jog jie – angelai, Sekminių dienomis susišaukę dan

guose ir didžiuliu pulku atskridę čia, kur Pasku tinės 
Vakarienės koplyčioje ant skardos nutapyta krau 
juojanti Jėzaus širdis vaikui buvo gyva, o palmės ošė 
nesuprantamus, bet įstabius žodžius, kur taip pa prastai 
galėdavau į ubago kepurę įmesti smulkų sutaupytą 
pinigėlį, nors sklido kalbos, kad po Sekminių  ubagai 
važinėja aukso karietomis, gyvena marmuro rū muose 
ir nieko jiems netrūksta iki kitų Sekminių.

Šalia aukos visada regiu ir išdavystę. Tą neatskiria mą 
šešėlį. Tą sielos šešėlį, tarsi nematomą mėnulio pusę. 
Judas ir Petras – abu išsigynė. Bet Judas išdavė dėl 
to, kad savanoriškas Jėzaus nusižeminimas ir ėji mas 
į mirtį sugriovė jo garbėtroškos rūmą, o Petras – kad 
išsigando. Petro baimė jį išdavė. Petras išsigando  dėl 
savo gyvybės. Gaidžiui pragydus, jis graudžiai pra virko, 
o Judas pasikorė. Suvokiu, jog yra išdavystė, kurią gali
ma atpirkti atgaila ir auka, ir išdavystė, kuri lemiamą 
valandą išduoda išdavusįjį. Kodėl mokiniai, išgirdę, 
kad tarp jų yra vienas, kuris išduos, nepasibaisėjo, 
o paklausinėję vienas kito tęsė vakarienę? Iš kur jie 
žinojo, jog išdavikas atsiras visada per amžių am žius 
iki pasaulio pabaigos? Ar mūsų partizanai ne žinojo, 
kad išdavikas laukia progos? Žinojo, bet vis dėl to ėjo 
į mirtį, nes tikėjo. O išdavė netikintysis. Manau,  tarp 
Judo ir visų kitų išdavikų plyti bedugnė – Judas rado 
savyje jėgų nors pasikarti. Graudžiai pravirkti kaip 
Petras jis ir nebūtų galėjęs. Todėl tūkstančiai markulių 
neverti vieno Evangelijų Judo prakaito ar kraujo lašo. 
Be šio išdaviko mes negalime įsivaizduo ti Kristaus 
kančios istorijos dėl to, kad išdavystė yra ne atskiriama 
žmogaus prigimties dalis. Kainas ne tik iš davė, bet 
ir nužudė. Ir vis dėlto Dievas jį paliko, sutei  kė jam 
galimybę atpirkti šią nuodėmę. Svarbu, ar išda vikas 
prieš pasikardamas suvokė išdavęs nekaltą...

Tik dėl to, kad žinome, kuo pasibaigė ir visada pa
sibaigs dieviškojo kūdikio žemiška kelionė, jis mums 
yra brangus. Galbūt patys šito nesuvokdami, susitap
atiname su ta kelione, nes žinome, jog kiekvienam iš 
mūsų ji gali pasibaigti ant Golgotos kalno. Ir ne taip 
svarbu, ar tas kalnas bus tik smėlio kalnelis kokio
je nors miško laukymėje ar žemuogių pievelėje, ar 
kankinimų rūsio tamsoje, ar akinančiuose Lenos žiočių 
nasruose. Žvelgdami į tą skaistų kūdikį prakartėlėje, 
regime geležinėmis rožėmis ištrykštantį Jėzaus kraują, 
kuris visada yra ir mūsų kraujas. O gyvulėliai – tik 
nebylūs dramos statistai, liudytojai, kurie, jeigu 
prabiltų, pasakytų, kad iš šio kūdikio lūpų išeis žo
džiai, kokių nebuvo girdėjęs pasaulis ir angelai.

Niekur, jokioje bažnyčioje aš nemačiau tokio tikėjimo, 
kaip Kryžiaus kelio dulkėse. Kas gi jei ne Švento ji 
Dvasia Žemaičių Kalvarijoje ant aukščiausių kalnų 
užneša tas senas, luošas, pavargusias moteris, tuos 
vaikelius ir senukus – ten visi jie skrenda lyg į tikrąją, 
vienintelę, visiems vieną gimtinę grįžtantys paukščiai. 

„TAs, kuRis jūRoMis einA…“
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į „nAujojo židinio-AidŲ“ klAusiMus ATsAko leonARdAs guTAuskAs

Kryžiaus kelio dienomis ir ubagai, ir kunigai, ir žmo nės 
tampa viena šeima, ir nėra tarp jų vietos nuoskau
dai ar pykčiui. O kaip dažnai dėl patogesnės vietos 
bažnyčioje kyla sąmyšis ir apsistumdymas. Kodėl? Ar 
ne dėl to, kad bažnyčioje jaučiamės saugūs, tarsi šei
mininkai ar palikimo dalininkai, o Kryžiaus kelyje 
mes apnuoginti, lengvai pažeidžiamomis širdimis, 
ne ap saugoti, palikti akis į akį su kančia, skausmu, 
išda vyste ir mirtimi?

Sakralinis menas. Koks jis? Ką saugoja apsauga Vil
niaus Arsenalo muziejuje? Auksą, platiną, sidabrą, 
kriš tolą, deimantus, perlus, jaspius, agatus, kalce do
nus ir kitus tauriuosius gamtos elementus, iš kurių 
bus pastatyta Dangaus Jeruzalė? Kodėl nėra apsaugos 
prie sutrūnijusių skulptūrėlių, prie aptrupėjusių, ant 
medžio tapytų paveikslų, prie medinių, panašių į ku
bilus su surūdijusiomis spynomis krikštyklų, mon st
rancijų dėklų? Ar jie visi mažiau sakralūs už Goštautų 
papuošalus, karūnas, togas, arnotus, vyskupų lazdas? 
Kas ir kada atskyrė Kristaus palikimą į auksą ir 
trūnijantį medį? Kas išdrįso? Ar ne Paco, Goštau to, 
Radvilos garbėtroška išrado tarsi du sakralumus – 
vieną sau, o kitą jiems? O juk pasakyta: „Nekraukite 
sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys 
įsilaužia ir vagia...“

Manau, menas, pavyzdžiui, ikona, tampa sakrali tik 
tuomet, kai ją sudvasina žmonių tikėjimas ir nuolan kus 
pasitikėjimas. Kai meno kūrinys tampa tarsi var tais 
ar durimis į Kristaus paslaptį, kančią ir prisi  kėlimą, 
kad jis būna lyg kokia kempinė prisigėręs žmonių 
atgailos, skausmo, išsigelbėjimo vilties, tik tuo    met 
jis tampa sakralus. Aš nežinau, ką Jėzus pa imtų į ran
kas – Goštautų auksą ar Šepkos Šventąją Dvasią, tą 
menką, neišvaizdų medinuką, lyg mažu tėlių žaislą? Gal 
todėl ir praėjau pro Lobyną kaip pro tuštumą, kurios 
spindėjimas man nieko nesako. Nie kada nepamiršiu, 
kaip sutrikau tarpduryje, išgirdęs grėsmingą, įsakmų 
apsaugininkų žodį. Iš pradžių net nesupratau, ko iš 
manęs reikalaujama. Ir tik atsitokėjęs suvokiau, jog 
gavau leidimą priartėti prie aukso...

Auksą, auksu ir perlais siuvinėtus rūbus apsauga 
saugo ir karalių rūmuose. Kodėl taip įtartinai su pa
našėjo tas dvarų ir Bažnyčios lobynas? Mano močiutė 
turėjo mažą tamsaus aksomo širdelę pagalvėlę, į kurią 
susmeigdavo adatas. Šalia „Zingerio“ mašinikės ta 
„pa duškėlė“ buvo jos didžiausias lobis. Bet tikėjimo 
joje buvo tūkstančius kartų daugiau nei visuose pacų, 
goš tautų, radvilų, tiškevičių, sapiegų ir kitų didžiūnų 
šir dyse, sudėjus jas ant vieno aukuro. Iš jos lūpų sklin
danti tyli malda ar litanija taip paprastai sutapo su 
jos alsavimu, siuvančių pirštų judesiais – gyvenimas 
ir tikėjimas joje buvo viena. Jai buvo patikėtas raktas 
nuo Paskutinės Vakarienės koplyčios durų, tad daž nai 
eidavo keisti nuvytusias gėles tik ką pra žy dusiomis. 

Kartais koplyčioje užtrukdavo iki tamsos. Žinau, su 
kuo ji ten šnabždėdavos, kieno kraują šluos tė, į ką 
kreipėsi nuolankiu balsu melsdama atleidimo, nors, 
Dievas mato, ji gyveno be nuodėmės.

Panašią į močiutės adatų širdelę esu regėjęs Kau
ne. Tą sekmadienį aplink medinę Žaliakalnio baž
nytėlę ėjo procesija. Priekyje tarsi skrido baltarūbė 
mergaitė. Ji pleveno virš žiedais nubarstyto tako. Ant 
rankų lai kė panašią, tik didesnę, tokios pat spalvos 
aksominę pagalvėlę, „paduškėlę“, ant kurios gulėjo 
Jėzaus širdis...

Goštautų monstrancija – didis menas. Tik, deja, ne 
sakralus. Nes ne tobulas meistrų darbas, ne spind
esys, ne taurieji metalai daro kūrinį šventą. Pajuo
dusios, vos įžvelgiamos ikonos, tie tempera ant liepos 
lentos nutapyti Marijos ar Jėzaus atvaizdai glaudžia 
savyje (gal nuo Bizantijos laikų) susikaupusį sielvartą, 
skausmą ir išsigelbėjimo viltį. Per amžius šio sakra
linio meno nesaugojo jokia kompiuterizuota apsauga, 
nes jį globojo visa tauta ir Dievas.

Meno „dužlumas“ (koks gražus Jūsų žodis) galbūt 
ir yra visas jo grožis ir turtas. Skurdus, pažeidžiamas 
lo bis. Gal meno trapume ir slypi tas nuolankus, atgai
lau jantis sielos trapumas. Abejojantis, klumpantis, 
klystantis, baugus, tylus, neišvaizdus, vienišas, labai 
susikaupęs savo vienatvėje, pilkas menas galbūt ir 
tegali būti sakralus. Restauruodami Mykolo Angelo 
freskas mes nuplovėme, nugramdėme, tarsi žvėrys nu
graužėme jų sakralumą, kuris daugelio buvo suneštas 
per šimtus metų it bičių duona, kaip bičių vaškas mir
ties žvakėms. Mane visada truputėlį gąsdina vieno ar 
kito menininko pasitikėjimas išskirtine savojo meno 
tiesa. Tas žinojimas visko geriau už kitus. Tas metro 
teisėjavimas. Baisu, kai koks nors tapytojas, priartėjęs 
prie dvasios paslapties (vos pastebimi jo meno 
ženk lai tai ne kartą patvirtino), staiga, tarsi šėtono 
burtų laz delei mostelėjus, tampa pinigus skaičuojan
čiu valdytoju, besirūpinančiu visa kultūra. Netikėtai 
toks meni   nin   kas pavirsta pavaldinių gretų kritikuo
toju, ge ne ro  lu.  Ūmai toks žmogus tampa panašus į 
cirko savininką, kuriam parduotų bilietų skaičius ima 
švytėti kaip švieslentė per krepšinio rungtynes arba 
kaip žalia šviesoforo akis. Man baugu, kad toks žmo gus 
gali ne be  atrasti savyje jėgų viską mesti ir sugrįžti prie 
dro bių.  Nes menui būtina vienatvė – ne cirko are na, 
ne bu lių kautynių arenos smėlis, ne „valio“ šaukianti 
mi nia. Nejučia savo garbės ir didumo pajautimas neiš
ven giamai atskirs tokį menininką nuo to, kam jis 
gal būt buvo pašauktas. 

Niekada nepasikliaukite literatūros kritikų teigi
niais.  Visa, ką jie teigia, tėra „medžiagos“ tempimas 
ant savo proto kurpaliaus. Nors jiems, matyt, atrodo,  
kad klysti jie tiesiog neturi teisės – aukščiausiasis 
teismas juk neklystantis. Tačiau jie klysta taip 
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pat dažnai (o gal ir dažniau) kaip ir kūrėjai. Man 
netgi knieti ištar ti ereziją: kritikų tekstuose klaidų 
šimteriopai daugiau nei jų aptariamo ir kritikuojamo 
kūrinio teks te. Tariamoje visažinystėje slypi klaidų 
knibždėlynas. Poe    tas (kaip, beje, ir prozininkas) visada 
gieda prigimtiniu, Dievo duotu balsu. Arba kaukia šuns 
balsu, jei gu balsas jam dovanotas. O kritikas, pasik
liaudamas žiniomis ir proto atsargomis, kokios nors 
naujos teori jos dėsniais, žaidžia, trokšdamas įrodyti 
savo prana šumą. Tačiau kaip dažnai man teko stebėti 
keistą me ta morfozę: netikėtai pats kritikas pavirsta 
pele, tuo sykiu pelę poetą paversdamas katinu. O jam 
reikia nedaug. Sėsti kokį vakarą ar naktį prie stalo 
ir parašyti novelę, sonetą, dvylikaeilį arba pradėti ro
maną, ne būtinai kaip epochos atspindį, ne, užtektų 
ir plony čio, vos per šimtą puslapių romanėlio, kaip 
tas italės roma niūkštis „Eik, kur liepia širdis“. Kriti
kas ir yra aukš čiausiojo teismo teisėjas, kad į vieną 
savo opusą su grūstų kelių  dešimtmečių raštvedėlių 
kūrinėlius, sumaltų juos, per maltų, supikliuotų ir 
iškeptų bandeles, kurias koks žemažiūris trumpar
egis poetas per neapsižiūrėjimą taip dažnai pavadina 
arklio obuoliais.

O šiaip aš nesidomiu „perdirbimo ir perdirbinėjimo 
pramone“. Man gana savų rūpesčių. Stengiuos tik nie
kada nepainioti literatūros mokslininkų triūso su vie
nadiene kritika. Pirmieji verti didžiausios pagarbos, 
nes jie gali prikelti iš užmaršties, o antrieji – tik kuo 
greičiau nugrūsti jiems neįtikusį kūrinį, sykiu ir jo 
auto rių, į užmarštį. Vieni, kaip Mendelsonas Bachą, 
pri kelia galbūt amžinam gyvenimui, o antri dar gyvą 
užkasa. Duobkasiai, ir tiek. Nesu toks naivus, kad ma
nyčiau, jog gyvenimas gali išsiversti be duobkasių. 
Nie    kad nepripažinsiu, kad mano eilėraščio ar romano 
turinio „negalima pamatyti akimis ir apibrėžti logiš
ko   mis sąvokomis“. Žinau, visa mano rašytinė kūryba 
pra   si deda ne anapus kasdienybės, o šiapus, giliai įklim  
pus į gyvenimo purvą ir molį, nes „vizijų poeti kos“ 
čia nėra. Metafora – ne vizija. Paklūstu kalbai, kuri 
veda plunksną, o kalba – ne vizionierė. Žodyno žodžiai 
dažnai eina į mūšį, sužeisti jie pakyla, kad dar sykį 
būtų peršauti, bet nenugalėti. Žodynas yra didy sis 
realistas. Tokia ir kūryba. O vizijos ir regėjimai – tik 
sekmadieniams ar metinėms šventėms. Čia turėčiau 
pabrėžti, jog literatūra nėra vaistas nuo „šėtoniškų 
minčių“ ar nuo „praėjusio šimtmečio ligų“. Literatūra 
nėra sveikatos apsaugos įstaigos, o poetai tikrai ne 
„sielų inžinieriai“ (makabriškas anų laikų posakis
simbolis). Prisipažinsiu, buvo metas, kai mėgau maz
gy ti kalbos mazgus ir šunmazgius – kad tik sudėtin
giau, kad tik naujau. Bet šis pomėgis išnyko kartu su 
suvokimu, kad visa turi būti atrišta, o ne užmazgyta. 
Dabar atėjo atrišimo laikas. Žavėjausi Joyce’u, o šian
dien sugrįžau prie Čechovo apsakymų „Studentas“, 

„Raganė“, „Juodasis vienuolis“, „Rotšildo smuikas“. 
Dabar kasdienybė man švyti kaip deimantai, o bran
gak meniai nublanko. Šiandien man svarbu papasakoti 
istoriją apie menką žmogelį, kuris prieš daugelį metų 
užmušęs svetimos kariuomenės karį – basliu į kaktą, – 
atkentėjęs lageriuose, sugrįžęs be sveikatos, vis dėlto 
iš paskutiniųjų jėgų stengiasi išmelsti nužudytojo 
žmogaus atleidimą, prieš mirtį stengiasi suspėti pa
statyti ano žmogaus žūties vietoje, ant Šventosios 
kran to, kryžių jo atminimui ir taip išpirkti savo kaltę. 
Slaptoje jis viliasi, jog ir anas svetimtautis kareivis 
paprašys atleidimo, nes ir jis tą mėnesėtą naktį didžiai 
nusikalto, kai mėgino išprievartauti nekaltą mergaitę. 
Tokia ar panaši istorija šiandien man brangesnė už 
visus „pasaulio gaisrus“, vizijas ir regėjimus. Visa šioje 
žemėje yra labai paprasta ir kasdieniška. Nusikaltimas 
ir bausmė. Atgaila ir nuolankumas. Širdies šnabž
desiai, trokštant išmelsti pasigailėjimo. 

Netikiu, kad bet kokia okupacija galėtų deformuoti 
sąžiningą ir talentingą meną. Žmogaus vienatvė, jo 
akistata su sąžine ir širdimi nepriklauso nuo aplinkos. 
Van Goghas gyveno laisviausioje šalyje, bet jo paties 
kančia, Dievo ilgesys jį buvo įkalinę nuožmiau, nei tai 
būtų įstengu si padaryti išorinė prievarta ar skėrių ant  
plū dis. Tad ir dabar esu įsitikinęs, jog skurdūs šv. Kū
čių vakarai žeminėje ant Lenos krantų buvo šventesni 
už sumaišties sambūrius Romos aikštėse, Petro ir 
Povilo bazilikoje. Visa, kas Kristaus, – taip tylu, taip 
nusižeminę. Gal dėl to man kunigo Antano Saulaičio 
pastangos pagelbėti artimui atrodo daug svarbesnės 
už kunigo Kavaliausko žinias ir aistringą, išmintingą, 
įtaigų Dievo esimo įrodinėjimą. Mes per dažnai nutols
tam nuo pirmapradžių Kristaus žodžių. Tuos šventus, 
amžinus Jo balso garsus nejučia aplipdom savosios 
fantazijos ir proto vaizdiniais – kaip kelionių lagami ną 
spalvingais lipdukais, etiketėm ir ženkleliais. Nejučia 
tampame variacijų Kristaus žodžių tema kolekcinin
kais – rodome vienas kitam, sakydami: štai aš jau 
su kau piau du šimtus galimų Jo žodžių perskaitymų, 
o tu vos šimtą. Tuomet ne širdis kalba, o mūsų pačių 
reikš mingumas, kuris mūsų akyse visada yra aukštes
nis už kito menkus sugebėjimus. Čia matau daugybę 
žabangų ir vilkduobių. Šiame klystkelyje kietėja šir dis, 
savojo „aš“ išaukštinimo kiautas ją dengia vis sto
rėjančiu vėžlio kiautu kaip Piloto šarvais, tais reljefiš
kais, paauksuotais meno dirbiniais. Mes girdime ne 
tai, kas anomis dienomis iš tiesų buvo pasakyta, o ką 
patys įsivaizduojame buvus. Prie tiesos paveikslo pri
piešiame savų vaizdinių formas ir pavidalus, ir tuo dėl 
savo širdies kietumo didžiuojamės. Visi kierkegorai, 
jaspersai, buberiai daro tą patį – savosios išminties 
ūku jie paslepia Kristaus pirmavaizdį, prie septynių 
kalavijų pridėdami septyniasdešimt septynis. Panašiai 
buvo paslėpta ir Tora, ne tik Evangelijos. Žmonės, ma

„TAs, kuRis jūRoMis einA…“
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į „nAujojo židinio-AidŲ“ klAusiMus ATsAko leonARdAs guTAuskAs

tyt, nebegali susilaikyti neprikišę savo trigrašio ar an gies 
liežuvio – juk mes tokie svarbūs, išmintingi, nepakar
tojami, išskirtiniai ir kūrybingi. Tokie jau sakra lūs, 
kad be mūsų Šventasis Raštas taip ir liktų nepil nas,  
kažko jam vis trūktų, kažko dar vis būtų maža. O juk 
palaiminti tyraširdžiai, gailestingieji, romieji, perse
kio  jami dėl teisybės, ne išminčiai, aukštieji kunigai, ne 
karaliai ir valdytojai, ne teisėjai, ne visažiniai para
psichologai ir magnetinių laukų žvejai, ne juodosios 
karmos šviesintojai ir šveitėjai, ne magai, iliuzionistai 
ar ugnies rijikai.

Mano knygose vargšai, pamišėliai ir vaikai, ir sìniai 
nieko nebyloja pasauliui – jie tiesiog gyvena. Manieji 
vargetos nemitinguoja, nekelia ubagų baliaus, sie
los ligoniai skaičiuoja skruzdes, tikėdamiesi atrasti 
galutinį žvaigždžių skaičių, o menkutės nekaltos vaikų 
ir senukų gudrybės – taip panašios į žvirblių klastą, 
kad nors verk.

Truputėlį pamišę esame visi. Tik vieni – dėl garbės, 
kiti – dėl pinigų ar lobių, treti – dėl moterų ar dėl 
vyrų. O mano knygų žmogeliai – dėl baisaus ilgesio, 
dėl vie natvės, dėl sielą gaubiančio šalčio. Todėl visi 
jie ieško išeities tarsi durų, už kurių švyti Jo širdis it 
altorius, o pūga gieda Bacho choralą, dega žvakės, jų 
liepsna pro sniego miglas primena varguoliui namus ar 
bunkerį, kuriame prie rūkstančios spingsulės anomis 
nak timis jis rašė paskutinį laišką mergaitei ar moti
nai, bet taip ir neišsiuntė, nes geležiniai laiko vikšrai 
su traiškė, sutrynė brangiausius žodžius, ir tik juodas 
varnas kartojo budelių žingsnius, o aplinkui tvyrojo 
to kia jau švari, nesutepta Dievo gamta, tokia jau 
skais ti ir amžina, kad sunku tą skaistį išreikšti ar 
nusakyti... Tad jau seniai ieškau pačių paprasčiausių 
žodžių, kuriais būtų įmanoma bent pamėginti išreikšti 
širdies virpulį gailestingo atpirkimo akimirką. Mėginu 
visa atrišti. Taip elgiuosi ne aš vienas. Nijolė Miliaus
kaitė, Judita Vaičiūnaitė, Juozas Aputis, Romualdas 
Granauskas daro tą patį. Tik būtina nepamiršti, jog 
lengviausia mazgą perkirst, kaip nukirsti gaidžiui gal
vą. Tad reikia mėginti atnarplioti, kad ištisinis gyveni
mo siūlas – gyvenimo istorija – nebūtų nutraukta, o 
būtų atnarpliota ir suvyniota į kamuolį.

Religijos ir literatūros ar meno sąveikos galimybių 
visada yra. Tik dvasios galių ir širdies nuolankumo – 
ne visada. Pasaulio raidos dėsnių keisti ir nereikia, 
te gu jie sau vystosi, kaip jiems patiems išeina. Kar
las  Marxas pamėgino įsikišti ir pakeisti – ir paplūdo 
krau jas, kaip jūra išėjo iš krantų, ir ligi šiolei krau
juoja pasaulis nuo Kambodžos iki Salvadoro. Ne nuo 
pasau lio dėsnių priklauso Kristaus artumas, Jo  
meilė. Tereikia tikėjimo kaip garstyčios grūdelio,  
kad pajudintų jeigu ne kalnus, tai nors širdies ak 
menį. Pir miausia savo, o vėliau ir savo artimo.

O kad žodžiai rūdija, tai labai gražu ir prasminga. 
Niekada nepamirštu tų ant skardos tapytų Kryžiaus 
kelio stočių. Jose slypintys neregėti peizažai, nematyti 
augalai, violetinės uolos, variu blizgantys romėnų šal
mai ir šarvai, į čiurlių urvelius Šventosios skardžiuose 
panašūs miestai, namai plokščiais stogais, ta nepa žįs
tama, tolima žemė, taip paprastai įsileista į Šiaurės 
žmonių širdis, tarsi ir jie tose dulkėse klūpėjo, meldėsi, 
kentėjo, – visa po truputėlį rūdijo. Rūdys kasmet pa
si glemždavo vis didesnius plotus. Nuo pakraščių jos 
slin ko vidurio link, Kristaus veido link. Pagaliau su
rūdijo erškėčių vainikas, šviesią Atpirkėjo kaktą 
perrėžė gilios, nuožmios rūdžių gyslos, pragaištingi 
randai. Ir vis dėlto tas beveik jau išnykęs sakralus 
pasaulis švytėjo kaip žara, nuo kurios kasmet užsi
liepsnodavo maldininkų širdys. Gražu, kas lėtai ne
numaldomai rūdija, trūnija, nyksta, tarytum sugrįžta 
į tą vietą, iš kurios prieš du tūkstančius metų buvo 
išėję į Šiaurę, prie Baltijos ir dar šiauriau, iki Lenos 
žiočių. Taip po truputėlį rūdija, blunka, nyksta aistra,  
kūno geiduliai, garbėtroškos nasrai užsipildo moliu ir 
dumblu, taip pamažu mes įstengiam vieną po kito iš
rau ti dantimis tuos supūliavusius nuodėmių geluonis, 
puikiai žinodami, kad nespėsim ir vis viena išeisim 
spygliuoti kaip dygliakiaulės...

Dažnai pagalvoju apie stebuklą: šventasis Pranciš
kus atidavė apsiaustą elgetai tik vieną kartą, Giotto 
šią sceną nutapė, ir štai jau penki šimtai metų tas 
apsiaustas dalijamas, ir jo vis užtenka...

Dažnai matau Rembrandto „Sūnų paklydėlį“: skylėtą, 
dulkiną, purviną jo drabužį, žaizdotas pėdas, nu ša šusį 
pakaušį, ir žinau, jog taip pat meiliai ir tyliai priglau
siu ir savąjį sūnų, jeigu jis iškeliaus, visa pra švilps, 
ganys kiaules, maitinsis iš jų lovio, bus ilgai iš nykęs, 
miręs ir staiga atsiras, sugrįš ir be garso su klups tame 
šventame drobės kvadrate...

Nenoriu į Romą, kurios Koliziejaus smėlis lig šiol 
kraujuoja, o liūtų, leopardų ir hienų staugsmas nustel
bia automobilių garsyną. Nenoriu į Lurdą, į Vatika ną – 
man gana Kryžių kalno, nors ir žinau, kad dangaus 
angelams iš aukštybių jis panašus į skruzdėlyną. Bet 
juk ir piramidės iš tokio aukščio – tik mažos kar pos 
ant tuščiagarbių faraonų kaktų ar nosių.

Svajoju mėnesėtą musulmonišką naktį lėtai pereiti  
Via Dolorosa skersgatviu. Ten įsiklausyčiau į akmenis, 
priglobusius Jo žingsnių aidą, tylią aimaną, moterų 
raudas ir Petro baimę...

Kylant audros debesiui, norėčiau pasėdėti ant Gene
zareto jūros kranto – gal akimirkai išvysčiau Einantįjį 
jūromis...

Tik nereikalaukime įrodymų. Tikėkime nesvarsty
dami. Rašykime tikėdami. Eikime, kur liepia širdis. 
O visa kita mums bus pridėta. 
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jo kū bAs PRieš MAR Tyną

Vos ne vie nin te liu ži no mu Abie jų Tau tų Res pub li kos 
žy dų įsi trau ki mu į vie šą re li gi nę po le mi ką yra iš ne to li 
Liub li no esan čių Bel žy cų ki lu sio žy do Jo kū bo „At sa ky
mas...“ (1581) į Če cho vi co „Krikš čio niš kus po kal bius“ 
(1575). Apie pu sė po kal bio tarp mo ky to jo ir mo ki nio 
(abiejų krikščionių) for ma pa ra šy to Čechovico vei ka lo 
skir ta žy dų klai doms at skleis ti. Tai ti piš kas an ti ju da
is ti nis teks tas su aiš kia ti kėji mo kri ti ka. Ne va gat vėje 
su tik tų žy dų mes tus kal ti ni mus Mo ki niui nei gia Mo ky
to jas ir gina krikš čio niš ką (vei kiau ari jo niš ką) požiūrį. 
At sklei džia ma gin čų pa le tė: nuo kris to  lo gi jos, Ne kal to 
pra si dėji mo dog mos, šv. Ko mu ni jos, Nau  jo jo Te sta
men to gy ni mo iki Tal mu do ne igi mo, Ša bo ir api pjaus ty
mo ab sur diš ku mo įro dy mų ar įti ki nėji mo, jog žy dų vis 
dar lau kia mas Me si jas se niai at ėjęs. „Krikščioniškuose 
pokalbiuose“ Če cho vi cas su da rė po le mi kos su žy dais 
va do vą, nu ma tęs dis ku tuo ti nų tei gi nių ir kon trar gu
men tų pa tei ki mo tvar ką. Ji tu rėtų su gniuž dy ti opo nuo
jan čius žy dus. Gin če dėl vie nos svar  biau sių re li gi jų 
kon flik to pro ble mos „Ar Jis [Me si jas – J.Š.V.] jau 
at ėjo, kaip ti ki krikš čio nys, ar dar tu ri at ei ti, kaip ti
ki ju dėjai“3, pa tar ti na lai ky tis nuo sek  lu mo. „Pra dėjau 
su jais kal bėti apie tai: ar ga li žmo    nės klys ti? Ir ga
liau siai ar jie pa tys, sa ve Die vo sū nu mis va di nan tys, 
ga lėjo nuo tie sos nu tol ti? [...] ta da [...] jiems įro džiau, 
kad dėl Jėzaus Me si jo jie taip pat su kly dę. Po vi so to 
pra dėjau su jais kal bėtis apie Die vui duo tą žo dį, apie 
at ei ties įvy kių pra na šys tes, ku rios iš si pil dė, o ku rios 
dar ne [...]. Ta da iš kar to ėjau prie Me si jo, klaus da mas 
ir pra šy da mas, kad įro dy tų, ku rio je gi mi nėje gi męs, 
ku rio je vie to je, ku ria me mies te, ku riuo lai ku, ko kie 
tu rėtų bū ti Jo at ėji mo žen klai.“4 

Jur gi ta Šiau čiū nai tėVer bic kie nė

izA o ko TRA kie čio „Ti kėji Mo 
su TviR Ti ni MAs“
An ti krikš čio niš kos po le mi kos ldk frag men tas

Pet ro Go nen zie čio min tys da vė pra džią ari jo nams Lie
tu vo je. Ski li mas re for ma tų sto vyk lo je ir tik ro jo ti kėji
mo pa ieš kos bei sa vų įsi ti ki ni mų gy ni mas pro vo ka vo 
re li gi nę po le mi ką dėl Švč. Tre jy bės in ter pre ta ci jos, 
dėl Kris taus kū no ir krau jo aiš ki ni mo šv. Vakarienės 
sakramente. Į krikš čio ny bės iš pa ži ni mo svars ty mus 
įni ko ra di ka lio sios re for ma ci jos at sto vai, ne ven gę po
le mi zuo ti net tar  pu sa vy je. Ak ty vūs opo nen tai re li gi
niuo se dis pu tuo se bu vo Lie tu vos ne krikš čio nys, nes 
dar bu vo ga jos krikš čio nių ir žy dų po le mi kos Eu ro  
poje tra di ci jos. Lie tu vos Di džio jo je Ku ni gaikš tys tėje 
krikščio nių ir ne krikš čio nių re li gi niai gin čai il gai ne
per žen gė ku lu a rų. Ko dėl re for ma tai (ypač ari jo nai) ne
krikš čionis už si puo lė la biau ne gu taip pat ne pa lan kią 
nuo mo nę tu rėju si Ka ta li kų Baž ny čia?

