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Laiškas redaktoriui
Apie kul tū ros per vir šį ir sty gių

Naglis Kardelis

Lietuvapagrįstaididžiuojasisavokultūra.Šinedidelėšalisturipasaulinio
garsooperosdainininkų,kompozitorių,aktorių,teatrorežisierių.Jeikultūra
laikysimeirsportą,Lietuvagaligirtispasaulinęšlovępasiekusiaissporti
ninkais.Žodžiu,šišalispuikiaimokakultivuotisieląirkūną,mokapasiro
dytibeveikvisosesielosirkūnokultūrossrityse–taipmoka,kad,atrodytų,
lietuviamsgalėtųpavydėtinetsenovėsgraikai...
Svarbiausiatai,kadLietuvaugdosavokultūrąkryptingai, labainuo

sekliaiirpragmatiškai–kokiamatnaudaišpolitiškai,kosmopolitiškaiar
tautiškaineangažuotoskultūros?Taiscenosiraikštės,vaizdoirįvaizdžio
kultūra.Kultūra,garsinantiLietuvąvisamepasaulyje.Kultūra,užkurią
joskūrėjamsdalijamiordinaiirmedaliai.Suprantama,neužpačiąkultūrą,
oLietuvosvaizdoirįvaizdžiokultąirkultivaciją.Kultūra,kuriyraelitinė
irtuopatmetupopuliari(nesgarsinaLietuvą),taigi–koksvaizdusirpui
kusdarinys!–elitinėpopkultūra...Kultūra,kurigalitaptiseniaipamirštu
kalokagatijosidealu,nestobulaisulydosielosirkūnokultūrą,pasiekdama
būklę,kaisportastampakultūra,okultūra–sportu.Kultūra,tampanti
kultu,okultas–kultūra.Kultūra,kultivuojantisavepačiąirdidingaiužsi
skliaudžiantisavyje,betpačiasavodidybe,didinguvaizduirįvaizdžiuatvira
masėms,visaiatviraipilietineivisuomenei.
KaiLietuvatokiakultūringa,kaikultūrajaunebeišsitenkasavopačios

dirvonuose,galimapaklausti,kasLietuvoje dar nė rakultūra.Atsakymą
nebuslengvarasti,betjeirasite,jumsdraugepaaiškės,jogtaiiryratikroji
kultūra.Išdidiirtylikultūra.Kultūra,netapusivaizduirįvaizdžiu.Kultūra,
nevirtusikultūrizmu,politiniųdividendųraumenimis.
Šisparadoksasliudija,kadLietuvamodernėja,neskeičiasipatikultūros

samprata.SovietinėjeirjuolabiautarpukarioLietuvojeįkultūrąbuvožvel
giamasutamtikrupietetuirnetgisavotiškanuminozinepagarba.Kultūra
buvolaikomatai,kasišvaduojaiškasdienybėsgniaužtų,įveikiagyvenimo
inerciją,nuskutanuobūtiesbuitiesluobą,pakylėjadvasią,padarožmogų
didesnįužsavepatį.Kultūrabuvotai,ką ver takultivuoti.
Modernioji (irkartupostmodernioji)kultūrossampratanetikvisiškai

kitokia,bet,sakyčiau,tiesiogpriešingairpriešiškapirmajai.Kultūraišto,
ką ver takultivuoti,pavirstatuo,kas de fac to kultivuojama.Būtieskultūra
išvirstaįbuitieskultūrą,vertikalėskultūra–įhorizontalėskultūrą.Kultūra
pradedamasuvoktinekaiptai,kasįveikiainerciją,okaippatišiinercija,ne
kaiptai,kasatsiverianuskutusluobą,okaippatsluobas.Žmoguinebūtina
plėstisavoribų,jampakanka–kaipdabarmadingasakyti–tiesiogbūti
savimi.Kiekvienas,išliekantissavimipačiu,įkūnijatikjamvienambūdin
gąkultūrą.Skirtumastarpabiejųkultūrossampratųišryškėjatuomet,kai
kalbameapiebak te ri jos kul tū rą.Pagalpirmąjąkultūrossampratąbakterija
negaliturėtikultūros,nesbakterijanepajėgianiekokultivuoti.Pagalantrąją
sampratąbakterijaturikultūrą,yra„kultūringa“taprasme,kadpriklauso
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tamtikraibakterijųkultūrai,tamtikramjųšta mui.Bakterijaturikul
tūrąnetodėl,kadkąnorskultivuoja,otodėl,kadpa ti yra kul ti vuo ja ma.
Išlikdamasavimipačia,bakterijaatstovaujasavokultūrai,savoštamui,
savoklanuiarinteresųgrupei.Lygiaitaippatgalimakalbėtiapiepaaug
liųkultūrąarsubkultūrą,jaunųjųdelinkventųkultūrą,gėjų,lesbiečiųir
narkomanųkultūrą,kuri,remiantis„pakančiu“ir„policentriniu“požiū
riu,yratiekpatvertingakaipir,tarkime,krikščioniųkultūra.Senojoje
kultūrossampratojeryškuspastangos,valios,dvasiosaktyvumo,netgi
kovosiraukosmotyvas:kultūrayratai,kasreikalaujadidelių,kartais
tiesiognežmoniškųpastangų,kasniekuometneduotasavaime,kąrei
kiaįdirbtitarsikultivuojamąlaukąarnetužkariauti.Naujojikultūros
samprataartikuliuojamapasyvumo,abejingumo,dvasiniodrungnumo
kategorijomis:kadirkąkultivuotum(arnetniekonekultivuotum,opats
būtumkultivuojamas„likimo“,„valdžios“,„socialinėsgrupės“irpan.),vis
vientaibuskul tū ra.
Kaisvarstoma,kaipįveiktikultūrosšoką,pralaužtikultūrosrėmus,

nugalėtikultūrinįdeterminizmąarstereotipus,kultūrasuvokiamapagal
modernųjįmodelį:jiesantitai,kasbūdingadideleigrupei,oneasmeny
bei,kasveikiausukausto,oneišlaisvina,kastrunkailgąlaikądidelėje
erdvėje,oneakimirksnįasmeninėjeerdvėjearužerdvėsribų.Kultūra
suvokiamakaiptai,kasekstensyvu,masiška,onekaiptai,kasinten
syvuirindividualu.Kitaiptariant,jisuprantamakaipinercija,luobas,
sąlygotumasirligotumas,pagaliaukaiplikimas.
Žodis„kultūra“,kaipžinia,yralotyniškoskilmės(lot.co le re –„įdirbti

lauką“).Laukokultivacija(arimas,dirvospurenimasirpan.)neišven
giamainumanoaktyviaspastangasirver ti ka lę.Norintįdirbtilauką,nuo
žemėsbūtinanuplėštivelėną(„luobą“).Tuotarpunaujojikultūrossam
prataperšakul tū ros kaip ve lė nos, kul tū ros kaip luo bo įvaizdį.Tuomet
irkalbama,jogtai,kas,sakytume,nuplėšiakul tū ros ve lė nąnuokažin
kokiųesmingesniųirtikresniųdalykų,iryratai,kasperaugakultūros
rėmus,įveikiakultūrinįdeterminizmą,inerciją,stereotipus.
Teisingaisakoma,jognaujojikultūrayravaizdo,onetekstokultūra.

Tačiauvaizdo(irįvaizdžio)kultūrayranegelmės,opaviršiaus,išorės
kultūra,todėljaiirtrūkstatostikrajaikultūraibūdingosvertikalės,ku
rinumanomapačioježodžio„kultūra“etimologijoje.Įdomutai,jogari mas 
(laukokultivacija),au di mas ir teks to ra šy masyradaugkuopanašūs,
todėltampanatūraliaistikrosioskultūrosženklais.Žagrėstrajektorija
ariantlaukąprimenašaudyklėstrajektorijąaudžiantaudinįirplunks
nostrajektorijąrašanttekstą(lot.tex tusreiškia„audinį“,oseniausias
rašymobūdas,kairašiklisjudaneiškairėsįdešinęarišdešinėsįkairę,
betpakaitom–taiiškairėsįdešinę,taiišdešinėsįkairę,vadinamuoju
bust ro fe do nu,primenalaukoarimąjaučiais).Šianalogijaparodo, jog
tekstokultūradaugartimesnėautentiškaikultūrossampratainegu
vaizdokultūra.
Lietuvojeakivaizdusvaizdokultūros,orientuotosįišoriškoįvaizdžio

kūrimą,perviršisirtekstokultūrosstygiusbeiatrofija.Jeitekstokultūrą
suvoksimekaipkultūrosetaloną,Lietuvą,deja,tekslaikytinekultūringa
(nekultivuota)šalimi–nepaisantpasauliniogarsorežisierių,aktoriųir
dainininkų,taippatkūnokultūrosatstovų.Lietuvoskaipkraštobarba
riškumasyranetai,kadšiamekrašteniekasnerašogerųtekstų(turime
daugpuikiųrašytojųirmąstytojų–„mintiessiūloaudėjų“(plg.gr.hyp
hainô„austi;mąstyti–austimintiessiūlą“)),otai,jogtekstokultūračia



147NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 4

išvisonesuvokiamakaipkultūra.Kultūratėratai,kasgarsinakraštą,
kuriajoįvaizdį,nešapolitiniusdividendus,yrapopuliaru.Netirelitinė
(t.y.tikišrinktiesiemsprieinama)kultūrasuvokiamakaipkultūratik
tuomet,kaiji„priklausoliaudžiai“,tampavienaiparkitaippopuliariir
imagarsintišalį.Kultūrosturinys,ryšyssudvasiniužmogauspasauliu
nesąssvarbus.Svarbustikpragmatinis(visųpirmapolitinis)kultūros
aspektas.Režisierių,aktoriųirdainininkųnuopelnaiyranejųsukurtos
dvasinėsvertybės,otikekonominėsinvesticijosįjųišgarsintąkraštą.
Lietuvoskultūrayraveikiauatlikėjų,onekūrėjųkultūra.Netirklasi

kinėsmuzikosatlikėjųkonkursaitampasavotiškomissportovaržybomis,
kurviską–kaipirkrepšinyje–lemiagreitareakcijairpirštųmiklumas.
Teatrospektakliaitampaištvermėsvaržybomis:ką,jeineištvermę,turi
demonstruotiaktoriai,kuriuospasauliniogarsorežisieriusverčiavaidinti
penkiasvalandas,okaikuriemsnetgiįbrukaįrankasledogabalą?Lietuvių
teatraspuikiaiiliustruojamanomintįapieLietuvoskultūrąkaipvaizdo
irįvaizdžiokultūrą:šioteatro„sunkiojiartilerija“,nulemiantijoįtaigu
mą,yrabūtentvizualūsirakustiniaiefektai,oneaktoriųpsichologijaar
giliosmintys,pranokstančiosrafinuotas,tačiautuščiasmetaforas.
Apiekultūrągalimakalbėtisukandžiaironijaaranalitinenuobodybe.

MatvisokiosmintysapieLietuvoskū no kul tū rą(sportąirmadųfestiva
lius)kylavažiuojantvalkatųkvapoprisisiurbusiaisVilniaustroleibusais...
Ašjaunekalbuapiekultūrąkaipdvasiosriteriškumąarpaprasčiausią
padorumą.Pakankapaminėti(hu mo ris cau sa?)šiųmetųkovo16osios
dienosPrezidentokalbosper„elitinę“LRT„kultūrinįįrėminimą“.Prieš
patPrezidentokalbąbuvorodomaOskaroKoršunovospektaklioShop ping 
and Fuc kingreklama,kuripakartotanetrukuspoPrezidentokalbos.Maža
to.AbiematvejaisKoršunovospektaklioreklamąlydėjovaikamsskirto
Te le Bim Bamkoncertoreklama(akivaizdu,jogtikėtasi,kadreklamą
žiūrėsvaikaiirjųtėveliai).Betirtaidarneviskas.Likimoironijata,kad
Prezidentaskalbėjo,bekitako,apiefizinįirdvasinįsmurtąpriešvaikus.
Tokiatadyrašiokultūrosperviršiubesididžiuojančiokraštokultūra.O
apiekultūrosstygiųmąstyti,regis,teksvisąšįšimtmetį.
Kadtikbūtųtų,kurieįstengsapietaimąstyti.

Vilnius,
20010326
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die No raš tis… iš at ei ties

GiedriusKuprevičius

2003 m. sau sio 15 d. Vėlžiemabesniego.Siaučiakaž
kokiaalergija,kuriąsukėlė…švara.Plačiainaudojami
muilaiirįvairūsvalikliaisunaikinokažkokiassvarbias
bakterijas,kuriossaugojonuokažkokiųkitų,mažai
ištirtų,nesjosniekamnerūpėjo.Dabarbejųžmonės
jautrūsnetvandeniui.Praustistapotaippatpavojinga,
kaipirliestirankomisįvairiusaugalus–vieniemsoda
paraustaikipūslių,kitidarlabiausunegaluoja.Mūsų
kaimynaivisąlaikąsėdinamieirbendraujasupasau
liuperkurjerius,kuriųpaslaugųkainosnežmoniškai
išaugo.Ašvėlbandausėstipriesavodarbostalo,bet
tabesniegėžiemairvisgrėsmingesnisausrospožymiai
labaislegia–mes,lietuviai,drėgmėsvaikai.Belietaus
irrasosdžiūvameitnukritęsenilapai...

2003 m. va sa rio 16 d.  Grupelėpatriotųbandoatgaivin
tibemažpamirštąTautosšventę–praeitamešimtmetyje
paskelbtąnepriklausomybę,kuriądarkartąatkūrėme
amžiauspabaigoje,irvėl,atrodo,bręstaporeikisgalvo
tiapienaująnepriklausomybę.Šįkartąnenuokokios
valstybės,betnuosavastiesdevalvavimo.Tautiniai
papročiainebeturiprasmės,priešmetusmodernizuota
tradicinėlietuviškaabėcėlėgreitaipritapouniversite
tuose–seniaivisustrikdėnepatogioselektroniniam
susirašinėjimuiraidės–š, č, ž, į, ū... Netlietuviški
keiksmaidabaratrodoeuropietiškiau–su das, ru pu ze, 
myza...Atsiradoirnaujosraidėslietuviškamealfabete
q ir x:ma no qu nas... ziu re si me, kaip jums se xis...Mano
kolegamėginanaujovęįdiegtimuzikoje–rašooperą,
kuriojeakustiškaibandoatsisakytitųnegerųraidžių:
kars ta sau le svie cia, kras ta sil do...

2003 m. ko vo 12 d.  VakarKaunestebėjaukarinį
paradą.Pirmasbatalionasbuvolietuvių.Pojožengė
LietuvojedislokuotiEuroposSąjungosdaliniai–su
vėliavom,savokarinemuzika.Paradasbuvoilgas,nes
žygiavoapiedešimtpulkų.Pradundėjolengvojiirsun
kiojikarinėtechnika.Tiesa,žiūrovųbuvomažai,nes
tuometuvykokažkokioslabaisvarbiosalausgėrimo
rungtynėsmiestelyjeprieDubysos–jamedanaipa
statėdidžiulęalausdaryklą.Varžybastransliavovisos
komercinėstelevizijosstotys,oNacionalinėtelevizija,
praradusiteisętransliuotinacionalinesšventes,rodė
labaipopuliariasstriptizopamokėlesmergaitėms.Va

karesudraugaisėjomeįMuzikinįteatrą.Tenanglai
rodėvirtualųspektaklįapiekažkokiusvaiduoklius,
kurieturėjoproblemųsukitaisvaiduokliais iškito
virtualausspektaklio...Nežiniadėlko,betvisąspek
taklį lydėjolietuviųliaudiesmuzika.Paaiškėjo,kad
skirtinguosekraštuosetąpatįvaidinimąpalydituose
kraštuoseskambantitautinėmuzika.Taipinternacio
nalinismenasįgaunanacionalinįatspalvį.

2003 m. ba lan džio 28 d.  Netikėtaimanpaskambino
bičiulisišAustralijos.Sako,įsijunkinternetą,susirask
tokįirtokįpuslapį,tenišgirsi…vienąsavokūrinį,kurio
darniekamnerodei.Klausiu,kaiptaigalibūti.Ojis
sako–neįjungeinakčiaiapsaugos,irkažkasapsilankė
tavokompiuterioidėjųsaugykloje.Greitaisiųskkokį
virusą,galneprarasiautorystės.Puslapyjenurodytu
adresupasiunčiauprotestą.Netrukusgavauelektro
ninį laišką,kuriameramiabiurokratinekalbaman
paaiškinama,jogtasaikūrinys,kurisyratojeinterneto
svetainėje,yratossvetainėssavininkonuosavybė,ojei
ašturįspretenzijų,galiukreiptisįHagosteismą.Su
mokėjęs2000eurų(pagaltosdienoskursą)iružpildęs
prietolaiškopridurtusblankus,galiutikėtis,kadpo
18mėnesiųmanobylagalibūtinagrinėjamažemu
tiniameŽmoniųskundųteisme.Tačiaušigalimybė
jauvakaretaponereali–PasaulinėHumanitarinių
Teisiųasamblėjapanaikinoautoriųteisiųagentūras
irnuošiolintelektualiprodukcijatampavisųnuosa
vybe.Smulkmenasžiniasklaidažadapateiktirytoj.
Galirteisingapabaigamūsųįsitikinimams,jogmano
kūrinysyratikmanonuosavybė,oneŽmonijos.Tokia
žmogauskūrybinesgaliasiškeliantitvarkagalųgale
panaikinasustabarėjusįpožiūrįįautorių,kaipvienintelį
savokūriniųlikimotvarkytoją.Kūrybatampalaisvuir
laisvalaikioneapmokamudarbu,okūrėjasgaunateisę
džiaugtistajamsuteiktalaisve.Daramžiauspabaigoje
visuomenėpratinokūrėjusgyventineišsavokūrybos,
oiškitokių,daugžemiškesniųirpraktiškesniųdarbų.
Manokolegadailininkasdirbažvakiųpardavėju,o
laisvalaikiuliejapuikiasakvareles,kuriasžinovaila
baivertina.Vienąpernainupirkoponia,kuriikidabar
pasjįperkažvakes.

2003 m. lie pos 5 d.  Vėlvasarabelietaus.Sausrakan
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kinalapuočius,Dzūkijospušynaibemažvisiiškirsti,
nespagalnaująteorijądykumostraukiadrėgmę,tuo
tarpumiškaijąišgarina.Manestebinanaujinetikė
tipožiūriaiįseniaiįsigalėjusiasmoksloteorijas.Vis
drąsiauabejojamapamatiniaisfizikos,astronomijosir
medicinospasiekimais.Naujityrimaiirlaboratoriniai
bandymainegailestingaigriaunapasenusiastiesasir
skelbianaujas:motersgimdaišnyksarbasunykskaip
apendiksas–bevargogalimaklonuotibetkąirkiek
reikia.Tobulainkubatoriųsistemagalipagalporeikius
,,pagimdyti“86555estusir25milijonusmaorių.Tiki
masiišpelkėjerastųliekanųišaugintigyvąpirmykštį
žmogų.Visažmoniųgiminėnetrukusbusreguliuoja
mapagalspecialųporeikiųsusitarimą.Vienižmonės
tarnausatrakcijoms,kiti–versluiirfinansųpolitikai,
treti–menamsiršvietimui.Pasaulispagaliautampa
protingasirtaupus.Visišielaimėjimainebūtųlabai
ryškūs, jeinemeilėveisliniamsšunims irkatėms.
Jųglobairtobulinimasleidotaikytituosmetodusir
žmoniųgimineigerinti.Vėlgirdėtižvalioskalbosapie
prestižinesirpaprastąsiastautas,nacijas,tautybes...
Inteligentaikaipvisadabandopateisintišiąsituaciją
tylėdami,o jeikąirsako,tailygjuokais,perkeltine
prasme.Apmaudu,betEzopokalbanaujaigeneracijai
taponereikalingadarpraeitošimtmečioviduryje,o
vienmatėvienkalbėtokiųniuansųneturiirjaijųnebe
reikia.Per kupar duo duuž kiekvisomiskalbomisdabar
skambavienodai.Skiriasitiksuma.

