laiškas redaktoriui

Apie savinaiką

Algirdas Patackas
Iš pradžių – pora truizmų. Savižudybės priežastys, kaip žinia, iš esmės yra
egzistencinės, būtiškos. Visos kitos – socialinės, ekonominės, netgi psicholo
ginės – antrinės. Pradedant Seneka ir baigiant Camus, what is a question –
būti ar nebūti – vienišai, Dievo šilumą praradusiai žmogaus sielai visada
yra esminis. Todėl beveik neįmanoma kalbėti apie savižudybę, jei nepatyrei
tamsaus jos traukos lauko, neįmanoma kalbėti apie ją, nekalbant apie save,
neperžengiant savo intime. Lengviau kalbėti apie savinaiką, tęstinę savi
žudybę. Retas mūsų, jei tik nesame iš Gargantiua padermės, nepatyrėme
šito – na, ir kas, budj vsio prokliato.
Todėl tenka atsiriboti ir apsiriboti. Negaliu kalbėti apie moterų savižudy
bes – todėl, kad pagal macho kodeksą moteris yra nepažini, o jos savižudybė –
juo labiau. Maža to, savižudybė Lietuvoje iš esmės yra vyrų problema, ir ne
vien dėl statistikos (vyrai Lietuvoje žudosi kelis ar keliolika kartų dažniau
nei moterys). Rašau „kelis ar keliolika“, nes, pirma, statistika pateikia įvai
rius skaičius – pagal amžiaus grupes ir t. t.; antra, tai nėra svarbu. Maža to,
šitai galima nuspėti ir be statistikos.
Teks palikti paauglių ar net vaikų savižudybes, šią satanistinę mūsų nuo
dėmių grimasą dabarties veidrody. Dėl tos pačios priežasties kaip ir moterų
atveju – nepažinumo (ar prisimeni – gyvenk greitai, mylėk karštai, mirk
jaunas? juk ir citata netiksli, tik apytikrė...).

*

Susikaupkime ties viena akivaizdybe, gana keista iš pirmo žvilgsnio. Sta
tistika atkakliai rodo kai kurių tautų ar netgi rasių polinkį žudytis. Pavyz
džiui, Europos žemėlapyje tokie yra ugrofinai, t. y. vengrai ir suomiai (apie
estus nieko negirdėti, gal dėl jų prėskumo...). Dabar girdėti ir apie mus,
baltus, t. y. lietuvius ir latvius. Dar – apie danus ir, atrodo, olandus, t. y.
pajūrio germanus. Taigi trys savižudybių zonos. Labai skirtingos socialinės
gerovės požiūriu – nuo sočių olandų iki mūsų, skurdžių. Atsakymo nerasim
ir religinėje plotmėje – dauguma vengrų ir lietuvių katalikai, suomiai ir lat
viai – protestantai. Negi slėpinys glūdi etnikoje? Negi savimonėje, mentojè,
gali būti įrašytas genetinis polinkis pakelti prieš save ranką?
Aiškaus atsakymo nesitikėkime, nors, atrodo, jis glūdi kažinkur čia pat.
Įmanoma tik eseistinė improvizacija. Nesiimu improvizuoti dėl pajūrio ger
manų, tos ibseniškos šmėklų karalystės Elsinoro papėdėje, nes anos chto
niškosios pajūrio rūkų pelkės mums yra svetimos ir nepažinios. Tas pat – su
ugrofinais, Europos indėnais suomiais ir jų nuobodžiais pusbroliais estais.
Tačiau dėl vengrų pabandyti galima.
[Teko keliauti alfeldu arba pušta, pūstyne, Vengrijos stepėmis, kurios
dabar virto kukurūzų laukais, nepaprastai ir slegiančiai vienodais. Patenki
tarsi į žalią labirintą. Vietoj stepių platybės – žalia siena be išeities. Ka
daise madjarų pulkai iš Pauralės platybių, sekdami hunais, prasiveržė per
Dunojaus vartus ir, suradę ekologinę nišą – vienintelę Europos stepę, – joje
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apsigyveno. Tačiau šitai buvo spąstai. Vietoj begalybės – kalnų grandinės aplink. Dabar dar – kukurū
zų siena. Ankšta...]
Bet grįžkime prie Lietuvos, prie jos vyrų. Vienas filosofas yra pasakęs, kad lietuvis yra etinis individu
alistas. Galbūt. Taigi vyrai. Lietuvos. Kas verčia šį geraširdį (pakrapščius), ne per daugiausia protingą,
ne per geriausiais parfumais atsiduodantį amžiną nesubrendėlį pakelti ranką prieš save? Vieną tokį
teko traukti iš upės – buvo klusniai susirietęs mažo vaiko, netgi kūdikio poza. Tačiau jį supo ir skala
vo ne šilti ir saugūs įsčių vandenys, bet metafizinis rudens upės gelmių šaltinis. Sušalęs, nes paliktas.
Išėjęs, nes pamestas. Išmestas.
Žiaurus klausimas: įdomu, ar yra kokia nors koreliacija tarp į šiukšliadėžes išmestų kūdikių ir šių
infantų, sušalusių, nes išsviestų į šaltus keios’o vandenis. Mater, moteris, materija... Toji keista M, dvi
krūtė, bet ir pjūkladantė...
Tačiau būsime nusižengę anajam machizmo principui, t. y. moters nepažinumui. Atkertama tai, kas
nepažinu ir todėl pavojinga manajam integralumui. Apsiribokime infantilizmu, t. y. lietuvio vyro, kaip
amžino pusbernio, diagnoze. Nekalbėsime apie priežastis – bailų iniciacijos vengimą ir jo pasekmę –
pseudobrandą (keiksmažodžiai!). Nebent keletą žodžių apie istorines priežastis – pjūtis kas trisdešimt
metų ir po jų einančias išdavystes (paskutinieji – pokario partizanai, matricentrinio kaimo išduoti – taip,
tos pačios susirietusių kūdikių pozos žvyrduobėse...).
Kalbėti verta tik apie esminę priežastį, kurią apčiuopti prireiks visos tavo esybės jautrumo, iki pas
kutinio pirštų sąnarėlio. Taip taip, štai ji, pulsuoja... Taip, tai tas neapsikentimas, neįmanomybė būti
nešvaroje, totalinėje, visuotinėje nešvankoje, kuri vis labiau tave užlieja iš gliancuotų žurnalų, TV
pamėkliška šviesa liuminescuojančių ekranų, paskandindami tavo mylimosios kadaise šnabždesius ir
lamentacijas. Iš visur, ir nėra kur nuo šito pabėgti, nebent ant ežero ledo, spengiant baltai tylai. – Bet ir
čia, iš eketės akies, kažkas į tave spokso. O pamiškėse – šiukšlynai, o motinos sodyboje – užkalti langai
ar dar blogiau – plastmasinės langinės, net senasis tėvo paltas – kandžių suėstas, o knygos... O knygas
rūpestinga gyvenimo draugė kažkur pradangino ar išmetė. Tavo tėvo knygas. Ir kai šitoji nešvanka pri
limpa kaip prakaituoti baltiniai prie tavo kūno – kur dėtis, kaip išbūti?
Lengviausia – vienu kirčiu...
O kaip būtų sunkiausia?
Ką vis dėlto reikėtų daryti, nuo ko pradėti? Suicidologija (kas per mandrybė, jau iš galo pasidarymo
priversti pasigaminti mokslą) siūlo vien psichologinę – apėjimo, pasilengvinimo – techniką, kuri gal
„tuo metu“ ir padeda, bet veikiau atideda. Ką gi reikėtų daryti iš esmės?
Ogi tą patį. T. y. tą patį, ką tūkstančius metų daro vyriška gentis, kas ją vyriška gentimi ir padarė.
Tai – nepasiduoti. Pralaimėti, bet nepasiduoti. Gyventi pralaimint ir išgyventi. Iškęsti čia pat, už būsto
sienų, spengiantį visatos šaltį ir nesušalti. Sušalus – nemirti. Nes mirti yra pasiduoti. Nepasiduoti tolygu
būti. Būti vyru. Sudeginti paskui save tiltus – niekada negrįžti. Atkirsti, bet ne skendėti. Glūdėti, bet
ne liūdėti. Būti kuo nori – čečėnu, indėnu, lietuviu, kataliku, galų gale juokdariu. Triks-triksu iš Oskaro
Milašiaus novelės (ar atsimename liūdnąjį refreną – žmogau, gyventi reikia. Gyventi reikia) – kuo nori,
bet būti vyru. Dar paprasčiau – nebūk snarglius, nebūk seilius. Būk vyras. Tverk.
*
aš perbridau per liūdesio marias
tenai šviesa mėnulio, ledas, šaltis
...atmink – ši kelionė kada nors baigsis. Ir nėra taip, kad yra kitas krantas ar kaip nors panašiai, bet
vieną dieną šito tiesiog nelieka, tik maudžia. Ir nėra taip, kad dingsta vanduo ir šaltis – jie niekur nieka
da neišnyks – bet tau jų pasidaro beveik nebėra, ar kaip nors panašiai pasakius, spjaunant į gramatiką.
Ir nėra taip, kad tu kažką atrandi, tu tiesiog vėl esi. Ne būni, bet – esi. Nes jau ištvėrei.
*
Galbūt ateis laikas, ir tu sutiksi dar vieną, kuris ištvėrė. Anuo metu.
2000 m., ruduo
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Gruodžio 23 d.   Vis dar neturime Kalėdų eglės ar
šakos. Netikėtai vakar, vangiai augęs bene 10 metų,
pražydo alijošius, – rausvas, sodrus jo žiedas kaip ka
lėdinė žvaigždė.
Daug sveikinimų išsiunčiau elektroniniu paštu. Grei
ta, patogu, bet smagiausia rašyti ar gauti tikrą, ranka
rašytą laišką ar atvirlaiškį. Vienas iš jų – sveikinimas
iš Stokholmo, buvusio kursioko V. K. Jis buvo vienas
ryškiausių aktorių – gaivališkas ir poetiškas. Padirbo
metus dvejus teatre ir išvyko į Stokholmą, pardavinėjo
gėles, po to ėmė verstis linu. Paliko tris vaikus Lietu
voje (viena mergaitė, vyriausia, svajoja ištekėti už Di
Caprio), kuriuos, kaip pats sako, išlaiko; ten susilaukė
dar dviejų mergaičių. Gyveno, išsiskyrė, vėl pamilo.
Praeitų metų pavasarį buvau susitikusi jį Stokholme.
Pašnekėjome prie Duty free pirkto butelio, prisiminėm
studijas, susižavėjimus, nusivylimus.
Neįsivaizduoju, kaip reiktų gyventi Skandinavijoje,
kur viskas per daug tvarkinga, nors ir kvepia jūra ir
vėju. Stokholme, salų ir laivų mieste, mieste be klai
dos; silkių, lašišų, krevečių, monopolizuotos alkoholio
prekybos mieste.
Gruodžio 25–26 d. Kodėl nieko autentiška negaliu
parašyti apie Kalėdų šventes? Nieko.
Pradėti užrašinėti tai, kas tik ateina į galvą? Bet nieko
neateina, tik išeina.
Įgūdžiai prarasti.
2000 m. gruodžio 31 d.  Rytas. Šventinės nuotaikos,
besiartinančios tūkstantmečio pabaigos akimirkos –
nejusti.
Pirtis. Švari ir lengva bėgu į repeticiją. Vakare „Kar
men“. Salė sausakimša. Galėtų naujametę naktį Chosė
ir nenudurti mylimosios, juolab „įsivaizduojamu“ peiliu.
Stebuklų vakaras tęsiasi, ir užgesus šviesai Karmen
atgyja ir nuolankiai glemžiasi (priima) aplodismentus.
Visi bučiuojasi, linkėdami vieni kitiems gerų metų. Pas
kutinis tūkstantmečio šokis sušoktas puikiai.
Einu pėsčiomis namo, pro Rotušę. Mirga eglė. Drimba
švarus sniegas.
Sausio 6 d. Trys karaliai. Išeinančią iš teatro (LNDT)
mane sustabdo estetikos filosofas Algirdas Gaižutis ir
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mandagiai klausia, ar aš nežinanti džinsų parduotuvės
Odminių gatvėje.
Nežinau, atsakau, parodau tą gatvę ir palinkiu sėkmės.
Visiems reikia dovanų.
Kuo vilkėjo trys karaliai? – pagalvoju.
Sausio 9 d. 11 p. m. numatomas mėnulio užtemimas.
Dabar 10.37 p. m. Įdomu, kaip tai atrodys Afrikoje.
Ką tuomet veiks, galvos mano bičiuliai Maroke – Mo
hamedas M., Mohamedas A., Fouzia F., Jamalis D.,
Majidas L.?
Afr ik os nakt ys – piln os drėgm ės ir išs il aisv in im o,
šiltos ir švelnios, kerinčios ir paslaptingos. Prisimenu
rugsėjį Kasablankoje, kai, pasibaigus spektakliams,
grįždavau į puikų „Hotel Suisse“ viešbutį bulvare de
la Corniche, gana standartinėj, turistinėj Kãsos dalyje,
tačiau beveik ant jūros kranto, pilna įspūdžių, keis
čiausių potyrių, laiminga. Atsisėsdavau balkone ir,
nuskambėjus paskutinei Korano maldai (giedojimui),
žiūrėdavau į dangų, plaukiančius debesis ir laukdavau,
kol patekėdavo mėnulis, įsižiebdavo pirmos žvaigždės,
arti arti manęs. Jūros kvapas, drėgmė gula ant odos
švelniu šiltu prakaito šerkšnu, skverbiasi į kiekvieną
ląstelę ir pamažu tampi nakties, ošimo, mėnesienos
dalimi. Ir Viešpats tarsi būtų taip arti... Palydėtų į
sapno prieglobstį...
Viešbutyje smagu ir gera tyloje stebėti nakties ir mėne
sienos grožį. Tik oras pritvinkęs dulkių, automobilių
išmetamų dujų tvaiko, visur tarakonai, katės, musės,
asilai.
Artėja vienuolikta valanda, žvilgteliu pro langą, tamsi
naktis, trikdanti, šalta, gąsdinanti. Susiriečiu lovoje ir
meldžiuosi, kad neprabudusi išmiegočiau iki ryto.
Sausio 13 d.  Rytą „Lugnazado šokių“ repeticija.
Vakarinės – nėra. Visi eina žiūrėti Gogolio „Revizorių“.
Režisierius Rimas Tuminas, save juokais vadinantis
„etatiniu“ spektaklių pabaigėju. Jis juk baigė ir Jono
Jurašo pradėtą režisuoti „Ričardą III“. Prisimenu tą
neviltį, kuri buvo apėmusi repetuojant su Jurašu. Iki
šiol gaila, kad kas nors nenufilmavo repeticijų slapta
kamera. Būtų buvusi unikali galimybė išvysti, kaip dir
ba lietuvių teatro legenda. Nors režisieriaus siekiai, ne
kartą skelbti spaudoje ir televizijoje, ne viename inter
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viu, buvo išlaisvinti aktorių iš jį „gniuždančios formos“,
niekas taip nesukaustė dirbančių žmonių, niekas taip
neužgniaužė kūrybinės vaizduotės, kaip deklaruojamas
išlaisvinimas. Jurašui (artėjant premjerai) sunegalavus,
visi aktoriai nekantriai laukė režisieriaus Tumino (tuo
metu LNDT meno vadovo), kuris ėmėsi perdaryti ir
pabaigti spektaklį. Su kokiu entuziazmu, džiaugsmu
ir jauduliu visi eidavo į Tumino repeticijas. Iš tiesų
nuostabu buvo stebėti, kaip teatrinė iliuzija gimsta iš
žvilgsnio, judesio, dekoracinių detalių, iš taiklios reži
sieriaus pastabos, apibūdinančios veikėjus, atsiranda
personažų charakteriai, kaip pagal Astoro Piazzolos
muziką kristalizuojasi spektaklio žanras, kurį Tuminas
įvardijo kaip „Tragiškąjį šou“.
18 val. peržiūros pradžia. Salė sausakimša. Tikras prem
jeros šurmulys. Su kolege vargais negalais susiradome
2 laisvas vietas pačiame parterio viduryje. Prasibro
vusios pagalvojome, ne taip lengva bus išsprukti, jei
panorėsime. Jaukiausia sėdėti pakraštyje, visada gali,
gestelėjus šviesai, nepastebėtas ištipenti iš salės. Keista
jaustis publikos dalimi ir girdėti visas replikas, kurios
lydi sceninį veiksmą. „Kokios gražios suknelės!“ „Kokia
Eglė Gabrėnaitė nepanašši į Eglę Gabrėnaitę!“ „Koks
jis smulkutis ir mažas!“ (apie Arūną Sakalauską) ar
ba „Jis gi toks jaunas, bet kaip vaidina! Man patinka.
Labai!“ „Ну нет, ортодоксы же загубят режисёра за эти

„svogūnai“, – aliuzija į cerkvių kupolus. Ir kitos neįti
kėtiniausios replikos. Įdomu, ką jie kalba apie mane ar
spektaklį, kai būnu scenoje?
I veiksmas. Atsidaro uždanga. Uoslę pakutena scenos
kvapas. Su niekuo nepalyginamas, tik jai vienai būdin
gas. Gilumoje – dominuojantis objektas – milžinišška
cerkv ė (med žiag in ė), kaip vaid uokl is (scen ogr af as
Adomas Jacovskis). Deššiniame kampe elektros stul
pas – sceninė vertikalė. „При чём здесь электрический
столб? Что, он не знает, что тогда небыло электричества?“
Kairiame kampe – pečiukas, plytų krūvelė, ugnelė,
kėdės, griuvėsiai, lentom nužymėta vaidybinė aikššte
lė. Įsibėgėjant veiksmui dar atsiras lenta – kopėčios,
vandens pumpavimo maššina, tampanti svarstyklėmis,
lova, tampanti supynėmis, kilstelinti Chlestakovą ššiek
tiek aukšščiau žemės, suteikianti jam plazdenimą ir
nesvarumą. Skamba Fausto Latėno gedulinga muzika,
o gal tiesiog liūdna ir monotonišška. Visi personažai
teatrališškai ššnirpšščioja nosimis, aššaroja, virkauja,
inkšščia; ypač Piotras Ivanovičius Dobčinskis ir Piotras
Ivanovičius Bobčinskis, – akt. Edmundas Mikulskis ir
Jonas Brašškys, – (prapultis!), kuriuos trečiame veiksme
minia kaip netikusius pranašus užmuš plytomis (ak
menimis?), to Gogolio kūrinyje nėra, – nes režisieriui
pasirodė, jog scenoje turi būti mirtis, norint išgauti tra

Remigijaus Treigio fotografija

4

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 1–2

dienoraštis

gedijos, kuri taip ir neįvyksta, efektą. Ką reiškia jums ta
vaiduokliška cerkvė, paklausiau Tumino? Cerkvė – tai
pamirštas tikėjimas, kuri kartkarčiais pajudėdama,
sukdamasi, susiūbuodama norės priminti žmoneliams,
jog ji čia, tebėra, tik niekas jon nebeužeina. Apleisto,
niekam nereikalingo tikėjimo įvaizdis, tikėjimo, be kurio
visi puikiausiai išsiverčia. Grėsminga cerkvė, o apačio
je – teatrinių, suvaidintų, melagingų ašarų pakalnė.
Ilgas, slogus ir ištęstas pirmas veiksmas.
II veiksmas kaip vienas vėjo gūsis. Šmaikštus ir iš
radingas, juokingas ir graudus, pilnas klounados ele
mentų ir žavios aktorių vaidybos (Sakalauskas, Arūnas
Žebrauskas, Vytautas Šapranauskas). Chlestakovas iš
drėgno, nuskurusio viešbučio kambarėlio patekęs į Go
rodničiaus namus, per akimirksnį prisigeria ir nusiavęs
batus, baltom kojinėm tipena, ieško, kur prisiglausti
ir prigulti. Tuomet svečiai, vietiniai valdininkai, pilni
menkystės ir noro įtikti, savo kūnais padaro lovą, ku
rioje užmiega prisigėrę Chlestakovas ir Gorodničius.
„Gyvojoje“ lovoje iš po paltų matome Chlestakovo galvą,
o Gorodničiaus – kojas; paprastas teatrinis triukas, bet
įspūdis didelio menko žmogaus. Man pati gražiausia
spektaklio scena, kai mažas, menkas, infantiliškas
žmogus užmiega ir tampa didžiulis lyg milžinas. Bent
sapnų karalystėje išsipildo svajonė būti dideliam ir
reikšmingam. Girtas sapnas baigiasi ir Chlestakovas
pragysta gaidžiu, paskui jį – Gorodničius. Tuminas sa
ko, jog ir pats Gogolis, atvykęs į Peterburgą, mėgdavo
giedoti gaidžiu. Gaidys – aušros, bundančio pasaulio
skelbėjas. Įdomu, kas XIX a. Peterburge nubusdavo
nuo rašytojo keistuolio gaidiško giedojimo?
III veiksmas – baigiamoji scena – pliaupia lietus, su
kasi cerkvė, susigūžę miestelio gyventojai vos ne vos
stengiasi išsilaikyti ant iš kėdžių sulipdyto plausto.
Jokio tragizmo. Meilės? Jos taip pat šiame spektaklyje
nėra, nė krislelio, nė užuominos, galų gale flirto, mer
ginimosi. Skamba Bachas, o Chlestakovas pirštu bado
putliąsias Gorodničiaus žmonos vietas arba kumščiuo
jasi su dukra. Tik tiek. Todėl niekas nejaudina, visai
negaila tų smulkmeniškų žmonių, kurie nieko ypatinga
nesiekia, kuriems visų svarbiausia yra saugotis, kad
jokios srovės nenu-neštų jų laivelio. Ar tai nepanašu į
Mažojo teatro situaciją apskritai?
Ir tie patys teatriniai įvaizdžiai, tas pats spalvinis
koloritas; tapybiškos, gražios, bet tiek kartų matytos
masinės mizanscenos.
Sausio 16 d. Vos spėjus išlįsti iš dušo, suskamba te
lefonas. „Norėčiau kalbėti su gerbiama Dalia.“ „Taip,
klausau.“ „Jus trikdo iš žurnalo „Malonumas“, norėtu
me pakalbinti jus su jūsų draugu.“ „Kokiu draugu?“ –
klausiu ir prunkšteliu iš netikėtumo. „Juk gyvenate su
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draugu, ar ne?“ – klausia. „Apie savo asmeninį gyve
nimą, – atsakau, – aš nekalbu. Tokia mano nuostata.“
Kitame ragelio gale – pauzė. Ilga pauzė. „Labai gaila,
sako, mes norėjome jus pakalbinti, apie tai dar niekas
nerašė, būtų taip įdomu...“ Nieko negaliu padėti. Neži
nau, kiek laiko ta žurnalistė dirba „Malonume“, bet jei
domėtųsi, kas ir kada buvo rašoma apie mane spaudoje,
neuždavinėtų tokių klausimų.
10.30 a. m. LNDT senato posėdis. Rytoj skelbiama spau
dos konferencija „LNDT Kultūros ministerijos pinklėse“.
Bėdos – rimtos, faktai – liūdni. Pirmą kartą sužinojau,
kad LNDT-o dotacija iš biudžeto didesnė tik už Aklųjų
bibliotekos dotaciją.
Sausio 20 d.  Sceninė „Lugnazado šokių“ repeticija.
Nerimas prieš premjerą vis didėja, o naktimis virsta
panika. Prabundu 2 a. m., po to 4 nakties ir drebu, mel
džiuosi, po to vėl prisnūstu. Ir taip jau keletą savaičių, –
neramaus, negilaus miego, pamėkliškų sapnų. Kokia
palaima – ram us, sald us mieg as. Pris im en u Eimunto
Nekrošiaus žodžius: „Ji taip gerai miega. Nadia. Jei galėčiau, – pavogčiau tą miegą“.
Vak ar e „Rič ard as III“. Vis ą sav ait ę vyk o Tum in o
spekt akl ių „išpard av im as“. Tik neb uv o pas kelbt as,
kaip Koršunovo „mini festivalis“. Po to teatralai išš
įvairiausiųššalių derėsis dėl kainų, nuolaidų, detalių,
gastrolių.
Vakar mirė Rusų dramos teatro aktorius Artiomas
Inozemcevas. Kaip įprasta, paššarvotas scenoje. Ak
torius R. A., jį aplankęs, pasakojo: „Guli, tarsi tik ką
nusprendęs pailsėti, o ššalia – graži juoda skrybėlė ant
kėdės. Sako, priešš mirtį jis praššęs dukros išš Ameri
kos atvežti skrybėlę“. Atvežė, bet jau per vėlai. Padėjo
ššalia mirusiojo kūno.
Sausio 21 d. 12 val. Jaunimo teatre „Tėvai ir kiaušši
niai“. Spektaklis pavyko ššauniai ir smagiai, prisirin
ko daug vaikučių su tėveliais. Man patinka vaidinti
vaikams, jau gal ašštuoneri metai, kaip nevaidinau nė
viename vaikišškame spektaklyje. Abu su vyru-pingvinu
gavome po orchidėją. Orchidėja – mano mėgstamiausia
gėlė. Sako, jos būna dviejų lyčių.
Sausio 26 d.  Atvežė tikrą „Lugnazado ššokių“ deko
racijoms skirtą veidrodį, kuris kabės scenos gilumoje.
Vargiai prisimenu keletą spektaklių, kuriuose nebūtų
naudojamas veidrodis.
Kiek kartų per dieną darbe žiūriu į veidrodį. Veidrodis –
iššties neatskiriama mano kasdienybės dalis. Tačiau
teatre veidrodžiai man koktūs. Kaip sako Jorge Luis
Borgesas, „veidrodžiai ir poravimasis yra bjauru, nes
daugina žmonių skaičių“. Būtų visai kas kita, jei dėl
veidrodžio įvaizdžio spektakliuose pagausėtų žiūrovų
skaičius – gal.
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Pranciškonų kapitulai pasibaigus

Pasakojimas
brolio Benedikto
Sigitas Benediktas Jurčys OFM

Mažesnieji broliai sugrįžta
į senąsias vietas
1912 m. bal and žio 23 d. į Kret ing os Maž esn iųj ų
brolių vienuolyno duris pasibeldė kun. Antanas Bi
zausk as. Vien uol yn e neb uv o lik ę nė vien o įgal aus,
kas jam duris atidarytų. Tik brolis skersvėjis, kuris
nusinešė beldimą koridoriais. Kun. Bizauskas atėjo
ne atgaivinti pranciškonų (nebuvo ko ir gaivinti), o
tiesiog pats panoro būti vienas jų. 1940 m. Lietuvoje
jau veikė 6 pranciškonų vienuolynai (Kretingoje, Pa
jūryje, Nemunaityje, Troškūnuose, Kaune – Žaliajame
Kalne ir Vytautinėje). Pirmos sovietų okupacijos metu
Lietuvoje buvo 149 broliai. SSRS okupavus Lietuvą,
dalis brolių pasitraukė į užsienį ir 1946 m. persikėlė
į JAV, kur įkurtas brolių pranciškonų Komisariatas
tremtyje, vėliau buvo atkurtas lietuvių pranciškonų
Vikariatas, 1988 m. pakeltas į Viceprovinciją. Tais
pačiais metais JAV įvyko pirma XX a. lietuvių pran
ciškonų kapitula. Tuo tarpu Lietuvoje paskutinysis
kun ig as pranc išk on as mir ė 1978 m. Prieš mirtį jis
priėmė amžinuosius įžadus iš kun. Juozo Pačinsko.
Aš pats į seminariją buvau priimtas 1979 m. ir nuo
pat pirmo kurso pradėjau telkti brolius į pranciškonų
šeimyną. Mes laikinuosius įžadus sudėjome į dabar jau
amžiną atilsį tėvo Pačinsko rank as. Taig i nep ais ant
niek o, tąs a neb uv o nutrūkusi. Keisčiausia, kad ir XX
a. pradėjome su vienu broliu: po carinės likvidacijos
buv o lik ęs vien int el is diak on as. XX a. baig ėme tu
rėdami 72 brolius. Dabar grįžtame į gimtąsias vietas.
Pranciškonų buvimas Kretingoje labai svarbus. Galiu
prisiminti 1989 metus, kai buvome pirmieji iš visų
pogrindyje veikusių vienuolijų, išėjusių į viešumą. Kai
užsivilkę abitus pasirodėme Kretingoje, reakcija buvo
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 provincijolu buvo išrinktas brolis kunigas Sigitas Benediktas Jurčys.
Spausdiname jo pasakojimą apie pranciškonų veiklą Lietuvoje,
užrašytą 2001 02 09.
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stulbinama. Ji sustiprino mūsų pačių tikėjimą tuo,
kas mes esame: senyvo amžiaus močiutės pribėgusios
bučiavo abitus. Po to ilgai ir rimtai diskutavome, ar
ats ik ur iant dėvėti abit ą, ar ne. Ner eik ia pam iršt i,
kad Kretingos parapija turi gilias tradicijas, joje visą
laiką gyveno ypatingi broliai. Caro laikais Kretingos
vienuolyne buvo studijuojama teologija, buvo meno
mokykla, garsi portreto mokykla. Prisiminkime brolį
Pabrėžą, jo santykį su gamta, kūrinija, su žmonėmis,
gyd ym ą... Veikė ir mod erni spaust uv ė, buvo brol ių
ūkininkų... Visa tai išugdė Kretingos žmonėse kitokį
charakterį, kitokį religingumą. Apskritai Žemaitijos
maldingumas labai spontaniškas, labai artimas pran
ciškonams. Mums buvo lengva, nes žmonės mus labai
palaikė, labai daug meld ėsi. Iš Kret ing os bažn yčios
išv ež ėme ket ur is sunkvež im ius vis ok ių lemp učių.
Visi paveikslų rėmai buvo pradurti, visur kyšojo lem
putės. Kai žmonės pamatė, manė, kad jau pasaulio
pabaiga, kad pranciškonai nusistatę prieš šv. Antaną.
Bet mes aiškinome, kad žiūrėdami į paveikslą jie ma
to tik lemputes. O dabar gali matyti brolį, juk esame
šv. Antano broliai. Ateikite ir kalbėkitės su mumis,
kvietėme. Ištisus vakarus, kartais iki ryto, sėdėdavo
me vienuolyno kiemelyje, kalbėdavomės su žmonėmis.
Ir žmonės su mumis kalbėdavo kaip su šv. Antanu.
Tačiau tai nereiškia, kad dėl to sumenko jų pamal
dumas šv. Antanui. Jis šiandien dar didesnis negu
sovietmečiu. Dabar žmonės savo atostogas organizuo
ja taip, kad galėtų dalyvauti šv. Antano atlaiduose.
Aukoja ir prašydami, ir dėkodami. Norinčių prieiti
išpažinties eilė nusidriekia iš bažnyčios į vienuolyno
koridorių. Šv. Antanas tikrai mums daro stebuklus.
Grįždami į Kretingą, Kauną – senąjį Šv. Jurgio kon
ventą, Vilniaus Bernardinus, kai kurių vienuolynų
atsisakėme, pavyzdžiui, Tytuvėnų vienuolyno, kuris
buvo strategiškai svarbioje vietoje. Žmonės vykdavo
į Šiluvos atlaidus, po to aplankydavo Tytuvėnų vie
nuolyną. Dabar šį vaidmenį atlieka Kryžių kalnas.
Važiuojantieji į Šiluvą būtinai aplanko Kryžių kalną
ir, aišku, vienuolyną. Mes to net nesitikėjome. Paties
popiežiaus mintis buvo įsteigti eremą – vietą maldai,
meditacijai, atsitraukimui nuo viso gatvės sąmyšio.
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Gavome atvirkščią rezultatą – žmonės spontaniškai
pradėjo jį lankyti. Tai dar kartą liudija, kad nuola
tinio ryšio su žmonėmis tradicija gyva. Juk Pranciš
kus nes iek ė suk urt i vien uol yn o klas ik in e, cist ers ų
ar ben ed ikt in ų vien uol yn o prasm e. Jis nor ėjo, kad
tai būtų sąjūdis. Bažnyčia paėmė šį sąjūdį į savo globą
ir jis tapo ordo. Pranciškus niekad nevartojo žodžio or
do, jis atsirado vėliau – ordo fratrum minorum. Pran
ciškui labiau rūpėjo mažesnysis brolis. O sąjūdis – tarp
žmon ių, mas ėse. Man au, norm al u, kad mes esam e
broliai su visais, ne vien su labiausiai nuskriaustais.
Patyrėme, kad galime sutelkti mases. Tačiau kyla pa
vojus pasiduoti masių ir didingų reginių apžavams,
kur nebėra sacrum. Reikia grįžti prie Jėzaus pedago
gikos. Burti nedideles grupeles. Tik jose dirbdamas
dvasininkas gali atskleisti sacrum. Tikiuosi, kad tai
laiku pastebėjome. Kretingoje ėmėme skaidyti tik in
čiuos ius, įsteig ėme apie 40 mald ing um o grup ių, po
12–15 žmonių.

kietiją. Vokiečiai turi savo mentalitetą, italai – sa
vo, tad, idant subalansuotume, siuntėme naujokus į
kelias šalis. Bet dabar jau turėsime naujokyną savo
religinėje, savo kultūrinėje terpėje.
Įsteigėme naujus gvardijonatus: Kryžių kalnas tapo
savarankišku vienuolynu. Savarankiškas vienuolynas
bus ir Kaune – Šv. Jurgio konventas. Viliamės įsteigti
savarankišką gvardijonatą Vilniuje. Esame numatę,
kad gvardijonu bus brolis Astijus, kuris kartu perims
Bernardinų parapiją. Tikimės, kad prasidės naujas
sąjūdis. Dabar Vilniuje yra tik du broliai, Julius Sas
nauskas daro daug, bet reikalingas mūsų buvimas –
kiek vienas gali būti.
Ordino vyresnybė norėtų, kad mes neužsisklęstu
me savyje, nenusisuktume nuo Rytų ir nuo Šiaurės.

Kapitulos vaisiai
Po 140 metų pertraukos Mažesniųjų brolių ordino
kap it ul a įvyk o Liet uv oj e, Kret ing oj e. Tik im ės, kad
kita kapitula bus Vilniuje, Bernardinų vienuolyne,
kuris yra mūsų provincijos lopšys – kai lietuvių pran
ciškonai, atsiskyrę nuo lenkų, įkūrė savo provinciją,
jos centras buvo kaip tik ten. Turiu pasidžiaugti, kad
pranciškonų atgimimas vyksta su kardinolų palaimi
nimu. Kardinolas Sladkevičius pavedė mums Kryžių
kalno dvasinę globą; viso to rezultatas – Kryžių kal
no vienuolynas. Dabar kardinolas Bačkis nori mums
patikėti Bernardinų parapijos sielovadą. Kartu linki
gražaus sugrįžimo į mūsų istorinę buveinę.
Šia kapitula pranciškonų reorganizacijos, įsišakni
jimo etapas lyg ir baigėsi. Buvo ir klaidų, bėdų; mūsų
problema yra skubėjimas, jį visad lydi paviršutinišku
mas. Iš pradžių ir Ordinas mus buvo šiek tiek aplei
dęs. Šiek tiek stebėjo, kas čia bus. Kartais pamąstau:
broliai, gyvenę Amerikoje, gal turėjo sug rįžt i, bent
dalis jų. Tai buvo skaudžiausia, spontaniškumo bu
vo labai daug, jų patirties labai trūko. Antra vertus,
gal tai išminčių elgesys... Tėvas Placidas, atsimenu,
sak ė: „Leisk im e jiems dar yt i sav o klaid as“. Iš pat
pradžių naujokai buvo siunčiami į Ameriką. Dabar
aišk u, kad pirm as nov ic iat o etap as tur i būt i atl ie
kamas Lietuvoje. Ordinui būtų problema, jeigu mes
siųstume brolius atlikti naujokyną į Ameriką. Ameri
kos kultūra nukreipta į individualizmą, dar daugiau
individualizmo turi pagyvenę broliai, labiau rūpinasi
savimi, savo ligomis. Jauną žmogų ten nusiųsti būtų
per sunk us išb and ym as. Lab ai sus id raug av om e su
Toskanos broliais. Mūsų broliai atlikinėjo noviciatą
Lavernos vienuolyne, paskui siuntėme juos ir į Vo
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šv. Antano paveikslas Kretingos bažnyčioje
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Sigitas benediktas jurčys OFM

Ordino rūpestis: atsiverti Rusijai, Baltijos kraštams,
Suomijai Švedijai, Norvegijai. Skandinavijos kraštuo
se yra likę keletas brolių, ten nepasitvirt ino lenkų
pranciškonų misija ir evangelizacija, jie paprasčiau
siai buvo išprašyti. Broliai pranciškonai norvegai da
bar mus kviečia atv ažiuot i. Balt ų pranc išk on išk oj i
kult ūr a jiems yra daug priimtinesnė, bent iš pirmo
žvilgsnio, jie jos labai gerai nepažįsta; nenorėtume
jų nuvilti. Lietuvos Bažnyčiai tai bus nauja patirtis,
juk ji iki šiol nieko niekam nedavė, tik ėmė. Tad ir
Kapitulos metu buvo daug kalbama apie mūsų dėkin
gumą – kaip mes atsilyginsime broliams iš Vakarų
Europos. Iš tiesų, mes gavome labai didelę Vakarų
pagalbą, be kurios tikrai daug mažiau būtume galėję
nuveikti. Tačiau jie nenori, kad mes jiems atsilygin
tume, užsidirbtume pinigus ir grąžintume. Jie norėtų,
kad dėkingumą ir tai, ką esame jiems „skolingi“, mes
neštume toliau ir atiduotume kitiems. O ir Lietuvos
Katalikų Bažnyčia įgautų visai kitokį įvaizdį Europos
Bažnyčios akyse.
Juk būtų sunku nurodyti nors vieną Lietuvos Bažny
čios iniciatyvą, kuri nebūtų remiama Vakarų katalikų,
arba lietuvių, gyvenančių išeivijoje: tiek Caritas, tiek
žurnalai, tiek mokyklos, kitos iniciatyvos. Mes patys
renkame lėšas Amerikoje ir žmonės aukoja, žino, kad
daro gerą darbą.
Bet dabar atėjo laikas ir mums aukoti. Mūsų pro

Sigitas Benediktas Jurčys OFM sveikina Juozą Bacevičių OFM.
Kretinga. 2001. Mato Jurevičiaus OFM nuotrauka

vincija labai jauna. O kai žmogus jaunas, jis pilnas
drąsos ir idealizmo, ir misijos jam kaip tik leis spin
duliuoti tuo evangeliniu gyvenimu. Jeigu mes toliau
liktume užsisklendę ir dirbtume tik Lietuvoje, mūsų
dvasingumas nebeaugtų, jis pasidarytų labiau sava
naudiškas, gyventume tik sau ir tuo pačiu prarastume
savo tapatumą. Nebeįdomu būtų likti pranciškonu ir
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krikščioniu. Juk buvimo krikščioniu esmė yra misija,
evang el in im as. Kap it ul oj e mes įsteig ėme mis ij os
ir evangel iz ac ij os sekr et or iat ą, vad u pas kyr ėme
brol į Gediminą.

Pranciškonai ir kultūra
Pranciškonai ir kultūra... Kai kas šiandien stebisi,
kad mes įsivėlėme į kultūros gyvenimą. Tačiau mūsų
sritis nėra kultūra, kultūra nėra savaiminis tikslas.
Mes nenorime sukurti kažkokios kultūros. Mūsų už
davinys yra evangelinti kultūrą, sugrąžinti kultūrai
metafizinį matmenį. Dabar gyvenome sekuliarizuoto
je kultūroje. Pagrindinis tikslas, kurį aiškiai išsakė
Jonas Paulius II – Bažnyčios tikslas – evangelizuoti
kultūrą. Mūsų įsiveržimas į kultūros erdvę ir bendra
darbiavimas su kultūros žmonėmis turi tą patį tikslą.
Tą patį tikslą turėjo mūsų broliai Brukline, leisdami
knygas, laikraščius ar „Aidų“ žurnalą, organizuoda
mi parodas ir koncertus. Jie norėjo suteikti kultūrai
krikščionišką matmenį.
Šiand ien vis i pas teb i, kad Kret ing a yra kit ok ia.
Pavyzdžiui, kai vyksta Mažosios Lietuvos festivaliai,
visi stebisi, kokie ten klausytojai. Taip kaip Kretin
goj ne kiekvienoje filharmonijoje klauso. Vienuolyno
kiemeliuose vyksta džiazo vakarai, susirenka jauni
mas, muzikantai pradeda groti tai, ko niekad nėra
groję, – jie mato, kad čia kitoks jaunimas.
Jam reikia kitokios laisvės, negu jaunimui,
kuriam groja klubuose.
Svarb iaus ia, kad kult ūr oj e būt ų viet os
Dievui, kad nebūtų viskas vien tiktai iš žmo
gaus išlupta. Ir šiandien mes dalyvaujame
kultūrosgyv en im e, pas tat ų rest aur av im e,
rea n im av im e. Tas pat dėl mūs ų įsiv ėlim o
ir užs iangaž av im o šviet im o srit yj e. Kod ėl
pranciškonai Kretingoje steigia šv. Antano
religijos studijų institutą? Aišku, steigti tokį
institutą nėra svarbiausias mums dalykas,
gal tai labiau tiktų jėzuitams, bet susidarė
situacija, pamatėme, kad aplink mus telkia
si daugiau jaunimo, kuriam reikia ne vien
gryno mokslo, protinio pažinimo, reikia ir
dvasingumo, metafizinio matmens. Mes sie
kiame sudaryti jaunimui galimybę to siekti.
Tik tod ėl ir įsiv ėlėme į kult ūr ą, idant ga
lėtume nešti savo dvasingumą.
Ir ryšys su aplinka priklauso nuo brolio kultūrinio
pasirengimo. Dalyvauti Kretingos ar Kaun o vien uol y
no rest aur av im o darb uos e mums labai svarbu – tai
prisidėjimas prie Lietuvos kultūros paveldo atgaivini
mo. Mes ne restauruojame pastatus, mes juos reani
muojame, mes įeiname į juos, mes norime susigrąžinti
tas erdves, kuriose broliai gyveno. Broliai Šv. Jurgio
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Kapitulos erdvė. Kretinga. 2001.
Mato Jurevičiaus OFM nuotrauka

konv ent e ties iog jauč ias i gyvenant ys šimt us met ų.
Kai kurie ordino broliai, pasisakę prieš restauraciją,
yra amerikiečiai, ne lietuvių kilmės. Jiems tas paveldo
gaivinimas yra nesuprantamas, Amerika yra Amerika.
Jie nesuvokia šito. Tuo tarpu mums tai yra istorija,
mūs ų tap at yb ės dal is. Vien uolyn as juk yra nam ai,
kažkas daugiau, negu pastatas. Šiandien mes suvo
kiame, kad geriausias sprendimas buvo sugrįžti ten,
kur mes buvome. Taigi pavojaus tapti profesionaliais
darbų vykdytojais nebėra. Maža to, mes apsispren
dėme už Kret ing ą, Kryž ių kaln ą, Kauną ir Viln ių.
Mums pakanka šitų keturių vietų, jomis „dengiam“
visą Lietuvą, ir jei norėsime statyti penktą vienuoly
ną, jis turės atsirasti arba Karaliaučiaus srityje, arba
Latvijoje, arba Švedijoje, arba Norvegijoje.

Pašaukimas
Šv. Pranciškus sakė: „Eikite dirbti, ir jei negausite
atlygio už tą darbą, arba nebus sumokama pakanka
mai, kad jūs galėtumėte išgyventi, eikite ir prašykite
išmaldos“. Brolio esmė, kad jis eina dirbti. Kas ką gali.
Kunigai dirba savo darbą parapijose, bendruomenėje,
paprasti broliai dirba tai, ką jie gali dirbti. Vienas
yra šaltkalvis, kitas yra batsiuvys, ilgus metus Kre
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tingoje, ir visi džiaugiasi... Kadangi patys negalime
visko aprėpti, pasikviečiame žmones, kuriems kartu
tai yra ir liudijimas. Dirbame kartu su jais, tam žmo
gui duodame galimybę išlaikyti save ir savo šeimą.
Žmogus žino, kad gaus savo atlygį.
Labdara gadina žmogų. Galėtume sukurti tokį savo
įvaizdį, kad nuolatos gautume labdarą ir iš Ispanijos ir
iš Graikijos, Italijos, net iš Afrikos pradėtų siųsti. Bet
regulos esmė tokia: brolis turi užsidirbti sau duonai.
Pranciškus tai aiškiai pasakė, brolis, prieš ateidamas
į vienuolyną, turėjo specialybę, o po noviciato jis turi
tą pačią specialybę praktikuoti ir užsidirbti pragyve
nimui. Todėl pranciškonai nėra klerikalinis ordinas.
Tai labai intriguojanti tema. Ne visi broliai turi būti
kunigai. Kai kuriose provincijose kunigų yra mažuma.
Ir visi broliai turi savo profesijas, savo darbą. Galiau
siai ir pats Pranciškus nebuvo kunigas. O dėl mūsų
autoserviso galiu pridurti viena – džiugu. Darbininkai
išsilaiko, nors jokio pelno ir negauname.
Kaip sako mūsų brolis tėvas Placidas Barius, pran
ciškonų charizma yra neturėti charizmos. Pavyzdžiui,
kai kurios vienuolijos sau iškelia pag rind in į tiksl ą
kurti ligonines, bet ateina laikas ir ligonines kuria ir
aptarnauja pasauliečiai, taigi tokia vienuolija nebe
tenka prasmės. Pranciškonai perdėm neprisiriša prie
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tokių veiklų. Gemelli poliklinika, kur gydosi popiežius,
yra statyta pranciškonų. Bet dabar ten yra tik trys
broliai, kurie dvasiškai aptarnauja ligonius.
Pranciškono pašaukimas skiriasi pokomunistiniame
pasaulyje ir Vakaruose. Visai kitokie žmonės ateina
Amer ik oj e ir pas mus. Vis ai kit ok ie reik al av im ai:
Amerikoje jaunuolis turi būti būtinai baigęs kolegi
ją, turi būti tvirtai apsisprendęs, turi turėti sąskai
tą bank e ir t. t. Jei ein i, tur i rinkt is ir žin ot i, ką
renkiesi. Labai lengva atskirti. Lietuvoje kasmet pas
mus pasibeldžia iki 30 jaunuolių, kurie norėtų būti
mažesniaisiais broliais. Bet kai pradedi su jais kalbėti
(pirmiausia su jais kalbasi postulantų magistrai, pas
kui atsiunčia pas mane) iš jų lieka 4–5 jaunuoliai. Jų
motyvai dažniausiai būna paprasti. Nemyli moterų,
neturi darbo, nelaimingai įsimylėjo, turi problemų.
Kiti sako: nenoriu turėti jokio turto, noriu turėti tik
lovą ir kryžių. Bet vien psichiatrinėje ligoninėje yra
tiktai lova ir kryžius... Būti mažesniuoju broliu yra
tam tikra provokacija. Jis turi būti visapusiškas vi
suomenės veikėjas, turi jausti atsakomybę už visus
žmones. Tai toks iššūkis. Vienuolynas – ne vieta bėgti
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nuo problemų. Vienuolyne yra daugiau gyvenimo negu
visuomenėje. Problemos yra tirštesnės negu visuome
nėje ir broliai turi būti stiprūs, pasirengę.
Lietuvos jaunuolis dažnai nesuvokia, kas yra vie
nuolynas. Pas mus net apie Pranciškų kai kurie nėra
girdėję. Vakarų žmogus žino, kur jis eina. Mūsų visuo
menė nesuvokia, kas yra vienuolynas. Bet apskritai
kartų – mano paties ir dabartinės – skirtumas yra
labai didelis. Sovietų laikais pasirinkimas buvo labai
menkas – arba eini ir sieki karjeros labai aiškiu keliu,
o jei nori pasilikti su tauta, su tėvyne – eini į Bažny
čią. Šiandien jaunuolis turi daug platesnį pasirinkimo
lauką. Jei jis tampa mažesniuoju broliu, jo pasirinki
mas yra daug brandesnis.
Vienuolijos atsiranda ir praė jus tam tikram laikui
išnyksta. Būna reikalingos – atsiranda, vykdo savo už
duotį, paskui apmiršta ir išnyksta. Pranciškonai yra
evangelinė bendruomenė ir mums rūpi tik evangelijos
skleidimas pasaulyje, evangelinė tarnystė. Todėl esu
tikras, kad prieš mus veriasi nauji horizontai, nauja
žemė ir nauja gelmė, o iš jos – nauja mūsų gyvenimo
versmė.
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Ateiviai iš praeities
Kęstutis K. Girnius