Re for ma ci jos pra di nin ko Mar tyno Liut e rio po žiū ris 
į žy dus tik rai ne bu vo nuo sai kus. Vie na me anks ty vų
jų pam fle tų „Jėzus Kris tus yra gi męs žy du“ nai viai 
tikėjęsis ma si nio jų at si ver ti mo, vėles niuo se teks tuo se 
vi są sa vo rūs tį jis nu krei pė į už si spy ru sius žy dus. Kai 
ku rias Liute rio min tis ir sen ten ci jas pa kar to jo Lietu
vos po le mis tai. An tra ver tus, svars tant es mi nes krikš   
čio ny bės dog mas, ne re tai nu klys ta į ju dai za vi mą, o tai 
ne bu vo pa ran ku net kraš tu ti niams ra di ka lams.

Kaip tik XVI a. ant ros pu sės Lie tu vo je kei tėsi po žiū ris 
į ki ta ti kius ar net ne krikš čio nis. Tai spe ci fi nis kon tras
tų tarps nis, kai tuo pat me tu ra šo mi kla si ki nio an ti ju
daiz mo teks tai, svars to ma ne krikš čio nių vie ta vi suo
me nėje, o Si mo nas Bud nas kli bi na Ori ge no tezės apie 
die va žu dys tę pa grin dus. Jis sam pro ta vo, jog žy dams 
esant ro mėnų val džio je ir ne tu rint vals ty bės bei sa vų 
tei sėjų, Kris taus myriop jie nu teis ti ne ga lėję1. Nors 
Mar tyno Če cho vi co pa va din tas „žy du ir juo la biau  
blo ges niu, nei yra žy dai“2, Budnas jau tėsi įžeistas.

juRgiTA šiAučiūnAiTė-veRbickienė (g. 1974) – vu istorijos 
doktorantė, tyrimų sritis – ldk nekrikščioniškų bendruomenių 
istorija.
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Jo kū bo „Atsa ky mo...“ į an ti ju dais ti nius Če cho vi co 
už sipuo li mus ori gi na las ne iš li kęs. Kon trar gu men tai 
ži no mi iš ant ri nio šal ti nio: iš Čechovico paaiškinimų į 
jam skir tus žy do Jo kū bo at sa ky mus5. Nuo sai kią po zi
ci ją pa sirin kęs žy das te si ry žo ap gin ti tris svar biau sius 
krikš čio nių puo la mus ju daiz mo at ri bu tus: Tal mu dą, 
Ša bą bei api pjaus ty mą. Šio je Jo kū bo ir Čechovico  po
le mi ko je vy rau ja pastarojo min tys. Jo kū bas tik gi na 
ju  da iz mo po zi ci jas, iš to lo apei da mas ne pri im ti nas 
krikš čio ny bės dog mas. Opo nen tui Če cho vi cui ran  kas 
at ri šo pa lan ki ap lin  ky bė. Pa skelb tus at sa ky mus žy
dui jis ren gė tu rėda mas už baig tą Jo kū bo teks tą, ku rį 
ne var žo mas skal dė dali mis ir dės tė sa vo nuo žiū ra. 
Ta čiau nors ir dirb ti nai su konst ruo ta, pir mo ji po le
mi ka tarp žy do ir krikš čio nio įvyko.  

izA o kAs TRA kie Tis

Sa va ran kišką krikš čio nių re li gi jos ver ti ni mo ir jos 
kri ti kos kon cep ci ją XVI a. pa bai go je su for mu la vo gydy
to jas, Lie tu vos ka rai mų bendruomenės sek re to rius 
Iza o kas Tra kie tis (apie 1525 – apie 1586) po mir ties 
iš po pu lia rėju siame po le mi nia me vei ka le „Ti kėji mo 
su tvir ti ni mas“ (Chiz uk Emu nach). Apie 1593 m. pa
reng tą dvi ejų da lių heb ra jiš ką vei ka lo ran kraš tį su 
ne baig ta su da ry ti tu ri nio ro dyk le Iza o kas Tra kie tis 
pa ti kėjo ar ti miau siam sa vo mo ki niui Józe fui Ma li now
skiui iš Kro ku vos. Bai gęs ro dyk lę ir pa ra šęs įva di nį 
straipsnį jau po Iza o ko Tra kie čio mir ties, jis pa ren gė 
sa vo mo ky to jo „ko vai ir prie šams pa neig ti su kur tą 
kny gą“6. Pla nuo ta pub   li ka ci ja Ams ter da me ne pa vy
ko7, to dėl „Ti kėji mo su tvir ti ni mas“ il go kai pli to tik 
nuo ra šais. 

Kol kas vie nin te lį ži no mą LDK su kur tą krikš čio nių 
ir ka rai mų re li gi nės po le mi kos vei ka lą su da ro dvi 
vie na ki tą pa pil dan čios da lys. Pir ma da lis – po le mi
nė, su da ry ta klau si mų ir at sa ky mų for ma bei skir ta 
mo zaiz mo gy ni mui nuo krikš čio nių prie kaiš tų ar jų 
tei gi nių in ter pre ta ci jai. An tra da lis – kri tiš ka krikš
čio ny bės dog mų ana li zė re mian tis Nau juo ju Te sta men
tu. Izao  kas Tra kie tis pe rėmė re for ma tų po le mi kos su 
žy dais tak ti ką. Jo kū bas iš Bel žy cų tik ne be ras da mas 
ar gu men tų at si vers da vo krikš čio nių Bib li ją, o Če cho
vi cas pažėrė Tal mu do iš trau ko mis pa grįs tus įro dy mus 
ir ka te   go riš kai ne igė šio žy dų šal ti nio au ten tiš ku mą. 
Izao  kas Tra kie tis „Ti kėji mo su tvir ti ni mo“ pra tar mėje 
už si  me na, esą dar jau nys tėje ne veng da vęs pa si tai

kius progai dis ku tuo ti. Re li gi nėje po le mi ko je Iza o kas 
pui kiai mani pu lia vo opo nen tų Bib li ja. Jos ci ta to mis 
įro di nėjo krikš   čio nių klai das ir sa vo sios, kaip tik ro
sios re  ligi jos, prana  šu mus. Tai nuo pir mų žy dų ir 
krikščio nių dis pu tų Va   ka  rų Eu ro po je tai ko ma puo li mo 
ir gin ties tak ti ka. 

Iza o kas Tra kie tis mo ty vuo tai rin ko si teks tus, rėmėsi 
iš grai kų, heb   ra jų ir lo ty nų kal bų vers ta ra di ka liau sio 
Šv. Raš to kri ti ko Si mo no Bud no „Bib li ja“, Če cho vico 
„Krikš čio niš kais po kal  biais“ ir Mi ka lo jaus Pa ru tos 
„Apie vie ną tik rą  Die vą“ (De uno ve ro Deo) bei ki tais 
šių au to rių dar bais8. Ko dėl „Ti kėji mo su tvir ti ni me“ 
Iza o kas dau giau sia  atsižvelgia į ari jo nus, ne pa aiš ki
na  ma.  Ne ga li me ne ig ti ir ari jo nų idėjų pri im ti nu mo 
Švč. Tre jy bės ne pri pa žįs tan tiems ka rai mams. Če   cho
vico vei ka las vei kiau siai do mi no ne kaip ori gi na li 
krikš čio ny bės dog  mų in ter pre ta ci ja, bet kaip vie nas 
iš ne dau ge lio kla si ki nio an ti ju daiz mo pa vyz džių ir 
po le mi kos su žy dais va do vų. „Ti kėji mo su tvir ti ni mas“ 
rodo pui kią  Iza o ko Tra kie čio orien ta ci ją įvai ria kal bės 
krikš   čio niš kos li te ra tū ros pa sau ly je. 

„Ti kėji Mo su TviR Ti ni Mo“ skAi Ty To jAi

Ga li ma pa klys ti is to riog ra fi jo je ban dant iš si aiš kin ti, 
kas ga lėjo bū ti tik ra sis heb ra jiš kai pa ra šy to „Ti kėjimo 
su tvir ti ni mo“ skai ty to jas. Vei ka lo au to rius ne abe jo
tinai bu vo Lie tu vos ka raimas. Ta čiau „Ti kėji mo su 
tvirti ni me“ nėra nė vie no krei pi mo si į ka rai mus ar jų 
bendruo me nę. Prie šin gai, kal bama apie žy dus ir jų ti
kėji mą, pa ti ria mas skriau das ir pan. Pats Iza o kas Tra
kie tis sa vo ti kėjimą stip ri nan tį darbą de di kuo ja „į ma
ne pa na šiems men ko ži no ji mo ir iš min ties žmo nėms“, 
tiems, „ku rie pir miau sia pri ski ria sa ve Iz ra e liui“9. 

 Kas bu vo Iza o kas Tra kie tis: ju daiz mo ar ka raiz mo 
apo lo ge tas? Dėl to is to riog ra fi jo je ne su ta ria ma. Iš „Ti
kėji mo su tvir ti ni mo“ tu ri nio nu ma ny ti sun ku. Tik rų jų 
skai ty to jų iden ti fi ka ci ją dar la biau kom pli kuo ja tai, 
kad iki XVII a. vi du rio, o ir vėliau LDK vi suo me nė 
ap skri tai ne sky rė žy do ir ka rai mo. Ka raiz mas bu vo 
su pran ta mas kaip ju daiz mo at mai na, o jo iš pa ži nėjai 
ka rai mai va din ti tie siog žy dais. Įdo miau sia, kad gal
būt tai ky da mie si prie vie šo sios nuo mo nės dar XVI II a. 
pa bai go je ka rai mai, iš kėlę jiems opų at ski ru mo nuo 
žy dų klau si mą, pa tys sa ve va di no „žy dais ka rai mais, 
o tai len kiš kai reiš kia Bib li jos iš pa ži nėją“10. Iza o kas 
Tra kietis jau tėsi esąs ka rai mas.
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11 Odpis Jakoba žyda z Belzyc, s. 129.
12 Bevestigung im Glauben, s. 29, 11.
13 Ibid., s. 78.

14 Ibid., s. 40.
15 Ibid., s. 202.

Vi si po le mi ko je ne va krikš čio nių iš kel ti klau si mai 
ga lėjo bū ti pa teik ti ir ka rai mams, ir žy dams, ne
pripa  žįs tan tiems Kris taus die viš ku mo, Švč. Tre jy bės 
dog mos ar Nau jo jo Te sta men to ir te be lau kian tiems 
tikro jo Me si jo at ėji mo. Vos vie nas žy dų ir krikš čio
nių po le mi kos kon teks te aiš kėjan tis niu an sas iš duo da 
Iza o ką Tra kie tį stip ri nus sa vo ben dra ti kių dva sią ir 
ge res nio gy ve ni mo vil tį. Ka rai mų po
le mis tui ne už kliu vo be ne svar biau sia 
Če cho vi co ir Jo kū bo iš Bel žy cų gin čo 
ak tu a li ja – Tal mu do nei gimas ir jo 
svar bos bei tik ru mo pa grin di mas. Tai 
vi siš kai ne svar bu an ti tal mu dis tams 
ka rai mams. At sa ky me Jokū bui žy dų 
klai das, rem da ma sis Tal mu du, Če
cho vi cas įro di nėjo kaip tik ka rai mų 
pa vyz džiu. „Jei tas Tal mu das Mo zės 
duo tas, ko dėl ne vi si vie no dai pa gal jį 
tvar kėsi ir to pa ties pamal du mo vie nin
gai lai kėsi [...]. Ka rai mai apie jo kį Tal
mu dą ne ži no jo ir da bar ži no ti ne no ri.“11 
Iza o kas Tra kie tis mo ko ka rai  mus 
gin ti sa vo tikėji mą. Anuo met, at ro do, 
daug kas mo kėjo pa ma tuo tai at si kirs
ti, ži no jo sa vo ti kėji mo pra na šu mus ir 
opo nen tų re li gi jos trū ku mus. 

Au to riaus su ma ny mu „Ti kėji mo 
su tvir ti ni mas“ bu vo skir tas ri bo tai au di to ri jai: vi sų 
pir ma ka rai mams ir, jei būtų įdomu, žy dams. Ge rai 
mo kėjęs len kų ir lo ty nų kal bas, ku rio mis tuo me tu 
bu vo pa  ra šy ta dau ge lis Iza o ko Tra kie čio skai ty tų 
re li gi nių teks  tų, „Ti kėji mo su tvir ti ni mą“ jis pa rašė 
heb ra jų kal ba, lyg veng da mas įsi vel ti į vie šą po le
mi ką. Tie sa, ir XVI a. pas ku ti nio de šimt me čio an ti
re for ma ci nė at mos fe ra ge ro kai sky rėsi, kai len kų 
kal   ba po le mi za vo ari jo nas Če cho vi cas ir žy das Jo
kū bas. Prieš mir ti niu Iza o ko Tra kie čio pra šy mu nuo
ra šais pla tin tas „Ti kėji mo su tvir ti ni mas“, dėl idėjų 
pri im ti nu mo per žen gęs ka rai mų ben druo me nės ri bas, 
papli to tarp žy dų. Gana grei tai vei ka las iš po pu lia 
rėjo ir bu vo iš vers tas į is pa nų (1621), vo kie čių (1624, 
1873), lo ty nų (1681), an glų (XVI II a. pra džia) ir ji diš 
(XVI II a. pra džia) kal bas.

Ti kėji Mo su TviR Ti ni MAs

Ne su ti kęs nė vie no do ro ant rą jį skruos tą at su kančio  
krikš čio nio, Iza o kas Tra kie tis se nat vėje ry žo si „krikš 
čio nių klau si mus, re pli kas ir įro dy mus pa teik ti at
si ker tant [...], jei grius šie, tai sa vai me grius ir sil

pnie ji“12. Kon fron tuo jan ti vi suo me nė ski lo į ne pa grįs
tais kal ti ni mais už si puo lan čius krikš čio nis ir jo kios 
skriau dos ne da ran čius ka rai mus. Kos mo po li tas Iza o
kas Tra kie tis šį tar pu sa vio san ty kių mo de lį pri tai kė 
ne kon k re čiai (pvz., LDK), bet abst rak čiai krikš čio nių 
vi suo me nei su ne krikš čio niš ka ma žu ma. To kia me kon
teks te iš ven gu si re li gi nių ka rų, vėlai krikš tą pri ėmu si 

Lietu va – re tas pa kan tu mo ir san tar vės pa vyz dys. 
Ne pai sant pa lan kaus įver ti ni mo, pir mus ke lis pro vo
ka ci nius klau si mus Iza o kas Tra kie tis pri sky rė LDK 
iš pa žin tų krikš čio niš kų kon fe si jų at sto vams. Jo opo
nen tai – „krikš  čio nys, Ro mos po pie žiaus ša li nin kai ir 
Mar ty no Liut e rio se kėjai, dar evan ge li kais va di na mi“13 
ir „vyras  iš grai kų tau tos“ [sta čia ti kis]14. Su si kur tas 
rea  liai ne įvy ku sios po le mi kos tarp Se no jo ir Nau jo jo 
Tes ta men tų tau tų siu že tas lėmė vei ka lo struk tū rą 
ir tiko auto  riaus min tims dės ty ti. Iš kar to ne igia mi 
abst rak tūs nu as me nin tų krikš čio nių mes ti kal ti ni mai, 
kri ti kuoja  mos klai din gos in ter pre ta ci jos ir pa tei kia mi 
krikš   čio ny bę kom pro mi tuo jan tys klau si mai. Iza o kas 
Tra kie tis re mia si Šv. Raš to iš ma ny mo, ra cio na lios lo
gi kos bei šmaikš taus ap lin ky bių su gre ti ni mo de ri niu. 
„Pra našas čia aiš kiai pa tvir ti no, Me si jas gims Bet lie
ju je... Ne pai sant to, kad Jis [Jėzus Kris tus – J.Š.V.] 
yra gi męs Bet lie ju je, jo kiu bū du ne ga li me ma ny ti, jog 
Jis bu vo Me si jas, nes Bet lie ju je šim tai ir tūks tan čiai 
žmo nių gi mė, ne įma no ma, idant jie vi si bū tų gi mę Me
si jais.“15 Po le mi kos ašis – Me si jo lau ki mas. Jo at ėji mas 
pa keis tų pra na šys čių iš si pil dy mo lau kian tį ka rai mų 
ir žy dų pa sau lį. Įti kėji mu į Kris tų Me si ją pa remta  

izAoko TRAkiečio „TikėjiMo suTviRTiniMAs“

knygos „Tela ignea satanae“ atvartas su izaoko Trakiečio traktatu 
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juR gi TA šiAu čiū nAi Tė-veR bic kie nė

16 Ibid., s. 63.
17 Ibid., s. 272, 280–281.

18 Ibid., s. 255–258.
19 Disput Nachmanida, s. 54.

krikš čio niš ka po zi ci ja. Prie jau at ėju sio krikš čio nių 
Me sijo ar vil tin go Jo lau ki mo bei dar dvi ejų didžiųjų 
klau si mų – Kris taus die viš ku mo ir sam pro ta vi mų apie 
tikrą ją re li gi ją – grįž ta ma svars tant dau ge lį ki tų tei
gi nių. Kiek vie na veikalo potemė ar gu men tuo ja ma su 
ne įti kėti na įtai ga ir daž nai pa punk čiui iš var di ja mais 
įro dy mais. Iza o kas ran da be veik de šimt po žy mių, jog 
Kris  tus nėra lauk ta sis Me si jas, ir su skai čiuo ja net 
20 ne iš si pil džiu sių pra na šys čių, pa ro dy sian čių Me si jo 
at ėji mą. Ir iš kar to pa ti ki na – jos tik rai iš si pil dys: 
„Die vas yra ne žmo gus, ku ris me luo ja“16.

„Ti kėji mo su tvir ti ni me“ re li gi nė po le mi ka su si pi na 
su vi suo me nės gy ve ni mo re a li jo mis. Vaiz dai iš tik ro 
Iza o ko Tra kie čio gy ve ni mo virs ta krikš čio nių nu to li mo 
nuo sa vo re li gi jos ir prie sa kų iš krai py mo įro dy mais. 
„Die vas žy dus už jų nuo dėmes bau džia ir tei  sia, tai gi 
Jis ne no rėtų, kad ki ti su jais ne de ra mai elg tųsi, to dėl 
rū pi na si jais [...]. Jėzus [...] ne lie pė žy dų neap kęs ti 
ir jiems ker šy ti, bet, prie šin gai, dau giau Die vo mels
ti jiems at lei di mo.“17 Ki ta ti kių ko ne vei  ki mą Iza o kas 
Tra kie tis aiš ki no kaip krikš čio nių vi suo me nės klai dą. 
Ne pa kan tu mas vir to ne pa klu si mu Die vo va liai. 

Tik Ro ji Re li gi jA

Iza o kas Tra kie tis laisvai dėlio ja Bib  li jos ci ta tas ir 
kon struo ja at ei ties pa sau lio vi zi ją. „At ei ty je, tik ro jo 
Me si jo lai kais, mes vi sa me pa sau ly je iš pa žin si me tik 
vie ną ti kėji mą ir re li gi ją“. Ka rai mų po le mis tas ieš ko 
at sa ky mo į tuo me tu, at ro do, vi siems ak tu a lų klau 
simą: „...ku riai iš tri jų šian die nos pa sau ly je esan čių 
religi jų lem ta bū ti at ei ty je – iz ra e li tų, krikš čio nių 
ar iz ma e li tų tau tų re li gi jai [...]. Tai gi ran da me daug 
pa tvir ti ni mų, kad iz ra e li tų tau tos re li gi ja ir jos se
kėjai to liau gy vuos, o ki tos re li gi jos ir jų ša li nin kai 
nu stos bu vę. Pra na šas ypač mi ni tas pa čias Edo mo 
ir Iz ma e lio tau tas [krikš čio nis ir iz ma e li tus], nes šios 
Im pe ri jos yra už val džiu sios Je ru za lę... Pra na šas Jo
e lis sa kė taip: Jeruzalėbusšventa,svetimiejiniekad
daugiauper ją ne beis (Jl 4,17). Įvar dyda mos prie šą 
iš ky la abi tau tos, bū tent Edo mas ir Iz ma e lis... Ma tai, 
pra na šas Izai jas: Visi,kaspasišvenčiairapsivalo,ei
damiįalkus (Iz 66,17) – apie Iz ma e lio vai kus, apie 
tuos pa čius, ku  riems anksčiau su tep tų jų var dą pri dėjo, 
[...] nes jie išo riškai at ro do šven ti ir šva ri na si [...] 

pen kis kar tus per dieną sa vo kū ną ap si praus da mi, 
sa vo veiks mais nė ra ty ri, prie  šin gai, su si te pę ir su
si ter šę pik tais po el giais bei gei du liu... Po to jis sa ko: 
kasvalgokiaulieną,ropliusirpeles (Iz 66,17) – apie 
Edo mo vai kus arba krikš čio nis, ku rie val go kiau lie ną, 
o iz ma e li tai ne val go. To liau jis tei gia: pražusdrauge
(Iz 66,17). Va dina si, iz ma e li tai ir krikš čio nys vie ną 
kar tą iš  nyks drau ge“18.

Pa sau lio, ku ria me yra vie na tik ra re li gi ja, vaiz di nys 
pa trauk lus vi sų re li gi jų ša li nin kams, tu rėju siems skir
tin gas šio sie kio re a li za ci jos ga li my bes. LDK vie nos 
re li gi jos vaiz di nys Lie tu vos sta čia ti kius pa stū mėjo į 
Bras tos uni ją, o Ka ta li kų Baž ny čią ska ti no plės ti mi
si jas tarp ne krikš čio nių.

TE LA IG NEA SA TA NAE

Iš kal bin gas krikš čio nių at sa kas į Iza o ko Tra kie čio 
fa ta mor ga na bu vo lo ty niš ko „Ti kėji mo su tvir ti ni mo“ 
ver ti mo įtrau ki mas į še šių an ti krikš čio niš kų teks tų 
rin ki nį Te la ig nea sa ta nae. Pir mus vei ka lo ver ti mus 
į is pa nų ir vo kie čių kal bas pa ren gė Is pa ni jos bei Vo
kie ti jos žy dai. Heb ra jiš ką teks to nuo ra šą keis to at si
tik ti nu mo dėka įsi gi jęs tei sės ir ry tų kal bų pro fe so rius 
Joh nas Chris to fo ras Wa gen sei li jus iš ver tė į lo ty nų 
kal bą. Ne pla nuo tas teks  to „de mas ka vi mas“ iš krei pė 
pir mi nes Iza o ko Tra kie čio idėjas ir tiks lus. „Ti kėji mo 
sutvir ti ni mas“ vir to  ti pi niu an ti vei ka lu. An tra ver
tus, lo ty niš ko Iza o ko Tra  kie čio Libermunimenfidei 
įtrau ki  mas į Te la ignea sa ta nae kar tu su gar siau siais 
Vi dur  am žių Eu ro pos žy dų ir krikš čio nių po le mi kos 
vei kalais jau bu vo pri pa ži ni mas. Žy miau sias į rin ki nį 
pa kliu vęs dis pu to tarp žy dų ir krikš čio nių pa vyz dys 
yra 1263 m. Barse lo no je Ara go no ka ra liaus Jo kū bo 
I su reng ta po le mika tarp iš ki laus žy dų mo ko vo 
Mo zės Nach  ma ni do ir nau jak rikš to žy do do mi ni ko
nų vie nuo lio Pau liaus Krikš čio nio. Ją su stab dęs pats 
ka ralius, sa ky da mas Nach ma ni dui: „Te gu dis pu tas 
nu trūks  ta, nes aš ne ma čiau nė vie no žmo gaus, ku ris 
klys  da mas viską   taip ge rai ar gu men tuo tų, kaip tai 
pa da rei tu“19. Taik lus įver ti ni mas per tei kia vi sų vėliau 
vy ku sių dis putų dva sią – opo nuo jan tys ne krikš čio nys 
vi sa da klys ta. To kio mis ap lin ky bėmis su si kal bėji mo 
ne ga lėjo nė bū ti. Vie ni gy nėsi, ki ti puo lė, vil da mie si 
už si spy ru sių klys tan čių jų iš ga nin go at si ver ti mo. 
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An ta no Vi vuls kio fe no me nas nuo lat do mi na lie tu vių 
bei len kų me no ty ri nėto jus. Re demp to rių vie nuo lio 
Tėvo Franciszeko Úwi ą te ko 1939 m. iš leis ta kny ge lė 
ap gau bė šio me ni nin ko as me nį he roiz mo skrais te1. Nuo 
tada savo  tiš kai ka no ni zuo ta ne tik jo biog ra fi ja, bet ir 
kūrybos in ter pre ta vimas.

Vi vuls kio kū ry bos ke lias tru
ko vos 20 me tų. Jo tėvai ki lę iš 
Lie tu vos ba jo rų, pats jis gi mė 
Ru si jos gi lu mo je,  pra džios 
moks lus ėjo Min tau jo je, kur 
mo ti na, tėvui mi rus, at si ve
žė še še rių su pu se me tų sū nų 
ir tris jau nes nes už jį duk ras. 
Vėliau mo kėsi Chy ro vo (Ga li
ci ja) jėzui tų gim na zi jo je, 1897 
m. pra dėjo stu di juo ti ar chi tek
tū rą Tech nis che Hoch schu le 
Vie no je, 1902–1907 m. mo kėsi 
skulp tū ros Pa ry žiaus Éco le 
Na tio nal de Beaux Arts. 1904 
ir 1905 m. ke lia vo po Ita li ją, 
Angli ją, Bel gi ją. Pa si žy mėjo 
ne ei li ne eru di ci ja. Vi vuls kis – 
pir ma sis ar chi tek tas iš Lie tu
vos, ca ro lai kais stu di ja vęs už 
va ka ri nės im pe ri jos sie nos. Jo 
me ni nis pa li ki mas nėra gau sus. 
Lie tu vos dai lės mu zie jus sau
go apie 70 skulp tū ros dar bų. 
Dau gu ma jų – tai Pa ry žiaus lai ko tar pio fi gū rų ir kom
po zi ci jų etiu dai, yra ke le tas už baig tų por tre tų, ke li pa
sta tų ma ke tai. Vi vuls kis yra su kū ręs pen kias pa min kli   
nes skulp tū ras, iš ku rių įgy ven din tas tik Žal gi rio pa
min klas Kro ku vo je. Me ni niu įtai gu mu jam pri lygs ta 

An TA no vi vuls kio kū Ry bos 
kel Ro džiAi

Ni jo lė Luk šio ny tėTol vai šie nė

Trys Kry žiai – pa min klas, esan tis tarp skulp tū ros 
ir ar chi tek tū ros. Ži no mi ke tu ri jo ar chi tek tū ri niai 
su  many mai: dvi kop ly čios (Ši lu vos ir Mors kie Oko 
Tat ruo se) ir dvi Švč. Jėzaus Širdies ti tu lo baž ny čios,  
ku rių pir mo ji skir ta Kro ku vo je jėzui tų pa skelb tam 

kon kur sui ir ne re a li zuo ta, ant 
ro ji – pra dėta sta ty ti Vil niu je  
ir ne už baig ta.

Ko dėl tad Vi vuls kis aukš tai 
ver tin tas ne tik Lie tu vo je, ku ri 
XX a. pra džio je ne ga lėjo pa si
gir ti ar chi tek tų bei skulp to rių 
per tek liu mi, bet ir Len ki jo je? 
Kuo patrauk lūs jo dar bai?

Vi vuls kio kū ry bo je tar si leit
mo ty vas kar to jo si ke lios me ni
nės idėjos, gi liai jau di nu sios jį 
pa tį. Iš es mės visa, ką jis iš
plėto jo ir įgy ven di no, su ma ny
ta pa čiu in ten sy viau siu – Pa
ry žiaus stu di jų – lai ko tar piu 
1903–1907 m., t. y. iki Žal gi rio 
pa min klo už sa ky mo.