2003 m. lap kri čio 1 d.  Linksmai irnerūpestingai
paminėjomeMirusiųjųdieną.Mirtisžiniasklaidosir
menininkųdėkatapopuikiapramoga.Kuoneįprastesnė
mirtis–tuoryškesnėsantraštėsirilgesniTVreportažai.
Yraatvejų,kaiturtingiTVkanalaisamdosavižudžius
savolaidoms.Vienosstotiessavininkaspasigyrė,kad
jaususidarėeilėnorinčiųjųsuvestisąskaitassušiuo
pasauliujotelevizijosstudijoje.Šioslaidosypačpopu
liariostarpsenyvųžmonių.Jaunuomenėžiūrikitokias
mirčiųlaidas.
Manęspaprašėparašyti23sekundžiųmuzikąrekla
miniamklipui,kviečiančiamreklamuotireklaminius
klipus.Pasiūliaulabaipaprastąsiužetą–vienaspilietis
valgoledusiržiūritelevizijoslaidą,kuriojekitaspilietis
tokiuspačiusledusdovanojastudijojeesančiamtampa
čiampiliečiui,kurisdabaržiūritąapdovanojimoaktą.
Kiekilgiauvargausumuzika–tekopaieškotižmogaus
sušiurkščiuliežuviu.Garsas,kaitoksliežuvisbrauko
ledu,irtapomanoklipomuzikospagrindu.Užsakovas
likopatenkintas,oašgavaudviporcijasledų,iškurių
pirmabuvoaptirpusi,oantranemokama.

2003 m. lap kri čio 7 d. Niekoneįvyko.Manyjenieko
neįvyko.Pasmustaippatniekoneįvyko.Neįvykiųdiena.
Vakaretaippatniekoneįvyko.Galkąsusapnuosiu?O

arprisiminsiu?Tikistorikaiprisimenaįvykius,kurių
nepatyrė.

2003 m. gruo džio 22 d.  Gerosžiniosišuniversiteto.
Povisuspribloškusiosžiniosapievisdidėjantįneraš
tingumąLietuvojepagaliaususigriebtaskirtidaugiau
lėšųšvietimui.Tokianuostatagerokaipavėluota:jau
priešdvejusmetuspaaiškėjo,kadtėvųišsilavinimas
didesnisnegujųvaikų,tačiauniekasrimtaiproblemos
neįvertino.Priešingai–mokslastapomokamas,ouni
versitetųsumažėjoperpus.Kažkasiškolegųjuokavo,
kadjuodadarbiųLietuvaEuropaipatrauklesnė.Kol
juokavome,daugėjonevienjuodadarbių,betirbedar
bių.Narkomanamsgydytidabarišleidžiamedvigubai
daugiaupinigų,negujųbūtųreikėjędarbovietoms
kurtiprieštrejusmetus...
NetrukusŠv.Kalėdos.Visilaukiašiųnuostabiųdienų,
kaitikrovėnutolstairžmonėsnesąmoningaisugrąžina
išnebūtiessavodvasiasįjųapleistąbūstą–mėtomą
irvėtomąlaikinąapvalkalą, lakstantįpirmynatgal
kūną.

2003 m. gruo džio 26 d.  Keliosdienosatokvėpio,ir
vėlšventė–triukšmingiirvisdažniaubesikartojantys
NaujiejiMetai.Visdažniau–laikasŽemėjebėgataip
greitai,kadreikiavisgreitesniųsusisiekimopriemonių,
komunikacijųirbūdųreikalamstvarkyti.Modernūs
aparataisukasivisgreičiau,didinamaslaidųpralai
dumas,eterisprigrūstasradijolakštingalųirvieversių
–kiekvienasmokinukasbetkadagalipakalbėtisuteta,
policija,suelektroniniųžaidimųherojais...Tobulini
mamsnėrapabaigos...
Netikėtaimanoakysužkliuvoužvienosseniaineliestos
knygos.Josvardas–Biblija.Apiejąamžiųsandūroje
buvotiekkalbama,kadmažaikasjąnuoširdžiaiskaito.
Tikriirnetikripranašaigrimuotaisveidaisrytovalan
domisištelevizoriųekranųaiškinoiraiškinasenas
biblinestiesas,pripildydamijasbanaliaissavoatseit
šventogyvenimonuotykiaisirvisiemssuprantamais
pavyzdėliaisišmiesčioniųpapročiųbeigatvėsarturgaus
įvykių.Užkadrovisdažniauaidėdavoišankstoįrašytas
nematomospublikosjuokas,atodūsiai,entuziastingi
pritarimoarpykčiošūksmai–jieturėjoįtikintimane,
vienišąžiūrovą,kadvisituosreklaminiussieloganos
tekstusvienodaisuprantairvienodaivertina.Iraš
įprataupaklustivirtualiosminiosreakcijoms.Betkai
atverčiaupirmąSenojoTestamentopuslapį,radauvi
siškaikitąknygą,kuriojenebuvoneivienošūksmo,nei
vienoaiškauspavyzdžio,neivienoseilutės,kuribent
ištoloprimintųgausybėspamokslautojųgrimasas,re
veransusirtuščiažodžiusmonologus.Nutolosaldūsir
lipšnūssakiniai,grimas,pudrairreflektoriųapšviestos
fabrikuosepagamintųikonųkopijos.Atverčiaupirmą
puslapįirilgaiskaičiaupirmąsakinį:Pra džio je Die vas 

dieNoraštis
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su kū rė dan gų ir že mę(Pr1,1).Kokiaaiškiirpaprasta
pradžia!Šiskūrinysbuvotoksnuostabus,kadDievas
panoroparodytišįgrožįirtiems,kurie,taipJisgalvo
jo,įvertinsJotriūsą.Dievasnesuklydo–mesmokame
vertinti.BetDievaspasirūpino irmūsųklaidomis,
kuriasdaromevertindamiJodarbą.Tuometmusbau
džiadangūs.Omes,vargšaižemėspadarai,visąlaiką
ieškomebūdųnuotųbausmiųapsisaugoti.Tuomet
Dievasbaudžiadarsmarkiau.Visskaitydamastąsa
kinįsupratau,kadtabausmėtęsis,kolmessuvoksime,
jogbausmėsgalimaišvengtitiksuvokusklaidą,one
pasislėpustvirtovėje.Tiesa,tvirtovėsstoviilgiau,negu
gyvenajasstačiusieji,betirpiliųkuoraitrupa,dūlajų
akmenysirnelauktaisudrebančiosžemėsarišsiveržu
sioslavossulyginajųpamatus.Mesesamesužeidžiami
daugkartų–užnetinkamąKūrinijosįvertinimąiruž
paikągyvenimobūdą,užkvailusirbukustarpusavio
santykius,užnorąstotiįDievosostą,užpergalespralai
mėjusiųjųsąskaita,užnetikrąmeilęirdarnetikresnius
kaltėsatpirkimus,užlabdarąvargšams,kuriasiekiame
išgarsėtiirįgytijųprielankumą,užnepamatuotuskitų
apkaltinimusirbausmiųjiemstroškulį,uždemokra
tiją,kuriojevisdaugiauegoizmoiranarchijos,uždip

lomatiją,kurigudriaimulkinamilijonus,iružgalybių
galybeskitųblogybių.Bet,deja,patyrėme,kadbausmė
lydiiružgerusdarbus.Sako,jipatikrinatųnuopelnų
tvirtumą.Betjeitaitikraibausmė,taigalmusbaudžia
neužgerusdarbus,oužjųvaidybą,uždemagogijąir
paikuspagyrimus...Mes,taipdosniaibaudžiami,jau
išmokomebūtiatlaidūs,betarkadaišmoksimežvelgti
vieniįkitusbekeršto?
Bausmėsmumsbūtųšvelnesnės,jeipirmučiausiaiš
moktumenekerštautiDangui irŽemei.Kasmusto
išmokys?
...KarštligiškaiverčiuBiblijoslapus,šimtuslapų,vis
tikėdamasisišvystijuoseatsaką.Irštaiatverčiupas
kutinįjį.Skaitaupaskutinępastraipą.Iraure!Regiu
atsakoviltį–Taip, aš vei kiai at ei nu! (Apr22,20).
Auštarytas.Laikrodisrododevynias.Arbuvodūžiai?
Nejaugineišgirdau,kaibeldėMokytojas?

2004 m. sau sio 6 d.  Klausausi–galbeldžia?Tylu...
Žiemavėlbesniego.
TurtingesniejiperkajįišAlpiųirišbarstoaplinknamus.
Opasmuskiemevisžaliuojadirbtinėžolė.Tikrojijau
seniaiis dziu vo...

Gvidas Kovėra. Kaunas, 2001. Fotografija
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VienasIlfoirPetrovoherojusnuolatmąstėapieinteli
gentijosvaidmenįperRusijosrevoliuciją.Mūsųdainuo
jantirevoliucijajausenokaibaigėsi,tačiauLietuvoje
ikišiolesamaįtąherojųpanašiųasmenų,svarstančių
apiegimtojokraštopraeitį,dabartįirateitį.
Sąlyginaitokiusmąstytojusgalimasuskirstytiįtris

grupes.Pirmuspavadinkime„paranojikais“.Nepriklauso
mainuopolitinėsarkitokiosorientacijosšiosgrupėsat
stovaivisurįžvelgiaslaptasjėgas,nesvarbu,artaiMask
vosranka,armasonųplyta,arkitoshermetinėsjėgos.
Antraigrupeipriklauso„sveikuoliai“,tikintysobjek

tyviaisvisuomenėsraidosarrinkosdėsniais,arbaprie
šingai–atsitiktinumu.Galimaspėti,kadjųpagausėspo
neseniaiprancūzųdiplomatijosšefoHupert’oVedrino
išsakytos„realistinės“įžvalgos,jogpasaulįpirmiausia
valdochaosas,opaskui–amerikiečiaipensininkai.
Esamairtrečiosrūšiesmąstytojų,darneturinčių

tvirtospasaulėžiūrosirbesiblaškančiųtarppirmųjų
dviejų.Juospavadinkime„nesubrendėliais“.Jienorėtų
gyventisveikai,betkartaisnetjiemskyla„nesveikų
klausimų“.Šiotipomąstytojaibenegeriausiaiišreiš
kiamūsųtautiečių,pasimetusiųtarpdešinėsirkairės,
praeitiesirateities,RytųirVakarų,bruožus.
Patyrinėkimevargšo„nesubrendėlio“vidinęintelekti

nębeipasąmoninękovą.Išgirdęs,kad„Radiocentras“
nutraukėAme ri kos bal soretransliacijąirtomisbango
misėmėskleistiRus sko je ra dio balsą, jistrumpam
susimąsto.Tačiaustotiessavininkopaaiškinimas,jog
rusiškasbalsasyrapopuliaresnis irpelningesnis, jį
nuramina–sveikirinkosdėsniai!
Tadaįsijungia„nebrandusis“pilietisketvirtadienio

vakarątelevizorių,irištenįjįpažvelgiaironiškas„Na
cionaliniosaugumoagento“veidas.Jaukurislaikasregi
masBTV,dabaršisrusiškasserialaspersikraustėirįTV3,
darrudenįpaskelbusioje„sezoną007“.Matyt,Džeimsas
Bondaspralaimėjosveikojerinkoskovojesavęsvertam
priešininkui,–nusiraminamūsųmąstytojas.
Vienąsaulėtąsekmadienį„nesubrendėlis“išeinapa

sivaikščiotiposostinėsRotušėsaikštę.Išreklaminių
afišųįjįžvelgiagražuolisFilipasKirkorovas,sveikuolis
OlegasGazmanovasirkitiRusijosestradosšviesuliai.
Jieįmūsųšalįatvykstakoncertuoti„gyvai“.Pakelia
mūsųmąstytojasakiskiekaukščiauirmatopaslaptin

gaibesišypsantįišmintingojoVladimiroPutinoveidą.
Sutrikęsskaito–įVilniųatvežamavaškiniųlėliųeks
pozicija.TadkolkasVladimirasVladimirovičiusmus
lanko„negyvai“.Nesveikąmintį–kodėlneatvežama,
pavyzdžiui,madamTussautkolekcijaarneatvyksta
nenusileidusipopžvaigždėišVakarų,nugenasveikas
argumentas–perbrangu.NorsbilietaiįStingokon
certąbuvoišpirktiakimirksniu...
Tada „nesubrendėlis“prisimenamokslininkųat

skleistąvisuotinįpraeitiesnostalgijosfenomeną.Arne
mūsųpaleistiišbaudžiavosprotėviaiXIXa.pabaigoje
verkė,kad„prieponobuvogeriau“,oXXa.pradžioje
atkūrusvalstybę–kad„prierusobuvogeriau“?Jukir
patsnebrandusispilietisišnostalgijospriešporąmetų
nukakoįSportorūmuspasiklausytikadaisepatikusios
grupėsDDT.YpačjisnorėjoišgirstidainąPro sti Lit
va! („Atleisk,Lietuva!“),kuriąDDTsukūrėpo1991m.
sausio.Bet,matyt,irrusamsbūdinganostalgija–tos
dainosnebranduspilietisneišgirdo,užtatpamatėple
vėsuojančiaspurpurinesvėliavas,pasiklausėgraudžių
baladžiųapieprarastąbendrątėvynę,odideliameek
ranepasigrožėjokaroČečėnijojevaizdais.
Tačiauviskasšiamepasaulyjepraeina,išnyksirnos

talgijosfenomenas,–mąstėsaupilietis.Juolabateina
naujakarta,kuriai „TarybųLietuva“tėra istorinis
terminas.Tekogirdėtinusiskundimų,kaddabarnet
studentainebemokaskaitytirusiškai.Okurdarkai
mas–mūsųtautiškumoirtradicijųtvirtovė?
Betštaimūsųpilietispatiria,kadmūsųprovincijoje

jaunimasdiskotekosejaušokanepagalamerikonišką
ar„Pūko“muziką,betjudarusiškuritmu.Persisotinęs
vakarietiškuirvietiniupopsu, jaunimėlisprisiminė
senusgeruslaikus?Betjuktadadaugumajųdėvėjo
seilinukusirvarguargebėjorišliaisudainuotinet„Du
gaidelius“.Teliekavienintelislogiškaspaaiškinimas
–rinkosdėsniai,arbakaiptuosepačiuosešokiuose
sakoma:„kasmoka,tasirmuzikąužsako“.Okasmo
ka–arnegalintisanųlaikųilgėtisjaunimas,arkas
nors,jaučiantispraeičiainostalgijąirturintisinteresą
beipakankamaipinigųjaunimoskoniuiformuoti?Tik
kastaigalėtųbūti?
Neseniaioficialiaipaskelbta,kadRusijosbiudžete

„antiNATO“programaiyraskiriama10milijonųJAV

veidu į rusiją

VytautasKontrimas

Pro et con tra
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dolerių.KąsutaismilijonaisRusijadarys?Leisbro
šiūrasarkurspriešNATOnukreiptusvaizdoklipussu
užrašuma de in Rus sia?Vargu.Galšiepinigaiskirticen
zūraiRusijosžiniasklaidojestiprinti,kadjinebeskleistų
žiniųapiekarąČečėnijoje,apiedidžiuliaisšaldytuvais
pavirtusiusVladivostokodaugiabučiusnamusirt.t.?
Tačiautampakankairadministraciniųpriemonių.Tad
kurirkamtaslėšaspirmiausianukreipsdidžiojikaimy
nė?Net„nebrandžiam“piliečiuiaišku–įLietuvą.Juk
jiminimakaipšalis,benegeriausiaipasirengusistoti
įNATO.Betkam?Štaičiamūsųmąstytojasprisiminė
darkeletąnetolimospraeitiesepizodų.
1999m.RusijosambasadoriumiLietuvojeskubiai

paskiriamasgerastuometiniopremjeroJevgenijaus
Primakovobičiulis,žvalgybininkasadmirolasZubako
vas.Įdomu,jogprieštaijiskuravoRusijosenergetikos
sektorių.Otapęsambasadoriumi,Zubakovasviename
interviupareiškė:„JūspatysnenorėsitestotiįAljansą“,
ir,kaiplaikraštyjeskliausteliuoserašoma,nusijuokė.
TuotarpuįLietuvąsėlinoWil liams...
Irpasipylėlavinastraipsniųapietai,kaipmus,iš

siveržusiusišRytųvergijos,noriparduotiužatlantės
vergvaldžiams.Ypačenergingaimūsųlaisvęgynėžur
nalistėRūtaGrinevičiūtė,parašiusiapietaivisąknygą.
Negitikėtasi,kadskaitytojaimesšalinStephenoKingo
romanusirpulssaveaudrintiviljamiškaissiaubais?O
galkomercinėsėkmėišankstobuvogarantuota?
Ganatųįtarimų.Jukirnepaperkamastautosinte

lektiniselitassurengėprieMažvydobibliotekosnepa
sitenkinimosueigą.Netpaskaitosbuvonutrauktos,
irstudentai,nešini fakultetųvėliavomisbeivedami
patiesrektoriaus,rinkositiesausžodžio„Viljamsui“ir
jovietiniamspakalikamstarti.Galiausiaielituiįpa
galbąatskubėjovaikiškosmalsumokupinas„Kranto“
žurnalistasirsavolaidojesudėjovisustaškusant„i“.
Tąpatįrudenįpasaulį išvydoRusijosnacionalinio

saugumokoncepcijosnuostatos.Pasakjų,antraspa
galsvarbąnacionaliniųinteresųuždavinys,bekitako,
yra„pateiktitarptautineivisuomeneitikrąinformaciją
apieRusijospolitikąirtarptautiniogyvenimoįvykius“.
Prisiminęs,kadesametarptautinėsvisuomenėsdalis
irdar„artimasužsienis“,nebrandusispilietissusi
rūpino–kątaigalėtųreikštimums?Atsakymoilgai
lauktineteko:netrukusMaskvosspaudimuVilniausM.
Dobužinskiomokykloje,esančiojenetoliRusijosamba
sados,buvo(pažeidžiantšvietimoįstatymą)atidarytas
irsavivaldybėslėšomissuremontuotasRusųkultūros
centras.Atrodytų,kasčiabloga?JukyraVilniujeir
Amerikos,irPrancūzijoskultūroscentrai, įrengtiuž
jųpačiųpinigus.Tikbėda,sostinėjejaubuvovienas
Rusųkultūroscentras–tiesa,ganalojalusmūsųšaliai.
Aišku,tainaujosvaldžiosdarbas,–suradoišganingą
atsakymąnebrandusispilietis,–šiameSeimekaipnie
kadanksčiauyradialogosuRusijašalininkų:net57