Jau dešimt metų, kai Lietuva nepri
klausoma, bet retas žmogus tetvirtins,
kad Sąjūdžio metais kilusios viltys
tapo tikrove. Kartais net atrodo, kad
juo tolyn, juo blogyn. Ir tokiam pe
sim izm ui esam a pag rind o. Turb ūt
jok ia Liet uv os vyr iaus yb ė neb uv o
taip nev eiksm ing ai prad ėjus i sav o
veiklos, kaip Rolando Pakso antroji.
Du ministrai – Pakso dešinioji ranka
ūkio ministras Eugenijus Maldeikis
ir sus is iek im o min istr as Gint ar as
Striaukas – susilaukė kaltinimų ko
rupcija ir buvo priversti atsistatydinti.
Koalicijos partnerių santykius ženkli
na vidaus vaidai. Stiprėja būgštavi
mai, kad pasiduodama Rytų traukai,
flirtuojama su Baltarusija, tolstama
nuo Vakarų. Ryškėja rinkėjų nusivy
limas. Vargu ar kuri nors kita valdžia
taip greitai sukėlė tiek abej onių ir
pasipiktinimo.
Nors kai kurie Nepriklausomybės
atnešti lūkesčiai buvo nerealistiški,
buvo galima tikėtis, jog padėtis nuo
sekliai gerės, ūkis taps našesnis, poli
tikai – sąžiningesni ir darbštūs. Bet
ir šios kuklesnės viltys liko neįgyven
dintos. Įvairiais atžvilgiais padėtis net
pablogėjo. Pirmosios Aukščiausiosios
Tarybos deputatai buvo iškalbingesni
ir labiau išsilavinę už dabartinius. Ko
rupcijos mastų tada būta kuklesnių.
Visuomenė buvo mažiau susiskaldžiu
si, žmonės – ne tokie cinikai.
Sąjūdžio metais viskas lyg ir buvo
aišku. Tuomet Lietuvos padėtis buvo
nepavydėtina. Nebūta demokratijos,
nes šal is okup uot a. Ūkis nev eiks
mingas, nes primestas centrinis ūkio
valdymas. Bet atrodė, kad, atgavus
laisvę, būsią lengva pašalinti pagrin
dines demokratijos ir ūkio problemas.
Optimistai net kalbėjo, kad per dešimt
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met ų Liet uv a pas iv ys Jap on ij ą ir
Vakarus. Optimizmo pagrindas – įsi
tikinimas, kad sovietinė santvarka, iš
kreipusi daug dalykų, Lietuvos žmonių
iš esmės nepaveikė. Jie likę darbštūs
ir sąžiningi, netgi labiau išsilavinę.
Viešasis gyvenimas paklusęs Krem
liaus normoms ir nurodymams, bet
lietuvio širdis esą plakusi senu ritmu,
gyvenusi tais pačiais idealais, kurie
gal ioj o prieš penk iasd eš imt met ų.
Tad pašalinus Kremliaus primestus
išorinius suvaržymus, suklestėsianti
dem okr at ij a, rink os ūkis, pil iet in ė
visuomenė.
Per Nepriklausomybės dešimtmetį
šis tas pasiekta. Lietuva yra demokra
tija. Tris kartus vyko Seimo rinkimai,
tris kartus valdančioji partija pralai
mėjo ir ramiai pasitraukė. Lietuvos
dem okr at ij a – ne be trūk um ų, bet
praėjusių metų rinkimai parodė, kad
ir Amerikoje demokratija nėra nepri
ekaištinga. Lietuvos ūkis neklesti,bet
toli pažengta reformų keliu. Europos
Sąjunga pripažino, kad Lietuvoje jau
veikia rinkos ūkis. Palyginti su kito
mis buvusiomis SSRS respublikomis,
Liet uv a ir kit os Balt ij os valst yb ės
– tai demokratijos ir ūkio pažangos
pavyzdžiai.
Tačiau optimistų lūkesčiai nepa
sit eis in o, ir daug iaus ia dėl to, kad
tai, ką jie laikė stiprybės šaltiniu, iš
tiesų buvo silpniausia grandis, būtent
Lietuvos žmogus, kuris buvo nema
žiau palaužtas negu ūkis ar politinė
santvarka. O jį atitiesti gerokai sun
kiau. Sovietinis gyvenimas skatino
dviveidiškumą ir nesąžiningumą, to
neneigė ir buvę komunistų šulai. Al
girdas Brazauskas ne kartą didžiavosi,
jog vietoskomunistai nebuvę ištikimi
Maskvai ar komunizmo idealams, bet

buvę slapti patriotai. Jie, kaip ir kiti,
viešaikalbėjo vienaip, galvojo kitaip.
Nesąžiningumas ir įvairios apgaulės
formos plačiai prigijo. Antai vogti iš
valdžios nebuvo joks nusižengimas,
kai kuriems net ir
dorybė. Žmonės sa
kyd av o ne tai, ką
galv od av o, bet tai,
ką manydavo norint
išgirsti pašnekovą.
Kurį laiką tikėtasi,
kad pavyks griežtai
atriboti privatų gy
venimą nuo viešojo
ir kad priv ač iam e
bus elgiamasi dorai. Bet toks atribo
jimas ilgesnį laiką neįmanomas, juo
lab totalitarioje santvarkoje, kurioje
valdžia visomis priemonėmis mėgina
užvaldyti žmonių mąstymą ir įskie
pyti savo mintis bei nuostatas. O tie,
kurie ištisą dieną gyvendavo Maskvos
mint im is, net nep as teb ėdav o, kaip
greitai jos užvaldydavo ir tą tariamai
privatų kampelį. Panašiai kito ir do
rovės normos. Žmogus, ramiai vogęs
iš valdžios, po kiek laiko taip pat ra
miai apgaudinėjo savo kaimyną. Juk
jei iš valdžios galima imti, nes ji turi
pakankamai, tai ir kaimynas tampa
tinkamu taikiniu, nes ir jam negresia
badas. Ir kodėl nemeluoti, jei man tai
naudinga, o kitas dėl to ne itin nuken
tės. Dar svarbiau, kad žmogus savęs
neklausė, kuo jis tapo, ėmęs reikšti
mintis, kurios jam buvo svetimos ar
net atgrasios, ar pasisavinęs svetimo
turtą. Nors ir vogė, jis savęs nelaikė
vag im i, nors ir mel av o, man ė esąs
garbingas žmogus. Pastangos atriboti
privatų gyvenimą nuo viešojo baigėsi
tuo, kad žmogusatsiribojo nuo savęs,
jo paties veiksmai jam tapo svetimi,
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tarytum nesusiję su juo. Tapęs abejin
gu savo poelgiams, jis liko abejingas
ir sau pačiam.
Aplinka veikia žmones. Skirtingo
mis sąlygomis užaugę žmonės skirtin
gai elgiasi ir mąsto. Kintant sąlygoms,
kinta mąstysena ir gyvenimo būdas.
Šiomis dienomis nebūtų galima at
gaivinti praeities dievobaimingumo
ir baudžiauninkų nuolankumo. Nū
dien os jaun im as nes up rant a sav o
prosenelių pasaulėvaizdžio. Tai banali
tiesa, bet vengiama ją pritaikyti sau.
Tad ir aiškinama, kad sovietinis gy
venimas neturėjęs poveikio žmonių
mąstymui. Tarytum Lietuvos žmonės
būtų buvę toji tvirtovė, kurios bolševi
kai nepajėgė įveikti. Stebuklingu būdu
sovietinis gyvenimas esą nepaveikęs
nei lietuvių doros, nei jų patriotizmo
ar kitų savybių.
Vis uom en ės sant vark os pov eik is
žmonėms yra apgaulingai gilus, bet ne
visada pastebimas. Tik griuvus Ber
lyno sienai, Rytų ir Vakarų vokiečiai
įsisąmonino, kiek daug jie skiriasi,
kaip sunku rasti bendrą kalbą. Per
daugiau negu 40 metų skirtinga gy
venimo patirtis, atsiminimai, ateities
lūkesčiai, elgesio normos bei verty
bės tarp jų įvarė sunkiai pašalinamą
pleištą. Vak ar ieč iams jų taut ieč iai
Rytuose atr od ė ting ūs, be iniciaty
vos, turintys daug tų savybių, kurias
jie kadaise priskirdavo kitoms neva
maž iau paž ang ioms taut oms, pvz.,
lenkams. Net darbštumas, laikytas
bemaž nacionaline savybe, neišlaikė
soc ial izmo sąl yg ų egz am in o. Sav o
ruožtu rytiečiams vakariečiai atrodė
sav an aud žiai, arog ant ai, pam oks
lautojai.
Praeities poveikis gali būti teigia
mas. Žlug us sov iet ų imp er ij ai, kai
kurie stebėtojai aiškino, kad Vidurio
Europos ir Baltijos šalys greičiau su
kurs demokratiją ir rinkos ūkį, kadan
gi per trumpą tarpukario laikotarpį jos
suvokė politinę ir ekonominę laisvę.
Ir atrodo, kad šie stebėtojai neklydo.
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Tačiau jei tie 20 laisvės metų praėjusio
šimtmečio pirmoje pusėje turėjo tokį
poveikį, kodėl dabar turime manyti,
kad 50 sovietinių metų nepaliko jokių
pėds ak ų, kad liet uv iai iš prae it ies
pasisavina tik teigiamas savybes ir
patirtį?
Jeigu sovietinė santvarka taip pa
ženklino žmones, tai Lietuvos padėtis
dar kurį laiką gali blogėti, nes dabar
į valdžią ateina tikrieji santvarkos
vaikai, t. y. gimę apie 1960 m. Anks
tesnės kartos dar prisiminė nepriklau
somą Lietuvą, pergyveno partizanų
pas ip rieš in im ą, trėmim us, pok ario
badm et į kaim e. Juos mok ė mok y
tojai, nebaigę sovietinių mokyklų, tad
ir maž iau link ę mėgd žiot i vald žios
propagandininkus. Iš tėvų, dar nesu
sitaikiusių su savo likimu, jie dažnai
išgirsdavo kritiškų žodžių apie val
džios veiksmus, prisiminimų apie tai,
kaip gyventa anksčiau. Karta, gimusi
apie 1980 m., dar nebuvo indoktrinuo
ta, kai Lietuva tapo nepriklausoma ir
atsis veik in o su kom un izm u. Bet
1960 m. kartai sovietinė tikrovė buvo
vienintelė. Ji išaugo, kai medžiaginė
gerovė buvo pasiekusi viršūnę, kai
sovietų imperija atrodė amžina, kai
pasipriešinimo dvasia buvo išsekusi.
Valdžia nepersekiojo eilinių žmonių,
o aps ukr ies iems ats iv ėrė ger esn io
gyvenimo perspektyvos. Neturėdama
ko priešpriešinti sovietiniam gyveni
mui ir mąstymui, ši karta juos pasi
savino. Ir ne vienas tapo doroviniu
nih il ist u, kur iam ter ūp ėjo gyv ent i
gerai ir sau.
Ateina 1960 m. kartos metai. Anks
tesnės kartos pasitraukia, vėlesnės dar
nepasiekė brandos. Kaip jau minėta,
pirmieji šios kartos atėjimo į valdžią
ženklai nedžiugina. Ir Maldeikis, ir
Striaukas priklauso būtent jai. Taip
pat ir viceministras Ramūnas Darulis,
kuris besiskundžiančias mokytojas pa
vadino „kudakuojančiomis vištomis“, o
savo istorijos žinias atskleidė suabejo
damas, ar Pietryčių Lietuva apskritai

buvo lietuvių etninė žemė. Paksas ir
Paulauskas – irgi šios kartos atstovai.
Nenoriu būti nesuprastas. Aplin
ka ženk lin a žmog ų, bet nen ul em ia
jo veiksmų. Platūs apibendrinimai,
ypač apie žmones, tautas ir kartas,
nei šv eng iam ai net iksl ūs. Žmon ės
skirtingai reag
 uoja į tuos pačius sun
kumus ir aplinkybes, vienas gali tapti
niekšu, kitas – didvyriu. Solženicynas
ne vienintelis mano, kad rimti išban
dymai užgrūdina žmogų, jį taurina.
Bet daug el is perima sav o apl ink os
vertybes, normas, žvilgsnį į pasaulį,
į kaimyną ir į save.
Šiuo metu Lietuva turi daug prob
lemų. Ūkis atsigauna lėtai, daugelis
vidaus reformų, ypač „Sodros“, buk
suoja, demografinė padėtis blogėja, so
lidarumo jausmas silpnėja. Sąmokslo
teorijos klesti, daug kur įžiūrima pikta
priešo ranka, tai gali būti Lietuvą vėl
nor int ys okup uot i rus ai ar gobš ūs
amerikiečiai kapitalistai, pasiryžę pa
siglemžti ne tik Mažeikius, bet ir visos
Lietuvos turtą. Šiomis aplinkybėmis
skubama suversti atsakomybę už ne
sėkmes kitiems, gamtos nelaimėms,
atsitiktinumams. Kol gyvuoja tokios
nuostatos, lengva apsigaubti skriau
džiam oj o skraist e. Patogu man yt i,
kad mus skriaudė lenkai, skriaudė
vokiečiai, skriaudė rusai, kad už da
bartines bėdas atsakingas kitas, dar
neįvardytas skriaudėjas. Tačiau jeigu
pripažinsime, kad sovietinis gyveni
mas paveikė ir iškreipė žmonių mąsty
seną ir kad visuomenėje vadovaujantį
vaidmenį dabar užima karta, augusi
nepalankiausiomis sąlygomis, tai gal
nenustebsime pastebėję, kad reikalai
nesiklosto taip, kaip norėtume. Ir gal
būsime labiau linkę priskirti atsako
mybę už bėdas sau ir kitiems Lietuvos
gyventojams.
Prad ėdam as per estr oik ą, Gorb a
čiovas daug kalbėjo apie „žmogiškojo
faktoriaus“ svarbą. Dėl to jis neklydo,
tik nepastebėjo, kad šio faktoriaus po
veikis daugiausia buvo neigiamas. 
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LEDKALNIŲ ŠIMTMETIS
Bažnyčia ir visuomenė Lietuvoje XX a.

Paulius Subačius

Diktatūrų šimtmetis, kankinių šimtmetis, kovos už
žmogaus teises šimtmetis – šiomis bei daugeliu panašių
frazių XX amžių apibendrina istorikai, publicist ai,
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 – iššūkius
tikėjimui ir tradiciniams moraliniams autoritetams.
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 paskutinės
antrojo tūkstantmečio pakopos. Vertybes paminantis
nihilizmas, tradicinių bendruomenių destrukcija, agre
syvus tautiškumas ar betautiškumas ir ypač pasau
lietiškumo triumfas nebuvo naujos, tik apie 1900 m.
atsiradusios 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 problemų 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
nyčios 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
šinimais: „nuo šiaudinės pastogės ligi Seimo“, „nuo
PAULIUS SUBAČIUS (g. 1968) – hum. m. dr., VU Filologijos
fakulteto Literatūros teorijos katedros dėstytojas, Religijosstudijų
ir tyrimų centro bendradarbis, „Mažosios studijos“ ir „Laisvosios
Europos radijo“ apžvalgininkas.
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maldaknygės ligi enciklopedijos“. Ar įmanu panašiais
mostais sieksniuoti pokyčius krikščionių bendruome
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 – stačiatikių
imperijos grėsmė gožė pirmus laisvamanių iššūkius.
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 kaimynų susistumdymą dėl
nuartos ežios. Iš tiesų ši dramatiška, o veikiau drama
tizuota dvikova vyko viename darže – tos pačios religi
jos, panašių kultūrinių, politinių vaizdinių ir siekių
aplinkoje, dvasininkijai, deja, nuoširdžiai įsijautus ne
tik į sekundantų 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
riutautiškumu 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
13
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lais. Brežnevinių „liaudies rašytojų“ ir etnografinių
ansamblių epochoje, retrospektyviai žvelgiant, tapo
visiškai akivaizdu, kad kultūriniam tautiškumui už
degta žalia šviesa, jei tik jis laikysis atstu nuo asmens
laisvės ir politinio apsisprendimo klausimo.
Po Atgimimo nebuvo vaisinga nei tolesnė kova prieš
pokomunistinius ateistus, nei bandymas tuose pačiuo
se apkasuose atsigręžti į Vakarų pusę ir suremti pe
čius prieš naują antibažnytinę grėsmę. Tačiau, matyt,
neteisūs tie, kurie vadinamąją „apkasų psichologiją“
peikė kaip praradusią prasmę taikos metu. Bažnyčiai
karas, jei ir toliau naudosimės militariniais terminais,
nesibaigė – pasikeitė jo pobūdis, o pasakius dar radi
kaliau, išnyko karą ir taiką skirianti riba. Nebeliko
vieningų frontų ir pasidalytų teritorijų, nebeliko vienos
akivaizdžios priešų–svetimųjų grupuotės, todėl net ge
riausiai įtvirtintas bunkeris prarado prasmę – jis gali
būti tiesiog aptvertas rezervato tvorele ir pateikiamas
kaip egzotiška įvairenybė. Per pastarąjį laiką netrūko
pavyzdžių, kai pozicinio priešinimosi veteranai nesusi
vokė net akis į akį susidūrę su pačioje bendruomenėje
išvešėjusiomis ir abejinga dauguma manipuliuojančio
mis „viešosios nuomonės“ galiomis. Dėl reikšmingų
visuomeninių kultūrinių vaidmenų dabar imta varžytis

Vysk. Motiejus Valančius. XIX a. 8-as dešimtmetis. Kaunas.
A. Štrauso, S. Surevičiaus nuotrauka. LNM

14

tariamai laisvose, iš pažiūros visai nežūtbūtinėse, į
sportinius žaidimus panašiose imtynėse, kurios tačiau
gniaužia kvapą permainingumu. Kiekvienos dienos TV
programa žada laikinas pergales ir nelaikinus pralai
mėjimus – nokautuotus greit ir visam laikui pašalina
iš aikštelės.
Nori nenori, kovos ar bent opozicijos kategorijų pri
reikia aptarti kultūrinio ir religinio šalies identiteto
problemai, kuri dėl Lietuvos geop
 olitinės situacijos
gana nervingai gvildenta visą šimtmetį. Ne tik Baž
nyčiai, bet ir ateizuojančiam Maskvos sovietizmui, kad
ir kaip tai būtų paradoksalu, rūpėjo istorinė Vakarų ir
Rytų krikščionybės riba, tiksliau, jos „stumtelėjimas“
iki „korennoj russkoj zemli Kaliningrad“. ŠŠie daly
kai visiškai rimtais veidais svarstyti vadinamosiose
mokslinėse praktinėse konferencijose. XIX a. religinės,
tautinės ir politinės priespaudos izoglosas tik paryš
kino, o ne nutrynė ant viršaus užbrėžta komunistinės
santvarkos izoglosa. Už visą amžių lietuvių kartojamų
formaliai pozityvių teiginių: „priklausome lotynų civi
lizacijai“, „visuomet buvome krikščioniškos Europos
dalimi“, slypi negatyvus (matyt, vienintelis įmanomas)
tapatybės apibrėžimas – tolyn į rytus gyvena pavojingi
svetimieji, suvokiantys pasaulį visiškai kitaip. Atrodo,
niekas apie tai rimčiau nemąstė, tačiau sovietmečiu
lietuvių dvasininkų misijos Kazachstane, Sibire ir net
Gudijoje (išskyrus lietuviškas salas) buvo daug kuo
panašios į europiečių apaštalavimą Kinijoje, Afrikoje
ar Ramiojo vandenyno salose.
Prieškario svarstymai apie Rytų ir Vakarų kryžkelę
ar sintezę, kurių katalikiškame variante iškilo šiau
riausio katalikiško krašto motyvas, buvo atgaivinti tuoj
po perestroikos. Deja, išsamių kultūrinių ideologijų,
grindžiamų plataus mosto įvaizdžiais, laikas aiškiai
yra praėjęs. Galima netikėti madingomis kalbomis apie
multikultūrą – bemaž nesurūšiuojamą įtakų įvairovę,
impresionistiškai raibuliuojantį estetinių ir pasau
lėžiūrinių gairių margumyną. Tačiau „skaidri“ dviejų
civilizacijų kryžkelės tema šiandien skamba visai ki
tose geografinėse ir socialinėse platumose, pavyzdžiui,
aptariant Šiaurės–Pietų sandūrą, islamo ekspansiją
Vakarų Europoje ir pan. Lietuvos klausimas čia iškyla
nebent svarstant apie būsimą Europos Sąjungos rytinę
sieną, kuri brėžiama toli gražu ne pagal religinį bei
etninį savitumą.
Sukaupus dešimtmetę laisvo tikėjimo skleidimo pa
tirtį, verčiau klausti, ar mes išties esame katalikybės
šiaurrytinio pakraščio bastionas, kurio dėka gali at
sigauti sekuliarumo kirmino pagraužtas viduriukas.
Taip susiklosčiusias aplinkybes dar neseniai vaizdavosi
Telšių vyskupijos vyresnybė, žvelgdama į žemaitėlių
ištikimybę Bažnyčiai ir sau pritaikydama Šventojo Tėvo
raginimus semtis dvasingumo iš tyrų Vidurio Europos
šaltinių. O gal greičiau esame tik buferinė „nubyrėji
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mo“ sritis? Mat sunkiai galime lygintis su Lenkijos ir
Slovakijos katalikybės platforma, turinčia didžiausią
Europoje išpažinėjų nuošimtį ir pasižyminčia beveik
nuožmiu maldingumo tradicijų tęstinumu.
Europos Sąjungos perspektyva vėl kiek kitaip dėlio
ja lietuvių religinės tapatybės, civilizacinės misijos ir
tikintiesiems priešiškos apsupties gaires. Krikščioniš
kumas Briuselyje traktuojamas kaip toks bendras su
vienytos Europos pagrindas, jog religinės konkretybės
„iššplaunamos“, o be jų negalintis egzistuoti praktinis
rel ig ing um as aps krit ai liek a už svarb ių tem ų ra
to. Gražu žiūr ėti, kaip Liet uv os eur oint egr uot oj ai
akimirksniu išmoksta atskirti krikščioniškumą nuo
krikščioniško religingumo ir elgtis krikščioniškai pagal
europrotokolą. Tačiau ES toleruoja ir net proteguoja
reg ionin es ypat yb es, tod ėl „laisv ųj ų imt yn ių“ takt i
ką perpratusių katalikų veikėjų galvose jau subrendo
mintis apie tradicinės tikybinės praktikos „saugumo
sistemą“. Ne taip jau sunku lietuvių savitumą iškelti
vėlyvo ir originalaus katalikybės įkultūrinimo konteks
te. Tai naujas senos idėjos variantas – Lietuva kaip
autentiškus Europos ankstyvojo krikščionėjimo mode
lius išlaikęs kraštas, andai praktikuotas katalikybės
formas puoselėjanti vietinė Bažnyčia. Bėda tik ta, kad
tikinčiųjų bendruomenei reikia gyvos, atsinaujinan
čios ir atnaujinamos, o ne archyvinės ir muziejinės – į
stendus sustatytų smūtkelių – katalikybės.

radoksalia ironija – kaip apie mažesnę, nes teikiančią
aiškumo, blogybę.
Šiandien vartojama sąvoka Bažnyčia Lietuvoje, be
abejo, pirmiausia korektiškai bei tiksliai nusako, jog
mūsų krašto bažnytinė organizacija, Vilniaus ir Kauno
arkivyskupijos – Visuotinės Bažnyčios dalis konkrečioje
šalyje. Tačiau ši sąvoka puikiai tinka ir kita pras
me – ant XXI a. slenksčio katalikų bendruomenė tėra
tam tikra, didesnė ar mažesnė (žiūrint kokie vertinimo
kriterijai taikomi) pilietinės bendruomenės dalis. Tie
siog trivialu sakyti, kad skyrelio pavadinimu išreikštą
inversiją nulėmė sekuliarėjimas, o retorinėje plotmėje –
įsivyravęs vadinamasis politinis korektiškumas. Gal
kiek mažiau akivaizdi ta stebinanti savitaiga, kuri
leidžia dažnam dvasininkui vis dar regėti visą Lietuvą
Bažnyčioje, nors akis bado toks „cicilizmo“ klestėji
mas, apie kokį Jonas Šliūpas manding nesvajojo net
didžiausio antidavatkinio įtūžio akimirkomis.
Kaip šilt ųj ų jūr ų kap it on ai tik is i, kad jų plat u
mose su ledkalniais neteks susidurti, taip ir Lietuvos
katalikiškos visuomenės vedliai didžiąją amžiaus dalį
vylėsi, kad skaudžiausi vakarietiškos vertybių kaitos
padariniai nepasieks mūsų. Tarsi geografija dar būtų
labai svarbi lėktuvų, TV ir pagaliau interneto pasau

Nuo Lietuvos Bažnyčioje iki
Bažnyčios Lietuvoje
1895 m. paskelbtame, nors trisdešimt šešeriais metais
anksčiau parašytame kūrinyje Pasikalbėjimas Giesmi
nyko su Lietuva Antanas Baranauskas Lietuvos vardu
tvirtino, kad ji gyvena „Bažnyčioj, už Dievo altoriaus“.
Nors dėl panašių minčių šis poetinis dialogas buvo įvel
tas į viešus šimtmečių sankirtos ginčus, tačiau cituotas
pasakymas tiksliai perteikė anuometę realybę. Tiesa,
kai kurie, daugiausia Rusijoje praprusę sąmonėjančios
tautos keliavedžiai, panašiai kaip sovietmečiu į bendra
darbio tėvo laidotuves atvykę partiečiai, jau neryžtingai
trypčiojo apie šventorių ir pūtė klerikalizmo baubą.
Tačiau naujoji Lietuva, valstietiška svajojamos šviesios
ateities visuomenė, dar be išimčių buvo Bažnyčios dalis,
o parapiniai renginiai ir atlaidai – svarbiausias vieša
sis forumas. Katalikų bendruomenės viduje, nepaisant
kelių piktų apsistumdymų per pamaldas Vilniaus bei
Seinų vyskupijose, nelengvai ėjosi aiškiai atidalyti lie
tuvių etnografinei valstybei pritariančius ir lenkišku
patriotizmu persiėmusius tikinčiuosius. Gal todėl tais
pačiais 1895 m. pasirodžiusiuose Pavasario balsuose,
eilėraštyje Dėl išrinktųjų (vėlesnis pavadinimas Tautos
pabėgėliams), Maironis apie galimą bajorų surusėjimą
ir pasitraukimą iš Katalikų Bažnyčios kalbėjo su pa
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lyje. Antai ypač neadekvati buvo ir tebelieka vartojimo
kultūros moralinių problemų svarstymo taktika. Jau
daug metų gyvename visuotinę gerovę deklaruojančių
„Maximų“ apsuptyje, bet pamoksluose dar gali išgirs
ti mit ą apie link us ius duon os riek e ir pien o šlaku
pasitenkinti darbščius lietuvius artojėlius. Motiejaus
Valančiaus laikų Bažnyčia buvo įgijusi šiokios tokios
praktikos, kaip pamokyti ir atversti ištvirkėlius švais
tūnus dvarininkus. Tačiau „viršūnėlei“ tinkantys kuk
lumo, labdaros ir užuojautos vargšams imperatyvai
prarado didžiąją dalį vertės, kai blizgančių pakuočių
magija tapo visuotiniu reiškiniu. Dūžtant naivioms
viltims, kad lietuviai iš prigimties linkę pasitenkinti
mažu, daugelis dvasininkų nusiteikę šiukštu aštriau
nekelti konkrečių klausimų apie beprasmišką eikvo
jimą.
Per šimtmetį radikaliai pasikeitė pasauliečių eko
nominis indėlis į Bažnyčios veiklą. Amžių sandūroje,
susilpnėjus carinės administracijos varžymams, vyko
intensyviausios per visus šešis krikščionybės amžius
bažnyčių statybos, kurių dėka krašto landšaftas buvo
sėte nusėtas neogotikinių bokštų. Didžiąją dalį lėšų,
kitaip negu ankstesniais diduomenės fundacijų laikais,
sudėjo prakutę valstiečiai – tikinčios liaudies aukos
tapo svarbiausiu materialiniu Bažnyčios egzistavimo
pagrindu. Nors šiandienė Lietuva, nepaisant verkšleni
mų apie prasigėrusios provincijos skurdą ir badą kaime
(!), gerokai turtingesnė, tačiau bažnyčios statomos ir
remontuojamos užsienio pagalbos bei valstybės dotacijų
pinigais. Angažuoti pasauliečiai kur kas labiau negu
prieš kelias dešimtis metų linkę viešai samprotauti
apie bažnytinius finansus ir jų skirstymo prioritetus.
Deja, net gausios miestų parapijos sunkiai suduria
galą su galu – penktasis Bažnyčios įsakymas daugeliui
liko tuščiu skambesiu.
Plint ant sek ul iar izm ui, par ad oks al iai sum enk o
vienas svarbiausių jo lozungų – klero ir turto, Baž
nyčios ir tam tikro nesimpatiško visuomenės modelio
tapatinimas. Į XX a. įžengta skambant negausių, bet
rėksmingų „naujų pažiūrų“ agitatorių kaltinimams
dėl Bažnyčios sąjungos su turtingaisiais, politiškai ir
ekonomiškai konservatyviais, reformoms besiprieši
nančiais sluoksniais. Per šimtmetį religijos ir praei
ties sąsaja tapo bene dar dažnesniu lietuviško viešojo
diskurso motyvu. Tačiau kiti priekaištai užmiršti ar
ba kartojami tik realybės nuovoką visai praradusių
žmonių. Žinia, svarbų vaidmenį suvaidino tai, jog „iš
mados išėjo“ kom un ist in ė ideo l og ij a, bet ster eo t ip ai,
kuriais vaizduota Bažnyčios visuomeninė orientacija,
pasikeitė dėl daugelio dalykų. Vardyti galima iš toli.
Dvasininkų inicijuota ir su katalikišku angažavimusi
siejama Krikščionių demokratų partija buvo ryžtingos
žemės reformos architektė ir demokratizmo šalinin
kė. Po 1926 m., ypač ketvirtame dešimtmetyje, kata
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likų intelektual ų visuomeninė veikla tapo didžiausia
priešing yb e sus tab ar ėjus iai soc ial in ei, pol it in ei bei
kultūrinei nuostatai, su kuria Bažnyčia iš inercijos
buvo siejama. Angažuotų katalikų pasauliečių opozi
cija valdžiai įsitvirtino kaip beveik pastovi Lietuvos
viešojo gyvenimo konstanta. (Gal tai viena priežasčių,
kodėl Bažnyčia, karštai rėmusi santvarkos pasikeiti
mą, neliko podraug su Vytautu Landsbergiu dėl visko
kalta akyse tų gausių bendrapiliečių, kurie nusivylė
Nepriklausomybe – tiek dėl ne visada moralių savos
valstybės tvarkymo būdų, tiek dėl nemalonios būtiny
bės gerai dirbti, jei nori gerai gyventi.)
Sovietmečiu ateistų peršamas „sutanotų išnaudoto
jų“ paveikslas formavo veikiau priešingą nuovokos ne
praradusių žmonių nuomonę. Katalikiško ir tautinio
priešinimosi režimui paralelės, nekvestionuojami reli
ginės rezistencijos nuopelnai puoselėjant laisvės idėją
ir pagaliau moralinio autoriteto vakuumas Atgimimo
metais sukūrė Lietuvos ir Bažnyčios išsitekimo vienos
kitoje iliuziją. Tačiau ši iliuzija buvo laikina ir išsi
sklaidė greičiau, negu atėjusi į valdžią LDDP pradėjo
ieškoti antiklerikalinių kliaučių, irzdama dėl veikiau
menamų dvasininkijos politinių simpatijų. Apskritai
pastarojo dešimtmečio įvykiai visuomenės akyse dar
labiau atitolino Bažnyčią nuo vieno kurio socialinio
sluoksnio, nuo siaurų, laikinų interesų. Paradoksalus
vaidmuo teko krikščionims demokratams. Minėta jų
veikla prieškariu, ypač katastrofos išvakarėse, opozi
ciška tiek tautininkų, tiek kairiųjų grupiškumui, aktu
alizavo Bažnyčios pastangas telkti ir jungti, pabrėžė jos
aktyvią nepriklausomąlaikyseną visuomeninių procesų
atžvilgiu. Priešinga tendencija – vis ryžtingesnis hie
rarchijos atsiribojimas nuo nesuderintų, nesėkmingų,
pasiklydusių tarp pragmatizmo ir bejėgiško naivumo
šiandienių krikdemų veiksmų – leido Bažnyčiai jau po
komunistiniame kontekste kratytis jai primetamo vi
suomenę skaldančios ir priešinančios jėgos įvaizdžio.
Įstengusi likti visų Bažnyčia, kad ir kitokia prasme
negu prieš šimtmetį, Bažnyčia Lietuvoje šventė Jubi
liejinius metus vis rimčiau apmąstydama pavojų tapti
esančia šalia visų. Tai yra toleruojamu ir toleruojančiu,
tam tikromis progomis prisimenamu ir apie save prime
nančiu, bet atstu nuo visuomenės gyvenimo farvaterio
plūduriuojančiu egzotišku padaru. Institucijų, pažiūrų,
nuostatų lygiavos ideologija, regima net mokyklai kaip
tik šiuo metu rengiamose kultūrinės (taigi ir, pvz.,
seksualinės) įvairovės pažinimo programose, ignoruoja
aiškias socialinio telkimosi ir vertybinio apsisprendi
mo ašis, siūlo, neį(si)pareigojantį žaismą nuomonėmis.
Tiek, kiek mums šiuo atveju rūpi socialiniai, o ne me
tafiziniai reikalai, Bažnyčios padėtį lems iš kiekvie
nos katalikų bendruomenės sklindanti traukos jėga
ir autoritetų vaidmuo, jų gebėjimas prabilti į margą,
pasimetusią, bet nepatiklią auditoriją.
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Nuo autoritetingų asmenybių
iki beasmenių autoritetų
Stovėdama ant XXI a. slenksčio, Bažnyčia Lietuvoje
neturi nė vieno dvasininko ar pasauliečio, kultūriniu
bei visuomeniniu autoritetu galinčio lygintis su ta šimt
mečio pradžios įžymybių galerija, kurios dėka net so
vietmečiu literatūros istorija daugiausia buvo kunigų
gyvenimo bei kūrybos istorija. Išties ne itin laike nutolę
Baranauskas, Maironis, Vaižgantas atrodo kaip kone
mitologinė praeitis – bene lengviau greta įsivaizduo
ti Vincą Kudirką ar Praną Vaičaitį. Modernėjančiai
visuomenei būdingas sekuliariosios sferos plėtimasis
ir profesinė specializacija natūraliai lemia dvasinin
kų traukimąsi iš daugelio su jų pašaukimu tiesiogiai
nesusijusių sričių. Vis dėlto kai tėvas Stanislovas ir
mons. Kazimieras Vasiliauskas visuomenės be išlygų
laikomi intelektualinėmis dvasininkijos viršūnėmis, o
į grožinės literatūros korifėjus įrašomi a. a. kun. Ričar
das Mikutavičius ir kun. Salvijus Pranskūnas, tenka
su nostalgija prisiminti Aleksandrą Dambrauską ir
Vincą Mykolaitį.
Kunigų menininkų ir mokslininkų stygius savaime
nebūtinai yra blogas ženklas, o jų gausa – atvirkš
čiai, Bažnyčios klestėjimo laidas, tačiau intelektua
lių konfratrų terpė lemia bendrą dvasininkijos akiratį
ir kultūros lygį. Tik romanuose liko prie benediktino
taurelės kortuojančio miestelio elito, kurį sudarė kuni
gas, gydytojas, vaistininkas, mokytojas ir policininkas,
paveikslas. Suproletarėjus pedagogams, o pastaraisiais
metais nunykus kitų kolchozinių baltarankių kastai,
provincijos klebonas išlaikė vietos šviesulio statusą.
Tačiau kiek miesto kunigų ir net vyskupų, nepaisant
dosniai padalytų garbės daktarų vardų, jaukiai jaučia
si, tarkim, universitetinėje aplinkoje ir turi ką pasakyti
akademinei, meno žmonių, verslininkų, politikų publi
kai? Pamažu didėjanti, tačiau kol kas – mažuma.
Tiesa, sunku būtų kvestionuoti visuomeninį vyskupų
autoritetą, tačiau ir jo statusas jau gerokai kitoks, negu
prieš kelias dešimtis metų. Daug kas paaiškėja, kai
bandai savęs paklausti, ar šiame šimtmetyje Lietuva
apskritai turėjo nors vieną vyskupą, kurį būtų gali
ma gretinti su Motiejumi Valančiumi. Iš posovietinės
perspektyvos kardinolas Vincentas Sladkevičius ir ar
kiv. Julijonas Steponavičius atrodo didingi pasiryžėliai
kovotojai prieš religinės laisvės varžymus. Pradėtos
beatifikacijos bylos per pirmą okupacijos dešimtmetį
paaukojusiems gyvybę vyskupams kankiniams. Didžios
išminties ir dvasingumo pavyzdžiu tapęs arkiv. Jurgis
Matulaitis paskelbtas palaimintuoju. Tačiau joks XX a.
hierarchas bažnytinės veiklos užmojo, kūrybingumo ir
ypač įtakos bendrai visuomenės raidai mastais negali
prilygti didžiajam XIX a. lietuvių Piemeniui Motiejui.
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Tai net ne asmenybių problema – sutankėjęs laikas,
sumažėjęs pasaulis, kintanti visuomenės struktūra ir
makabriškos valstybinio represyvumo formos nebelei
do jokiam žmogui, jokiai institucijai sutelkti panašaus
moralinio ir socialinio autoriteto bei ženklesnių prak
tinių galių vienose rankose.
Bene dar skaudesnė katalikiškiems idealams atsida
vusių asmenybių stoka šiandienėje pasauliečių tikin
čiųjų bendruomenėje. Juk nuo jų daugiausia priklauso
Bažnyčios misijos sėkmė šiuolaikiniame pasaulyje, ku
riame viešasis autoritetas gal net dar svarbesnis negu
ankstesnėse epochose. Ilgiausiai autoritetų viršukalnėse
išsilaikė Antano Maceinos ir Juozo Girniaus atstovauja
ma katalikiška filosofija. Tačiau dabar jokioje akademi
nėje, meno, visuomenės gyvenimo srityje nėra visuotinai
ar bent plačiai pripažįstamų katalikų autoritetų.
Neabejotina, kad daug lemia pakitęs viešosios idėjų
sklaidos pobūdis, žiniasklaidos polinkiai ir struktūra.
Vis dėlto visko nesuverstume minėtoms aplinkybėms,
okup ac ij ų ter ion ėms ir sek ul iar iz ac ij ai. Bažnyčios
vyresnybės dėmesys, sovietmečiu sutelktas į rūpestį
išlikti, per pastarąjį dešimtmetį nedaug teprasiplėtė
krikščioniškos šviesuomenės ugdymo ir rėmimo krypti
mi – katalikiškas intelektualizmas laikomas prabanga,
kol žioji kitos, kasdienės bažnytinės veiklos spragos.
Tiesa, ir prieškariu hierarchai nelepino inteligentų per
dėtu dėmesiu, o įtarumo gaidelių gal būta net daugiau
negu dabar, tačiau tradicinė brendimo aplinka, katali
kiškuose užsienio universitetuose įgytas išsilavinimas
ir menkesnė sekuliari opozicija – tai visai kitoniškos,
beveik šiltnamio aplinkybės.
Bažnyčia tebėra autoritetinga institucija, tačiau tas
autoritetas, stokodamas iškilių asmenų, su kuriais jis
galėtų būti tapatinamas ir per kuriuos būtų bylojama
katalikų bendruomenės vardu, tampa abstraktus ir ne
apčiuopiamas. Todėl argi verta stebėtis, jog Bažnyčia
apskritai pasitikima, tačiau jos patarimais nesikliauja
ma, raginimų neklausoma, o persergėjimai ironizuoja
mi. Jauste jaučiame, kad mus kaip ledkalniai apsupa ir
valią stingdo beasmeniai žiniasklaidos autoritetai, kurių
emblemos – anoniminių redaktorių prikergtos provokuo
jančios antraštės. Bažnyčia, kurios autoritetas kyla iš
ją įsteigusio Dieviškojo Asmens, kurios patikimą žinią
apie šiandieną net daugelis netikinčiųjų tapatina su
Šventuoju Tėvu, stipri, kai kalba stiprių ir gilių krikš
čionių lūpomis. Visuomenėje, puldinėjančioje paskui
populistines figūrėles, akimis ryjančioje beprasmius
pažadus dalijančius prasisiekėlius, didžiai svarbu suas
meninti amžinomis vertybėmis grindžiamą autoritetą.
Suasmeninti ne tam, kad pridygtų naujų pranašų, o
tam, kad Asmens pirmavaizdžiu Kristumi sekantys
asmenys sklandžiai, įtaigiai ir nebijodami bylotų apie
Bažnyčios misiją.
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visuomenė

Nieko nauja, puikioji markize,

arba Ne-naujienos

Guoda Steponavičienė

Kas nauja gali būti ekonomikoje? Tos pačios tiesos,
tie patys dėsniai – tie patys grėbliai, ant kurių tik
užlipa nauji asmenys, nepatikėję, kad perspėjimai te
begalioja (žr. horoskopus – sapnai pildosi).
Kai užlipi savame darže, tai kaktą tik sau subjauroji.
Gali lipti sau į sveikatą, jei nemoki vaikščioti. Tačiau
valstybės daržininkų neišmintingi žingsniai palieka
rimtesnius pėdsakus. Jie kartkartėmis skambiai nu
kaukši svet im om is kakt om is. Tod ėl „nuob od žią“
ekonom ik ą ger ok ai paį v air in a ekon om in ė pol it ik a,
kur ioj e perm ain ų apst u. Ypač pas ik eit us pag rind i
niams daržininkams.
Tokių pokyčių 2000 m. buvo daug: net dveji rinkimai,
naujos partijos, lyderiai, koalicijos, ministrų persona
lijos ir t. t. Gera proga pasitikrinti, ar nueinantieji
savo deklaruotus tikslus pasiekė, ir pradėti vertinti
atėjusiųjų galimybes įgyvendinti savus.
Pasitvirtinę išankstiniai vertinimai dažniausiai liūd
ni. Ar apskritai ekonominės politikos vertinimai gali
būti giriantys? Retai. Normaliomis sąlygomis rinka
veikia pati, o politika, net ir gerų paskatų veikiama,
tik trukdo. Tačiau dažnas teigia, kad daugelyje sričių
rinkos santykiai iš principo negali veikti. Ar tų sričių
yra daug, ar ne, priklauso nuo vertintojo asmeninio
požiūrio. Šį kartą nesileisdami į vis dar „egzotiškas“
diskusijas apie privatų švietimą, sveikatos apsaugą
ar policiją, konstatuokime, kad valstybės valdymas
yra „už rinkos“, todėl reikalingas valingas politikos
įsikišimas, kurio tikslas – šioje srityje veikiančių tai
syklių suformavimas ir įtvirtinimas.

I. Saulėtekis ir Saulėlydis. Dėl visko kalti
biurokratai
Prof es or iaus Kęst uč io Glav eck o vieš ai įžod int as
pož iūr is, kad dėl visk o kalt i biur okr at ai, 2000 m.
jau buvo paplitęs, bet greičiausiai bus itin madingas
2001 m. Visų pirma dėl to, kad yra pagrįstas, o antra,
GUODA STEPONAVIČIENĖ (g. 1969) – baigė VU taikomąją
matematiką ir VGTU inžineriją. VGTU doktorantė. Šiuo metu
eina Laisvosios rinkos instituto viceprezidentės pareigas.
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kad tautai patrauklus. Ne veltui kova su biurokratija
vilioja naujus pasiryžėlius.
Ne, tai nėra kova su vėjo malūnais. Greičiau bandy
mas per pelkę nutiesti kelią, jos nenusausinus. Sausi
nimu užs ii mt i nes in or i – per gil iai tenk a rank as
įmerkti, be to, nežinia, ką gali užkabinti. Kai tik pa
deda kas švarią plytelę, po savaitės (iki kito posėdžio),
žiū, jau ir paviršiaus nebesimato. 2000 m. pradžioje
Andriaus Kubiliaus įkurtos komisijos, kurios turėjo
reikšti saulėlydį sustingusiems biurokratams ir sau
lėtekį aktyviems rinkos veikėjams, iš tiesų dirbo ir
netgi parengė konkrečių pasiūlymų. Tiesa, konkrečių
pasiūlymų ir be šių komisijų pakanka: jų pateikia savi
bei užsienio ekspertai, asociacijos, frakcijos, draugijos
ir visi kiti, kuriems netvarka ir neracionalumas akis
bado. Neturintieji tribūnos skambina bei rašo laiškus
į Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę, radiją, televiziją.
Natūralu, kad įvairių siūlytojų ir siūlymai skirtin
gi. Todėl jie dažniausiai fragmentiški, nenuoseklūs,
vien as kit am priešt ar auj ant ys, taig i „nep err inkt i“
įgyv end int i būt i neg al i. Vyr iaus yb ės įkurt os kom i
sijos ir turėjo šiuos pasiūlymus perrinkti, surūšiuoti
ar kitaip suteikti kryptį, tačiau, deja, to nepadarė.
Kaip tik čia ir pritrūko nuoseklaus požiūrio. Pas mus
paplitusi nuomonė, kad ekonomika yra „objektyvus“
mokslas – tarsi kokia fizika ar biologija – ir ją gali
valdyti vadinamieji specialistai, neturintys apibrėžtų
pažiūrų1. Tačiau iš tiesų ekonomika yra sritis, netgi
labai priklausanti nuo ideologijos. Budinant Lietuvoje
Saulėtekį, politikams kaip tik šio vertybinio apsispren
dimo ir pritrūko. Vyriausybė nesugebėjo (nemanė esant
reikalinga?) suformuluoti strateginių krypčių, kurias
atitinkantys pasiūlymai būtų gavę jos pritarimą. To
kiu atveju darbas būtų efektyvus, tačiau politinė ri
zika padidėtų: žengus rimtesnį žingsnį nebegalima
būtų atsitraukti arba atmesti logiškus, bet neparan
kius pasiūlymus.
Pernai išryškėjo ir dar viena nemaloni viešo valdymo
ypatybė. Pasirodo, kad turint reikalų su biurokratija,
1
Nenuostabu, juk ji geriausiai žinoma kaip populiaraus socializmo
klasiko Karlo Marxo suformuluotas gamybinių jėgų ir gamybinių san
tykių dėsnis.
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Visiems rinkos pripažinėjams turėtų būti smagus se
zonas – kalbėti apie mokesčių mažinimo būtinybę taip
pat tapo madinga. Tačiau smagumas ilgai netrunka,
ypač kai suvoki plačias šių žodžių interpretacijas.
Mokesčius galima sumažinti dviem pagrindiniais
būdais: sumažinus tarifą arba susiaurinus apmokesti
namąbazę. Kitaip sakant, 1) sumažinus mokėtiną sumą
tiems patiems mokėtojams už tuos pačius veiksmus
(tas pačias pajamas, turtą ar pirkimus); 2) sumaži
nus mokėtojų ar apmokestinamų veiksmų skaičių, t.
y. sumažinus tarifą tam tikrai grupei mokėtojų (pvz.,
įvedus progresinį apmokestinimą, kai mažesnes paja
mas gaunantiesiems taikomas mažesnis tarifas) arba
tam tikrai veiklai (pvz., gyvenamųjų namų šildymui
ar statybai). Mokėtojų skaičių sumažinti galima labai

įvairiai. Pvz., neapmokestinamąjį pajamų minimumą
pad id inus iki, pvz., 320 Lt, fizinių asm enų pajamų
mokesčio mokėtojų skaičius sumažėtų tiek, kiek žmo
nių šiuo metu gauna nuo 214 (dabartinis neapmokes
tin am as min im um as) iki 320 Lt 5. Gaun ant iej i virš
320 Lt taip pat mokėtų mažiau, nes tas pats tarifas
būtų taikomas 106 Lt mažesnei sumai. Šis mokesčių
mažinimo būdas paprastai vadinamas išimtimis bei
lengvatomis. Jis grindžiamas ekonominės politikos
nuostata, kad mokesčių mokėtojai turėtų būti apmo
kestinami skirtingais tarifais, priklausomai nuo to,
kokia veikla jie užsiima, kokio dydžio pajamas gauna,
bei kitų jų struktūros bei elgesio rodiklių. Manoma,
kad tam tikros mokesčių mokėtojų grupės yra savai
me mažiau pajėgios, todėl joms turi būti palengvinta
mokesčių našta (tai dažniausiai ūkininkai, smulkus ir
vidutinis verslas, mokslo, švietimo, sveikatos įstaigos,
spauda, municipalinis keleivių transportas ir pan.).
Kitas mokesčių lengvatų taikymo pretekstas yra tam
tikrų veiklų skatinimas. Pavyzdžiui, manant, kad eks
portas yra geriau negu importas, taikomos lengvatos
eksportuotojams, o man ant, kad stat yb a yra ger iau
negu puodų gamyba – statybos darbams. Nors tiek
teoriškai, tiek praktiškai įrodyta, kad investicijų nau
da priklauso nuo jų panaudojimo efektyvumo, o ne
tiesiogiai nuo apimčių, investavusiems Lietuvoje dau
giau nei 200 mln. Lt gali būti taikomi netgi atskiri
mokesčių režimai.
Tamp a neb ea išk u, ar mok esčių lengv at os atl ie
ka silpnųjų gelbėjimo, ar gerųjų skatinimo funkciją,
pvz., kažin ar smulkus ir vidutinis verslas gauna mo
kesčių lengvatas dėl to, kad jie patys silpni, ar kad
be jų vis iems silp na. Dažn iaus ias int er es ų grup ių,
norinčių tapti tų lengvatų gavėjais, argumentas yra
toks – išg elb ėkit e mus, o tad a mes jus išg elb ėsim
(žr. filmus apie piratus – pirmas virve nusileisiu aš,
o tada tu nuleisk aukso skrynią). Kaip tik 2000 m.
buvo išpopuliarinta mintis, kad šiek tiek „pasubsidi
juota“ statyba tuoj pat pakels visą ekonomiką. Ir tik
nei šm an ėliai bei pikt av al iai su tok iu puikiu aukso
skrynios gabenimo planu gali nesutikti. Nes, atseit,
ekonomika yra kaip karyba: kaip frontas pralaužia
mas sutelkus pajėgas vienoje vietoje, taip ekonomiką
esą galima atgaivinti sutelkus išteklius į vieną šaką.
Vis ų pirm a, ekon om ik os ir kar yb os esm ė yra vis ai
skirtinga. Be to, jeigu šis argumentas teisingas, tai
lygiai taip pat teisinga manyti, kad mažiau paėmus
mok esč iais iš tų, kur ie ir dab ar lengv at ų nep raš o,
jiems pasidarys labai gerai, o tada mums – kitiems –
taip pat bus geriau. Kadangi santykinai turtingesni

Public relations – viešieji ryšiai.
Pavyzdžiui, darbo santykių liberalizavimas.
4
Saulėtekio bei Saulėlydžio komisijose dirbo daug asmenų iš priva
taus sektoriaus, kurie negavo tiesioginio atlygio.

5
Neapmokestinamo minimumo padidinimas yra progresinės mokes
čių sistemos principų dalinis perkėlimas į dabar veikiančią proporcinę
sistemą (proporcinė mokesčių sistema – kai visų rūšių pajamoms tai
komas tas pats pajamų mokesčio tarifas).

svarbiausia ne geros idėjos, ne kompetencija ir net
ne įtaigus pateikimas (šiandien itin populiarus PR2),
o tie patys nelemti koridoriai, kurių išmanymu ka
daise taip didžiavosi LDDP lyderiai. Ir buvo teisūs:
koridorių išmanymas yra itin vertingas mokslas. Ir
nors koridoriai iš Maskvos persikėlė į Vilnių, tačiau jų
klaidumas nesumažėjo (žr. Ričardo Gavelio „Vilniaus
pokerį“). Saulėlydžio bei Saulėtekio komisijos ir tur ėjo
mis ij ą nug ab ent i ger uos ius pas iūl ym us iki spren
dimo vietos (žr. Jono Biliūno „Laimės žiburį“). Kaip
ir dera pagal siužetą, didžioji dalis gerųjų pasiūlymų
žuvo pakeliui. O tie, kurie išliko, buvo taip pasikei
tę, kad net autoriai juos sunkiai bepažino (pvz., apie
mokesčius). Tiesa, vienam kitam pasiūlymui pavyko
sėkmingai pasiekti Seimą3. Rolando Pakso vyriausybė
deklaravo, kad kelias per pelkes jai teberūpi ir įtrau
kė į pirmųjų 100 dienų veiksmų planą kai kurių „dar
gyvų“ pasiūlymų įgyvendinimą. Tačiau net jeigu juos
ir pavyktų įgyvendinti, tai būtų tik vieniši atramos
lopinėliai, plūduriuojantys pelkės paviršiuje. Dėl jų
tikrai neapsimokėjo dėti tiek pastangų, kiek jų įdėjo
pasiūlymų rengėjai4. Vienintelis būdas pajusti tvirtą
pagrindą po kojomis lieka tas pats – kabinti giliai ir
kryptingai. Todėl naujiesiems debiurokratizuotojams
svarbu neužsiimti eiliniu atsakomybių stumdymu, for
muluočių šlifavimu ar institucijų per(su)junginėjimu.
Biurokratizmo saulėlydis gali įvykti tik aiškiai apsi
brėžus funkcijas, kurias viešo administravimo insti
tucijos turi atlikti ir, svarbiausia, užtikrinus, kad jos
savo iniciatyva naujų funkcijų neprisiims (darbštumas,
pasirodo, ne visada yra dorybė).