Am ži nin kų liu di ji mu, dar 
vai kys tėje ir pa aug lys tėje Vi
vuls kis mėgo lip dy ti iš mo lio 
ar ba plas ti li no jį su pu sių žmo
nių at vaiz dus, iš po pie riaus 
kar py da vo si lu e tus, džiaug da
ma sis pa gau tu pa na šu mu2. Tu

rėjo įgim tą por tre tis to ta len tą, ta čiau tik Pa ry žiaus 
dai lės aka de mi jo je pra leis ti še še ri me tai su bran di no 
pro fe sio na lų skulp to rių. Aka de mi jo je gy vo mo de lio (fi
gū ros ir gal vos) stu di joms bu vo ski ria mas ypa tin gas 
dėme sys. Žvelg da mi į Vi vuls kio mo de liuo tus vei dus, 
tu rime pri pa žin ti, jog jis la biau re a lis tas ne gu im pre

ni jo lė luk šio ny Tė-Tol vAi šie nė (g. 1954) – ar chi tek tū ros 
is to ri kė, hu ma ni ta ri nių moks lų dak ta rė (1984). nuo 1977 m. 
dir ba Ar chi tek tū ros ir sta ty bos ins ti tu te, nuo 1996 m. – vy tau to 
di džio jo uni ver si te te.

dailė

Antanas vivulskis. vysk. kazimiero M. Michalkevičiaus 
biustas. bronza. ldM

1 o. Fr. Úwi ą tek Re demp to rys ta, Jas ny i moc ny duch An to ni Wi wuls ki 
(1877–1919), Wil no, 1939.

2 cel lo, „An to ni Wi wuls ki (syl wet ka aneg do tyc zna)“, in: Ku rier Wars-
zaw ski, 1910, nr. 139, s. 8–9.



44 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 1–2

sio nistas, nors Pa ry žiaus mo kyk la, Au gus te’o Ro dino 
ir Emi  le’ioAn toi ne’o Bour del le’io įta ka ne ga lėjo ne pa
lik ti pėd sa ko. Por tre tas Vi vuls kiui bu vo svar bus kaip 
arti  miau sios na tū ros – at ski ro as mens – pa ži ni mo 
priemo nė. Jo rei kėjo ei nant į tiks lą, bet pats jis dai
li nin kui ne bu vo tiks las.

Ty ri nėto jams ži no mi ke li vy rų por tre tai – trys iš 
jų lip dy ti Pa ry žiu je, da tuo ja mi 1911–1912 m. (Ipo li
to Kor   vinMi lev skio, Dro M., ne nu sta ty to as mens), 
ir ke tu ri mo te rų por tre tai, ku rie yra ly riš kes ni už 
vy rų (Mergai tės, Pa gy ve nu sios mo ters, Ku ni gaikš tie
nės Ogins kos, Se nu tės). Vi si at lik ti iš ne pa tva rios 
me džia gos – gip so. Vie nin te lis vys ku po (die ce zi jos 
ad mi nist ra to riaus) Ka zi mie ro Mikalojaus Mi chal ke
vi čiaus bius tas, su kur tas Vil niu je po 1913 m., yra 
lie tas iš bron zos. Jis, kaip ir ki ti at vaiz dai, liu di ja 
apie ati dų ir šil tą por t re tuo ja mo as mens ste bėji mą 
bei per tei ki mą.

Vi vuls kis yra su kū ręs fi gū ri nių etiu dų: juo se stu
dija vo ju de sį, ana to mi ją, per fi gū rą sie kė iš reikš ti 
norimą nuo tai ką. Na tū ra lu, jog pra de dan tis me ni
nin kas ža vėjo si findesiêc le po pu lia riu sim bo liz mu ir 
lip dė ale go ri nes kom po zi ci jas („Li ber tééga li té“, 1904; 
„Ba das“, ir kt.). Nėra už baig tų fi gū ri nių kom po zi ci
jų, labai ryš kių, įtai gių – taip pat. Ma tyt, au to riui 
šie darbai nebu vo sa vi tiks liai – jie pa si tar na vo ruo
šian tis svarbesniems su ma ny mams – pa min kli nėms 
kom po zi cijoms. 

Dau gia fi gū ris skulp tū ri nis pa min klas – tai pir ma 
kū  ry bi nė idėja, už de gu si Vi vuls kį. Tik riau siai ji pa
stū mėjo iš kart po ar chi tek tū ros stu di jų sto ti į Pa
ryžiaus dai lės aka de mi ją. Per skulp tū ri nį pa min klą 
jis troško kal bėti apie sa vo kraš to gar bin gą pra ei tį 
ir esa mos si tu a ci jos dra ma tiz mą. Pa min klo kū ri
mas reiš  kė sakra lų tar na vi mo Tėvy nei veiks mą, 
meilės jai iš  pa  ži ni mą.

Pir mą sias pa min kli nes kom po zi ci jas Vi vuls kis lip dė 
sa vo ini cia ty va. Jos bu vo iš ne pa tva rių me džia gų, tad 
dau gu ma ne iš li ko (ži no mos iš ap ra šy mų ir nuo trau kų). 
Tai kom po zi ci ja „Že mai čiai“, ar ba „Os tat ni“, 1901 m. 
eks po nuo ta Kro ku vo je3, pa min klas Lie tu vos di džia
jam ku ni gaikš čiui Kęs tu čiui (1904, es ki zas sau go mas 
Lie tu vos dai lės mu zie ju je) ir kon kur si nis pro jek tas 
Ta do Kos ciuš kos pa min klui Va šing to ne (1906), ku
ris, kaip per vėlai pri sta ty tas, or ga ni za to rių pri im tas 
ne bu vo. Vi sos šios kom po zi ci jos pa si žy mi iš plėtotu 
siu že ti niu pa sa ko ji mu ir yra la biau bū din gos li te ra
tū riš kam XIX a. pa bai gos sti liui ne gu XX a. pra džiai. 
Ku ni gaikš tis Kęs tu tis vaiz duo ja mas ant žir go pa lenk ta 
gal va, ste bin tis prie šą, po sta men to pa pėdėje – trys 
lie tu vių ka riai su šu ni mi, pa si ren gę gin tis. Kos ciuš
kos fi gū ra pa kel ta ant aukš to po sta men to, ap link ku rį 
iš dės ty tos ke tu rios su ki lėlių fi gū ros, len tos su įra šais, 
her bai. Am ži nin kams dar bai pa ti ko, nes tu rėjo tau
ti nės dva sios4.

Pa ma tęs šiuos pro jek tus, Ig na cy’is Ja nas Pade rew
skis ry žo si už sa ky ti iš sva jo tą Griun val do pa min klą 
Vi vuls kiui, ne pai sy da mas sil pnos me ni nin ko svei ka
tos. Vi vuls kis te sėjo šį dar bą – tai pir mas įgy ven
din tas mo nu men ta lus jo kū ri nys. Na tū ra laus dy džio 
fi gū rų mo de liai bu vo lip do mi iš nuo mo to je dirb tu vėje 
su spe cia lia pa kėli mo įran ga; ta čiau prieš tai Vi vuls
kis da rė vi sų jų ana to mi nes stu di jas bei por tre tus 
iš na tū ros. Nu lie tos iš bron zos ži no mo je Pa ry žiaus 
I. Mal le set et Cie fir mos lie jyk lo je, skulp tū ros at ga
ben tos į Kro ku vą. Pa min klą Vi vuls kis pa da rė per du 

Antanas vivulskis. nukryžiavimas. 
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4 Ro merówna H., „sztu ka w Pa ryýu“, in: Ku rier Li tew ski, 1908, 
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me tus – jis ati dengtas 1910 m. lie pos 15 d., mi nint 
500ąsias Žal gi rio mūšio me ti nes. Šia me kū ri ny je at
si sklei dė pro fe si nė Vi vuls kio – skulp to riaus ir ar chi
tek to bran da. Pa min klo me ni nė kal ba la ko niš ka ir 
drau ge la bai įtai gi. Fi gū rų eks pre si jo je, pa vir šiaus 
mo de lia vi me jau čia ma pran cū zų mo der nio sios plas
ti kos įta ka (po ka ri nė pa min klo kopi ja tų bruo žų ne
be tu ri). Pa min klo kom po zi ci jos sprendi mas gi mė ne 
iš kar to. Pa ry žiu je, Ado mo Mic ke vi čiaus mu zie ju je, 
iš li ku si pra di nio va rian to fo to gra fi ja, kurio je ma ty ti 
dvi ejų rai te lių skulp tū ros ant po sta men to. Vy tau to 
ir Jo gai los di le mos Vi vuls kis ne no rėjo spręs ti vie nos 
ku rios pu sės nau dai. Tai vi siš kai su pran ta ma, nes 
pats jau tėsi uni ji nės Tėvy nės sū nu mi. Vėliau, me ce
na tui pa gei dau jant, pa lik ta tik Jo gai los skulp tū ra. 
Kla si ki nę rai to val do vo pa min klo sche mą Vi vuls kis 
pra plėtė, po sta men to pa pėdėje įkom po nuo da mas Lie
tuvos didžiojo ku ni gaikš čio Vy tau to fi gū rą ir siu že
ti nes gru pes. Juo zas Tu masVaiž gan tas įspū džiuo se 
iš ati den gi mo iš kil mių ak cen ta vo, jog kū ri nys esąs 
lietu  viškos dva sios: su si mąs ty mo nuo tai kos jame dau
giau, negu di džia vi mo si ir pom pas ti kos5. At kreip ti nas 
dėme  sys į per so na žų vi di nę ener gi ją ir iš ori nę jėgą – 
tai ne vien Žal gi rio mū šio ka riai, bet ir sim bo liš ki 
at gimstan čios tau tos he ro jai.

Ant ra Vi vuls kį įkvėpu si me ni nė idėja bu vo kry žius. 
Jis ieš ko jo tin ka mos skulp tū ri nės ir ar chi tek tū ri nės 
šio sim bo lio in ter pre ta ci jos. Idėja nuo sek liai iš plau kė 
iš pa ties me ni nin ko dva si nio bū vio. Na mie ir Chy rovo 
gim na zi jo je gau tas auk lėji mas bei vėles nė pa tir tis vis 
la biau stip ri no su vo ki mą, jog tar nys tė me nui ir Tėvy
nei yra tar nys tės Die vui iš raiš ka, kon kre ti jos for ma. 
Kry žius – krikš čio niš ko ti kėji mo ašis – tu rėjo bū ti 
daž nas jo ap mąs ty mų ob jek tas. Tai ma ty ti iš es ki ziš kų 
kom po zi ci jų Evan ge li jos te mo mis – Kris tus Aly vų so
de, Kris tus vai ni kuo ja mas erš kėčiais, Nu kry žia vi mas 
(jos sau go mos Lie tu vos Dai lės mu zie ju je).

Ar chi tek tū ro je kry žiaus for ma pir mą kart atsiranda 
Ši lu vos kop ly čios 1903 m. es ki ze, pa grin di nio fa sa do 
kom po zi ci jo je. Čia ji ne ga ty vi (įgi lin ta), o 1905–1906 m. 
pro jek te – iš ki li6. Mors kie Oko kop ly čios 1907 m. 
projek te kry žiaus pa vi da las sta ti nio kor pu se dar ne 
ryškus, o 1911 m. va rian te jis jau le mia vi są kop ly
čios ar chi tek to ni ką. 1905 m. su kur ta me Kro ku vos 
bažny čios kon kur si nia me pro jek te vie ną do mi nuo
jan tį bokš tą iš prie kio tar si ap glėbia mo nu men ta lus 
kry žius7. Ki ta me, dvi bokš čia me va rian te8, kry žiaus 
sim bo lio įjun gi mas į pa sta tą plėto ja mas dar drą siau. 
Kry žiai iš dėsty ti vi so se bokš tų pu sėse, kry žiaus for ma 

suteik ta pa grin di niam lan gui virš por ta lo ir tran sep
tų lan gams. Pana šiai kom po nuo tas ir kiek vėles nis 
vien bokš tis Vil niaus Švč. Jėzaus Šir dies baž ny čios 
va rian tas. Lo ty niš ko kry  žiaus for ma, ku ri krikš čio nių 
sak ra li nėje ar chi tek tū ro je sim bo li zuo ja iš ga ny mo ke
lią, iš įpras ti nio pa slėp to bū vio (pla no) per ke lia ma į 
iš oriš kai re gi mą pa vi da lą (fa sa dus). Plas ti nė kry žiaus 
in ter pre ta ci ja bu vo Vi vuls kio at ra di mas – nie ko pa na
šaus ne pa si tai ko nei am ži nin kų dar buo se, nei anks
tes nių epo chų ar chi tek tū ro je. Šią for mą au to rius 
įvairiai va ri ja vo, net gi ban dė įkom po nuo ti pa min klų 
po sta men tuo se. De ja, re ali zuo ta ji tik vie na me kū ri
ny je – Ši lu vos kop ly čio je. Kry žiaus in ter pre ta ci jos 
plas ti nį ori gi na lu mą pa stebėjo XX a. ket vir to de šimt
me čio ar chi tek tai, ren gę Švč. Jėzaus Šir dies baž ny čios 
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Vil niu je už bai gi mo pro jek tus. Pro jek tų yra net ke le tas, 
ne re tai jie klai din gai pri ski ria mi pa čiam An ta nui Vi
vuls kiui. Im pro vi zuo da mi jų au to riai kry žiaus for mą 
taip sti li za vo, jog vi di nę pras mę vi siš kai už go žė išori
nis efek tin gu mas.

Nau jos, ne iš ban dy tos už duo tys Vi vuls kiui te ko Pir
mo jo pa sau li nio ka ro me tais. Pa si nau do da ma val džių 
kai ta, Vil niaus vi suo me nė sku bėjo įam žin ti bran gias 
vie tas ir įvy kius. Vi vuls kiui už sa ky ti net trys me mo
ria li nio po bū džio dar bai; vi suo se juo se vie naip ar ba 
ki taip in ter pre tuo ta kry žiaus te ma. 1916 m. va sa rą 
pran    ciš ko nų vie nuo lių kan ki nių at mi ni mui ant Pli ko jo 
kal no pa sta ty tas Tri jų Kry žių pa min klas. Vi vuls kis jį 
kū rė iš gelž be to nio, su jung da mas ar chi tek to ir skulp   to
riaus pa tir tį. Kry žiaus for ma, ne sais to ma pa pil do mų 
funk ci jų (pa sta to struk tū ros), čia su skam ba vi sa pil

nat ve ir gry nu mu. 1917 m. rug pjū čio mėne sį Pi lies kal
ne, ant Zig man to Sie ra kaus ko ir ki tų 1863 m. suki lėlių 
ka po pa sta ty tas me di nis kry žius9. Įpras tą Lie tu vo je 
me di nio kry žiaus pa vi da lą Vi vuls kis pa pil dė mo der
niai sti li zuo tais in ka ro ir šir dies mo ty vais. 1917 m. 
spa lio 14 d. Vil niu je bu vo šven čia mos Kos  ciuškos  
100o sios mir ties me ti nės; ta pro ga Šv. Jo no bažny  čio je 
pa šven tin ta pa min kli nė len ta, Vi vuls kio pa  dary ta iš 
gip so. Fi gū ra, įra šas ir ki ti at ri bu tai įkom po nuo ti į  
nu lauž to kry žiaus pa vi da lo plokš tę. Tai pas ku ti nė 
Vi vuls kio kū ry bo je va ria ci ja kry žiaus te ma.
Trečią me ni nę idėją žo džiais yra iš sa kęs pats au to

rius. Laiš ke, ra šy ta me 1903 m., ruo šian tis pro jek tuo ti 
baž ny čią Kro ku vo je, jis kal ba apie pa sta tąpa min klą: 
„ka dan gi [baž ny čia] sta to ma tar si pa min klas Jėzaus 
Šir dies gar bei, pat sai sta ti nys tu ri bū ti pa min kliš  

kas ir mo nu men ta lus, ma sy vus ir ga
lin gas, im po nuo jan tis sa vo vi su ma“10. 
Baž ny čia – gelbs tin čio No jaus lai vo 
me ta fo ra, baž ny čios pa sta tas ga li bū
ti pa min klu, tal pi nan čiu įvai riau sias 
sta ty to jų in ten ci jas. Pa mink liš ku mas 
bū din gas vi soms Vi vuls kio pro jek tuo
toms baž ny čioms ir kop ly čioms.

Anks ty viau sio ir vie nin te lio už baig 
to sta  ti nio – Ši lu vos kop ly čios – pa
skir tis ypa tin ga: ji žy mi Švč. Mer gelės   
Ma ri jos ap si reiš ki mo vie tą. Pa sta to 
for   ma pri me na obe lis ką; įėji mo pu sėje 
fa sa dą skai do kry žius, ki to se pu sėse – 
di de li smai lia ar kiai lan gai. Priean  giai 
su ko lo nėlėmis ir dro ži nėtais le li jų 
or na men tais bu vo pa da ry ti iš me
džio (su nai kin ti kei čiant mū ri niais 
1956–1959 m.). Pau lius Ga lau nė 
Šilu vos kop ly čio je įžvel gė lie tu viš kų 
var pi nių tū rio at kar to ji mą11, o Ka zi
mie ras Ja sėnas – lie tu viš kų kry žių ir 
Egip to pi lo nų mo ty vus12. Iš tik rų jų tai 
obe lis ko įvaiz dis, ku rį ar chi tek tas dar 
aki vaiz džiau nei Ši lu vo je pa nau do jo 
Mors kie Oko kop ly čio je. Obe lis ko for
ma vi sų pir ma aso ci juo ja si su Egip to 
kul tū ra, nors bu vo pla čiai nau do jama 
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vėles niais lai kais. Abie jų kop ly čių (Ši lu vos ir Mors kie 
Oko) for ma mak si ma liai kon den suo ta ir dėl to įtai gi. 
Tai la biau skulp to riaus, ne gu ar chi tek to kū ri niai.

Baž ny čios tū rį kom po nuo ti sun kiau – jis išskai dy
tas, pra smi niai ak cen tai su da ro pul suo jan čią se ką. 
Vi vuls kį ar chi tek tą for ma vo Vie nos mo kyk la, ku rio je 
jis įgi jo aka de mi nius pa grin dus, ta čiau nė kiek ne 
men kes nę įta ką da rė Pa ry žius. Pro jek tuo da mas baž
ny čias, Vi vuls kis rėmėsi XIX a. pran cū zų is to riz mu, 
ypač jam bū din gu ne oro ma ni kos sti liu mi. Per ėmė 
ro ma ni nių ba zi li kų tū rio sche mą, fa sa dų skai dy mą. 
Ne abe jo ti ną po vei kį da rė Sac réCњur baž ny čia ant 
Mon mar tro kal vos Pa ry  žiu  je (1876, arch. Paul Aba die), 
skir ta Šven čiau sios   Jėzaus Šir dies kul tui, in ten sy viai 
plin  tan čiam ka tali  kiš kuo se kraš tuo se. Jos kon kur sui 
buvo pa teik ta daug pro jek tų, ku riuo  se kar to jo si di džiu
lis ku po las ir virš jo iš kel  ta Kris taus sta tu la. Pa na šią 
kom po zi ci ją tu rėjo Švč. Mer ge lės Ma ri jos – jū ri nin kų 
glo bėjos baž ny čia, 1864 m. pa sta ty ta ant jū ros kran
to Mar se ly je – jos bokš tą vai ni kuo ja Die vo Mo ti nos 
skulp tū ra. Baž ny čių ar chi tek tū ro je Vi vuls kis sie kė 
mak si ma lios sak ra lumo raiš kos, ku rios pavyz dys jam 
bu vo ku po li nė ba zi li ka, pe rėmu si gy vą anks ty vo sios 
krikš čio ny bės dva sią.

An ta nas Vi vuls kis pir mą kart Lie tu vo je ir Len  ki
joje baž ny čios pa sta tui pa nau do jo gelž be to nį. Šią 
naują kon struk ci ją anks čiau siai įsi sa vi no pran cū zų 
ar chi tek tai. Kai Vi vuls kis at vy ko mo ky tis į Pa ry žių, 
Mon mart re bu vo sta to ma Ana to le’io Bau dot su pro
jek tuo ta Šv. Jono Evan ge lis to baž ny čia iš gelž be to nio 
(1897–1904). Vėliau jis tik riau siai ma tė An to nio Gau di 
pa sta  tus Bar se lo no je. Ta čiau iš ori niai nau jos tech ni
kos efek tai Vi vuls kio ne vi lio jo; jis li ko iš ti kimas tra
di cinei sak ra li nio pa sta to erd vės ir pla no san da rai. 

1905 m. Vi vuls kis lai mėjo Švč. Jėzaus Šir dies baž
ny čios Kro ku vo je kon kur są. Ap do va no tas dvi bokš tis 
pa sta to va rian tas, ta čiau dėl bran gu mo jis ne bu vo įgy
ven din tas. Tą pa tį pro jek tą 1907 m. au to rius pa siū lė 
nu ma ty tai sta ty ti Švč. Jėzaus Šir dies ti tu lo baž ny čiai 
Vil niu je. Sta ti nio kom po zi ci jo je svar biau sias ak cen tas 
su telk tas į ku po lą su Kris taus sta tu la Jėzaus Šir dies 
at vaiz de. Tai užuo mi na į te olo gi nį Baž ny čios su ta pa
ti ni mą su mis ti niu Kris taus kūnu. Ta čiau skulp tū ros 
plas ti nio spren di mo Vi vuls kis ne iš bai gė. Re a li za vi mui 
jis pa ren gė vien bokš tį pa sta to va rian tą. Pa na šiai, kaip 
Pa ry žiaus Sac réCњur baž ny čio je, bokš tas pri glaus   
tas prie ap si dės. Jis tu rėjo bū ti 80 met rų aukš čio, 
smarkiai aukš tes nis už ku po lą ir tap ti nau ja ver ti ka
lia do mi nan te Vil niaus pa no ra mo je. Tai kom pli ka vo 

Antanas vivulskis. Morskie oko koplyčios projektas. 
1911. k. stefanskio piešinys. 

ku po lo kom po zi ci ją – pas ta ro jo mon ta vi mą ar chi tek
tas vis ati dėlio jo, ma tyt, no rėda mas pa to bu lin ti pir
mi nį su ma ny mą. Ta čiau nei bokš to, nei ku po lo sta
ty ti ne pra dėjo. Per 1913–1915 m. bu vo su mon tuo tas 

gelž be to ni nis pa grin di nio kor pu so kar ka sas, iš lau ko 
ap mū ry tas ply tų sie no mis. Mo der nios kon struk ci jos 
matėsi  sta ti nio vi du je. Po rą me tų sėk min gai vy ku sią 
baž  ny čios sta ty bą nu trau kė ka ras ir Vi vuls kio mir tis. 
Archi  tek tai, XX a. ket vir ta me de šimt me ty je ren gę jos 
užbai gi  mo pro jek tus, smar kiai nu to lo nuo pir mi nės Vi
vulskio idėjos. Pro jek tai li ko ne įgy ven din ti, o baž ny čios 
pa sta tas, 1917–1962 m. buvęs sak ra li nės pa skir ties, 
su nai kin tas mū ri jant sta ty bi nin kų kul tū ros rūmus. 

Vi vuls kio me ni nės idėjos re zo na vo to me to vi suo me
nės lū kes čiams, tar si ver smė gai vin da mos ori gi na lios 
kū ry bos iš troš ku sią am žiaus pra džios kul tū rą. Dėl to 
jo kū ri niai bu vo ir te bėra pa trauk lūs. Ty ri nėto jai šį 
au to rių ne re tai lai ko mo der nis tu, ab sor ba vu siu pran
cū zų mo kyk los įta kas, bei gelž be to nio pa nau do ji mo 
pio nie riu mi Lie tu vo je. Rei kėtų at kreip ti dėme sį, jog  
no  va ci jos Vi vuls kio dar buo se bu vo tik prie monė. 
Idėjos ir tiks lai šį me ni nin ką glau džiai su sie jo su 
tra di  cijo mis. 
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Apie kultūros politiką

IRENA VAIŠVILAITė

Pastabos

Praėjusių metų pabaigoje Atviros Lie
tuvos fondas pristatė nepriklausomai 
finansų analitikei Margaritai Star
kevičiūtei užsakytą Lietuvos kultūros 
finansavimo analizę. Pagrindinė jos 
išvada buvo ne gai lestinga – iš esmės 
Lietuvos kultūrai skiriamus pinigus 
„suėda“ nepersitvarkiusio, sovieti
niais laikais susiklosčiusio kultūros 
įstaigų ir instituci jų tinklo išlaikymas. 
Pats tas tinklas yra neefektyvus, 
besirūpinantis visų pirma savo 
išlikimu ir todėl labai blogai tenki
nantis Lie tuvos žmonių poreikius. 

Kelias dienas prieš šį pristatymą 
buvo paskirtos 2000 metų Nacionali
nės premijos. Nacionalinių premijų 
komiteto pirmininkas Sigitas Geda, 
kalbėdamas per Lietuvos televiziją 
apie šį prestižiškiausią įvertinimą 
skyrusios komisijos darbą, prasitarė, 
kad skirstant premijas ne paskuti nėje 
vieto je būna ir socialiniai sumeti
mai – pir mininko žodžiais tariant, už 
Na ciona linę premiją skurstantys me
nininkai gali bent vaistų nusipirkti. 
Vargu ar galima geriau pristatyti 
kul tūros kū rėjų aplinkoje paplitusį 
po žiūrį į kul tūros finansavimą. 

Jau dešimt metų Lietuvoje kalbama 
apie kultūros politikos gaires, bet 
jo kių  esminių pakitimų šioje srityje 
nematyti. Finansiniai valstybės sun
kumai kultūros prioritetų nebuvimą 
tik paryškino. Kultūrai skirtų pinigų 
nepakanka vegetuojančioms kultūros 
institucijoms išlaikyti. Jos už siima 
lobizmu, siekdamos kaip įmanoma 
daugiau išpešti iš pustuštės vals
tybės kišenės. Kultūrai skirti pini
gai yra pa(si)dalijami. Dalijimo(si) 
logika ska tina kultūrinių institucijų 
vadovus geruoju ir bloguoju bandyti 
patekti kuo arčiau pinigų skirstymo. 

Pakanka pažvelgti į įvairių kultūros 
finansa vimą remiančių komisijų ir 
komitetų narių sąrašus – per pasta
ruo sius dešimt metų juose įsitvirtino 
kūrybinių sąjungų ir nacionalinių 
kultūros institucijų atstovai arba net 
vadovai. Procesas akivaizdus. Pa vyz
džiui, Na cionalinės premijos komitetą 
prieš dešimt metų sudarė visų pirma 
kritikai. Būtent todėl pačių pirmųjų 
Nepriklausomybės metų Nacionali
nės premijos buvo „neortodoksinės“, 
žy min čios tikrai Lietuvos kultūrai 
svarbius reiškinius. Tačiau pamažu 
įvy ko „restauracija“ – Nacio nalinės 
pre mijos komisijoje kaip ir kituose 
komitetuose atsidūrė kū rybinių są jun 
gų pirmininkai ir Nacionalinė pre mija 
vis labiau tapo pa(si)da lijama. 

Vienas kultūrinės strategijos stokos 
ženklų – įsigaliojusi labai prasta, bet 
tobulai nomenklatūrinė praktika – ne
viešinami nei finansavimo prašymai, 
nei pinigų skyrimai kultūrai. O gaila, 
nes užmetus akį į pusiau vie šus du
omenis, akivaizdu, kad liūto dalį iš 
kultūros finansavimo pinigų gauna 
būtent kūrybinės sąjungos ir kai ku
rios nacionalinės kultūrinės insti
tucijos. Sudėjus tiesio ginį biudže
tinį finansavimą, leidinių rėmimą, 
valstybės remiamus projektus bei 
valstybės mokamas stipendijas, susi
daro nema žos iš biudžeto skiriamos 
sumos, ku rios dažnai jokiu pavidalu 
nepasiekia kultūros vartotojo. 

Vienu žodžiu, šiuo metu kul tūros 
finansavimas visų pirma sie jamas 
su kultūrininkų rėmimu. Sovie tinė 
logi ka.  Nesunkiai būtų galima nu
statyti,  kada ta logika vėl sugrįžo 
į Kultū ros  mi nisteriją, bet tai ne 
mū sų reikalas. Svarbiau tai, kad kol 
kas negirdėti jokių kalbų apie vals

tybinės kultūros politikos keitimą. 
Kalbama tik apie tai, kad pinigų 

kul tūrai nepakanka, ir kaip stygiaus 
įrodymas pateikiamas skurstantis iš 
nesenos praeities pavel
dėtas kultūros institu
cijų tinklas ir profesio
nalūs kultū ros kūrėjai.  
Į „kultūros“ pinigus įs
kai čiuojama viskas – ir 
lėšos šil dy mui, remon
tams, dar buo tojų algoms, 
ir lėšos kūrybinėms są
jun goms bei jų nariams, tad nenu
ostabu, kad daž nai nelieka pinigų 
veiklai – pa rodoms, ekspona tams 
įsigyti.

Dėl to ištinka dvejopa bėda – visų 
pirma kul tūros darbininkai yra 
valstybės išlai komi, jiems nesudaro
mos nei sąlygos, nei būtinybė tuos 
valstybės kultūrai skiriamus pinigus 
už si dirbti. Todėl jie ir žiūri į kultūros 
pinigus kaip į pa šalpą. Ne paslaptis, 
kad daugelyje kultūros institu ci jų 
darbo, kvalifikacijos ir uždarbio ryšys 
sunkiai pastebimas. Ant ra, valstybė 
ne ži no, kokią naudą jos išleisti pinigai 
duoda. Ži no jimui priešinasi ir patys 
kultūros kūrėjai, sakantys, kad kul
tūros nauda yra nepamatuojama. 

Tačiau nesunku pastebėti, kad esa
ma tiesioginio visuomenės kultūros ir 
jos išsivystymo lygio ryšio. Kultūrin 
ges nės  visuomenės yra pasiekusios 
aukš tesnį ekonominės pažangos lygį. 
Ant ra vertus, ekonomiškai išsivys
čiu sios  visuomenės daugiau išleidžia 
kul tū rai. Žinoma, ryšys nėra mecha
niš kas, bet jo esama. 