Seimonariaipanorodirbtitarpparlamentiniųryšiųsu
RusijosFederacijagrupėje.Matyt,irčiaveikiarinkos
dėsniai:tiekvaldančioji,tiekopozicinėkoalicijabūsi
mosLietuvosūkiogerovėsneįsivaizduojabeRusijos
rinkosplatybių.
Tokiųvisbrandesniųminčiųgenamassveikstantis

pilietispatraukė įVilniausAlmaMaterbiblioteką,
kuriojenorėjoistoriniaisfaktaispagrįstisavonaują
pasaulėžiūrąbeigalutinaipagyti.Irtaijambevargopa
vyko.Mokslodarbuotojųskaityklojejisaptikodaršiltą,
gintiparengtąįspūdingosapimtiesdisertaciją,skirtą
XVIIIa.antrospusėsLDKveikėjoSimonoKosakovs
kioasmenybei.Priešimdamasjąįrankas,sveikstantis
pilietisnutarėsusipažintisumoksliniotyrimoobjektu
„Lietuviškojojetarybinėjeenciklopedijoje“,kuriojeapie
Kosakovskįrašoma,jogjis,išpradžiųsusijęssubajorų
sąjūdžiuprieškaraliųStanislovąAugustąirjįremian
čiąRusiją,vėliauuoliaivykdėRusijosinteresus,įstojo
įRusijoskariuomenę,gavogenerolo laipsnį,padėjo
carovyriausybeiorganizuotiTargovicoskonfederaciją;
Lietuvosgyventojųbruzdėjimamsmalšintisiuntėca
rokariuomenę.BūdamasLDKdidysisetmonas,rengė
priemonesLDKkariuomeneimažinti,osuiminėdamas
LDKkarininkus,mėginosutrukdytiVilniujerengiamą
sukilimą.JokūboJasinskiovadovaujamųsukilėliųsu
imtasirpakartas.Taipapiešįtėvynėsišdavikąprag
matikąrašytasovietiniaismetais.
Oštaiišnaujausio,VydoDolinskoistoriniotyrimo

aiškėja,kadKosakovskissuRusijasusidėjoistorinės
būtinybėsspiriamasirnorėdamasgero–dėlLietuvos,
gindamasjąnuolenkųpinklių.Dėltojisirsusibičiuliavo
suAleksandruSuvorovu,Varšuvąkraujyjepaskandinu
siu.Taipjiemsužmūsųlenkinimąirreikėjo,–pamanė
visiškaipasveikęspilietis.YpačjampatikoKosakovs
kiosugretinimassukitaisdviemiškiliaistosepochos
karvedžiais–TaduKosciuškairJokūbuJasinskiu,
prieškuriųvadovaujamąsukilimąKosakovskiskovojo.
Naujajamsveikuoliuišovėįgalvąmintis–ojeiįvieną
gretąpastačiusgen.AleksandrąGudaitįGuzevičių,
JuoząLukšąirJonąŽemaitį...Pragmatiškumą,jeijis
atitinkaistorijosirsusitaikymodvasią,pateisinanetik
rinkosdėsniai,betirobjektyvusmokslas.
Linkimepasveikti!
Post scrip tumnepasveikusiems.Sako,poetaituri

įžvalgosdovaną.1995m.Ga ze ta Wy borc zapaskelbė
JosifoBrodskioirAdamoMichnikopokalbį.ĮMich
nikoklausimą„ArturilenkaibijotiRusijos?“Nobelio
premijos laureatasatsakė: „Ašmanau,kadRusija,
kaipimperija,baigėsi.Irvalstybė,vykdantikaimynų
spaudimą,neturiateities.Irilgaidarneturėsateities.
Rusijoserdvėnuolatmažės.Manau,jūsgalitepakilti
nuožaidimųstalelio.Viskasbaigta!“
PoketveriųmetųLenkijatapoNATOnare.Omes–ar

jaugalimepakiltinuožaidimųstalelio?

Vy tau tas koN tri mas
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Lietuvospolitiniųvertybiųpante
onevaldžiosskaidrumasaratviru
masužimaypatingąvietą.Atvirumo
privalumuslinksniuojairdešinė, ir
kairė.Atseitskaidrumasyrasudėti
nėdemokratijosdalis,bejovarguar
pasisekssukurtipilietinęvisuomenę.
Betkaipirdaugeliuklausimų,teorija
lengvaiatpasakojama,ojoskonkretus
įgyvendinimas–nepaprastaisunkus.
Lietuvojenetrūkstaekonomistų,kurie
perpenkiolikaminučiųišdėstysrinkos
ūkioprincipusirplačiaisterminais
paaiškins,kasdarytina,siekiant jį
sukurti,betnepajėgsnurodytikonk
rečiųžingsnių,kurieteorijąpaverstų
tikrove.Panašiaiabstrakčiaikalbama
irapieskaidrumą.
Betesamairkitosproblemos:poli

tikasavoveiksmaisužkertakelią
skaidrumoplėtimuisi,ojiemstalkinti
imakitidideliatvirumošaukliai–
žurnalistai.Didelękliūtįskaidrumui
sudaroplačiaipaplitusipraktika,
vadinamasis žinių „nutekinimas“,
pasidaręskaikuriųžurnalistųkas
dieneduona.Žiniųnutekinimopro
cedūranesudėtinga.Kurisnorspo
litikasarbavaldininkaspasikviečia
korespondentąirjamkonfidencialiai
perduodamedžiagą,beveikvisada
neigiamą,apiekitąpolitiką,valdžios
organizaciją,verslofirmą.Perduotų
duomenųturinysbūnaįvairus.Kar
taispranešama,kadesamapagrindo
įtarti, jogpolitikasarorganizacija
piktnaudžiaujasavopadėtimi,kitu
atvejunurodomastuoreikaluver
tingųžiniųsukaupęsasmuo,kartais
tiesiogįteikiamanuoseklaustyrimo
medžiaga,kuriątruputįparedagavęs
žurnalistasgaliišspausdintikaipsavo
darbą.Medžiagosnutekintojomoty
vaitaippatnėravienodi.Kartaisjis

Apie žinių nutekinimą

siekiaužkirstikeliąnumatomaiblo
gybei,kartaissuvedinėjasąskaitas
suoponentu,kartaismėginaįsiteikti
žurnalistui.
Nutekinimasnėravisadasmerkti

nas.Jisgaliatliktiteigiamąvaidmenį,
jeinorimaatkreiptidėmesįįkaiku
riuostrukūmus,kuriųnutekintojas
patsnegaligalutinaiištirti irkurių
bežiniasklaidospagalbosbeveikne
įmanomapašalinti.Medžiagosnute
kinimasžurnalistamsnėralietuvių
išradimas.Visopasauliopolitikai
nutekina informaciją,ožurnalistai
josieškoirjagardžiuojasi.
VisdėltoLietuvojenutekinimas

tampabeveikepidemija, juodažnai
piktnaudžiaujama.Geraspavyzdys
–tuometinioūkioministroEugeni
jausMaldeikokelionėįMaskvąkovo
mėnesį.Atrodo,kadžiniosapiepačią
kelionę,Maldeikioapnakvindinimą
prabangiameviešbuty,susitikimussu
Rusijosverslininkaisbeijopastangas
visatainuslėptiatėjoišprezidentūros.
TosžiniosilgainiuiprivertėMaldeikį
atsistatydinti.Maldeikisneturikuo
skųstis.AnkstesnėjePaksovyriausy
bėjejisarjobendražygiailabaidaug
informacijosapie„Mažeikiųnaftos“
privatizavimąbeiWil liams In ter
na tio nalperdavėžiniasklaidai,net
Valstybėsgynimotarybosprotokolą.
Beto,žiniosapieMaldeikioelgesį
Maskvojebuvosvarbios.Tainebuvo
paskalosapiešeimosarasmeninius
reikalus,betinformacijaapieveiks
mus,kuriekėlėrimtųabejoniųdėljo
tinkamumobūtiministru.Visuomenė
irSeimonariaiturėjoteisęgautišią
informaciją,kuriąveikiausiaisurinko
Specialiųjųtyrimųtarnyba.
RūpestįdėlMaldeikioatvejokeliane

informacijosturinysirnejossvarba.

Jeinebūtųbuvękitosišeities,jeitik
neįtakingasasmuobūtųžinojęsapie
Maldeikioveiksmus,taislaptasinfor
macijosperdavimasžiniasklaidaibūtų
pateisinamas.Betšiuoatveju,pasak
Maldeikioirdaugeliožurnalistų,me
džiagosšaltinisbuvoprezidentūra.
Jeitaitiesa,taikylaklausimas,kodėl
prezidentūraneveikėviešai.Kodėl
jinesušaukėspaudoskonferencijos,
neišplatinopranešimo,nurodančio,
kadgautosnerimą
keliančiosžiniosapie
ministroelgesį,kad
jospakankamaipa
tikimos, tad irofi
cialiaitiriamos.Ar
bareiktų tylėti iki
tyrimo išvadų.Bet
informaci ja buvo
perduota spaudai,
s i e k iant  su ke l t i
triukšmąirdidintispaudimąMaldei
kiuibeivyriausybei.Kaipjauminėjau,
taine išimtis,oveikiaunorma.Ne
tikprezidentūra,betirdaugeliskitų
oficialiųįstaigųtaipelgiasi.
Medžiagosnutekinimokultūratu

ridaugneigiamųpasekmių, ypač
besikuriančiaidemokratijai.Pirma,
jispaverčianiekaispastangasdieg
titąnuolat linksniuojamąvaldžios
atvirumąarskaidrumą.Atvirumas
skatinamas,beje,dėlto,kadviešumas
leidžiažmonėmsžinoti,kasatsakingas
užvaldžiossprendimus,tadpriverčia
valdininkus imtisatsakomybėsuž
savoveiksmus.Komunistųpartijai
buvopriekaištaujamadėl to, kad
grupėdraugųpriimdavosvarbiausius
sprendimusužuždarųdurų.Vyravo
suokalbininkųtyla.
Žiniųnutekintojaiirgivengiaimtis

atsakomybėsužsavoveiksmus.Net

KęSTUTISK.GIRNIUS
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irperduodamiabejotinosvertėsme
džiagą,jieniekuonerizikuoja,kadangi
visadagalineigti,kadjiepaskleidė
tąinformaciją.Nutekintojasnetgali
viešaistotiirgintižmogų,kurįslap
tadergia,irsukurtiįvaizdįištikimo
draugo,kurisnenusigręžėnuokaltina
mojo,netkaiakivaizdu,jogpastarasis
suklupo.Kaipolitikasarvaldininkas
nedrįstaatviraireikštisavonuomonės
arpriekaištų,išvisnegalimakalbėti
apieatvirumą.
Žiniųnutekinimasyragalingas

kovosįrankis.Spaudojestaigapasi
rodorimtinenurodomaisšaltiniais
grindžiamikaltinimai,įkuriuosbe
veikneįmanomaatsakyti.Nežino
maskaltintojasliekalaisvaspateikti
visnaujassavokaltinimųversijas,
jeinurodominetikslumaiarbaper
dėjimai,arbavisai jųnepaisyti.O
kaltinamasis,kovodamassušešėliu,
pasmerktaspralaimėti, juolabkad
kiti laikraščiaiartelevizijosstotys,
nenorėdamosnusileistisavovaržo
vui,skubaskelbtipanašiąmedžiagą,
kiekvienąįtarimąpristatydamoskaip
neginčijamątiesą.
Kartaissukuriamatikra isterija.

1998m.vasarą„Lietuvosrytas“,rem
damasisišvyriausybės,veikiausiaiiš
patiespremjeroGediminoVagnoriaus,
gautamedžiaga,pradėjoskelbti,jog
SeimopirmininkoVytautoLand
sbergionurodymutrečiasisskyrius
slaptastebėjo ir sekėLandsbergio
politiniusoponentus.Vadinamasis
„sekimoskandalas“keliassavaites
buvosvarbiausiažiniasklaidos te
mairgalutinaisunaikinojauirtaip
menkąLandsbergiopopuliarumą,
norsvisipagrindiniaikaltinimaibu
voklaidingi.
Rezultataibūtųbuvękiti, jeinuo

patpradžiųviešojinuomonėbūtų
reikalavusi,kadkaltinimųšaltinis
būtųatviraipaskelbtas.Varguar
Vagnoriausaplinkabūtųdrįsusivie
šaiskelbtisavopriekaištus.Ojeivis
dėltobūtųryžusisžengtišįžingsnį,
žurnalistaiireiliniaigyventojai,žino
damimedžiagosversmę,būtųsvarstę,

kodėlvienaspartijosvadovassiekia
sukompromituoti savobendražygį,
kokiejomotyvai.Irdarsvarbiau,jie
būtųgerokaiatsargiauvertinęskel
biamąmedžiagąirpastebėję,kadpa
teiktiduomenysnepatvirtinaišvadų.
Atvirumostokairnutekintojųįsitiki
nimas,kadjieliksnežinomi,sudarė
sąlygasšiamsusidorojimui.
Nenoriu tapatintiMaldeikio ir

Landsbergioatvejų.KaltinimaiMal
deikiuibuvoteisingi,Landsbergiui–iš
pirštoišlaužti.Beto,Maldeikisviešai
sakėnetiesąirviendėltoturėjobūti
atstatydintas.Betabiematvejaisžinių
nutekinimasbuvotolyguspuolimui
išpasalų,onutekintojaineturėjopa
kankamaipilietinėsdrąsos,kadviešai
skelbtų,kąprivačiaišnibždėjo.
Nuonutekinimonukenčiairspauda,

kuriosreikšmėpabrėžiamataippat
uoliaikaipiratvirumo.Nutekinimas
dažnai tampasavotiškažurnalistų
papirkimo forma. Įdomią informa
cijągaunantisžurnalistaspripras
prietokiosinformacijos,nepastebės
arnenorėspastebėti,kadjuomani
puliuojama,busdėkingassavogera
dariuinutekintojuiirdažnainedrįs
spausdintikritiškosmedžiagosapie
jįirjoįstaigą.Išlaikraščioartelevi
zijosstotieslaikysenoskartaisgalima
atspėti,kuriepolitikaijiemsperduoda
slaptąinformaciją.„Lietuvosryto“pa
kantumasVagnoriuijopremjeravimo
metaisnėravienintelistoksatvejis,
norsdienraščiopalankumąVagnoriui
sukėlėirkitidalykai.
Nutekinimastaippatsukompromi

tuoja leidinioneutralumą, jonepri
klausomumąnuopolitikų.Paprastai
pavojusspaudoslaisveiirnepriklauso
mumuitapatinamassucenzūra,spau
dimu,įvairiaisdraudimais.Betkaip
irkitosesrityse,valdžiairpolitikai
naudojanetiklazdą,betirmeduolį,
įtraukdamižiniasklaidąįsavointri
gas,padarydami jąsavopartneriu.
Meduolisdažniaunaudojamasirsun
kiaipastebimas.Valdžiosmėginimas
nurodinėtispaudai,ką jigali irko
negalirašyti,sukeltųprotestųaudrą,

betredaktoriaiiržurnalistaidėkingai
priimamedžiagasišpareigūnų,nors
turėtųsuprasti,jogjosperduodamos
nevienišmeilės„laisvamžodžiui“.
Teoriškaižiniasnutekintigalikiek

vienasasmuo.Tačiau juodidesnė
asmens įtaka, juodaugiau jis turi
informacijos.Daugiausia,ypačriebios,
informacijos turivaldžios įstaigos,
ypačministerijosbeityrimoinstitu
cijos,kaipSTT,Valstybėssaugumo
departamentasirprokuratūra.Tad
josirturidaugiaužurnalistųpagei
daujamosmedžiagos.Irjeižurnalistai
irredaktoriainėraatsargūs,jie,galir
nesąmoningai,dirbsvaldžiai,platinda
miišjosgautasžinias,juolabkadretai
tikrinama,arnutekintainformacija
tiksli,arne.Irnegalimaguostisbeša
liškumu,ryžtunaudotisvisųteikiama
informacija,kadangi tikrinktiniai
asmenysturinorimąmedžiagą.
Žiniųnutekinimopraktikadarkurį

laikąlikssvarbiLietuvospolitikosda
lis.Nerealistiškatikėtis,kadžiniask
laidanusigręžtųnuošiospraktikos.
Nutekintosmedžiagosišspausdinimas
didinanetikpalaimintojokorespon
dentoirlaikraščioprestižą,betirži
niasklaidosapskritai.Atseitketvirtoji
valdžiadarkartąatskleidėkitųval
džiųnešvariusdarbelius,jitoliaubudi
demokratijossargyboje.Antravertus,
daugeliuatvejųnutekintamedžiaga
turėtųbūtiviešaižinoma,okorespon
dentas,panašiąinformacijąišknisęs
pats,yravertaspagyrimo.Daugeliui
valdininkųirpolitikųbussunkuat
sisakytitokiopuikausįrankiosmogti
savopriešams.Betreikiaviltis,kad
bentkaikuriesupras,jognutekinimo
sukeliamažalapolitineibendruomenei
atsveriabetkokiątrumpalaikęnaudą
savointeresams.Nutekinimunevien
piktnaudžiaujamasavopadėtimiirjos
suteikiamomisgalimybėmisprieiti
prieprivilegijuotosinformacijos,ne
vientikreiškiamasnepasitikėjimas
kitomisvaldžios institucijomis,bet
irpereinamaįstovyklącinikų,kurie
privačiaityčiojasiištųprincipų,ku
riemsviešaigiedaditirambus.
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Meluirprievartapagrįstassovietųrežimasteikėypa
tingosreikšmėsslaptųjųtarnybųveiklai.Josturėjone
tikkovotipriešvisuometegzistavusįpogrindį(kitaip
pareikštinepritarimąesamaitvarkaipraktiškaibuvo
neįmanoma),betirdalyvautijuodapaverčiantbalta,
melą–tiesosregimybe.Sovietųsaugumobendradarbiai
buvovienisvarbiausiųįrankiųšiomsfunkcijomsatlikti.
Būtadviejųpagrindiniųagentųkategorijų:agentaiin
formatoriaiirįtakosagentai.Pirmiejiturėjoinformuoti
apiepasipriešinimorežimuiužuomazgas,savoaplinkos
žmoniųnuotaikas,oįtakosagentai–panaudotisavo
autoritetąirsprendimųpriėmimogalimybesrežimui
sustiprinti,viešaineskelbiamiemsvaldžiosnurody
mamsįgyvendinti.
Tokiebendriejiagentųpanaudojimoprincipaigaliojoir

religinio,Bažnyčiosgyvenimosričiai,kuriąkontroliuoti
irkuriojeišvidausveiktitaippatbuvopatikėtaKGB.
Tiesa,veikėirReliginiųkultųreikalųtarybosprieSSRS
MTįgaliotinioinstitucija(RKRT),kuriosveiklanebuvo
taipįslaptinta,tačiauišesmėspervisąsovietmetįLie
tuvojeKGBbalsassprendžiantveikimopriešreligines
organizacijasklausimusbuvosvarbesnis.
Žinomassovietųantireliginėsantibažnytinėspolitikos

tyrinėtojasBohdanasBociurkiwasišskyrė„fundamenta
listinį“ir„pragmatinį“šiospolitikosvariantus.Anotjo,
pragmatikai,„būdamimažesnioptimistaidėlantireligi
nėspropagandospoveikio,siekė„sovietizuoti“religines
organizacijasirtaiplegitimuotirežimąbeisustiprintijo
vidaussaugumą“1.TaikliuBociurkiwopastebėjimu,abi
sovietųantireliginėspolitikostendencijosdažniausiai
vienakitąpapildydavo:represijospadėdavopaversti
religiniųorganizacijųhierarchusrežimoįrankiais,o
taimažinotųorganizacijųatsparumąpuolimuiprieš
religiją.Išesmėsšiaischemaigalimapritarti,patiks
linant,kad„pragmatizmas“buvobūdingesnissovietų