II. kam klius, kam neklius,
o… beuodegiui tikrai

2
3
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linkę daugiau investuoti, o ne vartoti negu skurdesni,
tai tik ėtin a, kad „ger um as kit iems“, gaut as sum a
žinus mokesčius normaliems mokesčių mokėtojams,
bus gerokai didesnis už gautąjį sumažinus mokesčius
išimtinai tiems, kuriems „labai sunku ir todėl jie yra
lengvatų nusipelnę“.
Tačiau nepaisant loginio prieštaravimo, mokesčių
mažinimo būdas taikant lengvatas buvo ir tebėra daug
populiaresnis už mokesčių tarifo mažinimą. Pastarasis
buvo pritaikytas per šį laikotarpį tik vieną kartą – Ku
biliaus vyriausybė 2000 m. sumažino pelno mokesčio
tarifą nuo 29 iki 24%. Nors kaip tik šiuo atveju rinkos
dalyviams aktualiausias buvo ne tarifo dydis, o paties
mokesčio apskaičiavimo painumas – vadinamosios ad
ministravimo išlaidos. Taigi sumažinus pelno mokesčio
tar if ą, pag rind in ė jo yda – did el ės adm in istr av imo
sąnaudos ir baudų rizika – liko.
Liberalų bei socialliberalų koal icija, mokesčių maži
nimą iškėlusi į savo programos smaigalį, įgavusi teisę
veikti, gerokai „susiapvalino“. Į pirmųjų 100 dienų vy
riausybės programą buvo įtraukti toli gražu ne patys
geriausi mokesčių mažinimo variantai: PVM mokesčio
lengvatos šildymui bei gyvenamai statybai ir nedidelei
rinkos subjektų grupei įtakos turintis kapitalo prie
aug io mok est is. Viena suplanuota priemonė – 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 „normaliai neturtingoms šeimoms“
(t. y. neturtingoms, bet neturinčioms „pateisinamos
priež ast ies“ tokiom is būt i). Kap it al o priea ug io mo
kesčio administravimas sunaudodavo daugiau pini
gų, negu būdavo surenkama pajamų, todėl kapitalo
rinkos dalyviams (nors jų ir nedaug) jo panaikinimas
tikrai palengvino gyvenimą. Atsižvelgiant į tai, vy
riausybės žingsniai galėtų būti vertinami kaip visai
vykę. Tačiau viena smulkmena – kaip vis dėlto su tuo
mokesčių naštos mažinimu?
Ilgai žadėtas pelno mokesčio panaikinimas, fizinių
asmenų pajamų mokesčio mažinimas (trumpiau ža
dėtas) ir dar net nežadėtas, bet labai reikalingas ke
lių mokesčio pertvarkymas 2001 metams nebuvo net
siūlomi. O tuo metu teatre, (t. y.) gyvenime, mokesčiai
aug a pat ys: vien i teis in am i int egr ac ij a, kit i bal an
savimu, treti dar kokiomis nors savaime neaiškiomis
priežastimis. Šiemet mokesčiai augo ir žada augti to
liau: atsirado įmokos į Garantinį fondą, žadama įvesti
akcizą variklių dujoms, padidės akcizas stipriam alui,
rezgami planai įvesti muitą vynui, dalis patentininkų
bus priversti kurti įmones arba įsidarbinti pagal darbo
sutartis ir mokėti didesnius mokesčius.
Todėl puošniai mokesčių mažinimo retorikai metas
pas ir emt i sol id esn iu veiksm ų pag rind u, kit aip jai
kyla pavojus tapti haute couture vieno vakaro blyks
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telėjimu. Rinkos fanams liktų laukti kito šio stiliaus
pasikartojimo (po kokių 10 metų?..) ir pridengti savo
akis nuo atg im us io raud on o kart ūn o tams iais aki
niais. Tiesa, metų pradžioje finansų minintras Jonas
Lionginas mokesčius mažinti tebežada – ir vėl pagal
tradiciją rudenį. Nors šiemet ruduo ir be rinkimų.

III. Struktūrinės reformos – esmė, kurios
niekas nenorėjo pažinti
Ekon om ik os kons ult ant ai bei anal it ik ai riz ik uoj a
tapti įkyriai nuobodūs – apie struktūrinių reformų
poreikį kalba visi ir jau ne pirmus metus. Negali sa
kyti, kad apie tai valdžios tyli. Kalbų lyg ir pakanka:
pensijų reformai paskirta net data – 2002 m. sausio 1
d. Kvazivalstybinės energetikos ir žemės ūkio dienos
taip pat lyg ir sus kaič iuot os. Prad ed i man yt i, kad
gal ims ir įvyks, kas žad ėta. Ties a, gruod į Seim ui
svarstant įstatymų pataisas, skirtas „Sodros“ deficitui
mažinti, šios vilties gerokai sumažėjo.
Iki šiol pagrindinė kliūtis struktūrinėms reformoms
atr od ė esant i pol it in ės val ios stok a, dab ar (pirm ai
kliūčiai toli gražu neišnykus) ryškėja ir kitos stab
dančios aplinkybės. Pirma, politinės išminties stoka
(tas pats PR) pateikiant „nepopuliarius“ sprendimus.
Politikai turėtų priprasti prie minties, kad bet kokios
reformos sprendimai kam nors bus „nepopuliarūs“, nes
kiekviena reforma (kitaip – formos keitimas) reiškia,
jog esama tvarka, kuri yra naudinga daliai žmonių,
bus panaikinta. Nepriklausomai nuo mūsų suprati
mo apie esamos tvarkos teisingumą ar klaidingumą,
tie žmon ės bus nep at enk int i. Tarp jų pasit aikys ir
vertų, ir nevertų užuojautos, kadangi jokia socialinė
grupė nėra vienalytė, o neturtėlio statusas – visiškai
individualus dalykas. Todėl griaunant visada bus pa
grįstai ir nepagrįstai nepatenkintųjų, o nepatenkin
tieji visada rėkia. Jeigu riksmas stiprus, jis gali ką
nors nuversti (reitingą, ministrą ar net pačią vyriau
sybę). Todėl visuomeniniame gyvenime, kitaip negu
pop ul iar iam e rus ų pos ak yj e, griaut i sunk iau neg u
statyti. Tad pati patogiausia politika yra nieko ne
keisti – nebus asmeniškai nukentėjusių, o tik įvairiai
nepatenkintų dėl daugybės esamos tvarkos trūkumų.
Tačiau pastarųjų „efektyvumo siekėjų“ bambėjimas
juk yra kur kas patogesnis už nukentėjusiųjų riksmą:
pvz., nepatenkintieji nuostata „ne mažiau nei 10 proc.
Nacionalinio biudžeto asignavimais žemės ūkiui“ juk
neblokuoja kelių traktoriais bei kombainais, mokesčių
mokėtojai neina badauti, kad jų lėšos skiriamos „In
karo“ bei kitiems bankrutavusiems fabrikams gaivinti
arba privileginėms pensijoms buvusiems LSSR liau
dies artistams mokėti. Be abejo, be reformų valdžioms
gyventi patogiau.
Liberalų bei socialliberalų koalicija šia prasme yra

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 1–2

nieko nauja, puikioji markize

socialinio draudimo kritikai su stažu (šių eilučių au
itin keblioje padėtyje: valdanti dauguma toli gražu
torė taip pat) galėtų trinti rankas iš pasitenkinimo,
ne monolitinė, taigi riksmams ypač neatspari, o tiek
kad teorija nėra labai jau sausa šaka ir kad įžvalgos
ekonominės real ijos, tiek programiniai pažadai nesu
pasiteisino. Tačiau kokia nauda iš pamokų, jeigu jos
tei-kia galimybių išvengti reformų. Tokioje situac ijoje
lieka ne(at)pažintos? 2001 m. daugelis žmonių sutiko
vieš ųj ų ryš ių funkc ij ą būt ų sunk u perv ert int i. Jau
su kartok u „pens ij ų reik al o“ pries kon iu. Dirbantys
per pirmą Pakso premjeravimo laikotarpį susiforma
pensininkai su nuoskauda, kad sumažino, valstybės
vo mitas apie itin stiprų šio politiko PR (nepainioti
fin ans ų tvark yt oj ai – kad nep ak ank am ai, vald ant i
su R. P.). Ist orij a su dirb anč ių pens in ink ų pens ij o
koal ic ij a – kad lik o nes up rast i (dal is ir nesupratę).
mis šį mit ą gerok ai apgriov ė. Nors komp rom is in ės
pat ais os, apr iboj us ios
pensij as dirb ant iems
pens in ink ams, ir buvo
p r ii m t o s , v i s uo m en ės
nuomon ė buv o akivaiz
džiai ne pataisų autorių
pusėje. O gal vyriausybės
viešųjų ryšių mitas pra
laimėjo kitam galingam
„nek lyst ančios žin iask
laidos“ mit ui? Sampro
taujant nuosekliai, kaip
ant rą ref ormų kliuv in į
tenka paminėti žiniask
laidos paviršutiniškumą.
Kaip jau minėta, statyba
neapsieina be griovimų,
griov im ai – be nuk en
Andriaus Kubiliaus vyriausybės nariai Seimo posėdyje. 2000. ELTA
tėjusiųjų, šie be riksmų,
o riksmai – be aido. Ar bus pasigautas tik rėkiančiųjų
Tiesa, opozicijai buvo smagu. Klausimas, ar priimtos
aidas, ar bus paklausta ir tyl inčiųj ų – tik žiniask
priemonės „Sodros“ deficitui mažinti yra teisingos, iš
laidos reikalas. Pensijų istorijos žinios paskleidimas
tiesų yra keblus ir atsakymas nėra vienareikšmis, ypač
buvo be ribų spekuliatyvus ir vienpusis (su retomis
dėl pensijų sumažinimo dirbantiems pensininkams.
iši mtimis). Jis varg u ar pad ėjo žmon ėms suv okt i,
Kadangi pati privalomo valstybinio pensijų draudi
kas atsitiko ir kodėl. Greičiau jis palaikė suaugusių
mo sistema neefektyvi, neteisinga daugelio mokėtojų
žmonių ap(si)gavystę apie „Sodrą“ – Kalėdų Senelį,
atžvilgiu ir itin priklausoma nuo politikų valios, tai
kuris duoda iš nieko neatimdamas. Vaikiškas klau
rasti teisingus spendimus, nekeičiant pačios sistemos,
simas – kodėl Kalėdų Senis dovanų turi? Atsakymas
vargu ar įmanoma.
– todėl, kad yra stebuklingas. Suaugusiems, nepai
sant mokykloje išmokto energijos tvermės dėsnio ir
IV. Sugižusio pieno upės
universitetuose (kad ir gyvenimo) sužinotos materia
Pirmas apčiuopiamas žingsnis rinkos santykių link
lių resursų ribotumo aksiomos, tokie klausimai net
žemės ūkyje įvyko 2000 m. vasarą, kai Kubiliaus vy
nekyla. Klausimai iškyla tik tada, kai senis dovanų
riausybė panaikino minimalias pieno supirkimo kai
nebeatneša. Ir klausimas nėra naivus „kodėl?“, o tik
nas ir šio sprendimo nuosekliai laikėsi, nepaisydama
banalus „kas kaltas“ ir „ką daryti“. Kalta, aišku, val
aktyvių žemdirbių protestų. Kaip ir reikėjo tikėtis,
džia (ir sunku paneigti, kad ne ji), o reikia – atim
vidutinės pieno supirkimo kainos sumažėjo. Tačiau
ti iš kitų (ką irgi sunku paneigti, nes einamosiomis
kainų diferenciacija padidėjo – pieno perdirbėjai ga
įmokomis besiremianti pensijų sistema kaip tik taip
vo teis ę taik yt i žal iav os kain ų sist em ą pag al sav o
ir yra sukonstruota6).
specializaciją bei verslo strategiją. Tai yra valstybei
Taigi 2000 m. pasireiškė pirmos ryškesnės pensi
nebereikia rūpintis nei pieno kokybe, nei „perspek
jų sistemos grimasos, kurios nebuvo nei originalios,
tyvių pieno ūkių skatinimu“ – tai puikiausiai atlieka
nei netikėtos. Atrodytų, kad privalomojo valstybinio
perdirbėjai. Labiausiai valdžiai turėtų patikti tai, kad
6
ir „neperspektyviųjų neskatinimo“ nuodėmė kris ant
Žr. Steponavičienė G., „Trys pilki arkliukai ir neprijaukinta auksinė
antilopė“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2000, Nr. 1–2, p. 33–39.
perdirbėjų, o ne ant vyriausybės galvos.
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guoda steponavičienė

Pačių žemd irb ių front e met ams baig iant is niek o
nauja. Valstiečių partija ir dalis socialliberalų toliau
atkakliai reikalauja dar viename įstatyme įtvirtinti
nuostatą, jog žemės ūkiui skiriama ne mažiau kaip
10% nacionalinio biudžeto (t. y. arti milijardo litų).
Nors tok ia biud žet in io pyr ag o deš imt in ė įtvirt int a
Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio regulia
vimo įstatyme, tačiau praktiškai iki šiol jos nebuvo
laikomasi. Pieno gamintojai reikalauja, kad perdir
bėjai minim al ias sup irkim o kainas pad id int ų 20%,
o vyriausyb ė užtikrintų pieno ūkiams lengv at inius
kreditus.
Mažų mažiausiai kyla klausimas, kodėl gi vyriau
sybė turėtų taip daryti? Nebent valstybė neturi kitų
priem on ių šal ies kel iams nuo trakt or ių aps aug ot i.
Min im al ių sup irk im o kain ų pan aik in im as atit ink a
ES taikomas priemones: panaikinti minimalias su
pirkimo kainas, o išmokas ūkininkams mokėti pagal
pasėlių plotus bei auginamų gyvulių skaičių bei vyk
dyti intervencinius pirkimus. Nors ir šios priemonės
smarkiai iškreipia rinką ir leidžia žemės ūkiui plėtotis neefektyviai, palyginti su žemės ūkio produkcijos
dotavimu, perėjimas prie jų yra teigiamai vertintinas
žingsnis.

specialistų mėtymą į gatvę, pensininkų, ligonių bei
žemdirb ių gal ab ij im ą, vaik ų skurd in im ą, kenk im ą
strateginiams užsienio politikos tikslams“ ir t. t. Žino
ma, nesmagu negauti, ypač kai kurį laiką gaudavai, ir
be ypatingų pastangų. Žinoma, sunku įrodinėti savo
darbo reikalingumą, jeigu niekad niekam tai nebuvo
įdomu. Tačiau dar akivaizdžiau, kad visi darbai, ku
rie gali būti atliekami rinkoje, ir darbai, kurių nauda

V. Biudžetas. Nenušauto
briedžio dalybos
Kitas amžino svarstymo ir beveik nekintamų išvadų
klausimas yra valstybės biudžetas. Svarbiausias vals
tybės metų finansinis dokumentas, nepaisant įmantrių
procedūrų, Seime svarstomas paskubomis ir paviršuti
niškai, greičiausiai dėl to esminės jo ydos velkasi per
visas vyriausybes, kad ir kokios partijos jas sudarytų.
Pagrindinė biudžetų yda yra ta, kad valstybės išlai
dos skirstomos remiantis praėjusių metų praktika, o
ne naujiems metams keliamais tikslais. Nenurodžius
tikslų, kuriems pasiekti skiriami mokesčių mokėtojų
pinigai, neįmanoma numatyti reikiamų darbų, išrinkti
geriausio darbų vykdymo būdo, suskaičiuoti jo kaštų
bei įvertinti įgyvendinimo naudos. Taigi nežinodami,
ko siek iam e, neg al im e žin ot i, ką konk reč iai reik ia
daryti (arba ko nedaryti) ir kiek tai kainuos, o kitais
metais net negalime įvertinti, ar apskritai ką nors
pasiekėme. Lieka tik eterį užimančios diskusijos apie
vištą ir kiaušinį – kam labiau reikia pinigų: gynybai
ar švietimui, medicinos aparatūrai ar valymo įren
giniams, knygoms ar fortepijonams, smulkaus verslo
ar eksporto rėmimo programoms. Kalbant tokiomis
abstrakcijomis, neįmanoma atsakyti nė į vieną šių
klausimų. Todėl visi potencialūs biudžeto pajamų ga
vėjai kiekvienais metais lėšų užsiprašo vis daugiau,
o kiekvieną pasiūlymą apriboti jų apetitus traktuoja
kaip „kultūros, mokslo, švietimo, tvarkos naikinimą,
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Prezidentas Valdas Adamkus ir ministras pirmininkas Rolandas Paksas. 2000. ELTA

žmonėms yra abejotina, iš biudžeto finansuojami ne
turi būti. Todėl nėra kito būdo biudžeto sudarymą bei
svarstymą paversti racionalia veikla, o ne nenušauto
bried žio dal yb om is, kaip pag rįst i išl aid as. Banalu?
Elementaru? Taip. Bet, kaip sako matematikai, visa,
kas akivaizdu, gali būti įrodyta. Ekonominės politikos
atveju tai įgauna tęstinio imperatyvo formą: turi būti
nuolatos įrodinėjama.
Tiesa, pagrindimo nepakanka geram biudžetui pa
rengt i. Reik ėtų dar, kad tas pag rįst as sprend im as
būtų teisingas. Kadangi baigtinio gėrybių skaičiaus
(biudžeto) padalyti nebaigtiniam nevienarūšių porei
kių skaičiui taip, kad visų interesai būtų patenkinti
(istorija apie senelį ir vaikaitį, jojančius asilu), neįma
noma, lieka viena – dalyti racionaliai ir teisingai ne
kiekvieno žmogaus atžvilgiu, bet valstybės prisiimtų
funkcijų atžvilgiu. Pvz., jeigu sutariama, kad valsty
bė privalo užtikrinti piliečių saugumą, bet neprivalo
finansuoti visų sveikatinimo išlaidų, akivaizdu, kad
teis ing a skirt i biudžet o lėšas pol ic ij os aut om ob il ių
benzinui, bet neteisinga – sanatorijoms išlaikyti. Ir
juo daugiau tų funkcijų valstybė prisiims, juo daugiau

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 1–2

nieko nauja, puikioji markize

reikės pinigų joms finansuoti, juo sunkiau bus lėšas
paskirstyti ir juo daugiau bus jų paleista vėjais.

galėtų būti kuklesni. Tačiau, matyt, arba negalėtų,
arba nesuvokia.

VI. Pažadėk, ko namie nepalikęs

Kada gyvensime geriau?

Kas atsitinka, kai išlaidų numatoma daugiau, negu
surenkama mokesčių? (O Lietuvoje kitaip dar nebuvo.)
Tuomet tvirtinamas deficitinis biudžetas ir trūkstant
lėšų išlaidoms, valstybė didina skolinimąsi. Užsienyje
skolinamasi tiesiogiai iš finansinių institucijų (Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banko, Tarptautinio valiutos
fondo, Pasaulio banko kt.) bei išleidžiant užsienyje
platinamas obligacijas. Vidaus rinkoje skolinamasi
išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius (VVP)
stambiems kapitalo rinkos veikėjams ir taupymo lakš
tus gyventojams. Kai vyriausybė nori daug pasiskolinti
vidaus rinkoje, VVP palūkanos ima kilti. Taip atsitiko
1999 m. rudenį, kai VVP palūkanų normos pasiekė
rekordines aukštumas. 2000 m. vyriausybės skolino
si gerokai mažiau, todėl VVP pelningumas sumažėjo
daugiau negu dvigubai. Tai, be abejo, turėjo teigiamos
įtakos rinkai: sumažėjus VVP palūkanoms, bank ai
turėjo daugiau paskatų skolinti privačiam sektoriui,
todėl paskolos verslui bei fiziniams asmenims atpigo.
Tačiau valstybės skola didėjo toliau: 1994 m. ji sudarė
8,8%, 1999 ir 2000 m. – apie 13,6% nacionalinio biu
džeto. Skolos aptarnavimo išlaidos 1994 m. nesiekė
1%, 1998 m. sudarė 8%, o 1999 m. – 10%, 2000 m. –
11% nac ion al in io biud žet o 7. Įdom u pas teb ėti, kad
rengiant kit ų met ų biud žet ą, skol ų atid av im as ne
numatomas – skolas automatiškai planuojama deng
ti iš naujų paskolų. Įsivaizduokime privatų asmenį,
taip plan uoj ant į sav o fin ans us. Sak yt um e, kad jis
arb a kvailas, arba aferistas (prisiminkime „Sekun
dės“ banką, Kauno holdingo kompaniją, LAIB ir ki
tus paskolų piramidės statytojus). Kadangi valstybės
finansus sudaro jos piliečių uždirbti pinigai, jai taip
pat taikytinas vienas šių epitetų – anksčiau ar vėliau
liepto galas prieinamas.
Tačiau apie skolos didėjimo grėsmes paprastai kal
ba tik ekon om ik os anal it ik ai, net žin iaskl aid a lin
kusi tai nutylėti. Panašu, kad rinkėjams valst yb ės
skola nėra lab ai akt ua l i. Tikr a ties a, nes rink ėjai,
kurie šią skolą turės dengti savais mokesčiais, dar
neįdomūs: arba per maži balsuoti, arba dar negimę.
Suvokdami, kad visų biudžetų (tiek valstybės, tiek
„Sodros“, tiek Sveikatos draudimo fondo) deficitai yra
mokesčių krovimas būsimiems mokėtojams, biudžeto
lėšų dalyt ojai, reikalautojai bei moralūs jų gynėjai

Oficialiai 2000 m. ženklinami ekonominio atsigavi
mo žyma. Statistika tai patvirtina: per tris ketvirčius
bendrasis vidaus produktas (BVP) išaugo 3,1%, per tą
patį 1999 m. laikotarpį – sumažėjo 4,1%. Eksportas
pernai išaugo 25%, o užpernai tuo pačiu metu 23%
sum ažėjo. Taig i palyg int i su 1999 m. aug imas aki
vaizdus, bet palyginti su 1998 m. – nelabai.
Be to, statistika byloja, kad nedarbo lygis 2000 m.
lapkritį sudarė 12,1%, 1999 m. – 9,5%. Vidutinis darbo
užmokestis bei namų ūkių pajamos per metus suma
žėjo. Tuo tarpu Latvijoje per 9 mėnesius BVP ūgtelėjo
bev eik 6%, o Est ij oj e – bev eik 7%. Met ų pab aig oj e
nedarbo lygis sudarė atitinkamai 7,8 ir 5,8%….
Statistika – lankstus argumentas, juo galima pasi
naudoti įrodant ir „A“, ir „ne A“. Todėl ar ekonomika
Lietuvoje 2000 m. atsigavo, kiekvienas tegu vertina
pats, remdamasis savo supratimu, kas jos būseną ge
riau atspindi: nacionalinės sąskaitos ar sava piniginė.
Kalb ant apie gal im yb es ekon om ik ai augt i ir jos
žmonėms turtėti, verta atsižvelgti į tris aplinkybes:
1) žmonių iniciatyvą, 2) užsienio rinkų konjunktūrą ir
3) šalies ekonominę politiką. Žmonių iniciatyva sklei
džiasi rinkoje – tai pag rind inė ekonom inio vyksmo
(materialių gėrybių kūrimo) varomoji jėga. Tai tarsi
didžiulis ratas, riedantis savo ruožtu. Nuo kitų dviejų
aplinkybių priklauso tik ried ėjimo greitis. 2000 m.
lietuv išką rat ą gerokai stumt elėjo atsig av usios už
sienio rinkos. Jos paskatino Lietuvos įmonių ekspor
tą – nepaisant netgi daliai eksportuotojų nepalankiai
sustiprėjusio lito. Kitas veiksnys, įvairiai keičiantis
rato riedėjimą, yra ekonominė politika. Kadangi rinkos
dalyvių elg esys daug mažiau priklauso nuo paskiro
individo valios negu nuo politinių sprendimų, todėl
nenuostabu, kad visų akys krypsta į trečią veiksnį –
ekonominę politiką. Politikai apipilami pageidavimais,
pas iūl ym ais bei kaltin im ais, kai tie pag eid av im ai
neįgyvendinami. Iš tiesų ekonominės politikos įtaka
ekonomikos procesams bei žmonių gerovei didžiulė.
Tač iau ne abs o-liuti. Gal kai ką tai ir liūd in a, ta
čiau žmones, kurie sukasi rinkos rate, o ne iš šono
jį stumdo, turėtų džiuginti. Nes tai reiškia, kad nors
politikams niekada nepavyks iki galo įgyvendinti gerų
darbų, tačiau blogų taip pat nepavyks. Tuo pasiguodę,
geriau gyventi pradėkime šiandien.


7
2000 m. skolos aptarnavimo išlaidos buvo planuojamos gerokai
didesnės – 16%. Tačiau dėl sumažintų skolinimosi apimčių bei euro

kurso dolerio atžvilgiu mažėjimo skolos aptarnavimo išlaidas pavyko
sumažinti.
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Politika

Klaidų taisymas
Egidijus Vareikis

XX a. pabaiga dabar jau nebeabejoja niekas. Nesuta
rimas, kilęs dėl to, ką labiau švęsti – 2000-uosius ar
2001-uosius, politikams davė šansą per tuos lemtin
gus 2000-uosius baigti likusius dešimtmečio darbus ir
pradėti XXI a. švariomis rankomis bei švaria politine
sąžine. Skubėta. Ir, atrodo, skubėta nesėkmingai.
Amžiaus pabaiga parodė, kad per paskutinį dešimt
metį, taisant šimtmečio klaidas, nuveikta daug mažiau,
negu tikėtasi. Tai, kas nuveikta, atrodo neįtikinama,
veikiau kaip naujos klaidos, atsiradusios taisant se
nąsias. Šaltojo karo pabaigos priesakai apsivėlę ne
romantiška realios politikos kasdienybe, o politiškai
moralius įsipareigojimus vis sunkiau pagrįsti racio
naliu poreikiu. Tačiau sykį deklaruoti aukšta mora
le par emt i įsip ar eig oj im ai ned ing o. Jie ner et ai yra
stipresni už pragmatizmą, jie verčia daryti net tokius
sprendimus, kokių šiandien daryti labai nesinori.
Dilema, su kuria ateiname į tikrai jau XXI a., skam
ba paprastai – moralios, bet nepragmatiškos, politikos
tąs a, neb ūt in ai žad ant i ram ią ir soč ią ate it į, arba
reali, rezultatyvi, duodanti lengvai juntamus rezulta
tus politika, tačiau tolima nuo to idealaus paveikslo,
kuris atrodė visai galimas sukurti.

I
Šmėkla klaidžioja po Europą. Šį sykį nuovargio ir
nuobodulio šmėkla. Europos politikams ir politikos ži
novams pabodo ir subanalėjo kalbos apie demokratijos
triumfą po Šaltojo karo, neišvengiamą integracijos ir
Europos identiteto rojų, naujų narių priėmimą į Eu
ropos Sąjungą (ES), NATO plėtrą ir taip toliau. Su
sivienijimo kancleriai, perestroikos ir naujų Europos
namų architektai jau istorijos muziejuje, jų kabinetų
paveldėtojai suinteresuoti veikiau savais lokaliniais
ir nacionaliniais dalykėliais, o ne Naująja Europa ar
Naująja Pasaulio Tvarka.
EGIDIJUS VAREIKIS (g. 1958) – politikas, žurnalistas. Nuo
2000 m. LR Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, ES ir Lietuvos
jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas.
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Demokratijos ir žmogaus teisių triumfo dešimtmetis
Europoje rodo, kad ta integruota svajonių Europa iš
esmės taip ir nepadidėjo, Havelo ar Walęsos tipo sva
jotojai apie ją liko laukiamųjų tarpduriuose, vis dar,
pasak žinovų, nepasirengę gyventi ilgai ir laimingai
integruotoje bendruomenėje. 1997 m. Amsterdamo su
tartis, kurios laukė ir ES valstybės, ir kandidatės į
jas, nedavė atsakymo nei kaip, nei kada Europa plėsis.
Neatsakė ir į klausimą, kokia ta išsiplėtusi Europa
bus, nes akivaizdu, kad tokia, kokia yra, būti nega
li. Tokia tiesiog numirtų dėl savo nepaslankumo.
Anais 1997 m. valstybių vadovai sugebėjo apsimesti,
kad atsakymo jie ir neplanavo, tiesiog pasakė, kad Eu
ropa keisis plėtros proceso metu. 2000 m. taip tuščiai
šypsotis jau nebebuvo įmanoma. Reikėjo pasakyti ką
nors labai konkretaus ir visiems suprantama. Taip jau
atsitiko, kad atsakymo laikas sutapo su paskutinių
amžiaus metų pabaiga, o ES pirmininkavo Prancūzija,
serganti chroniška simbolių garbinimo liga. Prancū
zai, ES valstybių vadovų susitikimą surengę Nicoje,
turėjo parodyti, kad yra verti didžiosios valstybės ir
Europos integracijos flagmano vardo, verti nušluos
tyti nosį anglosaksiškam pasauliui „gražia sutartimi“
(angl. nice treaty – graži sutartis).
Galima džiaugtis, kad rezultatas pasiektas. Rezulta
tas ne tik konkretus ir realiai įgyvendinamas, bet dar
kartą parodantis kelias įdomias integruotos Europos
savybes. Pirma, kai jau tikrai reikia susitarti, valsty
bės ima ir susitaria. Antra, politinius sprendimus vis
dėlto galima priimti net tada, kai kontinentas tiesiog
permirkęs nuo ekonominio pragmatizmo. Trečia, eu
ropiečiai derasi ilgai ir neretai grubiai, bet kai susi
taria, susitarimus vykdo. Šią paskutinę sentencijos
dalį dar reikės įrodyti, tačiau visa kita įvyko. Nice
treaty ne tokia jau dailutė, gimusi paryčiais nuvar
gusiose galvose, bet vis dėlto atsiradusi.
Europiečiai iš tiesų gerokai pažengė į priekį, įgyven
dindami vis dar oficialiai neapibrėžtą, bet jau realiai
egzistuojančią supranacionalizmo idėją. Trumpai kal
bant, tai reiškia, kad etninės ar nacionalinės šaknys
ir ist or ij a tamp a vis mažiau svarb ios pol it in iams
sprendimams ir net kasdieniam gyvenimui. Suprana
cionalizmas leistų vadinamąjį kvalifikuotos daugumos
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balsavimą įdiegti tose srityse, kurias tradicinės ne
priklausomos valstybės laiko neliečiamomis jokioms
tarptautinėms organizacijoms.
Nicos susitikime ES valstybių vadovai padėjo pa
grindus būsimai Europos konstitucijai, nusprendė ge
rokai praplėsti sritis, kuriose sprendimai priimami
kvalifikuotos daugumos principu, pvz., pritaikyti jį
prekybos ir paslaugų sričiai. Vadovai sutarė artimoje
ateityje sumažinti Europos Komisijos (EK) narių, at
stovaujančių didžiosioms šalims, skaičių nuo dviejų
iki vieno, o tolesnėje ateityje net ir visai atsisakyti
valstybių atstovavimo principo Komisijoje. Formaliai
įteisinta galimybė nevienodam integracijos lygiui skir
tingose šalyse, t. y. sudaryta galimybė anksčiau kriti
kuotai nevienalytei, bet dinamiškai integracijai.
Daugelis šių dalykų ne šiaip sau. Daugelis jų tam,
kad lengviau būtų integruotis į ES naujoms valsty
bėms. Vid urio Europ os šalys džiūg auja – jos pag a
liau priskaičiuotos būsimoje Europoje, priskaičiuotos,
taigi anksč iau ar vėliau jos toj e Eur op oj e bus. Tai
tarytum fiksuoja naująją Europą – Europą, kurioje
bus ne maž iau ir ne daug iau šal ių, nes tuo atv ej u
reiktų naujų perskaičiavimų ir naujo balansavimo.
Tai reiškia, kad ES plėtra bus vis dėlto politinio, o
ne techninio sprendimo pasekmė ir kovoti dėl dides
nio ar mažesnio acquis kiekio tiesiog nėra prasmės.
ES šalys džiūgauja, kad pagaliau padaryta kai kas
konkretaus, pagaliau susitarta dėl to, dėl ko kilo di
džiausi nesklandumai – balsų paskirstymas.
Tač iau eur op ieč ius kaust o ner im as ir nuov arg is.
Nerimo šaltinių keletas. Pirma, Nicos sutartimi ES
pažengė ne sutarimo, o interesų balansavimo keliu.
Vienas integracijos tėvų – Jeannas Monet – pabrėž
davo, kad atskirų šalių interesai turi būti derinami, o
ne balansuojami. Balansavimas, kaip liudija istorija,
yra užprogramuotas būsimas konfliktas, nes balansas
diena po dienos, plečiantis integracijos dalyvių skai
čiui, darosi vis pažeidžiamesnis. Balansavimas – tai
ir vadinamųjų nacionalinių interesų mitologizacija,
int eresų, kuriuos žūtbūt reikia ginti: stengt is, kad
vokiečiai kur nors neaplenktų prancūzų ar olandai –
belgų. Bet juk visa tai, blaiviau pagalvojus, tiesiog
nerimta. O gal – labai europietiška?
Ar tas garsusis balsų perskaičiavimas – tai jau tikra
reforma? O gal tik įtakos persidalijimas, neturintis
nieko bendra su Europos, kaip visumos, interesu. Ar
EK narių ir parlamentarų skaičiaus reglam ent av i
mas – tai reforma? O gal tik kukli kosmetika? Refor
mos skausm ing os, ir Eur op a, kaip pas ak yt ų Nic os
sutarties kritikai, rimtai reformai ir vėl nepasiryžo,
mat išsigando skausmelio.
Integruoti europiečiai šiandien nekariauja. Satisfak
ciją jiems teikia konkurencija ir interesų balansavi
mas. Tačiau tai varginanti procedūra. O plėtra ir nauji
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nariai tik trukdo, nes daro sistemą sudėtingesnę ir
mažiau nuspėjamą. Todėl plėtrą labai norisi pakeisti
kalbomis apie plėtrą, kalbomis, kurios galiausiai kelia
nuovargį ir skatina ieškoti argumentų atidėti tą ne itin
reikalingą sprendimą. Neatsitiktinai EK narys, atsa
kingas už plėtrą, staiga siūlo viską atiduoti ES piliečių
referendumui. O tai reiškia, kad politikams nereikės
daryti veik nieko – piliečiai nenorės balsuoti už mo
ralius, bet jau daugiau kaip dešimties metų senumo
politikų įsipareigojimus. Su kiekvienais metais valios
juos vykd yt i mažėja. Tad Vid ur io Eur op a tur i kiek
įmanydama spausti ES, kad ši pagaliau imtų plėstis.
Tada atsidursime naujoje situacijoje, tada atsiras dau
giau drąsesnių iniciatyvų. Kitaip naujos iniciatyvos
gali pradėti gimti ne Europos integracijos kontekste.
Kitaip atsiras vis daugiau „senų gerų laikų“ restitu
cijos pagundų.

II
Kalbant apie NATO plėtrą, tenka konstatuoti, kad
ir 2000 m. NATO kandidatės toliau gyveno signalų
ir mitų pasaulyje, vis svarstydamos, kuri žinia, at
einanti iš Briuselio ar Vašingtono, yra žadanti, kuri
nežadanti būsimą narystę šalims nuo Estijos iki Slo
vėnijos ir Makedonijos. Signalais tampa vieno ar kito
pareigūno vizitas, tas ar anas straipsnis laikraštyje,
viešosios nuomonės virptelėjimas į vieną ar kitą pusę
ir taip toliau.
Narystės artėjimas ir tolimas vis labiau daro ją rea
liai neapčiuopiamą – virtualią. Jau ne kartą sakyta,
kad narystei reikia pasirengti. Šalys-kandidatės ren
giasi, ir negaliì sakyti, kad pastangos negeranoriškos.
Kandidatės stiprėja politiškai, drausmingesnės tampa
jų ginkluotosios pajėgos. Visa tai – neabejotinai geri
dal yk ai. Tač iau tuo pat met u gand ais, sign al ais ir
mitais apipintas rengimasis narystei įgauna jei jau
ne karikatūriškas, tai tikrai nerimtas formas.
Viešojoje nuomonėje vis aiškiau kyla klausimas –
kas gi iš ties ų lem ia nar yst ę, jei ji taip lab ai pri
klauso nuo politikų nuotaikos ar viešosios nuomonės.
Pastaroji juk niekados nebus stabili ir „naujose“, ir
„brandžiose“ demokratijose.
Formaliai visi lyg ir teisūs – yra kriterijai, kurie
nusako, kas gali priklausyti Šiaurės Atlanto aljansui.
Negana to, krit er ij ai vis lab iau form al ėja – ats ir a
do vad in am as is Nar yst ės veiksm ų plan as, priėmi
mo procedūra neva tampa vis labiau demokratiška.
2000 m., pavyzdžiui, Lietuva baigė su gerais ženklais,
leid žianč iais vilt is, kad 2002 m. kok ie nors spren
dimai bus, o jei bus, gal bus palankūs mūsų šaliai.
Tačiau realiai vis daugiau reikšmės tenka tam, kuris
asmuo gyvens Baltuosiuose rūmuose, kas dominuos
Amerikos kongrese, kokie gandai ir ženklai ateis iš
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NATO valstybių sostinių. Labai reikšmingi NATO ne
siplėtimo kriterijai, kurie visada minimi, bet jokiame
akte neformalizuoti.
Visuomenėje NATO atžvilgiu įsigali skepticizmas –
jausmas, teigiantis, kad NATO plėsis tada ir tik tada,
kai nesiplėtimo faktorių reikšmė sumažės, arba kai
atsiras asmenybės, linkusios priimti drąsius, ne gry
nai adaptyvius politinius sprendimus.
Kas gi nutiko, jei NATO (kaip sakoma, geriausio visų
laikų aljanso) likimas priklauso nuo emocinių dalykų
ir yra labai toli nuo to, kas turėtų būti?
NATO teigia, kad plėstis reikia tam, kad būtų įtvir
tintas demokratijos ir liberalizmo regionas, bet ne
sip leč ia kaip tik todėl, kad dem okr at ij a ir lib er al i
mąstysena dar nėra absoliučiai tvirta.
NATO formaliai tvirtina, kad Rusija yra jos partne
rė, tačiau vis dėlto savo elgseną projektuoja į poten
cialią Rusijos grėsmę, tad viena puse lūpų giria šalis
kandidates, kad jos nesirengia karui su Rusija, tačiau
kita puse įspėja, kad jos yra netinkamos NATO narys
tei, nes jas bus sunku ginti nuo… tos pačios Rusijos.
Atsakant į šį klausimą prisimintinas organizacijos
„dinozaurėjimo“ reiškinys. NATO, nepaisant eufori
jos, tebėra identiteto krizėje, krizėje, kuri nori nenori
vers priimti sprendimą – ar NATO pagaliau supran
ta, jog Rusija ir NVS yra tikra grėsmė ir reikia su ja
skaitytis, ar NATO ištirpsta svarstymuose ir savii
zoliacijoje. Arba NATO plečiasi ir realiai vėl tampa
transatlantine gynybos struktūra, arba praranda savo
plėtros potencialą ir leidžia Rusijai nuspręsti ne tik
Rytų, bet ir Vidurio Europos likimą. Rusija, nepaisant
kon e treč iaj am pas aul iui pril yg int in os ekon om in ės
ir socialinės būklės, vis dar lieka šalimi, kuri realiai
turi įtakos tarptautiniams sprendimams.

III
Apie 2000-ųjų Rusiją rašyti nesunku bent jau laiko
ribų požiūriu. Naktį prieš 2000-uosius prez id ent as
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Bor is as Jelc in as pas kelb ė apie sav o pas it rauk im ą
iš politikos. Po metų – naktį į XXI a. – prezidentas
Vladimiras Putinas pasveikino savo šalį sugrąžintu
sovietiniu himnu.
Apibendrinant viskas labai aišku – po dešimties de
mokratijos metų pavargusi, nualinta ir demoralizuota
Rusija ieško savęs praeities didybėje – iš praeities jos
sūnūs taip pat stiprybę semia.
Putino, kaip ir kitų Rusijos vadovų, vertinimų ne
stinga. Vakarų pasauliui, o ir mums su jumis, kon
junktūriškai buvo naudinga ieškoti demokratiškumo
pož ym ių tiek Gorb ač iov o, tiek Jelc in o, tiek Put in o
asmenybėse.
Su pirmais dviem didesnių keblumų lyg ir nebūta.
Gorbačiovas baigė Šaltąjį karą, Jelcinas bandė kurti
Rusiją neprieštaraudamas Vakarams, sukūrė Rusiją,
kuriai, šiaip ar taip, buvo galima priskirti ne vieną
demokratinės valstybės požymį.
Su Putinu kiek kebliau. Nė vienam rimtesniam po
litikos ekspertui nekilo abejonių dėl antrojo Čečėnijos
karo sąsajų su pojelcininės Rusijos projektavimu. Rusi
jos vadovai ėmėsi konsoliduoti tautą seniai išbandytu,
nors pačiu nemoraliausiu metodu – pergalingu karu.
Čečėnai nekapituliavo taip, kaip Kremliui norėtųsi,
tačiau Putinas savo prezidentinę karo kampaniją lai
mėjo – tapo prezidentu.
Atk reipt in as dėmes ys į tai, kad Put in ą į vald žią
atvedė ne ekon om in ės ir soc ial in ės prob lem os ar jų
sprendim o būd ai, o kar as, kur is kel is past ar uos ius
šimtmečius kaip niekas kitas stiprindavo Rusijos dva
sią. Beje, ne tik Rusijos. Kariniai dalykai, muštrai,
uniformos ir tvarkos pojūtis iškėlė ir sustiprino Hit
lerį, Bismarcką, Franco, Pinochetą ir kitus neigiamus
bei teigiamus herojus. Ekonomikos tvarkyti Putinas
taip ir nepradėjo. Santykinį praėjusių metų Rusijos
stabilumą užtikrino ne koks nors ypatingas planas, o
šaliai palanki tarptautinė naftos kainų dinamika.
Putino patarėjai įspėja prezidentą, kad taip bus ne
visada ir reikės ieškoti naujų būdų aukštam reitingui
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išlaikyti. Ekonomika Putino valdomoje Rusijoje tapo
ne itin įdomi ir ne itin svarbi tiek saviems, tiek ir
užsieniečiams. Investicijų bumo propaganda, svajonės
apie neišsenkamus resursus išgaravo lyg terpentinas.
Rusijos rinka pernelyg nepatikima, neberizikuoja net
avantiūristai, resursai nereikalingi, paprasčiau ir eko
nomiškiau sukurti technologijas be mitinių resursų.
Dešimtmetį propaguota samprata, kad Rusija – tai
perspektyvi auganti demokratija, gula į akademinį
archyvą. Viena vertus, tai dar kartą išbraukė Rusiją
iš perspektyvių šalių elito, kita vertus, rizikuojama
palikti Rusiją tvarkytis sau pačiai, kaip ji nori. O ar
ne to Putinui ir reikia?
Putinas visai nepyksta ant teoretikų, laikančių da
bartinę Rusiją viso labo aptrupėjusia Sovietų Sąjun
ga. Tokia Rusija jam artimiausia ir iš tokios Rusijos
šiandien paprasčiausia būtų semtis stiprybės jos gy
ventojams. Tokia Rusija geresnė už kokio nors Solže
nicyno svajones apie šventąją rytinių slavų sąjungą
ar ikip etr in ę Maskv os kun ig aikšt yst ę, kur iai, kaip
teigia Brzeziñskis, reikia atrasti geopolitinį konku
rentą. Putino sovietinis himnas su imperiniu dvigalviu
ereliu ir slaviška trispalve yra kaip tik toks sovietų,
Solženicyno ar dar senesnės Rusijos simbolių ir ide
ologijų mišinys.
Rusija iki šiol sėkmingai naudojosi geopolitiniu mo
nopoliu regione – nėra pretendentų ne tik į azinę, bet,
būkim atviri, ir į europinę Rusijos dalį. Suprantama,
konkurentų Putino Rusija nenori. O galiausiai, kas
tie konkurentai galėtų būti? Ukraina? Ji kaip ir Ru
sija – jau prarastų iliuzijų žemė. Turkija? Ji dinamiš
ka, auganti, tačiau ne vienam europiečiui alternatyva
abejotina. Žečpospolita? Tai veikiau istorinė, negu po
litinė sąvoka. O gal ta alternatyva taptų besiplečianti
Europos integracija. Bet ar tikrai ši nori tokia tapti?
Čia svarstymus galima būtų ir baigti, tačiau prašosi
paminimas dar vienas dalykas, besibraunantis į poli
tinę sąmonę. Tai nuovargis dėl Rusijos, nuovargis ją
tyrinėti, ja pasitikėti, apie ją galvoti. Tesižino. Labai
panašu į nuovargį stebint bolševikus ir hitlerininkus.
Nuovargį, kuris galiausiai leido toleruoti jų keiste
nybes ir agresiją.
Klausantis sovietinio himno paskutinę amžiaus die
ną, galima konstatuoti, kad per dešimtmetį Europa
į Rusiją neatėjo.

IV
Lietuva Vidurio Europoje jau nebe pirmus metus
pradedanaujus politinius procesus. Pastaruosius polito
logai seka labai atidžiai. Nenuostabu, nes Vidurio Eu
ropa, nepaisant visiems bendrų pereinamo laikotarpio
bruožų, yra unikalus politikos reiškinys. Iš valstybių,
jau dešimt metų išlaikiusių stabilią demokratiją, pa
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tirties matyti, kad politikos švytuoklė vis dar juda ne
maža amplitude. Parlamento rinkimai vyko Lietuvoje,
Slovėnijoje ir Rumunijoje. Iš pirmo žvilgsnio rezultatai
lyg ir skirtingi. Lietuvoje į valdžią atėjo liberalai ir
socialliberalai, remiami centristinių partijų. Kadangi
juos spaudžia kairioji opozicija, dominuojanti daugu
ma nenori vadintis kairiaisiais. Slovėnijoje daugiausia
balsų gavo liberalai, laikantys save centrokairiaisiais,
o Rumunijoje triumfavo pokomunistinė Iono Iliescu
socialistinės demokratijos partija.
Ar esama ko bendro tarp jų ir kokią ateitį jos pra
našauja likusioms regiono valstybėms, kur rinkimai
taip pat artėja? Randu keletą bendrybių, leidžiančių
daryti apibendrinimus.
Pirma, tai daugybė balsų, atiduotų už kairiuosius.
Rumunijoje tai matyti gryniausiu pavidalu, mat čia
nėra įtakingų centristų. Lietuvoje kairieji kaip vienin
gas blokas taip pat tapo stipriausia politine grupuote
ir beveik laimėjo (jei ne jaunatviškas Rolando Pakso
ir Artūro Paulausko įvaizdis). Geras liberalų pasiro
dymas yra antra naujos politinės situacijos bendrybė.
Slovėnija šia prasme taip pat puikus pavyzdys, kadangi
Janezo Drnovšeko liberalų demokratų partija (vietinių
politikierių pravardžiuojama pačia raudoniausia) yra
kaip tik kairiųjų ir liberalų junginys. Taigi Slovėnijoje
liberalai ir kairieji susiliejo ir taip valdys šalį, Lietu
voje atsidalijo, vienijimosi eksperimentui – sociallibe
ralams – pasirinkus dešiniųjų stovyklą, Rumunijoje
tiesiog viską teko atiduoti socialistams.
Trečia, šalių viduje vyksta politinių partijų trans
formacija. Pokomunistinės partijos susitaiko su klasi
kin iais soc iald em okr at ais ir form uoj a stipr ius kai
riuosius blokus. Europos integracijos kontekste tai
reiškia, kad stojant į ES, Europos socialistų sparnas
tik stiprės. Didžiausios šiuo metu Europos politinės
grupuotės – Liaudies partijos – krikščionių demok
ratų stovykloje nerimas: krikdemų ir konservatyvią
ideologiją propaguojančios partijos pralaimi ar ritasi
žemyn reitingų lentelėse. Nežinia, kas čia suklydo –
Vakarų ar Vidurio europiečiai (o gal nė vieni), rem
dami ir stiprindami Vidurio Europos partijas, tačiau
šiandien tenka konstatuoti, jog dauguma dešiniųjų
partijų taip ir liko savo drąsių, protingų ir įtakingų
lyderių charizmos produktais. Jos nueina į politikos
užkulisius kartu su savo vadais. Tai reiškia, kad kla
sikinė krikščioniška demokratija ar konservatizmas
Vidurio Europoje, regis, dar neprigijo.
Kitoms Vidurio Europos šalims tai reiškia, kad gali
ma tikėtis kairiųjų ir liberalų pergalių, komunistinės
praeities nebepaisymo ir valdžios pastangų rodytis vei
kiau pragmatiška nei ideologiškai įsipareigojusia.
Tačiau tai dar ne viskas. Būtina pastebėti ir nacio
nal izm o bei ant id em okrat inės pol it ikos srov ių per
siformavimą, ir vis miklesnį sugebėjimą orientuotis
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dabartinėje politinėje situacijoje. „Susijaukusi“ Šal
tojo karo pabaigoje Vidurio ir Rytų Europa iš tiesų
neturėjo jokios regioninės (panašios į Mitteleuropa)
idėjos ir norėdama ar nenorėdama turėjo priimti Va
karų siūlomas taisykles. O jos reiškė:
1) Vidurio ir Rytų Europos valstybės pradeda kurti
dem okr at ij ą nuo prad žių – sus it aik o su nauj ų de
mokratijų statusu, ligtolinė demokratijos ar pilietinės
valst yb ės pat irt is tamp a niek in ė. Gal im a trad ic in ė
britų dem okr at ij a (lab ai pris odr int a brit išk ų moty
vų), bet nėra jokios vengrų, habsburgų ar baltų tipo
demokratijos;
2) imasi kurti demokratiją, formaliai visiškai ir de
monstratyviai pasakydamos sudie istorinei praeičiai
ir santykių su kaimynais tradicijoms;
3) imasi kurti demokratiją pagal geriausiai nusi
sekusį modelį – veikiausiai amerikietišką, be jokių
tautiškų ar lokalių tradicijų.
Vidurio Europos politikai įniko į politologijos ir po
litikos istorijos klasiką, griebėsi liberalizmo teorijos
veikalų. Vidurio ir Rytų Europa, turinti nepaprastai
gilią ir spalvingą istoriją, pasijuto liberalizmo aušros
laikotarpyje, pasiruošusi pakartoti visas liberalizmo
ir demokratijos istorijos klaidas. Ir kartoja.