Ne vienas liberalios ekonominės 
minties gerbėjas Vakaruose kurį laiką 
teigė, kad valstybė turi trauktis iš 
kultūros rėmimo panašiai kaip iš eko
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nomikos reguliavimo. Ši idėja buvo 
la bai gyva Didžiojoje Britanijoje. Prak   
tika parodė ką kita. Toli eiti ne rei
kia – pakanka ir Lietuvos statistikos. 
Skaičiai sako, kad mažėjant valstybės 
išlaidoms kultūrai, slopsta kul tūros 
vartojimas. Mažiau kultūrai išleidžia 
šeimos, mažėja teatrų, koncertų, 
muziejų lankytojų. Tai nėra būdinga 
vien Lietuvai. Dvi labai skirtingos 
šalys – Italija ir Di džioji Britanija – 
pastebėjo tą patį, kad juo ma žiau 
valstybė išleidžia kultūrai, juo mažiau 
visuomenė kultūra domisi. 

Todėl būtent pastarąjį dešimtmetį 
ir Italijoje, ir Didžiojoje Britanijoje 
prabilta apie būtinybę investuoti į 
kul tūrą. Italija, iki 1990ųjų pinigus 
kultūrai leidusi labai panašiai kaip 
Lietuva, susikaupė ir sugebėjo su da
ryti kultūros finansavimo strateginį 
planą. Įdomu, kad nedidindami bendrų 
biudžeto išlaidų, italai pajėgė su
rasti būdų gerokai padidinti kul tūros 
finansavimą; vienas šaltinių – lote
ri ja. Finansavimas yra strateginis, 
nebeduodama pinigų tik institucijoms 
išlaikyti. Bet nustatytiems priorite
tams pinigų skiriama pakankamai. 
Todėl kultūrinės institucijos pri  verstos 
pradėti persitvarkyti ir dirbti efekty
viau. Rezultatų neteko ilgai laukti – 
per pastaruosius penkerius metus 
šalyje išaugo kultūros vartojimas ir – 
nuostabus dalykas – daugiau kul tūrą 
remti pradėjo verslas, iki tol nerodęs 
ypatingo susidomėjimo. 

Kol kas nematyti ženklų, kad Li
etuvoje bus imtasi svarstyti kultūros 
strategiją. O tai reiškia, kad valsty
bei nerodant susidomėjimo kultūros 
reikalais vis mažiau domėsis ir visuo
menė. Todėl kultūrai, arba, tiksliau, 
kultūrininkams, skirtos lėšos bus 
sakytum metamos į balą, nes jos ne
pasieks kultūros vartotojų.

Margarita Starkevičiūtė, vertin
dama Lietuvos kultūros finansavimą, 
pasirinko labai paprastą kriterijų 
– ji skaičiavo, kiek valstybė išleidžia 
vienam kultūros vartotojui, tai yra 
kiek ji primoka prie teatro ar operos 
bilieto, kiek jai kainuoja vienas bib
liotekos lankytojas. Šis vertinimas 

susilaukė kultūrininkų kritikos ir 
buvo apšauktas populistiniu. Tačiau 
šis kriterijus turėtų būti vienas iš 
kultūrinės strategijos orientyrų. Vals
tybė turi remti kultūros vartojimą. 

Būtina pripažinti, kad yra kultūros 
vartojimo sričių, kurios paklūsta ko
mercijos dėsniams ir neša pelną. To
kios sritys vargu ar gali pretenduoti 
į valstybės pinigus, bet tam tikrais 
atvejais joms dera veiklą skatinančios 
lengvatos. Taip pat būtina pripažinti, 
kad tam tikra kultūros dalis yra 
nekomercinė, bet būtina vi suo menei. 
Jos rėmimas turėtų būti prioritetinis – 
tai kultūrinis švietimas, fundamenti
niai kultūros tyrimai, tam tikro 
pobūdžio leidyba, kul tūros paminklų 
bei verty bių saugojimas ir populiar
inimas. Ne būtinai visos   šios sritys 
turi būti patikėtos vals tybinėms in
stitucijoms. Tačiau valstybės parama 
privačioms ar valsty binėms instituci
joms turi būti už jų atliekamą darbą, 
o ne už patį jų bu vimą.  

Na, o kaip su kultūrininkų, visų 
pirma – su menininkų, nedirbančių 
jo kiose institucijose, išlaikymu?  
Šiuo metu Lietuvoje nusistovėjo  
praktika, kad vienaip ar kitaip valstybė 
tuos me nininkus išlaiko – moka jiems 
socialines pensijas stipendijų, sąjungų 
leidinių, tiesiogi  nio sąjungų finansavi
mo ir, ko gero, netgi premijų  pavidalu. 
Ką daryti su šia praktika? 

Visų pirma keista, kad kūrybinės 
sąjungos, kurių pirmininkai garsiai 
kalba apie europinius menininkų 
gyvenimo standartus, labai mažai 
rūpinasi padėti savo nariams prieiti 
prie Europos fondų, kurie galėtų būti 
vie nas iš alternatyvių meninės veiklos 
finansavimo šaltinių. Atrodo, kad Eu
ro pos fondais Lietuvos kūrėjai nau
dojasi savo pastangų, o ne kūrybinių 
sąjun gų dėka. Klausantis kalbų apie 
skurs tančius Lietuvos menininkus, 
kyla klausimas, kodėl nė viena 
kūrybinė sąjunga atskirai ar visos 
kartu iš jau dešimti metai valstybės 
ski riamų lėšų bei savanoriškų sąjungų 
na rių įnašų nėra sudariusios meni
ninkų savišalpos fondo, kuris reika
lui esant galėtų padėti bėdon pa

Pastabos

puolusiems mūzų tarnautojams? 
Ir tai tik vienas klausimų, kurie dėl 

mūsų išlaidų kultūrai kyla kas dien. 
Galima paminėti ir kai kuriuos kitus. 
Kodėl taip įkyriai bandoma išleisti 
krū vą pinigų vadinamųjų valdo vų rū
mų Vilniuje pastatymui, o ren gia masi 
uždaryti Lietuvos istorijos ir kitus 
lituanistinius institutus? Kodėl Vil
niaus universiteto bibliotekos durims 
skiriamos lėšos, už kurias tai pačiai 
bibliotekai būtų galima dešim čiai me
tų į priekį užsakyti geros moks linės 
periodikos arba nupirkti priėjimą prie 
kelių duomenų bazių? 

Kultūros ministerija Lietuvoje pri
klauso vadinamoms „silpnoms“ minis
terijoms, kurios nedaro įtakos valstybės 
biudžeto sudarymui ir politikai. Į 
kultūrą žiūrima kaip į išlaikytinę. 
Kartais prabylama apie investa vimą 
į švietimą, tačiau neteko girdėti, kad 
kas nors kalbėtų apie investavimą į 
kultūrą. O gaila, nes investavimas 
be strategijos neįmanomas. Kol kas, 
leisdama pinigus „kul tūrai“, Lietuvos 
valstybė nežino, ko ji tomis išlaidomis 
siekia – taigi elgiasi trumparegiškai. 
O tai reiškia, kad trumparegiškai 
ir oportunistiškai gyvena bei veikia 
nuo valstybės pri klausančios kultū
ros ins titucijos. Tuo tarpu visuomenė 
kultū ra domisi vis mažiau. Kol kul
tūros ministerija bus tik menkas ar 
di des nes lėšas skirstanti institucija, 
reikalai nesikeis. O taip bus tol, kol 
visuome nė nepradės žiūrėti nors 
kiek to liau  į priekį ir galvoti ne vien 
apie poli ti nius, bet ir apie sociali
nius tikslus. 

Kokia tokio dabartinio trumpare  
giškumo priežastis? Būki me są ži nin
gi – labai menka bendroji visuo menės 
kultūra. Visuo menės laisvėjimas  
tai atveria vis ne gai les tin  giau. Pa
vyzdžių, deja, daug. Tik kol kas tai 
nesu vokiama kaip bend ra, visos 
vi suo  menės problema. Kaltinama 
žinia sklaida, politikai, versli nin
kai, ameri kietiška arba rusiška pop 
kultūra. Matyt, dar reikia laiko, kad 
suvoktu me, kokioje duobėje iš tikrųjų 
sėdi me – tada gal ir pradėsime galvoti, 
kaip iš jos kapstytis. 
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Rūtatumėnaitė(g.1972)–„mažosios
studijos“redaktorė.
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tapokadaiseradikaliosmarksistinės
partijoslyderisJaganas.norsrežimo
metainepaprastainusmukdėGajanos
ekonomikąirdaugiaukaippusęša
lies gyventojųprivertėemigruoti,
dariršiandiengajaniečiųsantykiai
supraeitimilabaisudėtingi.Gajana
ikišiolpalaikomįslingusryšiussu
ŠiaurėsKorėja(šiuometusostinėje
Džordžtaunevykstajoslyderiogimta
dienioprogasurengtaparoda),žmonės
visdarbaiminasiviešaiprabiltiapie
Burnhamorežimoblogybes.Valdžios

struktūrosedariršiandienyranema
žaiSovietųSąjungosbičiulių.
užsienioreikalųministerijojemūsų

grupeibuvoprimygtinaiaiškinama,
jogšiandienGajanayralaisvąrinką
vystantikapitalistinėvalstybė,nors

mus lydėjękatalikųveikėjai teigė,
jogšalyjeyrasocialistinėsantvarka.
(Kogero,panašiaiVakarųanalitikai
mėginaapibrėžtiRusijossantvarką.)
tokiųprieštaravimųniekaipnegalėjo
suprastikolegosišsenasdemokratijos
tradicijasturinčiųvalstybių,tuotarpu
ašpasijutaulyggrįžusikeliolikametų
atgal,tarsiklausyčiausikokionors
politinio funkcionieriausužsieniui
skirtospropagandosapiesovietinio
gyvenimoprivalumus.Baimė,privers
tinistylėjimas,tiesosnesakymasarba
dvejopatiesa–vienasaviems,kitauž
sieniečiams,–šiikiskausmopažįsta
maLietuvospatirtisatgijoten,kurto
mažiausiaitikėjausi.Praeitiesnašta
atsispindiirpačiųžmoniųlaikysenoje.
mūsųgrupęlydėjękatalikaidisidentai
tarsinuolatosmėginoužbėgtiužakių
galimiemspriekaištamsdėlprastoGa
janosįvaizdžiopasaulyje,dėlskurdo,
dėlpavojingoskriminogeninėssituaci
josirpan.Visaikaipmūsųtautiečiai
Sąjūdžiolaikaisirpirmaismetaispo
nepriklausomybėspaskelbimo,kaiiš
visųjėgųstengėmėsparodytilaisvo
jopasaulioatstovams,jogesamečia
irnorimebūtižinomi,irkartaisper
daugpasiduodavomeaukoskomplek

sui.Šiandiengajaniečiaiirgimokosi
laisvės,opoilgųdiktatūrosmetųne
lengvaprisitaikytiprienaujostvarkos.
„Kaiyradiktatorius,„didysisbrolis“
arokupantas, labaiaišku,sukokiu
priešukovoti,“–sakėvienasbuvusių

anglikonųbažnyčiaSuramoskaimegajanoje.lisosBenoitnuotrauka
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The Cat ho lic Stan dardbendradarbių,
pridūręs,jogdabarGajanaišgyvena
staigauslaisvėsantplūdžiosukeltą
svaigulį,kai„žiniasklaidakalba,ką
nori,irniekasnegerbiaįstatymo,nes
įstatymassiejamassusenuojurežimu,
olaisvęvaržonetraudonasšviesoforo
signalas“.
ŽvelgiantįGajanostikrovę,nūdienė

Lietuvanušvintapačiomisšviesiau
siomisspalvomis,irimislapčiadėkoti
Dievuiirlikimui,kadokupacijosmetai
nepagimdėtokiųrasinių iretninių
priešiškumų,dėlkuriųšiandienGa
janojetvyronestabilumasirnuolati
niųkonfliktųgrėsmė.mažato,nors
Gajanagarsėjamiškųmasyvais ir
naudingomis iškasenomis,skurdas
čiavienasdidžiausiųpasaulyje,ypač
indėnųgyvenamuoseplotuosešalies
gilumoje.„Čiamoterystyli, irvyrai
čiageria,…“–šielietuviškosbaladės
žodžiaitinkabeveikkiekvienoindėnų
kaimeliobuičiai,kuriospernelygne

sudrumsčianėišsostinėsatvykusio
eilinioagitatoriauspriešrinkiminiai
pažadai.tiesa,kaikurmoterystylė
jimąpertraukiasavopačiųsukurta

r e l i g i j a

Castriesnekaltojoprasidėjimokatedrossienų
tapybosfragmentas.Dail.DunstanSt.Omer.
lisosBenoitnuotrauka

daina,kuriadėkojauniCEFuž jų
kaimepastatytąkepyklėlęšakniavai
siųpapločiamskepti.

Šv. Liu ci jos sa la  

nespėjusatsigautipoganaatšiaurių
išgyvenimųGajanoje,kelionėsmarš
rutasmusatplukdėįtikrąramybės
užutėkį–Šv.Liucijossalą.ŠisKaribų
lopinėlislaikomaseuropietiškiausia
regionodalimi, tadgalneviendėl
kelionėsnuovargiočiapajutautolimą
namųdvelksmą,kurioniekaipnera
dautrinidade.ikigalutinaiatitekda
maBritųimperijai,Šv.Liucijossala
net14kartųėjoišanglųįprancūzų
rankas,betkultūrineprasmenugalėjo
pastarųjųįtaka.Prancūzųkolonistų
laikusmenaprancūziškivietovardžiai,
jųmisionieriųdėkašiandien80%sa
losgyventojų išpažįstakatalikybę.
Žmonėsčiaramūs,orūs,pasitikintys
savimi.Lietuvaipažįstamasmažos

valstybėskompleksasŠv.Liu
cijossalostikrainekamuoja.
Čionykščiaižmonėsįsitikinę,
jogmažumągalimaįveiktikuo
plačiauatsiveriantišoriniam
pasauliui.norssunkiairanda
mastambesniamežemėlapyje,
šivos160000gyventojųturinti
salagalipasigirti išauginusi
dunobeliopremijos laurea
tus:ekonomistąarthurąLe
wisąirpoetąDerekąWalcottą.
Pastarasisgimtinėjejauspėjo
taptigyvalegenda.Sostinėje
Castries jovardupervadinta
centrinėmiestoaikštė,kuri
kažkodėlvisadabūnaužrakin
ta,kaippaaiškinojąsaugantis
policininkas,„kadžmonėsne
sumanytųišsitiestiantžolynų
ar iškylauti“.norspanašūs
skvereliailygtamirskirti.
KosmopolitiškameKaribų

margumyneŠv.Liucijossala
išsiskiria irkreoliškukolo
ritu.Pavaikštinėjusposalos

miesteliusarkaimus,ausispagauna
kažinkokįnepažįstamądialektą,
tarsianglų,prancūzųirispanųkalbų
mišinį.taipkalbėjokreolai,baltųjų

kolonizatoriųirvietosgyventojųpali
kuonys.Šimtmečiaislaikytažemesnių
sluoksniųšnekta irnetgioficialiai
drausta,šiandienkreolųkalbairkul
tūraišgyvenatikrąatgimimą,1984
m.prasidėjusįkaiptikŠv.Liucijos
saloje. Įkreolųkalbą jau išverstas
naujasistestamentas,kaikurios
bažnytinėsgiesmės,oatskirosmišių
dalys,palydimoskreolųšokių,yra
išraiškingas liturgijos įkultūrinimo
pavyzdys,kokioneaptikomeneitri
nidade,neiGajanoje.Kaipirvietos
meistroDunstanoSt.Omerosienų
tapybaCastriesnekaltojoPrasidė
jimokatedrospalubėse,vaizduojan
ti tamsiaveidįKūdikėlįJėzų,mer
gelęmariją irarkangeląGabrielių,
arbamedinistabernakulis,savoforma
primenantisbananokrūmą,kuris
čionykščiamsgyventojamsatstoja
duoną.
PoGajanojesukilusiųprisiminimų

apietai,kokiaLietuvabuvo,Šv.Liu
cijossalaiškylatarsisavotiškasmo
delisateičiai.Šivalstybėneturitokių
gamtinių ištekliųkaiptrinidadas,
kurieleistųvystytisunkiąjąpramonę,
bananųpramonęčiabaigianustelb
tiamerikiečiųkompanijos.tačiau
gamtosapdovanota „atvirukiniais“
peizažais,Šv.Liucijossalastengiasi
kurtikuosvetingesnėsšaliesįvaizdį,
kurispritrauktųdaugiauturistų,tuo
patmetupuoselėdamairvietoskul
tūrąbeimokslą.istorinėsaplinkybės,
teritorijosplotasirgyventojųskaičius
tamtikrainekliūtis.

tokįKaribųpaveiksląparsivežiau
potrijųsavaičių„nardymo“šiametau
tų,kultūrųirreligijųkatile,kuriame
visainetikėtairadauirLietuvaipa
žįstamųprieskonių.tūlasskaitytojas
paklausapietokių„priartinimų“vertę
irpanašiųprogramųtiksląapskritai.
irnenuostabu,nessugrįžusišKari
bųdažniausiaitekdavoaiškinti, jog
tainebuvusineireklaminė,neipa
rodomojiaružsakytakelionė.nors
banalitiesa,kadpasaulisyramažas,
šiandiendažniausiejamasuinterneto
atsiradimu,uCiPuniversitetasžur
nalistuišiątiesąleidžiapatirtivisais
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turbūtdėsninga,kadbeauštanttre
čiajamtūkstantmečiui,galųgalesu
laukusarthuroClarke’oišpranašauto
irGintaroBeresnevičiausprisiminto
(Me tai,2000,nr.12)2001 me tų kos
mi nės odi sė jos starto,ryškėjapakitęs
vartotojųpožiūris įknygą, josnuo
lat įvairiomisprogomispabrėžiamą
svarbą.DidžiausiojeVilniauspreky
bosbazėjespaudiniųvertėmatuojama
kilogramais,todėlkartaisdarosiap
maudu,jogkurionorsromanoviršelis
perplonas,opopieriustokstrapus:
vadinasi, tiekirtėratosišgarbstytos
spausdintožodžioišminties,kurkas
reikšmingesnisdaiktas–arbūzas,ko
pūstasardvilitrisspalvotoskysčiobute
lis.aišku,galimatarti,kadskaitytojai
nusigręžėnuojiemsnesuprantamų,
siaurai intelektualųbendruomenei
svarbiųproblemėlių,kadtikpasisoti
nuskasdieneduonagalimamaloniai
leistilaikąnuotikrovėsnutolusiame
literatūrosmylėtojųratelyje.
Besibaigiančiųmetų ryškiausia

žvaigždelaikytinasJuozasErlickas:iš
petiespadirbėtadidžiausiamedienraš
tyje,galimaspirkėjasįtikintassąmo
jingareklama(šmaikštūsinterviu,pri
statymaimuzikosklubuose),tinkamai
parinktaspaleidimoįapyvartąlaikas
–fundamentalusveikalasskambiu,
šiandienjaukiekvienamįkandamu
pavadinimuHis to ry of Lith u a nia skir
tasanaiptolneapdulkėjusiamerudito

premijųauksas,
begalybėsilgesys

manFREDaSŽViRGŽDaS

archyvui;jįmalonuaptiktipoKalėdų
egle,prispyrusreikaluiiš jopatogu
semtiscitatųnelabaioficialiamnau
jamečiamtostui.turiknygelėssavo
likimą,tačiaugalbentšiaifortūnabus
palankesnė–galbūtneprireikskitokią
vertybiųskalęatspindinčiųparduotu
vėssvarstyklių.Lietuviškųpapročių
autentiškąabsurdątiriantystekstai,
surinktiįdaiktą,beabejo,busįdomūs
antropologamsirpostmodernizmote
oretikams,nesibijantiemspasinertiį
karnavalosiautulį:„Karnavalizacija
yrachtoniškojovaizdijimoelementas
[...].naratyvo,kalboskarnavalizacija
atveriaideologijų,visuminiovaizdo
plyšius,trūkius,kurievaldančiona
ratyvopaprastaiužglaistomi“1.talen
tingasirtikrovėsimpulsamsjautrus
kūrėjasvengiasusitapatintisupoli
tikųrimtuveiduskelbiamaismitais
apiereformas,šviesiąateitį,tęsiamas
šauniastradicijas.Pasirinktaironiko
kaukėturėtųapsaugotinuoįsiparei
gojimųkonformistineipseudokultūrai,
artimaiirvaldžiosviršūnėms,irvie
šuomenei,retkarčiaissusirūpinančiai
neviensavokiemointrigomis,betir
tuo, „kaipžmonėsgyvena“.tačiau
įtempta ironizuojančiojo laikysena
pokuriolaikoirjampačiampasirodo

varginanti:karnavalasnusitęsiaiki
begalybės,įsilinksminęjodalyviaine
noripaliktisaugiosteritorijos,įkurią
prasiskverbiantystikrovėsreiškinių
atšvaitaibeceremonijųsuardomi,o
įgudusiamlošėjuidarosinebesunku
atspėti,kaipšisžaidimasplėtosisto
liau.naujovėsčianepageidaujamos,
jųnetoleruojakarnavalobendruomenę
sutelkiantisetiketas.naivumanyti,
kadErlickorežisuojamoironiškopo
kylioeiganeprognozuojama:rituali
nėkelionėišFabijoniškiųįJeruzalę
sąmonės „žemėlapyje“primenavis
siaurėjantįirgalopužsiveriantįratą:
šmaikštusisherojustampapanašusį
nykosniliūnoregėtąkaralių,gyvenu
sįirpuotavusįsienoje.atrodo,irironi
janeišvengiasąstingiogrėsmės.
Rašančiuosiusapiekultūrądarilgai

jaudinskūrėjoirrinkossantykiai,ret
sykiaisperžengiantyskorektiškumo
ribas:rašytojointeresaidažniausiai
pažeidžiamileidyboslygmenyje,ta
čiaupasitaikoatvejų,kaiplunksnos
broliųgildijosnaryspatsrodo ini
ciatyvątaikytisprieverslotaisyklių.
Pakvimpatikruskandalu,kaiišlei
džiamakokianors„Grūtoparkolyri
ka“–antologija,persunktašališkumu:
esąnėrakokaltintivisągyvenimątar
navusiusrežimui,jeinetBradūnas,
Blekaitis,Juškaitisarmartinaitisyra
šį tą„raudono“parašę!mindaugas
Kvietkauskas,pabrėždamasjuridinį
autoriniųteisiųpažeidimoaspektą
(nebuvonetpraneštaapiepakartoti
nįsenųeilėraščiųperspausdinimą),
įžvelgiačiairmoralėsdėsniųnepai
sančioskomercijosšešėlį: jis laikąs
šįabejotinosšlovės rinkinį „pačiu
gryniausiuirbrandžiausiulietuviš
kosbazėsgaminiu“2.Sunkupasakyti,
arknygasulauksdidesniofinansinio
pasisekimo,nebentjeilaikytumeją
tinkamadovanėlenekenčiamaiuošvei
arbuvusiamviršininkui.Sudaryta
paminantetikosreikalavimus,sie
kiantsuvestisąskaitas iratkeršyti
užasmeninesnuoskaudas, jinegali

k u l t ūr a

1ališankae.,„lietuvoskultūrospostmo
dernėjimo linkmės“, in:Me tai,2000,nr.
12, p. 97.

2kvietkauskasm.,„urmu“,in:Me tai, 2000, 
nr.11,p.99.



penkiaispojūčiais,kadšisskelbtų
nevientai,kąradokompiuteryje,
betkąjopatiesakysmatėirausys
girdėjo.tai,kadšiandienpasaulyje
darkažkamrūpi toksžiniasklaidi

ninkųugdymobūdas,galimapriimti
irkaipnaiviąiliuziją,irkaipnetikėtą
dovaną,kuriaplankotikkartągyve
nimeirkuriasunkunepasidalytisu
kitais.



54 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 1–2

objektyviaiarbentpatenkinamai
atspindėtisovietinėsepochoskultū
rinionuosmukio.taitėrapriemonė
politiškaiatsiteisti irpasipelnyti iš
svetimųskaudulių.
Visdėltomenkystųišpuoliaikiek

pagyvinaapsnūdusiąliteratūrosrin
ką:pagaliaudėmesiocentrevėlatsi
duriasavi,neverstiniaiautoriaiirjų
didelėsarmenkosnuodėmės.toks
laikas,–padūsaujakritikai,–rašy
tojainesugebasukurptiromanosu
nuoseklesnefabula,triukšmingiausiai
reiškiasividutinybės,poetaipasiduo
daeseistikospagundai.Pastariejidau
giausiareflektuojamirties,išnykimo
temas,tamsiasmetųpabaigosdienas
sukaupupripildydamipakaruokliškų
nuojautųir(kartais)ištvertipasau
liogriūtįpadedančiostoicizmo:„Visi
mesvienodi–kitųakimis.tavąjį
atspindįkasberegės?Šuo,vabalas,
tūnantispožeme...Dievuimūsų„per
daug“.nesitikėkite irnereikalauki
teatožvalgos.Šešimilijardaikelyje
įmirtį!“3Dienoraštis (paviešintas,
taigi„netikras“,stilizuotas),praby
lantisapietranscendenciją,nejučia
įgyjaperiodubanguojančiąintonaci
ją,sugrįžtapriepoetiniokalbėjimo,
pirmapradžiobendravimosutuo,kas
slepiasinuopaviršiumislystančios
kasdienybės.
ViktorijaDaujotytėaptinkaįdomų

fenomeną–nerašytojus,neišsiten
kančiusatskirožanroapibrėžtyje.
Juosjaudinąssuvokimoklausimas:
pasaulispernelyg sudėtingas, gal
netnepažinus,kadpaklustų,pvz.,
romanomodelioschemai.Jonenu
skaidrina jokiosužtekstinės jėgos,
opostmoderniojisąmonėssumaištis
pripažįstamakaipnaujosiosestetikos
atspirtiespozicija:„nebeįsivaizduoja
mekūrybostikkaipbūtinosakistatos
suDievuarbaamžinybe.ironijayra
vienasišgražiausiųbūdųtosakista
tosišvengti“4.
ironija–reikšmėsposlinkis,sugrą

žinantispriešiurkščiosnūdienos,kur

kaunamasidėlproziškųdalykų,kur
asmuoverčiamasprisiimtiminiaipa
rankųvaidmenį,kur„rašytojo“kaukė
turiderėtisunustatytaisirįsisąmo
nintaisstandartais.VakarųEuropos
leidybosrinkose,kuriųnuotaikosbei
pokyčiaiataidiirLietuvoje,ryškėja
autoriausirherojaussąsajasnaujai
modeliuojančios struktūroskontū
rai.Pagaltąmodelįprognozuojama
komercinėsėkmė(meninisaspektas
paliekamassiaurakakčiųkritikųkom
petencijai):„nesvarbu,kokioamžiaus
autorius,betgeriausia,jeisimpatiška
blondinė,oherojė–jauna,bevaikė,
dirbanti irkuonorsprimenantiau
torę“5.Kasdrįsoskelbtiautoriaus
mirtį?Jukaišku,kadji(s)kaprizingo
irkonjunktūrospaisančioleidėjovalia
tiesiogpriversta(s)atstovautisveikų,
gražiųirprotingųpiliečiųvidurkiui,
artėtiprietobulybės–intelektualios
blondinės(kuriąpostmoderniaironija
apnuodytilietuviaipaverčiaanekdotų
personažu).
na,odabar–kurkasrimtesnirei

kalai.nacionaliniųkultūrosirmeno
premijųužpastarųjų5metųveiklą
nusipelnė3rašytojai:RomualdasGra
nauskas,nijolėmiliauskaitė,tomas
Venclova.LRt„Kultūrosspąstuose“
(20001212)kalbintasSigitasGeda
(įtakingiausiaskomisijosnarys)pa
brėžėsocialdemokratinęmenininko
prigimtį:duoti reikia tiems,kurie
nusipelnėarbakurieištikroskursta.
Rašytojas–socialibūtybė,norsirne
visuometpageidaujažygiuotikartu
sudauguma,tačiausiekiabentsim
boliniopalaikymo.Premijossusijusios
sužemiškųporeikiųtenkinimu,nors
irbūnaįvyniotosįryškiaspalvį,tV
ekranuosešviečiantį„kultūrospoli
tikosprioritetų“pergamentinįpopie
rių.išpačiųkultūrininkųstovyklos
pasigirstamurmesys, kadbūtina
rastikompromisątarpvienmeniniais
eksperimentaissusidomėjusiokūrėjo
irjo„žaidimus“remiančiosvalstybės.
Deja,taitarsinesuderinamiparalelūs

pasauliai:valstybininkai,kaipžinia,
rimtiirrūstūs,ojųestetinisskonis
lavinamaspobūviuose irpokyliuo
se.nejaugirašytojas–taiamžinas
autsaideris?Šiąnelinksmąmintį
kiekpakoregavovienasišlaureatų,
Venclova,trijųnobelistų(Czesùawo
miùoszo,WisùawosSzymborskos,
GünterioGrasso)viešnagėsVilniuje
metuprimindamasdar irpolitinės
opozicijosaspektą: „menas,vertas
savovardo,visadayramažumospu
sėje.[...]menas,pirmiausialiteratūra,
turifiksuotiirsergėtinegausiųtautų
savitąpatirtįirvertybes“6.Galtaine
vienmadingopolitiniokorektiškumo
pozicijąatspindintinuostata(oficia
liuosepasisakymuosedabarįprasta
bentišmandagumogeružodžiuminėti
mažumas,silpnuosiusirt.t.):atrodo,
buvęsantisovietinisdisidentasnori
priminti,kadyraverčių,kuriųnegali
užgožti„nacionalinėsreikšmės“puotų
šurmulys.Gerai,jeipanašūsžodžiai
nuskambėtųirįteikiantpremijas.Dar
geriau,jeigražūspasisakymailydėtų
kokįnorsikišiolnegirdėtą,bettalen
tingaiparašytąkūrinį.
tie,kuriepasiekėšlovėszenitą,

atrodytų,galioriaidalyti interviu,
maloniaibesišildydaminobelioauros
spinduliuose.tačiaunetirpastarieji
nerimsta,imasikomentarų,baimina
si,kadskaitytojasbepatyrusiovedlio
pamokymųbūtinaipaklys.Grassas
VilniausRotušėjenuoglobaliniųapi
bendrinimųpasukoprieasmeninės
patirties:„Rašytojasprisimenapro
fesionaliai[...].Prarastatėvynėmane
nuolatosvertėprisiminti,taiyrarašyti
kaipapsėstam“7.nepaisantsuamžiu
miryškėjančioporeikioatvertiskai
tytojuiars po eti ca paslaptis,Grassas
netirnaujausiojeknygojeneužmiršta
pasirinktospolitinės linijos.todėl
kaikuriekritikainetrunkaįžvelgti
jokūrybojenevienamreformatoriui
būdingassilpnybes–nenuoseklumą
arpožiūrioribotumą, ignoruodami
arsumenkindamiestetiniusprivalu
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3gedaS.,„tolesnieji2000gyvavaizdžiai“,
in: ŠiaurėsAtėnai,nr.46,20001209,p.8.