Lie tu vos dvA si nin KAi rAu do nA jA me 
vo rA tin KLy je

ArūnasStreikus

valdžiosslaptosiomstarnyboms,kuriųsvarbiausia
užduotisbuvopalaikytirežimostabilumą.

svAr biAu siA – pA LAuž ti hie rAr chus

Viena„pragmatinės“politikossėkmėsprielaidųbuvo
tai,kadreliginiųkonfesijųvadovaistaptųdvasininkai
konformistai.Tuoirrūpinosisovietųslaptosiostarnybos.
Dar1941m.sovietųsaugumasišdėstėsavopasiūlymus,
kaipsugriautiKatalikųBažnyčiąLietuvoje2.Sumany
mobūtaganaprimityvaus:organizuotiskilimątarp
pasyvių,„nuosaikių“iraktyvių,„reakcingų“Bažnyčios
hierarchųbeidvasininkų.Pirmosiosgrupėsžymiausia
figūraturėjotaptiKaunometropolitasarkivyskupas
JuozapasSkvireckas,antrosios–jopagalbininkas,vys
kupasVincentasBrizgys.Įdomiausia,jogšįsumanymą
įgyvendinus,buvonumatytapriešinimątęstitoliau,
dabarjautarp„nuosaikiųjų“.1941m.čekistainespėjo
suderintitokioveiksmųplanodetaliųirformaliaijis
turbūtnebuvopatvirtintas(surastastikdokumento
projektas).Tačiautainebuvovienkonkrečiossituacijos
padiktuotaskūrinys.1944–1990m.sovietųsaugumas
šiaspagrindinesnuostatastoliautobulinoirieškojo,
kasgalėtųpadėtijasįgyvendinti.
1944m.rugsėjo4d.LSSRsaugumoliaudieskomisa

rasAleksandrasGuzevičiuspasirašėdirektyvąNKGB
miestųirapskričiųskyriųviršininkams,kuriojekaip
pagrindinisdarbotarpdvasininkųbarasnurodomas:
„katalikųbažnyčiosvadovųapdorojimas,turinttikslą
juospajungtimūsųįtakai“3.1945–1946m.bandyta
verbuotibeveikvisusLietuvojelikusiusvyskupus.Nau
dotispaudimobūdainevienodi.Vilniausarkivyskupui
MečislovuiReiniuiužsutikimąbendradarbiautižadėta
paleistiišįkalinimoirtremtiesvietųartimusjogimines,
represuotus1941m.;TelšiųvyskupuiVincentuiBori
sevičiuigrasintakalėjimudėlryšiųsupartizanais,„ap

1 bo ciur kiw b., „the sha ping of so viet re li gio us po li cy“, in: Pro blems 
of Com mu nism, 1973, nr. 3, p. 41.

2 do ku men tas pub li kuo tas: Laisvėskovųarchyvas, 1996, t. 16.
3 Lietuvosypatingasisarchyvas (LYA), f. K-1, ap. 10, b. 9, l. 12. 

ArŪnAs streiKus (g. 1973) – istorikas, vilniaus universiteto 
doktorantas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro darbuotojas. tyrinėja sovietų antireliginę politiką 
Lietuvoje.
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doroti“Kaunoarkivyskupijosvaldytojąprel.Stanislovą
Jokūbauskįbuvopasiųstasišlageriolaikinaipaleistas
žymusnepriklausomybėslaikųveikėjas,Vasario16o
siosaktosignataras,kun.VladasMironas–agentas
„Kuodas“.Prel.Jokūbauskis
sutikopasirašytikreipimąsi
į kunigus ir tikinčiuosius,
raginantįnutrauktiginkluotą
pasipriešinimą,tačiaunuola
tinių įsipareigojimųsovietų
saugumuineprisiėmė.Visi
kitiverbuotiejiBažnyčioshie
rarchaiatsilaikėpriešenka
vėdistųšantažą,pasirinkdami
sovietųvaldžiosrepresijas.
Ošiųbūtanegailestingų:iki
1947m.vidurioLietuvojeliko
tikvienasvyskupas.
Pagalsovietųsaugumopla

nusvyskupųvietasturėjouž
imtiužverbuotidvasininkai.
1947m.pradžiojeneaiškiomis
aplinkybėmis4mirus prel.
Jokūbauskiui,likolaisvasir
Kaunoarkivyskupijosvaldy
tojopostas.ŠivietaMGBbuvo
pernelygsvarbi,kadjiaktyviai
nedalyvautųnaujovaldytojo
rinkimuose.Tambuvoruoštasi
darnuo1946m.lieposmėn.,kaiužverbuotaskapitulos
garbėskanauninkasJuozasStankevičius(slapyvardis
„Neris“)sutikoužimtiarkivyskupijosvaldytojopostąir
patspateikėpasiūlymus,kaipįgytiprel.Jokūbauskio
beikapitulosnariųpasitikėjimą5.Elgdamasispagalsu
emgėbistaissuderintąplaną,t.y.stengdamasispasiro
dytigriežtasirmoraliainepriekaištingasdvasininkas,
užduotįkan.Stankevičiusatlikosėkmingai:išpradžių
tapokurijoskancleriu,o1947m.vasario3d.buvoiš
rinktasirarkivyskupijoskapituliniuvikaru.Iškartpo
rinkimųjispradėjopropaguotisugyvenimosuvaldžia
nuostatą,grindžiamąmotyvu,kadtikreveransaireži
muigaliapsaugotiBažnyčiosorganizacinęstruktūrąnuo
visiškosunaikinimo,otaisudarytųgalimybępalaikyti
tikėjimą.Pagalsovietųvaldžiosplanuskan.Stankevi
čiusturėjoateityjevienasadministruotivisasLietuvos
SSRteritorijojebuvusiasvyskupijas.PadedamasMGB
irRKRTįgaliotinio,1949m.jistapoirVilkaviškiobei
Kaišiadoriųvyskupijųkapituliniuvikaru.
Nuo1949m.pabaigosTelšiųvyskupijosvaldytojutapo

kan.PetrasMaželis,kuristaippatbuvodavęssutikimą

slaptabendrautisuMGBirturėjoslapyvardį„Petraitis“
(vėliau„Kalnėnas“).Beje,RKRTįgaliotinisLietuvoje
BroniusPušinistuonebuvopatenkintas,tačiauturė
jonusileistiemgėbistųvaliai.IkitolTelšiųvyskupiją

valdęskanauninkasJustinas
Juodaitis1945m. taippat
buvoužverbuotas(slapyvar
dis„Telšiškis“),tačiau,anot
pačiųčekistų,pranešinėjotik
visiškainevertingasžinias
arbadezinformaciją, todėl
buvosuimtasirnuteistas25
metamslagerio.Taigijaunuo
1950m.didžiąjądalįLietuvos
bažnytinėsprovincijosvaldė
sovietųsaugumokontroliuo
jamižmonės.
Kan.StankevičiusKau

noarkivyskupijosvaldytoju
išbuvoiki1965m.,todėlšį
LietuvosKatalikųBažnyčios
istorijos laikotarpį sąlygi
naigalimapavadintikan.
Stankevičiausepocha,nes
tuometunetikdidžiausia
Lietuvosbažnytinėsprovinci
josdalisbuvoStankevičiaus
administruojama,betirnuo
josantykiųsusovietųvaldžia

pobūdžiopriklausėBažnyčiosLietuvojeveikimosąlygos.
Kartujoasmenybėžymėjosovietųvaldžiospožiūriu
toleruotinoBažnyčiosmodeliobruožus.Kan.Stankevi
čiusviešaipritarėrežimovykdytaipolitikaiirpadėjoją
įgyvendinti:įvairiaisbūdaissiekėsumažintiginkluotą
pasipriešinimą,aktyviaidalyvavosovietųužsieniopoli
tikosrėmimokampanijoje,dangstytojetaikosšalininkų
sąjūdžiovardu,raginodalyvautirinkimųkomedijose,o
valstiečius–atliktiekonominesprievoles.Tiesa,jogar
beireikiapažymėti,kadjisneteisino(norsirnepasmer
kė)masiniųtrėmimų.Kitassvarbuskan.Stankevičiaus
asmenybėsbruožas,ypačišryškėjęsseptintodešimt
mečiopradžioje,buvojorezervuotaspožiūrisįRomos
Kurijąirkatalikiškąišeiviją,atitikęsantivatikanišką
sovietųrežimonuostatą,vyravusiąJosifoStalinovaldy
mometais.Visdėltosudėtingiausiavertintijoelgseną
sovietųvaldžiosbandymųreguliuotiBažnyčiosvidaus
gyvenimą,jospastoracinęveiklą,akivaizdoje.Sunkiai
suBažnyčiosdvasiasuderinamasjoaplinkraštis,kuriuo
išsavoadministruojamųvyskupijųkunigųpareikalavo
laikytissovietųvaldžiosdraudimokatekizuotivaikus6.

Kauno kurijos valdytojas kanauninkas juozas stankevičius, 
kuris, teikdamas sutvirtinimą, kartais užsidėdavo mitrą. 
Kaunas, 1957 m. rugpjūčio mėn. 
A. Čeprunovo nuotrauka. LvGA

4 Kol kas ne pa vy ko ras ti tie sio gi nių įro dy mų, pa tvir ti nan čių ver si ją 
apie jo nu nuo di ji mą. žr. juk ne vi čius K., „mi ru sio val dy to jo... ne su ėmė“, 
in: XXIamžius, 1997, nr. 36.

5 Lssr mGb Kau no m. sky riaus ata skai ta apie dar bą 1946 m. rug sė jo 

mėn., in: LYA, f. K-1, ap. 14, b. 56, l. 29.
6 j. stan ke vi čiaus 1950 m. rug pjū čio 8 d. raš tas Kau no ar ki vys ku pi jos, 

vil ka viš kio ir Kai šia do rių vys ku pi jos de ka nams, in: LCVA, f. r-754, ap. 
13, b. 269, l. 135.
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KadangijispraktiškaivienaskontroliavoKaunotarp
diecezinėsseminarijosveiklą,jamtaippattenkabent
dalisatsakomybėsužvaldžioskišimosiįjosauklėtinių
parinkimobeimokymoreikalustoleravimą.Kitaver
tus,kan.Stankevičiausnuolaidumaspriklausėirnuo
bendroBažnyčiospolinkiotaikytissusovietųrežimu,
nesdidelisatotrūkisnuobendroslinijosbūtųsukėlęs
valdžiainepageidaujamąeiliniųkunigųnepaklusnumą
irsumenkinęskan.Stankevičiausautoritetą.
Reikiapažymėtiirtai,kadsovietųsaugumasniekuo

metvisiškainepasitikėjokan.Stankevičiumi.1949m.
kovomėn.į jodarbokabinetotelefonoaparatąbuvo
įmontuotasslaptopasiklausymoprietaisas.Pasiklau
symometubuvonustatyta,kadStankevičiusdviem
asmenimspasakojaapiesusitikimussuMGBdarbuo
tojais,dažnaireiškiaantisovietiniopobūdžiomintis7.
Todėljaukitąmėnesįjambuvopradėtaoperatyvinio
sekimobyla.Kartkartėmiskan.Stankevičiausnuo
širdumubūdavosuabejojamairvėliau.Tairodo,koks
siaurasbuvotas lynastarptarnavimoBažnyčiai ir
sovietųsaugumui.Visdėltoseptintodešimtmečiovi
duryjekan.Stankevičiauskarjeranutrūkonetiekdėl
išryškėjusiojoirsovietųvaldžiospožiūriųnesuderina
mumo,otodėl,kadgalutinaipaaiškėjo,jogVatikanas
neduosjamvyskupomitros.

tin KLo sKy Lės

NorsBažnyčioshierarchųverbavimasirbuvopriori
tetinėMGBveikloskryptis,nelikopamirštiireiliniai
kunigai.LSSRMGBskyrius„O“,kontroliavęsreliginių
konfesijųveiklą,1948m.sausiomėn.turėjo142agen
tus,kuriesekėkatalikųdvasininkus.57agentaipatys
buvokunigai8.Šisskaičiusbuvoganastabilus:1956m.
buvoužverbuota60kunigųiš899tuometuLietuvoje
dirbusių.Panašiosproporcijos irtarpkitųreliginių
konfesijų:iš22liuteronųpastoriųagentaibuvo4,iš
52popų–taippat49.Tainėralabaidaug,žinant,kad
praktiškaivisuskunigusbuvobandomaverbuoti.Per
pirmąjįsovietųokupacijosdešimtmetįdažniausiaibū
davoužverbuojama,gąsdinantrepresijomisužbūtus
irnebūtusnusikaltimusokupaciniamrežimui.Vėliau,
pasipriešinimuisusilpnėjus,beveikvisidvasininkai,
kuriemsbuvogalimasukurptipolitinesbylas,jaubuvo
ragavęsovietiniųlageriųskonio,oirpatsrežimaskiek
sušvelnėjo,tadtoksspaudimobūdastapomažaiveiks
mingas.Todėlpradėtadažniaunaudotikarjerizmoar
moraliniokompromitavimosvertus.Taipužverbuoti
kunigaibuvopatikimesniužpalūžusiusdėlrepresijų

baimės.Moraliniamšantažuisovietųsaugumasnau
dodavonetikjiemsžinomustikrusmoraliaiabejotino
elgesiofaktus,betneretaiirpatsjuos„sukurdavo“.Pui
kustopavyzdys–bandymasužverbuotituometKauno
kunigųseminarijosdėstytojąkun.RomualdąGrucę.
1949m.jiskartusupažįstamamerginabuvosulaikytas
Aleksotoorouostoteritorijoje.Saugumiečiai,grasindami
paskelbti,kadjisbuvosulaikytassumeiluže,pareikala
votaptijųbendradarbiu10.Kun.Gruceituokartpavyko
išvengtispąstų,tačiaujisturėjopaliktiseminariją,o
pokeliųmėnesiųbuvosuimtasirnuteistas.
VieninteleituometuLietuvojeveikusiaikunigųsemi

narijaisovietųsaugumastaippatskyrėdaugdėmesio.
Sovietųvaldžiospuoselėtasidealas,kadjirengtųtik
ištikimusrežimuiirmenkaipasirengusiusarnetin
kamuskunigysteiganytojus,buvoblogaimaskuojama
paslaptis.Kolkasnepavykorastiduomenų,kadkas
nors įseminarijąbūtųspecialiai infiltruojamassu
užduotimivėliaukompromituotidvasininkųluomą,
tačiaugeraižinoma,kadvisinorintieji jojemokytis
buvokruopščiaitikrinamiirbandomiverbuoti.„Reli
giniaifanatikai“irnesutinkantysbendradarbiautite
oriškaibeveikneturėjogalimybiųpatektiįseminariją.
TačiauKGBfiltrasbuvoganaskylėtas.Ypačnesisekė
verbuotiagentus.IšMaskvosatsiųstakomisija,1955
m.lapkričiomėn.tikrinusiLSSRKGB4osiosvaldybos
darbą,konstatavo:„visiškainepatenkinamapadėtissu
agentūrosinfiltravimuįkatalikųdvasinęseminariją,
veikiančiąKaune,iragentųverbavimutarpklierikų.
Šiuometuseminarijojetarpklierikųyratik3agentai“11.
Paminėtina,kad1955m.rudenįseminarijojemokėsi
77klierikai.Nedauggeresnėpadėtisbuvoirpodvide
šimtmetų:tarp50seminarijosauklėtiniųužverbuoti
7,ooperatyvinėbūklė,KGBvertinimu,seminarijoje
blogesnėnegukadanorsanksčiau12.Seminarijosva
dovybėsirdėstytojųatrankasovietųsaugumuitaip
patpadėjokontroliuotinaujųdvasininkųrengimą.
Šeštodešimtmečioviduryjetarpdėstytojųbuvo4KGB
agentai.Seminarijosrektoriumi1953m.tapodar1947
m.rugsėjomėn.užverbuotaskan.KazimierasŽitkus
(slapyvardis„Radeikis“).Tačiaukagėbistaijuonebuvo
labaipatenkinti,įtardami,kadjisneviskąpasako,be
to,buvopasyvus.Tačiau,laimė,tinkamesnėspamainos
tekokeletąmetųpalaukti.
Tarpužverbuotųjųištikimaitarnavusiųsovietųsau

gumuinebuvodaug.IšįvairiųKGBpažymųirataskai
tųmatyti,kadnemažasprocentasužverbuotųkunigų
buvonenaudingi:vienivengdavopraneštisvarbesnę
informaciją,kitisąmoningaidezinformuodavo,treti

7 Lssr mGb Kau no m. sky riaus ata skai ta apie dar bą 1949 m. ko vo 
mėn., in: LYA, f. K-1, ap. 14, b. 81, l. 44–45.

8 Lssr mGb „o“ sky riaus ata skai ta apie dar bą 1948 m. sau sio mėn., 
in: LYA, f. K-1, ap. 10, b. 50, l. 279.

9 pa žy ma apie Lssr KGb 4-osios val dy bos dar bą iki 1957 m. ba lan-
džio 1 d., in: LYA, f. K-1, ap. 3, b. 532, l. 91. 

10 Lssr mGb Kau no m. sky riaus ata skai ta apie dar bą 1949 m. ba lan-
džio mėn., in: LYA, f. K-1, ap. 14, b. 81, l. 63–64.

11 pa žy ma apie Lssr KGb 4-osios val dy bos dar bo pa tik ri ni mą, in: 
LYA, f. K-1, ap. 3, b. 514, l. 88–89.

12 Lssr mGb Kau no m. sky riaus pa žy ma apie ope ra ty vi nį dar bą tarp 
re ak cin gų dva si nin kų, in: LYA, f. K-1, ap. 14, b. 177, l. 70, 77.