V
2000-ieji Balkanų regione atnešė naujų netikėtumų.
Drąsiai sakau netikėtumų, nes Slobodano Miloševi
čiaus vald ym o pab aig a, nors ir geid žiam a, neb uv o
laukiama kaip tik prezidento rinkimų metu. Veikiau
tikėtasi, kad autoritariniam ir charizminiam lyderiui
ir vėl pavyks sėkmingai sudėlioti rinkimų pasjansą.
Vakarų Europos valstybės ir JAV, matydamos opo
zicijos atstovo galimybes, lyg staiga prabudusios, ėmė
karštligiškai pripažinėti Kostunicos pergalę, pripaži
nėti labai nevykusiai, nebandydamos susipažinti net
su oficialiais rinkimų rezultatais ar stebėtojų išvado
mis. Kostunica pripažintas prezidentu, neįvertinus nei
jo pažiūrų, nei galimybių ilgesnėje perspektyvoje.
Miloševičiaus režimą nuvertė patys serbai, dar kartą
įrodydami, kad ne ekonominės sankcijos, demokra
tijos teorijos ir net ne karinės pergalės lemia tautų
apsisprendimą. Vakarų lyderiams beliko Kostunicą
pavadinti nuosaikiu nacionalistu, demokratiniu cha
rizminiu lyd er iu ar kaip kit aip, pab and yt i sus ie
ti pasikeitimus Jugoslavijoje su Bosnijos ir Kosovo
operacijomis, o premijai – kuo skubiausiai atstatyti
Jugoslavijos narystę tarptautinėse organizacijose.
Pasak politinės žiniasklaidos, dar nepraradusios ti
kėjimo fukujamiškos liberalios demokratijos trium
fu, Europos demokratizacija dabar jau tikrai beveik
baigta. Teliko detalės, smulkmenos, kurias kaip nors
europietiškai išspręsime.
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Sveikinant serbus šviesų demokratijos rytą, vis dėlto
negalima pamiršti, kad esminiai pokyčiai vis dar ne
padaryti, ir nežinia, kaip čia seksis tiek prezidentui,
tiek ir naujai išrinktam parlamentui.
Kosovas vis dar be statuso, o jo klausimu naujosios
Jugoslavijos valdžios ir Vakarų bendruomenės nuo
mon ė skir ias i lab iau neg u žyd ų ir arab ų nuom on ė
dėl Jeruzalės. Juodkalnijos likimas darosi panašus
į kokios nors maištaujančios respublikos. Teks rink
tis – arb a Juodk aln ij a, arb a dem okr at in ė Jug osl a
vija, nes Kostunicos demokratinėje (?) Jugoslavijoje
nepriklausoma Juodkalnija nenumatyta. Kostunicos
Jugoslavija nenumato atsisakyti ir ypatingų ryšių su
Bosnijos Serbų respublika, tai turėtų tapti dar vienu
kietu riešutu sant yk iuos e tarp nauj os ios ger os ios
Jug osl av ij os ir Vakarų. Galiausiai lieka klausimas,
ar serbai, apie kurių ypatingą dvasią daug prirašyta
ir prikalbėta, taip lengvai pametė ją kartu su Slobo
dano Miloševičiaus valdymu.
Tai klaus im ai XXI a. prad žiai. Amž ių Jug osl av i
ja prad ed a liūliuod ama pasaulį iliuzija, kad serbai
sėkmingai sukilo, kad su serbų nacionalizmu ir Bal
kanų problemomis viskas baigta. Taip manyta ir po
Balkanų karų, ir po abiejų pasaulinių. Ir vis galvota
klaidingai.

VI
Rink im ai gryn os ios dem okr at ij os tvirt ov ėje JAV,
turėję būti visiškai eiliniai ir ramūs, tapo vienu di
džiausiu demokratijos kuriozu. Po vangios ir nuobo
džios kampanijos (juk ekonomika klesti, karo grėsmės
nėra, o JAV interesai puikiai atstovaujami) demokra
tija Amerikoje patyrė rimtą išbandymą. Amerikiečiai
gali juokauti, kad šį sykį ne prezidentas, kaip turėtų
būti, paskyrė Aukščiausiąjį teismą, o Aukščiausiasis
teismas išrinko prezidentą.
Pajuokavimas pajuokavimu ir baigiasi, tačiau porin
kiminiu laikotarpiu politikos žinovai pasiskirstė į dvi
stovyklas. Viena – pesimistų – teigė, kad Amerikos
demokratija nėra nei stipri, nei pavyzdinė, rezultatus
galima falsifikuoti, rinkėjus papirkinėti, nepatenkin
tiej i rez ult at ais gal i kelt i riauš es, dauž yt i vitr in as
ir nesunkiai Jungtines Valstijas padaryti panašias į
kokį trečiojo pasaulio Amerikanistaną. Maža to, JAV
rinkimų sistema dėl savo archaikos jau seniai neati
tinka elementarių demokratijos kriterijų. Kita stovyk
la – optimistų – teigė, kad Amerikos demokratija turi
pilną rink in į ins trum ent ų, leid žiančių įveikt i tok ius
akibrokštus kaip Floridos nesusipratimai, galiausiai
turi mechanizmus, kaip tokius nesusipratimus išsi
aiškinti ir spręsti.
Galima konstatuoti, kad teisesni pasirodė optimistai.
JAV nėra trečiojo pasaulio valstybėlė, teisinė siste
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ma veikia, veikia net ir tada, kai politinis ar biznio
elitas norėtų ją kaip nors „modifikuoti“, amerikiečiai
paklūsta teismo sprendimams, o ne emocijoms. Tei
sinė sistema pakankamai neblogai skėlė antausį net
mylimam Clintonui, kaip to nei jam, nei daugumai
amerikiečių nesinorėjo.
Gausiems anarchofilams tenka pripažinti, kad Ame
rika yra stipri valstybė. Tačiau taškų prisirinko ir
pesimistai. Jie gali teigti, kad prie Amerikos valdžios
vairo stos žmogus, silpnas jau iš pat pradžių. Skai
tydamas priesaikos žodžius ar sakydamas inaugura
cinę kalbą, jis bus slegiamas ilgo balsų skaičiavimo
maratono ir ne visai skaidrios pergalės. Prezidentui
nebus lengva savo šalies viduje, o JAV vidaus reikalai
visada yra ir tarptautiniai.
Balsavimas baigtas ir rezultatai paskelbti. Ar jie kaip
nors paveiks JAV ir, nėra ko slėpti, pasaulio raidą?
Kas gi tas George’as W. Buschas – nekaltas kūdikėlis,
išskridęs ant dinastijos sparnų, ar savarankiškas poli
tikas, galintis atsakingai vadovauti supervalstybei?
Nemanyčiau, kad jis neišmanėlis. Jis ne intelektua
las, bet gerai išauklėtas, ne koks nors kokakolinės
kultūros vaikinas. Bushas – amerikietis, labiau eu
roam erik iet is neg u Clint on as, nes jo mąst ys en a ir
išpažįstama vert yb ių sist em a daug iau amer ik iet iš
ka, nepaisant spektakuliarių pasirinkimų, tokių kaip
tamsiaodis Collinas Powelas į valstybės sekretoriaus
kėdę. Bushas – ne užsienio politikos specialistas, tačiau

nedažnai geras prezidentas ateidavo kaip užsienio poli
tikos žinovas. Problema čia gal kita: kadangi pasaulyje
Amerika domisi daugiausia užsienio politikos asai, jie
gal per daug reikalauja iš naujo prezidento.
Bushas už Amerikos gerovę, ir amerikiečiai gali būti
tikri tuo, kad prezidentas negailės kokių nors mažųjų
valstybių, trukdančių didelei Amerikai. Ar Bushas už
NATO? Jei bent truputį už NATO – esama pagrindo
teigti, kad jis veikiau už senąjį, o ne už naująjį NATO
– tokį NATO, kurio labiau norėtų Vidurio Europa ir
Lietuva. Gal amerikiečiai ir neklydo XXI a. pradžioje
pasirinkdami kaip tik tokį prezidentą.

VII
Vidurio Rytai – tai regionas, kurį aptariant labai
nesunku pasakyti, kad per dešimtmetį didesnių po
kyč ių neį vyk o. Prieš deš imtm et į Madr id e žyd ai ir
palestiniečiai ėmėsi realaus dialogo, pasirašė nema
žai sutarčių, patvirtino žemėlapius, tačiau šiandien,
atrodo, viską ar beveik viską reikės pradėti iš naujo.
Bej e, jei šalys nut ars, kad tikr ai reikia, nes to įsi
tik in im o, išs is klaid žius anai Šalt oj o kar o pab aig os
euforijai, lieka vis mažiau.
Vidurio Rytų krizės nepavyko išspręsti dėl keleto
nesunkiai įvardijamų priežasčių.
Pirmąja laikyčiau... laiką. Laikas prieš dešimtmetį
veikė labai gundančiai – baigėsi Šaltasis karas, atrodė,

Gintautas Trimakas. Metro belaukiant. 2000. Niujorkas. Fotografija
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kad galima susitarti dėl visų dalykų, kurių nevetavo
nė vien a did žioj i valst yb ė. O tad a nev et av o SSRS,
nes nebeturėjo jėgų (iš dalies ir valios) remti radikalias
arabų organizacijas. Nevetavo amerikiečiai – garsusis
žydų lobby JAV netruko suprasti, kad Šaltajam karui
pasibaigus Izraelio korta jau nebus tarptautiniuose
santykiuose tokia reikšminga kaip iki tol. Geriausia
buvo keisti jos spalvą iš konfrontacinės į bendradar
biavimo. Laikas visiškai tinkamas.
Antra priežastis – demografija. Palestiniečiai, ki
taip negu nori radikalūs Izraelio politikai, neišnyko,
neišsisklaidė įvairiose emigracijose, neištirpo augan
čioje žydų valstybėje, konsolidavosi kaip tauta savo
teritorijoje. Tapę kone labiausiai išsilavinusia arabų
bend r ij a, pal est in ieč iai ties iog priv ert ė dip lom at us
ieškoti būdų paversti juos derybų partneriais.
Trečia priežastimi tapo ritualinės politikos mada –
didelių grupių nuotraukų, efektingų sutarčių, siekiant
kuo demonstratyviau pateikti neva realius politikos
efektus, mada. Žemėlapių derinimas čia pat dalyvau
jant šalių vadovams, JAV prezidento nemigo naktys,
spektakuliarūs rankų paspaudimai. Visa tai – praėju
sio dešimtmečio ritual inės politikos atributai, skatinę
derėtis bent jau dėl įvaizdžio.
Ketv irt a – asm en yb ės, dar ius ios pol it ik ą, buv o
suinter es uot os sav o karj er a. Asm en yb ėms reik ėjo
pasiekimų, o jie atrodė ne itin toli.
2000-ieji Vid ur io Ryt uos e – tai kart ūs rit ua l in ės
politikos vaisiai. „Pritempti“ susitarimai, pseudoper
galės ir nelabai talentingi politikai – dešimtmečio sie
kiai griūva lyg kortų nameliai. Pradėti iš naujo da
bar gerokai sunkiau – gali atsirasti norinčių naudotis
veto teise, gali jau kitaip būti traktuojami palestinie
čiai ir žydai. Ritualinė politika jau nebėra prestižinė,
o asmenybės nemato tikslo karjerą vainikuoti kokiu
nors pasilabinimu su kokakolinės kultūros JAV pre
zidentu.
Ne paskutinėje vietoje kintantis islamo suvokimas,
kaip ir nesuniokotas Irakas, vis stiprėjantis Iranas,
nenugalimas Talibanas.
Vis dėlto kokio rezultato tikimasi? Šiandien tiki
masi minimalaus dalyko, kad žmonės nežudytų vie
ni kitų vien dėl įsitikinimų ar pilietybės. Palestinos
valstybės reikalai – kur kas tolimesnė ateitis. Kokia
gi ta palestiniečių valstybė bus? Pliuralistinė demok
ratija? Autoritarinis režimas? Diktatūra? Ar bus tai,
dėl ko vertėjo kovoti ir derėtis?
Vidurio Rytuose demokratija tiki nebent dogmatiški
teoretikai. Dar mažiau vilčių, kad demokratija triumfuos
Vidurinėje Azijoje ir jos apylinkėse. Rusija, kažkada
dominavusi regione, dar jaučiasi pakankamai įtakinga
Vidurinėje Azijoje, bet gali būti priversta trauktis ir iš
ten. Vadinasi, dar vienas saugumo vakuumas, kuriam
užpildyti ekssovietinės nomenklatūros gali ir nepakakti.
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Apie demokratiją rimtai nebekalbama. Veikiau pri
pažįstama, kad stabilumą laiduos stiprus autoritarinis
negu silpnas demokratinis režimas. Ar tai ne iššūkis
demokratijai, ar ne ženklas, kad liberalizmas laimi
tik kult ūr in ėje ir ger ai tręš iam oj e dirv oj e. Vid ur io
Europoje trąšų lyg ir esama, Azijoje – ne.

VIII
Afrikos kontinentui 2000-ieji nebuvo kuo nors ypa
tingi, išskyrus beveik nepastebėtą Etiopijos ir Erit
rėjos konflikto pabaigą. Kongas ir Ruanda primiršti,
Siera Leonė pabodusi.
Paskutinis XX a. dešimtmetis pagal demokratijos
bangų teoriją turėjo būti demokratijos pakilimo laiko
tarpis Afrikoje. Išties buvo. Daugiau kaip dešimtyje
valst yb ių sul auk ėme dem okr at ij os band ym ų, dau
gumos valdžia įsigalėjo Pietų Afrikoje. Tačiau ir čia
reikia rinktis – ko tikėtis iš Afrikos: nestabilios de
mokratijos ar stabilaus autoritarizmo triumfo. Pagal
tą pačią demokratijos bangų teoriją po šiokios tokios
demokratėjimo prošvaistės vėl reiktų laukti ambicingų
diktatorių bei gausybės lokalių karų.
Beje, patys afrikiečiai, kaip sako jų žiniasklaida,
eur op iet išk a dem okr at ij a nus iv yl ė ne mažiau negu
kolonializmu. Ką į tai atsako europiečiai ir JAV su
visa žiniasklaidos ir interneto galybe? Ogi atsako –
tesižino. CNN, nors ir laikosi principo teikti žinias
iš viso pasaulio, Afrikai skiria vis mažiau dėmesio.
Objekt yv iajai brit ų BBC Kenija ir Ugand a vis ma
žiau įdom ios. Vien int el is pranc ūz ų rad ij as RFI vis
dar pakankamai dėmesio savo žiniose skiria Afrikai.
Tačiau tik vadinamajai frankofoniškai. Tai ir viskas.
Afrikiečiams paliekama laisvė gyventi, kaip jie nori,
bet visai nebūtinai paisant kokios nors globalinės eti
kos, demokratijos ir žmogaus teisių.
Okeanijoje 2000 m. vyko olimpiada. Ji taip pat pa
rodė, kad einama ne svajonių keliu. Sportininkai ne
tik demonstravo pasauliui, kaip galima kovoti be karo.
Kovojo aršiai. Po kovų ne vienas ir ne du nenorėjo grįžti
į tėvynę, su kurios vėliava žygiavo į minėtą kovą.

IX
Ar karai baigėsi? Tie, kurie mano, kad paskutinis
karas jau buvo, ir vėl liks pajuokti. Esame, palyginti
su praėjusiu amžiumi, kažkur ketvirto dešimtmečio
pradžioje, kai paaiškėja, jog naujienos neprigijo, kai
imama nuolaidžiauti revanšizmui, atmieštam praei
ties nostalgija, kai nebesugebama nieko priešpriešinti
naujiems politiniams reiškiniams jau vien todėl, kad
pastarieji nebuvo planuoti.
Klaidas ir vėl teks taisyti. Bet jau XXI a. politikų
plejadoms.


NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 1–2

Akademybė

Tiesosakos ilgesys ir
kūrėjo nuoširdumas
Tomas Daugirdas

Prieš karą Petras Cvirka neretai buvo
kritikuojamas ne tik už neatsakingą
pasisakymą dėl Mikalojaus Konstan
tin o Čiurl ion io pal ik im o, bet ir už
nes ąž in ing ai vienp us išk ą tikr ov ės
vaizdavimą savo kūryboje. Kūrybinis
nesąžiningumas buvo prikišamas vi
sam 1930 m. pradžioje veiklos mani
festą paskelbusiam „Trečiam frontui“.
Vis uom en in is kūr yb os akt ua l um as
buvo priimtinas toli gražu ne visiems
to met o int el ekt ua l ams. Štai S. P.
„Židinyje“ 1931 m. nurodo: „Žmogus,
nors jis ai būt ų ir pap rast as kaim o
klumpius, niekados nesitenkins vien
socialine ekonomine gyvenimo puse,
duonos ir kovos dėl būvio reikalais. Ar
proletariato teoretikai to nori ar ne, jis
dažnai pajunta reikalo pasigėrėti ir
žvaigždėtu dangum, ir žieduota lan
ka, ir lakštingalos daina, – jis pajunta
reikalo ir pasvajoti, ir net mistiškų,
nerealių pasviečių pasiilgti“.
Sovietmečiu visuomeninis aspektas
programiškai buvo būtina kiekvieno
kūrybinės veiklos produkto sąlyga.
Mist išk ų, ner ea l ių pas vieč ių buv o
galima ilgėtis, tačiau ne šį ilgesį tie
siogiai išreikšti. Ezopinis kalbėjimas
buvo svarb iaus ia kalb a kur ianč io
inteligento priebėga, suteikianti prie
mones netiesiogiai, slapta, maskuojant
išreikšti sielos ilgesį. Ne tik kūrėjai,
bet ir moksl in ink ai hum an it ar ai,
pasirinkdami tyrimų temas, neretai
veikdavo „ezopiškai“, už savo tiesio
giai formuluojamos temos paslėpdami
slaptą rezistencinį polėkį.
Sovietmečiu neabejotinai buvo įtvir
tint a idėja, jog ties a glūd i ne tik
rovėje, o už jos. Jau mokykloje buvo
pratinama prie idėjos, kad tiesioginis
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visuomenės gyvenimo stebėjimas ir jo
teisingas vertinimas yra du skirtingi
dalykai. Iš marksizmo-leninizmo teo
rijos išaugusi oficialiai pripažįstama
vis uom en ės vert in im o par ad igm a
nurodė, kaip galima suvokti visumi
nius proc es us, form av o ir įtvirt in o
vis uom enės apt ar im o bei jos ties o
sakinio vertinimo kalbą. Ideologinė
ties os aka apie vis uom en ę ne tiek
darė suprantamą esamą padėtį, kiek
ją įtvirtino.
Tiesosakos ilgesio apraiškos reikš
davosi ir kasdienėje gyvenimo prak
tikoje. Bet kurio inteligentišku save
laik anč io žmog aus būst as būd av o
grūste prigrūstas knygų, gal nė karto
neatverstų, tačiau saugomų kaip tie
sos nešėjų. Jų buvimas simbolizavo
realybės atramą, kurios nedavė betar
piškai išgyvenamas pasaulis.
Ezopišką kalbėjimą iki šiol ne vienas
buvęs sovietinis inteligentas suvokia
kaip tvirt ą alt ern at yv ą vis uot in ei
ideologizuotai tiesosakai, slaptos kū
rybinės rezistencijos apraišką. Ezopo
kalba esą suteikdavusi galimybę ne
tik atsiriboti nuo oficialiosios kalbos,
bet ir maištauti, individualiai išs a
kyti savo vertinantį požiūrį į tai, kas
vyksta. Ezopiškai kūrę inteligentai
esą ardę pačios sovietinės ideologijos
pamatą.
Naivu manyti, kad ezo
pinę kalbą galėjo suprasti
ir suprato bei tokiu būdu
sąmokslavo tik kūrybinis
inteligentų elitas, o ideolo
gijos sergėtojai buvo tiek
kvaili, kad net neįtarė jos
esant. Lab iau tik ėtin a,
kad sovietiniams pareigū

nams ji buvo ne mažiau aiški ir galbūt
paranki. Juk savo kūrybinę energiją
į derinių tarp oficialiosios ir ezopinės
kalbos paieškas nukreipusi inteligen
tija liko paskendusi nepriklausomo
kūrybiškumo bei slapto, mažai kam
suprantamo maišto svajose, plačiajai
visuomenei dar mažiau suprantamose
už oficialią tiesosaką. Ezopinė kalba
buvo oficialiai toleruojama kūrybinio
elito kalba, išskyrusi ir atribojusi jį
nuo visuomenės.
Dvi tiesosakos rūšys sovietmečiu
nes unk iai sug yv en o kaip ind iv id u
alizuota kūrybinio elito ir visuotinė
visuomeninė tiesosaka. Maža to, tai
buvo du vienas kitą papildantys tie
sosakos tipai – mokslinis ir kūrybinis.
Ezopo kalba nekūrė terpės, kurioje
galėjo atsirasti ir inteligentams kal
biškai bendraujant vystytis oficialiai
ideologijai priešpriešintas požiūris.
Ezopo kalbos išraiškos priemonės ri
bojosi simboliais, abstrakcijomis, o ne
konkretybėmis.
Penktame dešimtmetyje kūręs Ge
orge’as Orwellas aprašė ideologizuotos
tiesosakos įsigalėjimo istoriją. Be abe
jo, jis negalėjo numatyti dvikalbystės
transformacijų vystantis totalitarinei
sistemai. Ezopo kalbos atsiradimas
žym ėj o tot al it ar izm o, gal inč io sau
leist i ties os ak in io kū
ryb in io maišt o form ą,
stipr um ą. Kur iančiam
sovietiniam inteligentui
buv o leid žiam a apeit i
visuotinai pripažįstamą
ties ą, vis uot in ę kalb ą
bei visuotinį kasdieny
bės pasaulį hipertrofuo
jant individualumą. Štai
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Akademybė
Eduardas Mieželaitis „Žmoguje“ vaiz
davo pasaulyje sau lygaus ar viršesnio
net ur inč ią būt yb ę: „Stov iu graž us,
tvirtas, aukštas, petingas – / tiltas
nuo žemės iki pačios saulės – / stoviu
pačiame žemės viduryje, / skleisdamas
saulėtus šypsenos spindulius / į visas
keturias žemės puses – / komunistas – /
žmogus – / aš...“
Ryškiausias tiesosakoje maištau
jančio intelektualo pavyzdys šiandien
yra individualizuotą kalbą kuriantis
ir ją nuo bet kokių bendro pasaulio
apraiškų išvalantis filosofas Arvydas
Šliog eris, plėtoj antis „subs tanc in io
ind iv id o“ fil os of ij ą. Knyg oj e „Post
scriptum“ jis teigia, kad „Individualu
mas kaip heroizmas; egzistencinio in
dividualumo herojai: gal tai paskutinė
heroizmo forma? Būti individualiam:
ar šiuo metu tai nėra žygdarbis, gol
gota? Būti individualiam: ar tai nėra
pats ryžt ing iaus ias Ne dab arč iai?“
Inteligento kaip savo klasės atstovo ir
ideologinio visuomenės vado paveiks
las čia nea tp až įst am ai pas ik eit ęs.
Substanciniam individui visuomenė,
kaip ir kiti individai, priklauso kitai
realybei negu jis pats.
Didžiausia sovietizmo žala, padary
ta kuriančiai minčiai, yra ideologinės
ir ezop in ės dvik alb yst ės pam ok os,
privertusios tobulinti individualistinį
ezopinį kalbėjimą ir tiek nuskurdinu
sios bendravimo kalbą, kad ji nebe
sugebėjo apčiuopti elementariausių
kasdienybės realijų. Abi tiesosakos
sovietmečiu pasižymėjo bendru bruo
žu: jos nebuvo išaugusios iš kasdienės
žmonių patirties ir negalėjo jos paaiš
kinti bei nesiekė jos įforminti. Tieso
sakos, ideologinės ar kūrybinės, buvo
išm okst am a įsim en ant moksl in ius
marksistinius-lenininius kalbėjimo
štamp us ar lav in ant ezopinę reg ą
paprasta akimi nematomiems niuan
sams ir vos matomoms spalvoms.
Tiesosakos suformavo ir vertybinę
pož iūr io į vis uom en ę skal ę, įteis i
nančią elitinio ir kasdienio žmogaus
vertinim o skirt ing um ą. Sov iet in iai
kūrybiniai inteligentai, išėję ne tiek
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tylios rezistencijos ideol oginei tieso
sakai, kiek individualizuotos ezopinės
tiesosakos mokyklą, išmokę kalboje
įžvelgti paslėptą prasmę, o ne už kal
bos atpažinti esančią tikrovę, šiandien
aktyv iai reikšd am ies i pol it ik oj e ar
visuomenėje, negali išsivaduoti iš indi
vidualistinio aklumo visuomenei. Tuo
paaiškinama tokių inteligentų kaip
Romualdas Ozolas politinė nesėkmė.
Nem až ai int el ig ent ų, siek ianč ių
aktyviai veikti visuomenėje, siekia
rekonstruoti visuotinę tiesosaką. Štai
praeitų metų kovą buvo įsteigtas filo
sofinio visuomeninio ugdymo klubas
„Paideia“, siekiantis „Gilintis į besi
keičiančios visuom enės prob lem as,
skleisti filosofines humanizmo idėjas,
propaguoti UNESCO skelbiamas ver
tybes“. Nepritariant esamai visuome
nės situacijai, UNESCO skelbiamos
vertybės, nesiekiant jų plačiau aptarti,
pasitelkiamos kaip galimos visuotinės
tiesosakos pagrindas. Žmogaus teises
ar kurios nors tarptautinės organiza
cijos skelbiamas ir plačiai pripažintas
vertybes automatiškai įteisinus kaip
naują ir patvarią tiesosaką, o ne kaip
žmonių bendro gyvenimo pagrindą, ji,
pasikeitus ją priimančiai politinei sis
temai, labai lengvai gali būti pakeista
kit u, kitokias vertybes skelbiančiu
tiesosakos tipu.
Siekis rekonstruoti tiesosaką gali
būti nukreiptas ne tik į kalba išreiš
kiamas vertybes, bet ir į pačią kalbą.
Kontroliuoti kalbą, nustatant jai sa
vas, tikrovės poreikių neatliepiančias
taisykles, siekia sovietmečiu primes
tos svetimvardžių transkripcijos šali
ninkai. Stebina ne tiek jų argumentų
abs urd išk um as, kiek atk akl um as
organizuojant akcijas bei kreipiantis
į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją,
atskleidžiantis netikėtai stiprų buvu
sių sovietinių inteligentų prisirišimą
prie tiesosakos. Įteisinus „lietuvišką“
svetimvardžių transkribciją ir taip
įvykdžius „lietuvišką“ kalbinę revoliu
ciją, neliktų nieko kita, kaip žengti dar
vieną žingsnį pertvarkant visą kalbi
nį pasaulį. Būtų privalu iš kitų šalių

kalbos komisijų pareikalauti laikytis
kiekvieną svetimą kalbą atitinkančios
„teisingos“ lietuviškų vardų transk
ripcijos. Pasaulinė revoliucija juk ir
buvo galutinis tiesosakos klasikinių
teoretikų ir praktikų tikslas.
Buvusių sovietinių inteligentų rū
pestį visuotiniu tiesosakos atstatymu
atliepia kūrybinių orientyrų praradi
mas. Ideologinei tiesosakai išnykus,
ezopinė netenka prasmės. Nėra prieš
ką sąm oksl aut i, ind iv id ua l iz uot as
ties os ak in is maišt as nėra įdom us
ir šiand ien os Liet uv os skait anč iai
vis uom en ei. Past ar ąj į deš imtm et į
ryškėjanti kūrybinė alternatyva nega
liojančiam ezopiškumui yra visiškas
kūrėjo atvirumas, kurį pasitelkęs kaip
pasakojimą apie savo ir visuomenės
būtį jis siekia pasibelsti į skaitančių
jų širdis.
Nepriklausomoje Lietuvoje atgimė
sovietmečio brandos laikotarpiu beuž
gęstąs visuomeniškai aktualaus kūri
nio žanras. Staiga išgarsėję „šiukšlynų
romanai“ atrodo tiksliausiai atliepią
posovietinės visuomenės betarpiško
sąlyčio su „neelitine“ realybe porei
kius. Siekd am as būt i vis uom en ės
suprastas, kūrėjas šiandien, kaip ir jo
pirmtakai amžiaus pradžioje, „nuoga“
kalba vaizduoja „nuogą“ tikrovę.
Kūrybinės ar kasdienės patirties
„išpažinties“ žanras taip pat plėtoja
mas kaip kūrybinės veiklos galimybė.
Galime prisiminti kad ir Sigito Ge
dos dienoraščius „Šiaurės Atėnuose“.
Dien or ašč io žanr ui neats is pir ia ir
inteligentai, tapę mokslo pasaulio ad
ministratoriais. Rolandas Pavilionis ir
Egidijus Aleksandravičius atskiromis
knygomis išleido savo visuomeninės
veiklos dienoraščius.
Ilgai tylėję ar ezopiškai slapukavę
kūrėjai yra pajutę poreikį viešai iš
sipasakoti. Nors išpažinties žanras
neretai pasitelkiamas aiškiems po
litinio ar visuomeninio populiarumo
tikslams, o kūriniai dažnai netenkina
jokių kūrybinių kriterijų, jis šiandien
vienintelis atliepia visuomenės ir pačių
kūrėjų dvasinės terapijos poreikį... 
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literatūra ir religija

„tas, kuris jūromis eina…“
Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Leonardas Gutauskas

Kaip Jūs „įsigijote“ tikėjimą: ar jį perėmėte iš namų,
tėvų, tradicijos kaip religinę praktiką, ar atradote gy
venimiška patirtimi, ar tai buvo tiesiog nušvitimas?
Ar Jus veikė dvasininkai, religiniai mąstytojai, sak
ralinio meno kūrėjai? Kaip tas poveikis pasireiškė?

Rašėte, kad „prieš akis atsiveria kalbos žaizda skais
čioji“, kad eilėraštis „panašus į kalbantį erškėtį“. Ką
tokia, galima sakyti, skaudi įtampa liudija: meno
dužlumą, atsakomybę už užrašytą žodį ar nutapytą
vaizdą, šiapusę beprasmę būtį prieš gilesnę tikrovę
ar dar ką nors?
Kokią reikšmę Jūsų kūryboje turi Šv. Rašto motyvai,
įvaizdžiai, paveikslai, dažnai pakeisti, įtraukti į kitą
kontekstą?
Esate ir dailininkas, ir poetas. Kokios yra dailės ir
poezijos giminystės formos Jūsų kūryboje? Ar tokia
sąveika daro ją dvasingesnę?
Jūsų pasaulėvaizdžiui būdinga nuolatinė
metamorfozė, gyvybės formų kaita, nuolatinis gamtos
pavidalų persikūnijimas. Ar taip kuriama panteistinė
pasaulio erdvė? Kokios vertybės išlieka nesibaigiančioje
vaizdinių kaitoje?

Leonardas Gutauskas. 2001. Gintauto Trimako nuotrauka

Menininkai, mąstytojai Dievo sampratą dažnai
pasuk a savu kampu: vieniems tai esąs didžiausias
paradoksas (kaip S ørenui Kierkegaardui), kitiems –
nežinomas balsas, šifras (kaip Karlui Jaspersui), tretiems – intensyviausia Aš-Tu tikrovė (kaip Martinui
Buberiui). Kaip Dievą suprantate Jūs? Ar turite irgi
savitą Jo pamąstymo, išgyvenimo būdą?
Skaitant Jūsų kūrybą atrodo, kad Jūsų religingumas
plečiasi ir gilėja, ypač turint omenyje paskutiniuosius
poezijos rinkinius ir romanus. Ar tai sąmoningas gyvenimo pasukimas, ar buvo daroma labiau dėl poetinių,
estetinių sumetimų?
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).
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Kokias skaudžias tiesas byloja vargšų, pamišėlių,
vaikų būtis Jūsų kūryboje? Kokią prasmę stengėtės
perduoti poezija vaikams?
Literatūros kritikai teigia, kad Jūsų eilėraščio turi
nio „negalima pamatyti akimis ir apibrėžti logiškomis
sąvokomis, jis prasideda anapus kasdienybės ir istorinės
patirties“. Ar vizijų, regėjimų poetika, atminties galia
yra vienintelė atsvara prieš nebūtį, prieš „šėtonišką
minčių eigą“, prieš praėjusio šimtmečio ligas?
Ar po okupacijos deformacijų lietuvių poezijoje, lite
ratūroje jau ryškėja atgimimo (taip pat vertybinio) ver
tikalė? Ar jau vaduojamasi iš išpažinimų, atminties
atgaivinimo kūrybinio laikotarpio?
Ar matote religijos ir literatūros, meno sąveikos gali
mybių sekuliarizuotoje šiuolaikinėje kultūroje? Kaip
krikščionis menininkas galėtų paveikti gyvenimo rea
lybę, jei jo „žodžiai rūdija“, o jis pats negali „pakeisti
pasaulio dėsnių“?
Peržvelgęs klausimus, akimirkai suabejojau –
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Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Leonardas Gutauskas

ar verta taip giliai smigti į slapčiausias savo širdies
gelmes. Bet abejonės išnyko prisiminus didžiuosius
poetus, kurie, laikydami save išskirtiniais, galbūt
net visatos centrais, kategoriškai atmetė panašius
klausimus, manydami, jog atskleisdami savąjį dva
sios pasaulį jie tarsi išbarstytų perlus kiaulėms. Man
šitaip neatrodo. Nes kaip tik nuo aklo į savąją didybę
įsižiūrėjimo ir apkurstama kitų skausmui ir pagaliau
sukiaulėjama. Šventieji Teresėlė, Pranciškus, Hilde
garda 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
jaučiau, 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 žmogaus noras būtinai aprėpti visą Būtį – nuo
sukūrimo dienos iki Paskutiniojo Teismo. Juk bet ko
kiame tikėjimo nagrinėjime slypi Kristaus praradimo
pradžia. Gal dėl to Evangelijų komentarai man tokie
svetimi. Ypač man svetimos pastangos aiškinti Dievą,
remiantis naujausiais mokslo laimėjimais. A. a. kunigo
Česlovo Kavaliausko klausydavaus širdyje žinodamas,
kad privalau nesiklausyti. Įtaigiuose jo žodžiuose gir
dėjau atkaklią pastangą įrodyti Dievo esimą. Pirštu
paliesti tai, kas nepaliečiama – Tomas vieną kartą
jau palietė pirštais žaizdas, ir šito užteks amžiams.
Nesakau, gal kam šio Mąstytojo žodžiai ir pravėrė
duris į beribę 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, nuožmiai stumiama į avansceną, kad žiūrovai
aiktelėtų ir pasigardžiuodami sušuktų: „Žiūrėkit, nėra
jokios pas lapties, mus šitiek amžių apgaudinėjo“. Ir
tuomet daugelis 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
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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 akme
naširdžiai? Suprantu, laikas viską, kas žydėjo, sugeba
aptraukti rūdimis, bet vis dėlto, kodėl akmenėja širdis?
Matyt, tikrai galinga liepsna šėlsta šėtono 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 Kedrono
vanduo. Klausėsi kieta širdis giesmės žodžių „Marija
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, pagaugai
bėgdavo per nugarą, ir tuomet aš užmerktomis akimis
regėdavau plaktuką, rimbą, reples, vinis, plokščius
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. Tikriau, –
mirtis man jau anomis dienomis sutapo su prisikėlimu.
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„tas, kuris jūromis eina…“

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 amžinybę.
Ar tuomet žmogaus tikėjimas būtų taip skaudžiai 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 Šambalą,
tikėdamiesi be skausmo gauti viską. Be skausmo 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 latrų,
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
skriaudėjas 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 viliuos,
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,
lelijom ir rožėm, švytėjo žvakių ugnelėm, o Aušros
VartųMarija 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, prisipa
žinsiu, vis rečiau ėmiau lankytis bažnyčioje. Iki širdies
gelmių mirties akivaizdoje apsvaigęs aną žiemos naktį
ant Šventosios krantų, jau nieko neberandu šaltose,
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
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guose ir didžiuliu pulku atskridę čia, kur Paskutinės
Vakarienės koplyčioje ant skardos nutapyta krau
juojanti Jėzaus širdis vaikui buvo gyva, o palmės ošė
nesuprantamus, bet įstabius žodžius, kur taip paprastai
galėdavau į ubago kepurę įmesti smulkų sutaupytą
pinigėlį, nors sklido kalbos, kad po Sekminių ubagai
važinėja aukso karietomis, gyvena marmuro rūmuose
ir nieko jiems netrūksta iki kitų Sekminių.
Šalia aukos visada regiu ir išdavystę. Tą neatskiriamą
šešėlį. Tą sielos šešėlį, tarsi nematomą mėnulio pusę.
Judas ir Petras – abu išsigynė. Bet Judas išdavė dėl
to, kad savanoriškas Jėzaus nusižeminimas ir ėjimas
į mirtį sugriovė jo garbėtroškos rūmą, o Petras – kad
išsigando. Petro baimė jį išdavė. Petras išsigando dėl
savo gyvybės. Gaidžiui pragydus, jis graudžiai pravirko,
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 amžius
iki pasaulio pabaigos? Ar mūsų partizanai nežinojo,
kad išdavikas laukia progos? Žinojo, bet vis dėlto 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 įsivaizduoti Kristaus
kančios istorijos dėl to, kad išdavystė yra neatskiriama
žmogaus prigimties dalis. Kainas ne tik išdavė, bet
ir nužudė. Ir vis dėlto Dievas jį paliko, suteikė jam
galimybę atpirkti šią nuodėmę. Svarbu, ar išdavikas
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 Šventoji
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.
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Kryžiaus kelio dienomis ir ubagai, ir kunigai, ir žmonės
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,
neapsaugoti, palikti akis į akį su kančia, skausmu,
išdavyste ir mirtimi?
Sakralinis menas. Koks jis? Ką saugoja apsauga Vil
niaus Arsenalo muziejuje? Auksą, platiną, sidabrą,
krištolą, deimantus, perlus, jaspius, agatus, kalcedo
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, monst
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, Goštauto,
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 nuolankus
pasitikėjimas. Kai meno kūrinys tampa tarsi vartais
ar durimis į Kristaus paslaptį, kančią ir prisikėlimą,
kad jis būna lyg kokia kempinė prisigėręs žmonių
atgailos, skausmo, išsigelbėjimo vilties, tik tuomet
jis tampa sakralus. Aš nežinau, ką Jėzus paimtų į ran
kas – Goštautų auksą ar Šepkos Šventąją Dvasią, tą
menką, neišvaizdų medinuką, lyg mažutėlių žaislą? Gal
todėl ir praėjau pro Lobyną kaip pro tuštumą, kurios
spindėjimas man nieko nesako. Niekada 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 supa
našėjo tas dvarų ir Bažnyčios lobynas? Mano močiutė
turėjo mažą tamsaus aksomo širdelę pagalvėlę, į kurią
susmeigdavo adatas. Šalia „Zingerio“ mašinikės ta
„paduškėlė“ buvo jos didžiausias lobis. Bet tikėjimo
joje buvo tūkstančius kartų daugiau nei visuose pacų,
goštautų, radvilų, tiškevičių, sapiegų ir kitų didžiūnų
širdyse, 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 dažnai
eidavo keisti nuvytusias gėles tik ką pražydusiomis.
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Kartais koplyčioje užtrukdavo iki tamsos. Žinau, su
kuo ji ten šnabždėdavos, kieno kraują šluostė, 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 laikė 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
lobis. Gal meno trapume ir slypi tas nuolankus, atgai
laujantis 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
ženklai tai ne kartą patvirtino), staiga, tarsi šėtono
burtų lazdelei mostelėjus, tampa pinigus skaičuojan
čiu valdytoju, besirūpinančiu visa kultūra. Netikėtai
toks menininkas pavirsta pavaldinių gretų kritikuo
toju, generolu. 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 žmogus
gali nebeatrasti savyje jėgų viską mesti ir sugrįžti prie
drobių. Nes menui būtina vienatvė – ne cirko arena,
ne bulių kautynių arenos smėlis, ne „valio“ šaukianti
minia. Nejučia savo garbės ir didumo pajautimas neiš
veng iamai atskirs tokį menininką nuo to, kam jis
galbūt 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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„tas, kuris jūromis eina…“

pat dažnai (o gal ir dažniau) kaip ir kūrėjai. Man
netgi knieti ištarti ereziją: kritikų tekstuose klaidų
šimteriopai daugiau nei jų aptariamo ir kritikuojamo
kūrinio tekste. Tariamoje visažinystėje slypi klaidų
knibždėlynas. Poetas (kaip, beje, ir prozininkas) visada
gieda prigimtiniu, Dievo duotu balsu. Arba kaukia šuns
balsu, jeigu balsas jam dovanotas. O kritikas, pasik
liaudamas žiniomis ir proto atsargomis, kokios nors
naujos teorijos dėsniais, žaidžia, trokšdamas įrodyti
savo pranašumą. Tačiau kaip dažnai man teko stebėti
keistą metamorfozę: 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, nebūtinai kaip epochos atspindį, ne, užtektų
ir plonyčio, vos per šimtą puslapių romanėlio, kaip
tas italės romaniūkštis „Eik, kur liepia širdis“. Kriti
kas ir yra aukščiausiojo teismo teisėjas, kad į vieną
savo opusą sugrūstų kelių dešimtmečių raštvedėlių
kūrinėlius, sumaltų juos, permaltų, 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
autorių, į užmarštį. Vieni, kaip Mendelsonas Bachą,
prikelia galbūt amžinam gyvenimui, o antri dar gyvą
užkasa. Duobkasiai, ir tiek. Nesu toks naivus, kad ma
nyčiau, jog gyvenimas gali išsiversti be duobkasių.
Niekad nepripažinsiu, kad mano eilėraščio ar romano
turinio „negalima pamatyti akimis ir apibrėžti logiš
komis sąvokomis“. Žinau, visa mano rašytinė kūryba
prasideda ne anapus kasdienybės, o šiapus, giliai įklim
pus į gyvenimo purvą ir molį, nes „vizijų poetikos“
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 didysis
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 posakissimbolis). Prisipažinsiu, buvo metas, kai mėgau maz
gyti 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“,
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„Raganė“, „Juodasis vienuolis“, „Rotšildo smuikas“.
Dabar kasdienybė man švyti kaip deimantai, o bran
gakmeniai 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
kranto, 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 įstengusi padaryti išorinė prievarta ar skėrių ant
plūdis. 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 lagaminą
spalvingais lipdukais, etiketėm ir ženkleliais. Nejučia
tampame variacijų Kristaus žodžių tema kolekcinin
kais – rodome vienas kitam, sakydami: štai aš jau
sukaupiau du šimtus galimų Jo žodžių perskaitymų,
o tu vos šimtą. Tuomet ne širdis kalba, o mūsų pačių
reikšmingumas, kuris mūsų akyse visada yra aukštes
nis už kito menkus sugebėjimus. Čia matau daugybę
žabangų ir vilkduobių. Šiame klystkelyje kietėja širdis,
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
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tyt, nebegali susilaikyti neprikišę savo trigrašio ar angies
liežuvio – juk mes tokie svarbūs, išmintingi, nepakar
tojami, išskirtiniai ir kūrybingi. Tokie jau sakralūs,
kad be mūsų Šventasis Raštas taip ir liktų nepilnas,
kažko jam vis trūktų, kažko dar vis būtų maža. O juk
palaiminti tyraširdžiai, gailestingieji, romieji, perse
kiojami 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 vienatvės, 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
naktimis jis rašė paskutinį laišką mergaitei ar moti
nai, bet taip ir neišsiuntė, nes geležiniai laiko vikšrai
sutraiškė, sutrynė brangiausius žodžius, ir tik juodas
varnas kartojo budelių žingsnius, o aplinkui tvyrojo
tok ia jau švari, nesutepta Dievo gamta, tokia jau
skaisti 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,
tegu jie sau vystosi, kaip jiems patiems išeina. Karlas Marxas pamėgino įsikišti ir pakeisti – ir paplūdo
kraujas, kaip jūra išėjo iš krantų, ir ligi šiolei krau
juoja pasaulis nuo Kambodžos iki Salvadoro. Ne nuo
pasaul io dėsnių priklauso Kristaus artumas, Jo
meilė. Tereikia tikėjimo kaip garstyčios grūdelio,
kad pajudintų jeigu ne kalnus, tai nors širdies ak
-menį. Pirmiausia savo, o vėliau ir savo artimo.

38

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 nepažįs
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
siglemždavo vis didesnius plotus. Nuo pakraščių jos
slinko 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
rauti 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, nušašusį
pakaušį, ir žinau, jog taip pat meiliai ir tyliai priglau
siu ir savąjį sūnų, jeigu jis iškeliaus, visa prašvilps,
ganys kiaules, maitinsis iš jų lovio, bus ilgai išnykęs,
miręs ir staiga atsiras, sugrįš ir be garso suklups 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 Vatikaną –
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 karpos
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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lietuvos religijų istorija

IZAOKO TRAKIEČIO „TIKĖJIMO
SUTVIRTINIMAS“
Antikrikščioniškos polemikos LDK fragmentas

Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė

Petro Gonenziečio mintys davė pradžią arijonams Lie
tuvoje. Skilimas reformatų stovykloje ir tikrojo tikėji
mo paieškos bei savų įsitikinimų gynimas provokavo
religinę polemiką dėl Švč. Trejybės interpretacijos,
dėl Kristaus kūno ir kraujo aiškinimo šv. Vakarienės
sakramente. Į krikščionybės išpažinimo svarstymus
įniko radikaliosios reformacijos atstovai, nevengę po
lemizuoti net tarpusavyje. Aktyvūs oponentai religi
niuose disputuose buvo Lietuvos nekrikščionys, nes
dar buvo gajos krikščionių ir žydų polemikos Euro
poje tradicijos. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
krikščionių ir nekrikščionių religiniai ginčai ilgai ne
peržengė kuluar ų. Kodėl reformatai (ypač arijonai) ne
krikščionis užsipuolė labiau negu taip pat nepalankią
nuomonę turėjusi Katalikų Bažnyčia?
Reformacijos pradininko Martyno Liuterio požiūris
į žydus tikrai nebuvo nuosaikus. Viename ankstyvų
jų pamfletų „Jėzus Kristus yra gimęs žydu“ naiviai
tikėjęsis masinio jų atsivertimo, vėlesniuose tekstuose
visą savo rūstį jis nukreipė į užsispyrusius žydus. Kai
kurias Liuterio mintis ir sentencijas pakartojo Lietu
vos polemistai. Antra vertus, svarstant esmines krikš
čionybės dogmas, neretai nuklysta į judaizavimą, o tai
nebuvo paranku net kraštutiniams radikalams.
Kaip tik XVI a. antros pusės Lietuvoje keitėsi požiūris
į kitatikius ar net nekrikščionis. Tai specifinis kontras
tų tarpsnis, kai tuo pat metu rašomi klasikinio antiju
daizmo tekstai, svarstoma nekrikščionių vieta visuo
menėje, o Simonas Budnas klibina Origeno tezės apie
dievažudystę pagrindus. Jis samprotavo, jog žydams
esant romėnų valdžioje ir neturint valstybės bei savų
teisėjų, Kristaus myriop jie nuteisti negalėję1. Nors
Mart yno Čec hov ic o pav ad int as „žyd u ir juo labiau
blogesniu, nei yra žydai“2, Budnas jautėsi įžeistas.
JURGITA ŠIAUČIŪNAITĖ-VERBICKIENĖ (g. 1974) – VU istorijos
doktorantė, tyrimų sritis – LDK nekrikščioniškų bendruomenių
istorija.
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JOKŪBAS PRIEŠ MARtyNĄ
Vos ne vieninteliu žinomu Abiejų Tautų Respublikos
žydų įsitraukimu į viešą religinę polemiką yra iš netoli
Liublino esančių Belžycų kilusio žydo Jokūbo „Atsaky
mas...“ (1581) į Čechovico „Krikščioniškus pokalbius“
(1575). Apie pusė pokalbio tarp mokytojo ir mokinio
(abiejų krikščionių) forma parašyto Čechovico veikalo
skirta žydų klaidoms atskleisti. Tai tipiškas antijuda
istinis tekstas su aiškia tikėjimo kritika. Neva gatvėje
sutiktų žydų mestus kaltinimus Mokiniui neigia Moky
tojas ir gina krikščionišką (veikiau arijonišką) požiūrį.
Atskleidžiama ginčų paletė: nuo kristologijos, Nek alt o
pras id ėjim o dogm os, šv. Kom un ij os, Naujojo Testa
mento gynimo iki Talmudo neigimo, Šabo ir apipjausty
mo absurdiškumo įrodymų ar įtikinėjimo, jog žydų vis
dar laukiamas Mesijas seniai atėjęs. „Krikščioniškuose
pokalbiuose“ Čechovicas sudarė polemikos su žydais
vadovą, numatęs diskutuotinų teiginių ir kontrargu
mentų pateikimo tvarką. Ji turėtų sugniuždyti oponuo
jančius žyd us. Ginče dėl vien os svarbiausių religijų
konflikto problemos „Ar Jis [Mesijas – J. Š.-V.] jau
atėjo, kaip tiki krikščionys, ar dar turi ateiti, kaip ti
ki judėjai“3, patartina laikytis nuoseklumo. „Pradėjau
su jais kalbėti apie tai: ar gali žmonės klysti? Ir ga
liausiai ar jie patys, save Dievo sūnumis vadinantys,
galėjo nuo tiesos nutolti? [...] tada [...] jiems įrodžiau,
kad dėl Jėzaus Mesijo jie taip pat suklydę. Po viso to
pradėjau su jais kalbėtis apie Dievui duotą žodį, apie
ateities įvykių pranašystes, kurios išsipildė, o kurios
dar ne [...]. Tada iš karto ėjau prie Mesijo, klausdamas
ir prašydamas, kad įrodytų, kurioje giminėje gimęs,
kurioje vietoje, kuriame mieste, kuriuo laiku, kokie
turėtų būti Jo atėjimo ženklai.“4
1
Budny Sz., O urzędzie miecza uýywającem (1583), wydaù St. Kot,
Warszawa, 1932, S. 117.
2
Literatura ariañska w Polsce 16 w., antologia, oprac. L. Szczucki,
J. Tazbir, Warszawa, 1959, S. 324.
3
Disput Nachmanida, Ierusalim-Moskva, 1992, S. 15.
4
Czechowic M., Rozmowy chrystyjañskie, Warszawa, 1979, S. 81.
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Jokūbo „Atsakymo...“ į antijudaistinius Čechovico
užsipuolimus originalas neišlikęs. Kontrargumentai
žinomi iš antrinio šaltinio: iš Čechovico paaiškinimų į
jam skirtus žydo Jokūbo atsakymus5. Nuosaikią pozi
ciją pasirinkęs žydas tesiryžo apginti tris svarbiausius
krikščionių puolamus judaizmo atributus: Talmudą,
Šabą bei apipjaustymą. Šioje Jokūbo ir Čechovicopo
lemikoje vyrauja pastarojo mintys. Jokūbas tik gina
judai zm o poz ic ij as, iš tol o apeid am as nep rii mt in as
krikščionybės dogmas. Oponentui Čechovicui rankas
atrišo palanki aplinkybė. Paskelbtus atsakymus žy
dui jis rengė turėdamas užbaigtą Jokūbo tekstą, kurį
nevaržom as skaldė dalimis ir dėstė savo nuožiūra.
Tačiau nors ir dirbtinai sukonstruota, pirmoji pole
mika tarp žydo ir krikščionio įvyko.