4Daujotytėv.,„rašytojasirnerašytojas“,
in: Me tai,2000,nr.12,p.5.

5DaugirdaitėS.,„ruduokopenhagoje“,in:
ŠiaurėsAtėnai,nr.46,20001209,p.7.
6venclova t., „norėčiaumatyti ramų

orumą,atsakingumąirbebaimęatmintį“,in:

Kultūrosbarai,2000,nr.11,p.58.
7 Kultūrosbarai,2000,nr.11,p.50.
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mus.ianasBuruma(New Re pub lic)
apie„manošimtmetį“:„grasiškumas
visdėlto lendapernelygįkyriai [...]
Grassasneįsivaizduojasuvienytos
Vokietijos,kurinebūtų suvystyta
nacionalizmoarbaimperializmovė
liavose“8.Įsiveldamasįvisuomenės
konfliktus,rašytojassulaukiairtokių
poleminiųatgarsių.nobeliomedalis
neužtikrinateisuoliomantijos,juolab
kadirpatsautoriusatsisakorinktis
nuosaikesnępoziciją.
KoišGrassofenomenogalipasimo

kytilietuviai?Galbūt,kadmenininkas
turėtųsusiformuotiaiškiaspažiūras
(tai šiais laikaisnepopuliaru,nes
nesuteikiakomforto,neapsaugonuo
klaidų).Kitavertus,kažkadagarsėję
„partiniairašytojai“ ištikrųjųreiš
kėsipriešingamevertybiųašigalyje
neiGrassas:kritikajųnepaliesdavo,
polemikosjiemsneprireikdavo.
Pokomunistinėjeerdvėjepastaruoju

metuiškilusiautoritetųkrizėveikia
irskiriamosnacionalinėspremijos
prestižą,sudarosąlygasirmakabriš
kamknygųišpardavimopagalsvorį
reiškiniuiplisti.tradiciniųatramų
šiandien ieškomasunemažesniu
įkarščiuneipostmoderniųjųnovacijų,
tiktaireikalaujadaugiaupastangų,
matskeptikainepasitiki tradicijos
gyvumu.Kitavertus, intertekstua
lumoepochoje,kaiperkratomas ir
tikrinamassukauptasintelektualinis
palikimas,kultūrosprocesostebėtojai
naudojasi laisvepatiemspasirinkti
savoautoritetus.niekonestebinane
blėstantispasitikėjimasmikalojumi
KonstantinuČiurlioniu:poetėOnė
Baliukonytėnetgisiūlojogimtadienį
įteisintikaiptautosdieną,nes„per
jįsenojiaisčiųgiminėatskleidėsavo
kūrybinępotenciją,atvėrėsavodva
siosgelmes“9.Čiurlionis,Vakaruose
bandomaspristatytikaipvienas iš
modernizmopionierių, lietuviųar
chetipinėjesąmonėjevisdarsiejamas
supriešistoriniaissimboliais,per
nelygnaiviaibesižavintprigimtine

protėviųdoroveirdvasingumu.tai,
kadČiurlionisyrašaltinis, iškurio
idėjų ir įkvėpimosemsis irateities
menininkai, lygirneabejotina(kad
irkaipprieštarautųiššūkįviešajam
skoniuimetantisJonasmekas,pir
menybę teikdamas „fliuksininkui“
Jurgiuimačiūnui).
Jeinorimanustebintisavitumąs

tymu,derarinktisanksčiaunever
tintusarprimirštusorientyrus.Jau
minėtamKvietkauskuididelįįspūdį
palikoantanoBaranauskomatemati
niaitraktatai,pozityvistųpožiūriu–
bergždžiasdarbas.„anykščiųšilelio“
dainius,jonuomone,pirmastaipgiliai
paniroįtranscendenciją,kuriostyri
maireikalaujanevienentuziazmo,
bet ir rimtodvasiniopasirengimo:
„XiXamžiauspabaigoje,darprieš
Čiurlionį,OskarąmilašiųirKrėvę,
lietuviųpoetassukūrė įstabiąstu
dijąapieBegalybę“10.Būtinanevien
priminti faktus,bet irpasirūpinti
jųaktualizacija:metafizinismat
muo,Gedoskiekanksčiauįžvelgtas
„anykščiųšilelyje“,daugryškesne
šviesasušvytianalizuojantBaranaus
koracionaliaismetodaispagrįstus
atradimus(nesvarbu,kaddauguma
jų įrodytaaratmestadarnewtono
laikais).Žymiojovyskupogenijausiki
galonesuvoktume,jeinustumtumeį
pašalįjopolinkįįgelminęrefleksiją.
ČiurlionioirBaranauskoidėjųaidai
šiandienėjepilkumojeturėtųpriminti,
kadgiliosioskultūrąformuojančios
struktūrosdarnėrasuirusios,nors
nevienamnovatoriui iratrodo lyg
muziejinėssenienos.Jukpoezijoje
kaip ir anksčiau ieškomapasaulį
harmonizuojančių,onejįdekonstruo
jančiųženklų.Begalybėkuriančiojo
sąmonėjevirstakosmosu,t.y.sutvar
kytasfera,kuriojesudarytossąlygos
mąstančiųbūtybiųegzistencijai.
KritikeiaudingaiPelurityteiDo

naldoKajokoeilėseregisi„poetinės
kūrybosaudinyjeatsivėrępirminiai
kūrybosirkosmojautoselementai“11.

Šiuolaikinėjelietuviųliteratūrologi
jojedarnąužtikrinančiostruktūrinio
pamatopaieškos implikuojaatitin
kamąkalbėjimoapievertybesbūdą
–besiremiantieji tradicijaoperuoja
kosmosoirchaosopriešpriešomis,mė
ginaformuluotiestetiškaikonotuotas
(tai,kasgražu,yrairgera)išvadas.
tuotarpupostmodernūstekstai(Jur
gaivanauskaitė,RičardasGavelis,
HerkusKunčius) ir juosaptarianti
kritikakratosibetkokiųnuorodų
įryšiustarpfikcijos irtikrovės, ig
noruojatvarkosgalimybę,pabrėžia
chaosą,geismoproveržius,erotiką:
„postmoderniajamechaosmosepras
mė geriausiu atveju galima kaip
vidinėprasmė,kaipprasmėirpra
smėspačiametekste“12.Literatūros
kūrinioerdvėpripildomasąlygiškų
figūrų,nelyginantsutartiniųvienetų,
kuriuossusiejaautoriausbendradar
bis–skaitytojas.Jisįvairiaiskeliais
artėjaprieteksto,betnegalipasigirti
turįsgeriausiaiargumentuotąnuo
monę.todėlErlickosatyroseveikia
herojai, pavadintimartinaičiuar
Bumblausku,ojų„prototipai“dėlto
nereiškiasusierzinimo:groteskiškose
situacijosegaliojakarnavalologika,
kultūrairmokslasdemonstratyviai
nužeminami chtoniškųjų gaivalų
atžvilgiu,taiptarsiprimenamasjų
dabartinis statusas.matyt, teisus
buvoGavelis, „Kultūrosspąstuose“
beužuolankųpareiškęs:nacionali
nėspremijosprestižasLietuvojeesąs
menkas, laureatovardasnepadeda
parduotidaugiauknygųarpaveikslų.
Kasbeliekarašytojui–pačiamrūpin
tissavopaklausarinkoje,ogalužsi
sklęstikalbinėjemedžiagojeirviltis,
kadbentjaupriešsavepatįneprireiks
žemintis(menininkasbeveikvisada
būnapilnaspuikybės:jis,atseit,ma
toirkuriatai,kąeiliniaimirtingieji
išleidžiaišakiračio)?„Kalbasatemi
nėmanteko,pilna/šnypščiančiųjų
garsų,/ropliųirgyvačių,/šlamančių
upių,ošimo“13,–poetas įsiklauso į
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8 ŠiaurėsAtėnai,nr.43,20001118,p.8.
9BaliukonytėO.,„pomugės.meditacija

akmenųsode“,in:Literatūrairmenas,nr.48,
20001201,p.6.

10kvietkauskasm.,„kamklausytisnežinė
lių?“,in:Me tai,2000,nr.12,p.104.

11peluritytėa., „tik šitaipčežant šilkui
prisiliesi“, in:Literatūra irmenas,nr.47,

20001124,p.6.
12ališankae.,op.cit.,p.89.
13gedaS.,„polinkisįšveplumą“,in:Me tai, 

2000,nr.11,p.10.
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Gruodžio1d.„Lietuvosaido“galeri
jojeatidarytaKsenijosJaroševaitės
skulptūrųparoda.Baltosegalerijos
salėse – keturios baltomarmuro
skulptūros.Lygiaitiek,kiekreikia,
kadsuprastumėme,kuogyvena,ką
veikiašižinoma,betpastaraisiais
metaisretokaiviešainaujuskūrinius
rodžiusiskulptorė.
išseniaupažįstantysKsenijosJaro

ševaitėskūrybąatpažinsskulptorės
braižą.Kiekneįprastatiktai,kadšį
kartąvisidarbai iškalti išakmens.
na,oKretingospranciškonųgimnazi
josvėliava,pasiūtapagalskulptorės
projektą, iliustruojatas„šalutines“
veiklossritis,kuriomsdabarnemažai
laikoskiriaJaroševaitė.
Parodoje išstatytos trysnedide

lėsstatulos irstambesniomastelio
„marijasuKūdikiu“,kuri,kaipdera
Kalėdų išvakarėse,dominuojaeks
pozicijoje.nuotraukosematomebaž
nyčiųerdvėjeatsidūrusiuskūrinius.
„marijasukūdikiu“ir„išganytojas“
–prisikėlusioJėzausatvaizdas–du
krikščioniškosikonografijosdarbai.
„angelassargas“beifigūrinėkom
pozicija,pavadinta„Esameangelai

tiksuvienusparnu…“–skulptūros
išžmoniųgyvenimo,bylojančiosapie
kiekvienammūsųlabaireikalingąir
brangią,betretaipatiriamąartimo
meilę,primenantysapieglobojančią
Viešpatiesranką.
maži,susikaupę,truputįliūdni,tru

putįpasimetęirkartudidingi,stiprūs,
orūsšieKsenijosJaroševaitėsžmogiš
kopavidaloangelaibeišventieji.Jiems
įsikūrus„Lietuvosaido“galerijoje,ši
patalpadviemsavaitėmsvirtošvie
sosirviltiessalaVilniųgaubiančioje
pilkojegruodžiomigloje.anotperati
darymąkalbėjusioVytautoališausko,
nelabaikrikščioniškameirnelabai
humaniškamemiestedurisatvėrė
labaikrikščioniškaparoda.
Sveikiname„naujojoŽidinioaidų“

talkininkęKse ni ją Ja ro še vai tęati
dariusparodą,opakalbintiautoręir
pristatytiekspozicijąžurnaloskaity
tojamspaprašėmemūsųbendradarbę
Gied rę Jan ke vi čiū tę.

Se niai ne ren gei pa ro dų. Na tū ra liai 
ky la klau si mas, kas pa ska ti no su si
kaup ti ir su reng ti eks po zi ci ją, ku rioje 
vien nau ji dar bai?

tainėraeilinėparoda,kaidaili
ninkas išnešadarbus išdirbtuvės
norėdamaspažvelgtiįjuosiššalies,
pasitikrinti,kądaro,išgirstikitųnuo
monę.taippaminėjau jubiliejinius
metus.Popiežiusraginajuosšvęsti.
ĮRomąnenuvažiavau,betradaukitą
būdątaipadaryti.

Lanks ti nu ke ci tuo ji Cli ve’ą Stap les’ą 
Le wi są. Ci ta ta la bai tal pi ir prasmin
ga, bet vis dėl to bū tų įdo mu su ži no ti, 
ko dėl ją pa si rin kai.

Lewisotekstasrašytaskarometais.
mūsųdabarčiai labaitinkašikaro
terminija.Dėltošiącitatąirpanau
dojau.Beto,manreikėjometaforos,
kuripadėtųatskleistiparodosinten
cijasbeitikslus.

Iš to, ką sa kai, bū tų ga li ma ma nyti, 
kad pa ro da yra lyg sa vo tiš kas vo tas, 
ta vo as me ni nio mal din gu mo žen klas.

irtaip, irne.Jeikasužsimanytų
nupirktikokįdarbą, labaiprašau.
tokiubūduparemtųkitųskulptūrų
atsiradimą.

Ta čiau pa na šu, kad, or ga ni zuo  
dama pa ro dos ati da ry mą, gal vo jai 
būtent apie vo tą. Ne bu vo nei įpras tos 
vy no tau rės, nei il gų kal bų. Tik Vil
niaus ka ted ros se nų jų gies mių cho  
ro gies mės, trum pas Vy tau to Ali
šaus ko žo dis, tru pu tis gė lių pa ro dos  
au to rei. 

taipsutapo,kadvaikštausekmadie
niaisįmišiaskatedroje.Girdėdamašio
chorogiedojimą,radautai,kasatitin
kamanosupratimąapiereligingumo
raiškosformą,–aišku,paprasta,bet
gilu.Supratau,kadmantiktųirpa
tiktų,jeišiegiesmininkaipagiedotų
permanoparodosatidarymą.

Kaip ap si spren dei, ką ro dy ti pa ro
do je? Ar ne bi jo jai, kad ke tu rių dar bų 
bus per ma žai?

iškaliautiekskulptūrų,kiekturė
jauakmens.Jeibūtųbuvęsdarvienas

„ramybėsvarbiauužviską“

KSEniJąJaROŠEVaitękalbinaGiEDRėJanKEViČiūtė

šurmuliuojantį,šniokščiantįpasaulį,
ir jamgalbūtretkarčiaispriešakis
švysteliBaranauskokruopščiai ieš
kotosbegalybėsgelmė–nesunkiai
aprėpiamaspragarotūris,nekažkur
neaprėpiamoseaukštybėsespindin
tisnobeliomedalis(šiemet,beje,jis
atitekoatsiskyrėliuikinųrašytojui
išParyžiausGaoXingjian…),neis
torija,laukiantinaujometraštininko
(pageidautina,darsarkastiškesnio,
besišiaušiančiopriešpatogiai įsi
taisiusiusvadukus irnaujoviškus

dievukus,tačiausykiuirlaužančioli
nijinio,tęstiniopasakojimoprincipą),
betkalba,kuriojeskleidžiasimūsų
žiniosapiesaveirkitą,apiedaiktus
irreiškinius,supančiusirsekančius
paskuikalbėtojąirklausytoją.Kalba
nesirenkama,jitenkakaipmalonėar
bausmė,tapatinemažambūriuiben
draujančiųjų,rašytojųirnerašytojų,
besiilginčiųklasikiniųtradicijųatgi
mimoirgeidžiančiųpostmodernaus
diskurso intelektualių irvirtualių
malonumų. 
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marmurogabaliukas,darvienądarbą
tikraibūčiaupadariusi.Beto,yrair
nuotraukos,irvėliava.

Tai gi pri sta tai ir dar bus, su kur tus 
Baž ny čios už sa ky mu, baž ny ti nės dai
lės kū ri nius.

DarauneBažnyčiai.nebent ta
prasme,kadesuvisuotinėsBažny
čiosnarė,kadgyvenuBažnyčioje.
KūriniusBažnyčiailaikyčiautam
tikruatsitiktinumu.taipavieniai
atvejai.Laimingai sutapo,kad
tekopadirbėtipranciškonams.
PradėjaunuoVilniausbernardinų
bažnyčioszakristijos,nedrįsauiš
kartobrautis įšventovėserdvę.
Paskuipranciškonaibaigėres
tauruotiKaunoŠv.Jurgiokonven
tokoplyčią,paprašėskulptūros.
neatsisakiau,padariaukoplyčiai
marijąsuKūdikiu.

Ta čiau ir pa ro do je eks po nuo ta 
Ma ri ja be rods yra baž ny ti nės dai
lės kū ri nys. Jei ne klys tu, ji skir ta 
Pa štu vos kar me li čių vie nuo ly no 
kop ly čiai.

taiirvėlsutapimas.Kaliaušią
skulptūrąkaipatgailą.Beveik
baigtąjąpamatėkarmelitėsirpa
noropasistatytipassave.norėjau,
kadtaibūtųtylusdarbas.Karme
litės–kontempliatyviųvienuolių
vienuolija.tadatidaviau.

Bet da bar skulp tū ra vis vien gy vens 
vie šą gy ve ni mą, nors vie nuo ly nas ir 
už da ras. Ma tyt, dai li nin kas ne ga li 
iš veng ti vie šu mos. Ap skri tai ama tas 
ar pro fe si ja tar si įpa rei go ja. Spau
dos kon fe ren ci jo je pa ti už si mi nei apie 
baimę dėl už kas to ta len to. Ką tu rė jai 
omeny je?

Buvaunutarusi,kadskulptūrųda
rymas–tuščiasreikalas.maniau,kad
būtųprasmingiaukuokituužsiimti.
Kurį laikąredagavaupranciškonų
leidžiamą„Šv.Pranciškausvarpelį“,
bandžiauįsitrauktiįleidybinęveik
lą,vertėjauti.tačiaukaiprasidėjo

pasiruošimasjubiliejiniamsmetams,
pradėjaugalvotiapiesavogyvenimą
irsupratau,kadmangresiaklaikus
dalykas–galiunesulauktimalonės.
išvisųskaitymųbeiapmąstymųla
biausiaiįstrigoŠv.Raštoeilutėsapie
užkastątalentą.Kaižmogustiekmetų
buvaikažkomokytas,ruoštas...Ga
liatsitikti, joglaikųpabaigojebūsi

paklaustas,kąsutomisžiniomisbei
įgūdžiaispadarei,irsužinosi,jogtai
irbuvovienintelėsritis,kuriojegalė
jaikažkąnuveikti...tasirpaskatino
manevėlimtisskulptūros.trumpai
tariant,skulptūrasvėldarytipradė
jauišbaimės.

Grįž ki me prie ta vo min ties, kad kai 
ku rios skulp tū ros tau – tar si as me ni
nio pa mal du mo žen klas. Ar ga li ma 
sa ky ti, kad tu dir bi kaip tra di ci nis 
diev dir bys?

ne.Dievdirbiaidirbdavopagaluž
sakymus.ašdarautada,kaipajuntu,
jogatėjometas,kainebeturiupasirin
kimo.Betjeigupaskuikamnorsrei

kalingasmanodarbas,galiuparduoti.
tiesąsakant,šventuosiusdarytine
taippaprasta,kaipgalipasirodyti.

Ką tuo no ri pa sa ky ti?

Kaipradedi,pajuntitarsikažkokią
jėgą,kuritrukdo.tačiaupasiprieši
nimaskylaneišobjekto,kurįdarai.

Veikiakažinkokiaišorėjeesanti
jėga.

Ku ri sukelia ta vy je pa si prie ši
nimą?

taip.tuometžūtbūtturiupa
baigti,padarytiikigalosumanytą
skulptūrą.Viskastampalabaipa
prasta:juodaarbabalta.Žmonės
daugdėltoginčijasi.tačiauapie
esminiusdalykusjukvisadagali
masakytitik„taip“arba„ne“.

O ar ga lė tum da bar da ry ti ne re
li gi nes skulp tū ras?

ne,negalėčiau.nebentišartimo
meilės.Kokiammielamžmogui
kokįmielągyvulėlį.

Da rai šven tų jų at vaiz dus, ieš kai 
adek va čios iš raiš kos for mos, tad 
esi pri vers ta gal vo ti apie šiuo lai
ki nę baž ny ti nę dai lę, do mė tis ja. 
Dau ge lis „Nau jo jo Ži di nioAidų“ 
skai  tytojų turbūt ge rai pri si me na 

ta vo „Laišką re dak to riui“, ku ria me 
iš dės ty tos min tys apie Elek trė nų baž
ny čią ir pa na šias šiuo lai ki nes šven to
ves sukė lė gy vą at gar sį vi suo me nė je. 
Kiek vė liau da lyva vai „San do ros“ 
su reng ta me po kalby je apie šiuo lai ki
nio baž ny ti nio me no pro ble mas. Ką 
pa sa ky tu mei šia te ma?

taip,ištiesųnorėjaukąnorsnu
veiktibažnytinėsdailėsatnaujinimo
srityje.tačiaulabaigreitaipatyriau,
kokiaprieštaringasituacija,kurioje
atsidurigarsiaiištaręskritiškąmintį.
Susilaukipasipriešinimoištospu
sės,iškuriosmažiausiaitikiesi–iš
Bažnyčios.Kažinkodėl įžvelgiama
tai,konegalvojai,kovisainesakei.iš

angelassargas.2000.arūnoBaltėnonuotrauka
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pradžiųmaniau,kadtiesiognemoku
formuluotiproblemos,nerandubūdo
paaiškintižmonėms,kodėltaisvarbu,
kodėlmanau,kadpadėtistaisytina,
kadbandauįvardytiskaudulius,nes
manpačiaiskauda.Dabarnebesuku
saugalvos.Ramybėsvarbiauužviską.
Jukvisvien,kolnebusįsisąmonintas
poreikis,būtinybėspręstibažnytinio
menoproblemą,niekasnepajudės.
Galtiepokalbiaipadedasuburtiben
draminčius,bettaiirviskas.Reikia
darbų,reikiadialogo,reikiapačios
Bažnyčiosnoro,kadkažkaskeistųsi.
tuotarputapusėdažniausiaiužima
gynybinępozicijąarbarenkasikom
promisokelią.

O į šios pa ro dos ati da ry mą ar ban
dei ką iš ku ni gų, iš ku ri jos dar buo to jų 
pa si kvies ti? 

ne.nenoriutrikdytižmonių,atimi
nėti jųbrangauslaiko.Yraspauda,
kitos informacijospriemonės.Kas
domėsis,sužinos,ateisirpasižiūrės.
Jukparodavieša,visiemsvienodai
skirta.

Be je, o kaip re a guo ji į už sa ky mus?

Pirmiausianoriu susipažinti su
užsakovuirjoaplinka.tiktadagaliu
kąnorsatsakyti.turiupasižiūrėti,ar
apskritaireikalingastatulaten,kur
josnorima.Vienintelisdalykas,kuris
ištiesųbūtinas–kryžiausstatyba.
Statulosturiprasmėstadairten,kur
visakitajausutvarkyta:šilta,švaru,
stogainevarva...

At ro dy tų, kad pa kan ka mai aiš kiai 
ži nai, ko no ri. Bū tų įdo mu, jei pa
sa ky tu mei, ko kia mū sų da bar ti nės 
kul tū ri nės ap lin kos da lis tau vis dėl to 
arti miau sia?

Dailėsaplinkąjaučiu,todėlneturiu
poreikio jaaktyviaudomėtis.Jau
nystėjevaikštai įparodas, tyrinėji
kontekstąlygindamassavesukitais,
vertindamassavodarbus.Dabartai
jaunebeaktualu.todėlirparodomis
mažiaudomiuosi.

Kie no kū ri niai vis dėl to tau iki šiol 
rū pi?

adomoJacovskio,algirdoPetrulio,
PetroRepšio,RimantoSakalausko,
Vladourbanavičiaus.Būtųirdaugiau
vardų.Galėčiau,pavyzdžiui,paminėti
JovitąLaurušaitę,RaimondąKaspa
ravičienęirdardaugkitų.Betnegi
visusčiasurašysi.

Na, o ki tos kul tū ros sri tys?

„naujasisŽidinysaidai“svarbu.

Su ren gei pa ro dą. Ar lau ki re ak ci jos, 
įver ti ni mo?

Visadanorisisukitaispasidalyti.
Žmogusgyvenatarpžmonių.Jisne
galinekreiptidėmesioįkitus.Darai
negalvodamas,kadrodysi,opaskui
įdomu,kąkitipasakys.

Ar ne įsi žei di, kai ta vo skulp tū ras 
pa va di na to te mais, Egip to sta bais?


ne.ašžinau,kadtainėratotemai.
totemasjukyrakultoobjektas,tu
rintis labaiaiškią funkciją.mano
skulptūrųatžvilgiu tai savotiška
metafora, kuri pasako, kad jose
sutelkta tam tikra energija, o tai
komplimentas.

Ta vo kū ry ba iš es mės la bai rim ta. 
Ta čiau kai žiū ri į ta vo sta tu las, net šv. 
Pau lių, ku ris bu vo rūs tus, as ke tiš kas 
ir ku rį taip ir ban dei pa vaiz duo ti, ne
ju čia at ei na min tis, kad tie per so na žai 
la bai ge ra šir džiai, sim  patiš ki.

Reiškiususirūpinimą,betjeimano
darbaikeliašypseną,taigerai.nes
šypsenayraDievodovanairnuskaid
rinažmogaussielą.