Lie tu vos dvA si nin KAi rAu do nA jA me vo rA tin KLy je
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savoelgesiuišsiduodavo.Žinomasatvejis,kaiužver
buotasSvėdasųklebonasraportusapiealtaristąkan.
PetrąRaudąrašėprieštaisujuosuderinęs13,atrodo,
nebuvoišimtis.

nAu jos są Ly Gos ir se ni me to dAi

VertingesniusagentusdvasininkusKGBirtoliau
stengdavosiinfiltruotiįLietuvosKatalikųBažnyčios
hierarchiją.Šiaprasmesėkmingiausijiemsbuvosep
tintasiraštuntasdešimtmečiai,kaivisųvyskupijųir
seminarijosvadovybėpriklausėKGBagentūrostinklui.
1959m.įRomąstudijuotiišvykokunigaiViktorasBut
kusirRomualdasKrikščiūnas.Paradoksas,bettuo
pasirūpinoKGBpadalinysLietuvosSSR,kuriovado
vaidar1956m.siūlėperkunigųseminarijąpasiųsti
studijuotiįpopiežiausuniversitetuskelispatikrintus
agentus.Planuota,kadgrįžę jiegalėtųužimtisvar
biuspostusBažnyčioshierarchijoje.Poilgosatrankos
buvonuspręsta„padėti“išvyktiminėtiemskunigams,

agentams„Pušis“ir„Saulė“14.ApieKGBtikslusgali
maspręstiištokiopasažo:„Nėrapagrindomanyti,kad
„Saulė“(kun.Krikščiūnas),pabaigęsmokslus,tapsTa
rybinėssantvarkospriešuirkaipjuristasprofesionalas
imsgintikatalikųbažnyčiosinteresus.Priešingai,jis
jaudabarbetkuriuometupasirengęspaliktisavoluo
mąirpaskelbtipareiškimąpriešVatikaną,tačiautai
kolkasnenaudinga,nesmesnumatomejįpanaudoti
katalikųbažnyčiosLietuvojegriovimui išvidaus“15.
Kun.Butkus,1961m.apsigynęsteologijosdaktaro
disertaciją,grįžoįLietuvąiriki1989m.buvokunigų
seminarijosrektorius,okun.Krikščiūnas1969m.buvo
pašventintasvyskupuir1973m.paskirtasPanevėžio
vyskupijosapaštaliniuadministratoriumi.
KunigųButkausirKrikščiūnostudijosRomojebuvo

tikvienaKGB„agentūrinioskverbimosi įVatikaną“
sudedamųjųdalių.Geležinėuždangabuvopraskleista
tikpatikimiemsdvasininkams,kurieturėjoskleisti
dezinformacijąapieKatalikųBažnyčiospadėtįLietuvoje,
kompromituotiirpriešintiRomojesusitelkusiusdvasi

vyskupų romualdo Krikščiūno (antras iš kairės) ir Liudviko povilonio (ketvirtas iš kairės) konsekracija. 
iš kairės: pirmas – latvių vysk. julijanas vaivodas, trečias – vysk. juozapas matulaitis-Labukas, 
penktas – vysk. juozapas pletkus. Kaunas, 1969 m. gruodžio 21 d. 
s. paulausko nuotrauka. LvGA

ArŪnAs streiKus

13 Ar džiū nas v., „ne šva rios pa slap ties naš ta“, in: Lie tu vos ai das, 
1995 02 07, p. 5.

14 Krikš čiū nas bu vo už ver buo tas jam sto jant į se mi na ri ją 1950 m. 
pra ne ši nė jo apie se mi na ri jos dės ty to jus Au gus ti ną vai tie kai tį ir pra ną 

Ku rai tį, ku rie bu vo su im ti ir nu teis ti 1952 m. 
15 Lssr KGb pir mi nin ko A. ran da ke vi čiaus 1961 m. spa lio 6 d. raš tas 

1-osios vyr. val dy bos 9-ojo sky riaus vir ši nin kui G. iš čen ko, in: LYA, f. 
K-1, ap. 3, b. 617, l. 83. 
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ninkus,1944m.pasitraukusiusišLietuvos,informuoti
apieŠv.Sostoplanus.Tokiepagrindiniaiuždaviniai
buvoskiriamiVisuotinioBažnyčiosSusirinkimome
tuirpojodažnaiįItalijąvykusiomsrūpestingaiKGB
patikrintųLietuvoskunigųdelegacijoms.Kaikuriejų
nariaitaippatrūpinosigauti įgaliojimusbeititulus
valdytivyskupijoms,nesšitaipŠventojoSostopareikš
taspripažinimas,pasakKGB,pakeldavojųautoritetą
Lietuvojeirsudarydavo„puikiassąlygasįgyvendinti
partijospolitikąreligijosklausimu“16.
1965m.vyskupu įšventintasJuozapasMatulai

tisLabukasdar1959m.pavasarįKGBpareigūnams
pažadėjoreguliariaisujaispalaikytiryšį,idantbūtų
galimabendraiaptartiproblemas,susijusiassusanty
kiųtarpdvasininkųirvaldžiospagerinimu17.Septinto
dešimtmečioviduryješisryšys jaubuvo įformintas,
vysk.Labukuiduotas„Daktaro“slapyvardis.Ketvir
tosiosVatikanoIISusirinkimosesijosmetuprelato
titulusgavęVilniausarkivyskupijosvaldytojasČeslovas
KrivaitisirKaišiadoriųvyskupijosvaldytojasPovilas
BakšystaippatbuvoįsinarpliojęįKGBvoratinklį(pir
masisvadinamas„Gediminu“,antrasis–„Putinu“)18.
Vysk.Labukasužėmėsovietųvaldžiosatstumtokan.
Stankevičiausvietą.Paaiškėjus,kadkan.Stankevičiui
taptivyskupunebėragalimybės,režimuireikėjonau
jožmogaus,kurisbūtųpasiruošęsbendradarbiautiir
kartuturėtųdidesnįautoritetąBažnyčioje.Labukas
idealiaitikotokiamvaidmeniui.Stalinolaikaisjis10
metųpraleidoSibirolageriuose,artimaibendravoir
palaikėgerussantykiussudidžiulįautoritetąturėjusiu
vysk.TeofiliuMatulioniu.
ĮKGBtinkluspakliuvęBažnyčioshierarchaiirdva

sininkaidažniausiaibūdavopanaudojamikaipįtakos
agentai.Penktamešeštamedešimtmetyje jieturėjo
padėtiįgyvendintisovietųrežimotiksląmaksimaliai
apribotiBažnyčiosveikimąbeiviešaispareiškimais
sutvirtintirežimolegitimumą.Nuoseptintoikidevinto
dešimtmečio,sustiprėjuspasipriešinimuireliginiogy
venimosuvaržymams,išužverbuotųdvasininkųbuvo
reikalaujamapropaguotinuomonę,kadpasipriešinimas
irkovaužsavoteisesyranenaudinga,nestaiblogina
santykiussuvaldžiairskaldoBažnyčią.1979m.vasa
rio14d.LSSRKGBpirmininkopavaduotojasHenrikas
VaigauskaspatvirtinoTikinčiųjųteisėmsgintikatalikų
komitetokompromitacijosplaną,kuriamerašoma:
„Katalikųbažnyčiosvadovybėjeesantiemsagentams

„Daktarui“,„Algiui“,„Jonui“,„Švyturiui“,„Vytui“,„Val
dui“,„Gintautui“,„Juozapui“duotiužduotįprilaikyti

minėtusasmenisnuoekstremistinėsveiklos,neleisti
jiemskištisįvyskupijųvaldymoreikalusirpasmerkti
tokiusjųišsišokimus,vertinanttaikaipskaldytojišką
veiklą,kurivedaįsektantizmąirbažnyčiosgriovimą
išvidaus.[...]
Perįtakingątarpdvasininkųirbažnyčiosaktyvoesan

čiąmūsųagentūrąstiprintinuomonę,kad„komiteto“
nariųekstremistinėveiklayrabeprasmėirkenksminga,
nesaštrinabažnyčiosbeivaldžiossantykius,irvaldžia
dėltosugriežtinssankcijasBažnyčiai“19.
Sugyvenimosuvaldžianuostatos,žinoma,nebuvo

vienagentųveiklosvaisius–nemažojeBažnyčiosda
lyjebūtanuoširdausįsitikinimo,kadišgerųsantykių
suvaldžiataippatgalimanemažailaimėti.Tokiomis
nuotaikomissovietųrežimasstengėsipasinaudoti,
nesanksčiauužverbuotidvasininkaiperilgesnįlaiką
prarasdavoaplinkiniųpasitikėjimąirnebegalėdavo
tinkamaiatliktiKGBjiemskeliamųužduočių.Baž
nyčioshierarchaitaippatnebegalėjonepaisytiakty
viosiosBažnyčiosdaliesbalso.Taipaskatinosovietų
antireliginėspolitikosvykdytojusaštuntoirdevinto
dešimtmečiųsandūrojedarkartąpagalvotiapieBaž
nyčioshierarchijosatnaujinimą.
Devintodešimtmečiopradžiojebuvo„paaukoti“su

sikompromitavęirnebeperspektyvūsikitolsvarbiais
laikytiagentai: išVilniausarkivyskupijosvaldytojų
atsistatydinoprel.Krivaitis,vysk.Krikščiūnasneteko
Panevėžiovyskupijosapaštalinioadministratoriaus
teisių.1979m.mirusvysk.Labukui,Kaunoarkivys
kupijosapaštaliniuadministratoriumiirVyskupųkon
ferencijospirmininkutapovysk.LiudvikasPovilonis,
kuriosantykiaisuaktyviąjaBažnyčiosdalimibuvodaug
prielankesninegujopirmtako.Santykiustarpnuosaikio
siosiraktyviosiosBažnyčiosdaliesgeriausiaiatspindi
oficialausreliginioperiodinioleidinioistorija.
Pagalvaldžiosplanusjopasirodymasturėjosustiprinti

lojaliųkunigųpozicijas,patvirtintijųlaikysenosteisin
gumą20.Tačiaunuosaikiejineskubėjonaudotisvaldžios
malone.Žinojimas,kadžurnalasreikalingassovietų
propagandai,baimė išprovokuotiaktyviųjųkunigų
priekaištusvertėirBažnyčioshierarchus,atsakingus
užžurnalo leidybą,būtiatsargius.1979m.vasario
mėn.LietuvosVyskupųkonferencijospirmininkas
vysk.PovilonislaiškeLiturginėskomisijossekretoriui
kun.VaclovuiAliuliui,kurispritarėoficialiaileidžiamo
katalikiškožurnaloidėjai,išdėstėtokiassavoabejones
šiuoklausimu:
„Tokįišleisti,kadbūtųpanašusįDemokratinėsVokie

16  Lssr KGb pir mi nin ko A. ran da ke vi čiaus pa žy ma A. snieč kui apie 
Lie tu vos ka ta li kų dva si nin kų de le ga ci jos da ly va vi mą 1-oje va ti ka no ii 
su si rin ki mo se si jo je, in: LYA, f. K-1, ap. 3, b. 39, l. 153.

17 pa žy ma apie 1959 m. ge gu žės 15 d. įvy ku sį Lssr KGb pa rei gū nų 
su si ti ki mą su prel. j. La bu ku, in: LYA, f. K-1, ap. 45, b. 99, l. 55.

18 pa žy ma apie Lssr KGb 2-osios val dy bos 2-ojo sky riaus dar bą 

1965 m., in: LYA, f. K-1, ap. 3, b. 639, l. 145.
19 cit. pa gal LietuvosKatalikųBažnyčioskronika, t. 11, Kau nas, 

1997, p. 92.
20 rrt 1976 m. sau sio 29 d. nu ta ri mas „dėl prie mo nių pa ge rin ti 

ka ta li kų baž ny čios kon tro lei Lie tu vo je“, in: LCVA, f. r-181, ap. 3, b. 
95, l. 30–34.

Lie tu vos dvA si nin KAi rAu do nA jA me vo rA tin KLy je
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tijosreliginiuslaikraščius,mesnepajėgsime.Turėsime
dalįvietosskirtitaikai,nesuKristumisurištai,bet
tokiai,kurinaudingakamkitam.PrasidėsKronikos
replikos.[...]Kunigaipriekaištaus–leidžiažurnalą,o
neišleidžiakatekizmo,draudžiakatekizaciją.Pirmiausia
reikiamasiniutiražuišleistikatekizmą“21.
Siekdamineutralizuotitikinčiųjųteisiųsąjūdį,so

vietųvaldžiosatstovaipradėjoieškotibūdų,kaipsau
neskausmingaigrąžintiadministruotivyskupijasiš
tremtusvyskupusVincentąSladkevičiųirJulijonąSte
ponavičių.Kompromisasbuvopasiektastikdėlpirmojo.
VyskupaiPovilonisirSladkevičius,turėdamididesnį
autoritetątarpaktyviųjųdvasininkų,galėjoišlaikyti
Bažnyčiosvienybę,tačiautaikartupaliko,norsirmi
nimalią,sovietųvaldžioskontrolėsgalimybę,kuriosji
galėjonetekti,jeiguhierarchaibūtųbuvęizoliuotiir
neturėtųįtakosaktyviajaiBažnyčiosdaliai.
Surastinaujųbendradarbiųsovietųsaugumuitaippat

darėsivissunkiaudėlkeliųpriežasčių.Pirma,aštunta
medešimtmetyjejaubuvoakivaizdu,kadsugyvenimas

21 vysk. L. po vi lo nio laiš kas kun. v. Aliu liui, pa ra šy tas 1979 m. va-
sa rio 18 d., in:VUBRS, f. 187, b. 335.

suvaldžianepadeda,betdarlabiaukenkiaBažnyčiai.
Antra,atsiraduspogrindineispaudai, lengviautapo
ištrūktiišKGBpinkliųtiems,kuriebuvošantažuoja
mi.Taiakivaizdžiaiįrodėkun.RokasPuzonas,1984
m.viešaipaskelbęsapieKGBbandymusjįverbuoti.
Pradėjusveiktialternatyvauskunigųrengimomecha
nizmui,sunkiauverbuotitapoirklierikus.
Norėdamiefektyviaupanaudotilikusiusagentusdva

sininkus,idantjiegalėtųsuteiktisvarbiosinformacijos
apieopozicinįsąjūdį,saugumiečiainetgikūrėplanus
jiemsįsitrauktiįkovąužtikinčiųjųteisesirtaipįgyti
aktyviųjųdvasininkųpasitikėjimą22.Taigipaskutiniu
sovietųrežimodešimtmečiujogalimybėskištisįBažny
čiosvidausgyvenimąirjįkontroliuotibuvoakivaizdžiai
sumažėjusios.TačiauikigaloišLietuvosBažnyčiosne
išvalytosbesidraikančiosankstesniaisdešimtmečiais
regztovoratinklioatplaišosdarilgaikelsprieštaringų
jausmų.Ilgalaikisdaliesdvasininkųbendradarbiavi
mosuBažnyčiospražūtiessiekusiupolitiniurežimu
poveikis–jaukitorašiniotema.

22 1978 m. rug sė jo mėn. pa reng tas agen tū ri nės-ope ra ty vi nės by los 
„vo ra tin klis“ ty ri mo pla nas, in: LYA, f. K-1, ap. 45, b. 503, l. 505. 

ArŪnAs streiKus
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Ar nė rA KAž Ko tArp bAL tA ir juo dA?

Nenutrūkstaintriguojantystyrinėjimai,kaipLietu
vosdvasininkijalaikėirarpakankamaigeraiišlaikė
ateistinėspriespaudosslėgį,painiuspyragoirbotago
išmėginimus,priverstinįatskyrimąnematomageležine
uždanganuodidelėsvisuomenėsdalies,ypačnuojau
nimoirinteligentijos.Vienaspirmųjųšiątemąstipriai
išjudinoVidasSpenglaknygomisapiekunigąJuozą
Zdebskįbeivyskupuskankinius(„Akiplėša“,„Atlikę
pareigą“,straipsniaiperiodikoje),toliaująnuosekliai
tęsiaArūnasStreikusstudijomis„Genocidoirrezis
tencijos“leidinyje,o„Lietuviųkatalikųmoksloakade
mijosmetraštyje“XVIprabylairVytautasVitkauskas
straipsniu„LietuvosKatalikųBažnyčiosdvasininkų
verbavimasNKVD/KGBagentaissovietmečiu“.
Kunigųirhierarchųatsparumasar,atvirkščiai,nuo

laidumasbedieviškaivaldžiai,nueinantisikipasidavi
mo(kartaisgalikiparsidavimo),turėjodarytididelę
įtakąkatalikųlaikysenaiapskritai.Iš tik siu pie me nį, ir 
avys iš si sklai dys(Zch 13,7;Mk 14,27).Tokiasviltis
dėjorepresinėsstruktūros–išpradžiųįdvasininkų
fizinįizoliavimą,opaskuidarlabiauįkompromitavimą
beiverbavimą.„Rožinės“saugumoviltyspasiteisin
davotikišdalies.NekartąDievomalonėsuteikdavo
daugiautvirtumoavims negupie me nims, iravių iš
tikimybėstiprinopie me nų ištikimybę.
Ligšioliniaityrinėjimaipaprastaiiškeldavokraštu

tinumus: ryškųpasipriešinimąarbabailųar sava
naudiškąpa(r)sidavimą.Visadalengviauaptarti„bal
ta“ir„juoda“,tačiaugyvenimeesti iratspalvių.Tai
atmindama,„NaujojoŽidinioAidų“redakcijapaprašė
manepamėgintipraskleistispektrą.Keblusuždavinys,
lengvanusviltiarsusibadytipirštus,prisilietusprie
dygiostemosirdygausgyvenimo.
Neketinu būti šios temos nagrinėtojas, kuris iš

tirtųįvairiusšaltinius,nustatytųnarsumoiratsar
gumoarbailumolaipsnius,suklasifikuotųirprocen
tais apskaičiuotų,kiekbuvo tokių, anokių, šitokių
irdarkitokiųpasiryžėliųirsilpnuolių,sklandžiusių
arčiau ar toliau prie vieno ar kito poliaus.Kalbė
siukaiptųlaikųbeiįvykiųdalyvis,liu dy to jas,todėl
nemažaiminėsiusavopatiespatirtį ir išanų laikų 

grįžtančiusnuosavussamprotavimus.
Turbūtlengviausianustatytididžiųjųpasiryžėlių,

stipriųjųrezistentųasmenybesbeiskaičių,betirčia
esama laipsniavimo. Tikriausiai vis dar nežinome
daugeliovardų tų tarytumnerezistentųar tyliųjų
rezistentų,kurienepasidavėverbuojami,–galval
džiosorganamsatrodėnežymūs,jogirnemėgintajų
stipriauverbuoti,–betjiesavodorudarbuparapijose
iršventamaldabuvodvasinėatramanarsuoliams.
Kadtaptumrezistentu,matyt,neužtekovienmei

lėsBažnyčiaiiršiokiostokiosnarsos,reikėjodidelio
aukingumoirdidelėsįgimtosnarsos.Velionismons.
KonstantinasAmbrasaskartąpokalbyjepalyginosavo
irkun.SigitoTamkevičiausreakcijas:„Gaunušauki
mąįrajonovykdomąjį, taivisąnaktįneužmiegu,o
Sigitasir įsaugumąšaukiamaspuikiausiaimiega“.
TasmanokursodraugasirLiturginėskomisijosben
dradarbisKonstantinasbuvobegalo ištikimasBaž
nyčiai,užtalkąvienampirmųjųparašųrinkimovajų
netekoprestižinėsVilkaviškioparapijosklebonovietos
irgavokuklesnęLeipalingio.Aukingumojampaka
ko,bet,kieksuprantu,jisnebuvo„išaukščiau“gavęs
tiekįgimtosnarsos,kadgalėtųnuolatstovėtipirmose
frontolinijose.Kaibuvomekaimynaisua.a.kunigu
BroniumiLaurinavičiumi,sua.a.tėvujėzuituKaro
liuGarucku,daugkartųmačiau,kaiptolimanikijų
narsos,okaimažiaunarsos,mažiauirapaštalavimo
vaisių,ypačtų,kurieskinamirizikuojant.