IZAOKAS TRAKIETIS
Savarankišką krikščionių religijos vertinimo ir jos
kritikos koncepciją XVI a. pabaigoje suformulavo gydy
tojas, Liet uv os kar aim ų bendruomenės sekr et or ius
Izaokas Trakietis (apie 1525 – apie 1586) po mirties
išp op ul iar ėjus iame pol em in iam e veik al e „Tik ėjim o
sutvirtinimas“ (Chizuk Emunach). Apie 1593 m. pa
rengtą dviejų dalių hebrajišką veikalo rankraštį su
nebaigta sudaryti turinio rodykle Izaokas Trakietis
patikėjo artimiausiam savo mokiniui Józefui Malinow
skiui iš Krokuvos. Baigęs rodyklę ir parašęs įvadinį
straipsnį jau po Izaoko Trakiečio mirties, jis parengė
sav o mok yt oj o „kov ai ir prieš ams pan eigt i suk urt ą
knygą“6. Planuota publikacija Amsterdame nepavy
ko7, todėl „Tikėjimo sutvirtinimas“ ilgokai plito tik
nuorašais.
Kol kas vienintelį žinomą LDK sukurtą krikščionių
ir kar aim ų rel ig in ės pol em ik os veik al ą sud ar o dvi
viena kitą papildančios dalys. Pirma dalis – polemi
nė, sudaryta klausimų ir atsakymų forma bei skirta
mozaizmo gynimui nuo krikščionių priekaištų ar jų
teiginių interpretacijai. Antra dalis – kritiška krikš
čionybės dogmų analizė remiantis Naujuoju Testamen
tu. Izaokas Trakietis perėmė reformatų polemikos su
žydais taktiką. Jokūbas iš Belžycų tik neberasdamas
argumentų atsiversdavo krikščionių Bibliją, o Čecho
vicas pažėrė Talmudo ištraukomis pagrįstus įrodymus
ir kategoriškai neigė šio žydų šaltinio autentiškumą.
Izaokas Trakietis „Tikėjimo sutvirtinimo“ pratarmėje
užsimena, esą dar jaunystėje nev engdav ęs pasit ai
5
Odpis Jakoba z Belýyc na Dialogi Marcina Czechowica na ktorey
zab odpowiada jakobowi zidowi ten ze Marcin s Czechowic, w Rakowie, 1581.
6
Bevestigung im Glauben von Rabbi Jizchak Sohn Abrahams neu
herausgegeben von Dawid Deutsch, Sohrau, 1865, S. 5. Dėkoju
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro Judaikos sektoriaus bendradarbėms, maloniai leidusioms
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kius progai diskutuoti. Religinėje polemikoje Izaokas
puikiai manipuliavo oponentų Biblija. Jos citatomis
įrodinėjo krikščionių klaidas ir savosios, kaip tikro
sios religij os, pranašum us. Tai nuo pirm ų žyd ų ir
krikščionių disputų Vakarų Europoje taikoma puolimo
ir ginties taktika.
Izaok
 as Trakietis motyvuotai rinkosi tekstus, rėmėsi
iš graikų, hebrajų ir lotynų kalbų versta radikaliausio
Šv. Rašto kritiko Simono Budno „Biblija“, Čechovico
„Krikšč ion išk ais pok albiais“ ir Mik al oj aus Par ut os
„Apie vieną tikrą Dievą“ (De uno vero Deo) bei kitais
šių autorių darbais8. Kodėl „Tikėjimo sutvirtinime“
Izaokas daugiausia atsižvelgia į arijonus, nepaaiški
nama. Negalime neigti ir arijonų idėjų priimtinumo
Švč. Trejybės nepripažįstantiems karaimams. Čecho
vico veik al as veik iaus iai dom in o ne kaip orig in al i
krikščionybės dogmų interpretacija, bet kaip vienas
iš ned aug el io klas ik in io ant ij ud aizm o pav yzd žių ir
polemikos su žydais vadovų. „Tikėjimo sutvirtinimas“
rodo puikiąIzaoko Trakiečio orientaciją įvairiakalbės
krikščioniškos literatūros pasaulyje.

„TIKĖJIMO SUTVIRTINIMO“ SKAITYTOJAI
Galima paklysti istoriografijoje bandant išsiaiškinti,
kas galėjo būti tikrasis hebrajiškai parašyto „Tikėjimo
sutvirtinimo“ skaitytojas. Veikalo autorius neabejo
tinai buvo Lietuvos karaimas. Tačiau „Tikėjimo su
tvirtinime“ nėra nė vieno kreipimosi į karaimus ar jų
bendruomenę. Priešingai, kalbama apie žydus ir jų ti
kėjimą, patiriamas skriaudas ir pan. Pats Izaok
 as Tra
kietis savo tikėjimą stiprinantį darbą dedikuoja „į ma
ne panašiems menko žinojimo ir išminties žmonėms“,
tiems, „kur ie pirm iaus ia pris kir ia sav e Izr ae l iui“9.
Kas buvo Izaokas Trakietis: judaizmo ar karaizmo
apologetas? Dėl to istoriografijoje nesutariama. Iš „Ti
kėjimo sutvirtinimo“ turinio numanyti sunku. Tikrųjų
skaitytojų identifikaciją dar labiau komplikuoja tai,
kad iki XVII a. vidurio, o ir vėliau LDK visuomenė
apskritai neskyrė žydo ir karaimo. Karaizmas buvo
suprantamas kaip judaizmo atmaina, o jo išpažinėjai
karaimai vadinti tiesiog žydais. Įdomiausia, kad gal
būt taikydamiesi prie viešosios nuomonės dar XVIII a.
pabaigoje karaimai, iškėlę jiems opų atskirumo nuo
žydų klausimą, patys save vadino „žydais karaimais,
o tai lenkiškai reiškia Biblijos išpažinėją“10. Izaokas
Trakietis jautėsi esąs karaimas.
naudotis šiuo leidiniu.
7
Zajączkowski W., „Izaak syn Abrahama z Trok“, in: Polski sùownik
biograficzny, Wrocùaw – Warszawa, 1963, t. X/2, zeszyt 45.
8
Zajączkowski W., Izaak syn Abrahama z Trok, S. 194.
9
Ibid., S. 6, 7, 8.
10
„Ýydzi karaimy, co po polsku znaczy bibliarze“, in: Materialy do
Dziejów sejmu czteroletniego, Wrocùaw – Warszawa ir kt., t. 6, S. 252.
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Izaoko Trakiečio „tikėjimo sutvirtinimas“

pnieji“12. Konfrontuojanti visuomenė skilo į nepagrįs
Visi polemikoje neva krikščionių iškelti klausimai
gal ėjo būt i pat eikt i ir kar aim ams, ir žyd ams, ne
tais kaltinimais užsipuolančius krikščionis ir jokios
pripažįstantiems Kristaus dieviškumo, Švč. Trejybės
skriaudos nedarančius karaimus. Kosmopolitas Izao
dogmos ar Naujojo Testamento ir tebelaukiantiems
kas Trakietis šį tarpusavio santykių modelį pritaikė
tikrojo Mesijo atėjimo. Vos vienas žydų ir krikščio
ne konkrečiai (pvz., LDK), bet abstrakčiai krikščionių
nių polemikos kontekste aiškėjantis niuansas išduoda
visuomenei su nekrikščioniška mažuma. Tokiame kon
Izaoką Trakietį stiprinus savo bendratikių dvasią ir
tekste išvengusi religinių karų, vėlai krikštą priėmusi
geresnio gyvenimo viltį. Karaimų po
lemistui neužkliuvo bene svarb iaus ia
Čec hov ic o ir Jok ūb o iš Belžyc ų ginčo
akt ua l ij a – Talm ud o neigimas ir jo
svarbos bei tikrumo pagrindimas. Tai
vis išk ai nes varb u ant it alm ud ist ams
karaimams. Atsakyme Jokūb ui žyd ų
klaid as, remd am as is Talm ud u, Če
chov ic as įrod in ėjo kaip tik karaimų
pavyzdžiu. „Jei tas Talmudas Mozės
duotas, kodėl ne visi vienodai pagal jį
tvarkėsi ir to paties pamaldumo vienin
gai laikėsi [...]. Karaimai apie jokį Tal
mudą nežinojo ir dabar žinoti nenori.“11
Izaokas Trak iet is m o k o k a r a i m u s
gint i sav o tikėjimą. Anuomet, atrodo,
daug kas mokėjo pamatuotai atsikirs
ti, žin oj o savo tikėjimo pranašumus ir
Knygos „Tela ignea satanae“ atvartas su Izaoko Trakiečio traktatu
oponentų religijos trūkumus.
Aut or iaus sum an ym u „Tik ėjim o
Lietuv a – ret as pak ant um o ir sant arv ės pav yzd ys.
sutvirtinimas“ buvo skirtas ribotai auditorijai: visų
Nepaisant palankaus įvertinimo, pirmus kelis provo
pirma karaimams ir, jei būtų įdomu, žydams. Gerai
kacinius klausimus Izaokas Trakietis priskyrė LDK
mokėjęs lenkų ir lotynų kalbas, kuriomis tuo met u
išpažintų krikščion išk ų konf es ij ų ats tov ams. Jo opo
buv o parašyt a daug el is Izao k o Trak iečio skait yt ų
nent ai – „krikščionys, Romos popiežiaus šalininkai ir
rel ig in ių tekstų, „Tikėjimo sutvirtinimą“ jis parašė
Martyno Liuterio sekėjai, dar evangelikais vadinami“13
hebr aj ų kalb a, lyg vengd am as įsiv elt i į vieš ą pol e
miką. Tiesa, ir XVI a. paskutinio dešimtmečio anti
ir „vyras iš graikų tautos“ [stačiatikis]14. Susikurtas
reformacinė atm osf er a ger ok ai skyr ėsi, kai lenk ų
realiai neįvykusios polemikos tarp Senojo ir Naujojo
kalba pol em iz av o arij on as Čec hov ic as ir žyd as Jo
Test am ent ų taut ų siuž et as lėmė veik al o strukt ūr ą
kūbas. Priešmirtiniu Izaoko Trakiečio prašymu nuo
ir tiko autoriaus mintims dėstyti. Iš karto neigiami
rašais platintas „Tikėjimo sutvirtinimas“, dėl idėjų
abstraktūs nuasmenintų krikščionių mesti kaltinimai,
priimtinumo peržengęs karaimų bendruomenės ribas,
kritikuojamos klaidingos interpretacijos ir pateikiami
paplito tarp žyd ų. Gana greitai veikalas išp op ulia
krikščionybę kompromituojantys klausimai. Izaokas
rėjo ir buvo išverstas į ispanų (1621), vokiečių (1624,
Trakietis remiasi Šv. Rašto išmanymo, racionalios lo
1873), lotynų (1681), anglų (XVIII a. pradžia) ir jidiš
gikos bei šmaikštaus aplinkybių sugretinimo deriniu.
(XVIII a. pradžia) kalbas.
„Pranašas čia aiškiai patvirtino, Mesijas gims Betlie
juje... Nepaisant to, kad Jis [Jėzus Kristus – J. Š.-V.]
yra gimęs Betliejuje, jokiu būdu negalime manyti, jog
TIKĖJIMO SUTVIRTINIMAS
Jis buvo Mesijas, nes Betliejuje šimtai ir tūkstančiai
Nesutikęs nė vieno doro antrąjį skruostą atsukančio žmonių gimė, neįmanoma, idant jie visi būtų gimę Me
krikščionio, Izaokas Trakietis senatvėje ryžosi „krikš
sijais.“15 Polemikos ašis – Mesijo laukimas. Jo atėjimas
čionių klausimus, replikas ir įrodymus pateikti at
pakeistų pranašysčių išsipildymo laukiantį karaimų
sikertant [...], jei grius šie, tai savaime grius ir sil
ir žyd ų pas aul į. Įtik ėjim u į Krist ų Mes ij ą paremta
Odpis Jakoba žyda z Belzyc, S. 129.
Bevestigung im Glauben, S. 29, 11.
13
Ibid., S. 78.
11

14

12

15
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krikščioniška pozicija. Prie jau atėjusio krikščionių
Mesijo ar viltingo Jo laukimo bei dar dviejų didžiųjų
klausimų – Kristaus dieviškumo ir samprotavimų apie
tikrąją religiją – grįžtama svarstant daugelį kitų tei
ginių. Kiekviena veikalo potemė argumentuojama su
neįtikėtina įtaiga ir dažnai papunkčiui išvardijamais
įrodymais. Izaokas randa beveik dešimt požymių, jog
Kristus nėra lauktasis Mesijas, ir suskaičiuoja net
20 neišsipildžiusių pranašysčių, parodysiančių Mesijo
atėjimą. Ir iš karto patikina – jos tikrai išsipildys:
„Dievas yra ne žmogus, kuris meluoja“16.
„Tikėjimo sutvirtinime“ religinė polemika susipina
su visuomenės gyvenimo realijomis. Vaizdai iš tikro
Izaoko Trakiečio gyvenimo virsta krikščionių nutolimo
nuo savo religijos ir priesakų iškraipymo įrodymais.
„Dievas žydus už jų nuodėmes baudžia ir teisia, taigi
Jis nenorėtų, kad kiti su jais nederamai elgtųsi, todėl
rūpinasi jais [...]. Jėzus [...] neliepė žydų neapkęsti
ir jiems keršyti, bet, priešingai, daugiau Dievo mels
ti jiems atleidimo.“17 Kitatikių koneveikimą Izaokas
Trakietis aiškino kaip krikščionių visuomenės klaidą.
Nepakantumas virto nepaklusimu Dievo valiai.

TIKROJI RELIGIJA
Izao k as Trak iet is laisvai dėlioja Biblijos citatas ir
konstruoja ateities pasaulio viziją. „Ateityje, tikrojo
Mesijo laikais, mes visame pasaulyje išpažinsime tik
vieną tikėjimą ir religiją“. Karaimų polemistas ieško
atsakymo į tuo metu, atrodo, visiems aktualų klau
simą: „...kuriai iš trijų šiandienos pasaulyje esančių
religij ų lemt a būt i ate it yj e – izr ae l it ų, krikšč ion ių
ar izmaelitų tautų religijai [...]. Taigi randame daug
patvirtinimų, kad izrael itų tautos religija ir jos se
kėjai toliau gyvuos, o kitos religijos ir jų šalininkai
nustos buvę. Pranašas ypač mini tas pačias Edomo
ir Izmaelio tautas [krikščionis ir izmaelitus], nes šios
Imperijos yra užvaldžiusios Jeruzalę... Pranašas Jo
elis sakė taip: Jeruzalė bus šventa, svetimieji niekad
daugiau per ją nebeis (Jl 4,17). Įvardydamos priešą
iškyla abi tautos, būtent Edomas ir Izmaelis... Matai,
pranašas Izaijas: Visi, kas pasišvenčia ir apsivalo, ei
dami į alkus (Iz 66,17) – apie Izmaelio vaikus, apie
tuos pačius, kuriems anksčiau suteptųjų vardą pridėjo,
[...] nes jie išor iškai atr od o švent i ir švar in as i [...]
16
17
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Ibid., S. 63.
Ibid., S. 272, 280–281.

penkis kartus per dieną savo kūną apsiprausdami,
savo veiksmais nėra tyri, priešingai, susitepę ir su
siteršę piktais poelgiais bei geiduliu... Po to jis sako:
kas valgo kiaulieną, roplius ir peles (Iz 66,17) – apie
Edomo vaikus arba krikščionis, kurie valgo kiaulieną,
o izmaelitai nevalgo. Toliau jis teigia: pražus drauge
(Iz 66,17). Vadinasi, izmaelitai ir krikščionys vieną
kartą išnyks drauge“18.
Pasaulio, kuriame yra viena tikra religija, vaizdinys
patrauklus visų religijų šalininkams, turėjusiems skir
tingas šio siekio realizacijos galimybes. LDK vienos
religijos vaizdinys Lietuvos stačiatikius pastūmėjo į
Brastos uniją, o Katalikų Bažnyčią skatino plėsti mi
sijas tarp nekrikščionių.

TELA IGNea SATANAE
Iškalbingas krikščionių atsakas į Izaoko Trakiečio
fata morgana buvo lotyniško „Tikėjimo sutvirtinimo“
vertimo įtraukimas į šešių antikrikščioniškų tekstų
rinkinį Tela ignea satanae. Pirmus veikalo vertimus
į ispanų ir vokiečių kalbas parengė Ispanijos bei Vo
kietijos žydai. Hebrajišką teksto nuorašą keisto atsi
tiktinumo dėka įsigijęs teisės ir rytų kalbų profesorius
John as Christ of or as Wag ens eil ij us išv ert ė į lot yn ų
kalbą. Nep lan uot as teksto „demaskavimas“ iškreipė
pirmines Izaoko Trakiečio idėjas ir tikslus. „Tikėjimo
sutvirtinimas“ virto tipiniu antiveikalu. Antra ver
tus, lotyniško Izaok
 o Trakiečio Liber munimen fidei
įtraukimas į Tela ignea satanae kartu su garsiausiais
Viduramžių Europos žydų ir krikščionių polemikos
veikalais jau buvo pripažinimas. Žymiausias į rinkinį
pakliuvęs disp ut o tarp žyd ų ir krikščion ių pav yzd ys
yra 1263 m. Barselonoje Aragono karaliaus Jokūbo
I sur engt a pol em ika tarp išk il aus žyd ų mok ov o
Moz ės Nachmanido ir naujakrikšto žydo dominiko
nų vienuolio Pauliaus Krikščionio. Ją sustabdęs pats
karalius, sakydamas Nachmanidui: „Tegu disputas
nutrūksta, nes aš nemačiau nė vieno žmogaus, kuris
klysdamas viską taip gerai argumentuotų, kaip tai
padarei tu“19. Taiklus įvertinimas perteikia visų vėliau
vykusių disputų dvasią – oponuojantys nekrikščionys
visada klysta. Tokiomis aplinkybėmis susikalbėjimo
negalėjo nė būti. Vieni gynėsi, kiti puolė, vildamiesi
užsispyrusių klystančiųjų išganingo atsivertimo. 
18
19

Ibid., S. 255–258.
Disput Nachmanida, S. 54.
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ANTANO VIVULSKIO KŪRYBOS
KELRODŽIAI
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė

Antano Vivulskio fenomenas nuolat domina lietuvių
Trys Kryž iai – pam ink las, esant is tarp skulpt ūr os
bei lenk ų men o tyr in ėtoj us. Red empt or ių vien uol io
ir arc hit ekt ūr os. Žin om i ket ur i jo arc hit ekt ūr in iai
Tėvo Franciszeko Úwiąteko 1939 m. išleista knygelė
sumanym ai: dvi kopl yč ios (Šil uv os ir Morsk ie Oko
apgaubė šio menininko asmenį heroizmo skraiste1. Nuo
Tatruose) ir dvi Švč. Jėzaus Širdies titulo bažnyčios,
kur ių pirm oj i skirt a Krok uv oj e jėzuit ų pas kelbt am
tada savotiškai kanonizuota ne tik jo biografija, bet ir
konkursui ir nerealizuota, ant
kūrybos interpretavimas.
roji – pradėta statyti Vilniuje
Vivulskio kūrybos kelias tru
ir neužbaigta.
ko vos 20 metų. Jo tėvai kilę iš
Kodėl tad Vivulskis aukštai
Lietuvos bajorų, pats jis gimė
vertintas ne tik Lietuvoje, kuri
Rus ij os gil um oj e, prad žios
XX a. pradžioje negalėjo pasi
moksl us ėjo Mint auj oj e, kur
girti architektų bei skulptorių
mot in a, tėvui mir us, ats iv e
pert ekl ium i, bet ir Lenk ij oj e?
žė šešer ių su pus e met ų sūn ų
Kuo patrauklūs jo darbai?
ir tris jaunesnes už jį dukras.
Vivulskio kūryboje tarsi leit
Vėliau mokėsi Chyrovo (Gali
motyvas kartojosi kelios meni
cija) jėzuit ų gimn az ij oj e, 1897
nės idėjos, giliai jaudinusios jį
m. pradėjo studijuoti architek
pat į. Iš esm ės visa, ką jis iš
tūr ą Techn isc he Hochs chul e
plėtojo ir įgyvendino, sumany
Vienoje, 1902–1907 m. mokėsi
ta pačiu intensyviausiu – Pa
skulpt ūr os Par yž iaus É col e
ryžiaus stud ij ų – laik ot arp iu
National de Beaux Arts. 1904
1903–1907 m., t. y. iki Žalgirio
ir 1905 m. kel iav o po Ital ij ą,
paminklo užsakymo.
Anglij ą, Belg ij ą. Pas iž ym ėjo
Amžin ink ų liud ij im u, dar
neeiline erudicija. Vivulskis –
vaik yst ėje ir paa ugl yst ėje Vi
pirmasis architektas iš Lietu
vulsk is mėgo lipd yt i iš mol io
vos, caro laikais studijavęs už
arba plastilino jį supusių žmo
vakarinės imperijos sienos. Jo
nių atv aizd us, iš pop ier iaus
meninis palikimas nėra gausus.
Antanas Vivulskis. Vysk. Kazimiero M. Michalkevičiaus
biustas. Bronza. LDM
karpydavo siluetus, džiaugda
Lietuvos dailės muz iej us sau
masis pagautu panašumu2. Tu
go apie 70 skulpt ūr os darb ų.
Daug um a jų – tai Paryžiaus laikotarpio figūrų ir kom
rėjo įgimtą portretisto talentą, tačiau tik Paryžiaus
pozicijų etiudai, yra keletas užbaigtų portretų, keli pa
dailės akademijoje praleisti šešeri metai subrandino
statų maketai. Vivulskis yra sukūręs penkias paminkliprofesionalų skulptorių. Akademijoje gyvo modelio (fi
nes skulptūras, iš kurių įgyvendintas tik Žalgirio pa
gūros ir galvos) studijoms buvo skiriamas ypatingas
minklas Krokuvoje. Meniniu įtaigumu jam prilygsta
dėmesys. Žvelgdami į Vivulskio modeliuotus veidus,
turime pripažinti, jog jis labiau realistas negu impre
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė (g. 1954) – architektūros
istorikė, humanitarinių mokslų daktarė (1984). Nuo 1977 m.
dirba Architektūros ir statybos institute, nuo 1996 m. – Vytauto
Didžiojo universitete.
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1
O. Fr. Úwiątek Redemptorysta, Jasny i mocny duch Antoni Wiwulski
(1877–1919), Wilno, 1939.
2
Cello, „Antoni Wiwulski (sylwetka anegdotyczna)“, in: Kurier Wars
zawski, 1910, Nr. 139, s. 8–9.
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sionistas, nors Paryžiaus mokykla, Auguste’o Rodino
ir Emile’io-Antoine’o Bourdelle’io įtaka negalėjo nepa
likti pėdsako. Portretas Vivulskiui buvo svarbus kaip
artimiaus ios nat ūr os – ats kir o asm ens – pažin im o
priemonė. Jo reikėjo einant į tikslą, bet pats jis dai
lininkui nebuvo tikslas.
Tyrinėtojams žinomi keli vyrų portret ai – trys iš
jų lipdyti Paryžiuje, datuojami 1911–1912 m. (Ipoli
to Korvin-Milevskio, D-ro M., nenustatyto asmens),
ir ket ur i mot er ų port ret ai, kur ie yra lyr išk esn i už
vyrų (Mergaitės, Pagyvenusios moters, Kunigaikštie
nės Oginsk os, Sen ut ės). Vis i atl ikt i iš nep at var ios
med žiag os – gips o. Vien int el is vysk up o (diec ez ij os
administratoriaus) Kazimiero Mikalojaus Michalke
vič iaus biust as, suk urt as Viln iuj e po 1913 m., yra
liet as iš bronzos. Jis, kaip ir kiti atv aizd ai, liud ija
apie atidų ir šiltą portretuojamo asmens stebėjimą
bei perteikimą.

Antanas Vivulskis. Nukryžiavimas.
Molis. LDM
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Vivulskis yra sukūręs figūrinių etiudų: juose stu
dijav o jud es į, anat om ij ą, per fig ūr ą siek ė išr eikšt i
norimą nuot aik ą. Nat ūr al u, jog prad ed ant is men i
ninkas žavėjosi fin de siêcle populiariu simbolizmu ir
lipdė alegorines kompozicijas („Liberté-égalité“, 1904;
„Badas“, ir kt.). Nėra užbaigtų figūrinių kompozici
jų, labai ryšk ių, įtaig ių – taip pat. Matyt, autoriui
šie darbai nebuvo savitiksliai – jie pasitarnavo ruo
šiantis svarbesniems sumanymams – paminklinėms
kompozicijoms.
Daug iafig ūris skulpt ūrinis pam inklas – tai pirma
kūrybinė idėja, uždegusi Vivulskį. Tikriausiai ji pa
stūm ėjo išk art po arc hit ekt ūr os stud ij ų stot i į Pa
ryžiaus dailės akademiją. Per skulptūrinį paminklą
jis troško kalbėti apie savo krašto garbingą praeitį
ir esam os sit ua c ij os dram at izm ą. Pam ink lo kūr i
mas reiškė sakral ų tarn av im o Tėvyn ei veiksm ą,
meilės jai išpažinim ą.
Pirmąsias paminklines kompozicijas Vivulskis lipdė
savo iniciatyva. Jos buvo iš nepatvarių medžiagų, tad
dauguma neišliko (žinomos iš aprašymų ir nuotraukų).
Tai kompozicija „Žemaičiai“, arba „Ostatni“, 1901 m.
eksponuota Krokuvoje3, paminklas Lietuvos didžia
jam kunigaikščiui Kęstučiui (1904, eskizas saugomas
Lietuvos dailės muziejuje) ir konkursinis projektas
Tado Kosciuškos paminklui Vašingtone (1906), ku
ris, kaip per vėlai pristatytas, organizatorių priimtas
neb uv o. Vis os šios komp oz ic ij os pas iž ym i išp lėtotu
siužetiniu pasakojimu ir yra labiau būdingos litera
tūriškam XIX a. pabaigos stiliui negu XX a. pradžiai.
Kunigaikštis Kęstutis vaizduojamas ant žirgo palenkta
galva, stebintis priešą, postamento papėdėje – trys
lietuvių kariai su šunimi, pasirengę gintis. Kosciuš
kos figūra pakelta ant aukšto postamento, aplink kurį
išdėstytos keturios sukilėlių figūros, lentos su įrašais,
herbai. Amžininkams darbai patiko, nes turėjo tau
tinės dvasios4.
Pamatęs šiuos projektus, Ignacy’is Janas Paderew
skis ryžosi užsakyti išsvajotą Griunvaldo paminklą
Vivulskiui, nepaisydamas silpnos menininko sveika
tos. Viv ulsk is tes ėjo šį darb ą – tai pirm as įgyv en
dintas monumentalus jo kūrinys. Natūralaus dydžio
figūrų modeliai buvo lipdomi išnuomotoje dirbtuvėje
su specialia pakėlimo įranga; tačiau prieš tai Vivuls
kis dar ė vis ų jų anat om in es stud ij as bei port ret us
iš nat ūr os. Nul iet os iš bronz os žin om oj e Paryžiaus
I. Malleset et Cie firmos liejykloje, skulptūros atga
bentos į Krokuvą. Paminklą Vivulskis padarė per du
3
Urbañczyk A., Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, Kraków, 1974,
s. 15.
4
Romerówna H., „Sztuka w Paryýu“, in: Kurier Litewski, 1908,
Nr. 105, s. 2.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2001 / 1–2

ANTANO VIVULSKIO KŪRYBOS KELRODŽIAI

metus – jis atidengtas 1910 m. liepos 15 d., minint
500-ąsias Žalgirio mūšio metines. Šiame kūrinyje at
siskleidė profesinė Vivulskio – skulptoriaus ir archi
tekto branda. Paminklo meninė kalba lakon išk a ir
drauge labai įtaigi. Figūrų ekspresijoje, paviršiaus
modeliavime jaučiama prancūzų moderniosios plas
tikos įtaka (pokarinė paminklo kopija tų bruožų ne
beturi). Paminklo kompozicijos sprendimas gimė ne
iš karto. Paryžiuje, Adomo Mickevičiaus muziejuje,
išlikusi pradinio varianto fotografija, kurioje matyti
dviejų raitelių skulptūros ant postamento. Vytauto
ir Jogailos dilemos Vivulskis nenorėjo spręsti vienos
kurios pusės naudai. Tai visiškai suprantam a, nes
pats jautėsi unijinės Tėvynės sūnumi. Vėliau, mece
natui pageidaujant, palikta tik Jogailos skulptūra.
Klasikinę raito valdovo paminklo schemą Vivulskis
praplėtė, postamento papėdėje įkomponuodamas Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto figūrą ir siuže
tines grupes. Juozas Tumas-Vaižgantas įspūdžiuose
iš atidengimo iškilmių akcentavo, jog kūrinys esąs
lietuviškos dvasios: susimąstymo nuotaikos jame dau
giau, negu didžiavimosi ir pompastikos5. Atkreiptinas
dėmesys į personažų vidinę energiją ir išorinę jėgą –
tai ne vien Žalg ir io mūš io kar iai, bet ir simb ol išk i
atgimstančios tautos herojai.
Antra Vivulskį įkvėpusi meninė idėja buvo kryžius.
Jis ieškojo tinkamos skulptūrinės ir architektūrinės
šio simbolio interpretacijos. Idėja nuosekliai išplaukė
iš paties menininko dvasinio būvio. Namie ir Chyrovo
gimnazijoje gautas auklėjimas bei vėlesnė patirtis vis
labiau stiprino suvokimą, jog tarnystė menui ir Tėvy
nei yra tarnystės Dievui išraiška, konkreti jos forma.
Kryž ius – krikšč ion išk o tik ėjim o ašis – tur ėjo būt i
dažnas jo apmąstymų objektas. Tai matyti iš eskiziškų
kompozicijų Evangelijos temomis – Kristus Alyvų so
de, Kristus vainikuojamas erškėčiais, Nukryžiavimas
(jos saugomos Lietuvos Dailės muziejuje).
Architektūroje kryžiaus forma pirmąkart atsiranda
Šiluvos koplyčios 1903 m. eskize, pagrindinio fasado
kompozicijoje. Čia ji negatyvi (įgilinta), o 1905–1906 m.
proj ekt e – išk il i 6. Morsk ie Oko kopl yč ios 1907 m.
projekte kryžiaus pavidalas statinio korpuse dar ne
ryškus, o 1911 m. variante jis jau lemia visą koply
čios arc hit ekt on ik ą. 1905 m. suk urt am e Krok uv os
bažnyč ios konk urs in iam e proj ekt e vien ą dom in uo
jantį bokštą iš priekio tarsi apglėbia monumentalus
kryžius7. Kitame, dvibokščiame variante8, kryžiaus
simbolio įjungimas į pastatą plėtojamas dar drąsiau.
Kryžiai išdėstyti visose bokštų pusėse, kryžiaus forma
Tumas-Vaižgantas J., „Iš Kriokuvo“, in: Viltis, 1910, Nr. 82–87.
M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Mg–2264 (1903); Kultūros paveldo
centro Architektūros muziejus, AKP–590/1–7 (1905–1906).

Antanas Vivulskis. Šiluvos koplyčia.
Projekto eskizas. 1903. KČDM

suteikta pagrindiniam langui virš portalo ir transep
tų langams. Panašiai komponuotas ir kiek vėlesnis
vienb okšt is Viln iaus Švč. Jėzaus Šird ies bažn yč ios
variantas. Lotyniško kryžiaus forma, kuri krikščionių
sakralinėje architektūroje simbolizuoja išganymo ke
lią, iš įprastinio paslėpto būvio (plano) perkeliama į
išoriškai regimą pavidalą (fasadus). Plastinė kryžiaus
interpretacija buvo Vivulskio atradimas – nieko pana
šaus nepasitaiko nei amžininkų darbuose, nei anks
tesnių epoc hų arc hit ekt ūr oj e. Šią form ą aut or ius
įvairiai varijavo, netgi bandė įkomponuoti paminklų
postamentuose. Deja, realizuota ji tik viename kūri
nyje – Šil uv os kopl yčioj e. Kryžiaus int erp ret ac ij os
plastinį originalumą pastebėjo XX a. ketvirto dešimt
mečio architektai, rengę Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios

5

7

6

8
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Nasz Kraj, Lwów, 1910, Nr. 84, s. 5.
Êycie ilustrowane, 1907, Nr. 10, s. 74–75.
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Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė

Vilniuje užbaigimo projektus. Projektų yra net keletas,
neretai jie klaidingai priskiriami pačiam Antanui Vi
vulskiui. Improvizuodami jų autoriai kryžiaus formą
taip stilizavo, jog vidinę prasmę visiškai užgožė išori
nis efektingumas.
Naujos, neišbandytos užduotys Vivulskiui teko Pir
mojo pasaulinio karo metais. Pasinaudodama valdžių
kaita, Vilniaus visuomenė skubėjo įamžinti brangias
vietas ir įvykius. Vivulskiui užsakyti net trys memo
rialinio pobūdžio darbai; visuose juose vienaip arba
kitaip int erp ret uot a kryžiaus tem a. 1916 m. vas ar ą
pranciškonų vienuolių kankinių atminimui ant Plikojo
kalno pastatytas Trijų Kryžių paminklas. Vivulskis jį
kūrė iš gelžbetonio, sujungdamas architekto ir skulpto
riaus patirtį. Kryžiaus forma, nesaistoma papildomų
funkcijų (pastato struktūros), čia suskamba visa pil

Antanas Vivulskis.
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios Vilniuje projektas.
(Êycie ilustrowane, 1907, Nr. 10)
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natve ir grynumu. 1917 m. rugpjūčio mėnesį Pilies kal
ne, ant Zigmanto Sierakausko ir kitų 1863 m. sukilėlių
kapo pastatytas medinis kryžius9. Įprastą Lietuvoje
medinio kryžiaus pavidalą Vivulskis papildė moder
niai stilizuotais inkaro ir širdies motyvais. 1917 m.
spal io 14 d. Viln iuj e buv o švenčiam os Kosciuškos
100-osios mirties metinės; ta proga Šv. Jono bažnyčioje
pašventinta paminklinė lenta, Vivulskio padaryta iš
gipso. Figūra, įrašas ir kiti atributai įkomponuoti į
nul aužt o kryž iaus pav id al o plokšt ę. Tai pask ut in ė
Vivulskio kūryboje variacija kryžiaus tema.
Trečią meninę idėją žodžiais yra išsakęs pats auto
rius. Laiške, rašytame 1903 m., ruošiantis proj ekt uot i
bažnyčią Krokuvoje, jis kalba apie pastatą-paminklą:
„kad ang i [bažnyčia] statoma tarsi paminklas Jėzaus
Širdies garbei, patsai statinys turi būti paminkliškas ir monumentalus, masyvus ir ga
lingas, imponuojantis savo visuma“10.
Bažn yč ia – gelbst inč io Noj aus laiv o
metafora, bažnyčios pastatas gali bū
ti paminklu, talpinančiu įvairiausias
statytojų intencijas. Paminkliškumas
būdingas visoms Vivulskio projektuo
toms bažnyčioms ir koplyčioms.
Ankstyviausio ir vienintelio užbaig
to statinio – Šil uv os kopl yčios – pa
skirt is ypatinga: ji žymi Švč. Mergelės
Mar ij os aps ir eišk im o viet ą. Pas tat o
forma primena obeliską; įėjimo pusėje
fasadą skaido kryžius, kitose pusėse –
dideli smailiaarkiai langai. Prieangiai
su kol on ėlėmis ir drož in ėtais lel ij ų
orn am ent ais buv o pad ar yt i iš me
džio (sun aik int i keič iant mūr in iais
1956–1959 m.). Paul ius Gal aun ė
Šiluvos koplyčioje įžvelgė lietuviškų
varpinių tūr io atk art oj im ą11, o Kazi
mieras Jasėnas – lietuviškų kryžių ir
Egipto pilonų motyvus12. Iš tikrųjų tai
obelisko įvaizdis, kurį architektas dar
akivaizdžiau nei Šiluvoje panaudojo
Morskie Oko koplyčioje. Obelisko for
ma visų pirma asocijuojasi su Egipto
kultūra, nors buvo plačiai naudojama
9
Ruszczyc F., Dziennik, cz. 1, Warszawa, 1994,
s. 302.
10
Iš Antano Vivulskio laiško, saugomo Kroku
vos jėzuitų archyve (sign. 1293–I k.2.); cit. pagal:
Stefañski K., „Antoni Wiwulski jako architekt“, in:
Biuletyn Historii Sztuki, 1994, Nr. 1–2, s. 66.
11
Galaunė P., „Architektas skulptorius Antanas
Vivulskis (1877–1919)“, in: LTSR architektūros
klausimai, t. 3, Vilnius, 1966, p. 416.
12
Jasėnas K., Visuotinė meno istorija, t. I, Min
tauja, 1923, p. 520.
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vėlesniais laikais. Abiejų koplyčių (Šiluvos ir Morskie
Oko) forma maksimaliai kondensuota ir dėl to įtaigi.
Tai labiau skulptoriaus, negu architekto kūriniai.
Bažnyčios tūrį komponuoti sunkiau – jis išskaidy
tas, prasminiai akcentai sudaro pulsuojančią seką.
Vivulskį architektą formavo Vienos mokykla, kurioje
jis įgij o akad em in ius pag rind us, tač iau nė kiek ne
menkesnę įtaką darė Paryžius. Projektuodamas baž
nyčias, Vivulskis rėmėsi XIX a. prancūzų istorizmu,
ypač jam būd ing u neo rom an ik os stil ium i. Perė mė
romaninių bazilikų tūrio schemą, fasadų skaidymą.
Nea bej ot in ą pov eik į darė Sacré-Cњur bažn yč ia ant
Monmartro kalvos Paryžiuje (1876, arch. Paul Abadie),
skirta ŠvenčiausiosJėzaus Širdies kultui, intensyviai
plintančiam katalikiškuose kraštuose. Jos konkursui
buvo pateikta daug projektų, kuriuose kartojosi didžiu
lis kupolas ir virš jo iškelta Kristaus statula. Panašią
kompoziciją turėjo Švč. Mergelės Marijos – jūrininkų
globėjos bažnyčia, 1864 m. pastatyta ant jūros kran
to Marselyje – jos bokštą vainikuoja Dievo Motinos
skulptūra. Bažnyčių architektūroje Vivulskis siekė
maksimalios sakralumo raiškos, kurios pavyzdys jam
buvo kupolinė bazilika, perėmusi gyvą ankstyvosios
krikščionybės dvasią.
Ant an as Viv ulsk is pirm ąk art Liet uv oj e ir Lenki
joje bažn yč ios pas tat ui pan aud oj o gelžb et on į. Šią
naują konstrukciją anksčiausiai įsisavino prancūzų
architektai. Kai Vivulskis atvyko mokytis į Paryžių,
Monmartre buv o stat om a Anat ol e’io Baud ot sup ro
jekt uot a Šv. Jono Evangelisto bažnyčia iš gelžbetonio
(1897–1904). Vėliau jis tikriausiai matė Antonio Gaudi
pastatus Barselonoje. Tačiau išoriniai naujos techni
kos efektai Vivulskio neviliojo; jis liko ištikimas tra
dicinei sakralinio pastato erdvės ir plano sandarai.
1905 m. Vivulskis laimėjo Švč. Jėzaus Širdies baž
nyčios Krokuvoje konkursą. Apdovanotas dvibokštis
pastato variantas, tačiau dėl brangumo jis nebuvo įgy
vendintas. Tą patį projektą 1907 m. autorius pasiūlė
numatytai statyti Švč. Jėzaus Širdies titulo bažnyčiai
Vilniuje. Statinio kompozicijoje svarbiausias akcentas
sutelktas į kupolą su Kristaus statula Jėzaus Širdies
atvaizde. Tai užuomina į teologinį Bažnyčios sutapa
tinimą su mistiniu Kristaus kūnu. Tačiau skulptūros
plastinio sprendimo Vivulskis neišbaigė. Realizavimui
jis parengė vienbokštį pastato variantą. Panašiai, kaip
Paryžiaus Sacré-Cњur bažnyčioje, bokštas priglaustas prie aps id ės. Jis tur ėjo būt i 80 metr ų aukščio,
smarkiai aukštesnis už kupolą ir tapti nauja vertika
lia dominante Vilniaus panoramoje. Tai komplikavo
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kupolo kompoziciją – pastarojo montavimą architek
tas vis atidėliojo, matyt, norėdamas patobulinti pir
minį sumanymą. Tačiau nei bokšto, nei kupolo sta
tyti nepradėjo. Per 1913–1915 m. buvo sumontuotas

Antanas Vivulskis. Morskie Oko koplyčios projektas.
1911. K. Stefanskio piešinys.

gelžbetoninis pagrindinio korpuso karkasas, iš lauko
apmūrytas plytų sienomis. Modernios konstrukcijos
matėsistatinio viduje. Porą metų sėkmingai vykusią
bažnyčios statybą nutraukė karas ir Vivulskio mirtis.
Architektai, XX a. ketvirtame dešimtmetyje rengę jos
užbaigimo projektus, smarkiai nutolo nuo pirminės Vi
vulskio idėjos. Projektai liko neįgyvendinti, o bažnyčios
pastatas, 1917–1962 m. buvęs sakralinės paskirties,
sunaikintas mūrijant statybininkų kultūros rūmus.
Vivulskio meninės idėjos rezonavo to meto visuome
nės lūkesčiams, tarsi versmė gaivindamos originalios
kūrybos ištroškusią amžiaus pradžios kultūrą. Dėl to
jo kūriniai buvo ir tebėra patrauklūs. Tyrinėtojai šį
autorių neretai laiko modernistu, absorbavusiu pran
cūzų mokyklos įtakas, bei gelžbetonio panaudojimo
pionieriumi Lietuvoje. Reikėtų atkreipti dėmesį, jog
novac ij os Viv ulsk io darb uos e buv o tik priem onė.
Idėjos ir tiksl ai šį men in ink ą glaud žiai sus iej o su
tradicijomis.
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Apie kultūros politiką
Irena Vaišvilaitė

Praėjusių metų pabaigoje Atviros Lie
tuvos fondas pristatė nepriklausomai
finansų analitikei Margaritai Star
kevičiūtei užsakytą Lietuvos kultūros
finansavimo analizę. Pagrindinė jos
išvada buvo negailestinga – iš esmės
Lietuvos kultūrai skiriamus pinigus
„suėda“ nepersitvarkiusio, sovieti
niais laikais susiklosčiusio kultūros
įstaigų ir institucijų tinklo išlaikymas.
Pats tas tinklas yra neefektyvus,
besirūpinantis visų pirma savo
išlikimu ir todėl labai blogai tenki
nantis Lietuvos 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 paskutinėje
vietoj e būna ir socialiniai sumeti
mai – pirmininko žodžiais tariant, už
Nacionalinę premiją skurstantys me
nininkai gali bent vaistų nusipirkti.
Vargu ar galima geriau pristatyti
kultūros kūrėjų aplinkoje paplitusį
požiūrį į kultūros finansavimą.
Jau dešimt metų Lietuvoje kalbama
apie kultūros politikos gaires, bet
jokių esminių pakitimų šioje srityje
nematyti. Finansiniai valstybės sun
kumai kultūros prioritetų nebuvimą
tik paryškino. Kultūrai skirtų pinigų
nepakanka vegetuojančioms kultūros
institucijoms išlaikyti. Jos užsiima
lobizmu, siekdamos kaip įmanoma
daugiau išpešti iš pustuštės vals
tybės kišenės. Kultūrai skirti pini
gai yra pa(si)dalijami. Dalijimo(si)
logika skatina kultūrinių institucijų
vadovus geruoju ir bloguoju bandyti
patekti kuo arčiau pinigų skirstymo.

48

Pakanka pažvelgti į įvairių kultūros
finansav imą remiančių komisijų ir
komitetų narių sąrašus – per pasta
ruosius dešimt metų juose įsitvirtino
kūrybinių sąjungų ir nacionalinių
kultūros institucijų atstovai arba net
vadovai. Procesas akivaizdus. Pavyz
džiui, Nacionalinės premijos komitetą
prieš dešimt metų sudarė visų pirma
kritikai. Būtent todėl pačių pirmųjų
Nepriklausomybės metų Nacionali
nės premijos buvo „neortodoksinės“,
žym inč ios tikrai Lietuvos kultūrai
svarbius reiškinius. Tačiau pamažu
įvyko „restauracija“ – Nacionalinės
premijos komisijoje kaip ir kituose
komitetuose atsidūrė kūrybinių sąjun
gų pirmininkai ir Nacionalinė premija
vis labiau tapo pa(si)dalijama.
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 viešus du
omenis, akivaizdu, kad liūto dalį iš
kultūros finansavimo pinigų gauna
būtent kūrybinės sąjungos ir kai ku
rios nacionalinės kultūrinės insti
tucijos. Sudėjus tiesiog inį biudže
tinį finansavimą, leidinių rėmimą,
valstybės remiamus projektus bei
valstybės mokamas stipendijas, susi
daro nemažos iš biudžeto skiriamos
sumos, kurios dažnai jokiu pavidalu
nepasiekia kultūros vartotojo.
Vienu žodžiu, šiuo metu kultūros
finansavimas visų pirma siej amas
su kultūrininkų rėmimu. Soviet inė
logik a. Nesunkiai būtų galima nustatyti, kada ta logika vėl sugrįžo
į Kultūr os min isteriją, bet tai ne
mūsų reikalas. Svarbiau tai, kad kol
kas negirdėti jokių kalbų apie vals

tybinės kultūros politikos keitimą.
Kalbama tik apie tai, kad pinigų
kultūrai nepakanka, ir kaip stygiaus
įrodymas pateikiamas skurstantis iš
nesenos praeities pavel
dėtas kultūros institu
cijų tinklas ir profesio
nalūs kultūros kūrėjai.
Į „kultūros“ pinigus įs
kaičiuojama viskas – ir
lėšos šildymui, remon
tams, darbuotojų algoms,
ir lėšos kūrybinėms są
jungoms bei jų nariams, tad nenu
ostabu, kad dažn ai nelieka pinigų
veiklai – par odoms, eksponat ams
įsigyti.
Dėl to ištinka dvejopa bėda – visų
pirma kult ūros darbininkai yra
valstybės išlaikomi, jiems nesudaro
mos nei sąlygos, nei būtinybė tuos
valstybės kultūrai skiriamus pinigus
užsidirbti. Todėl jie ir žiūri į kultūros
pinigus kaip į pašalpą. Ne paslaptis,
kad daugelyje kultūros instituc ij ų
darbo, kvalifikacijos ir uždarbio ryšys
sunkiai pastebimas. Antra, valstybė
nežino, kokią naudą jos išleisti pinigai
duoda. Žinojimui 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
gesnės visuomenės yra pasiekusios
aukštesnį ekonominės pažangos lygį.
Antra vertus, ekonomiškai išsivys
čiusiosvisuomenės daugiau išleidžia
kultūrai. Žinoma, ryšys nėra mecha
niškas, 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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pastabos
nomikos reguliavimo. Ši idėja buvo
labai gyva Didžiojoje Britanijoje. Prak
tika parodė ką kita. Toli eiti nerei
kia – pakanka ir Lietuvos statistikos.
Skaičiai sako, kad mažėjant valstybės
išlaidoms kultūrai, slopsta kultūros
vartojimas. Mažiau kultūrai išleidžia
šeimos, mažėja teatrų, koncertų,
muziejų lankytojų. Tai nėra būdinga
vien Lietuvai. Dvi labai skirtingos
šalys – Italija ir Didžioji Britanija –
pastebėjo tą patį, kad juo maž iau
valstybė išleidžia kultūrai, juo mažiau
visuomenė kultūra domisi.
Todėl būtent pastarąjį dešimtmetį
ir Italijoje, ir Didžiojoje Britanijoje
prabilta apie būtinybę investuoti į
kultūrą. Italija, iki 1990-ųjų pinigus
kultūrai leidusi labai panašiai kaip
Lietuva, susikaupė ir sugebėjo suda
ryti kultūros finansavimo strateginį
planą. Įdomu, kad nedidindami bendrų
biudžeto išlaidų, italai pajėgė su
rasti būdų gerokai padidinti kultūros
finansavimą; vienas šaltinių – lote
rija. Finansavimas yra strateginis,
nebeduodama pinigų tik institucijoms
išlaikyti. Bet nustatytiems priorite
tams pinigų skiriama pakankamai.
Todėl kultūrinės institucijos priverstos
pradėti persitvarkyti ir dirbti efekty
viau. Rezultatų neteko ilgai laukti –
per pastaruosius penkerius metus
šalyje išaugo kultūros vartojimas ir –
nuostabus dalykas – daugiau kultūrą
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
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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 visuomenei.
Jos rėmimas turėtų būti prioritetinis –
tai kultūrinis švietimas, fundamenti
niai kultūros tyrimai, tam tikro
pobūdžio leidyba, kultūros paminklų
bei vertybių saugojimas ir populiar
inimas. Neb ūtinai visos šios sritys
turi būti patikėtos valstybinėms in
stitucijoms. Tačiau valstybės parama
privačioms ar valstybinėms instituci
joms turi būti už jų atliekamą darbą,
o ne už patį jų buvimą.
Na, o kaip su kultūrininkų, visų
pirma – su menininkų, nedirbančių
jok iose institucijose, išlaikymu?
Šiuo metu Lietuvoje nusistovėjo
praktika, kad vienaip ar kitaip valstybė
tuos menininkus išlaiko – moka jiems
socialines pensijas stipendijų, sąjungų
leidinių, tiesioginio sąjungų finansavi
mo ir, ko gero, netgi premijųpavidalu.
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
vienas iš alternatyvių meninės veiklos
finansavimo šaltinių. Atrodo, kad Eu
ropos fondais Lietuvos kūrėjai nau
dojasi savo pastangų, o ne kūrybinių
sąjungų dėka. Klausantis kalbų apie
skurstančius Lietuvos menininkus,
kyla klausimas, kodėl nė viena
kūrybinė sąjunga atskirai ar visos
kartu iš jau dešimti metai valstybės
skiriamų lėšų bei savanoriškų sąjungų
narių įnašų nėra sudariusios meni
ninkų savišalpos fondo, kuris reika
lui esant galėtų padėti bėdon pa

puolusiems mūzų tarnautojams?
Ir tai tik vienas klausimų, kurie dėl
mūsų išlaidų kultūrai kyla kasdien.
Galima paminėti ir kai kuriuos kitus.
Kodėl taip įkyriai bandoma išleisti
krūvą pinigų vadinamųjų valdovų rū
mų Vilniuje pastatymui, o rengiamasi
uždaryti Lietuvos istorijos ir kitus
lituanistinius institutus? Kodėl Vil
niaus universiteto bibliotekos durims
skiriamos lėšos, už kurias tai pačiai
bibliotekai būtų galima dešimčiai me
tų į priekį užsakyti geros mokslinės
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 investavimą
į švietimą, tačiau neteko girdėti, kad
kas nors kalbėtų apie investavimą į
kultūrą. O gaila, nes investavimas
be strategijos neįmanomas. Kol kas,
leisdama pinigus „kultūrai“, Lietuvos
valstybė nežino, ko ji tomis išlaidomis
siekia – taigi elgiasi trumparegiškai.
O tai reiškia, kad trumparegiškai
ir oportunistiškai gyvena bei veikia
nuo valstybės priklausančios kultū
ros institucijos. Tuo tarpu visuomenė
kultūra domisi vis mažiau. Kol kul
tūros ministerija bus tik menkas ar
didesnes lėšas skirstanti institucija,
reikalai nesikeis. O taip bus tol, kol
visuomen ė nepradės žiūrėti nors
kiek toliau į priekį ir galvoti ne vien
apie polit in ius, bet ir apie sociali
nius tikslus.
Kokia tokio dabartinio trumpare
giškumo priežastis? Būkime sąžinin
gi – labai menka bendroji visuomenės
kultūra. Visuom enės laisvėjimas
tai atveria vis negailestingiau. Pa
vyzdžių, deja, daug. Tik kol kas tai
nesuv okiama kaip bendr a, visos
vis uomenės problema. Kaltinama
žinias klaida, politikai, verslin in
kai, amerikietiška arba rusiška pop
kultūra. Matyt, dar reikia laiko, kad
suvoktume, kokioje duobėje iš tikrųjų
sėdime – tada gal ir pradėsime galvoti,
kaip iš jos kapstytis.
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apžvalga
Karibai: taip toli, taip arti
Rūta Tumėnaitė

Viešas kelionės įspūdžių pasakoji
mas yra gana nedėkingas dalykas. Vi
sų pirma, kyla pavojus primesti skai
tytojui vienokį ar kitokį aplankytos
šalies vaizdą ir pernelyg įkyrėti kone
kiekviename sakinyje šmėkščiojančiu
pirmu asmeniu. Kita vertus, sunku
nut yl ėt i apie tok ias viet as, kur ios
net ir tol im esn ių kel ion ių rag av u
siems tautiečiams skamba egzotiškai.
„Trinidadas ir Tobagas, Gajana, Šv.
Liucijos sala? Ar tai tik ne Afrikoje?“
– klausdavo kone kiekvienas sutiktas
paž įst am as, kur iam pas id žiaugd a
vau gavusi kvietimą į šiose Karibų
šalyse UCIP (Tarptautinės katalikų
spaudos sąjungos) jauniems žurna
listams surengtą vadinamąjį Vasaros
universitetą. Šiemet į jį susirinko 23
žurnalistai iš 14 valstybių. Tokiais
trijų savaičių pažintiniais seminarais
UCIP siekia, kad jauni žurnalist ai
bent trumpai „pasinertų“ į kokią nors
kultūrą, patirtų betarpišką sąlytį su
ja, išmoktų į kiekvieną įvykį pažvelgti
tenykštės tikrovės akimis ir sugriautų
išankstinius nusistatymus. Daugeliui
vaizduotėje Karibai siejasi su smėlė
tais paplūdimiais, smaragdo žalumo
jūra ir sodriu atogrąžų įdegiu, tačiau
pats renginio sumanymas įpareigoja
nepaversti pasakojimo vien turistinę
brošiūrą primenančiais fragmentais,
o verčiau pasamprotauti, kaip giliai
galima „panirti“ į kasdienybę žmonių,
gyvenančių tiesiogine prasme už jūrų,
marių, vandenynų.