No rė tų si ti kė tis ir lin kė ti, kad dar 
su kur tum dau giau tų šyp se ną ke
liančių ir pil ką kas die ny bę nu skaid
ri nan čių kū ri nių, ku rie mums, tu riu 
pri si pa žin ti, la bai rei ka lin gi.

k u l t ūr a
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aiškiaideologija.tačiauLKDPskili
masirnesugebėjimasperžengtirinki
mųbarjerogalireikštikrikščioniškos
demokratijoskaippolitinės jėgos
pasitraukimąvisamlaikui įvisuo
meniniogyvenimoužribį.Beto,tokia
dramatiškavienosrimčiausiųpagal
organizaciją,nariųskaičių,tradicijas
irideologijąLietuvospartijųnesėkmė
atskleidžiavisospartinėssistemos
silpnumąirnestabilumą.
nesunkuišvardytidaugybępriežas

čių,lėmusiųprastąkrikščioniųdemok
ratų,pirmiausiaLKDP,pasirodymą
rinkimuose:nepalankiospolitinės
aplinkybės,vidinissusiskaldymas,ly
deriųstoka,komandosnepajėgumasir
taktinėsklaidos,Lietuvojevyraujan
čiossovietiškailiberaliosžiniasklaidos
antivertybinisnusiteikimasirpan.
tačiaunorintįvertintikrikdemųper
spektyvas,reiktųpažvelgtiįgilumines
tokiospartijosegzistavimoLietuvoje
prielaidas,t.y.atsakytiįklausimą,ar
Lietuvojeapskritaireikalingakrikš
čioniškademokratija.
Lietuvatradiciškailaikomakata

likiškukraštu.tai,beabejo,svarbi
prielaidakrikščioniškaipartijaigy
vuoti.Kitavertus,tai,kaddaugelis
lietuviųpasitikiBažnyčiairdalyvauja
mišioseperdidžiąsiasšventes,dar
nereiškia,kadkrikščioniškosvertybės
irkrikščioniškassocialinismokymas
turipolitinęreikšmę.ištiesųpoliti
nėpartijatiktadayrasvarbivisuo
menėsdalis,kaijiišreiškiagiluminį
visuomeninįkonfliktą,paversdama
kultūrinęarekonominękovąpoliti
ne.Partijapatikimųrėmėjųturitik
tada,kai jossiekiaiyragyvybiškai
svarbūstamtikraivisuomenėsdaliai.
tačiausekuliarizacijaLietuvojeįvy

kojauganaseniaiirtoskovos,kurių
įkarštyjeXXa.pradžiojeEuropoje(ir
Lietuvoje)susiformavokrikščionių
demokratųpartijos,jauseniaiišblėso.
taigi,vienavertus,katalikiškamoralė
plačiausiaprasmeyratapusineat
skiriamaLietuvoskultūrosdalimi,
todėlkrikščioniškademokratijamūsų
šalyjegalėtųturėtitvirtuspamatus,
kitavertus,krikščioniškosvertybės
pačiossavaimenėrapakankamaat
ramapartijai,nestakoskyrareligijos
pagrindudabartinėjeLietuvojenebėra
politiškaiaktuali.
Pagrįstaigalikiltiklausimas–ar

dabartinėjeLietuvojeapskritaiyra
tokiųgiluminiųsocioekonominiųar
sociokultūriniųkonfliktų,kuriaisga
lėtųremtismūsųpartijos?Jukturbūt
neveltuibuvotiekstengtasivisaip
lyginantirvienodinantsovietinęvi
suomenę.negijojegalėjobūtikokių
norskonfliktų?Vakarųpolitologai
mano,kadne.Visdėltodrįsčiauteigti,
kadvienagiluminėperskyraSovietų
Lietuvosvisuomenėjeegzistavo.tai
perskyratarpžmonių,kurieniekada
ikigalonepajėgėpritaptisovietinėje
sistemojeirjautėsijosaukomis,irtų,
kurie,norsirnetikėdamišiossistemos
idealais,visdėltopuikiaisugebėjoja
pasinaudotiirvisaineblogaijaustis.
neteisingabūtųpirmuosiusvadinti
didvyriais,oantruosius–kolaboran
tais,nesjųelgsenairišorinėmoralinė
laikysenasovietiniaislaikaisdažnai
buvopanaši.tačiaušiperskyrapui
kiaiatsispindėjopolitiniame„kairės
dešinės“pasidalijime irpasireiškė
atitinkamupolitiniuelgesiuSąjūdžio
pradžioje,perSeimoirPrezidentorin
kimusjaunepriklausomojeLietuvoje
irdaugeliukitųprogų.
Žinoma,praktikuojantyskatalikai

sovietinėjeLietuvojeirpatiBažnyčia
negalėjopritaptipriesistemos,tadna
tūralu,jogreliginėtakoskyraišesmės
sutaposuvadinamąja„kairėsdešinės“
ašimiLietuvospolitikoje.todėlLie
tuvoskrikščioniųdemokratųpartijai
buvosunkususikurtisavotapatybę,
atskirąnuoSąjūdžio,vėliaunuokon
servatorių.LKDPirtS(LK)nuostatos
buvotospačios–antikomunizmas,pa

Praūžus šventiniam šurmuliui ir
sugrįžuspriekasdieniųdarbų,no
risi atsigręžti atgal ir apmąstyti,
kassvarbausįvykomūsųgyvenime
praėjusiaismetais.Politiniamvals
tybėsgyvenimui2000m.buvotikrai
reikšmingi–Seimorinkimairadikaliai
pakeitėpolitinįpeizažą,iškilonaujos
partijos,naujiveidai.Kiekšiepoky
čiaiturėsilgalaikėsįtakosvalstybei
irvisuomenei,darankstiprognozuoti,
tačiauvienasfaktastikrainusipel
no reikšmingiausio ir liūdniausio
2000m.politinio įvykiovardo–tai
Krikščioniųdemokratųpartijosiškri
timasišpolitiniožaidimo.
Šisnetikkrikdemųgerbėjams,bet

irvisaiLietuvospolitineisistemaiitin
reikšmingasfaktas,deja,nesusilau
kėdideliožiniasklaidos,politologųir
politikųdėmesio.ištiesų–kasgičia
ypatingaįvyko?Jukjauperrinkimus
krikdemaibuvo„nurašyti“ į „antrą
lygą“,ožiniasklaidajuos„palaidojo“
jauprieškeletąmetų.atsitikotai,kas
turėjoatsitikti.Beto,tainevienintelė
„tradicinė“Lietuvospartija,šiemet
netekusivietospolitiniameolimpe
–daugįdomesnisžurnalistamspasi
rodėlygirnetikėtasLietuvoscentro
sąjungospralaimėjimas.
Visdėltošiasdvipartijasištikęspa

našuslikimasturiskirtingąpolitinę
irkultūrinęprasmę.Centrosąjunga
niekadanebuvovakarietiškusstan
dartusatitinkantimasinėpartijasu

arreikalingalietuvoje
krikščioniškademokratija?

ainėRamOnaitė

AINĖ RAMONAITĖ(g.1976)–vubaigė
lyginamąjąpolitiką,lietuvosteisėsuni
versitetopolitologijoskatedrosasistentė,
vutarptautinių santykių irpolitikos
mokslųinstitutodoktorantė.
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triotizmas,orientacijaįVakarus,
rinkosreformos,taippatpagarba
Bažnyčiai,autoritetui,bendruo
menei,tradicinėskrikščioniškos
moralėspuoselėjimas.
Dešiniųjųpakilimolaikaistoks

šiosstovyklos„susidvejinimas“pa
siteisinoirbuvonaudingas.tam
tikras„darbopasidalijimas“tarp
LKDPirtS(LK),pirmajaiorien
tuojantisįmažiauišsilavinusius
religinguskaimožmones,oantra
jai–įmiestiečius,leidodešiniajam
flanguilaimėtidaugiaubalsų.ta
čiaudabartiniodešiniųjųnuosmu
kiometušiosdvipartijosvienoje
partinėjesistemojeakivaizdžiai
netelpa.irniekočiakeista–jei
gupažvelgtumeįnusistovėjusių
VakarųEuropospartiniųsistemų
struktūrą,pamatytume,kadsvar
biausioskonkurentėspaprastaibū
naarbasocialistų/socialdemokratų
irkrikščioniųdemokratųpartijos
(Vokietijospavyzdys),arbasocia
listų/socialdemokratųirkonserva
toriųpartijos(DidžiosiosBritanijos
pavyzdys).Kuriaiiššiųdviejųpartijų
Lietuvojetekoužleistivietą,nulėmė
jauneideologijosirpropaguojamųver
tybiųskirtumai,opolitinėsaplinkybės
irpartinėskomandosveikla.
Praėjusių laikųnesugrąžinsi jau

viendėlto,kadsenasis„kairėsde
šinės“konfliktasLietuvojepamažu
silpsta,todėl,norint„prisikelti“,krikš
čionimsdemokratamsreikiaišnaujo
ieškotisavotapatybės.Kadangišiuo
metupartijųspektrasLietuvospoli
tinėjesistemojeyraganaperkrautas,
daugiaugalimybių išlikti suteiktų
jungimasis sukitomispartijomis,
tačiaubetkoksjungimasisturibūti
planuojamaslabaiatsargiai.Partijų
jungimosirezultatoneapskaičiuosi
pagalaritmetikostaisykles,todėlla
baisvarbunumatyti,arsusijungus
partijoms,bendrabūsimųbalsųsuma
busdidesnėarmažesnėužaritmetinę
šiųpartijųatskiraigautųbalsųsumą.
nesenasirtikraiįkvepiantissėkmin
gobendradarbiavimopavyzdysbuvo
LSDPirLDDPsusijungimas,tačiau
jambuvo labaipalankios sąlygos:

LDDPturėjoganadidelį,norspasyvų
elektoratą,todėljaireikėjoatsinau
jinti ir„pagerintikraują“,ovaldžia
„nesusitepusi“ irsolidųpavadinimą
turintisocialdemokratųpartijakaip
tiktampuikiaitiko.arkrikdemaituri
galimybiųtaippatsėkmingaipanau
dotijungimositaktiką?
išesmėsgalimitrysjungimusigrįsti

krikščioniškosdemokratijosLietuvoje
reanimavimoscenarijai:pirma,vie
nosarbakeliųkrikščioniškųpartijų
jungimasis sukitomisperbarjerą
neperžengusiomispartijomis,antra,
dviejųarbavisųtrijųkrikščioniškų
partijųsusijungimas,trečia,LKDP
jungimasissukonservatoriais.Kiek
vienoiššiųscenarijųįgyvendinimas
išryškintųskirtinguskrikdemųtapa
tybėsaspektus.
iškartopo rinkimųdu įSeimą

išrinktiLKDPnariaidesperatiškai
ieškojo,sukuosudarytifrakciją.Vie
naidėjų(laimė,nepavykusių)buvo
sudarytifrakcijąsuKaziuBobeliuir
RamūnoKarbauskiovalstiečiais,sie
kianttolesniošiųpartijųsuartėjimo.
Žinoma,šiidėjaremiasiakivaizdžiu
faktu,kaddaugumabuvusiųLKDP

rinkėjųyrakaimožmonės.Vis
dėltosiekis taptikrikščioniška
valstiečiųpartijašiųlaikųLietu
vojeyra,švelniaitariant,keistas.
Pirmiausia,Lietuvajaudabarne
bėraagrarinėvalstybė,oateityje
žemdirbiųskaičiustikmažės.Be
to,skaičiuojantpotencialųtokios
partijoselektoratą,nuovisožem
dirbiųprocentomažųmažiausiai
reikiaatmesti lenkųmažumąir
nuosenolojaliusLDDPrinkėjus.
Galbūtto,kasliktųatėmusdar
kitųpartijųrinkėjusirišvisone
balsuojančius,šiaiptaipužtektų
peržengti5ar7%barjerą,tačiau
kokiakaina?Kokiataibūtųpartija
arkoalicijairkaipLKDP,įnirtin
gaismerkusimoderniųjųkrikde
mųkoalicijąsunaująjasąjunga,
paaiškintųsavorinkėjamsben
dradarbiavimąsujokiųmoralinių
idealųneturinčiabuvusiaLDDP
sateliteValstiečiųsąjunga?
Logiškesnis ir naudingesnis

atrodopačiųkrikščioniškųpar
tijųjungimosiscenarijus.Visųtrijų
partijų–LKDP,KDSirmoderniųjų
krikdemų–susijungimasišryškintų
tokiosjungtinėspartijoskrikščionišką
veidąirleistųišlaikytibalansątarp
įvairiųkrikščioniškosdemokratijos
Lietuvojesrovių–tradicionalistinės,
nuosaikiosios,modernistinėsirpaga
liaupopulistinės.tačiau,nepaisant
moderniųjųkrikdemų iniciatyvos
nedelsiantpradėtibendradarbiavi
mą,tikrasšiųpartijųsusivienijimas
sunkiaitikėtinasdaugiausiadėlasme
nybiųkovų.Beto,religinėtakoskyra,
kaipjauminėta,patisavaimenėra
tokiasvarbiLietuvosvisuomenėje,
kadužtikrintųsolidųelektoratą,o
nustatytiaiškiąirperspektyviątokios
jungtinėspartijospozicijątradicinėje
(politinėje)arbanaujojoje(ekonomi
nėje) „kairėsdešinės“ašyjenebūtų
lengva.Žinoma,yranemažatikimybė,
kadšiosirgalbūtkeletaskitųvidurio
dešinėspartijųsugebėssudarytidaug
neįpareigojantį rinkiminįaljansą,
tačiaupaviršutiniškaspriešrinkiminis
kooperavimasispaprastaitikparodo
rinkėjamstokiųpartijųsilpnumąir

vytautoBogušiorinkiminiolankstinukoketvirtas
puslapis
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neduodaplanuotosnaudos.
Viešaipaskelbtasir ikišiolneat

šauktasLKDPirBobelioKDSvie
nijimosisiekis–kolkasrealiausias
jungimosiscenarijus,kuriuoLKDP,
matyt,noriiškartonušautiduzui
kius: irsumažinti „krikščioniškos“
partijospavadinimubesinaudojan
čiųpartijųskaičių,irbentkurįlaiką
išspręstinuolatinępartijos lyderio
problemą.tačiautokiojedviejųparti
jųsąjungojeBobeliopartijossvorisir
asmeninisvaidmuobūtųganadidelis,
todėliškiltųrimtųklausimųdėltokios
partijostapatybės,nestarpLKDPir
KDSįžiūrėtikokiųnorspanašumų,
išskyruspavadinimą,nėra lengva.
Pavyzdžiui,kaipturėjojaustisLKDP
nariaiirBažnyčioshierarchai,girdė
damibūsimojungtinėspartijoslyderio
Bobeliopareiškimusdėllošimųnamų
legalizavimonaudosLietuvai?Kita
vertus,sociologiniaityrimairodo,kad
KDSatimaišLKDPnemažaibalsų,
t.y.šiųpartijųelektoratasišdalies
sutampa.taileidžiatikėtis,kadtokia
sąjunga,palankiaisusiklosčiuskitoms
aplinkybėmsšiektiekpadidintųvie
nosiššiųpartijųgautųbalsųkiekįir
galbūtleistųperkopti5%barjerą.Bet
kokiuatvejutoksproblemossprendi
mobūdasbūtųlabaitrumpalaikis,o
naudaganaabejotina.
GaliausiailiekaLKDPirkonserva

toriųjungimosivariantas(varguar
prietokioskoalicijosjungtųsiBobelis
irmoderniejikrikdemai).Kadangi
šiospartijosvisadabuvopanašios,
jų susijungimasatrodytų logiškas
irnatūralus.Senosioskairiųjųde
šiniųjųperskyrosšviesojedabaršis
susijungimasdešiniųjųstovyklaibūtų
naudingas,nesneperžengdamabar
jeroLKDPtik„pražudo“dešiniųjų
balsus,oveikdamipagalkitus jau
aptartusscenarijuskrikdemaigrei
čiausiaiprarastųdešiniosiospartijos
tapatybę.tačiauvisaisuprantama,
kodėldaugumakrikdemųvengiatokio
susiliejimo:didesniirstipresnikonser
vatoriaitiesiog„suvalgytų“mažesnius
savobroliuskrikdemus.Suprantama,
kadLKDPkūrusiemsirdaugiaunegu
10metųjojedirbusiemsžmonėmsbūtų

skaudususitaikytisutokiupartijos
likimu.tačiauarbūtinaiposusijun
gimosutėvynėsSąjungakrikščionys
demokrataiturėtųišnykti?
Jauseniaikalbama,kadkonser

vatizmo ideologija „nelimpa“prie
tS(LK)kūno.irsuprantama,kodėl–
konservatizmasLietuvojeneturitra
dicijų.Sunkubūtųtikėtis,kadeiliniai
partijosnariaiimsangliškaiskaityti
EdmundąBurke’ąarmichaeląOakes
hottąirbandytisuvokti,kaipbritiško
konservatizmoidėjasįmanomapritai
kytiLietuvai.Kažinarbentpartijos
lyderiamsyrapavykętaipadaryti.
nepaisantkonservatizmodoktrinos
patrauklumoirreikšmingumo,reikia
pripažinti,kadLietuvosdešiniajai
partijai labiautiktųkrikščioniškos
demokratijosideologinisrūbas.
KaipparodėLDDPirsocialdemok

ratų„jungtuvės“,mažos,betideologiš
kaistipriospartijossusijungimassu
didesneideologine„kaimyne“galibūti
santykinai lygiavertis irnaudingas

Saubuvaupažadėjęsnepradėtišio
tekstojaunuvalkiotaWinstonoChur
chilliopastaba,esą„demokratija–pa
prasčiausiavaldžiosforma,…išskyrus
visaskitas“.tačiautiesiognesugal

vojaugeresnioepitetopaskutiniam
JungtiniųValstijų rinkimųratui,
išsiritusiamįkivirčusdėlkeliųtūks
tančiųneaiškiaipažymėtųbalsalapių
Floridoje.Churchilliopastaba,kaipir
įvykiaiFloridoje,primenamums,jog
demokratijatoligražunėralabainaši
valdžiosforma.
Demokratiniųrespublikųpiliečiai,

beabejonės,kartaisišsirenkaneitin
pavyzdingusvadovus(galėčiauužsi
mintiapievienąneseniaikadenciją
baigusįprezidentą).tačiauprisimin

DaRiuSuDRYS

„paprasčiausia
valdžiosforma“

abiempusėms.Dabartineitėvynės
Sąjungaivirtimaskrikščionimisde
mokrataissuteiktųtvirtesnįistorinį
pagrindąbeiBažnyčiosparamą ir
turbūtnesukeltųdideliųmoralinių
problemųeiliniamspartijosnariams.
Programiniųnesutarimųgalėtųkil
tinebentdėlekonominėspolitikos,
nestS(LK)ypačpastaruojumetu
akivaizdžiai linkoįekonominį libe
ralizmą,oLKDPlaikėsicentristinių
socialiaiorientuotosrinkospozicijų.
tačiaureikiaturėtiomenyje,kadsu
stiprėjuskairiajaistovyklaiiriškilus
liberalams,ekonominėsšiųpartijų
pozicijosbetkuriuoatvejuturėsbū
tiperžiūrėtos irpakoreguotos.Šių
dviejųdidžiausiųLietuvosdešiniųjų
partijųsusiliejimasišlaikantkrikš
čioniųdemokratųideologijągerokai
sustiprintųdešiniųjųstovykląirdaug
labiaukonsoliduotųLietuvospartinę
sistemąnegudirbtinis„visųdešiniųjų“
vienijimas,skatinamasvientrumpa
laikėspolitinėsnaudos.

DariuSuDrYS–„laisvosioseuropos
radijo“korespondentasjav,Claremont
(kalifornija)universitetopolitikosfiloso
fijosirlyginamosiospolitikosdoktorantas,
Šv.kazimiero lituanistinėjemokykloje
(losandželas)dėstoliteratūrąirvisuome
nėsmokslus,losandželolietuviųbend
ruomenėsvaldybospatarėjaspolitikos
klausimaisirŠvietimotarybosnarys.
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kimenebežinaukienopastabą, jog
demokratinėsrespublikosgrindžiamos
prielaida,kadkaikuriuosklausimus–
pavyzdžiui,kąišsirinktiįžmonasarba
kąišsirinktivadovu–geriausiapalikti
spręstitiems,kurieturėssujaisgy

kumams–didžiulis
pasiekimas.
išbandymąatlaikė

ne tikamerikiečių
liaudis,bet irkon
stitucija, įstatymai
beiteisinėvalstybė.
Politiniųirteisinių
institucijųpareigū
nai,vadovaudamiesi
įstatymais,taikiaiir
palygintitvarkingai
išvedėšalįiškeblios
padėties.
Visdėltopadėtis

porinkimųbuvoap
gailėtinakeliaisat
žvilgiais.Protestai,
žinoma, prasidėjo
dėlto,kaddemokra

gerbtižmogų,kurispasiruošęs„da
rytibetką“.
Gore’asšiaiptaipdarsugebėjovi

siškainesugriautisavoreputacijos,
betjoatstovai,talkininkaiiršalinin
kaikaikuriaisatvejaiselgėsitiesiog
akiplėšiškai.Vienaspavyzdys:suži
nojęsapieFloridosdviejųpuslapių
balsalapį–vadinamąją„peteliškę“
(kadangibalsalapisatsiveriakaip
knygutė)–Gore’okampanijosvado
vas,žymausČikagosmeroRichardo
Daley’osūnusWilliamasDaley’isbal
salapįpasmerkėkaipperdėmsudėtin
gąirėmėsvarstytiapiejoteisėtumą.
Daley’istaidarėpuikiaižinodamas,
jogbalsalapiopavidalągerokaiprieš
rinkimuspatvirtinodemokratų ir
respublikonųpartijųatstovai.Jokių
priekaištųnebuvogirdėti,kolnesi
baigėrinkimai.Paaiškėjus, jogde
mokratųpartijostvirtovėjeČikagoje,
Daley’ioapygardoje,naudojamitokie
patbalsalapiaikaipFloridoje,Da
ley’isaprimo.
tačiauFloridosdemokratųparti

josveikėjainenurimo.Jiepasipylėį
gatvesskanduodami„balsalapiaiper
sudėtingi!“Respublikonaiišpradžių
drovėjosi atsakyti (demokratijose
rizikinga įžeidinėti rinkėjus).Bet
pagaliauįsidrąsinęrespublikonųak
tyvistaisurengėkontrdemonstracijas,
šaipydamiesiišpartijos,kuriosrinkė
jamsakivaizdžiainegėdapripažinti
savopilietinįnekompetentingumą.
netrukusiš„sutrikusiomąstymo“
rinkėjųėmėšaipytisirspauda.
Kontroversijadėlbalsalapiųpavi

daloprasidėjopaaiškėjus, jogbuvęs
respublikonas,reformųpartijoskan
didatasįprezidentusPatasBuchana
naskaikursurinkošiektiekdaugiau
balsųnegutikėtasi,ypačatsižvelgiant
įtųapygardųdemografiją.Josegyve
nanemažaižydųkilmėsamerikiečių.
DaugelisjųlaikoBuchananąantise
mitudėljokritiškųpasisakymųapie
antrąjįpasaulinįkarą,buvusiųnacių
medžioklęirVašingtonopolitikąiz
raelioatžvilgiu.amerikosžydaikaip
grupėšiaipgananuosekliai remia
demokratųpartiją.taigidemokratų
partijosveikėjaigalvojo,kadnemažai

karikatūra,vaizduojantidemokratų„svajonių“rinkimų
biuletenįFloridospagyvenusiemsžmonėms

GEORGE W. BUSH:  • 

RALPH NADER:  •

PAT BUCHANAN:  •

HARRY BROWNE:  •

AL GORE:

venti–kadirkokiosnemaloniosbūtų
pasekmės.truputįkilniauskamba
„aristoteliškas“demokratijospateisi
nimas:žmogauslaimėglūdikilnume,
tiktasaižmogusgalibūtikilnus,kuris
yralaisvas,olaisvėsesmė–savivalda.
Kitaiptariant,dalyvavimaspolitikoje
suteikiaunikaliasgalimybesugdyti
savyjekilnumą,odemokratinėsan
tvarkakiekvienampiliečiuisuteikia
galimybędalyvautipolitikoje.
KadirkokianetobulabūtųJungti

niųValstijųrinkimųsistemairkokie
vykęarbanevykękandidatai,ameri
kiečiaipraėjusįlapkritįparodėstebė
tinąsavitvardą.nepaisantpasaulio
spaudospasityčiojimų irkaikurių
asmenųpastangų įžiebtipilietinę
nesantaiką,galimedrąsiaiteigti,jog
amerikiečiųliaudisšįsavodemokrati
josišbandymąatlaikėsėkmingai.Su
žinojęapieneaiškumusdėlprezidento
rinkimųrezultatoFloridoje,dauguma
amerikiečiųperdėmdėltonesijaudin
damitęsėįprastąrutiną.niekurne
vykotokiųriaušių,kokiųgalimabūtų
tikėtisdaugelyjepasauliošaliųkilus
panašiomsabejonėmsdėlrinkimų

rezultatoarbabalsavimoteisėtumo.
Reikianepamiršti,jognetšiandien
esamašalių,kuriųpiliečiaivienikitus
skerdžiakovodamidėlvaldžios.Su
gebėjimastaikiaiirpagalįstatymus
pakeistivadovus–netgikilusneaiš

tųirrespublikonųpartijųkandidatai
George’asBushasiralasGore’asper
rinkimussurinkobeveikvienodąskai
čiųrinkikų(JaVkiekvienosvalstijos
rinkėjaiišsirenkavalstijosrinkikus,
kuriepaskuiišrenkaprezidentą; jų
skaičiuspriklausonuovalstijosgy
ventojųskaičiaus;daugumavalstijų
visusrinkikusatiduodakandidatui,
laimėjusiamdaugiausiabalsųvals
tijoje).Floridoješiedukandidataisu
rinkobeveikpolygiaibalsų,opadėtis
susiklostėtaip,jogbeFloridosrinkikų
taponeįmanomalaimėtiprezidento
rinkimų.
VisųpirmaGore’asbalsųperskai

čiavimąužtęsėperilgai.Pareikalauti
vienoarnetdviejųperskaičiavimų–
visiškaipriimtina.tačiauišnaudo
damasvosnekiekvieną įmanomą
progąužprotestuotiBushuipalankius
rinkimųrezultatus,norsbalsaibuvo
perskaičiuotikelissykius,Gore’as
ėmėatrodyti įkyrusoportunistas.
Galnereiktųstebėtis,kadtaipelgiasi
kandidatas,kurisNew swe ekžurnalui
porinkimųpareiškėdarysiąs „bet
ką,kadlaimėtų“(20001120).Sunku



63NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 1–2

rinkėjųsumaišėBuchananąsuGore’u.
Esą langelį,kurį reikėjopažymėti
balsuojantužGore’ą,buvo lengva
sumaišytisu langeliu,kurįreikėjo
pažymėtibalsuojantužBuchananą.
Buchananas,komentuodamaspadėtį
Floridojeporinkimų,pareiškėnenorįs
Gore’uiskirtųbalsų.
tačiaupasklidusžiniomsapie„ne

įgalius“Floridosrinkėjus,neoficialios
apklausosrodė,jogdemokratųprie
kaištaidėl „sudėtingųbalsalapių“
nepagrįsti.Keliasdienasporinkimų
CNNkorespondentėJeanniemost
niujorkogatvėsepraeiviamsrodė
Floridosdviejųpuslapiųbalsalapįir
teiravosi,kąžmonėsapiejįmano.nors
daugelispraeiviųsutiko,jog„plaštakė“
sudėtinga,paprašytiparodyti,kurį
langelįjiežymėtų,norėdamibalsuo
tiužBushąarbaGore’ą,visiparodė
teisingai.
taippat,kaippastebėjo respub

likonųveikėjai,slaptasbalsavimas
reiškia, jogneįmanomaįrodyti,kas
užBuchananąbalsavo„tyčia“irkas
„netyčia“,galnorėdamibalsuotiuž
Gore’ą.Vienintelisbūdasnustatyti
rinkėjųvalią–pasižiūrėti įaiškiai
paženklintusbalsalapius!Demokratų
įvardijamai„klaidai“atitaisyti–jeigu
taiišvisgalimalaikyti„klaida“–tektų
rengtinaujusrinkimus.
Piketuotojaitoirreikalavo.BetJaV

konstitucijojenumatomarinkimusį
prezidentussurengtitąpačiądieną
visoješalyje.Surengtinaujusrinki
musvisoješalyjedėlkeliųtūkstančių
sugadintųbalsalapių–nerealu, o
konstitucijosperkeliassavaitesne
pakeisi.Beto,jeigukiekvienąsykdėl
keliųšimtųarbanetkeliųtūkstančių
neaiškiaipažymėtųbalsalapiųreiktų
rengtinaujusrinkimus,rinkimainie
kadosnesibaigtų!
BeGore’opiketuotojų,progospa

sireikštinepraleidoirkitasrėksnys
–mažumųteisių„gynėjas“Jesse’is
Jacksonas.nusigavęsįFloridą,Jack
sonasbejokiųkonkrečiųįrodymųar
įkalčių, išskyrusfaktą,kadjuodųjų
gyvenamoseapygardosebuvopaly
gintidaugsugadintųbalsalapiųirjog
kažkuriojejuodųjųgyvenvietėjeprie

balsavietėskažkaspastebėjokelis
policininkus,ėmėkaltintiFloridos
rinkimųpareigūnussąmokslavimu
prieš juoduosiusFloridosrinkėjus,
lygintirespublikonussuVokietijos
naciaisirakintijuoduosiusnepripa
žintirinkimųrezultato.
Jacksonassave laiko tiesioginiu

įpėdiniudidžiojo irkilnausameri
kosjuodųjųvadovomartinoLutherio
Kingo,padėjusiojuodiesiemsišsiko
votilygiasteises.tačiaukitaipnegu
Kingas, kuris skatino juoduosius
taikiai spręsti konfliktus su bal
taisiaisirvylėsi, jogkadanorsvisi
amerikiečiaisugyvensirgerbsvieni
kitusnepaisydamispalvos,Jackso
nasvisdažniautiesiogkurstorasių
nesantaiką.Pasibaigusrinkimams,
Jacksonasgrasinorasiniu„sprogimu“
(kažkuotarpmasiniųdemonstraci
jų irriaušių)dėl tariamos juodųjų
rinkėjųdiskriminacijos.apskritai
pastaruojumetuvisdažniaususidaro
įspūdis,jogJacksonassiekianetiek
spręstirasiųkonfliktus,kiekatkreip

tidėmesįįsaveirsavoorganizaciją
RAIN BOW/PUSH Co a li tion, kuri
kartaisišrasiųnesantaikostiesiog
semiasigyvybinęjėgą.
Ginčamsdėlbalsalapiųaprimus,

kilokontroversijadėlto,kadkeliose
pietųFloridosapygardoseposkai

čiavimolikotūkstančiaisugadintų
balsalapių–taiyraneaiškiaipažy
mėtųbalsalapių,kuriųskaičiavimo
kompiuteriainesugebėjosuskaičiuo
ti.Gore’okampanijanusprendėpa
reikalauti,kadrinkimųpareigūnai
mėgintųišspręsti (tiksliausakant,
išburti),užkąbūtųbalsavętierin
kėjai,kurienesugebėjoaiškiaipa
žymėtisavobalsalapio iružnieką
nenubalsavo.
Žinoma,tokie„burtai“keliadidelį

sukčiavimopavojų–paliekamake
liemsžmonėmsžymėtikitųneaiškiai
pažymėtusbalsalapius,osugadintų
balsalapiųpakakorezultatuipakeisti.
Kaišiambalsalapiųinterpretavimui
mėginoužkirstikeliąFloridosvyriau
siojirinkimųpareigūnė,valstijossek
retorėrespublikonėKatherineHarris,
demokrataiirjiemspalankūsapžval
gininkaiHarrisėmėšmeižti,kritikuo
damijąvisapusiškai,pradedantnuo
jospolitiniųpažiūrų(konservatyvių,
ginkDieve!)irbaigiantjosmakiažu
(perdaug).