ne bu vAu Ko vo to jAs

Manoprofesoriusirdvasiosvadaskun.dr.Juozas
GrigaitisMIC,sovietamssugrįžus,mus,jaunuosius,
truputįapšvietė,kaipreikialaikytis,jeibūtumesuim
ti,tardomi.Kuomažiaukalbėti,niekoneprisipažinti,
netikėtitardytojopažadais,nebijotigąsdinimų.Tai
manpadėjo,kaiatsitiktinai1945m.vasarąbuvau
Valkininkuosesulaikytassukun.JuozuBardišausku.
Jamtalkintiatlaiduosemanepasiuntėkolegakun.
PranasRačiūnasMIC,kaibuvaunuvykęspasjįatosto
gųįVarėną.Nepažinojomanęsneikun.Bardišauskas,
neikitisu juosuimtieji,okun.Račiūnasatvažiavo
dviračiuįTrakus,kurbuvomeuždaryti,irnarsiaipa

re Zis ten tAi, Ko LA bo rAn tAi ir KAs dAr

Kun.VaclovasAliulisMIC

tema: KataLIKų dVaSININKIja Ir SoVIetų tVarKa
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liudijo,kadjokiųryšiųsuValkininkaisnesuturėjęs.
Taipirištrūkauišnagų.Bepasiūlymo,suprantama,
neapsiėjo:„Pasižadėk(raštu),kadmumspraneši,jei
sužinosiapierengiamąnusikaltimąpriešTarybųval
džią!“– „Kodėl turėčiauspecialiai įsipareigoti?Pa
tysįstatymaipiliečiusįpareigojaapietokiusdalykus
pranešti.Jeigusuži
nosiuirnepranešiu,
būsiubaudžiamasir
beįsipareigojimo“.–
„Nenoridirbtikaip
inte l i gentas,  tai
dirbsi  kolūkyje!“
– „Kolūkyje dirbti
neatsisakau, jeitu
rite teisęmane ten
nusiųsti, o daryti,
kas kunigui nede
ra – negaliu“.Kitą
dieną: „Bent pasi
žadėkniekamnepa
sakoti,apiekąmes
sutavimkalbėjom“.
– „Žinau, kad jūsų
toks darbas, nekal
bėsiu“.Kun.Račiū
nui irkun.Grigaičiui,žinoma,papasakojau,vėliau
darvienamkitamstudijųdraugui,kuriemokėjolaikyti
liežuvįuždantų.
Didvyris?Toligražu.Kartusuimtasurėdopavaduo

tojaspaprašėperduotižmonaimažąžinutęapietar
dymą,sutikauirneištesėjau.Dviračiugrįždamasper
Valkininkus,dairiausinurodytųnamų,betnesuvokiau,
kurie,oklaustikąsutiktąarklebonijospatarnautojas
nedrįsau.Atrodė,kadvisurviskas stebima (buvau
susutana,ištoloatpažįstamas).Dabarsuprantu,jog
rizikanebuvodidelė,bettadabuvaukaipreikiaįbau
gintas.Narsuolisnebūtųpabūgęs.
Antrą pasiūlymą gavau 1958 m. žiemą, kai po

vyskupoKazimieroPaltarokomirtiesvysk.Julijonas
Steponavičius pradėjo eitiVilniaus arkivyskupijos
apaštalinioadministratoriauspareigas.Patyliukais
iškviestasįVilniųirnugabentasįkažkokįbutąŽvė
ryne(nežinojau,kadgalimaatsisakytipasimatymone
įstaigoje),esukalbinamastikžodžiupasižadėti,kad
esantprogai„juos“informuosiuapiekunigųnuotai
kas.Kartuužsimenama,kadgalėtųmantektibutas,
kuriamedarneseniaigyvenovysk.Steponavičius.„Vis
dėltoVilnius, daugiaukultūros“. – „Dėkui,man ir
Strūnaityjeneblogai“.Užeinupasvysk.Steponavičių,
pasakauapienelauktąpasiūlymą.„Otunežinai,ko
dėlprireikėsiūlyti?TaigipranešiauRKTįgaliotiniui,
kadnoriutavekurijoskancleriupasiskirti.Tikiuosi,
nebūsidurnas...“Toužteko.Pokeliųdešimčiųme

tų,nesenaislaikais,papasakojauapiešįepizodątam
konfratrui,kuriamanuometuatitekotasbutasirtos
pareigos.Jisatsakė,kad jamniekonebuvęsiūlyta.
Tebustaip,nesigilinau.NedavėmanViešpatssmal
sumodovanos.
Pokeliųmėnesiųvyskupasmėginaperkeltimaneiš

StrūnaičioįLentvarį.Norstaireiškėpaaukštinimą,
RKTįgaliotinisneprieštaravo,galtodėl,kadsuponais
draugaiskalbėjaubepiktumo,nesuerzinaujų.
Šaunuolis,išlaikęsantrąegzaminą?Nelabai,nela

bai.
NikitaChruščiovassavovaldymopabaigojeviliojo

gerąjįpopiežiųJonąXXIIIužmegztidiplomatiniussan
tykiusirkartuuždarinėjotūkstančiuscerkvių,Lietu
vojetaippatuždarėkeliasbažnyčias,sunaikinovisas
pakeliųkoplytėles.Vieną1963m.žiemosdienąRKT
įgaliotinisJustasRugienisatsiunčiasavovairuotoją
įŠvenčionis,kurbuvauatkeltasišLentvariopome
nininkųdraugokunigoJuozoVaičiūnomirties,kad
atvežtųmanepasimatytisujuoPabradėje.Nujaučiau,
kadsumanytauždarytiKarkažiškiųbažnyčią,nesbuvo
galimaprikibtiteisiškai: jineturėjosavobažnytinio
komiteto,otikbendrąsuPabrade,irjaubuvokątik
uždarytavienakitabažnyčia.Pirmamintis:reikėtų
kaipnorspranešti įKarkažiškes,kadžmonėssusi
rinktųgintibažnyčios.Kąpasiųsti,kampavesti,kad
paskambintų:ištikimajambažnyčioskaimynuiSurvi
lai,narsiajaisiuvėjėleiLionytei?Įklampinsiujuos,ir
nežinia,kobūtųimtasiprieškarkažiškėnus,–lenkai
tikintieji ryžtingi,viskogaliatsitikti.Nuvažiuoju į
Pabradę, taip, atspėjau,manparodo tokįministrų
tarybosnutarimą.KadangivietinisPabradėsirKar
kažiškiųklebonasserga,aš,dekanas,turįspaimtiiš
uždaromosbažnyčiosŠvenčiausiąjįSakramentą(kaip
kadaiseKražiuose).Porąvalandų„muilinau“,reika
laudamas,kadsurastųbažnyčioskomitetopirmininką,
bettas,esą,kažkursupaštuvažinėjąs,nesulaukėme.
Pamaniau,galėčiaupareikalautipaskambintiįKuriją
irgautiįgaliojimą,bettariausau:jeigujauryžtuosi
pasiduoti,tainegražubūtųKurijosautoritetudangsty
tis.Taipirnuvažiavome,taipirišnešiauŠvenčiausiąjį,
irparvežėme įPabradėsbažnytėlę.Paskui įŠven
čionismanęsparvežtinepasisiūlė,irašnebeprašiau.
Aiškiaiatsiminiau,kad„maurassavoatliko,mauras
galieitisau“...
Pokeliųmėnesių,pavasarį,vienąvakarąlankausi

pasgimnazijoslaikųdraugą,gydytojąBroniųJablons
ką, irkažkaspašnibždomisatnešažinią,kadnaktį
bussprogdinamakoplytėlė,stovintirytiniameŠvenčio
niųmiestogale,trijųkeliųsankryžoje.Niekasnesiūlo
kontrakcijos,aštikpamąstauapietokiągalimybęir
vėlnesiryžtu.Taipnaktįkoplytėlėbuvosusprogdinta.
Rytągirtuoklėliskalvisatnešėįbažnyčiąištrauktąiš
griuvėsiųkrucifiksą.PaskuirašėmeRKTįgaliotiniui

Kun. pranas račiūnas mic. nuotrau-
ka iš lagerio. Kun. vaclovo Aliulio 
mic archyvas

Kun. vAc Lo vAs ALiu Lis mic
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skundus, įrodinėjome,kadkoplytėlėpastatyta1831
m.sukilimežuvusiamkuniguiAnupruiLabučiuiat
minti.Siūlėmėsatstatytitokiąpačiąšventoriuje.„Nu
siraminkite,daugiautaipnedarysime,betatstatinėti
negalima:ateistaibusnepatenkinti“,–žodisžodin
taipatsakėdrg.Rugienis.
AtgavusNepriklausomybę,Karkažiškiųbažnyčia

sugrąžintakultui,kun.Labučioirjobendražygiųat
minimokoplytėlėtiksliaiatstatytapagalnuotraukas,
tikpatrauktatoliaunuokryžkelės.Žinau,daugelis
manęsužmenkąnarsumąnepasmerks,betfaktaine
paneigiami,rezistentoarnarsuoliokarūnaliekatoli
toli,sakau:ašjainesutvertas.
Ligipaskutinėsgyvenimovalandosjausiukaltęir

gėdą,kad1991m.sausio13osiosnaktį,norsmintis
buvokilusi,susigūžęsnepasirūpinausužinoti,įkurią
ligoninęnuvežtaLoretairkitisužeistieji,neišsikvie
čiautaksiirnenuvažiavaujiemspatarnauti(ogiva
dinausididelissąjūdininkas).Niekaipnegalimašito
pateisinti, irniekasnegalimantoatleisti, išskyrus
patįGailestingumoTėvą...
Kaikurienuoširdūsmanobičiuliaitikriausiainu

liūsdėl šių istorijų, galbūtpasakys,kadnereikėjo
man jųviešinti.Ašpatsketinau jaspapasakoti tik
platesniuoseatsiminimuose(jeikadarašysiu),betkai
brangusis „NaujasisŽidinysAidai“pasiūlėmanto
kiątemą,bešiosviešosišpažinties jibūtųneišsami
irneganasąžininga.Juolabiau,kadesuprašytasir
sutikęs,dabarpamėgtužodžiutariant, liu dy ti,one
studijuoti,nagrinėti.

dAu Gu mAs Ku ni GŲ dir bo są ži nin GAi

Atgimimometais irvėliauLietuvojearužsienyje
sutiktikatalikai,ypačkunigai,nekartąsakydavo:
„Jūs,Lietuvosdvasininkijairtikintieji,esatetikėji
modidvyriai!“Atsakydavau:„Nevisididvyriai,iraš
negaliu savęs tokiu laikyti,betdaugumasdirbome
sąžiningai“.Manobendradarbiai irkaimynaikuni
gaistropiairengdavosipamokslams.Vienipagalsu
gebėjimustaidarydavokūrybingai,kitinaudodavosi
knygomisarsavilaidiniaispamokslųrinkiniais,pvz.,
tėvoJonoLauriūnoSJ„Žodžiaisbroliams“.Rūpestin
gaipatarnaudavoligoniams,asmeniškaipašelpdavo
varguolius,pagarbiaiatlikdavopamaldasirteikdavo
sakramentus,rūpindavosibentminimaliavaikųka
tekizacija,bažnyčios išlaikymu,remontu,puošimu.
DaugelisLietuvosbažnyčiųseptintameiraštuntame
dešimtmetyjebuvogražiausutvarkytosnegutrečiame
arketvirtame.Buvoįmanoma„sukombinuoti“staty
biniųmedžiagųirjosnebuvolabaibrangios,tikintieji
dosniairemdavo.Buvoreikalaujamaremontamsgauti
RRTarvietinėsvaldžiosleidimus,tačiaupriežiūrane
visurbuvoitingriežta.Daugiaubuvoieškomaprieka

biųpriežinomųkunigųrezistentųaršiaipsuvietinės
valdžiosžmonėmissusikirtusiųjų.Kunigaikovotojai
primindavoremontųžymūnams:„Daugiaužiūrėkite
sielųnegusienų!“
 Kunigai rezistentai buvo skydas, dengęs tyles

niuosius. Jie buvo
valdžios rūstybės
žaibolaidžiai.Šven
čionių, Strūnaičio,
Kaltanėnų klebo
nams buvo truputį
ramiau, kai šalia
Ceikiniuose, Šven
čionėliuosekovingai
darbavosiTikinčių
jųteisėms ginti ko
mitetonariai: tėvas
Garuckasirkunigas
Laurinavičius.
Nuolat užsiėmę

„nenuoramų“, „aki
plėšų“ sekimu bei
tramdymu, organai
nebegalėjo reikia
maiprižiūrėtityles
niųjų,bettaipbuvo

laikinai.RusijosStačiatikiųBažnyčiosvadovybėsir
dvasininkųdaugumosnuolaidumasnemažinoįžūlios
antireliginėspropagandosRusijoje.Beabejonės, ir
LietuvosKatalikųBažnyčianedaugiaubūtųlaimė
jusivisuotiniunuolaidumu.Sovietųvaldžiosstrategija
buvotokia:pirmiausiaizoliuotidvasininkiją,paskuiiš
daliesklusnesniųjųpadarytisavopropagandosrupo
rąskelbtitariamaireligijoslaisveiirkuolabiaujuos
korumpuoti,idantliaudisnustotųjaispasitikėjusiir,
likusibedvasingųvadų,patinureligėtų.Todėl,ma
nau,kiekvienasdorasirrūpestingaskunigasarhie
rarchasstiprinotikėjimąirBažnyčią,taigipriešinosi
ateizacijai.Narsuoliųveiklai labaireikėjo ištikimos
konfratrųirtikinčiosiosliaudiesparamos.

„te Gu pir mAs svie džiA AK me nį“

Kągisakysimeapievargšuskolaborantus:pasira
šiusius,pranešinėjusius,galnetskundusius,provoka
vusius?Yrabuvęsvienaskitasatvejis,kadgąsdinimu
argudrybėmisužverbuotaskunigaspadėjosovietiniam
saugumuisusemtikokią„miškobrolių“grupelę.Neitin
mažaipašaukimobroliųsekėvyskupų,kunigoJuozo
Zdebskioirkitųveikliųkunigųžingsniusirt.t.
Žinoma,pirmiausia jie–vargšai.Tikriausiai jie

neapietokius„nuopelnusBažnyčiaiirTėvynei“sva
jojo,ryždamiesisiektikunigystės.Irverbuojamijie,
reikiamanyti, ilgaispyriojosi,kolgalųgalesurado

Kun. jonas paliūkas. sugrįžęs iš 
lagerio. 1956 m. gegužės 28 d. 
Kun. vaclovo Aliulio mic archyvas
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atitinkamųmotyvų,kuriaisbūtųgalimaapgaudinė
tisavosąžinę.Vėliaupabudusisąžinėtūląįkliuvusį
pastūmėdavopriesaviniekos,priestiklelio irgirtų
ašarų...Žinomeatvejį,kaisilpnadvasiskunigas,ga
nauoliaitalkininkavęssaugumui,vyresnioamžiaus
sulaukęssunkiosirilgosligosvarguspriėmėišDie
vorankoskaippelnytąbausmę irsavoruožtuJam
aukojokaipatgailą.Vienaskitasviešaiprisipažino
iratsiprašė...
Tikiuosi,kadbusdvasininkų,pastaruojumetupri

sipažinusiųLietuvosVSDuiapiebendradarbiavimą
susovietiniuKGB, tikkažin,arpakankamai.Tur
būtkaikas teisinasi, jognenori prisipažinimupa
žemintiBažnyčiosautoriteto,betar tiesažemina?!
Kurnors tie faktaiyraužrašyti, irateisdiena,kai
quid quid latet, ap pa re bit. Beje,Bažnyčiakaikuriems
dokumentamstaiko50ar100metųmoratoriumąir
leidžiaatskleistitada,kaigalimajuosvertintiišat
stumo,nešališkiau.
Nežinau,arbuvodvasininkų,kuriebūtųelgęsiišties

ciniškaiirniekšiškai:perKGBsuvedinėjęasmenines
sąskaitas,tenkinęsavoambicijas,siekęmaterialinės
naudosarnetsąmoningaikenkęBažnyčiai.Tokiebūtų
buvędidžiausivargšai.
Nebuvęsdidvyris,negaliuįniekąsviestiakmens.

Manyčiau,tainepatartinairdidvyriams.Aišku,negali
mesilpnadvasiųsulygintisutvirtuoliaisirgelbėjusiųjų
savokailįsusavepaaukojusiais.Visdėltosmerkdami
bailumą,pataikavimą,išdavystes,neturėtumevisus,
kuriesuklupo,„kartiantvienosšakos“,nesbuvodau
gybėskirtumųirnevienasširdimiatkentėjo,tolesniais

nesavanaudiškaisdarbaisdaugiauarmažiauatliko
atgailą,atsilygino.Jųnuopuolis–dalisbendrosios
mūsųamžiujeLietuvą ištikusiosneaprėpiamosne
gandos,dėlkuriossopairdarilgaisopės.

Keb Lu vAiKŠ Čio ti siAu rA briAu nA

IeškodamiBažnyčiaimo dus vi ven di sovietinėjetik
rovėje,kaikuriedvasininkai,ypač aukš čiau pa sta ty ti 
aružkelti,nuolatsusidurdavosudilema:kiekpagal
Bažnyčios įstatymus irdvasią leistinaderintisprie
civilinėsvaldžiosreikalavimųirkadareikiasuapaš
ta lais pa gal Apd 4,20griežtaitarti:Non pos su mus! 
TokįžodįpakankamaiankstiištaręvyskupaiVincentas
SladkevičiusirJulijonasSteponavičiusbuvonutrem
tikuotoliaunuosavovyskupijų:vienas įNemunė
lioRadviliškį,kitas įŽagarę.Žagarė ilgainiui tapo
simboliniupavadinimu.Girdėjau,kadvėliauvaldžios
spaudžiamivyskupaisvarstydavę:„Arjaureikiaryž
tis va žiuo ti į Ža ga rę,argalimadarkartąnusileisti?“
(Nenuvažiuodavo.)
Būtųneteisingavisushierarchųpriimtuskompromi

susaiškintiasmeniniaisjųišskaičiavimaisarbailumu.
Būtavisko,betneviento.Geraiišstudijavęsarchy
vus,VidasSpenglamanpasakojo:KGBgudrybėmis

įvoratinklį įsuptidvasininkai,pakilę į
atsakinguspostus,dažniausiaiišnaujo
pajusdavoatsakomybęirįkinkydavovi
sussavodiplomatiniussugebėjimus,kad
Bažnyčiaikuomažiaupakenktų,šįtąjai
laimėtų.Tokiospastangosirtosasmeny
bėsvisadalikskontroversiškos.
DaugiaukaipdudešimtmečiusTarp

diecezinės Kauno kunigų seminarijos
rektoriumibuvovelioniskun.dr.Vik
torasButkus.Joadresuskelbtanema
žaiabejoniųdėlpatiesišvykimoįRomą
sąlygų1959m.beipriekaištųdėlto,kad
daugkartųvažinėjoįprokomunistinės,
tariamai katalikiškos Berlyno Taikos
Konferencijossuvažiavimusirbuvo jos
vicepirmininkas.Vienavertus,prosovie
tiniamlageriuibuvotikrainaudinga,kad
tokiojudėjimovadovybeipriklausėirjo
suvažiavimųprezidiumesėdėdavoorus
Lietuvoskunigas.Kitavertus,kun.But
kusvengėsuvažiavimuosesakytipoliti
neskalbas,sukalbėdavomaldąpradžioje

irpabaigoje,irtoužtekdavo.Turėdamasšiosveiklos
nuopelnų,jisjautėsitvirčiau,kaireikėdavogintiben
druosiusseminarijosreikalusarauklėtinius.Tuopat
metubūdamasTeologijosfakultetodekanas,dėstėfun
damentinęirmoralinęteologijątradicinesana doc tri na 
dvasia,buvogerbiamasauklėtiniųirdėstytojų.