Rūta tumėnaitė (g. 1972) – „Mažosios
studijos“ redaktorė.
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Trinidadas
Pažintis su Karibais prasidėjo nuo
Trin id ad o, daug iau neg u pusa nt ro
mil ij on o gyv ent oj ų tur inč ios sal os.
Kaip ir visas Karibų salynas, iki pat
nepriklausomybės paskelbimo 1962
m. Trinidadas buvo kolonija, tačiau
kolonijinę praeitį šiandien mena ne
bent pompastiškai skambantys gatvių
pavadinimai ar apirę to laiko namai
smailiais stogais ir drožinėtais veran
dų stulpeliais. Jau pačią pirmą dieną
mūsų grupei paskaitą skaitęs vietos
universiteto ekonomikos profesorius,
gars ėj ant is orig in al iom is idėj om is,
patarė neieškoti Karibuose jokios ro
mantikos ar egzotikos, mat Karibus
sukūrusios globalinės pajėgos, todėl
ir jų visuomenė, kultūra, civilizacija
yra ekonomikos, investuotojų, išorinio
pasaulio kūrinys. Jo tvirtinimu, šis
procesas buvęs abipusis, mat Europa,
Afrika, Azija ar Amerika, palikusios
pėdsakus Karibuose, tik jų dėka pradė
jo suvokti savo tapatybę. Profesoriaus
nupieštas Karibų paveikslas primi
nė savotišką mikropasaulį, kuriame
gyvena įvairiausių rasių, tautybių,
kultūrų ir religijų atstovai, o Trini
dadas, jo tvirtinimu, šia prasme esąs
„karibiškiausias“ iš visų Karibų. Išties
čia vienoje gatvėje rasi ir katalikų
ar ang lik on ų bažn yčią, ir ind uistų
šventyklą, ir musulmonų mečetę ar
afrikiečių orisa religijos išpažinėjų
maldyklą, čia indų, kinų ar afrikie
čių kilm ės kaim yn ai švenč ia vien i
kitų šventes. Galbūt tokį pakantumą
skatina vien Karibų kultūrai būdin
gas pap rot ys, vad in am as ang lišk u
žodžiu liming, kurio reikšmės nėra

žodynuose ir kurią nuo pat atvykimo
kartu su kolegomis bandėme išsiaiš
kinti. Liming apytikriai reiškia laiko
leidimo būdą, kai susirenkama prie
stal o ir val and ų val and as vaiš in a
masi, šnek uč iuoj am as i, dal ij am as i
prabėgusios dienos įspūdžiais. Toks
kalbėj im as, žin om a, gal i išv irst i ir
į triukšm ing esn į pas il inksm in im ą,
paprastai prasidedantį vakarop, kai
atslūgsta dienos karštis ir tvankuma.
Regis, panašius įspūdžius sovietiniais
laikais turistai parsiveždavo iš Kubos,
kur, girdi, visi žmonės tiesiog gatvėje
šoka, dainuoja ir džiaugiasi gyvenimu.
Kad ir koks pagaulus būtų liming pa
protys, – o jam neatsispyrė nė vienas
mūsų grupės narys, – jis tėra viena
šios kultūros pusė, pasak tenykščio
antropologijos profesoriaus, gražus
vis uom en ės „lak aus smėl io“ pav ir
šius, po kuriuo kunkuliuoja įvairios
srovės ir skirtingų visuomenės grupių
priešiškumai. Prisimindama Trini
dade praleistą savaitę, suprantu, jog
geriausiu atveju tik slystelėjau šio
margaspalvio tautų ir kultūrų katilo
paviršiumi, taip ir neužgriebusi tų
jo ingredientų, kurie leistų pasijusti
šios vis uom en ės dal im i. Trin id ad e
kuo aiškiausiai patyriau, kaip jau
čiasi žmogus, beveik visais atžvilgiais
atsidūręs mažumos pozicijoje ir besi
stengiantis atrasti nors menkiausią
sąsają su gimtąja aplinka, pajutau,
kaip toli nuo čia senoji geroji Europa,
kurios šimtamečius pėdsakus užklojo
kitos kultūros. „Europa čia niekam
neįdomi, visi nori į Ameriką, nori to
kio gyvenimo, kaip tenai,“ – paaiškino
viena jauna trinidadietė, keistuvardu
Varna, prisipažinusi turinti daugeliui
jos draugų svetimą svajonę – pamatyti
Paryžių...
Gajana
Reikia pasakyti, kad vienu požiūriu
į bendras paraleles tarp Karibų jūros
baseino ir Lietuvos galėjau gilintis nuo
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pat kelionės pradžios, mat visas salas
kis tik suaktyvino demokratinį sąjū
mus lydėję katalikų veikėjai teigė,
vienija kolonijinė praeitis, o daugu
dį, panašiai kaip kunigo Popieluszko
jog šalyje yra socialistinė santvarka.
ma jų palyginti neseniai, prieš 20–40
mirtis išjudino Solidarumo judėjimą
(Ko gero, panašiai Vakarų analitikai
metų, tapo nepriklausomomis vals
Lenkijoje.
mėgina apibrėžti Rusijos santvarką.)
tybėmis ir dar iki šiol mokosi gyventi
Didžiųjų permainų laikas šioje vals
Tokių prieštaravimų niekaip negalėjo
ir dirbti savarankiškai. Iš visų trijų
tybėje sutapo su politiniais pokyčiais
suprasti kolegos iš senas demokratijos
aplankytų valstybių Trinidadas gali
Europoje po Berlyno sienos griuvimo.
tradicijas turinčių valstybių, tuo tarpu
pasigirti ilgiausiu nepriklausomybės
Pasaulis keitėsi, komunizmas staiga
aš pasijutau lyg grįžusi keliolika metų
„stažu“, todėl mažai kas čia priminė
liovėsi būti geopolitinė problema, su
atgal, tarsi klausyčiausi kokio nors
gimtosios Lietuvos tikrovę, kuri vi
švelnėjo ir režimas Gajanoje. Iki pat
pol it in io funkc ion ier iaus užs ien iui
siškai netikėtai atgijo Gajanoje. Apie
1990 m. amerikiečiai kartojo tol remsią
skirtos propagandos apie sovietinio
ją iki kelionės žinojau tik tiek, kad
diktatūrą, kol neatsiras nekomunis
gyvenimo privalumus. Baimė, privers
tai mažytė valstybė Pietų Amerikos
tinė alternatyva. 1992 m. buvusiam
tinis tylėjimas, tiesos nesakymas arba
šiaurėje, įsiterpusi tarp Venesuelos,
JAV prezidentui Jimmy’iui Carteriui
dvejopa tiesa – viena saviems, kita už
Sur in am o ir Braz il ij os, trad ic išk ai
steb int, įvyk o pirm iej i po daug el io
sieniečiams, – ši iki skausmo pažįsta
laikoma Karibų baseino dalimi.  
metų demokratiški rinkimai. Įdomu,
ma Lietuvos patirtis atgijo ten, kur to
1952 m. dar Britų kolonijos sudė
kad pirmu laisvai išrinktu prezidentu
mažiausiai tikėjausi. Praeities našta
tyje Gajana gavo plačios savivaldos
tapo kadaise radikalios marksistinės
atsispindi ir pačių žmonių laikysenoje.
teises, tačiau jau kitais metais, kilus
partijos lyderis Jaganas. Nors režimo
Mūsų grupę lydėję katalikai disidentai
komunistų perversmo pavojui, šaly
metai nepaprastai nusmukdė Gajanos
tarsi nuolatos mėgino užbėgti už akių
je buvo įvesta nepaprastoji padėtis.
ekonomiką ir daugiaukaip pus ę ša
galimiems priekaištams dėl prasto Ga
Amerikiečiai ir britai nusprendė remti
lies gyv ent oj ų pri-vertė emigruoti,
janos įvaizdžio pasaulyje, dėl skurdo,
nuos aik esn ę iš dvie jų vyr auj anč ių
dar ir šiandien gajaniečių santykiai
dėl pavojingos kriminogeninės situaci
Gajanos prosocialistinių partijų, mat
su praeitimi labai sudėtingi. Gajana
jos ir pan. Visai kaip mūsų tautiečiai
antr oj i bev eik par aid žiui laik ės i
iki šiol palaiko mįslingus ryšius su
Sąjūdžio laikais ir pirmais metais po
marksistinės linijos ir palaikė glau
Šiaurės Korėja (šiuo metu sostinėje
nepriklausomybės paskelbimo, kai iš
džius ryšius su Fideliu Castro Kuboje
Džordžtaune vyksta jos lyderio gimta
visų jėgų stengėmės parodyti laisvo
ir Sovietų Sąjunga. Pamažu nuosai
dienio proga surengta paroda), žmonės
jo pasaulio atstovams, jog esame čia
kiosios partijos lyderis Burnhamas
vis dar baiminasi viešai prabilti apie
ir norime būti žinomi, ir kartais per
suėmė visą valdžią į savo rankas, ir
Burnhamo režimo blogybes. Valdžios
daug pasiduodavome aukos komplek
Gaj an oj e įsiv yr av o
pol it in ė dikt at ūr a.
Aštunto dešimtme
čio pradžioje į kovą
su režimu pakilo Ga
janos Katalikų Baž
nyčia, kartu su sa-
vo laikr ašč iu The
Cath ol ic Stand ard
tapus i pag rind in e
žmog aus teis ių gy
nim o trib ūn a. To
lesn ė įvyk ių raid a
daug kuo prim en a
disidentinių judėji
Anglikonų bažnyčia Suramos kaime Gajanoje. Lisos Benoit nuotrauka
mų kov ą su kom u
nist in iais rež im ais
Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybėse. Devinto dešimtmečio
struktūrose dar ir šiandien yra nema
sui. Šiandien gajaniečiai irgi mokosi
prad žioj e Bažn yč ios pers ek ioj im as
žai Sovietų Sąjungos bičiulių.
laisvės, o po ilgų diktatūros metų ne
Gajanoje tapo itin aršus, režimas nu
Užsienio reikalų ministerijoje mūsų
lengva prisitaikyti prie naujos tvarkos.
ėjo taip toli, jog įsakė nužudyti vieną
grupei buvo primygtinai aiškinama,
„Kai yra diktatorius, „didysis brolis“
aktyviausių laikraščio bendradarbių,
jog šiandien Gajana yra laisvą rinką
ar okupantas, labai aišku, su kokiu
jėzuitų kunigą Darke. Tačiau šis įvy
vystanti kapitalistinė valstybė, nors
priešu kovoti,“ – sakė vienas buvusių
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The Catholic Standard bendradarbių,
pridūręs, jog dabar Gajana išgyvena
staigaus laisvės antplūdžio sukeltą
svaigulį, kai „žiniasklaida kalba, ką
nori,ir niekas negerbia įstatymo, nes
įstatymas siejamas su senuoju režimu,
o laisvę varžo net raudonas šviesoforo
signalas“.
Žvelgiant į Gajanos tikrovę, nūdienė
Lietuva nušvinta pačiomis šviesiau
siomis spalvomis, ir imi slapčia dėkoti
Dievui ir likimui, kad okupacijos metai
nepagimdė tokių rasinių ir etninių
priešiškumų, dėl kurių šiandien Ga
janoje tvyro nestabilumas ir nuolati
nių konfliktų grėsmė. Maža to, nors
Gaj an a gars ėj a mišk ų mas yvais ir
naudingomis iškasenomis, skurdas
čia vienas didžiausių pasaulyje, ypač
indėnų gyvenamuose plotuose šalies
gilumoje. „Čia moterys tyli, ir vyrai
čia geria,…“ – šie lietuviškos baladės
žodžiai tinka beveik kiekvieno indėnų
kaimelio buičiai, kurios pernelyg ne

daina, kuria dėkoja UNICEF už jų
kaime pastatytą kepyklėlę šakniavai
sių papločiams kepti.
Šv. Liucijos sala

Nespėjus atsigauti po gana atšiaurių
išgyvenimų Gajanoje, kelionės marš
rutas mus atplukdė į tikrą ramybės
užutėkį – Šv. Liucijos salą. Šis Karibų
lopinėlis laikomas europietiškiausia
reg iono dalimi, tad gal ne vien dėl
kelionės nuovargio čia pajutau tolimą
namų dvelksmą, kurio niekaip nera
dau Trinidade. Iki galutinai atitekda
ma Britų imperijai, Šv. Liucijos sala
net 14 kartų ėjo iš anglų į prancūzų
rankas, bet kultūrine prasme nugalėjo
pastarųjų įtaka. Prancūzų kolonistų
laikus mena prancūziški vietovardžiai,
jų misionierių dėka šiandien 80% sa
los gyv ent ojų išp ažįsta kat alikyb ę.
Žmonės čia ramūs, orūs, pasitikintys
savimi. Lietuvai pažįstamas mažos
valstybės kompleksas Šv. Liu
cijos salos tikrai nekamuoja.
Čionykščiai žmonės įsitikinę,
jog mažumą galima įveikti kuo
plačiau atsiveriant išoriniam
pasauliui. Nors sunkiai randa
ma stambesniame žemėlapyje,
ši vos 160 000 gyventojų turinti
sala gali pasigirti išauginusi
du Nob el io prem ij os laur ea 
tus: ekonomistą Arthurą Le
wisą ir poetą Dereką Walcottą.
Pastarasis gimtinėje jau spėjo
tapti gyva legenda. Sostinėje
Castries jo vardu pervadinta
cent rin ė miest o aikšt ė, kur i
kažkodėl visada būna užrakin
ta, kaip paaiškino ją saugantis
policininkas, „kad žmonės ne
sumanytų išsitiesti ant žolynų
ar išk yl auti“. Nors pan aš ūs
skvereliai lyg tam ir skirti.
Kosm op ol it išk am e Kar ib ų
Castries Nekaltojo Prasidėjimo katedros sienų
mar
gumyne Šv. Liucijos sala
tapybos fragmentas. Dail. Dunstan St. Omer.
iš
s
i
s
kir ia ir kreol išk u kol o
Lisos Benoit nuotrauka
ritu. Pavaikštinėjus po salos
sudrumsčia nė iš sostinės atvykusio
miestelius ar kaimus, ausis pagauna
eilinio agitatoriaus priešrinkiminiai
kaž in kok į nepaž įst am ą dial ekt ą,
pažadai. Tiesa, kai kur moterys tylė
tarsi anglų, prancūzų ir ispanų kalbų
jimą pertraukia savo pačių sukurta
mišinį. Taip kalbėjo kreolai, baltųjų
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kolonizatorių ir vietos gyventojų pali
kuonys. Šimtmečiais laikyta žemesnių
sluoksn ių šnekt a ir netg i ofic ial iai
drausta, šiandien kreolų kalba ir kul
tūra išgyvena tikrą atgimimą, 1984
m. prasidėjusį kaip tik Šv. Liucijos
saloje. Į kreolų kalbą jau išverstas
Nauj as is Tes tam ent as, kai kur ios
bažnytinės giesmės, o atskiros Mišių
dal ys, pal yd im os kreo l ų šok ių, yra
išraiškingas liturgijos įkultūrinimo
pavyzdys, kokio neaptikome nei Tri
nidade, nei Gajanoje. Kaip ir vietos
meistro Dunstano St. Omero sienų
tapyba Castries Nekaltojo Prasidė
jimo katedros palubėse, vaizduojan
ti tams iav eid į Kūd ikėl į Jėz ų, Mer-
gelę Mariją ir arkangelą Gabrielių,
arba medinis tabernakulis, savo forma
prim en antis ban an o krūm ą, kur is
čion ykšč iams gyv ent oj ams ats toj a
duoną.
Po Gajanoje sukilusių prisiminimų
apie tai, kokia Lietuva buvo, Šv. Liu
cijos sala iškyla tarsi savotiškas mo
delis ateičiai. Ši valstybė neturi tokių
gamt in ių išt ekl ių kaip Trin id ad as,
kurie leistų vystyti sunkiąją pramonę,
bananų pramonę čia baigia nustelb
ti amer ik ieč ių komp an ij os. Tač iau
gamt os apd ov an ot a „atv ir uk in iais“
peizažais, Šv. Liucijos sala stengiasi
kurti kuo svetingesnės šalies įvaizdį,
kuris pritrauktų daugiau turistų, tuo
pat metu puoselėdama ir vietos kul
tūrą bei mokslą. Istorinės aplinkybės,
teritorijos plotas ir gyventojų skaičius
tam tikrai ne kliūtis.
Tokį Karibų paveikslą parsivežiau
po trijų savaičių „nardymo“ šiame tau
tų, kultūrų ir religijų katile, kuriame
visai netikėtai radau ir Lietuvai pa
žįstamų prieskonių. Tūlas skaitytojas
paklaus apie tokių „priartinimų“ vertę
ir panašių programų tikslą apskritai.
Ir nenuostabu, nes sugrįžus iš Kari
bų dažniausiai tekdavo aiškinti, jog
tai nebuvusi nei reklaminė, nei pa
rodomoji ar užsakyta kelionė. Nors
banali tiesa, kad pasaulis yra mažas,
šiandien dažniau siejama su interneto
atsiradimu, UCIP universitetas žur
nalistui šią tiesą leidžia patirti visais
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k u l t ūr a
penkiais poj ūč iais, kad šis skelbt ų
ne vien tai, ką rad o komp iut er yj e,
bet ką jo paties akys matė ir ausys
girdėjo. Tai, kad šiandien pasaulyje
dar kažkam rūpi toks žiniasklaidi

ninkų ugdymo būdas, galima priimti
ir kaip naivią iliuziją, ir kaip netikėtą
dovaną, kuri aplanko tik kartą gyve
nime ir kuria sunku nepasidalyti su
kitais.


Premijų auksas,
begalybės ilgesys
Manfredas Žvirgždas

Turbūt dėsninga, kad beauštant tre
čiajam tūkstantmečiui, galų gale su
laukus Arthuro Clarke’o išpranašauto
ir Gintaro Beresnevičiaus prisiminto
(Metai, 2000, Nr. 12) 2001 metų kos
minės odisėjos starto, ryškėja pakitęs
vartotojų požiūris į knygą, jos nuo
lat įvairiomis progomis pabrėžiamą
svarbą. Didžiausioje Vilniaus preky
bos bazėje spaudinių vertė matuojama
kilogramais, todėl kartais darosi ap
maudu, jog kurio nors romano viršelis
per plonas, o popierius toks trapus:
vadinasi, tiek ir tėra tos išgarbstytos
spausdinto žodžio išminties, kur kas
reikšmingesnis daiktas – arbūzas, ko
pūstas ar dvilitris spalvoto skysčio bute
lis. Aišku, galima tarti, kad skaitytojai
nusigręžė nuo jiems nesuprantamų,
siaurai intelektualų bendruomenei
svarbių problemėlių, kad tik pasisoti
nus kasdiene duona galima maloniai
leisti laiką nuo tikrovės nutolusiame
literatūros mylėtojų ratelyje.
Bes ib aig ianč ių met ų ryšk iaus ia
žvaigžde laikytinas Juozas Erlickas: iš
peties padirbėta didžiausiame dienraš
tyje, galimas pirkėjas įtikintas sąmo
jinga reklama (šmaikštūs interviu, pri
statymai muzikos klubuose), tinkamai
parinktas paleidimo į apyvartą laikas
– fundamentalus veikalas skambiu,
šiandien jau kiekvienam įkandamu
pavadinimu History of Lithuan
 ia skir
tas anaiptol ne apdulkėjusiam erudito
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archyvui; jį malonu aptikti po Kalėdų
egle, prispyrus reikalui iš jo patogu
semtis citatų nelabai oficialiam nau
jamečiam tostui. Turi knygelės savo
likimą, tačiau gal bent šiai fortūna bus
palankesnė – galbūt neprireiks kitokią
vertybių skalę atspindinčių parduotu
vės svarstyklių. Lietuviškų papročių
autentišką absurdą tiriantys tekstai,
surinkti į daiktą, be abejo, bus įdomūs
antropologams ir postmodernizmo te
oretikams, nesibijantiems pasinerti į
karnavalo siautulį: „Karnavalizacija
yra chtoniškojo vaizdijimo elementas
[...]. Naratyvo, kalbos karnavalizacija
atveria ideologijų, visuminio vaizdo
plyšius, trūkius, kurie valdančio na
ratyvo paprastai užglaistomi“1. Talen
tingas ir tikrovės impulsams jautrus
kūrėjas vengia susitapatinti su poli
tikų rimtu veidu skelbiamais mitais
apie reformas, šviesią ateitį, tęsiamas
šaunias tradicijas. Pasirinkta ironiko
kaukė turėtų apsaugoti nuo įsiparei
gojimų konformistinei pseudokultūrai,
artimai ir valdžios viršūnėms, ir vie
šuomenei, retkarčiais susirūpinančiai
ne vien savo kiemo intrigomis, bet ir
tuo, „kaip žmon ės gyv en a“. Tač iau
įtempt a iron iz uoj anč ioj o laik ys en a
po kurio laiko ir jam pačiam pasirodo
1
 Ališanka E., „Lietuvos kultūros postmo
dern ėj im o link mės“, in: Met ai, 2000, Nr.
12, p. 97.

varginanti: karnavalas nusitęsia iki
begalybės, įsilinksminę jo dalyviai ne
nori palikti saugios teritorijos, į kurią
prasiskverbiantys tikrovės reiškinių
atšvaitai be ceremonijų suardomi, o
įgudusiam lošėjui darosi nebesunku
atspėti, kaip šis žaidimas plėtosis to
liau. Naujovės čia nepageidaujamos,
jų netoleruoja karnavalo bendruomenę
sutelkiantis etiketas. Naivu manyti,
kad Erlicko režisuojamo ironiško po
kylio eiga neprognozuojama: rituali
nė kelionė iš Fabijoniškių į Jeruzalę
sąm on ės „žem ėl ap yj e“ prim en a vis
siaurėjantį ir galop užsiveriantį ratą:
šmaikštusis herojus tampa panašus į
Nykos-Niliūno regėtą karalių, gyvenu
sį ir puotavusį sienoje. Atrodo, ir ironi
ja neišvengia sąstingio grėsmės.
Rašančiuosius apie kultūrą dar ilgai
jaudins kūrėjo ir rinkos santykiai, ret
sykiais peržengiantys korektiškumo
ribas: rašytojo interesai dažniausiai
pažeidžiami leidybos lygmenyje, ta
čiau pasitaiko atvejų, kai plunksnos
brol ių gild ij os nar ys pats rod o ini
ciatyvą taikytis prie verslo taisyklių.
Pakvimpa tikru skandalu, kai išlei
džiama kokia nors „Grūto parko lyri
ka“ – antologija, persunkta šališkumu:
esą nėra ko kaltinti visą gyvenimą tar
navusius režimui, jei net Bradūnas,
Blekaitis, Juškaitis ar Martinaitis yra
šį tą „raudono“ parašę! Mindaugas
Kvietkauskas, pabrėždamas juridinį
autorinių teisių pažeidimo aspektą
(nebuvo net pranešta apie pakartoti
nį senų eilėraščių perspausdinimą),
įžvelgia čia ir moralės dėsnių nepai
sančios komercijos šešėlį: jis laikąs
šį abej ot in os šlov ės rink in į „pačiu
gryniausiu ir brandžiausiu lietuviš
kos bazės gaminiu“2. Sunku pasakyti,
ar knyga sulauks didesnio finansinio
pasisekimo, nebent jei laikytume ją
tinkama dovanėle nekenčiamai uošvei
ar buvusiam viršininkui. Sudaryta
paminant etikos reikalavimus, sie
kiant suvesti sąskaitas ir atkeršyti
už asmenines nuoskaudas, ji negali
2
 Kvietkauskas M., „Urmu“, in: Metai, 2000,
Nr. 11, p. 99.
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k u l t ūr a
obj ekt yv iai ar bent pat enk in am ai
atspindėti sovietinės epochos kultū
rinio nuosmukio. Tai tėra priemonė
politiškai atsiteisti ir pasipelnyti iš
svetimų skaudulių.
Vis dėlto menkystų išpuoliai kiek
pagyvina apsnūdusią literatūros rin
ką: pagaliau dėmesio centre vėl atsi
duria savi, neverstiniai autoriai ir jų
didelės ar menkos nuodėmės. Toks
laikas, – padūsauja kritikai, – rašy
tojai nesugeba sukurpti romano su
nuoseklesne fabula, triukšmingiausiai
reiškiasi vidutinybės, poetai pasiduo
da eseistikos pagundai. Pastarieji dau
giausia reflektuoja mirties, išnykimo
temas, tamsias metų pabaigos dienas
su kaupu pripildydami pakaruokliškų
nuojautų ir (kartais) ištverti pasau
lio griūtį padedančio stoicizmo: „Visi
mes vien od i – kit ų akim is. Tav ąj į
atspindį kas beregės? Šuo, vabalas,
tūnantis po žeme... Dievui mūsų „per
daug“. Nesitikėkite ir nereikalauki
te atožvalgos. Šeši milijardai kelyje
į mirt į!“ 3 Dien or ašt is (pav ieš int as,
taigi „netikras“, stilizuotas), praby
lantis apie transcendenciją, nejučia
įgyja periodu banguojančią intonaci
ją, sugrįžta prie poetinio kalbėjimo,
pirmapradžio bendravimo su tuo, kas
slepiasi nuo paviršiumi slystančios
kasdienybės.
Viktorija Daujotytė aptinka įdomų
fenomeną – ne-rašytojus, neišsiten
kanč ius ats kir o žanr o apib rėžt yj e.
Juos jaudinąs suvokimo klausimas:
pas aul is pern el yg sud ėt ing as, gal
net nep až inus, kad pak lust ų, pvz.,
romano modelio schemai. Jo nenu
skaidr ina jok ios užt ekst in ės jėg os,
o postmodernioji sąmonės sumaištis
pripažįstama kaip naujosios estetikos
atspirties pozicija: „Nebeįsivaizduoja
me kūrybos tik kaip būtinos akistatos
su Dievu arba Amžinybe. Ironija yra
vienas iš gražiausių būdų tos akista
tos išvengti“4.
Ironija – reikšmės poslinkis, sugrą
žinantis prie šiurkščios nūdienos, kur

kaunamasi dėl proziškų dalykų, kur
asmuo verčiamas prisiimti miniai pa
rankų vaidmenį, kur „rašytojo“ kaukė
turi derėti su nustatytais ir įsisąmo
nintais standartais. Vakarų Europos
leidybos rinkose, kurių nuotaikos bei
pokyčiai ataidi ir Lietuvoje, ryškėja
autoriaus ir herojaus sąsajas naujai
mod el iuoj anč ios strukt ūr os kont ū
rai. Pagal tą modelį prognozuojama
komercinė sėkmė (meninis aspektas
paliekamas siaurakakčių kritikų kom
petencijai): „Nesvarbu, kokio amžiaus
autorius, bet geriausia, jei simpatiška
blondinė, o herojė – jauna, bevaikė,
dirbanti ir kuo nors primenanti au
tor ę“5. Kas drįs o skelbt i aut or iaus
mirtį? Juk aišku, kad ji(s) kaprizingo
ir konjunktūros paisančio leidėjo valia
tiesiog priversta(s) atstovauti sveikų,
gražių ir protingų piliečių vidurkiui,
artėti prie tobulybės – intelektualios
blondinės (kurią postmodernia ironija
apnuodyti lietuviai paverčia anekdotų
personažu).
Na, o dabar – kur kas rimtesni rei
kalai. Nacionalinių kultūros ir meno
premijų už pastarųjų 5 metų veiklą
nusipelnė 3 rašytojai: Romualdas Gra
nauskas, Nijolė Miliauskaitė, Tomas
Venclova. LRT „Kultūros spąstuose“
(2000 12 12) kalbintas Sigitas Geda
(įtakingiausias komisijos narys) pa
brėžė socialdemokratinę menininko
prig imt į: duot i reik ia tiems, kur ie
nusipelnė arba kurie iš tikro skursta.
Rašytojas – sociali būtybė, nors ir ne
visuomet pageidauja žygiuoti kartu
su dauguma, tačiau siekia bent sim
bolinio palaikymo. Premijos susijusios
su žemiškų poreikių tenkinimu, nors
ir būna įvyniotos į ryškiaspalvį, TV
ekranuose šviečiantį „kultūros poli
tikos prioritetų“ pergamentinį popie
rių. Iš pačių kultūrininkų stovyklos
pas ig irst a murm es ys, kad būt in a
rasti kompromisą tarp vien meniniais
eksperimentais susidomėjusio kūrėjo
ir jo „žaidimus“ remiančios valstybės.
Deja, tai tarsi nesuderinami paralelūs

pasauliai: valstybininkai, kaip žinia,
rimti ir rūstūs, o jų estetinis skonis
lav in am as pob ūv iuos e ir pok yliuo
se. Nejaugi rašytojas – tai amžinas
auts aid er is? Šią nel inksm ą mintį
kiek pakoregavo vienas iš laureatų,
Venclova, trijų nobelistų (Czesùawo
Miùosz o, Wisùawos Szymb orsk os,
Günterio Grasso) viešnagės Vilniuje
metu primindamas dar ir politinės
opoz ic ij os asp ekt ą: „Men as, vert as
savo vardo, visada yra mažumos pu
sėje. [...] menas, pirmiausia literatūra,
turi fiksuoti ir sergėti negausių tautų
savitą patirtį ir vertybes“6. Gal tai ne
vien madingo politinio korektiškumo
poziciją atspindinti nuostata (oficia
liuose pasisakymuose dabar įprasta
bent iš mandagumo geru žodžiu minėti
mažumas, silpnuosius ir t. t.): atrodo,
buvęs antisovietinis disidentas nori
priminti, kad yra verčių, kurių negali
užgožti „nacionalinės reikšmės“ puotų
šurmulys. Gerai, jei panašūs žodžiai
nuskambėtų ir įteikiant premijas. Dar
geriau, jei gražūs pasisakymai lydėtų
kokį nors iki šiol negirdėtą, bet talen
tingai parašytą kūrinį.
Tie, kur ie pas iek ė šlov ės zen it ą,
atrodytų, gali oriai dalyti interviu,
maloniai besišildydami Nobelio auros
spinduliuose. Tačiau net ir pastarieji
nerimsta, imasi komentarų, baimina
si, kad skaitytojas be patyrusio vedlio
pamokymų būtinai paklys. Grassas
Vilniaus Rotušėje nuo globalinių api
bendrinimų pasuko prie asmeninės
patirties: „Rašytojas prisimena pro
fesionaliai [...]. Prarasta tėvynė mane
nuolatos vertė prisiminti, tai yra rašyti
kaip apsėstam“7. Nepaisant su amžiu
mi ryškėjančio poreikio atverti skai
tytojui ars poetica paslaptis, Grassas
net ir naujausioje knygoje neužmiršta
pas ir inkt os polit in ės lin ij os. Tod ėl
kai kurie kritikai netrunka įžvelgti
jo kūryboje ne vienam reformatoriui
būdingas silpnybes – nenuoseklumą
ar pož iūr io rib ot um ą, ign or uod am i
ar sumenkindami estetinius privalu

3
 Geda S., „Tolesnieji 2000 gyvavaizdžiai“,
in: Šiaurės Atėnai, Nr. 46, 2000 12 09, p. 8.
4
Daujotytė V., „Rašytojas ir ne-rašytojas“,
in: Metai, 2000, Nr. 12, p. 5.

5
Daugirdaitė S., „Ruduo Kopenhagoje“, in:
Šiaurės Atėnai, Nr. 46, 2000 12 09, p. 7.
6
 Vencl ov a T., „Nor ėč iau mat yt i ram ų
orumą, atsakingumą ir bebaimę atmintį“, in:

Kultūros barai, 2000, Nr. 11, p. 58.
7
Kultūros barai, 2000, Nr. 11, p. 50.
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k u l t ūr a
mus. Ianas Buruma (New Republic)
apie „Mano šimtmetį“: „grasiškumas
vis dėlto lenda pernelyg įkyriai [...]
Grass as neį siv aizd uoj a suvienyt os
Vok iet ij os, kuri neb ūt ų suvyst yt a
nacionalizmo arba imperializmo vė
liavose“8. Įsiveldamas į visuomenės
konfliktus, rašytojas sulaukia ir tokių
poleminių atgarsių. Nobelio medalis
neužtikrina teisuolio mantijos, juolab
kad ir pats autorius atsisako rinktis
nuosaikesnę poziciją.
Ko iš Grasso fenomeno gali pasimo
kyti lietuviai? Galbūt, kad menininkas
turėtų susiformuoti aiškias pažiūras
(tai šiais laik ais nep op ul iar u, nes
nesuteikia komforto, neapsaugo nuo
klaidų). Kita vertus, kažkada garsėję
„partiniai rašytojai“ iš tikrųjų reiš
kėsi priešingame vertybių ašigalyje
nei Grassas: kritika jų nepaliesdavo,
polemikos jiems neprireikdavo.
Pokomunistinėje erdvėje pastaruoju
metu iškilusi autoritetų krizė veikia
ir skiriamos Nacionalinės premijos
prestižą, sudaro sąlygas ir makabriš
kam knygų išpardavimo pagal svorį
reiškiniui plisti. Tradicinių atramų
šiand ien iešk om a su ne maž esn iu
įkarščiu nei postmoderniųjų novacijų,
tik tai reikalauja daugiau pastangų,
mat skept ik ai nep as it ik i trad ic ij os
gyvumu. Kita vertus, intertekstua
lum o epoc hoj e, kai perk rat om as ir
tikrinamas sukauptas intelektualinis
palikimas, kultūros proceso stebėtojai
naudojasi laisve patiems pasirinkti
savo autoritetus. Nieko nestebina ne
blėstantis pasitikėjimas Mikalojumi
Konstantinu Čiurlioniu: poetė Onė
Baliukonytė netgi siūlo jo gimtadienį
įteisinti kaip Tautos dieną, nes „per
jį senoji aisčių giminė atskleidė savo
kūrybinę potenciją, atvėrė savo dva
sios gelmes“9. Čiurlionis, Vakaruose
bandomas pristatyti kaip vienas iš
mod ern izm o pion ier ių, liet uv ių ar
chetipinėje sąmonėje vis dar siejamas
su prieš ist or in iais simb ol iais, per
nelyg naiviai besižavint prigimtine

protėvių dorove ir dvasingumu. Tai,
kad Čiurlionis yra šaltinis, iš kurio
idėjų ir įkvėpimo semsis ir ateities
menininkai, lyg ir neabejotina (kad
ir kaip prieštarautų iššūkį viešajam
skoniui metantis Jonas Mekas, pir
men yb ę teikd am as „fliuks in ink ui“
Jurgiui Mačiūnui).
Jei norima nustebinti savitu mąs
tymu, dera rinktis anksčiau never
tintus ar primirštus orientyrus. Jau
minėtam Kvietkauskui didelį įspūdį
paliko Antano Baranausko matemati
niai traktatai, pozityvistų požiū-riu –
bergždžias darbas. „Anykščių šilelio“
dainius, jo nuomone, pirmas taip giliai
paniro į transcendenciją, kurios tyri
mai reikalauja ne vien entuziazmo,
bet ir rimt o dvas in io pas ir eng im o:
„XIX amž iaus pab aig oj e, dar prieš
Čiurlionį, Oskarą Milašių ir Krėvę,
lietuv ių poetas suk ūr ė įstabią stu
diją apie Begalybę“10. Būtina ne vien
priminti faktus, bet ir pasirū-pinti
jų akt ua l iz ac ij a: met af iz in is mat
muo, Gedos kiek anksčiau įžvelgt as
„Anykšč ių šil el yj e“, daug ryšk esn e
šviesa sušvyti analizuojant Baranaus
ko rac ion al iais met od ais pag rįst us
atradimus (nesvarbu, kad dauguma
jų įrodyta ar atmesta dar Newtono
laikais). Žymiojo vyskupo genijaus iki
galo nesuvoktume, jei nustumtume į
pašalį jo polinkį į gelminę refleksiją.
Čiurlionio ir Baranausko idėjų aidai
šiandienėje pilkumoje turėtų priminti,
kad giliosios kultūrą formuojančios
struktūros dar nėra suirusios, nors
ne vienam novat oriui ir atrod o lyg
muz iej in ės sen ien os. Juk poe zij oj e
kaip ir anksč iau iešk om a pas aul į
harmonizuojančių, o ne jį dekonstruo
jančių ženklų. Begalybė kuriančiojo
sąmonėje virsta kosmosu, t. y. sutvar
kyta sfera, kurioje sudarytos sąlygos
mąstančių būtybių egzistencijai.
Kritikei Audingai Peluritytei Do
naldo Kajoko eilėse regisi „poetinės
kūrybos audinyje atsivėrę pirminiai
kūrybos ir kosmojautos elementai“11.

Šiuolaikinėje lietuvių literatūrologi
joje darną užtikrinančio struktūrinio
pamato paieškos implikuoja atitin
kamą kalbėjimo apie vertybes būdą
– besiremiantieji tradicija operuoja
kosmoso ir chaoso priešpriešomis, mė
gina formuluoti estetiškai konotuotas
(tai, kas gražu, yra ir gera) išvadas.
Tuo tarpu postmodernūs tekstai (Jur
ga Ivanauskaitė, Ričardas Gavelis,
Herkus Kunčius) ir juos aptarianti
krit ik a krat os i bet kok ių nuor od ų
į ryšius tarp fikcijos ir tikrovės, ig
noruoja tvarkos galimybę, pabrėžia
chaosą, geismo proveržius, erotiką:
„postmoderniajame chaosmose pras
mė ger iaus iu atv ej u gal im a kaip
vidinė prasmė, kaip prasmė ir pra
smės pačiame tekste“12. Literatūros
kūrinio erdvė pripildoma sąlygiškų
figūrų, nelyginant sutartinių vienetų,
kuriuos susieja autoriaus bendradar
bis – skaitytojas. Jis įvairiais keliais
artėja prie teksto, bet negali pasigirti
turįs geriausiai argumentuotą nuo
monę. Todėl Erlicko satyrose veikia
her oj ai, pav ad int i Mart in aič iu ar
Bumblausku, o jų „prototipai“ dėl to
nereiškia susierzinimo: groteskiškose
situacijose galioja karnavalo logika,
kultūra ir mokslas demonstratyviai
nuž em in am i chton išk ųj ų gaiv al ų
atžvilgiu, taip tarsi primenamas jų
dab art in is status as. Mat yt, teis us
buvo Gavelis, „Kultūros spąstuose“
be užuolankų pareiškęs: Nacionali
nės premijos prestižas Lietuvoje esąs
menkas, laureato vardas nepadeda
parduoti daugiau knygų ar paveikslų.
Kas belieka rašytojui – pačiam rūpin
tis savo paklausa rinkoje, o gal užsi
sklęsti kalbinėje medžiagoje ir viltis,
kad bent jau prieš save patį neprireiks
žemintis (menininkas beveik visada
būna pilnas puikybės: jis, atseit, ma
to ir kuria tai, ką eiliniai mirtingieji
išleidžia iš akiračio)? „Kalba satemi
nė man teko, pilna / šnypščiančiųjų
garsų, / roplių ir gyvačių, / šlamančių
upių, ošim o“13, – poetas įsik laus o į

Šiaurės Atėnai, Nr. 43, 2000 11 18, p. 8.
Baliukonytė O., „Po mugės. Meditacija
akmenų sode“, in: Literatūra ir menas, Nr. 48,
2000 12 01, p. 6.

10
 Kvietkauskas M., „Kam klausytis nežinė
lių?“, in: Metai, 2000, Nr. 12, p. 104.
11
 Peluritytė A., „Tik šitaip čežant šilkui
prisilies i“, in: Lit er at ūr a ir men as, Nr. 47,

2000 11 24, p. 6.
12
 Ališanka E., op. cit., p. 89.
13
 Geda S., „Polinkis į šveplumą“, in: Metai,
2000, Nr. 11, p. 10.
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k u l t ūr a
šurmuliuojantį, šniokščiantį pasaulį,
ir jam galbūt retkarčiais prieš akis
švysteli Baranausko kruopščiai ieš
kotos begalybės gelmė – ne sunkiai
aprėpiamas pragaro tūris, ne kažkur
neaprėpiamose aukštybėse spindin
tis Nobelio medalis (šiemet, beje, jis
atiteko atsiskyrėliui kinų rašytojui
iš Paryžiaus Gao Xingjian…), ne is
torija, laukianti naujo metraštininko
(pageidautina, dar sarkastiškesnio,
bes iš iauš ianč io prieš pat og iai įsi
tais ius ius vad uk us ir nauj ov išk us

dievukus, tačiau sykiu ir laužančio li
nijinio, tęstinio pasakojimo principą),
bet kalba, kurioje skleidžiasi mūsų
žinios apie save ir kitą, apie daiktus
ir reiškinius, supančius ir sekančius
paskui kalbėtoją ir klausytoją. Kalba
nesirenkama, ji tenka kaip malonė ar
bausmė, ta pati nemažam būriui ben
draujančiųjų, rašytojų ir ne-rašytojų,
besiilginčių klasikinių tradicijų atgi
mimo ir geidžiančių postmodernaus
disk urs o int el ekt ua l ių ir virt ua l ių
malonumų.        


„Ramybė svarbiau už viską“
Kseniją jaroševaitę kalbina giedrė jankevičiūtė

Gruodžio 1 d. „Lietuvos aido“ galeri
joje atidaryta Ksenijos Jaroševaitės
skulptūrų paroda. Baltose galerijos
sal ės e – ket ur ios balt o marm ur o
skulptūros. Lygiai tiek, kiek reikia,
kad suprastumėme, kuo gyvena, ką
veik ia ši žin om a, bet past ar ais iais
metais retokai viešai naujus kūrinius
rodžiusi skulptorė.
Iš seniau pažįstantys Ksenijos Jaro
ševaitės kūrybą atpažins skulptorės
braižą. Kiek neįprasta tik tai, kad šį
kartą visi darbai iškalti iš akmens.
Na, o Kretingos pranciškonų gimnazi
jos vėliava, pasiūta pagal skulptorės
projektą, iliustruoja tas „šalutines“
veiklos sritis, kurioms dabar nemažai
laiko skiria Jaroševaitė.
Par od oj e išs tat yt os trys ned id e
lės statulos ir stambesnio mastelio
„Marija su Kūdikiu“, kuri, kaip dera
Kalėdų išvakarėse, dominuoja eks
pozicijoje. Nuotraukose matome baž
nyčių erdvėje atsidūrusius kūrinius.
„Marija su kūdikiu“ ir „Išganytojas“
– prisikėlusio Jėzaus atvaizdas – du
krikščioniškos ikonografijos darbai.
„Angel as sargas“ bei fig ūrin ė kom
pozicija, pavadinta „Esame angelai
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tik su vienu sparnu…“ – skulptūros
iš žmonių gyvenimo, bylojančios apie
kiekvienam mūsų labai reikalingą ir
brangią, bet retai patiriamą artimo
meilę, primenantys apie globojančią
Viešpaties ranką.
Maži, susikaupę, truputį liūdni, tru
putį pasimetę ir kartu didingi, stiprūs,
orūs šie Ksenijos Jaroševaitės žmogiš
ko pavidalo angelai bei šventieji. Jiems
įsikūrus „Lietuvos aido“ galerijoje, ši
patalpa dviem savaitėms virto švie
sos ir vilties sala Vilnių gaubiančioje
pilkoje gruodžio migloje. Anot per ati
darymą kalbėjusio Vytauto Ališausko,
nelabai krikščioniškame ir nelabai
hum an išk am e miest e duris atv ėr ė
labai krikščioniška paroda.
Sveikiname „Naujojo Židinio-Aidų“
talkininkę Ksenij ą Jarošev ait ę ati
darius parodą, o pakalbinti autorę ir
pristatyti ekspoziciją žurnalo skaity
tojams paprašėme mūsų bendradarbę
Giedrę Jankevičiūtę.
Seniai nerengei parodų. Natūraliai
kyla klausimas, kas paskatino susi
kaupti ir surengti ekspoziciją, kurioje
vien nauji darbai?

Tai nėra eilinė paroda, kai daili
nink as išn eš a darb us iš dirbt uv ės
norėdamas pažvelgti į juos iš šalies,
pasitikrinti, ką daro, išgirsti kitų nuo
monę. Taip paminėjau jubiliejinius
metus. Popiežius ragina juos švęsti.
Į Romą nenuvažiavau, bet radau kitą
būdą tai padaryti.
Lankstinuke cituoji Clive’ą Staples’ą
Lewisą. Citata labai talpi ir prasmin
ga, bet vis dėlto būtų įdomu sužinoti,
kodėl ją pasirinkai.
Lewiso tekstas rašytas karo metais.
Mūsų dabarčiai labai tinka ši karo
terminija. Dėl to šią citatą ir panau
dojau. Be to, man reikėjo metaforos,
kuri padėtų atskleisti parodos inten
cijas bei tikslus.
Iš to, ką sakai, būtų galima manyti,
kad paroda yra lyg savotiškas votas,
tavo asmeninio maldingumo ženklas.
Ir taip, ir ne. Jei kas užsimanytų
nup irkt i kok į darb ą, lab ai praš au.
Tokiu būdu paremtų kitų skulptūrų
atsiradimą.
Tač iau pan aš u, kad, org an iz uo
dama par od os atid ar ym ą, galv oj ai
būtent apie votą. Nebuvo nei įprastos
vyno taurės, nei ilgų kalbų. Tik Vil
niaus katedros senųjų giesmių choro giesm ės, trump as Vyt aut o Ali
šausko žodis, truputis gėlių parodos
autorei.
Taip sutapo, kad vaikštau sekmadie
niais į Mišias katedroje. Girdėdama šio
choro giedojimą, radau tai, kas atitin
ka mano supratimą apie religingumo
raiškos formą, – aišku, paprasta, bet
gilu. Supratau, kad man tiktų ir pa
tiktų, jei šie giesmininkai pagiedotų
per mano parodos atidarymą.
Kaip apsisprendei, ką rodyti paro
doje? Ar nebijojai, kad keturių darbų
bus per mažai?
Iškaliau tiek skulptūrų, kiek turė
jau akmens. Jei būtų buvęs dar vienas
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k u l t ūr a
marmuro gabaliukas, dar vieną darbą
tikrai būčiau padariusi. Be to, yra ir
nuotraukos, ir vėliava.
Taigi pristatai ir darbus, sukurtus
Bažnyčios užsakymu, bažnytinės dai
lės kūrinius.
Dar au ne Bažn yč iai. Neb ent ta
prasme, kad esu visuotinės Bažny
čios narė, kad gyvenu Bažnyčioje.
Kūrinius Bažnyčiai laikyčiau tam
tikru atsitiktinumu. Tai pavieniai
atv ej ai. Laim ing ai sut ap o, kad
tek o pad irb ėti pranc išk on ams.
Pradėjau nuo Vilniaus bernardinų
bažnyčios zakristijos, nedrįsau iš
karto brautis į šventovės erdvę.
Pask ui pranc išk on ai baigė res
tauruoti Kauno Šv. Jurgio konven
to koplyčią, paprašė skulptūros.
Neatsisakiau, padariau koplyčiai
Mariją su Kūdikiu.

pasiruošimas jubiliejiniams metams,
pradėjau galvoti apie savo gyvenimą
ir supratau, kad man gresia klaikus
dalykas – galiu nesulaukti malonės.
Iš visų skaitymų bei apmąstymų la
biausiai įstrigo Šv. Rašto eilutės apie
užkastą talentą. Kai žmogus tiek metų
buvai kažko mokytas, ruoštas... Ga
li atsitikti, jog laikų pabaigoje būsi

Kai pradedi, pajunti tarsi kažkokią
jėgą, kuri trukdo. Tačiau pasiprieši
nimas kyla ne iš objekto, kurį darai.
Veikia kažin kokia išorėje esanti
jėga.

Taip. Tuomet žūtbūt turiu pa
baigti, padaryti iki galo sumanytą
skulptūrą. Viskas tampa labai pa
prasta: juoda arba balta. Žmonės
daug dėl to ginčijasi. Tačiau apie
esminius dalykus juk visada gali
ma sakyti tik„taip“ arba „ne“.
O ar galėtum dabar daryti nere
ligines skulptūras?
Ne, negalėčiau. Nebent iš artimo
meilės. Kokiam mielam žmogui
kokį mielą gyvulėlį.