netrukusnusprendėįsikištidemok
ratamspalankiųteisėjųdominuoja
masFloridosaukščiausiasisteismas,
liepdamastęstineaiškiaipažymėtų
balsalapiųinterpretavimą.taibuvo
darvienakeistenybė.normaliaiteis
maiJungtinėseValstijosenesikišaį

george’asBushasrinkimųkampanijosmetu.2000.elta
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politiką,kolįjuosniekasnesikreipia.
tačiauFloridosaukščiausiajamteis
mui,matyt, rūpėjone įstatymai ir
nusisėdėjusiosteisinėstradicijos.
RinkimaifaktiškaipasibaigėJaV

aukščiausiojoteismosprendimusu
stabdžiusneaiškiaipažymėtųbalsa
lapiųskaičiavimą.Jeiguskaičiavimo
nebūtųsustabdęsJaVaukščiausiasis
teismas,Floridosvalstijosatstovų
rūmaiirsenatasbuvopasirengępa
tvirtintiBushorinkikųpaskyrimą
konstitucijojenumatytatvarka.JaV
konstitucijapaliekavalstijųparla
mentamsspręsti,kaipbusrenkami
prezidentorinkikai.tradiciškaivals
tijųparlamentaipavedapiliečiams
juos išrinkti, tačiauoficialiai turi
teisęšįpavedimąatšaukti.teismui
nutraukusneaiškiaipažymėtųbal
salapiųskaičiavimą,Gore’aspaga
liaunusileido.
Gore’uinusileidus,apžvalgininkai

puolėgvildenti,ko iš šių rinkimų
galimapasimokyti.Pirmiausiapasi
pylėrinkikųsistemoskritika.turbūt
dažniausiai girdimaspriekaištas:
rinkikųrinkimųsistemaesantine
demokratiška,kadangineleidžiama
liaudžiaitiesiogiairinktiprezidento.
tokiepriekaištaiturbūtnustebintų
Europosdemokratijas,kurneivyriau
sybės,neivalstybėsgalvosdažniausiai
liaudisnerenka.
Kas tokiomiskategorijomisnori

kalbėtiapiedemokratijos tyrumą,
tegulsykiupripažįsta,jogbetkokių
atstovųrinkimasprieštaraujade
mokratijai, nes demokratiškuose
sprendimuoseturėtųdalyvautivisi
piliečiai.Betkokiaatrankayraaris
tokratiška,onedemokratiška,nesiš
masėsatrenkamigabiausi,pajėgiau
sižmonės(bentteoriškai),kuriems
pavedamavaldytikraštą.Rinkimų
demokratinėjerespublikojeprasmė
neta,kadliaudisvisadadalyvautų
priimant sprendimus, o galimybė
keisti vadovus,t.y. laikyti juosat
sakingaisužsavoveiklą.
tekogirdėtikitąpanašųpriekaištą:

esąrinkikųkolegijąreikiapanaikin
ti,nesjikartais(pavyzdžiui,pernai)
neatspindirinkėjųvalios (nedidelė

daugumaamerikiečiųrinkėjųbalsavo
užGore’ą,betBushaslaimėjodaugiau
rinkikųbalsų).Visųpirma,Jungtinių
Valstijųkonstitucijosautoriainu
sprendėsukurtirinkikųkolegijąne
tam,kadišryškintų„rinkėjųvalią“.
Jiesukūrėrinkikųkolegiją:1)užuot
palikękongresuirinktiprezidentą,
kadprezidentasbūtųnepriklausomas
nuokongreso,kaipreikalaujagalių
padalijimoteorija,ir2)norėdamiuž
kirstikeliąskaičiavimuiirklastotei.
Daugsunkiausuklastotiatskirus
rinkimuskeliasdešimtyjevalstijų
neguvienusnacionaliniusrinkimus.
nacionaliniamsrinkimamssuklastoti
pakaktųvienameardviejuosedid
miesčiuoseprikimštiįurnaspadirbtų
balsalapių.
Rinkikųsistemataippatnaudinga,

nesjipriverčiakandidatusbūtidė
mesingiemsdaugeliuivalstijų ir jų
poreikiams.Be rinkikų sistemos,
prezidento rinkimusgalimabūtų
laimėtipasikliovusvientankiaiap
gyvendintųrytųirvakarųpakraščio
miestųrinkėjais,kaippernaivosne
padarėGore’as.
apskritaipriekaištaidėlrinkėjų

valiosnepagrįsti,nes to kio da ly ko 
iš vis nė ra ir tikrosedemokratijose
(nekalbuapie„liaudiesrespublikas“,
kurnugalėtojaineretaisurenkabent
90%balsų)irpraktiškainie ka dos ne
bus. „Rinkėjųvalia“reiškiatik„dau
gumosvalią“,otadaugumagalibūti
visainežymi(kaippernai)irkeičiasi
kasdien.Vėlginėraesmė,arvadovai
darotiksliaitai,konoririnkėjai,otai,
jogvadovus–ypačnevykėlius–galima
taikiaipakeisti.taigipraėjęrinkimai
priminė,jogseniausiapasaulyjetebe
gyvuojantidemokratijanėraminios
valdomavalstybė,kurvox po pu li lygus
vox dei,betteisinėrespublika,kurią
valdopiliečiųatrankairkurpolitikos
klausimaibeinesutarimaisprendžia
mipagalįstatymus.
Kaikurienuogąstaujadėlteismų

įsikišimosprendžiantnesutarimus
dėlrinkimų.atseitbūtųbuvęgeriau
paliktipolitikamsjuosišspręsti,kaip
numatytakonstitucijoje.JaVaukš
čiausiasisteismasgalbūtnebūtųįsi

kišęs, jeigunebūtųįsikišęsFloridos
aukščiausiasis teismas,oFloridos
teismoįsikišimąmanauesantnerei
kalingąirneapdairų.Reikiaviltis,jog
kreipimaisiįteismusateityjenetaps
įprastuginklukandidatųarsenale,
tačiauįvykiaiFloridojekeliašįpavojų.
Kitavertus,reikiairpasidžiaugti,jog
problemagalųgalebuvo išspręsta
pagal įstatymus irkadkandidatai
beipiliečiaiparodėpagarbąteismo
sprendimui.
Bešiųdalykųpasigirdodariridea

listiškųnuogąstavimų,esąporinki
minesgrumtynesFloridojeišsklaidė
mistiškarinkimųaura;esąužpro
testuodamas rinkimųrezultatą ir
reikalaudamasišsamiai išnagrinėti
balsalapius,Gore’asnuplėšėužuolai
dą,dengiančiąOzoraganiausprozišką
aparatūrą,kuriajissukuriasavodi
dybėsiliuziją.ĮvykiaiFloridojeparo
dė,jog(staigmena!)rinkimųsistema
netobula.
Kiekvienarinkimųsistematuripa

klaidą.Dažniausiaijosnepastebime.
Problemata, jogšįsykFloridojenė
vienaskandidataskitonepralenkė
balsųskaičiumi,kuris tąpaklaidą
pranoktų.ateityjepasikliaujantnau
jausiatechnika,reiktųieškotibūdų
kiek įmanomašiąpaklaidąsuma
žinti.tačiau,kaipsuvisaisžmonių
išradimais,klaidųniekadosvisiškai
neišvengsime.
Odėlrinkimų„mistiškosauros“,

arFloridojeįvykusį„balsavimosak
ramento“ išniekinimąlaikomegeru
arblogudalyku,kogero,priklauso
nuoto,armanome,jogdemokratijai
reikiakažkokios„mistiškosauros“.
Kaikuriegalmano,kadreikia,tačiau
tokiųpaklausčiau,ar ši „mistiška
aura“neveda į tokias fantastines
sąvokaskaip„rinkėjųvalia“ir,savo
ruožtu,prienenaudingų,neteisin
gų irneįmanomųmėginimų ją „iš
burti“nepaisant to,kaspažymėta
arbanepažymėtakonkrečiuosebal
salapiuose?
Jeigujaupatikimesautokiuslem

tingussprendimuskaipvaldovųrinki
mas,galkartaisreiktųlaikytisave
pakankamaisubrendusiaissuvokti,
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fa re)–balsavimąparlamentepava
dinoreikšmingužingsniubaigiant
„beprasmiškąmedžioklėsžiaurumą“.
Dėlžiaurumogyvūnųatžvilgiunegalį
būtijokiųkompromisų,medžioklėne
turivietosšiuolaikinėjevisuomenėje.
Jųnuomone,draudimastikišplečia
apsaugą,kurijaugaliojagyvuliamsir
naminiamsgyvūnams.Gyvūnųteisių
gynėjaiįsitikinę,joglapiųmedžioklė
turintibūtiuždraustakaipbuvouž
draustagaidžiųkovairpan.
Kiekanksčiauministraspirminin

kastonyBlairaspareiškė remiąs
lapiųmedžioklėsuždraudimą,tačiau
balsavimodienąišvykoįŠiaurėsairi
ją.Britųspaudarašė, jog„gudrioji
lapė“Blairasįlindoįolą.Parlamento
aukštesniųjų rūmų–Lordųrūmų
–konservatoriųdaugumosvadovas
lordasStrathclyde’asperspėjo,kad
lordaiyraužlapiųmedžioklę.mažai
kasabejoja,joglordaiįstatymąatmes,
vadinasi,jįgalėtųpatvirtintitikkitas
parlamentas.Draudimasniekaipne
galivirstiįstatymuikigegužės,kai,
manoma,Blairasskelbsankstyvus
parlamentorinkimus.netdraudimo
šalininkaipripažįsta,jogsuvisomis
procedūromis–darvienuatmetimu
Lordųrūmuose,grąžinimuįparla
mentąirgalopįstatymopatvirtinimu
priešLordųrūmųvalią, remiantis
retainaudojamuparlamentoaktu–
visataigalitruktinetdvejusmetus.
Vadinasi,lapiųmedžioklėsklausimo
kėlimaskaiptikdabaryraišdalies
sąmoningasnoraspadarytijąrinkimų
kampanijosklausimu.
Lapiųmedžioklėsuskalikaisyra

kaimoritualas,kuriamedalyvauja
visikaimoklasiųatstovai–pradedant
samdomaisdarbininkais irtarnais,
baigiantaristokratais.tairaitelių
tradiciniaisraudonaisšvarkaisirjuos
sekančiųpėsčiųsirgaliųreginysirreta
progalaisvaijudėtipokaimovietovę,
kaišiaipjudėjimąvaržosudėtingos
nuosavybėsteisės.Žemvaldžiaitradi
ciškaileidžiaraitiemsmedžiotojams
kirsti jųvaldas.Vienasmedžioklės
malonumų–raitiemsšokinėtiper
daugybęgyvatvoriųirtvorų.Kaiku
rienaujiejižemvaldžiaiišmiesčionių

Sausio18d.DidžiosiosBritanijos
parlamentasdidelebalsųpersvara
balsavoužlapiųmedžioklėssuska
likaisuždraudimą.Įstatymošalinin
kaitvirtina, jogtaiesąsteisingumo
ir jautrumogyvūnamstriumfas,o
priešininkaiįsitikinę,jogtriumfuoja
nepakantumasirpakertamostradi
cinėslaisvės.
užįstatymąbalsavo387parlamento

nariai,daugiausiavaldančiosleiboris
tųpartijosirmažesnėskairiosiospar
tijos–liberalųdemokratų–deputatai;
prieš–174,daugiausiaopozicijos
konservatoriai.nubalsuotaužvisišką
lapiųmedžioklėsuždraudimą,odu
kompromisiniaiprojektai–medžioklė
pagallicencijąarbasavereguliuojanti
medžioklė–buvoatmesti.
Penkiasvalandastrukędebataibu

vopikti.LeiboristasBilasEtheringto
naspasakė,jogjįstačiaipykinavien
pagalvojus,kadžmonėssmaginasi
matydami,kaipšunyssudraskogy
vąbūtybę.tuotarpukonservatorių
deputatasJohnastownendaskalbė
jo:„Jeidaugumamedžiotojųnebūtų
snobai,kaipneteisingaiyraįsitikinę
leiboristai,ospalvotiejiarhomosek
sualistai,parlamentuiniekadanebūtų
tekęsvarstytišioįstatymo“.
ŽurnalistasRobinasPage’aspareiš

kėniekadanepaklusiąsįstatymui.„aš
laužysiuBlairoįstatymą,nemokėsiu
baudųirsėsiukalėjiman–ašbūsiu
Blairopolitiniskalinys“,–tikinoPa
ge’as.KonservatoriusDavidasLiding
tonasdraudimąpavadino„neliberaliu
irnepakančiu“,eikvojančiupolicijos
išteklius tada,kaiaugasmurtinių
nusikaltimųskaičius.Konservatorius
michaelasHowardas,buvęsJohno
majorovidausreikalųministras,pa
sakė,jogBlairovyriausybėspriorite
taiaiškūs:jokiaisunusikalstamumo
sprogimususidūrusiairimtaivyriau
sybeineateitųįgalvąatitrauktipoli
cijąnuopagrindiniodarbouždedant
plačius,neaiškius irnepraktiškus
draudimus.
KonservatoriustonyBaldrytvir

tino,kadmedžioklėšimtmečiusbuvo
anglųkaimogyvenimodalis iruž
draudimasbūtųdidelispraradimas
daugeliui žmonių.Konservatorius
JamesasPaice’askalbėjo,kadkatės
padarodaugiaužalosnegulapėsar
skalikai, tačiauniekasnesiūlėuž
draustikačių.Jispripažino,kadkai
kuriemedžiotojaigalibūti„nemalonūs
žmonės“,tačiau„nemaloniųžmonių“
yravisosegyvenimosrityse,irtainėra
priežastisuždraustijiemsdarytitai,
kąjienoridaryti.
Didžiausimedžioklėsuždraudimo

lobistai– „Lygapriešžiaurųspor
tą“(Le a gue Against Cru el Sports)ir
„tarptautinisgyvūnųgerovėsfondas“
(In ter na tio nal Fund for Ani mal Wel

apielapiųmedžioklę

ViRGiSVaLEntinaViČiuS

virgiSvalentinaviČiuS (g.1955)
–„laisvosioseuropos radijo“ lietuvių
tarnybosbendradarbisprahoje.

jogrinkimainėrakažkokiosantgam
tiškos „rinkėjųvalios“orakulas,o
paprasčiausiasprendimųprocedūra
–žmogiškas,paklaidąturintisišradi
mas,kurįgalimairreikiatobulinti?

Rinkimųirkitųvaldymoprocedūrų
beiinstitucijųtobulinimas,sakyčiau,
iryravienaskilniausiųpolitikųpašau
kimų,odemokratijoseesamešaukiami
būtipolitikaisvisi.

v i S u O m e n ė





66 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 1–2

v i S u O m e n ė

nuvorišų,pavyzdžiui,buvęs„bitlas“
PaulasmcCartney,medžiotojųbūrių
nebeįsileidžia.
Blogiausia,jogmedžioklėsuždrau

dimasyravisiškaidemokratiškas
sprendimas.DaugiaunegupusėDi
džiosiosBritanijosgyventojųjįpalai
ko,draudimaspriimtasnepriekaištin
gailaikantisdemokratiniųprocedūrų
–praėjovisasreikalingasstadijas
vyriausybėje irparlamente.Pasak
Eco no mist,bėdatikta,kadlapiųme
džioklėsdraudimas–neteisingas.
Vidaus reikalųministro Jacko

StrawužsakymulordasBurnsasatliko
lapiųmedžioklėsirjogalimouždrau
dimopasekmių tyrimą.Jo išvada:
„lapiųmedžioklėsuskalikaisrimtai
kenkialapiųgerovei“.tačiautyrimas
pripažįsta,jogmedžioklęuždraudus,
darbąprarastųapiešešistūkstančius
žmonių;medžioklėsšalininkaitvirti

na,kaddvidešimttūkstančių.Lordo
Burnsotyrimastaippatpripažįsta,
jogkaimemedžioklėyrareikšmingas
„bendruomenęvienijantisveiksnys“.
arįmanomalapiųgerovęsuderinti

sukaina,kuriątenkamokėtižmo
niųlaisve?–klausiaEco no mist.ar
parlamentasapskritaigalipadary
ti lapes laimingas, jeikiekvienais
metaisDidžiojojeBritanijoje žūva

400000lapių,irretakurimiršta„savo
lovoje“.100000suvažinėjaautomobi
liai,80000–nušaunamos,30000–pa
gaunamosspąstais.Permetustik22
000lapiųsumedžiojamosmedžioklėse
suskalikais.taspatsBurnsotyrimas
perspėja,kad,norsmedžioklėsuska
likaisirrimtaikenkialapiųgerovei,
medžioklėsuždraudimastaigerovei
galidarlabiaupakenkti,nesdaugiau
lapiųbusnušaunamairpagaunama
spąstais.

Eco no mist pabrėžia, jog laisvės
klausimasšiuoatveju,kaipirdauge
liukitųatvejų,yravisųsvarbiausias.
Kaikurieaistringaidėllapiųgerovės
išgyvenantysžmonėsstačiainumoja
ranka, jogmedžioklėsuždraudimas
apribojapiliečiųlaisves.Kaipoliti
niamsvadovams–šiuoatvejuBlai
rui ir jo leiboristams–pritrūksta
delikatumo,demokratijagalistipriai

pažeistimažumųteises.norsJungti
nėjeKaralystėjemedžiojamažuma,
tačiautojimažumanėralabaimaža,
beto,jinelinkusitylėti.išketvirčio
milijonobritųmedžiotojųapie180000
medžiojalapesirelnius.1997m.Lon
done,pakviestiorganizacijos„Kaimo
sąjunga“(Coun try si de Al lian ce), la
piųmedžioklėsgintisusirinkobeveik
100000žmonių.tuomettaiatidėjo

planuotąbalsavimądėldraudimo
parlamente.
taddėlkošisneteisingassprendi

masyrapopuliarus?Kodėldauguma
britųjampritaria?Pirmiausiadėlto,
jogmažuma,kurioslaisvesbandoma
apkarpyti,nepriklausonusistovėju
siampolitiškaikorektiškųtautinių,
lytinių,rasinių,religiniųarkultūrinių
mažumųrinkiniui.Beto, leiboristų
propagandaipavykodaugkąįtikinti,
joglapiųmedžioklė–turtingųdyka
duoniųužsiėmimas,norstainetiesa.
Kaipminėjome,medžioklėyravisų
kaimegyvenančiųžmoniųsportasir
šventė,nevienturtingųarkilmingų.
Okaivyraujanuomonė,jogmedžio
tojai–turtingidykaduoniai,kurstyti
klasinęneapykantąklasikinėjeklasių
šalyje–vieni juokai.Ginčuosedėl
lapiųmedžioklėsgalimapamatyti
neprastesniųklasinėsneapykantos
perlų,kaipsovietiniuosefilmuosepa
galžinomąprincipą„karasdvarams,
taikabakūžėms“.
Kitavertus,publikalengvaiduodasi

apgaunama,nesvismažiaunutuokia
apiekaimogyvenimą.Jaukelintakar
taauga„antasfalto“–nebežinokaimo
papročių.Be to, tradiciniskaimas
traukiasi.Stambiausižemvaldžiai
dabar–netradiciniaiaristokrataiar
ūkininkai,onaujiejiturtuoliai–to
kiekaipminėtasmcCartneyarVir
gin imperijossavininkasRichardas
Bransonas.Šipublikasavomilijonus
uždirbamieste,ardargeriau–kur
norsbeorėjeinternetoirtarptautinių
korporacijųerdvėje,tadatitinkamai
žinotikvienąkaimą–glo  bal vil la ge.
Leiboristųpartijaseniainebeatitinka
savopavadinimo–Blairo laikais ji
liovėsibūtidarbininkųpartijairtapo
vidurinėsklasėsmiesčioniųpartija.
Partijaipavykoužkabintinervąsenai
miesčioniųneapykantaiviskam,kas
bentkiekpanašuį„nepelnytas“kraujo
aristokratijosprivilegijas–privilegi
jas,kuriųtikrovėjeseniainebėra,nes
BransonassumcCartneydžiaugiasi
prabanga,kurižemėsaristokratams
nėnesisapnavo.
miesčionysšiuoatvejudarreiškia

žmones,niekadanemačiusiusgyvos

a.j.munnings.medžiotojai.lesteriomenogalerija
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karvėsaravies,neturinčiusbetarpiš
kogyvybėsciklopatyrimo;gyvūnusjie
pažįstaištelevizijosarbasupakuotu
pavidaluparduotuvių lentynose,o
visasgyvasbūtybestapatinasuna
mie laikomaisšunimis irkatėmis.
Didžiąjądalįgyvenimojiepraleidžia
shop ping mall – prekyboscentruose,
oužuojautosmokosi išamžinatilsį
princesėsDianos.
Beto,postmodernizmorevoliucija

švietimesugriovėelementarųsupra
timąapietai,kuožmogusskiriasinuo
gyvūno.Visuotinėsvisako lygybės
reikalavimasatsisakyti centrizmų
pradedaeuropocentrizmuirbaigia
antropocentrizmu,kurisdabarreiškia
nepagrįstąžmogausrūšiesiškėlimą
prieškitasrūšis.taiatrodojuokinga,
kolnesusidurisunaujojošvietimo
produktais,kurie juokautinelinkę.
Vienakeliųuniversitetųdiplomus
turintianglėPrahojemanaiškino,
kadniekasnežino,argyvūnaituri
sąmonę,nesjienegalikalbėti,todėl
būtinavadovautisprielaida, jog„jie
tokiekaipmes“,o„jūsRytųEuropo
je–labaiatsilikę“.
Panašūssamprotavimaidaroįspūdį

nevienunikaliusugebėjimuištrinti
dutūkstančiusmetųfilosofųirteologų
ginčųapiesielosprigimtį.Filosofi
nėspozicijosabsurdiškumuitiesiog
proporcingaspilietinisradikalizmas.
Pagalpatikrintą revoliucinįprie
spaudos–kovos–išlaisvinimotrinarį
neteisybėgyvūnųatžvilgiuturibūtiiš
rautavisiemslaikamsnesiskaitantsu
priemonėmis.Keturkojųišlaisvinimo
aktyvistaiitinsėkmingaiįkūnijaabi
ryškiausiasšiuolaikinioišsilavinimo
generuojamassavybes–neraštingumą
irbegalinįpasitikėjimąsavimi.
„Gyvūnųišlaisvinimofronto“(Ani

mal Li be ra tion Front–aLF)aktyvis
taiįsitikinę,jogskalikųnaudojimas
medžioklėje yra gyvūnųvergovės
formairtodėljieturibūtiišlaisvinti.
aLFtaisuprantaparaidžiui–sausio
pradžiojeaLFaktyvistainaktį įsi
laužėįWyeCollegešunidesKenteir
pagrobė46skalikus,priklausančius
medžioklėsdraugijaiWye Be ag les 
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Hunt.PovagystėsaLFpaskelbėpa
reiškimą,kuriamerašoma:„Visišunys
busatiduotiįsaugius,mylinčiusna
mus.Kolvyriausybėvilkinapažadus
uždraustimedžioklę,omedžioklės
sabotuotojairizikuojagyvybegindami
mūsųneliestągamtą,aLFimareikalą
įsavorankas“.
Prahojekažinkokio„Gyvūnųsą

monėsfondo“atstovasPauliusKailis
parašėpiktąlaiškąįlaikraštįPra gue 
Post,kuriamepeikėšunųvadinimą
angliškumažybiniužodžiupet,kuris,
girdi,yraglobėjiškasirtodėldiskri
minuojaketurkojusdraugus.taiesąs
darvienaspavyzdysegoistiškožmonių
požiūrioįkitasrūšis.Kailionuomone,
negalibūtitokiossąvokoskaipšuns
savininkas,nestaiesąstokspatpo
žiūrisįgyvūną,kaipSaudoarabijoje
įmoterį.
Vivisekcijospriešininkaiblokuoja

vaistųbandymobendrovėsHun ting
ton Lief Scien cespastatus.Praeitais
metaissudegintivienuolikabendrovės
darbuotojųautomobilių,vienasva
dybininkasbuvosmarkiaisumuštas,
personalassulaukiadaugybėsgra
sinančiųlaiškųirtelefonoskambu
čių.Kompanijąblokuojaorganizacija
„Stabdyti žiaurumąpriešgyvūnus
Hantingtone“ (Stop Han ting ton Ani
mal Cru el ty). Josaktyvistai žada
persekiotinetikpačiąbendrovę,bet
irjąfinansuojančiusbankusbeijaiuž
sakymusduodančiasfarmacijoskom
panijas.PasaksavaitraščioEco no mist,
tautosaistramažiemssutvėrimams
sukailiukaiskartaisvirstasmurtingo
protestoprotrūkiais.Šiuoatvejusmur
tufaktiškaireikalaujama,jogvaistai
būtųbandomiantžmonių.
Patsarogantiškiausiasargumentas

prieš lapiųmedžioklę,kaipirkitas
gyvūnų„priespaudos“ formas–tai
paplitęs įsitikinimas, jogmedžiok
lė–doroviškaiydinga,medžiotojai
–nusidėjėliai, todėlmedžioklęrei
kiauždraustipačiųmedžiotojų la
bui–taipsakant,gelbstintjųsielas.
Susirūpinimas išganymu,žinoma,
sveikintinasdalykas,tačiauįtarimą
keliabūdas,kuriuovykstagelbėjimo

darbai–uždraudžianttariamąnuo
dėmępotvarkiuarįstatymu.Panašu,
jogčiaturimereikaląsušiuolaikinių
socialiniųinžinieriųsparnuotupatari
muvaldžiai„autoritetingainurodyti
vertybes“.
BritųfilosofasKennethasminogue

taivadinašiuolaikiniųdemokratinių
valstybiųkarikatūriniutotalitarizmu.
Karikatūrųkiektiknori–Prancūzi
josvyriausybėliepiasavopiliečiams
būtimandagiemssuužsieniečiais,
amerikosvyriausiasisgydytojassako
amerikiečiams,kąjieturivalgytiir
gerti,Vokietijosvyriausybėišleidžia
įstatymą,verčiantįvokiečiustikėti
holokaustu,britųvyriausybėaprūpi
napavaldiniusnaudingaissaugaus
seksovadovais.turibūtipakeistos
žmoniųmintys,ypačapiereiškinius,
kuriuossocialiniaiteoretikaidemas
kuojakaippriespaudą. „Vyrai turi
liautisbūtima cho,darbdaviai–ma
žiau „grabinėti“,heteroseksualai–
atsikratytibetkokių„privilegijuotų“
minčiųapiemeilę iršeimą,baltieji
turibūtijautresnijuodiesiemsirtaip
toliau.OanotvisųVakarųšaliųgy
dytojų,kiekvienasturibūtinetoks
storas,suicidiškas irpriklausomas
nuoalkoholio“(minogueK.,Po li tics,
1995,p.106).
Galitesakyti,joglapiųmedžioklėsu

skalikais–tolimasiregzotiškasdaly
kas,irlietuviamsmažairūpi.nevisai
taip–bentkaikuriemslietuviamsbus
įdomusužinoti,kadlapiųmedžioklės
visiškouždraudimosiekiančiosorga
nizacijos,pavyzdžiui,aLFirHunt Sa
bo teurs As so cia tion,skelbia,jogkitas
jųtaikinys–uždraustižvejybą.
KovomėnesįCoun try si de Al lian ce

planuojanaująžygį,kurisvadinsis
„Laisvėirpragyvenimas“(Li ber ty & 
Li ve li ho od).Jei teksbūtiLondone
kovo18d.,galiteprisijungti.Žygio
organizaciniamekomitetegaliteuž
siregistruoti ikikovo15d.telefonu
09067881680,organizatoriaižada,jog
skambinantišanglijospokalbistruks
maždaugminutęirkainuosapievieną
svarą.Vienasžygiolozungų:„mažumų
teises–visiems“. 
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PraėjodarvienosKalėdos.angelai
neatlėkė,trysKaraliaineatkeliavo
išRytųšalies,gyvuliaiiržvėrysne
prakalbožmoniųbalsais,greičiaujau
atvirkščiai.tikirvėl,kaipkasmet,
nuoPrezidentūros irkitųaukštų
vietųpasigirdobalsai,giedantysEt 
in Lithuania pax hominibus bonae 
vo lun tatis (praleidžiantGloria in 
excelsis Deo,idantnebūtųužgautos
„mažumos“).Kasgalėtųbūtigražiau,
kaipramybėspalinkėjimas?netruks
ateiti irVasario16oji, susitaiky
mo ženklan bus padalyta ordinų
irmedalių, irbusgalimavisiems
taikojeirramybėjesusikaupusdar
buotis, jei tik konservatoriai vėl
nepakelstriukšmodėlkokiamnors
KGBpulkininkuisuteiktoGedimino,
ogal irLaisvėsKovųordino– juk
ir jis, tegu irsavotiškubūdu,kaip
išmanydamas,darbavosiLietuvos
gerovėslabui.
tačiau„kiršintojai“,nors jųgre

tasrudenį irpraretinoužgriuvusi
tautosrūstybė,atkakliainesutinka
kartąirvisiemslaikamsužsičiaupti;
tautavisnesusitaiko, irmesijinis
taikospažadasvisneišsipildo.ateis
darvienašventė,irvėlaidėsramybės
linkėjimai, tautai tebesikankinant
vidiniosusiskaldymotraukuliuose
–irtaiptoliau,usque ad nauseam.
Visiemsgeraipažįstamigraudeni

maiapie„visuomenėssukiršinimą“.at
siribojantnuosantarvėsapraudotojų
intencijų (kurioskurkasmažiau
nekaltos,negugalėtųpasirodyti iš
pirmožvilgsnio),privalupasinaudoti
šiais,taipsakant,priešiškųliudytojų
parodymais.Jie įvardijatamtikrą
pamatinįfaktą,kuriamneskiriamapa
kankamaidėmesio.Jisarbaignoruo
jamas,arbaklaidingaiaiškinamasir

ceterum censeo...