Kun. juozapo vaičiūno laidotuvės. Švenčionys, 1962 m. liepos 11 d.
viršuje iš kairės: kun. julius baltušis, kun. nikodemas javra, 
kun. martynas stonys, kun. Karolis Garuckas sj, kun. Antanas dilys, 
kun. stanislovas Kakarieka ir kun. bronius Laurinavičius. 
Kun. vaclovo Aliulio mic archyvas

Kun. vAc Lo vAs ALiu Lis mic
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Kai1989m.KaunebuvoatkurtasVytautoDidžiojo
universitetas,prof.Butkustapojosenatonariu,turėjo
didelįautoritetą,darėsveikąįtakąuniversitetoprofe
sūrai.Persovietmečiovažinėjimuspopasaulįjisbuvo
sukaupęsnemažąteologijosbibliotekąirtestamentują
užrašėteologijosfakultetui.Gaila,kaddabardauguma
studentųirnemažaidėstytojųnebeskaitovokiškai,o
bibliotekojedaugiausiaknygųšiakalba.
Pridursiu,kadirpats,Vilniausarkivyskupijosval

dytojo,LietuvosvyskupijųLiturginėskomisijospirmi
ninkomons.ČeslovoKrivaičioparagintas(sakyta,to
reikiaLiturginėskomisijos leidiniųpozicijaisustip
rinti),esudalyvavęsdviejuoseBerlynokonferencijos
suvažiavimuose.Tensusipažinausukeliaisveikliais
BelgijosirPrancūzijoskatalikais,kurielankydavosi
šiuosesuvažiavimuosetodėl,kadtaibuvovienintelė
progasusitiktisuSovietųvaldomųkraštųdvasinin
kais.Vienas tokių dalyvių, buvęsBelgijos premje
rokanceliarijosviršininkasp.Hilgersas ligšiolkai
kamLietuvojetebesiuntinėjavertingųknygųirkito
kiosparamos.
Iš1977m.konferencijosįsiminiautokįmomentą.

Vienądienąbuvodaugkalbamasmerkiantžmogaus
irvalstybėsprievartąžmogui,betkitądienąsiūloma
rezoliucija,smerkiantineprievartą,o išnaudojimą.
Pačiamprieštarautipernelygdrąsu,taikumštelėjau
tokįjaunąprancūząilgumegztiniu:„Argirdi,kąjie
šneka?“Tasniekonelaukęsužprotestavo:„Messmer
kiamepriespaudątiekVakaruose,tiekRytuose“.Nieko
nepadarysi,turėjogrįžtiįrezoliucijąžodis„priespau
da“.Aišku,menkatųrezoliucijųreikšmė,betvistiek
nebeaklasdiktatovykdymas.
Kitakelionėbuvo įJAV1980m.kovopradžioje.

PasikviečiaVyskupųKonferencijospirmininkasvysk.
LiudvikasPovilonisirsako:„Reikia,kadnuvažiuotum
suturistųgrupeįAmeriką.Įgaliotinis(RRT)užtikri
na,kadnereikėsvestijokiospropagandos,kadgalėsi
susitiktisulietuviaiskunigais,susitartidėllietuviško
mišiolospausdinimo“.
Kadreikia,taikeliauju.Kelionėbuvoįdomi,tarp

kitakoFloridoje,MajamiByče,maudėmėsAtlanto
vandenyne...kovo7dieną.Turistinėsgrupėsvado
vas,svietomatęsžurnalistas,nebuvobailys.Mask
vojepergrupės„seminarą“užsitikrinau,kadgalėsiu
taipelgtis,kaipVilniujepažadėta, irvadovas leido
kelis kartus atsiskirti nuo grupės, aplankytiNiu
jorkelietuviuspranciškonusirsusitiktisuLietuvių
KunigųVienybėsvaldyba,aptartilietuviškomišiolo
išleidimogalimybes.Paaiškinau,kadLietuvoje tai
trukskeletąmetų.Kadangiišeivijaireikiaskubiau,
idantneužgestų lietuviškospamaldos,KunigųVie
nybėgalėsspausdintimišiolątuojau,kaitikRomoje
patvirtinsjovertimą–paliksimeegzempliorių.Taip
ir įvyko,Niujorke lietuviškasRomosmišiolas sek

madieniams ir šventėmsbei joSkaitiniaipasirodė
dauganksčiauneguVilniujeKaune.TarybųLietu
vosvaldžiaitaibuvoakstinasduotikomandąKaro
lioPoželos(„Spindulio“)spaustuveinevilkintieilinių
mišiolotomųspausdinimo,kaitikjiebussukirčiuoti
irtechniškaiparuošti.
MinėtoskelionėspoJAVmetunedalyvavauspau

doskonferencijose,neskleidžiaujokiospropagandos,
betsuprantu,jogpatskunigobuvimastarybiniųtu
ristųgrupėjebuvosavotiškapropaganda.Skaitytojai
tesprendžia,ar labai ja susitepiau.Pats tąkelionę
priėmiaukaipegzaminą:būsiustebimas, ir jeimo
kėsiuneišsišokti, išleisvaldžiasumišiolovertimuį
Romą.
Egzaminą,matyt,bentpatenkinamaiišlaikiau.Po

VelykųsuvyskupuPoviloniuirvienuRomojestudi
javusiukunigunugabenomekelisdidžiuliuskrepšius
mašinraščiolapųsuvisoRomosmišiolo(sakramentaro)
irnemažosdaliesMišioloskaitiniųvertimu.Pertris
arketurisposėdžiussuderinomesuRomoslietuviais
teologaisopesnesMišiųeigosvertimovietas.Lietuvos
VyskupųKonferencijospirmininkasvysk.Povilonis
vertimąpristatėApaštalųSostui irpaprašėtvirtin
ti,VakarųEuroposlietuviųganytojasvysk.Antanas
Deksnysprašymąparėmė,–aprobatabuvogauta.Kar
tupavykosusitartisuVatikanoūkineadministracija
dėlpopieriaustiekimomišioluiirLiturginiomaldyno
antramleidimuispausdinti.
 Beje, anais laikais kai kurie kovingi konfratrai

pamurmėdavopriešLiturginękomisiją,kamjiren
giantiliturginiusleidinius,kuriuospaskuibolševikai
demonstruojapasauliuikaipreligijoslaisvėsLietuvoje
įrodymą.Atsakydavome:„Mesnegarsinamebolševikiš
koslaisvės.Mūsųparengtuoseleidiniuosesužiburiu
nerasi liaupsiųarpadėkų„Partijai irVyriausybei“,
betmanome,jogpri va lo me da ry ti bent tą ne dau ge lį, 
ku ris mums rei ka lin gas ir jų ne drau džia mas.Protin
gi žmonėspasaulyje supranta,kadmenkareligijos
laisvė,jeigukadanekadaišleidžiamamaldaknygėar
kalendorius,jeitikpoilgolaukimopasirodėNaujasis
TestamentasirRomosmišiolas,betnėranėvienolaik
raščioaržurnalo,nėvienotikybosvadovėliojaunimui,
neišventųjųbiografijų,neiknygųpasaulėžiūriniais
irvisuomeniniaisklausimais“.
Buvusiamkeliųvyskupijųvaldytojuimons.kan.

JuozapuiStankevičiuirimtaipriekaištaujama,bettur
būtsutiksimesujožodžiais,pasakytaisbesisteigiant
Liturgineikomisijai: „Jei tikite,kadgalėsite išleis
tiritualą,maldaknygę–darykite.Kasšiandiengali
Lietuvojepadaryti10religiniųknygų,tegudaro10,
kas100–tegu100,kas1000–1000“.Irmespatys,
Liturginėskomisijosdarbininkaiirtalkininkai,apie
savesakydavome:„Darbopelėstegudaro,kad bū tų 
ką skai ty ti, ir tedarotaikiekgalimageriau,onar

re Zis ten tAi, Ko LA bo rAn tAi ir KAs dAr
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suoliaitekovoja,kadneužgestųtikėjimas–kad bū tų 
kam re li gi nį lei di nį skai ty ti“.
ŽinaudaugelioLietuvojenepasitikėjimąkiekvienu,

kasanaislaikaisgavoleidimąapsilankytianapusge
ležinėsuždangos.Visiems,kammanožodispriimtinas,
liudiju,kadpasitaikydavo išvažiuoti irneangažuo
tiems.Pavyzdžiui,manartimasvelioniskun.Pranas
RačiūnasMICbuvo gavęs leidimąaplankytiČika
gojesunkiaisergančiąmotiną.Pratęsęsvizą,išbuvo
pusmetį,paskuisugebėjogrįžtiperRomą,patekti į
pietussuŠventuojuTėvuiratvirai jampapasakoti
apieBažnyčiąLietuvoje.
Valdžiosorganaikartaissąmoningaiišleisdavone

suteptosreputacijosirsąžinėskunigus,kadjiesuda
rytųtamtikrądūmųuždangą„angažuotiesiems“.Tai
buvokeblusžaidimas,kurioturbūtnegalimeneibe
atodairospasmerkti,nei ištisaipagirti.Manau,rei
kėtųžiūrėtivisoskiekvienoasmensveiklos,ne tik
kurioatskiropoelgio.
Vieną2000m.lapkričiovakarąLietuvostelevizija

parodėnorvegųfilmą„KnutoHamsunomįslė“.Nor
vegų literatūrosklasikas,Nobeliopremijos laurea
tasKnutasHamsunasAntrojopasauliniokarometais

nepasitraukėištėvynės,kai jąvokiečiaiokupavo, ir
labainuliūdinodaugumątautiečių,parašęspagyrimo

straipsniųHitleriui.Pokaroteisiamasužkolaboravi
mąjispareiškia:„Ašniekoneįskundžiau,niekoneiš
daviau,niekaspermanenenukentėjo.Galbūtklydau,
betašnorėjaupadėtisavotėvynei.Būtųbuvędaug
paprasčiauemigruotiįAnglijąirištenmokytinorve
gus,kaipjieturielgtis,betašpasilikau...“

po rA GA Li mŲ iŠ vA dŲ

Lietuvaišgyvenosiaubinguslaikus.Būtadaugdid
vyriškumoirnemažaisilpnumo,išdavysčių,niekšybės.
Dabarteisiamikaikuriepalūžusieji:buvępartizanai,
kankinimaisirapgaulepaverstisaugumosmogikais.
Taip,jienusikaltę.Betkažkodėlneieškomatų,kurie
juoskankinoirprievartavo.Politikos„realistai“bijo
netpuse lūpųužsimintiapiekomunizmonusikalti
musLietuvai ir žmonijai.Kažkas sudarėgalimybę
paspruktiįRusijąžinomamRainiųmiškeliobudeliui,
kurįturėjorankose,irliaudisbalsuojaužtągalimybę
sudariusįjį,oorusprezidentastokįveikėjąkviečiaį
naujoseroslyderiųtrejybę...Neatsiskaičiussukomu
nizmubei sovietizmu,kaibuvo laikas, 1991m.,po
Maskvospučo,dabarambasadoriusVytautasDamb

ravaveltuišaukia:„Atverkime
duristeisingumui!“Tokiojeap
linkojenelengvamėgintisudėti
taškusantvisų„i“sovietmečio
kunigųirvyskupųistorijose.
Dvasininkai– irgižmonės,

ir kilnūs, ir silpni.Turėjome
pasiaukojusiųdidvyrių,turėjo
menegarbingaipataikavusių,
turėjomevospusbėdžiuištvė
rusių,betneparsidavusių,tu
rėjomeirtyliųpadoriųdarbi
ninkų,teguirištiesnetobulų...
GalutinįsprendimątikViešpa
tiesteismasparodys.
Bet jaudabarnorėtųsipa

siūlyti:nematykimevienbalta
irjuoda!Irypačteguneskuba
pavargusiųjųsmerktiiržemin
titie,kuriepatysnepatyrė,nes
buvoaružsienyje,arperjauni.
Manapmaudugirdėti,kad

kai kurie, vos paskutiniais
metaispriešNepriklausomy
bėsatgavimą(kai jaunebuvo
jokiosrimtesnėsgrėsmės)jau
nuįkarščiupatriotiškaipašū
kaudavę, jaučiasi narsuoliai,
galintysteistivyskupusirdaug

metųlageriuoseišvargusiusvyresniuskunigus,kurie
nesižavėjojųšūkavimais.

 

sutvirtinimo sakramentas (po keliolikos metų pertraukos) Švenčionyse 1952 m. birželio 23 d.
sėdi iš kairės: kun. mykolas prialgauskas, kun. jonas skardinskas, prel. jonas ellertas, 
vysk. Kazimieras paltarokas, kun. dek. julijonas steponavičius, kun. Algirdas Gutauskas.
stovi antroje eilėje: pirmas iš kairės kun. vaclovas Aliulis mic, 
septintas – kun. danielius baužys.
trečioje eilėje iš kairės: tėvas Karolis Garuckas sj, kun. stanislovas mažeika mic, 
kun. vincentas Gergelis mic, klier. Kazimieras Gasčiūnas, klier. pranciškus vaičekonis. 
Kun. vaclovo Aliulio mic archyvas

Kun. vAc Lo vAs ALiu Lis mic
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GerbiamasisRedaktoriau,ilgaibrandinauJūsųpasiūlytą
temą,skaitinėjauJūsųpateiktusklausimus.Peržiūrėjau
tatemastraipsniusLKMA„Metraščiuose“.Anksčiau
esuskaitęsknygas„Akiplėša“,„Atlikępareigą“irkitas,
kurioseįtikinamaiįrodomikolaboravimofaktai.Irvis
dėltojaučiu:svìtimataiman.
Svetimamantojitemair,manregis,niekamneberei

kalinga.Esupažadėjęssau:niekadanežiūrėsiuįKGB
vestąmanosekimobylą.Neskątaiduosman?Galtik
pagiežąkamnorsdėlkokiomenkniekio,kogero,beveik
nekaltam,suklaidintamarpriverstamžmogui,pakliu
vusiamįsovietinėsprievartoskrumpliaračius.Kokia
nauda,jeibusįvardytivisiagentaibeikolaborantai?Ar
padėstaisustiprėtiLietuvosKatalikųBažnyčiai?Veikiau
tiklabiaupakirsjosautoritetą.Tikprašomas„Naujo
joŽidinioAidų“redakcijossutikauįviskąpažvelgti,
daugiausiaremdamasissavoasmeninepatirtimi.Esu
giliaiįsitikinęs,kadpalygintinedideliskunigųskaičius
bendradarbiavosusovietųvaldžia.Garbėištvermin
gajaiLietuvosdvasininkijai.Labaidaugpasakovien
toksfaktas:įVatikanoIISusirinkimąsovietųvaldžia
neišleidonėvienoLietuvosvyskupo.Taireiškia,jognė
vienasneatrodėpakankamailojalusanuometeivaldžiai,
neatitikojosreikalavimų.Šisfaktasakivaizdžiailiudija
Lietuvosaukštosiosdvasininkijosnekompromisinębūk
lę.Taippatirkitasfaktas:daugumąpokariovyskupųir
kurijųdarbuotojųsovietųvaldžiaišsiuntėlageriųkeliais.
Tokiusfaktuslabiausiaireikėtųnagrinėtiirišryškinti.
Oknaisiojimasisponegausiuskolaboravimofaktusiš
kreipiataurųmūsųdvasininkijosveidą.
Mažato,manomintysapieužverbuotuskunigusgali

būtilabaitolinuotikrovės.Ašsunkiaiorientavausiir
tikrainiekadanegalėjaupasakyti,aršaliamanęsgyvena
užverbuotiasmenys,arne.Irtaimanogyvenimuinetu
rėjojokiosįtakos,neslaikiausimanįprastoatsargumo:
niekamnepasakotiapieslaptusdarbus,netpatiems
artimiausiemssavobendradarbiams,jeitonereikėjojų
darbams.Pavyzdžiui,begalonustebomanoperrašinė

tojai,kaijauatgavusNepriklausomybęsužinojo,kad,be
spausdinimomašinėlėspasjuos,darbūtadaugybėstokių
arpanašiųmašinėliųirpaskitus.Netodėl,kadnepasi
tikėčiau,betirašpatslaikiausitokioatsargumo.Antai
kartąvienasgerastikintysis,sužinojęs,kadmanlabai
reikiadaugiauknygų,pasisiūlėpadėti.Sudžiaugsmu
priėmiaujopagalbą.Jispaimdavoišmanęsoriginalą
irvėliaupristatydavoužsakytąkiekįjauįrištųknygų.
Nėkartonepaklausiau,kasirkurtasknygaskopijuoja,
įriša.Iršiandientonežinau.Žinojautik,kadtaiatlieka
netaspasisiūlęspadėtimanokaimynas...Kamtokia
nuostata?Nagiįkliuvusgeriausianiekonežinotiirkad
kitinežinotų,tadanebusjokioišdavystėspavojaus–net
jeigukankintų.Juktokioprincipolaikėmėsperduodami
žinutes„LietuvosKatalikųBažnyčioskronikai“:gavę
žinutękuoskubiauperrašydavome,idantkratosatveju
nebūtųinkriminuojančiosmedžiagos,siejančiossuki
taisžmonėmis...
Beje,tokiuprincipuplatinaupogrindžioliteratūrą,

mokydamasisKaunotarpdiecezinėjekunigųseminarijoje
(1972–1977),kaijojebuvotiktruputėlįper50klierikų–
iki40egzemplioriųtiražu.Irneįkliuvau,nors,daugelio
įsitikinimu,tadaSeminarijojebūtadaugybėsagentų,
jųtentiesiogknibždėjo!Vienšisfaktasparodo,kad„ži
nios“apieagentųskaičiųaiškiaiperdėtos.Baimėsakys
didelės,–sakoliaudiesišmintis.
Taiginežinaudvasininkijoskolaboravimobeibendra

darbiavimosuKGBmastų:koksnuošimtisdvasininkų
įkliuvoįtuosspąstus.Kaipmatote,netnežinau,arbuvo
tokiųkunigųmanoaplinkoje.Begalonustebau,išVy
tautoVitkauskostraipsnioužuominųLKMA„Metraščio“
XVItomesužinojęs,kadnetTikinčiųjųTeisėmsGinti
KatalikųKomitetejoveikimopabaigojebūtaagentų(p.
256)!Neįtikėtina.Tikgeraiprisimenu,kadpaskutinis
mūsųsusitikimasjaubesuimtųkun.AlfonsoSvarinsko
irSigitoTamkevičiausįvykoKrokialaukyje,paskun.
VaclovąStakėną.Netrukusposusitikimopasmane
atvykodvieseirprisistatėesantysaukštorangosaugu
miečiaiišVilniaus.Jielabaismulkmeniškaiatpasakojo
mūsųpokalbiusKrokialaukyjebeipaminėjotiksliąmūsų
kitoplanuojamosusitikimovietąbeilaiką.Išvisųjėgų
stengiausivaldytis,todėljiemanoreakcijosnepastebėjo
irsuironijapasakė:„Taimumspapasakojokun.Stakė

iŠsivAduoKime (iŠ bAimės)?