Angelas sargas. 2000. Arūno Baltėno nuotrauka

Bet dabar skulptūra vis vien gyvens
viešą gyvenimą, nors vienuolynas ir
uždaras. Matyt, dail in ink as neg al i
išvengti viešumos. Apskritai amatas
ar profesija tarsi įpareigoja. Spau
dos konferencijoje pati užsiminei apie
baimę dėl užkasto talento. Ką turėjai
omenyje?
Buvau nutarusi, kad skulptūrų da
rymas – tuščias reikalas. Maniau, kad
būtų prasmingiau kuo kitu užsiimti.
Kur į laik ą red ag av au pranc išk on ų
leidžiamą „Šv. Pranciškaus varpelį“,
bandžiau įsitraukti į leidybinę veik
lą, vertėjauti. Tačiau kai prasidėjo
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Ką tuo nori pasakyti?

Kuri sukelia tavyje pasiprieši
nimą?

Tačiau ir parodoje eksponuota
Marija berods yra bažnytinės dai
lės kūrinys. Jei neklystu, ji skirta
Paštuvos karmeličių vienuolyno
koplyčiai.
Tai ir vėl sutapimas. Kaliau šią
skulpt ūr ą kaip atg ail ą. Bev eik
baigtą ją pamatė karmelitės ir pa
noro pasistatyti pas save. Norėjau,
kad tai būtų tylus darbas. Karme
litės – kontempliatyvių vienuolių
vienuolija. Tad atidaviau.

kalingas mano darbas, galiu parduoti.
Tiesą sakant, šventuosius daryti ne
taip paprasta, kaip gali pasirodyti.

paklaustas, ką su tomis žiniomis bei
įgūdžiais padarei, ir sužinosi, jog tai
ir buvo vienintelė sritis, kurioje galė
jai kažką nuveikti... Tas ir paskatino
mane vėl imtis skulptūros. Trumpai
tariant, skulptūras vėl daryti pradė
jau iš baimės.
Grįžkime prie tavo minties, kad kai
kurios skulptūros tau – tarsi asmeni
nio pamaldumo ženklas. Ar galima
sakyti, kad tu dirbi kaip tradicinis
dievdirbys?
Ne. Dievdirbiai dirbdavo pagal už
sakymus. Aš darau tada, kai pajuntu,
jog atėjo metas, kai nebeturiu pasirin
kimo. Bet jeigu paskui kam nors rei

Darai šventųjų atvaizdus, ieškai
adekvačios išraiškos formos, tad
esi priversta galvoti apie šiuolai
kinę bažnytinę dailę, domėtis ja.
Daugelis „Naujojo Židinio-Aidų“
skaitytojų turbūt gerai prisimena
tavo „Laišką redaktoriui“, kuriame
išdėstytos mintys apie Elektrėnų baž
nyčią ir panašias šiuolaikines švento
ves sukėlė gyvą atgarsį visuomenėje.
Kiek vėl iau dal yvav ai „Sand or os“
surengtame pokalbyje apie šiuolaiki
nio bažnytinio meno problemas. Ką
pasakytumei šia tema?
Taip, iš tiesų norėjau ką nors nu
veikti bažnytinės dailės atnaujinimo
srityje. Tačiau labai greitai patyriau,
kokia prieštaringa situacija, kurioje
atsiduri garsiai ištaręs kritišką mintį.
Susilauki pasipriešinimo iš tos pu
sės, iš kurios mažiausiai tikiesi – iš
Bažn yč ios. Kaži n kod ėl įžvelg iam a
tai, ko negalvojai, ko visai nesakei. Iš
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k u l t ūr a
pradžių maniau, kad tiesiog nemoku
formuluoti problemos, nerandu būdo
paaiškinti žmonėms, kodėl tai svarbu,
kodėl manau, kad padėtis taisytina,
kad bandau įvardyti skaudulius, nes
man pačiai skauda. Dabar nebesuku
sau galvos. Ramybė svarbiau už viską.
Juk vis vien, kol nebus įsisąmonintas
poreikis, būtinybė spręsti bažnytinio
men o prob lem ą, niek as nep aj ud ės.
Gal tie pokalbiai padeda suburti ben
draminčius, bet tai ir viskas. Reikia
darbų, reikia dialogo, reikia pačios
Bažnyčios noro, kad kažkas keistųsi.
Tuo tarpu ta pusė dažniausiai užima
gynybinę poziciją arba renkasi kom
promiso kelią.
O į šios parodos atidarymą ar ban
dei ką iš kunigų, iš kurijos darbuotojų
pasikviesti?
Ne. Nenoriu trikdyti žmonių, atimi
nėti jų brangaus laiko. Yra spauda,
kit os inf orm ac ij os priem on ės. Kas
domėsis, sužinos, ateis ir pasižiūrės.
Juk paroda vieša, visiems vienodai
skirta.

Kieno kūriniai vis dėlto tau iki šiol
rūpi?
Adomo Jacovskio, Algirdo Petrulio,
Petro Repšio, Rimanto Sakalausko,
Vlado Urbanavičiaus. Būtų ir daugiau
vardų. Galėčiau, pavyzdžiui, paminėti
Jovitą Laurušaitę, Raimondą Kaspa
ravičienę ir dar daug kitų. Bet negi
visus čia surašysi.
Na, o kitos kultūros sritys?
„Naujasis Židinys-Aidai“ svarbu.
Surengei parodą. Ar lauki reakcijos,
įvertinimo?
Visada norisi su kitais pasidalyti.
Žmogus gyvena tarp žmonių. Jis ne
gali nekreipti dėmesio į kitus. Darai
negalvodamas, kad rodysi, o paskui
įdomu, ką kiti pasakys.
Ar neįsižeidi, kai tavo skulptūras
pavadina totemais, Egipto stabais?

Ne. Aš žinau, kad tai nėra totemai.
Tot em as juk yra kult o obj ekt as, tu
rint is lab ai aišk ią funkc ij ą. Man o
skulpt ūr ų atž vilg iu tai sav ot išk a
met af or a, kur i pas ak o, kad jos e
sut elkt a tam tikr a energ ij a, o tai
komp lim ent as.
Tavo kūryba iš esmės labai rimta.
Tačiau kai žiūri į tavo statulas, net šv.
Paulių, kuris buvo rūstus, asketiškas
ir kurį taip ir bandei pavaizduoti, ne
jučia ateina mintis, kad tie personažai
labai geraširdžiai, simpatiški.
Reiškiu susirūpinimą, bet jei mano
darbai kelia šypseną, tai gerai. Nes
šypsena yra Dievo dovana ir nuskaid
rina žmogaus sielą.
Norėtųsi tikėtis ir linkėti, kad dar
suk urt um daug iau tų šyps en ą ke
liančių ir pilką kasdienybę nuskaid
rinančių kūrinių, kurie mums, turiu
prisipažinti, labai reikalingi.


Beje, o kaip reaguoji į užsakymus?
Pirm iaus ia nor iu sus ip až int i su
užsakovu ir jo aplinka. Tik tada galiu
ką nors atsakyti. Turiu pasižiūrėti, ar
apskritai reikalinga statula ten, kur
jos norima. Vienintelis dalykas, kuris
iš tiesų būtinas – kryžiaus statyba.
Statulos turi prasmės tada ir ten, kur
visa kita jau sutvarkyta: šilta, švaru,
stogai nevarva...
Atrodytų, kad pakankamai aiškiai
žin ai, ko nor i. Būt ų įdom u, jei pa
sak yt um ei, kok ia mūs ų dab art in ės
kultūrinės aplinkos dalis tau vis dėlto
artimiausia?
Dailės aplinką jaučiu, todėl neturiu
por eik io ja akt yv iau dom ėt is. Jau
nyst ėj e vaikšt ai į par od as, tyr in ėj i
kontekstą lygindamas save su kitais,
vertindamas savo darbus. Dabar tai
jau nebeaktualu. Todėl ir parodomis
mažiau domiuosi.
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v i s u o m e n ė

Ar reikalinga Lietuvoje
krikščioniška demokratija?
Ainė Ramonaitė

Praū žus švent in iam šurm ul iui ir
sug rįž us prie kasd ien ių darb ų, no
ris i atsig r ęžt i atg al ir apm ąst yt i,
kas svarbaus įvyko mūsų gyvenime
praėjusiais metais. Politiniam vals
tybės gyvenimui 2000 m. buvo tikrai
reikšmingi – Seimo rinkimai radikaliai
pakeitė politinį peizažą, iškilo naujos
partijos, nauji veidai. Kiek šie poky
čiai turės ilgalaikės įtakos valstybei
ir visuomenei, dar anksti prognozuoti,
tačiau vienas faktas tikrai nusipel-
no reikšm ing iaus io ir liūdn iaus io
2000 m. politinio įvykio vardo – tai
Krikščionių demokratų partijos iškri
timas iš politinio žaidimo.
Šis ne tik krikdemų gerbėjams, bet
ir visai Lietuvos politinei sistemai itin
reikšmingas faktas, deja, nesusilau
kė didelio žiniasklaidos, politologų ir
politikų dėmesio. Iš tiesų – kas gi čia
ypatinga įvyko? Juk jau per rinkimus
krikdemai buvo „nurašyti“ į „antrą
lygą“, o žiniasklaida juos „palaidojo“
jau prieš keletą metų. Atsitiko tai, kas
turėjo atsitikti. Be to, tai ne vienintelė
„tradicinė“ Lietuvos partija, šiemet
net ek us i viet os pol it in iam e olimp e
– daug įdomesnis žurnalistams pasi
rodė lyg ir netikėtas Lietuvos centro
sąjungos pralaimėjimas.
Vis dėlto šias dvi partijas ištikęs pa
našus likimas turi skirtingą politinę
ir kultūrinę prasmę. Centro sąjunga
niekada nebuvo vakarietiškus stan
dartus atitinkanti masinė partija su
AINĖ RAMONAITĖ (g. 1976) – VU baigė
lyginamąją politiką, Lietuvos teisės uni
versiteto Politologijos katedros asistentė,
VU Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto doktorantė.
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aiškia ideologija. Tačiau LKDP skili
mas ir nesugebėjimas peržengti rinki
mų barjero gali reikšti krikščioniškos
dem okr at ij os kaip pol it in ės jėg os
pasitraukim ą visam laikui į visuo
meninio gyvenimo užribį. Be to, tokia
dramatiška vienos rimčiausių pagal
organizaciją, narių skaičių, tradicijas
ir ideologiją Lietuvos partijų nesėkmė
atskleidžia visos partinės sistemos
silpnumą ir nestabilumą.
Nesunku išvardyti daugybę priežas
čių, lėmusių prastą krikščionių demok
ratų, pirmiausia LKDP, pasirodymą
rink im uos e: nep al ank ios pol it in ės
aplinkybės, vidinis susiskaldymas, ly
derių stoka, komandos nepajėgumas ir
taktinės klaidos, Lietuvoje vyraujan
čios sovietiškai liberalios žiniasklaidos
antivertybinis nusiteikimas ir pan.
Tačiau norint įvertinti krikdemų per
spektyvas, reiktų pažvelgti į gilumines
tokios partijos egzistavimo Lietuvoje
prielaidas, t. y. atsakyti į klausimą, ar
Lietuvoje apskritai reikalinga krikš
čioniška demokratija.
Lietuva tradiciškai laikoma kata
likišku kraštu. Tai, be abejo, svarbi
prielaida krikščioniškai partijai gy
vuoti. Kita vertus, tai, kad daugelis
lietuvių pasitiki Bažnyčia ir dalyvauja
mišiose per didžiąsias šventes, dar
nereiškia, kad krikščioniškos vertybės
ir krikščioniškas socialinis mokymas
turi politinę reikšmę. Iš tiesų politi
nė partija tik tada yra svarbi visuo
menės dalis, kai ji išreiškia giluminį
visuomeninį konfliktą, paversdama
kultūrinę ar ekonominę kovą politi
ne. Partija patikimų rėmėjų turi tik
tada, kai jos siekiai yra gyvybiškai
svarbūs tam tikrai visuomenės daliai.
Tačiau sekuliarizacija Lietuvoje įvy

ko jau gana seniai ir tos kovos, kurių
įkarštyje XX a. pradžioje Europoje (ir
Liet uv oj e) sus if orm av o krikšč ion ių
demokratų partijos, jau seniai išblėso.
Taigi, viena vertus, katalikiška moralė
plačiausia prasme yra tapusi neat
skiriama Lietuvos kultūros dalimi,
todėl krikščioniška demokratija mūsų
šalyje galėtų turėti tvirtus pamatus,
kita vertus, krikščioniškos vertybės
pačios savaime nėra pakankama at
rama partijai, nes takoskyra religijos
pagrindu dabartinėje Lietuvoje nebėra
politiškai aktuali.
Pagrįstai gali kilti klausimas – ar
dabartinėje Lietuvoje apskritai yra
tokių giluminių socioekonominių ar
sociokultūrinių konfliktų, kuriais ga
lėtų remtis mūsų partijos? Juk turbūt
ne veltui buvo tiek stengtasi visaip
lyginant ir vienodinant sovietinę vi
suomenę. Negi joje galėjo būti kokių
nors konf likt ų? Vak ar ų pol it ol og ai
mano, kad ne. Vis dėlto drįsčiau teigti,
kad viena giluminė perskyra Sovietų
Lietuvos visuomenėje egzistavo. Tai
perskyra tarp žmonių, kurie niekada
iki galo nepajėgė pritapti sovietinėje
sistemoje ir jautėsi jos aukomis, ir tų,
kurie, nors ir netikėdami šios sistemos
idealais, vis dėlto puikiai sugebėjo ja
pasinaudoti ir visai neblogai jaustis.
Neteisinga būtų pirmuosius vadinti
didvyriais, o antruosius – kolaboran
tais, nes jų elgsena ir išorinė moralinė
laikysena sovietiniais laikais dažnai
buvo panaši. Tačiau ši perskyra pui
kiai atsispindėjo politiniame „kairėsdeš in ės“ pas id al ij im e ir pas ir eišk ė
atitinkamu politiniu elgesiu Sąjūdžio
pradžioje, per Seimo ir Prezidento rin
kimus jau nepriklausomoje Lietuvoje
ir daugeliu kitų progų.
Žinoma, praktikuojantys katalikai
sovietinėje Lietuvoje ir pati Bažnyčia
negalėjo pritapti prie sistemos, tad na
tūralu, jog religinė takoskyra iš esmės
sutapo su vadinamąja „kairės-dešinės“
ašimi Lietuvos politikoje. Todėl Lie
tuvos krikščionių demokratų partijai
buvo sunku susikurti savo tapatybę,
atskirą nuo Sąjūdžio, vėliau nuo kon
servatorių. LKDP ir TS(LK) nuostatos
buvo tos pačios – antikomunizmas, pa
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triotizmas, orientacija į Vakarus,
rinkos reformos, taip pat pagarba
Bažnyčiai, autoritetui, bendruo
menei, tradicinės krikščioniškos
moralės puoselėjimas.
Dešiniųjų pakilimo laikais toks
šios stovyklos „susidvejinimas“ pa
siteisino ir buvo naudingas. Tam
tikras „darbo pasidalijimas“ tarp
LKDP ir TS(LK), pirmajai orien
tuojantis į mažiau išsilavinusius
religingus kaimo žmones, o antra
jai – į miestiečius, leido dešiniajam
flangui laimėti daugiau balsų. Ta
čiau dabartinio dešiniųjų nuosmu
kio metu šios dvi partijos vienoje
partinėje sistemoje akivaizdžiai
netelpa. Ir nieko čia keista – jei
gu pažvelgtume į nusistovėjusių
Vakarų Europos partinių sistemų
struktūrą, pamatytume, kad svar
biausios konkurentės paprastai bū
Vytauto Bogušio rinkiminio lankstinuko ketvirtas
na arba socialistų/socialdemokratų
puslapis
ir krikščionių demokratų partijos
(Vokietijos pavyzdys), arba socia
LDDP turėjo gana didelį, nors pasyvų
listų/socialdemokratų ir konserva
elektoratą, todėl jai reikėjo atsinau
torių partijos (Didžiosios Britanijos
jinti ir „pagerinti kraują“, o valdžia
pavyzdys). Kuriai iš šių dviejų partijų
„nesusitepusi“ ir solidų pavadinimą
Lietuvoje teko užleisti vietą, nulėmė
tu
rinti socialdemokratų partija kaip
jau ne ideologijos ir propaguojamų ver
tik tam puikiai tiko. Ar krikdemai turi
tybių skirtumai, o politinės aplinkybės
galimybių taip pat sėkmingai panau
ir partinės komandos veikla.  
doti jungimosi taktiką?
Praė jus ių laik ų nes ug rąž ins i jau
Iš esmės galimi trys jungimusi grįsti
vien dėl to, kad senasis „kairės-de
krikš
čioniškos demokratijos Lietuvoje
šinės“ konfliktas Lietuvoje pamažu
re
a
n

i
mavimo scenarijai: pirma, vie
silpsta, todėl, norint „prisikelti“, krikš
nos
ar
ba kelių krikščioniškų partijų
čionims demokratams reikia iš naujo
jun
g
i
m
as is su kit om is per barj er ą
ieškoti savo tapatybės. Kadangi šiuo
ne
p
er
ž
en
gusiomis partijomis, antra,
metu partijų spektras Lietuvos  poli
dvi
e
jų
ar
ba visų trijų krikščioniškų
tinėje sistemoje yra gana perkrautas,
par
t
i
j
ų
su
sijungimas, trečia, LKDP
daug iau gal im yb ių išl ikt i sut eikt ų
jun
g
i
m
a
s
is
su konservatoriais. Kiek
jung im as is su kit om is part ij om is,
vie
n
o
iš
šių
scenarijų įgyvendinimas
tačiau bet koks jungimasis turi būti
iš
r
yš
k
in
t
ų
skir
tingus krikdemų tapa
planuojamas labai atsargiai. Partijų
ty
b
ės
as
p
ek
t
us.
jungimosi rezultato neapskaičiuosi
Iš kart o po rink im ų du į Seim ą
pagal aritmetikos taisykles, todėl la
iš
r
inkti LKDP nariai desperatiškai
bai svarbu numatyti, ar susijungus
ieš
kojo, su kuo sudaryti frakciją. Vie
partijoms, bendra būsimų balsų suma
na
idėjų (laimė, nepavykusių) buvo
bus didesnė ar mažesnė už aritmetinę
su
d
aryti frakciją su Kaziu Bobeliu ir
šių partijų atskirai gautų balsų sumą.
Ramūno Karbauskio valstiečiais, sie
Nesenas ir tikrai įkvepiantis sėkmin
kiant tolesnio šių partijų suartėjimo.
go bendradarbiavimo pavyzdys buvo
Žinoma, ši idėja remiasi akivaizdžiu
LSDP ir LDDP susijungimas, tačiau
fak
tu, kad dauguma buvusių LKDP
jam buv o lab ai pal ank ios sąl yg os:
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rink ėj ų yra kaim o žmon ės. Vis
dėlt o siek is tapt i krikšč ion išk a
valstiečių partija šių laikų Lietu
voje yra, švelniai tariant, keistas.
Pirmiausia, Lietuva jau dabar ne
bėra agrarinė valstybė, o ateityje
žemdirbių skaičius tik mažės. Be
to, skaičiuojant potencialų tokios
partijos elektoratą, nuo visožem
dirbių procento mažų mažiausiai
reikia atmesti lenkų mažumą ir
nuo seno lojalius LDDP rinkėjus.
Galbūt to, kas liktų atėmus dar
kitų partijų rinkėjus ir iš viso ne
balsuojančius, šiaip taip užtektų
peržengti 5 ar 7% barjerą, tačiau
kokia kaina? Kokia tai būtų partija
ar koalicija ir kaip LKDP, įnirtin
gai smerkusi Moderniųjų krikde
mų koaliciją su Naująja sąjunga,
paaiškintų savo rinkėjams ben
dradarbiavimą su jokių moralinių
idealų neturinčia buvusia LDDP
satelite Valstiečių sąjunga?
Log išk esn is ir naud ing esn is
atrod o pač ių krikšč ion išk ų par
tijų jungimosi scenarijus. Visų trijų
partijų – LKDP, KDS ir Moderniųjų
krikdemų – susijungimas išryškintų
tokios jungtinės partijos krikščionišką
veidą ir leistų išlaikyti balansą tarp
įvairių krikščioniškos demokratijos
Lietuvoje srovių – tradicionalistinės,
nuosaikiosios, modernistinės ir paga
liau populistinės. Tačiau, nepaisant
mod ern iųj ų krikd em ų inic iat yv os
nedelsiant pradėti bendradarbiavi
mą, tikras šių partijų susivienijimas
sunkiai tikėtinas daugiausia dėl asme
nybių kovų. Be to, religinė takoskyra,
kaip jau minėta, pati savaime nėra
tokia svarbi Lietuvos visuomenėje,
kad užtikrintų solidų elektoratą, o
nustatyti aiškią ir perspektyvią tokios
jungtinės partijos poziciją tradicinėje
(politinėje) arba naujojoje (ekonomi
nėje) „kairės-dešinės“ ašyje nebūtų
lengva. Žinoma, yra nemaža tikimybė,
kad šios ir galbūt keletas kitų vidurio
dešinės partijų sugebės sudaryti daug
neį par eig oj ant į rink im in į alj ans ą,
tačiau paviršutiniškas priešrinkiminis  
kooperavimasis paprastai tik parodo
rinkėjams tokių partijų silpnumą ir
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neduoda planuotos naudos.
Viešai paskelbtas ir iki šiol neat
šauktas LKDP ir Bobelio KDS vie
nijimosi siekis – kol kas realiausias
jungimosi scenarijus, kuriuo LKDP,
matyt, nori iš karto nušauti du zui
kius: ir sum až int i „krikšč ion išk os“
partijos pavadinimu besinaudojan
čių partijų skaičių, ir bent kurį laiką
išs pręst i nuol at in ę part ij os lyd er io
problemą. Tačiau tokioje dviejų parti
jų sąjungoje Bobelio partijos svoris ir
asmeninis vaidmuo būtų gana didelis,
todėl iškiltų rimtų klausimų dėl tokios
partijos tapatybės, nes tarp LKDP ir
KDS įžiūrėti kokių nors panašumų,
išs kyr us pav ad in im ą, nėr a lengv a.
Pavyzdžiui, kaip turėjo jaustis LKDP
nariai ir Bažnyčios hierarchai, girdė
dami būsimo jungtinės partijos lyderio
Bobelio pareiškimus dėl lošimų namų
legalizavimo naudos Lietuvai? Kita
vertus, sociologiniai tyrimai rodo, kad
KDS atima iš LKDP nemažai balsų,
t. y. šių partijų elektoratas iš dalies
sutampa. Tai leidžia tikėtis, kad tokia
sąjunga, palankiai susiklosčius kitoms
aplinkybėms šiek tiek padidintų vie
nos iš šių partijų gautų balsų kiekį ir
galbūt leistų perkopti 5% barjerą. Bet
kokiu atveju toks problemos sprendi
mo būdas būtų labai trumpalaikis, o
nauda gana abejotina.
Galiausiai lieka LKDP ir konserva
torių jungimosi variantas (vargu ar
prie tokios koalicijos jungtųsi Bobelis
ir mod ern iej i krikd em ai). Kad angi
šios partijos visada buvo panašios,
jų sus ij ung im as atr od yt ų log išk as
ir nat ūr al us. Sen os ios kair iųj ų-de
šiniųjų perskyros šviesoje dabar šis
susijungimas dešiniųjų stovyklai būtų
naudingas, nes neperžengdama bar
jer o LKDP tik „praž ud o“ deš in iųjų
bals us, o veikd am i pag al kit us jau
aptartus scenarijus krikdemai grei
čiausiai prarastų dešiniosios partijos
tapatybę. Tačiau visai suprantama,
kodėl dauguma krikdemų vengia tokio
susiliejimo: didesni ir stipresni konser
vatoriai tiesiog „suvalgytų“ mažesnius
savo brolius krikdemus. Suprantama,
kad LKDP kūrusiems ir daugiau negu
10 metų joje dirbusiems žmonėms būtų
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skaudu susitaikyti su tokiu partijos
likimu. Tačiau ar būtinai po susijun
gimo su Tėvynės Sąjunga krikščionys
demokratai turėtų išnykti?
Jau seniai kalbama, kad konser
vatizm o ideo l og ij a „nel imp a“ prie
TS(LK) kūno. Ir suprantama, kodėl –
konservatizmas Lietuvoje neturi tra
dicijų. Sunku būtų tikėtis, kad eiliniai
partijos nariai ims angliškai skaityti
Edmundą Burke’ą ar Michaelą Oakes
hottą ir bandyti suvokti, kaip britiško
konservatizmo idėjas įmanoma pritai
kyti Lietuvai. Kažin ar bent partijos
lyderiams yra pavykę tai padaryti.
Nepaisant konservatizmo doktrinos
patrauklumo ir reikšmingumo, reikia
prip až int i, kad Liet uv os deš in iaj ai
partijai labiau tiktų krikščioniškos
demokratijos ideologinis rūbas.
Kaip parodė LDDP ir socialdemok
ratų „jungtuvės“, mažos, bet ideologiš
kai stiprios partijos susijungimas su
didesne ideologine „kaimyne“ gali būti
santykinai lygiavertis ir naudingas

abiem pusėms. Dabartinei Tėvynės
Sąjungai virtimas krikščionimis de
mokratais suteiktų tvirtesnį istorinį
pag rind ą bei Bažn yč ios par am ą ir
turbūt nesukeltų didelių moralinių
problemų eiliniams partijos nariams.
Programinių nesutarimų galėtų kil
ti nebent dėl ekonominės politikos,
nes TS(LK) ypač past ar uoj u met u
akivaizdžiai linko į ekonominį libe
ralizmą, o LKDP laikėsi centristinių
socialiai orientuotos rinkos pozicijų.
Tačiau reikia turėti omenyje, kad su
stiprėjus kairiajai stovyklai ir iškilus
liberalams, ekonominės šių partijų
pozicijos bet kuriuo atveju turės bū
ti perž iūr ėt os ir pak or eg uot os. Šių
dviejų didžiausių Lietuvos dešiniųjų
partijų susiliejimas išlaikant krikš
čionių demokratų ideologiją gerokai
sustiprintų dešiniųjų stovyklą ir daug
labiau konsoliduotų Lietuvos partinę
sistemą negu dirbtinis „visų dešiniųjų“
vienijimas, skatinamas vien trumpa
laikės politinės naudos.


„Paprasčiausia
valdžios forma“
Darius Udrys

Sau buvau pažadėjęs nepradėti šio
teksto jau nuvalkiota Winstono Chur
chillio pastaba, esą „demokratija – pa
prasčiausia valdžios forma,… išskyrus
visas kitas“. Tačiau tiesiog nesugal
DARIUS UDRYS – „Laisvosios Europos
radijo“ korespondentas JAV, Claremont
(Kalifornija) universiteto politikos filoso
fijos ir lyginamosios politikos doktorantas,
Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje
(Los Andželas) dėsto literatūrą ir visuome
nės mokslus, Los Andželo lietuvių bend
ruomenės valdybos patarėjas politikos
klausimais ir Švietimo tarybos narys.

vojau geresnio epiteto paskutiniam
Jungt in ių Valst ij ų rink im ų rat ui,
išsiritusiam į kivirčus dėl kelių tūks
tančių neaiškiai pažymėtų balsalapių
Floridoje. Churchillio pastaba, kaip ir
įvykiai Floridoje, primena mums, jog
demokratija toli gražu nėra labai naši
valdžios forma.
Demokratinių respublikų piliečiai,
be abejonės, kartais išsirenka ne itin
pavyzdingus vadovus (galėčiau užsi
minti apie vieną neseniai kadenciją
baigusį prezidentą). Tačiau prisimin
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kime nebežin au kien o pas tab ą, jog
demokratinės respublikos grindžiamos
prielaida, kad kai kuriuos klausimus –
pavyzdžiui, ką išsirinkti į žmonas arba
ką išsirinkti vadovu – geriausia palikti
spręsti tiems, kurie turės su jais gy

rezultato arba balsavimo teisėtumo.
Reikia nep am iršt i, jog net šiandien
esama šalių, kurių piliečiai vieni kitus
skerdžia kovod am i dėl valdžios. Su
gebėjimas taikiai ir pagal įstatymus
pakeisti vadovus – netgi kilus neaiš
kumams – didžiulis
pasiekimas.
Išbandymą atlaikė
ne tik amer ik ieč ių
liaud is, bet ir kon
stitucija, įstatymai
bei teisinė valstybė.
Politinių ir teisinių
institucijų pareigū
nai, vadovaudamiesi
įstatymais, taikiai ir
GEORGE W. BUSH:
•
palyginti tvarkingai
išvedė šalį iš keblios
RALPH NADER:
•
padėties.
PAT BUCHANAN:
•
Vis dėlt o pad ėt is
HARRY BROWNE:
•
po rinkimų buvo ap
gailėtina keliais at
Karikatūra, vaizduojanti demokratų „svajonių“ rinkimų
žvilgiais. Protestai,
biuletenį Floridos pagyvenusiems žmonėms
žin om a, pras id ėj o
dėl to, kad demokra
tų ir respublikonų partijų kandidatai
venti – kad ir kokios nemalonios būtų
George’as Bushas ir Alas Gore’as per
pasekmės. Truputį kilniau skamba
rinkimus surinko beveik vienodą skai
„aristoteliškas“ demokratijos pateisi
čių rinkikų (JAV kiekvienos valstijos
nimas: žmogaus laimė glūdi kilnume,
rinkėjai išsirenka valstijos rinkikus,
tik tasai žmogus gali būti kilnus, kuris
kurie paskui išrenka prezidentą; jų
yra laisvas, o laisvės esmė – savivalda.
skai
čius priklauso nuo valstijos gy
Kitaip tariant, dalyvavimas politikoje
ven
t
ojų skaičiaus; dauguma valstijų
suteikia unikalias galimybes ugdyti
visus rinkikus atiduoda kandidatui,
savyje kilnumą, o demokratinė san
laimėjusiam daugiausia balsų vals
tvarka kiekvienam piliečiui suteikia
tijoje). Floridoje šiedu kandidatai su
galimybę dalyvauti politikoje.
rinko beveik po lygiai balsų, o padėtis
Kad ir kokia netobula būtų Jungti
susiklostė taip, jog be Floridos rinkikų
nių Valstijų rinkimų sistema ir kokie
tapo neįmanoma laimėti prezidento
vykę arba nevykę kandidatai, ameri
rinkimų.
kiečiai praėjusį lapkritį parodė stebė
Visų pirma Gore’as balsų perskai
tiną savitvardą. Nepaisant pasaulio
čiavimą užtęsė per ilgai. Pareikalauti
spaud os pas it yč ioj im ų ir kai kurių
vieno ar net dviejų perskaičiavimų –
asm en ų pas tang ų įžiebt i pil iet in ę
visiškai priimtina. Tačiau išnaudo
nesantaiką, galime drąsiai teigti, jog
dam as vos ne kiekv ien ą įman om ą
amerikiečių liaudis šį savo demokrati
progą užprotestuoti Bushui palankius
jos išbandymą atlaikė sėkmingai. Su
rinkimų rezultatus, nors balsai buvo
žinoję apie neaiškumus dėl prezidento
pers kaič iuot i kel is syk ius, Gor e’as
rinkimų rezultato Floridoje, dauguma
ėmė atr od yt i įkyr us oport un ist as.
amerikiečių perdėm dėl to nesijaudin
Gal nereiktų stebėtis, kad taip elgiasi
dami tęsė įprastą rutiną. Niekur ne
kandidatas, kuris Newsweek žurnalui
vyko tokių riaušių, kokių galima būtų
po rink im ų par eišk ė dar ys ią s „bet
tikėtis daugelyje pasaulio šal ių kil us
ką, kad laimėtų“ (2000 11 20). Sunku
pan aš ioms abej on ėms dėl rink im ų

AL GORE:
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gerbti žmogų, kuris pasiruošęs „da
ryti bet ką“.
Gore’as šiaip taip dar sugebėjo vi
siškai nesugriauti savo reputacijos,
bet jo atstovai, talkininkai ir šalinin
kai kai kuriais atvejais elgėsi tiesiog
akiplėšiškai. Vienas pavyzdys: suži
nojęs apie Floridos dviejų puslapių
balsalapį – vadinamąją „peteliškę“
(kad ang i bals al ap is ats iv er ia kaip
knygutė) – Gore’o kampanijos vado
vas, žymaus Čikagos mero Richardo
Daley’o sūnus Williamas Daley’is bal
salapį pasmerkė kaip perdėm sudėtin
gą ir ėmė svarstyti apie jo teisėtumą.
Daley’is tai darė puikiai žinodamas,
jog balsalapio pavidalą gerokai prieš
rink im us pat virt in o dem okr at ų ir
respublikonų partijų atstovai. Jokių
priekaištų nebuvo girdėti, kol nesi
baigė rinkimai. Paaiškėjus, jog de
mokratų partijos tvirtovėje Čikagoje,
Daley’io apygardoje, naudojami tokie
pat bals al ap iai kaip Flor id oj e, Daley’is aprimo.
Tačiau Floridos demokratų parti
jos veikėjai nenurimo. Jie pasipylė į
gatves skanduodami „balsalapiai per
sudėtingi!“ Respublikonai iš pradžių
drov ėj os i ats ak yt i (dem okr at ij os e
riz ik ing a įžeid in ėt i rink ėj us). Bet
pagaliau įsidrąsinę respublikonų ak
tyvistai surengė kontrdemonstracijas,
šaipydamiesi iš partijos, kurios rinkė
jams akivaizdžiai negėda pripažinti
sav o pil iet in į nek omp et ent ing um ą.
Net ruk us iš „sut rik us io mąst ym o“
rinkėjų ėmė šaipytis ir spauda.
Kontroversija dėl balsalapių pavi
dalo prasidėjo paaiškėjus, jog buvęs
respublikonas, reformų partijos kan
didatas į prezidentus Patas Buchana
nas kai kur surinko šiek tiek daugiau
balsų negu tikėtasi, ypač atsižvelgiant
į tų apygardų demografiją. Jose gyve
na nemažai žydų kilmės amerikiečių.
Daugelis jų laiko Buchananą antise
mitu dėl jo kritiškų pasisakymų apie
Antrąjį pasaulinį karą, buvusių nacių
medžioklę ir Vašingtono politiką Iz
raelio atžvilgiu. Amerikos žydai kaip
grup ė šiaip gan a nuos ekl iai rem ia
demokratų partiją. Taigi demokratų
partijos veikėjai galvojo, kad nemažai
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rinkėjų sumaišė Buchananą su Gore’u.
Esą lang el į, kur į reik ėj o pažym ėt i
bals uoj ant už Gor e’ą, buv o lengv a
sumaišyti su lang el iu, kur į reik ėjo
pažymėti balsuojant už Buchananą.
Buchananas, komentuodamas padėtį
Floridoje po rinkimų, pareiškė nenorįs
Gore’ui skirtų balsų.
Tačiau pasklidus žinioms apie „ne
įgalius“ Floridos rinkėjus, neoficialios
apklausos rodė, jog demokratų prie
kaišt ai dėl „sud ėt ing ų bals al ap ių“
nepagrįsti. Kelias dienas po rinkimų
CNN kor esp ond ent ė Jea nn ie Most
Niuj ork o gatv ės e prae iv iams rod ė
Floridos dviejų puslapių balsalapį ir
teiravosi, ką žmonės apie jį mano. Nors
daugelis praeivių sutiko, jog „plaštakė“
sudėtinga, paprašyti parodyti, kurį
langelį jie žymėtų, norėdami balsuo
ti už Bushą arba Gore’ą, visi parodė
teisingai.
Taip pat, kaip pas teb ėj o resp ub
likonų veikėjai, slaptas balsavimas
reiškia, jog neįmanoma įrodyti, kas
už Buchananą balsavo „tyčia“ ir kas
„netyčia“, gal norėdami balsuoti už
Gore’ą. Vienintelis būdas nustatyti
rinkėjų valią – pasižiūrėti į aiškiai
paženklintus balsalapius! Demokratų
įvardijamai „klaidai“ atitaisyti – jeigu
tai išvis galima laikyti „klaida“ – tektų
rengti naujus rinkimus.
Piketuotojai to ir reikalavo. Bet JAV
konstitucijoje numatoma rinkimus į
prezidentus surengti tą pačią dieną
visoje šalyje. Surengti naujus rinki
mus visoje šalyje dėl kelių tūkstančių
sug ad int ų bals al ap ių – ner ea l u, o
konstitucijos per kelias savaites ne
pakeisi. Be to, jeigu kiekvienąsyk dėl
kelių šimtų arba net kelių tūkstančių
neaiškiai pažymėtų balsalapių reiktų
rengti naujus rinkimus, rinkimai nie
kados nesibaigtų!
Be Gore’o piketuotojų, progos pa
sireikšti nepraleido ir kitas rėksnys
– mažum ų teis ių „gyn ėj as“ Jess e’is
Jacksonas. Nusigavęs į Floridą, Jack
sonas be jokių konkrečių įrodymų ar
įkalčių, išskyrus faktą, kad juodųjų
gyvenamose apygardose buvo paly
ginti daug sugadintų balsalapių ir jog
kažkurioje juodųjų gyvenvietėje prie
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bals av iet ės kažk as pas teb ėj o kel is
pol ic ininkus, ėmė kalt int i Florid os
rinkimų pareigūnus sąmokslavimu
prieš juoduosius Floridos rinkėjus,
lyginti respublikonus su Vokietijos
naciais ir akinti juoduosius nepripa
žinti rinkimų rezultato.
Jack son as sav e laik o ties iog in iu
įpėdiniu didžiojo ir kilnaus Ameri
kos juodųjų vadovo Martino Lutherio
Kingo, padėjusio juodiesiems išsiko
voti lygias teises. Tačiau kitaip negu
Kingas, kur is skat in o juod uos ius
taik iai spręst i konf likt us su bal
taisiais ir vylėsi, jog kada nors visi
amerikiečiai sugyvens ir gerbs vieni
kitus nepaisydami spalvos, Jackso
nas vis dažniau tiesiog kursto rasių
nesantaiką. Pasibaigus rinkimams,
Jacksonas grasino rasiniu „sprogimu“
(kažkuo tarp masinių demonstraci
jų ir riauš ių) dėl tar iam os juod ųj ų
rink ėj ų disk rim in ac ij os. Aps krit ai
pastaruoju metu vis dažniau susidaro
įspūdis, jog Jacksonas siekia ne tiek
spręsti rasių konfliktus, kiek atkreip

čiav im o lik o tūkst anč iai sug ad int ų
bals al ap ių – tai yra nea išk iai paž y
mėt ų bals al ap ių, kur ių skaič iav im o
kompiuteriai nesugebėjo suskaičiuo
ti. Gor e’o kamp an ij a nus prend ė pa
reik al aut i, kad rink im ų par eig ūn ai
mėg int ų išs pręst i (tiksl iau sak ant,
išb urt i), už ką būt ų bals av ę tie rin
kėj ai, kur ie nes ug eb ėj o aišk iai pa
žym ėt i sav o bals al ap io ir už niek ą
nen ub als av o.
Žinoma, tokie „burtai“ kelia didelį
sukčiavimo pavojų – paliekama ke
liems žmonėms žymėti kitų neaiškiai
pažymėtus balsalapius, o sugadintų
balsalapių pakako rezultatui pakeisti.
Kai šiam balsalapių interpretavimui
mėgino užkirsti kelią Floridos vyriau
sioji rinkimų pareigūnė, valstijos sek
retorė respublikonė Katherine Harris,
demokratai ir jiems palankūs apžval
gininkai Harris ėmė šmeižti, kritikuo
dami ją visapusiškai, pradedant nuo
jos politinių pažiūrų (konservatyvių,
gink Dieve!) ir baigiant jos makiažu
(per daug).

George’as Bushas rinkimų kampanijos metu. 2000. ELTA

ti dėmesį į save ir savo organizaciją
RAINB OW/PUSH Coa l it ion, kur i
kartais iš rasių nesantaikos tiesiog
semiasi gyvybinę jėgą.
Ginč ams dėl bals al ap ių apr im us,
kilo kontroversija dėl to, kad keliose
piet ų Flor id os apyg ard os e po skai

Netrukus nusprendė įsikišti demok
ratams palankių teisėjų dominuoja
mas Floridos aukščiausiasis teismas,
liepdamas tęsti neaiškiai pažymėtų
balsalapių interpretavimą. Tai buvo
dar viena keistenybė. Normaliai teis
mai Jungtinėse Valstijose nesikiša į
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politiką, kol į juos niekas nesikreipia.
Tačiau Floridos aukščiausiajam teis
mui, mat yt, rūp ėj o ne įstat ym ai ir
nusisėdėjusios teisinės tradicijos.
Rinkimai faktiškai pasibaigė JAV
aukščiausiojo teismo sprendimu su
stabdžius neaiškiai pažymėtų balsa
lapių skaičiavimą. Jeigu skaičiavimo
nebūtų sustabdęs JAV aukščiausiasis
teism as, Flor id os valst ij os ats tov ų
rūmai ir senatas buvo pasirengę pa
tvirt int i Bush o rink ik ų pas kyr im ą
konstitucijoje numatyta tvarka. JAV
konstitucija palieka valstijų parla
mentams spręsti, kaip bus renkami
prezidento rinkikai. Tradiciškai vals
tijų parlamentai paveda piliečiams
juos išr inkt i, tač iau ofic ial iai tur i
teisę šį pavedimą atšaukti. Teismui
nutraukus neaiškiai pažymėtų bal
salapių skaičiavimą, Gore’as paga
liau nusileido.
Gore’ui nusileidus, apžvalgininkai
puol ė gvild ent i, ko iš šių rink im ų
galima pasimokyti. Pirmiausia pasi
pylė rinkikų sistemos kritika. Turbūt
dažn iaus iai gird im as priek aišt as:
rinkikų rinkimų sistema esanti ne
demokratiška, kadangi neleidžiama
liaudžiai tiesiogiai rinkti prezidento.
Tokie priekaištai turbūt nustebintų
Europos demokratijas, kur nei vyriau
sybės, nei valstybės galvos dažniausiai
liaudis nerenka.
Kas tok iom is kat eg or ij om is nor i
kalb ėt i apie dem okr at ij os tyr um ą,
tegul sykiu pripažįsta, jog bet kokių
ats tov ų rink im as priešt ar auj a de
mokrat ij ai, nes dem okr at išk uos e
sprendimuose turėtų dalyvauti visi
piliečiai. Bet kokia atranka yra aris
tokratiška, o ne demokratiška, nes iš
masės atrenkami gabiausi, pajėgiau
si žmonės (bent teoriškai), kuriems
pavedama valdyti kraštą. Rinkimų
demokratinėje respublikoje prasmė
ne ta, kad liaudis visada dalyvautų
prii mant sprend im us, o gal im yb ė
keisti vadovus, t. y. laikyti juos at
sakingais už savo veiklą.
Teko girdėti kitą panašų priekaištą:
esą rinkikų kolegiją reikia panaikin
ti, nes ji kartais (pavyzdžiui, pernai)
neatspindi rinkėjų valios (nedidelė
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dauguma amerikiečių rinkėjų balsavo
už Gore’ą, bet Bushas laimė-jo daugiau
rinkikų balsų). Visų pirma, Jungtinių
Valst ij ų kons tit uc ijos autoriai nu
sprendė sukurti rinkikų kolegiją ne
tam, kad išryškintų „rinkėjų valią“.
Jie sukūrė rinkikų kolegiją: 1) užuot
palikę kongresui rinkti prezidentą,
kad prezidentas būtų nepriklausomas
nuo kongreso, kaip reikalauja galių
padalijimo teorija, ir 2) norėdami už
kirsti kelią skaičiavimui ir klastotei.
Daug sunk iau suk last ot i ats kir us
rink im us kel iasd eš imt yj e valst ij ų
negu vienus nacionalinius rinkimus.
Nacionaliniams rinkimams suklastoti
pakaktų viename ar dviejuose did
miesčiuose prikimšti į urnas padirbtų
balsalapių.
Rinkikų sistema taip pat naudinga,
nes ji priverčia kandidatus būti dė
mesingiems daugeliui valstijų ir jų
poreik iams. Be rink ik ų sist em os,
prez id ent o rink im us gal im a būt ų
laimėti pasikliovus vien tankiai ap
gyvendintų rytų ir vakarų pakraščio
miestų rinkėjais, kaip pernai vos ne
padarė Gore’as.
Aps krit ai priek aišt ai dėl rink ėj ų
val ios nep ag rįst i, nes tok io dal yk o
išv is nėr a ir tikr os e dem okr at ij os e
(nekalbu apie „liaudies respublikas“,
kur nugalėtojai neretai surenka bent
90% balsų) ir praktiškai niekados ne
bus. „Rinkėjų valia“ reiškia tik „dau
gumos valią“, o ta dauguma gali būti
visai nežymi (kaip pernai) ir keičiasi
kasdien. Vėlgi nėra esmė, ar vadovai
daro tiksliai tai, ko nori rinkėjai, o tai,
jog vadovus – ypač nevykėlius – galima
taikiai pakeisti. Taigi praėję rinkimai
priminė, jog seniausia pasaulyje tebe
gyvuojanti demokratija nėra minios
valdoma valstybė, kur vox populi lygus
vox dei, bet teisinė respublika, kurią
valdo piliečių atranka ir kur politikos
klausimai bei nesutarimai sprendžia
mi pagal įstatymus.
Kai kurie nuogąstauja dėl teismų
įsikišimo sprendžiant nesutarimus
dėl rinkimų. Atseit būtų buvę geriau
palikti politikams juos išspręsti, kaip
numatyta konstitucijoje. JAV aukš
čiausiasis teismas galbūt nebūtų įsi

kišęs, jeigu nebūtų įsikišęs Floridos
aukšč iaus ias is teism as, o Flor id os
teismo įsikišimą manau esant nerei
kalingą ir neapdairų. Reikia viltis, jog
kreipimaisi į teismus ateityje netaps
įprastu ginklu kandidatų arsenale,
tačiau įvykiai Floridoje kelia šį pavojų.
Kita vertus, reikia ir pasidžiaugti, jog
prob lem a gal ų gal e buv o išs pręst a
pag al įstat ym us ir kad kandidat ai
bei piliečiai parodė pagarbą teismo
sprendimui.
Be šių dalykų pasigirdo dar ir idea
listiškų nuogąstavimų, esą porinki
mines grumtynes Floridoje išsklaidė
mist išk a rink im ų aur a; esą užp ro
test uod am as rink im ų rez ult at ą ir
reikalaudamas išsamiai išnagrinėti
balsalapius, Gore’as nuplėšė užuolai
dą, dengiančią Ozo raganiaus prozišką
aparatūrą, kuria jis sukuria savo di
dybės iliuziją. Įvykiai Floridoje paro
dė, jog (staigmena!) rinkimų sistema
netobula.
Kiekviena rinkimų sistema turi pa
klaidą. Dažniausiai jos nepastebime.
Problema ta, jog šįsyk Floridoje nė
vienas kandidatas kito nepralenkė
bals ų skaič ium i, kur is tą pak laid ą
pranoktų. Ateityje pasikliaujant nau
jausia technika, reiktų ieškoti būdų
kiek įman om a šią pak laid ą sum a
žinti. Tačiau, kaip su visais žmonių
išradimais, klaidų niekados visiškai
neišvengsime.
O dėl rinkimų „mistiškos auros“,
ar Floridoje įvykusį „balsavimo sak
ramento“ išniekinimą laikome geru
ar blogu dalyku, ko gero, priklauso
nuo to, ar manome, jog demokratijai
reikia kažkokios „mistiškos auros“.
Kai kurie gal mano, kad reikia, tačiau
tokių pak lausč iau, ar ši „mist išk a
aur a“ nev ed a į tok ias fant ast in es
sąvokas kaip „rinkėjų valia“ ir, savo
ruožt u, prie nen aud ing ų, net eis in-
gų ir neįman om ų mėg in im ų ją „iš
burti“ nep ais ant to, kas paž ym ėt a
arba nepažymėta konkrečiuose bal
salapiuose?
Jeigu jau patikime sau tokius lem
tingus sprendimus kaip valdovų rinki
mas, gal kartais reiktų laikyti save
pakankamai subrendusiais suvokti,
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jog rinkimai nėra kažkokios antgam
tišk os „rink ėj ų val ios“ oraku las, o
paprasčiausia sprendimų procedūra
– žmogiškas, paklaidą turintis išradi
mas, kurį galima ir reikia tobulinti?

Rinkimų ir kitų valdymo procedūrų
bei institucijų tobulinimas, sakyčiau,
ir yra vienas kilniausių politikų pašau
kimų, o demokratijose esame šaukiami
būti politikais visi.