kitalietuva

mantaSaDOmėnaS

pasmerkiamas,nepamėginusįsigilinti
įjokilmęiresmę.
Jeigutraktuosime„tautą“neetninės

bendruomenės,oformaliąjapolitinės
filosofijosprasme–kaippopulus,kaip
savarankiškąpolitinį organizmą,
darinį, jungiamątamtikrųbendrų
politiniųtikslų,–tuometgalimateig
ti,kadLietuvostautasuskilusiįdu
politiniusorganizmus,gyvenančius
tojepačioje teritorijoje,kalbančius
daugiauarmažiautapačiakalba,
tačiausavotikslaisbeisiekiais,savo
paskirtiessupratimuirtikrovėssu
vokimuneturinčius beveiknieko
bendra.Čiakalbamaneapieįprastinę
politinėsskalėspoliarizacijąįkairę
irdešinę,oapiekurkasradikalesnį
skirtumą,kaidvivisuomenėspusėsiš
esmėsneturibendrųpasaulėžiūrinių,
kultūriniųirpolitiniųprielaidų.
Šiosprarajosgilumasitinnejaukiai

atsiveria,kartąkitąnuklydusanapus
miestosienosirsusidūrussukitaLi
etuva,kurios,gyvendamasSenamies
tyje,galiirnepastebėti–renkančia
„naujuosius“,pripildančiaEuropos
lindynes irnusikaltimųkronikas,
neišbrendančiaišpagiežosirskurdo,
dvelkiančianeviltimiirtokiainstink
tyviaagresija,kuriosakivaizdoje
nebeliekaįkąapeliuoti.tarpmūsų
nėrajokiosbendrybės,jokiosbendros
vertybinėsatskaitossistemos, jokio
bendroracionalauspagrindo.Kate
gorinisimperatyvasnegalioja.netjei
irkalbametapačiakalba,jausmas,
kadsujaisgalimabūtųsusikalbėti–
tikiliuzija,kuriišsisklaido,kaivisiš
naujoesipriverstassuvokti,jogprieš
mane–kažinkokioskitospadermės
atstovai,kalbantysnesuprantama
šnekta,norsvisižodžiaiišpažiūros
tarsiatitinkažodynoreikšmes.Kalbos

kitoniškumasiškylakaipakimirks
ninissimbolis,kaipblyksnistamsoje,
išryškindamastarpmūsųžiojinčią
prarają, svetimumą,kurionegali
užgrįstiracionalusdiskursas.Radika
lusirvisiškaskitoniškumas,norsjokio
leviniškoKitoanapusjonėra.
Okasyra?Pilietinėsbendrijosgriu

vėsiai, skurdovisuomenė, sunkus
sovietiniųlaikųpalikimas,totalita
rinės sistemos suluošinti žmonės,
kuriantysydingasinstitucijas,savo
ruožtutrukdančiasnormaliaivisuo
meneiatsirasti,iršitaipįsisukantis
užkeiktasratas.Būtųgalimairtoliau
vardyti išesmėsbeveik teisingus,
tačiau tikdaliniuspaaiškinimus,
perteikiančius tikmedžiagines ir
veikiamąsiaspriežastis,betneesa
mospadėtiesprasmę,kuriąužčiuopė
pirminis potyris, ilgainiui įgijęs
prasminės,oveikiau–beprasmybinės
epifanijospobūdį:„tai–pralaimėjimas.
Dabaršiežmonėsmuslydėsvisąlaiką“.
Suprantu,kadimukartotisdarįky

riauneguKatonasSenasis,kurisvisas
savokalbasRomossenate,kadirapie
kąjosbūtųbuvusios(pavyzdžiui,žemės
ūkioklausimais),kaipžinia,baigdavęs
vistaispačiaisžodžiais:Ceterum cen
seo Carthaginem delendam esse–„Be
to,manau,kadKartaginaturibūti
sugriauta“.tačiautai,kąčiabandau
aprašyti,nemažiaurealuirapčiuopiama
dėl to, kad apie tai jau kalbėta.
Susiskaldymokontūrai labiausiai

išryškėjasantykyjesucentriniupas
tarojometoistoriniuįvykiu–nepri
klausomybėsatkūrimu.tas įvykis
nulėmėLietuvosdabartinępolitinębei
egzistencinęapibrėžtįiratkakliaines
itraukiaįplusquamperfectum,pasilik
damassavotiškameperfectum prae
sens–„praeitiesdabarties“laike.(Jei
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galimakalbėtiapiesavotiškąistorinių
įvykiųgramatiką.)nepriklausomybė,
vienavertus,suteikdamalaisvoirnau
joapsisprendimopraeitiesatžvilgiu
galimybę–„atgailos“ir„atsivertimo“
galimybę,–kitavertus,reikalaudama
apsispręsti,užaštrinoirįvienąistorinį
taškąsutraukėsantykiosusovietine
tikroveproblemą.
Kaip prancūzų tautą skaldė

prieštaringassantykissuPrancūzų
revoliucija, taip irLietuvoje(tiesa,
menkesniumastu)panašipoliarizacija
yraįvykusitiesriba,kur išsiskiria
požiūriaitęstinumosusovietinepraei
timi irnepriklausomybėsatkūrimo
vietospasaulėvaizdyjeklausimu.
Vienavisuomenėsdalis,dėlpa

saulėžiūrinių,politiniųarsocialinių
priežasčiųpriesovietinėssistemos
nepritapusi, priima nelygstamą
nepriklausomybėsatkūrimoašiškumą
istorijossuvokimui.taiesmingainau
josepochos,lietuviųtautosautentiškos
egzistencijospradžia,nelygstamai
vertingopolitinioorganizmogimimas,
atstatantistarpukarioRespublikos
teisėtumą.Josišsergėjimasyrapa
matinis,besąlygiškas imperatyvas,
transcenduojantisbetkokiusprag
matiniussumetimus.ištokiosper
spektyvosžvelgiant,sunkuįžiūrėti
kitokiosprasminėskonfigūracijos
galimybę;neatrodo,kad istorinius
įvykiusbūtųįmanomainterpretuoti
kitaip.Jeigukasirmanokitaip,tai
viendėlto,kadarbaesąssvetimųjų
papirktas,arbasovietųsuluošintas.
tačiausovietinispalikimasilgainiui
turėtųnunykti,žmonėsturįgrįžti į
savo„normalų“būvį–pilietinęvisuo
menę,pagrįstąmoraliaiatsakingų,
tautiškaisusipratusių irpolitiškai
angažuotųžmoniųbendriją.
tačiaukitaivisuomenėsdaliaijokio

panašausmetafiziniolūžionėraįvykę.
Pastarasisdešimtmetis–tikdarviena
fazėgyvenimotęstinume.Kasdienybės
rutinanetruko ištirpdytieuforinės
1988–1989m.patirties–laisvėspat
irties, taip irnetapusios tikrovės
norma.Osusidūrusisusunkumais
irnepritekliais,atmintisretrospekty
viaiperspalvinotospatirtiesturinį.

Patriotinispathosėmėatrodytine
suvokiamasir juokingas,galiausiai
įkyrusirerzinantis–juk„prieSovietų
buvogeriau“.nesugebėjimassuvokti
nepriklausomybėsatneštolūžiora
dikalumo,josnelygstamo,pragmatiš
kainepamatuojamopobūdžioliudija
dudalykus.Pirma,tamtikrųžmogui
kaipmoraliaibūtybeibūdingųgebų
neturėjimą.nenorėtiprisiimtigalu
tinėsasmeninėsatsakomybėsužsavo
likimą,atsisakytibesąlygiškolaisvės
primato,ryžtantis iškeistitai įme
džiaginęgerovę(tegutikžodžiųlygiu),
tolyguatsisakytipašaukimoautentiš
kai irmoraliaiatsakingaiegzisten
cijai,kuriyrabetkokiospozityvios
moralės,doroviniogyvenimosąlyga.
antrassupirmuojuglaudžiaisusi
jęsatžvilgis–politinioinstinktonuny
kimasarpolitinėssavimonės
stoka.Žmogustiesiognepa
kyla iki tokiųabstrakcijų
kaip„valstybė“,raison d’état,
„pilietinėpareiga“arpan.
todėl „patriotiškos“visuo
menėsdaliesapeliavimai į
šiaskategorijas„apolitiškai“
josdaliaiatrodokaipprieš
jąnukreiptaklasta:siekiskaipnors
apgautiirnuskriausti,prisidengiant
patriotiniaisšūkiaisarvalstybiniais
sumetimais.
abipusessiejatiktai,kadjospri

verstosdalytistomispačiomispoliti
nėmisstruktūromisirinstitucijomis.
Kovadėl jųkontrolėsyraesminis
sąlyčioirkonfliktotaškas.Dabarti
nėjesituacijojeunikaluirnaujatai,
kadapolitinėdaugumaįgijo„politinę“
išraiškąperžmones,kuriepolitikos
sferąirvalstybėspolitinesinstituci
jastraktuojaciniškaiir instrumen
taliai–kaippriemonępolitineiga
liaipelnyti.Jiesugebėjopritraukti
apolitinędaugumąapeliuodamiįjos
pasibodėjimąpolitika,skelbdaminepo
litinėsvalstybėsidealą–„Ganapoliti
kuoti,reikiasantarvėsirkonstrukty
vausdarbo“.(norsištiesųsiekiama
konkrečiųpolitinių tikslų–suna
ikintiirišpolitinėsarenosišstumti
konkrečiuspolitiniuspriešininkus.)
Žinoma,taitoligražuneišsemiavisų

politiniosantykiogalimybių.užtenka,
kadsituacijosaštrumaskylabūtent
iššioneužgydomoplyšiovisuomenėje.
tiksuvokusjogylį,galimasuvokti
to,kasįvykopraeitąrudenį,tikrąją
prasmę.Dabartinistradicinėsdešinės
pralaimėjimas–kurkasdaugiau
negupolitinispralaimėjimas;taicivi
lizacinispralaimėjimas.Pralaimėta
pamatinėprielaida–kadvisuomeninė
santvarkaneįmanomabemoralinės
sąrangosirpozityviosmoralės.
Rinkimuosepralaimėjusiosjėgosiki

šiolignoravovisuomenėspasidalijimą,
palaikydamos iliuziją, kadvisuo
menė neišvengiamai turės „susi
protėti“,„sugrįžtiįvėžes“.ankstyvoji
nepriklausomybėsistorija–arbent
jaukonservatyvusisjosskaitymas–
buvonuspalvintišioskiekmesijinės
vilties, kad įvyks kažkas, kas iš
pagrindųpakeis esamą situaciją:
pasiekuslaisvęįvyksmetafizinisat
sivertimas(neįvyko)arbažmogiškoji
prigimtis,nebesaistomaišoriniųvarž
tų,atgauspirmykštįorumą–deja,
įvykiaipatvirtinoneRousseau,ode
maistre’opožiūrįįžmogausprigimtį.
Paskutinėviltisbuvosekuliarieurou
topija.tebėražmonių,gannuošir
džiai tikinčių,kadviskas stebuk
lingaipasikeis „atėjus įEuropą“.
tačiaudabarjauaišku,jogdešimties

metųneužteko, idanthomo sovie
ticus išsivystytųįvisavertį„politinį
gyvūną“.Šiuometusvarbiausianepa
siduotiįspūdžiui,kadniekopadary
tinebeįmanoma, liekasusitaikyti
suesamapadėtimi ir žaistipagal
daugumosdiktuojamas taisykles,
mėginant įsiteikti„miniosžvėriui“.
Būtentdabarsvarbuneatsisakyti
esminėsprielaidos–kadvisuomeninė
tvarkaturibūtigrindžiamaatsakin
gu josnariųmoraliniusprendimu.
Draugetenkaįsisąmoninti,kadtam
pasirengusiosmoralios irpilietinės
daugumosnebus–bentjauartimiau
siaisdešimtmečiais.Kadirkasbūtų,
neleistinunyktipilietineimažumai,
vyraujančiocinizmoaplinkojepuoselėti
moralinęrezistenciją–kogero,viskas,
kąšiuometuįmanoma–irprivalu–
daryti.Otainėramažai.

ceterum censeo...
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Brėdikis Jurgis, Gyvenimas kliniko
je,Kaunas:Santara,2000,672p.

Epikrizė.autoriuspasaulįregikaip
milžiniškąkliniką,kuriojeįvairiomis
kryptimiszujalengvesniirsunkesni
ligoniai. Jampriešakisdar šmė
žuojavisursuspėjantys irkąnors
gelbstintysbaltichalatai,kuriuosjis
vadinakeisčiausiaisvardais:gražus
frontochirurgasVladimirasKovano
vas,eksperimentatorius fantastas
VladimirasDemichovas,išradingasis
FeliksasBaliuzekas,sveikuolisvege
tarasnikolajusamosovas,akademi
kasEugenijusBabskisirjomokinys
Liovauljaninskis, taippatžymus
mokslininkaseruditas,SovietųSą
jungosSveikatosapsaugosministras
EugenijusČazovas.autoriuskalba
daug,vietomis–rišliai,tačiaudaž
niausiaivartojanesuprantamusžo
džių junginius: atrioventrikulinis
mazgas,Hisopluoštas,tachikardijos
paroksizmai,endokardinioelektro
dodislokacija,aortoskoarktacija,
diletacinėkardiomiopatija irpan.
mėgstapasakotišiurpias istorijas.
Ypačsukrečianti–apieKaunomėsos
kombinatoveršiukus,kurieslapčiomis
būdavoatgabenamiįeksperimentinę
operacinę,nukraujinamiirjaunegyvi
grąžinamiįkombinatą(p.332–333).
apietolesnį jų likimąautoriusne
kalba.Beto,dirbdamasSveikatosap
saugosministruPrezidentuialgirdui
Brazauskuiatviraipapasakojoapie
kunigomikutavičiauspersekiojimus
(p.452).Kaipirderatokiorangoau
toriams, jopasakojimusvainikuoja
nuotraukaišsusitikimosuŠventuoju
tėvu(p.664).

Išvada.ateityjepageidautinateks
tologinėhospitalizacija.

Daktaras Raila

Dienovidis, iliustruotaskultūros
mėnraštis,2001,nr.1.

Žurnalas,radęsis išdesperacijos,

knYgOS

nepakankantvalstybėsfinansavimo
topatiespavadinimosavaitraščiui.
Gvildenamosištikimiemsšioleidinio
skaitytojamsrūpimostemos–trilerių
gausatelevizijoje(VytautėŽilinskai
tė),VilniausirKaunodvasiosskirtybės
(RūtosStaliliūnaitėsnostalgiškas
atsivėrimas),poetovietasovietmečiu
iršiandien(interviusumarcelijumi
martinaičiu irpluoštelisnaujausių
eilių).Keliuosestraipsniuoseperšama
būtinybėnegailėtipinigųvad.Valdovų
rūmamsatstatyti.mėnraštisčiuopia
nevienšiandienėskultūrospulsą,bet
irsiekiaišlaikytiryšįsutradicijaar
tarsiišnaujojąskiepytilietuviškoje
aplinkoje.

Manfredas Žvirgždas

Dietrich Schwanitz,Ką turi ži
no ti kiekvienas išsilavinęs žmogus,iš
vokiečiųk.vertėValdemarasKviet
kauskasirantanasGailius,Vilnius:
tytoalba,2001,547p.

Skaitytojai,pamėginęšiaknyga
„praturtintisavogyvenimąkultūros
lobiųpažinimuirįsiterptiįcivilizaci
jos disputą“, skaudžiai nusivils.
Didaktiški juokeliai, pikantiškos
detalėsgalėtųkelti įtarimą,kadši
knyga iš pradžiųbuvo skelbiama
tęsiniaiskokiamenors„Stiliuje“.Gali
būti irkitaip:visdar jaunatviškas
anglųliteratūrosprofesoriusnorėjo
užsirašytistudentamspasakojamas
šmaikštybesirdarkartąjomispel
nytipopuliarumą.Griežtaisakant,
knygapraverstųnebenttokiampat
jaunystėseliksyroištroškusiampro
fesoriuikaip ir josautorius.tiesa,
idantneapsijuoktųpriešstudentus,
profesoriaiturėtųpasitikrintirealijas,
kuriųleidėjaisuganytinepajėgė.

Saulius Drazdauskas

Girdzijauskas Vytautas, Palū
kėk, mirtie,Vilnius:Lietuvosrašytojų
sąjungosleidykla,2000,315p.

Jeitai tikraiautobiografija,kaip
tikinama paskutiniame knygos
viršelyje,vertapasveikintiautorių
uždrąsą iratvirumą.Pagrindinių
veikėjųmeilėsnuotykiaivisuaistrų
ryškumuatsiskleidžia nykokame
pokariopeizaže.Romanasnepreten
zingas, lengvaiskaitomas,charak
teriaimelodramatiški,emocionalūs
(jaunystėje),vėliauveikėjaidemon
struojanusivylimąalinančiarutina,
ieškoužuovėjosmenopasaulyje,lyg
irsovietinioelitoatstovai, lyg ir jo
atstumtieji,jaunojikarta–beviltiškai
degraduojanti.Siužetoar stiliaus
požiūriu– jokiųnaujovių,erotinės
variacijos irmoralizavimasretkar
čiaisperžengiaskonioribas,tačiau
bent jaupirmojedalyje skaitytojo
dėmesįpadedaišlaikytinevienužuo
jautąkeliantis„nereikalingožmogaus“
paveikslas.

Manfredas Žvirgždas

Handke Peter,Tamsią naktį išėjau 
iš tylių namų, išvokiečiųk.vertė
LaurynasKatkus,Vilnius:Lietuvos
rašytojųsąjungosleidykla,2000,173p.

„Yražodžių,kuriųnegalimapa
keisti,kuriųnetrašybaperšimtme
čiusišsilaikonepakitusi,pavyzdžiui,
„rossignol“, lakštingala,“–tvirtina
1942m.gimęsPeterisHandkeirprie
tokiųžodžiųpriskiriair„stepę“. atro
do,paprastojevaistininkoistorijoje
skaitytojaspatsturėssusirastislė
pinių.nesvaistininkasčiadaugiau
neguvaistininkas.takshamas(anot
vertėjo,taiZalcburgo„aukštiejiPa
neriai“)daugiaunegutakshamas,o
Europosstepė(=dykra?),atpažįstama
nuoSalamankosikitakshamopagelž
kelės,kurcirkasstatosipalapinę.
„Bitlų“ ir rokogadynėjebrendęs

Handkebenepatskontroversiškiau
sias iš vokiškai rašančiųpokario
prozininkų.tiekprivačiamegyven
ime,tiekkūryboje.tamtikraprasme
ir„paskutinismohikanas“,neskitų
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tokioformatotalentųvokiečiakalbėje
literatūrojeneberandi.Kasįveiksdva
siostingulį,oskaitydamasHandkės
romaną,išjungsgarsoirvaizdoaudio
vizualinesaparatūras.

Jurgis Kunčinas

Jacobson Dan,Hešelio karalystė, iš
anglųk.vertėDanguolėŽalytė,Viln
ius:Garnelis/aLK,2001,243p.

Visairafinuotustiliumisurašyti
sekuliarausžydoišLondonopatyri
mai,beieškantLietuvojesavošaknų.
autoriausskausmądėlsunaikintos
praeitiesskaitytojuiatjaustitrukdo
visprasimušantisvakariečioturisto
irzlumas.Visdėltopaskutiniaiskyriai
(apieviešnagęKelmėjeirVarniuose),
persunktižydiškokartėlioatmiešta
ironija, įsiskverbiaįatmintį iršiek
tiekįširdį.Žodisįšoną:skaitydamas
matai,kaippasikeitėLietuvanuo
Jacobsonoapsilankymo–perkeletą
metų...

Vytautas Ališauskas

Kar ma la vi čius Ra mu tis,Kū
ry  bos on to ge ne zės pa jau ta XIX am 
žiaus pa bai gos lie tu vių raš ti jo je. 
Proble mos eks po zė,Vilnius:Lietuvių
literatūrosirtautosakosinstitutas,
2000,367p.(ser.Nau jo sios li te ra tū
ros studi jos)

Sklaidantkaikuriasknygas,ne
jučiakylaklausimas,arjasįmanoma
perskaityti.netodėl,kadjosaptartų
labaisudėtingastemasarspinduliuo
tųgilia įžvalga.Yraknygų,kurios
atrodoneperskaitomos išprincipo.
PrietokiųpriskirčiauiršįRamučio
Karmalavičiausveikalą.Estetinis
moksliniųfilosofiniųterminųderinys
knygoskalbądarogražiaiskambančią,
ritmiškaipulsuojančią,tačiauvisai
beprasmę:„matminties/raštostiliaus
kaipEgo/Logo/Centrinio faktoriaus
savaimingumastaippatkildintinas
iš „aukštesniokūrybinio laipsnio“
tradicijos,oneanticivilizacinio,bui
tiškaiarfolkloriškaisentimentalaus,
nors(nuo)savo,betvaikiškai/lyriškai

pusgalviško,rožiniusdebesėliusgete
gainiojančio,tadmitomaniškoužsi
spyrimo“(p.117–118).
Knygospasirodymas „naujosios

literatūrosstudijų“serijoježymi,jog
Lietuvojedvelktelėjuspastarųjųporos
dešimtmečiųVakarųkultūrosma
doms,otajaikultūraivisnesirodant,
mokslinėbeprasmybėįsivyraujakaip
mokslinisžanras.

To mas Dau gir das

Le Goff Jacques,Europos istorija, 
papasakota jaunimui, išprancūzųk.
vertėneringaabrutytė,Vilnius:alma
Littera,2000,96p.

Patspirmasžvilgsnis įšiąknygą
galiklaidinti:perskaičiuspavadinimą
kylamintis,kadgarsusisViduramžių
kultūros tyrinėtojas sugalvojopa
prastakalba,be jokiųkonvencinių
vingrybių(matpavadinimasskelbia,
jogknygaskirta jaunimui)pateikti
populiariąEuroposistorijosapžvalgą.
tačiaugiliaupažvelguspasirodo,kad
knygadaugartimesnėpublicistikos
žanrui:jaibūdingaatviratendencija
jaunųjųskaitytojųsąmonępratinti
prievieningosEuroposidėjos(patsLe
GoffasyrakarštasEuroposSąjungos
šalininkas).Faktas,kadtokiosknygos
vertimaspasirodėLietuvojekaiptik
šiuometu,yraganasimptomiškas,
tikkažinarskaitytojuipaliekama
teisėnešališkai formuotisavonuo
monę.Beje,knygojegausunuorodų
įPrancūzijosistorijąbeijosrealijas,
todėljidaugartimesnėneLietuvos,o
Prancūzijosjaunimui.Labaiabejotina,
ar šisLeGoffokreipimasis išties
sukelsplatųatgarsįmūsųjaunimo
padangėje, juolabiauarturėsišlie
kamąjąvertę.

Aušra Grigaravičiūtė

Lie kis Al gi man tas,Lie tu vos Moks  
lų aka de mi ja 1941–1990, Vilnius:
Lietuvosmokslas,2001,873p.

Darvienaspindintiirmasyvi(plo
tas–25,7cmx18,3cm,svoris–1,585
kg)algimantoLiekioknyga,kurią

sudaro873puslapiai,187nuotraukos
irfaksimilės,42lentelėsirschemos,
267dokumentųištraukosir25pus
lapiųsantraukaanglųkalba,tačiau
jojenėraneiteksto,neimokslo.tie
siog jubiliejuisupiltasakademinis
kurganas,priglaudęs1226pavardes,
kuriasužsutartinękainąįamžinoaB
„Spauda“.

Eli gi jus Rai la

Lietuvių dvasininkai kūrėjai: kūri
niai, gyvenimai, knygossudaryto
jasRičardas Jakutis,vyriaus.red.
Vaclovasaliulis,Vilnius:Poli,2000,
726p.

norsstorųknygųšiandienknygy
nuosegulikeletas,tokiųniekamti
kusių–daugiaunerasi.atsitiktinė
plačiaupristatomųdvasininkųatranka
irvisiškaschaosas„enciklopedinėje“
dalyje:neperdaugnustebauneradęs
jaunystėjepažinotoklebonomirties
metų,bettarp„dvasininkųkūrėjų“
pateikiant velionio ir dabartinio
kardinolų biogramasnenurodyti,
kokiaikūrybossričiaijieangažavosi–
tikrainegražu. irnetprisidengus
prityrusioredaktoriauskun.aliulio
pavarde,neatleistinaknygąpaliktibe
turinio.Perpieštikunigųnuotraukas
buvogalimapavestiirblankesniam
dailininkuinegumindaugasSkudutis,
gatvėspiešėjamstailabiauįprasta.

Vytautas Ališauskas

Ma žo sios Lie tu vos en cik lo pe di ja,
vyr.red.ViliusPėteraitis,t.1,Vilnius:
mažosiosLietuvos fondas /mokslo
irenciklopedijųleidybosinstitutas,
2000,776p.,iliustr.

ŠiuotomuapieLietuvosistorikams
nemažaiproblemųkeliantįregionąga
limabūtųtikpasidžiaugti,jeigu...
…...jeiguautoriai,užsimojęsutelkti

dėmesįpirmiausiaįlietuviųbeiprū
sųkultūrą,būtųatskleidęmetodą,
kaipjosnenuskurdinantatskirtinuo
vokiečių;jeigunebūtųpasitelktaspa
senęsetninis–valstietiškasmetodas,
įsteigiantisprarajątarplietuviškos
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mažosiosLietuvosiraukštosiosvo
kiečiųRytprūsiųkultūros.
...jeigunekiltųįtarimas,jogišKlai

pėdoskraštokilęautoriaikątikpasi
baigusiošimtmečiopersonalijasatrin
kopagal„šeimos“ar„šeimosdraugų“
principą;jeigušeimyninėsbeipačių
autoriųnuotraukosnestelbtųiškilių
asmenybiųnuotraukų,oįakiskren
tantysasmeniniaiautoriųsentimentai
nelemtųfaktųreikšmės.
...jeiguneliktų jokiųabejoniųdėl

enciklopedijosenciklopediškumo...

Au gis Os val das

Röse ner Wer ner,Vals tie čiai Eu
ro  pos is to ri jo je, išvokiečiųk.vertė
SigitasBanevičius,Vilnius:Baltos
lankos,2000,255p.

Serijoje„Europoskūrimas“išleista
žinomovokiečiųmedievistodarvisai
neseniai„nebyliaivisuomenėsdau
gumai“(Viduramžiaisirnaujaisiais
laikaisvalstiečiaisudarė80–90%gy
ventojų)skirtaknygapasirodėpačiu
laiku.DiskusijųapieEuroposžemės
ūkioateitįkontekstevertaatidžiau
pažvelgtiįvalstietijosistorinęraidą
nuoViduramžiųikišiųdienų.Rösene
risnagrinėjaatskirųEuroposregionų
žemėsūkioistoriją,tačiaukartubando
nusakytipagrindiniusbendrusEuro
posvalstietijosbruožusbeiaplinkybes,
lėmusiasdabartinęžemėsūkiostruk
tūrąEuropoje.Bekitako,jisglaustai,
tačiaukonceptualiai(remdamasisW.
Conzestyrinėjimais)aptariaEuropos
agrarinėssistemos,kuriossvarbiausi
požymiaibuvotrilaukėsėjomaina,va
lakaiirišplėtotakaimobendruomenė,
perėmimąLietuvoje.Šinesunkiai
suprantama,tačiaunesupaprastinta
kalbaparašytaknygayrapuikusso
cialinėsistorijospavyzdys.

Rim vy das Pet raus kas  

Si nouй Gil bert,Vai kas iš Briu gės,
išprancūzųk.vertėRamunėRamu
nienė,Vilnius:Lietuvosrašytojųsą
jungosleidykla,2000,270p.

Darviena istorija,konstruojama
naratyvodetektyvoprincipu.tiesa,

šisprincipasnuolat ignoruojamas:
garsūsvardaiaiškinatapybosmeist
rystėspaslaptis,svarstoapieRytųir
VakarųBažnyčias,nuslystaįalche
mijąirkartkartėmisrandagrasinamų
laiškelių.
Beje,lietuviškasvertimasnuteikia

maloniai,nepaisantkeletovietų,pvz.,
suolo„porankiai“ („ranktūriai“,nes
porankis–1)parinkimas,2)parankė)
(p.57),„svaitėjimas“(p.93),„burtai
buvomesti“irpan.

Ri ma Ma lic kai tė

Szyszman Simon, Karaizmas: 
doktrinos ir istorija, išprancūzųk.
vertėPetrasRačius,Vilnius:Pradai/
aLK,2000,287p.

Platausužmojopaaiškinti,kasyra
karaizmas,kompiliacinisrezultatas:
religijųdoktrinųradimosi,pasaulyje
veikusiųkaraimųbendruomeniųistor
ijosirtradicijųnuotrupųbeiišlikusių
karaimikosrinkiniųapžvalgos„mik
sas“.tenkairtistarppaviršutiniško
tyrimo, apibendrinimų ir paties
autoriausbetarpiškosusipažinimo
„sukaraimųbendruomenėmis,pri
klausančiomis įvairiomscivilizaci
joms“(p.10).
Siūlymasatsivertusiemsknygą:

taikykitevienąkertiniųkaraizmo
principų–naudokitėssavokritiniu
protu.

Jurgita ŠiaučiūnaitėVerbickienė

Ta pi nas Lai mo nas,Imk, kla jokli,  
ži bin tą vil ties. Po eto ir di plo ma to Jur
gio Bal tru šai čio gy ve ni mo kro ni ka,
Vilnius:almalittera,2000,520p.

tai intensyvaus ir įvykiųkupino
JurgioBaltrušaičiogyvenimonuo
maskvosikiParyžiausištiesųverta
knyga!Įtaigūssantykiųsukultūros,
politikos,menožmonėmisvaizdai,
pirmąkartnupiešti arnaujai nu
šviesti.Knygosautoriusmumsat
vėrėlangusįBaltrušaičioasmeninį
archyvąmaranvilyjePrancūzijoje.
antrasdalykas–knygoje išlaikyta

pusiausvyratarpdokumentiniųšal
tiniųirišmonės.tapinaskartaissu
detektyvoplunksnanarstoirpinane
tikBaltrušaičio,betirkitųanometo
įžymybiųgyvenimosiužetuskultūros
irpolitikoskontekste.

Ge di mi nas Mi ke lai tis

Tereškinas Artūras,Kūno žymės: 
seksualumas, identitetas, erdvė Lietu
vos kultūroje,Vilnius:Baltoslankos,
2001,174p.

Populiarauslaikraščiorecenzentas
paskubėjošįtekstųrinkinįpaskelbti
skandalingu.tereškinas ištiesne
vengiaminėtiseilių,sėklos irkitų
pikantiškųišskyrų–tačiautopaties
laikraščioskaitytojamsapie jasra
šomakasdien.išvadosvyrėlesnįžmo
gųgališokiruotinebentnaujažodžių
pynėmis(„tikardantbinarizmųbei
opozicijų logiką irdekonstruojant
represuojančiųdichotomijųideologi
ją…“),ohumanitarąstudentą–men
komissąsajomissunegausiatyrimo
medžiaga.

Vytautas Ališauskas

Vil niaus pa svei ki ni mas / Gra tu latio 
Vil nae, XVi–XViii amžiaus teks
tųrinkinys,sudarėEu ge ni ja Ul či
naitė,Vilnius:Lietuviųliteratūros
irtautosakosinstitutas,2001,500p.,
iliustr.

atsivertęsknygąirpamatęseiliuo
tątekstą,skaitytojasteneskubajos
užversti–įdomiųdalykųčiarasne
tik(ogalirnetiek)poezijosmėgėjas,
bet irkultūros istorikas,menotyri
ninkasaršiaippalemoniškojomiesto
mylėtojas.tiesa,Kunigaikščiųrūmų
atstatymoentuziastainusivils:tekstų
autoriaikaipmiestoirvalstybėssim
bolįapgiedaGediminopilį–Vilniaus
Kapitolijų.Knygospažiba–pirmąsyk
skelbiamos1786m.„Bukolikos...apie
Vilnių“,deja,išantraštėjenurodytų
dešimt–tiktrys.

Pi ly pas Mi ko ša
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