Apie lapių medžioklę
Virgis valentinavičius

Saus io 18 d. Did žios ios Brit an ij os
parlamentas didele balsų persvara
balsavo už lapių medžioklės su ska
likais uždraudimą. Įstatymo šalinin
kai tvirtina, jog tai esąs teisingumo
ir jautrum o gyv ūn ams triumf as, o
priešininkai įsitikinę, jog triumfuoja
nepakantumas ir pakertamos tradi
cinės laisvės.
Už įstatymą balsavo 387 parlamento
nariai, daugiausia valdančios leiboris
tų partijos ir mažesnės kairiosios par
tijos – liberalų demokratų – deputatai;
prieš – 174, daug iaus ia opoz icij os
konservatoriai. Nubalsuota už visišką
lapių medžioklės uždraudimą, o du
kompromisiniai projektai – medžioklė
pagal licenciją arba save reguliuojanti
medžioklė – buvo atmesti.
Penkias valandas trukę debatai bu
vo pikti. Leiboristas Bilas Etheringto
nas pasakė, jog jį stačiai pykina vien
pag alv oj us, kad žmon ės smag in as i
matydami, kaip šunys sudrasko gy
vą būtybę. Tuo tarpu konservatorių
deputatas Johnas Townendas kalbė
jo: „Jei dauguma medžiotojų nebūtų
snobai, kaip neteisingai yra įsitikinę
leiboristai, o spalvotieji ar homosek
sualistai, parlamentui niekada nebūtų
tekę svarstyti šio įstatymo“.
Žurnalistas Robinas Page’as pareiš
VIRGIS VALENTINAVIČIUS (g. 1955)
– „Laisvosios Europos radijo“ lietuvių
tarnybos bendradarbis Prahoje.
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kė niekada nepaklusiąs įstatymui. „Aš
laužysiu Blairo įstatymą, nemokėsiu
baudų ir sėsiu kalėjiman – aš būsiu
Blairo politinis kalinys“, – tikino Pa
ge’as. Konservatorius Davidas Liding
tonas draudimą pavadino „neliberaliu
ir nepakančiu“, eikvojančiu policijos
išt ekl ius tad a, kai aug a smurt in ių
nusikaltimų skaičius. Konservatorius
Mic hae l as How ard as, buvęs John o
Majoro vidaus reikalų ministras, pa
sakė, jog Blairo vyriausybės priorite
tai aiškūs: jokiai su nusikalstamumo
sprogimu susidūrusiai rimtai vyriau
sybei neateitų į galvą atitraukti poli
ciją nuo pagrindinio darbo uždedant
plač ius, nea išk ius ir nep rakt išk us
draudimus.
Konservatorius Tony Baldry tvir
tino, kad medžioklė šimtmečius buvo
ang lų kaim o gyv en im o dal is ir už
draudimas būtų didelis praradimas
daug el iui žmon ių. Kons erv at or ius
Jamesas Paice’as kalbėjo, kad katės
padaro daugiau žalos negu lapės ar
skal ik ai, tač iau niek as nes iūl ė už
drausti kačių. Jis pripažino, kad kai
kurie medžiotojai gali būti „nemalonūs
žmonės“, tačiau „nemalonių žmonių“
yra visose gyvenimo srityse, ir tai nėra
priežastis uždrausti jiems daryti tai,
ką jie nori daryti.
Didžiausi medžioklės uždraudimo
lob ist ai – „Lyg a prieš žiaur ų spor
tą“ (League Against Cruel Sports) ir
„Tarptautinis gyvūnų gerovės fondas“
(International Fund for Animal Wel

fare) – balsavimą parlamente pava
dino reikšm ing u žingsn iu baig iant
„beprasmišką medžioklės žiaurumą“.
Dėl žiaurumo gyvūnų atžvilgiu negalį
būti jokių kompromisų, medžioklė ne
turi vietos šiuolaikinėje visuomenėje.
Jų nuomone, draudimas tik išplečia
apsaugą, kuri jau galioja gyvuliams ir
naminiams gyvūnams. Gyvūnų teisių
gynėjai įsitikinę, jog lapių medžioklė
turinti būti uždrausta kaip buvo už
drausta gaidžių kova ir pan.
Kiek anksčiau ministras pirminin
kas Ton y Blair as par eišk ė rem ią s
lapių medžioklės uždraudimą, tačiau
balsavimo dieną išvyko į Šiaurės Airi
ją. Britų spauda rašė, jog „gudrioji
lapė“ Blairas įlindo į olą. Parlamento
aukšt esn iųj ų rūm ų – Lord ų rūm ų
– konservatorių daugumos vadovas
lordas Strathclyde’as perspėjo, kad
lordai yra už lapių medžioklę. Mažai
kas abejoja, jog lordai įstatymą atmes,
vadinasi, jį galėtų patvirtinti tik kitas
parlamentas. Draudimas niekaip ne
gali virsti įstatymu iki gegužės, kai,
manoma, Blairas skelbs ankstyvus
parlamento rinkimus. Net draudimo
šalininkai pripažįsta, jog su visomis
procedūromis – dar vienu atmetimu
Lordų rūmuose, grąžinimu į parla
mentą ir galop įstatymo patvirtinimu
prieš Lord ų rūm ų val ią, rem iant is
retai naudojamu parlamento aktu –
visa tai gali trukti net dvejus metus.
Vadinasi, lapių medžioklės klausimo
kėlimas kaip tik dabar yra iš dalies
sąmoningas noras padaryti ją rinkimų
kampanijos klausimu.
Lapių medžioklė su skalikais yra
kaimo ritualas, kuriame dalyvauja
visi kaimo klasių atstovai – pradedant
samdomais darbininkais ir tarnais,
baigiant aristokratais. Tai raitelių
tradiciniais raudonais švarkais ir juos
sekančių pėsčių sirgalių reginys ir reta
proga laisvai judėti po kaimo vietovę,
kai šiaip judėjimą varžo sudėtingos
nuosavybės teisės. Žemvaldžiai tradi
ciškai leidžia raitiems medžiotojams
kirsti jų valdas. Vienas medžioklės
mal on um ų – rait iems šok in ėt i per
daugybę gyvatvorių ir tvorų. Kai ku
rie naujieji žemvaldžiai iš miesčionių
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nuvorišų, pavyzdžiui, buvęs „bitlas“
Paulas McCartney, medžiotojų būrių
nebeįsileidžia.
Blogiausia, jog medžioklės uždrau
dim as yra vis išk ai dem okr at išk as
sprendimas. Daugiau negu pusė Di
džiosios Britanijos gyventojų jį palai
ko, draudimas priimtas nepriekaištin
gai laikantis demokratinių procedūrų
– praė jo vis as reik al ing as stad ij as
vyr iaus yb ėj e ir parl am ent e. Pas ak
Economist, bėda tik ta, kad lapių me
džioklės draudimas – neteisingas.
Vid aus reik al ų min istr o Jack o
Straw užsakymu lordas Burnsas atliko
lapių medžioklės ir jo galimo uždrau
dim o pas ekm ių tyr im ą. Jo išv ad a:
„lapių medžioklė su skalikais rimtai
kenkia lapių gerovei“. Tačiau tyrimas
pripažįsta, jog medžioklę uždraudus,
darbą prarastų apie šešis tūkstančius
žmonių; medžioklės šalininkai tvirti

400 000 lapių, ir reta kuri miršta „savo
lovoje“. 100 000 suvažinėja automobi
liai, 80 000 – nušaunamos, 30 000 – pa
gaunamos spąstais. Per metus tik 22
000 lapių sumedžiojamos medžioklėse
su skalikais. Tas pats Burnso tyrimas
perspėja, kad, nors medžioklė su ska
likais ir rimtai kenkia lapių gerovei,
medžioklės uždraudimas tai gerovei
gali dar labiau pakenkti, nes daugiau
lapių bus nušaunama ir pagaunama
spąstais.
Econ om ist pab rėž ia, jog laisv ės
klausimas šiuo atveju, kaip ir dauge
liu kitų atvejų, yra visų svarbiausias.
Kai kurie aistringai dėl lapių gerovės
išgyvenantys žmonės stačiai numoja
ranka, jog medžioklės uždraudimas
apriboja piliečių laisves. Kai politi
niams vadovams – šiuo atveju Blai
rui ir jo leib or ist ams – prit rūkst a
delikatumo, demokratija gali stipriai

A. J. Munnings. Medžiotojai. Lesterio meno galerija

na, kad dvidešimt tūkstančių. Lordo
Burnso tyrimas taip pat pripažįsta,
jog kaime medžioklė yra reikšmingas
„bendruomenę vienijantis veiksnys“.
Ar įmanoma lapių gerovę suderinti
su kaina, kurią tenka mokėti žmo
nių laisve? – klausia Economist. Ar
parlamentas apskritai gali padary-
ti lap es laim ing as, jei kiekv ien ais
metais Did žioj oj e Brit an ij oj e žūv a
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pažeisti mažumų teises. Nors Jungti
nėje Karalystėje medžioja mažuma,
tačiau toji mažuma nėra labai maža,
be to, ji nelinkusi tylėti. Iš ketvirčio
milijono britų medžiotojų apie 180 000
medžioja lapes ir elnius. 1997 m. Lon
done, pakviesti organizacijos „Kaimo
sąjunga“ (Countryside Alliance), la
pių medžioklės ginti susirinko beveik
100 000 žmonių. Tuomet tai atidėjo

plan uot ą bals av im ą dėl draud im o
parlamente.
Tad dėl ko šis neteisingas sprendi
mas yra populiarus? Kodėl dauguma
britų jam pritaria? Pirmiausia dėl to,
jog mažuma, kurios laisves bandoma
apkarpyti, nepriklauso nusistovėju
siam politiškai korektiškų tautinių,
lytinių, rasinių, religinių ar kultūrinių
mažumų rinkiniui. Be to, leiboristų
propagandai pavyko daug ką įtikinti,
jog lapių medžioklė – turtingų dyka
duonių užsiėmimas, nors tai netiesa.
Kaip minėjome, medžioklė yra visų
kaime gyvenančių žmonių sportas ir
šventė, ne vien turtingų ar kilmingų.
O kai vyrauja nuomonė, jog medžio
tojai – turtingi dykaduoniai, kurstyti
klasinę neapykantą klasikinėje klasių
šal yj e – vien i juok ai. Ginč uos e dėl
lap ių med žiokl ės gal im a pamat yt i
neprastesnių klasinės neapykantos
perlų, kaip sovietiniuose filmuose pa
gal žinomą principą „karas dvarams,
taika bakūžėms“.
Kita vertus, publika lengvai duodasi
apgaunama, nes vis mažiau nutuokia
apie kaimo gyvenimą. Jau kelinta kar
ta auga „ant asfalto“ – nebežino kaimo
pap roč ių. Be to, trad ic in is kaim as
trauk ias i. Stamb iaus i žemv ald žiai
dabar – ne tradiciniai aristokratai ar
ūkininkai, o naujieji turtuoliai – to
kie kaip minėtas McCartney ar Vir
gin imperijos savininkas Richardas
Bransonas. Ši publika savo milijonus
uždirba mieste, ar dar geriau – kur
nors beorėje interneto ir tarptautinių
korporacijų erdvėje, tad atitinkamai
žino tik vieną kaimą – global village.
Leiboristų partija seniai nebeatitinka
savo pavadinimo – Blairo laikais ji
liovėsi būti darbininkų partija ir tapo
vidurinės klasės miesčionių partija.
Partijai pavyko užkabinti nervą senai
miesčionių neapykantai viskam, kas
bent kiek panašu į „nepelnytas“ kraujo
aristokratijos privilegijas – privilegi
jas, kurių tikrovėje seniai nebėra, nes
Bransonas su McCartney džiaugiasi
prabanga, kuri žemės aristokratams
nė nesisapnavo.
Miesčionys šiuo atveju dar reiškia
žmones, niekada nemačiusius gyvos
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v i s u o m e n ė
karvės ar avies, neturinčius betarpiš
ko gyvybės ciklo patyrimo; gyvūnus jie
pažįsta iš televizijos arba supakuotu
pav id al u pard uot uv ių lent yn os e, o
visas gyvas būtybes tapatina su na
mie laik om ais šun im is ir kat ėm is.
Didžiąją dalį gyvenimo jie praleidžia
shopping mall – prekybos centruose,
o užuojaut os mok os i iš amž in at ils į
princesės Dianos.
Be to, postmodernizmo revoliucija
švietime sugriovė elementarų supra
timą apie tai, kuo žmogus skiriasi nuo
gyvūno. Visuotinės visa ko lygybės
reik al av im as ats is ak yt i cent rizm ų
pradeda europocent rizm u ir baig ia
antropocentrizmu, kuris dabar reiškia
nepagrįstą žmogaus rūšies iškėlimą
prieš kitas rūšis. Tai atrodo juokinga,
kol nes us id ur i su nauj oj o šviet im o
produktais, kurie juokauti nelinkę.
Vien a kel ių univ ers it et ų dipl om us
turinti anglė Prahoje man aiškino,
kad niekas nežino, ar gyvūnai turi
sąmonę, nes jie negali kalbėti, todėl
būtina vadovautis prielaida, jog „jie
tokie kaip mes“, o „jūs Rytų Europo
je – labai atsilikę“.
Panašūs samprotavimai daro įspūdį
ne vien unikaliu sugebėjimu ištrinti
du tūkstančius metų filosofų ir teologų
ginčų apie sielos prigimtį. Filosofi
nės pozicijos absurdiškumui tiesiog
proporcingas pilietinis radikalizmas.
Pag al pat ikr int ą rev ol iuc in į prie
spaudos–kovos–išlaisvinimo trinarį
neteisybė gyvūnų atžvilgiu turi būti iš
rauta visiems laikams nesiskaitant su
priemonėmis. Keturkojų išlaisvinimo
aktyvistai itin sėkmingai įkūnija abi
ryškiausias šiuolaikinio išsilavinimo
generuojamas savybes – neraštingumą
ir begalinį pasitikėjimą savimi.
„Gyvūnų išlaisvinimo fronto“ (Ani
mal Liberation Front – ALF) aktyvis
tai įsitikinę, jog skalikų naudojimas
med žiokl ėj e yra gyv ūn ų verg ov ės
forma ir todėl jie turi būti išlaisvinti.
ALF tai supranta paraidžiui – sausio
pradžioje ALF aktyvistai naktį įsi
laužė į Wye College šunides Kente ir
pagrobė 46 skalikus, priklausančius
med žiokl ės draug ij ai Wye Bea gl es
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Hunt. Po vagystės ALF paskelbė pa
reiškimą, kuriame rašoma: „Visi šunys
bus atiduoti į saugius, mylinčius na
mus. Kol vyriausybė vilkina pažadus
užd raust i med žiokl ę, o med žiokl ės
sabotuotojai rizikuoja gyvybe gindami
mūsų neliestą gamtą, ALF ima reikalą
į savo rankas“.
Prahoje kažin kokio „Gyvūnų są
monės fondo“ atstovas Paulius Kailis
parašė piktą laišką į laikraštį Prague
Post, kuriame peikė šunų vadinimą
anglišku mažybiniu žodžiu pet, kuris,
girdi, yra globėjiškas ir todėl diskri
minuoja keturkojus draugus. Tai esąs
dar vienas pavyzdys egoistiško žmonių
požiūrio į kitas rūšis. Kailio nuomone,
negali būti tokios sąvokos kaip šuns
savininkas, nes tai esąs toks pat po
žiūris į gyvūną, kaip Saudo Arabijoje
į moterį.
Vivisekcijos priešininkai blokuoja
vaistų bandymo bendrovės Hunting
ton Lief Sciences pastatus. Praeitais
metais sudeginti vienuolika bendrovės
darbuotojų automobilių, vienas va
dybininkas buvo smarkiai sumuštas,
personalas sulaukia daugybės gra
sinančių laiškų ir telefono skambu
čių. Kompaniją blokuoja organizacija
„Stabd yt i žiaur um ą prieš gyv ūn us
Hantingtone“ (Stop Hantington Ani
mal Crue lt y). Jos akt yv ist ai žad a
persekioti ne tik pačią bendrovę, bet
ir ją finansuojančius bankus bei jai už
sakymus duodančias farmacijos kom
panijas. Pasak savaitraščio Economist,
tautos aistra mažiems sutvėrimams
su kailiukais kartais virsta smurtingo
protesto protrūkiais. Šiuo atveju smur
tu faktiškai reikalaujama, jog vaistai
būtų bandomi ant žmonių.
Pats arogantiškiausias argumentas
prieš lapių medžioklę, kaip ir kitas
gyvūn ų „priespaud os“ form as – tai
paplit ęs įsit ik in im as, jog med žiok
lė – doroviškai ydinga, medžiotojai
– nusidėjėliai, todėl medžioklę rei
kia užd raust i pač ių med žiot oj ų la
bui – taip sakant, gelbstint jų sielas.
Sus ir ūp inim as išg an ym u, žin om a,
sveikintinas dalykas, tačiau įtarimą
kelia būdas, kuriuo vyksta gelbėjimo

darbai – uždraudžiant tariamą nuo
dėmę potvarkiu ar įstatymu. Panašu,
jog čia turime reikalą su šiuolaikinių
socialinių inžinierių sparnuotu patari
mu valdžiai „autoritetingai nurodyti
vertybes“.
Britų filosofas Kennethas Minogue
tai vadina šiuolaikinių demokratinių
valstybių karikatūriniu totalitarizmu.
Karikatūrų kiek tik nori – Prancūzi
jos vyriausybė liepia savo piliečiams
būt i mand ag iems su užs ien ieč iais,
Amerikos vyriausiasis gydytojas sako
amerikiečiams, ką jie turi valgyti ir
gerti, Vokietijos vyriausybė išleidžia
įstatymą, verčiantį vokiečius tikėti
holokaustu, britų vyriausybė aprūpi
na pavaldinius naudingais saugaus
sekso vadovais. Turi būti pakeistos
žmonių mintys, ypač apie reiškinius,
kuriuos socialiniai teoretikai demas
kuoja kaip priespaud ą. „Vyrai turi
liautis būti macho, darbdaviai – ma
žiau „grab in ėt i“, het er os eks ua l ai –
atsikratyti bet kokių „privilegijuotų“
minčių apie meilę ir šeimą, baltieji
turi būti jautresni juodiesiems ir taip
toliau. O anot visų Vakarų šalių gy
dytojų, kiekvienas turi būti ne toks
storas, suicidiškas ir priklausomas
nuo alkoholio“ (Minogue K., Politics,
1995, p. 106).
Galite sakyti, jog lapių medžioklė su
skalikais – tolimas ir egzotiškas daly
kas, ir lietuviams mažai rūpi. Ne visai
taip – bent kai kuriems lietuviams bus
įdomu sužinoti, kad lapių medžioklės
visiško uždraudimo siekiančios orga
nizacijos, pavyzdžiui, ALF ir Hunt Sa
boteurs Association, skelbia, jog kitas
jų taikinys – uždrausti žvejybą.
Kovo mėnesį Countryside Alliance
planuoja naują žygį, kuris vadinsis
„Laisvė ir pragyvenimas“ (Liberty &
Liv el ih oo d). Jei teks būt i Lond on e
kovo 18 d., galite prisijungti. Žygio
organizaciniame komitete galite už
siregistruoti iki kovo 15 d. telefonu
0906788 1680, organizatoriai žada, jog
skambinant iš Anglijos pokalbis truks
maždaug minutę ir kainuos apie vieną
svarą. Vienas žygio lozungų: „Mažumų
teises – visiems“.
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Kita Lietuva
mantas adomėnas

Praėjo dar vienos Kalėdos. Angelai
neatlėkė, Trys Karaliai neatkeliavo
iš Rytų šalies, gyvuliai ir žvėrys ne
prakalbo žmonių balsais, greičiau jau
atvirkščiai. Tik ir vėl, kaip kasmet,
nuo Prezidentūros ir kitų aukštų
vietų pasigirdo balsai, giedantys Et
in Lithuania pax hominibus bonae
vol unt atis (praleidžiant Gloria in
excelsis Deo, idant nebūtų užgautos
„mažumos“). Kas galėtų būti gražiau,
kaip ramybės palinkėjimas? Netruks
ateiti ir Vasario 16-oji, susitaiky
mo ženklan bus padalyta ordinų
ir medalių, ir bus galima visiems
taikoje ir ramybėje susikaupus dar
buotis, jei tik konserv at oriai vėl
nepakels triukšmo dėl kokiam nors
KGB pulkininkui suteikto Gedimino,
o gal ir Laisvės Kovų ordino – juk
ir jis, tegu ir savotišku būdu, kaip
išmanydamas, darbavosi Lietuvos
gerovės labui.
Tačiau „kiršintojai“, nors jų gre
tas rudenį ir praretino užgriuvusi
tautos rūstybė, atkakliai nesutinka
kartą ir visiems laikams užsičiaupti;
tauta vis nesusitaiko, ir mesijinis
taikos pažadas vis neišsipildo. Ateis
dar viena šventė, ir vėl aidės ramybės
linkėjimai, tautai teb esikankinant
vidinio susiskaldymo traukuliuose
– ir taip toliau, usque ad nauseam.
Visiems gerai pažįstami graudeni
mai apie „visuomenės sukiršinimą“. At
siribojant nuo santarvės apraudotojų
intencijų (kurios kur kas mažiau
nekaltos, negu galėtų pasirodyti iš
pirmo žvilgsnio), privalu pasinaudoti
šiais, taip sakant, priešiškų liudytojų
parodymais. Jie įvardija tam tikrą
pamatinį faktą, kuriam neskiriama pa
kankamai dėmesio. Jis arba ignoruo
jamas, arba klaidingai aiškinamas ir
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pasmerkiamas, nepamėginus įsigilinti
į jo kilmę ir esmę.
Jeigu traktuosime „tautą“ ne etninės
bendruomenės, o formaliąja politinės
filosofijos prasme – kaip populus, kaip
savarankišką politinį organizmą,
darinį, jungiamą tam tikrų bendrų
politinių tikslų, – tuomet galima teig
ti, kad Lietuvos tauta suskilusi į du
politinius organizmus, gyvenančius
toje pačioje teritorijoje, kalbančius
daugiau ar mažiau ta pačia kalba,
tačiau savo tikslais bei siekiais, savo
paskirties supratimu ir tikrovės su
vokimu neturinčius beveik nieko
bendra. Čia kalbama ne apie įprastinę
politinės skalės poliarizaciją į kairę
ir dešinę, o apie kur kas radikalesnį
skirtumą, kai dvi visuomenės pusės iš
esmės neturi bendrų pasaulėžiūrinių,
kultūrinių ir politinių prielaidų.
Šios prarajos gilumas itin nejaukiai
atsiveria, kartą kitą nuklydus anapus
miesto sienos ir susidūrus su kita Li
etuva, kurios, gyvendamas Senamies
tyje, gali ir nepastebėti – renkančia
„naujuosius“, pripildančia Europos
lindynes ir nusikaltimų kronikas,
neišbrendančia iš pagiežos ir skurdo,
dvelkiančia neviltimi ir tokia instink
tyvia agresija, kurios akivaizdoje
nebelieka į ką apeliuoti. Tarp mūsų
nėra jokios bendrybės, jokios bendros
vertybinės atskaitos sistemos, jokio
bendro racionalaus pagrindo. Kate
gorinis imperatyvas negalioja. Net jei
ir kalbame ta pačia kalba, jausmas,
kad su jais galima būtų susikalbėti –
tik iliuzija, kuri išsisklaido, kai vis iš
naujo esi priverstas suvokti, jog prieš
mane – kažin kokios kitos padermės
ats tov ai, kalbantys nesuprantama
šnekta, nors visi žodžiai iš pažiūros
tarsi atitinka žodyno reikšmes. Kalbos

kitoniškumas iškyla kaip akimirks
ninis simbolis, kaip blyksnis tamsoje,
išryškindamas tarp mūsų žiojinčią
prarają, svetimumą, kurio negali
užgrįsti racionalus diskursas. Radika
lus ir visiškas kitoniškumas, nors jokio
leviniško Kito anapus jo nėra.
O kas yra? Pilietinės bendrijos griu
vėsiai, skurdo visuomenė, sunkus
sovietinių laikų palikimas, totalita
rinės sistemos suluošinti žmonės,
kuriantys ydingas institucijas, savo
ruožtu trukdančias normaliai visuo
menei atsirasti, ir šitaip įsisukantis
užkeiktas ratas. Būtų galima ir toliau
vardyti iš esmės beveik teisingus,
tač iau tik dalinius paaiškinimus,
perteikiančius tik medžiagines ir
veikiamąsias priežastis, bet ne esa
mos padėties prasmę, kurią užčiuopė
pirminis potyris, ilgainiui įgijęs
prasminės, o veikiau – beprasmybinės
epifanijos pobūdį: „Tai – pralaimėjimas.
Dabar šie žmonės mus lydės visą laiką“.
Suprantu, kad imu kartotis dar įky
riau negu Katonas Senasis, kuris visas
savo kalbas Romos senate, kad ir apie
ką jos būtų buvusios (pavyzdžiui, žemės
ūkio klausimais), kaip žinia, baigdavęs
vis tais pačiais žodžiais: Ceterum cen
seo Carthaginem delendam esse – „Be
to, manau, kad Kartagina turi būti
sugriauta“. Tačiau tai, ką čia bandau
aprašyti, ne mažiau realu ir apčiuopiama
dėl to, kad apie tai jau kalbėta.
Susiskaldymo kontūrai labiausiai
išryškėja santykyje su centriniu pas
tarojo meto istoriniu įvykiu – Nepri
klausomybės atkūrimu. Tas įvykis
nulėmė Lietuvos dabartinę politinę bei
egzistencinę apibrėžtį ir atkakliai nes
itraukia į plusquamperfectum, pasilik
damas savotiškame perfectum prae
sens – „praeities dabarties“ laike. (Jei
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galima kalbėti apie savotišką istorinių
įvykių gramatiką.) Nepriklausomybė,
viena vertus, suteikdama laisvo ir nau
jo apsisprendimo praeities atžvilgiu
galimybę – „atgailos“ ir „atsivertimo“
galimybę, – kita vertus, reikalaudama
apsispręsti, užaštrino ir į vieną istorinį
tašką sutraukė santykio su sovietine
tikrove problemą.
Kaip prancūzų tautą skaldė
prieštaringas santykis su Prancūzų
revoliucija, taip ir Lietuvoje (tiesa,
menkesniu mastu) panaši poliarizacija
yra įvykusi ties riba, kur išsiskiria
požiūriai tęstinumo su sovietine praei
timi ir nepriklausomybės atkūrimo
vietos pasaulėvaizdyje klausimu.
Viena visuomenės dalis, dėl pa
saulėžiūrinių, politinių ar socialinių
priežasčių prie sovietinės sistemos
nepritapusi, priima nelygstamą
nepriklausomybės atkūrimo ašiškumą
istorijos suvokimui. Tai esmingai nau
jos epochos, lietuvių tautos autentiškos
egzistencijos pradžia, nelygstamai
vertingo politinio organizmo gimimas,
atstatantis tarpukario Respublikos
teisėtumą. Jos išsergėjimas yra pa
matinis, besąlygiškas imperatyvas,
transcenduojantis bet kokius prag
matinius sumetimus. Iš tokios per
spektyvos žvelgiant, sunku įžiūrėti
kitokios prasminės konfigūracijos
galimybę; neatrodo, kad istorinius
įvykius būtų įmanoma interpretuoti
kitaip. Jeigu kas ir mano kitaip, tai
vien dėl to, kad arba esąs svetimųjų
papirktas, arba sovietų suluošintas.
Tačiau sovietinis palikimas ilgainiui
turėtų nunykti, žmonės turį grįžti į
savo „normalų“ būvį – pilietinę visuo
menę, pagrįstą moraliai atsakingų,
tautiškai susipratusių ir politiškai
angažuotų žmonių bendriją.
Tačiau kitai visuomenės daliai jokio
panašaus metafizinio lūžio nėra įvykę.
Pastarasis dešimtmetis – tik dar viena
fazė gyvenimo tęstinume. Kasdienybės
rutina netruko ištirpdyti euforinės
1988–1989 m. patirties – laisvės pat
irties, taip ir netapusios tikrovės
norma. O susidūrusi su sunkumais
ir nepritekliais, atmintis retrospekty
viai perspalvino tos patirties turinį.
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Patriotinis pathos ėmė atrodyti ne
suvokiamas ir juokingas, galiausiai
įkyrus ir erzinantis – juk „prie Sovietų
buvo geriau“. Nesugebėjimas suvokti
Nepriklausomybės atnešto lūžio ra
dikalumo, jos nelygstamo, pragmatiš
kai nepamatuojamo pobūdžio liudija
du dalykus. Pirma, tam tikrų žmogui
kaip moraliai būtybei būdingų gebų
neturėjimą. Nenorėti prisiimti galu
tinės asmeninės atsakomybės už savo
likimą, atsisakyti besąlygiško laisvės
primato, ryžtantis iškeisti tai į me
džiaginę gerovę (tegu tik žodžių lygiu),
tolygu atsisakyti pašaukimo autentiš
kai ir moraliai atsakingai egzisten
cijai, kuri yra bet kokios pozityvios
moralės, dorovinio gyvenimo sąlyga.
Antras su pirmuoju glaudžiai susi-
jęs atžvilgis – politinio instinkto nuny
kimas ar politinės savimonės
stoka. Žmogus tiesiog nepa
kyla iki tokių abstrakcijų
kaip „valstybė“, raison d’état,
„pilietinė pareiga“ ar pan.
Todėl „patriotiškos“ visuo
menės dalies apeliavimai į
šias kategorijas „apolitiškai“
jos daliai atrodo kaip prieš
ją nukreipta klasta: siekis kaip nors
apgauti ir nuskriausti, prisidengiant
patriotiniais šūkiais ar valstybiniais
sumetimais.
Abi puses sieja tik tai, kad jos pri
verstos dalytis tomis pačiomis politi
nėmis struktūromis ir institucijomis.
Kova dėl jų kontrolės yra esminis
sąlyčio ir konflikto taškas. Dabarti
nėje situacijoje unikalu ir nauja tai,
kad apolitinė dauguma įgijo „politinę“
išraišką per žmones, kurie politikos
sferą ir valstybės politines instituci
jas traktuoja ciniškai ir instrumen
taliai – kaip priemonę politinei ga
liai pelnyti. Jie sugebėjo pritraukti
apolitinę daugumą apeliuodami į jos
pasibodėjimą politika, skelbdami nepo
litinės valstybės idealą – „Gana politi
kuoti, reikia santarvės ir konstrukty
vaus darbo“. (Nors iš tiesų siekiama
konkrečių politinių tikslų – suna
ikinti ir iš politinės arenos išstumti
konkrečius politinius priešininkus.)
Žinoma, tai toli gražu neišsemia visų

politinio santykio galimybių. Užtenka,
kad situacijos aštrumas kyla būtent
iš šio neužgydomo plyšio visuomenėje.
Tik suvokus jo gylį, galima suvokti
to, kas įvyko praeitą rudenį, tikrąją
prasmę. Dabartinis tradicinės dešinės
pralaimėjimas – kur kas daugiau
negu politinis pralaimėjimas; tai civi
lizacinis pralaimėjimas. Pralaimėta
pamatinė prielaida – kad visuomeninė
santvarka neįmanoma be moralinės
sąrangos ir pozityvios moralės.
Rinkimuose pralaimėjusios jėgos iki
šiol ignoravo visuomenės pasidalijimą,
palaikydamos iliuziją, kad vi s uo
menė neišvengiamai turės „sus i
protėti“, „sugrįžti į vėžes“. Ankstyvoji
Nepriklausomybės istorija – ar bent
jau konservatyvusis jos skaitymas –
buvo nuspalvinti šios kiek mesijinės
vilties, kad įvyks kažk as, kas iš
pagrindų pakeis esamą situaciją:
pasiekus laisvę įvyks metafizinis at
sivertimas (neįvyko) arba žmogiškoji
prigimtis, nebesaistoma išorinių varž
tų, atgaus pirmykštį orumą – deja,
įvykiai patvirtino ne Rousseau, o de
Maistre’o požiūrį į žmogaus prigimtį.
Paskutinė viltis buvo sekuliari eurou
topija. Tebėra žmonių, gan nuošir
džiai tikinčių, kad viskas stebuk
lingai pasikeis „atėjus į Europą“.
Tačiau dabar jau aišku, jog dešimties
metų neužteko, idant homo sovie
ticus išsivystytų į visavertį „politinį
gyvūną“. Šiuo metu svarbiausia nepa
siduoti įspūdžiui, kad nieko padary
ti nebeįmanoma, lieka susitaikyti
su esama padėtimi ir žaisti pagal
daugumos diktuojamas taisykl es,
mėginant įsiteikti „minios žvėriui“.
Būtent dabar svarbu neatsisakyti
esminės prielaidos – kad visuomeninė
tvarka turi būti grindžiama atsakin
gu jos narių moraliniu spren dimu.
Drauge tenka įsisąmoninti, kad tam
pasirengusios moralios ir pilietinės
daugumos nebus – bent jau artimiau
siais dešimtmečiais. Kad ir kas būtų,
neleisti nunykti pilietinei mažumai,
vyraujančio cinizmo aplinkoje puoselėti
moralinę rezistenciją – ko gero, viskas,
ką šiuo metu įmanoma – ir privalu –
daryti. O tai nėra mažai.
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knygos
Brėdikis Jurgis, Gyvenimas kliniko
je, Kaunas: Santara, 2000, 672 p.
Epikrizė. Autorius pasaulį regi kaip
milžinišką kliniką, kurioje įvairiomis
kryptimis zuja lengvesni ir sunkesni
ligoniai. Jam prieš akis dar šmė
žuoja visur suspėjantys ir ką nors
gelbstintys balti chalatai, kuriuos jis
vadina keisčiausiais vardais: gražus
fronto chirurgas Vladimiras Kovano
vas, eksperimentatorius fantastas
Vladimiras Demichovas, išradingasis
Feliksas Baliuzekas, sveikuolis vege
taras Nikolajus Amosovas, akademi
kas Eugenijus Babskis ir jo mokinys
Liova Uljaninskis, taip pat žymus
mokslininkas eruditas, Sovietų Są
jungos Sveikatos apsaugos ministras
Eugenijus Čazovas. Autorius kalba
daug, vietomis – rišliai, tačiau daž
niausiai vartoja nesuprantamus žo
džių junginius: atrioventrikulinis
mazgas, Hiso pluoštas, tachikardijos
paroksizmai, endokardinio elektro
do dislokacija, aortos koarktacija,
diletac inė kardiomiopatija ir pan.
Mėgsta pasakoti šiurpias istorijas.
Ypač sukrečianti – apie Kauno mėsos
kombinato veršiukus, kurie slapčiomis
būdavo atgabenami į eksperimentinę
operacinę, nukraujinami ir jau negyvi
grąžinami į kombinatą (p. 332–333).
Apie tolesnį jų likimą autorius ne
kalba. Be to, dirbdamas Sveikatos ap
saugos ministru Prezidentui Algirdui
Brazauskui atvirai papasakojo apie
kunigo Mikutavičiaus persekiojimus
(p. 452). Kaip ir dera tokio rango au
toriams, jo pasakojimus vainikuoja
nuotrauka iš susitikimo su Šventuoju
Tėvu (p. 664).
Išvada. Ateityje pageidautina teks
tologinė hospitalizacija.
Daktaras Raila
Dienovidis, iliustruotas kultūros
mėnraštis, 2001, Nr. 1.
Žurnalas, radęsis iš desperacijos,
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nepakankant valstybės finansavimo
to paties pavadinimo savaitraščiui.
Gvildenamos ištikimiems šio leidinio
skaitytojams rūpimos temos – trilerių
gausa televizijoje (Vytautė Žilinskai
tė), Vilniaus ir Kauno dvasios skirtybės
(Rūtos Staliliūnaitės nostalgiškas
atsivėrimas), poeto vieta sovietmečiu
ir šiandien (interviu su Marcelijumi
Martinaičiu ir pluoštelis naujausių
eilių). Keliuose straipsniuose peršama
būtinybė negailėti pinigų vad. Valdovų
rūmams atstatyti. Mėnraštis čiuopia
ne vien šiandienės kultūros pulsą, bet
ir siekia išlaikyti ryšį su tradicija ar
tarsi iš naujo ją skiepyti lietuviškoje
aplinkoje.
Manfredas Žvirgždas
Dietrich Schwanitz, Ką turi ži
noti kiekvienas išsilavinęs žmogus, iš
vokiečių k. vertė Valdemaras Kviet
kauskas ir Antanas Gailius, Vilnius:
Tyto alba, 2001, 547 p.
Skaitytojai, pamėginę šia knyga
„praturtinti savo gyvenimą kultūros
lobių pažinimu ir įsiterpti į civilizaci
jos disputą“, skaudžiai nusivils.
Didaktiški juokeliai, pikantiškos
detalės galėtų kelti įtarimą, kad ši
knyga iš pradžių buvo skelbiama
tęsiniais kokiame nors „Stiliuje“. Gali
būti ir kitaip: vis dar jaunatviškas
anglų literatūros profesorius norėjo
užsirašyti studentams pasakojamas
šmaikštybes ir dar kartą jomis pel
nyti populiarumą. Griežtai sakant,
knyga praverstų nebent tokiam pat
jaunystės eliksyro ištroškusiam pro
fesoriui kaip ir jos autorius. Tiesa,
idant neapsijuoktų prieš studentus,
profesoriai turėtų pasitikrinti realijas,
kurių leidėjai suganyti nepajėgė.
Saulius Drazdauskas
Girdzijauskas Vytautas, Palū
kėk, mirtie, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2000, 315 p.

Jei tai tikrai autobiografija, kaip
tikinama paskutiniame knygos
viršelyje, verta pasveikinti autorių
už drąsą ir atvirumą. Pagrindinių
veikėjų meilės nuotykiai visu aistrų
ryšk umu atsiskleidžia nykokame
pokario peizaže. Romanas nepreten
zingas, lengvai skaitomas, charak
teriai melodramatiški, emocionalūs
(jaunystėje), vėliau veikėjai demon
struoja nusivylimą alinančia rutina,
ieško užuovėjos meno pasaulyje, lyg
ir sovietinio elito atstovai, lyg ir jo
atstumtieji, jaunoji karta – beviltiškai
degraduojanti. Siužeto ar stiliaus
požiūr iu – jokių naujovių, erotinės
variacijos ir moralizavimas retkar
čiais peržengia skonio ribas, tačiau
bent jau pirmoje dalyje skaitytojo
dėmesį padeda išlaikyti ne vien užuo
jautą keliantis „nereikalingo žmogaus“
paveikslas.
Manfredas Žvirgždas
Handke Peter, Tamsią naktį išėjau
iš tylių namų, iš vokiečių k. vertė
Laurynas Katkus, Vilnius: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2000, 173 p.
„Yra žodžių, kurių negalima pa
keisti, kurių net rašyba per šimtme
čius išsilaiko nepakitusi, pavyzdžiui,
„rossignol“, lakštingala,“ – tvirtina
1942 m. gimęs Peteris Handke ir prie
tokių žodžių priskiria ir „stepę“. Atro
do, paprastoje vaistininko istorijoje
skaitytojas pats turės susirasti slė
pinių. Nes vaistininkas čia daugiau
negu vaistininkas. Takshamas (anot
vertėjo, tai Zalcburgo „Aukštieji Pa
neriai“) daugiau negu Takshamas, o
Europos stepė (= dykra?), atpažįstama
nuo Salamankos iki Takshamo pagelž
kelės, kur cirkas statosi palapinę.
„Bitlų“ ir roko gadynėje brendęs
Handke bene pats kontroversiškiau
sias iš vokiškai rašančių pokario
prozininkų. Tiek privačiame gyven
ime, tiek kūryboje. Tam tikra prasme
ir „paskutinis mohikanas“, nes kitų
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knygos
tokio formato talentų vokiečiakalbėje
literatūroje neberandi. Kas įveiks dva
sios tingulį, o skaitydamas Handkės
romaną, išjungs garso ir vaizdo audio
vizualines aparatūras.
Jurgis Kunčinas
Jacobson Dan, Hešelio karalystė, iš
anglų k. vertė Danguolė Žalytė, Viln
ius: Garnelis / ALK, 2001, 243 p.
Visai rafinuotu stiliumi surašyti
sekuliaraus žydo iš Londono patyri
mai, beieškant Lietuvoje savo šaknų.
Autoriaus skausmą dėl sunaikintos
praeities skaitytojui atjausti trukdo
vis prasimušantis vakariečio turisto
irzlumas. Vis dėlto paskutiniai skyriai
(apie viešnagę Kelmėje ir Varniuose),
persunkti žydiško kartėlio atmiešta
ironija, įsiskverbia į atmintį ir šiek
tiek į širdį. Žodis į šoną: skaitydamas
matai, kaip pasikeitė Lietuva nuo
Jacobsono apsilankymo – per keletą
metų...
Vytautas Ališauskas
Karm al av ič ius Ram ut is, Kū
rybos ont og en ez ės paj aut a XIX am
žiaus pab aig os liet uv ių rašt ij oj e.
Problemos ekspozė, Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas,
2000, 367 p. (ser. Naujosios literatū
ros studijos)
Sklaidant kai kurias knygas, nejučia kyla klausimas, ar jas įmanoma
perskaityti. Ne todėl, kad jos aptartų
labai sudėtingas temas ar spinduliuo
tų gilia įžvalga. Yra knyg ų, kurios
atr od o nep ers kait om os iš princ ip o.
Prie tokių priskirčiau ir šį Ramučio
Karm al av ič iaus veik al ą. Est et in is
mokslinių-filosofinių terminų derinys
knygos kalbą daro gražiai skambančią,
ritmiškai pulsuojančią, tačiau visai
beprasmę: „Mat minties/rašto stiliaus
kaip Ego/Logo/Centrinio faktoriaus
savaimingumas taip pat kildintinas
iš „aukšt esn io kūr yb in io laipsn io“
tradicijos, o ne anticivilizacinio, bui
tiškai ar folkloriškai sentimentalaus,
nors (nuo)savo, bet vaikiškai/lyriškai
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pusgalviško, rožinius debesėlius gete
gainiojančio, tad mitomaniško užsi
spyrimo“ (p. 117–118).
Knyg os pas ir od ym as „Nauj os ios
literatūros studijų“ serijoje žymi, jog
Lietuvoje dvelktelėjus pastarųjų poros
deš imtm eč ių Vak ar ų kult ūr os ma
doms, o tajai kultūrai vis nesirodant,
mokslinė beprasmybė įsivyrauja kaip
mokslinis žanras.
Tomas Daugirdas
Le Goff Jacques, Europos istorija,
papasakota jaunimui, iš prancūzų k.
vertė Neringa Abrutytė, Vilnius: Alma
Littera, 2000, 96 p.
Pats pirmas žvilgsnis į šią knygą
gali klaidinti: perskaičius pavadinimą
kyla mintis, kad garsusis Viduramžių
kultūros tyrinėtojas sugalvojo pa
prasta kalba, be jokių konvencinių
vingrybių (mat pavadinimas skelbia,
jog knyga skirta jaunimui) pateikti
populiarią Europos istorijos apžvalgą.
Tačiau giliau pažvelgus pasirodo, kad
knyga daug artimesnė publicistikos
žanrui: jai būdinga atvira tendencija
jaunųjų skaitytojų sąmonę pratinti
prie vieningos Europos idėjos (pats Le
Goffas yra karštas Europos Sąjungos
šalininkas). Faktas, kad tokios knygos
vertimas pasirodė Lietuvoje kaip tik
šiuo metu, yra gana simptomiškas,
tik kažin ar skaitytojui paliekama
teisė nešališkai formuoti savo nuo
monę. Beje, knygoje gausu nuorodų
į Prancūzijos istoriją bei jos realijas,
todėl ji daug artimesnė ne Lietuvos, o
Prancūzijos jaunimui. Labai abejotina,
ar šis Le Goffo kreipimasis išties
sukels platų atgarsį mūsų jaunimo
padangėje, juo labiau ar turės išlie
kamąją vertę.
Aušra Grigaravičiūtė
Liekis Algimantas, Lietuvos Moks
lų akad em ij a 1941–1990, Viln ius:
Lietuvos mokslas, 2001, 873 p.
Dar viena spindinti ir masyvi (plo
tas – 25,7 cm x 18,3 cm, svoris – 1,585
kg) Algimanto Liekio knyga, kurią

sudaro 873 puslapiai, 187 nuotraukos
ir faksimilės, 42 lentelės ir schemos,
267 dokumentų ištraukos ir 25 pus
lapių santrauka anglų kalba, tačiau
joje nėra nei teksto, nei mokslo. Tie
siog jub il iej ui sup ilt as akad em in is
kurganas, priglaudęs 1226 pavardes,
kurias už sutartinę kainą įamžino AB
„Spauda“.
Eligijus Raila
Lietuvių dvasininkai kūrėjai: kūri
niai, gyvenimai, knygos sudaryto
jas Ričardas Jakutis, vyriaus. red.
Vaclovas Aliulis, Vilnius: Poli, 2000,
726 p.
Nors storų knygų šiandien knygy
nuose guli keletas, tokių niekam ti
kusių – daugiau nerasi. Atsitiktinė
plačiau pristatomų dvasininkų atranka
ir visiškas chaosas „enciklopedinėje“
dalyje: ne per daug nustebau neradęs
jaunystėje pažinoto klebono mirties
metų, bet tarp „dvasininkų kūrėjų“
pateikiant velionio ir dabartinio
kardinolų biogramas nenur odyti,
kokiai kūrybos sričiai jie angažavosi –
tikrai negražu. Ir net prisidengus
prityrusio redaktoriaus kun. Aliulio
pavarde, neatleistina knygą palikti be
turinio. Perpiešti kunigų nuotraukas
buvo galima pavesti ir blankesniam
dailininkui negu Mindaugas Skudutis,
gatvės piešėjams tai labiau įprasta.
Vytautas Ališauskas
Maž os ios Liet uv os enc ikl op ed ij a,
vyr. red. Vilius Pėteraitis, t. 1, Vilnius:
Mažosios Lietuvos fondas / Mokslo
ir enciklopedijų leidybos institutas,
2000, 776 p., iliustr.
Šiuo tomu apie Lietuvos istorikams
nemažai problemų keliantį regioną ga
lima būtų tik pasidžiaugti, jeigu...
…...jeigu autoriai, užsimoję sutelkti
dėmesį pirmiausia į lietuvių bei prū
sų kultūrą, būtų atskleidę metodą,
kaip jos nenuskurdinant atskirti nuo
vokiečių; jeigu nebūtų pasitelktas pa
senęs etninis–valstietiškas metodas,
įsteigiantis prarają tarp lietuviškos
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knygos
Mažosios Lietuvos ir aukštosios vo
kiečių Rytprūsių kultūros.
...jeigu nekiltų įtarimas, jog iš Klai
pėdos krašto kilę autoriai ką tik pasi
baigusio šimtmečio personalijas atrin
ko pagal „šeimos“ ar „šeimos draugų“
principą; jeigu šeimyninės bei pačių
autorių nuotraukos nestelbtų iškilių
asmenybių nuotraukų, o į akis kren
tantys asmeniniai autorių sentimentai
nelemtų faktų reikšmės.
...jeigu neliktų jokių abejonių dėl
enciklopedijos enciklopediškumo...
Augis Osvaldas
Rösener Werner, Valstiečiai Eu
ropos istorijoje, iš vokiečių k. vertė
Sigitas Banev ičius, Vilnius: Balt os
lankos, 2000, 255 p.
Serijoje „Europos kūrimas“ išleista
žinomo vokiečių medievisto dar visai
neseniai „nebyliai visuomenės dau
gumai“ (Viduramžiais ir Naujaisiais
laikais valstiečiai sudarė 80–90% gy
ventojų) skirta knyga pasirodė pačiu
laiku. Diskusijų apie Europos žemės
ūkio ateitį kontekste verta atidžiau
pažvelgti į valstietijos istorinę raidą
nuo Viduramžių iki šių dienų. Rösene
ris nagrinėja atskirų Europos regionų
žemės ūkio istoriją, tačiau kartu bando
nusakyti pagrindinius bendrus Euro
pos valstietijos bruožus bei aplinkybes,
lėmusias dabartinę žemės ūkio struk
tūrą Europoje. Be kita ko, jis glaustai,
tačiau konceptualiai (remdamasis W.
Conzes tyrinėjimais) aptaria Europos
agrarinės sistemos, kurios svarbiausi
požymiai buvo trilaukė sėjomaina, va
lakai ir išplėtota kaimo bendruomenė,
per ėm im ą Liet uv oj e. Ši nes unk iai
suprantama, tačiau nesupaprastinta
kalba parašyta knyga yra puikus so
cialinės istorijos pavyzdys.
Rimvydas Petrauskas
Sinouй Gilbert, Vaikas iš Briugės,
iš prancūzų k. vertė Ramunė Ramu
nienė, Vilnius: Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, 2000, 270 p.
Dar viena ist or ij a, kons truoj am a
naratyvo-detektyvo principu. Tiesa,
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šis princ ip as nuol at ign or uoj am as:
garsūs vardai aiškina tapybos meist
rystės paslaptis, svarsto apie Rytų ir
Vakarų Bažnyčias, nuslysta į alche
miją ir kartkartėmis randa grasinamų
laiškelių.
Beje, lietuviškas vertimas nuteikia
maloniai, nepaisant keleto vietų, pvz.,
suolo „porankiai“ („ranktūriai“, nes
porankis – 1) parinkimas, 2) parankė)
(p. 57), „svaitėjimas“ (p. 93), „burtai
buvo mesti“ ir pan.
Rima Malickaitė
Szyszman Simon, Karaizmas:
doktrinos ir istorija, iš prancūzų k.
vertė Petras Račius, Vilnius: Pradai /
ALK, 2000, 287 p.
Plataus užmojo paaiškinti, kas yra
karaizmas, kompiliacinis rezultatas:
religijų doktrinų radimosi, pasaulyje
veikusių karaimų bendruomenių istor
ijos ir tradicijų nuotrupų bei išlikusių
karaimikos rinkinių apžvalgos „mik
sas“. Tenka irtis tarp paviršutiniško
tyrimo, apibendrinimų ir paties
autoriaus betarpiško susipažinimo
„su karaimų bendruomenėmis, pri
klausančiomis įvairioms civilizaci
joms“ (p. 10).
Siūlymas atsivertusiems knygą:
taikykite vieną kertinių karaizmo
principų – naudokitės savo kritiniu
protu.
Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė
Tapinas Laimonas, Imk, klajokli,
žibintą vilties. Poeto ir diplomato Jur
gio Baltrušaičio gyvenimo kronika,
Vilnius: Alma littera, 2000, 520 p.
Tai intensyvaus ir įvykių kupino
Jurg io Balt ruš aič io gyv en im o nuo
Maskvos iki Paryžiaus iš tiesų verta
knyga! Įtaigūs santykių su kultūros,
pol it ik os, men o žmon ėm is vaizd ai,
pirm ąk art nup iešt i ar nauj ai nu
šviest i. Knyg os aut or ius mums at
vėrė langus į Baltrušaičio asmeninį
arc hyv ą Mar anv il yj e Pranc ūz ij oj e.
Antras dalykas – knygoje išlaikyta

pusiausvyra tarp dokumentinių šal
tinių ir išmonės. Tapinas kartais su
detektyvo plunksna narsto ir pina ne
tik Baltrušaičio, bet ir kitų ano meto
įžymybių gyvenimo siužetus kultūros
ir politikos kontekste.
Gediminas Mikelaitis
Tereškinas Artūras, Kūno žymės:
seksualumas, identitetas, erdvė Lietu
vos kultūroje, Vilnius: Baltos lankos,
2001, 174 p.
Populiaraus laikraščio recenzentas
paskubėjo šį tekstų rinkinį paskelbti
skandalingu. Tereškinas išties ne
vengia minėti seilių, sėklos ir kitų
pikantiškų išskyrų – tačiau to paties
laikraščio skaitytojams apie jas ra
šoma kasdien. Išvados vyrėlesnį žmo
gų gali šokiruoti nebent naujažodžių
pynėmis („tik ardant binarizmų bei
opozicijų logiką ir dekonstruojant
represuojančių dichotomijų ideologi
ją…“), o humanitarą studentą – men
komis sąsajomis su negausia tyrimo
medžiaga.
Vytautas Ališauskas
Vilniaus pasveikinimas / Gratulatio
Viln ae, XVI–XVIII  amž iaus teks
tų rinkinys, sudarė Eugenija Ulči
naitė, Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2001, 500 p.,
iliustr.
Atsivertęs knygą ir pamatęs eiliuo
tą tekstą, skaitytojas teneskuba jos
užversti – įdomių dalykų čia ras ne
tik (o gal ir ne tiek) poezijos mėgėjas,
bet ir kultūros istorikas, menotyri
ninkas ar šiaip palemoniškojo miesto
mylėtojas. Tiesa, Kunigaikščių rūmų
atstatymo entuziastai nusivils: tekstų
autoriai kaip miesto ir valstybės sim
bolį apgieda Gedimino pilį – Vilniaus
Kapitolijų. Knygos pažiba – pirmąsyk
skelbiamos 1786 m. „Bukolikos... apie
Vilnių“, deja, iš antraštėje nurodytų
dešimt – tik trys.
Pilypas Mikoša
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