Vysk.JonasKauneckas

tema: KataLIKų dVaSININKIja Ir SoVIetų tVarKa

jonAs KAunecKAs (g. 1938) – buvęs tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto narys, disidentas, telšių vyskupo augzilia ras 
(2000 08 25).
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nas.Okądabarpasakysi?Kaipįvertinsimūsųžinias?“
Šyptelėjęsatsakiau,kadniekonesakysiu.Pokeliųdie
nųatvykopasmaneporakunigųišDzūkijosirtiesiai
šviesiaiišrėžė:„Saugumiečiamsesiviskąišplepėjęs,jie
viskąsmulkiausiaižino“.Jiemsatsakiau:„Taireiškia,
jognebeįmanomaTTGKKveikla.Viena,dėlsiaubingai
sugriautomūsųpasitikėjimovienikitais,antra–todėl,
kadesameKGBgniaužtuose:jieturipriemoniųsekti
kiekvienąmūsųžingsnįirkompromituoti“.Kun.Tamke
vičiausbylojesaugumiečiaispaudėmanepriesienos,kad
parašyčiauraštelį,jognebedalyvausiuTTGKKveikloje.
Norsašfaktiškaijojenebedalyvavau,atsisakiautokį
pasižadėjimąrašyti.Svarbiausia,mačiau,kaiplabai
jiemstoreikėjo:jievargosumaniminetkeliasdienas.
Nežinau,kodėljiemstaibuvotaipsvarbu.Galnorėjo
garantijų,ogaltaipnorėjolabiauprislėgtisuimtąir
teismolaukiantįkun.Tamkevičių?..
Skaitydamasįvairiausiusstraipsnius,gilindamasis

įLietuvosKatalikųBažnyčiossovietiniometoistorijos
tyrinėjimus,stebiuosi:nėvienasautoriusartyrinėto
jasneatkreipėdėmesioįpagrindinęvaromąjąsovietų
režimojėgą–baimę,josįtakąmūsųBažnyčiosistorijai.
Sovietinėjesistemoježmonėsturėjogyventinuolatinėje
baimėje.
Tainuostabiaitalentingaiatskleidėmūsųgenijuspo

etasBernardasBrazdžioniseilėraštyje„Baimėskultas“
(kaiptaikliaipasakyta–kul tas):

Ir gar bi no jie bai mę, sa vo val di nių ir sa vo 
val do vų die vą,

ir su kū rė gi gan tiš ką bai mės kul tą.
Ly dė jo juos bai mė die ną ir nak tį,
ry tą ir va ka rą,
dir bant ir mie gant, my lint ir bu čiuo jan tis,
se kant ir iš duo dant, žu dant ir nu žu džius.
Juos gąs di no gy vie ji, kad gy vi
ir mi ru sių la vo nai ne da vė ra my bės...
Ir te be ly di juos ta bai mė pen kme čiai po pen kme čių.
Ir bi jo jie. Ir bi jo jie. Ir bi jo.
Bi jo vir šū nė apa čios. Bi jo apa čia vir šū nės...
Jie bi jo po eto sim bo lis to,
Jie bi jo už sie nio tu ris tų,
jie bi jo kai dar bo die na,
jie bi jo kai re li gi nė šven tė.
Jie bi jo mo der niš ko me no,
jie bi jo is to ri jos va do vė lio se no...
Jie bi jo bal to, jie bi jo juo do,
jie bi jo gai džio rau do no kuo do.
Jie bi jo gel to noža liorau do no,
jie bi jo ne gy vo Le ni no la vo no... 

Kiekvienam„tarybiniam“žmoguinuolatbuvokalama:
mumsžinomaskiekvienastavožingsnis,reikėsatsiskai
tytiirbusatlygintaužkiekvienąveiksmą–niekurnuo

mūsųnepasislėpsi!Prisimenu,kaipjietardymometu
manegąsdino:mesužtavegeriaužinomenetiktai,
kasyratavolovoje,betirkaspolova.Aštadasutikru
džiaugsmunusijuokiauirnuoširdžiaijiemspasakiau:
„Kaipgerai.Manedaugkasnetnaktimisgąsdinair
grasinasutraiškytidviračiuvažiuojantįTelšiųgatvėmis.
Dabarvisiemspasakysiunetišsakyklos:žmonės,žino
kit,saugumasstebikiekvienąmanogyvenimožingsnį.
Todėlniekonegalimanatsitikti.Jeikasatsitiktų,žino
kite,taisaugumiečiųdarbas“.Išjųsurauktųveidųtada
pamačiau,kadnuostabiaipataikiauirkadjiegraužiasi
prašovębegąsdindami...
DarmelioracijosinžinieriumidirbdamasAlytujesu

sidūriaususovietiniubaimėsmechanizmu:visimano
bendradarbiaibuvoįsitikinę,kadkiekvienojedarbovie
tėjeyraKGBagentų.Tuometu„Literatūrosirmeno“
savaitraštisdalimisspausdinorašytojoJuozoBaltušio
įspūdžiusiškelionėspoJAV„Tėvųirbroliųtakais“.Aš
bendradarbiamspaskaitinėdavauįdomesnesvietas.Ne
trukusmanepakvietėįsaugumą,irpatsrajonosaugumo
viršininkasganagriežtaipaklausė:„Kokiątenantita
rybinępropagandąskleidiiršlovinikapitalizmą?“Net
nusikvatojau:„Ikišioltarybiniussaugumiečiuslaikiau
protingaisžmonėmis.Dabarmatau,kadjums,kogero,
tedirbavienprotąpragėrusieji.Jūsųinformatoriusbe
jokioprotokrislelio:ašgibendradarbiamsatnešiautary
binį„Literatūrąirmeną“,kurJAVaprašotalentingasis
JuozasBaltušis“.
MačiauirKaunokunigųseminarijoje,kokiaįtampa

buvotarpklierikų.Vienaskitąįtarinėjo,kadyrasaugumo
agentai,kadišduos.Pasirodo,taiišpūstasmuiloburbu
las.Galirbuvovienaskitasagentas,betjie–pernelyg
savanaudžiaiirtinginiai,kaduoliaidirbtų,todėlgalėjai
nepastebimasplatintiSeminarijojenetKroniką.Irjuokas
ėmėištosbaimės:nekišknosiesžioplaiirkurnereikia,
būkpavyzdingasklierikas,irgaliniekonebijoti.
BūtentSeminarijojenevienamišaiškinauverbavimo

mechanizmą,nesbūdamasvyresnisirpatyręsdaugiau
gyvenimo(jukbuvaupriimtasįSeminarijąjauturėdamas
per30metų)išklierikųpokalbiųgeraiperpratau,kaipir
dėlkosaugumiečiaitaidaro.Jieįtikinėjoverbuojamus
klierikus,kadateityjekunigaistapstikužverbuoti,tik
jųagentai.Jietaidarątikrūpindamiesikeltitarybinių
žmoniųmoralę,todėlirišklierikojieniekadanereika
lausiąto,kasprieštarautųjokaipgerokatalikoidealisto
moralei.„Tumumstikpranešk,kasneskaitoreliginių
knygų,oryjameilėsromanus,kasnepamaldus,kas
kalbapriešcelibatą,kąapskritainederamokalba,kas
mėgstastikliuką,nesilaikopasjusprivalomostylos,ką
netinkamoparsinešaišmiesto.Matai,mesnorime,kad
tarybiniaikunigaibūtųypačpavyzdingiirtarybinius
tikinčiuosiusdarytųpavyzdingus“.Na,irpasipriešinktu
tokiamverbavimui.LabaiteisingaipastebiVitkauskas
minėtamestraipsnyje,remdamasisLietuvosypatin
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gojoarchyvomedžiaga:„KGBstengėsiįtikintiagentą,
kadjopateikiamainformacijayralabainaudinga, ji
nepadarysjokiosžalosjodraugamsarpažįstamiems,
atvirkščiai,tikpadėsišsiaiškintinegerovesseminarijo
je.Taipsaugumopareigūnaiklastairapgaulesiekdavo
pakeltiagentovertę,įteigdamijam,kadjisdirbaBaž
nyčiaiirvalstybeinaudingądarbą“(ibid.,p.247).Anot
jo,„klierikaidarnebuvoišmokęišsisukinėtinuotokių
pasiūlymųirneturėjosavoveiklosmodelio,kurisjiems
būtųleidęskategoriškaiatsisakytibendradarbiavimo.
Todėl jaunuoliaidažniausiaibuvoužverbuojamiper
neapdairumą,dėlsaugumoorganųagentūriniodarbo
metodųneišmanymoarsuklaidintivaldžiai lojalaus
kunigopatarimo“(p.246)...
Kamšitoreikėjosaugumui?Jietaipsužinodavoapie

aplaidžiųjųklierikųydas,idantpaskuianuosgalėtųver
buotijaušantažuodami,pasirodydamiviskąžinantys.
Ojeianienedirbssaugumui,buspraneštaSeminarijos
vadovybei,kadbegailesčiopašalintų.(Žinantšįmecha
nizmą,manbuvolabailengvalaikytiskonspiracijos–
niekadanepasiūliaupogrindyjeišleistosknygoskokiam
norslengvabūdžiui.Pirma–jamneįdomu,antra–jis
galibūtiagentas.)
Vitkauskasteisingaipastebiirkitądalyką,kuriosiekė

saugumiečiai:„verbuojantkuodidesnįklie
rikųskaičių[nebūtinaivisiužverbuojami
–J. K.],buvosiekiamasukurtitarpusavio
nepasitikėjimoatmosferąseminarijoje“[ką
irašpastebėjau–J. K.].Beto,„užverbuota
sisklierikas,jausdamassaugumoorganų
spaudimąirbijodamasprisipažintitapęs
agentu...šalindavosirimtesniųpokalbių
sukitaisklierikais.Tokiapsichologiškai
sudėtingabūsenadažnamsukeldavodva
sinękrizę,dėltobūdavoirsunkiųfizinės
sveikatossutrikimų“(p.246).Taiirsudarė
progą1971m.RRTįgaliotiniuiJustuiRu
gieniuipašaipiainusistebėti:„kodėltiek
daugseminarijojeligotųklierikų?“
Tojibaimėsatmosfera,kaipjauįrodžiau,

buvoskleidžiamavisojevisuomenėje,juolab
tarpdvasininkų.Beje,JuozasMarcinkevi
čius„Kaunodienoje“š.m.balandžio7d.
skyrelyje„Pozicija“apiemūsųnaująjąno
menklatūrąrašo:„Neigražūsžodžiai,netgi
neigeriįstatymaišiospadermėsneveikia.
Tikbaimė.(Nes)išauklėjojuosbaimė,ku
ria,kaipžinia,buvoparemtavisasovietinė
sistema“.
Ašįsitikinęs,kadužverbuotųdvasininkų

būtanedaugirkaddaugelisjųsaugumui
dirboaplaidžiai.KaipteisingairašoVit
kauskas,tai„morališkaipuolękunigai.
(Jie)buvošantažuojami–jeinepasirašys

bendradarbiavimorašto,busviešaipaskelbtaapiejų
moraliniusbeikitokiusnusižengimus“(p.250).Kadan
gitokiekunigaisaugumuidirboneišidėjos,KGBišjų
nedaugturėjonaudos.Onormaliaidirbantys,protingi,
neužverbuotikunigainelabaidomėjosikaimynoužver
buotumogalimybeirnebijojo:kąman,eiliniamparapijos
kunigui,dirbančiampastoracinįdarbą,galipadarytikoks
agentas?Taitebuvotiksignalasbūtiatsargiamdirbant
konspiracinįdarbą.
Kitasklausimas–dvasininkųlojalumassovietųval

džiai,sugyvenimassuja.DaugeliuiLietuvosžmonių
atrodė,kadtojivaldžiaamžina,kadpriešvėjąnepapūsi,
todėlreikiaieškotibūdų,kaipišgyventisukuomažes
niaisnuostoliais.Neišimtisirdvasininkai.Realistas
turiskaičiuotipraktiškai.Išdaliesirmesvisi,kovoto
jai,stengėmėsneerzintibereikalovaldžiosirsavokovą
dažnaivaizdavomekaipkovąužteisingesnį„tarybinių
įstatymų“laikymąsi.JukSSRSkonstitucijojeaiškiai
buvoįrašytareligijoslaisvė.NetkunigaiTamkevičiusir
Svarinskassavooficialiaisraštaiskovojonevatikprieš
esamųįstatymųpažeidimus.MūsųTTGKKrašėjukSSRS
generaliniamprokurorui,SSKPgeneraliniamsekretoriui,
kadvietosvaldžiapažeidžiantiįstatymus.
Sovietiniaiįstatymaidraudėvaikusmokytitikėjimo

Kauno kunigų seminarija. Kaunas, 1964 m. sausio 28 d. 
j. tichonovo nuotrauka. LvGA
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tiesų.Teisėmokytitikybosbuvopaliktatiktėvams.Kai
kuriekunigai,antaiJuozasZdebskis,ProsperasBubnys,
SigitasTamkevičiusbandėpabrėžtinaiviešaimokytivai
kus.Dėltojiemsbuvoatimtiregistracijospažymėjimai,
nebebuvoleidžiamadirbtikunigodarbo,okaikurienet
įkalinti.Tuotarpukitimokėmevaikus,„vaizduodami“
pamaldas.Prisimenu,maneTelšiųirTauragėsrajonų
valdžiosnuolatkvietėįspėjimamsirgąsdino,kadbūsiu
nubaustasužvaikųmokymąTelšiųkatedrojearSkaud
vilėje.Ašatsakiau,kadvaikųnemokau.Manprikišo:„Tu
jukrodaiskaidresirvideofilmusvaikams,popamaldų,
susišaukęsbūrįvaikų,juosklausinėji.Argitainemo
kymas?Beto,įstatymaidraudžiapamaldasspecialiai
vaikams.“–„Ne,tainebuvomokymas.Ašpamokslą
sakauneperMišias,betpoMišių.Įstatymainenurodo,
kokiaformaleidžiamipamokslai.Galimavaizdais,ga
limadialogoforma.Irtosepamaldosedalyvaujanevien
vaikai,betirsuaugusieji...“
Kokiąteisęturiuašdabarsmerktibandžiusiussugy

ventisusovietųvaldžia,jeiirpatsmėginauvaizduoti
besilaikantįsovietiniųįstatymų?Kaipminėjau,dauge
liskunigųbuvoįsitikinę,kaddaugiaupasiektigalima
neerzinantvaldžios.Tadairvaldžiaapsimetadaugko
kunigųpastoracijosdarbenematanti.
Betkuriaikovaireikiaapčiuopiamosvilties.Odalis

Lietuvosdvasininkųlabaigeraisuvokėsovietųvaldžios
veidmainystę,netikėjo,kadgalimospermainos,neturėjo
viltiessulauktikitokiųlaikų,netikėjovosmatomaisvil
tiesženklais.YpačjeineklausėVakarųradijostočiųlaidų.
Mažaikambuvožinoma1959m.pogrindyjepasirodžiusi
knyga„ArišgyvensTSRSiki1984m.?“Prisimenu,mano
optimizmątojiknygalabaisužadino.Jukaiškiaimatyti
pasaulioistorijoje–visosimperijosirtironijosžlunga,
yralaikinos.Skaičiavau–spaudosdraudimasišsilaikė
40metų.Neilgiauturėtųišsilaikytiirreliginėsspaudos
draudimasLietuvoje.Civilizuotojepasauliovisuomenėje
procesaiturėtųbūtigreitesni.TodėlpasirodžiusAleksan
druiSolženicynuiirAndrejuiSacharovui,aiškiaimačiau
prasidėjusįsocialistinėssistemosgriuvimą;gretato
aiškusgriuvimoženklasseptintamedešimtmetyjebuvo 
rusiškaChro ni ka te kuš čich so by tij.Būtairkitųaiškių
ženklų:Prahospavasaris,vėliau–LenkijosSo li dar noúã 
,lenkoišrinkimaspopiežiumi.NebebuvovežimųįSibirą,
todėlžmoniųbaimėmažėjo,KGBnebepajėgėišgaudyti
pogrindžiospaudosleidėjų.Manopasiryžimąkovotivis
stipriaužadinobūtenttokieženklai.
Ogalmoraliniainukrypimainuokunigamsprivalomų

gyvenimonormų,vidiniogyvenimostokaapakinokaiku
riuosLietuvosdvasininkus,irjienepakankamaimąstė,
nematėviltiesženklų,norsjųbuvodaug?
Kaipmatome,priežasčių,vedusiųįkolaboravimąirį

„taikųsugyvenimą“suvaldžia,būtaįvairių.Mangiliai
širdinįstrigovienasanuometėsKaunokunigųsemina
rijosrektoriausViktoroButkausteisingaspastebėjimas

privačiamepokalbyje:„Reikiakovotojų,reikiairdiplo
matų.Sovietųvaldžia,laikantisaveabsoliučiaiteisinga,
niekadanenusileiskovotojams.Ji,įsitikinusisavone
nugalimumu,niekadanepasiduosjokiemskovotojams.
KartaisjidaronuolaidasspaudžiamaVakarų.Betnet
daromasnuolaidasjivaizduojadarantitiksujasuta
riantiems,prašantiemsjosmalonės.Jeigubūtųvientik
kovotojaiužSeminarijosteises,sovietųvaldžianiekada
nebūtųleidusipadidintiklierikųskaičiaus.Jivaizduoja
taidaranti,nespatimatantikunigųtrūkumą.Jiesąpati
atsižvelgiaįtarybiniųtikinčiųjųreikmes...“
KGBirRRT,kaiprodoarchyviniaidokumentai,nuo

1959m.siekėsuskaldytidvasininkiją,ėmėsiardyti
Bažnyčiąišvidaus.Betišesmėstaisovietųvaldžiaine
pasisekė.Tiesa,dalįdvasininkųvisdėltojiįtikino,kad
disidentųkovanetgikenkia,sunkinatikinčiųjųpadėtį,
nessovietųvaldžiaužkovotojuskeršijavisiemstikin
tiesiems,kamšienesudraudžia„ekstremistų“,kamjuos
toleruoja.Todėlirkaikuriekunigai,veikiamisovietųval
džios,kovotojuspravardžiavoekstremistais,netviešaiir
įakistaipasakydavo.AntaimanvosįsijungusįTTGKK,
kartąpašaipiaiužkalbinomaneTelšiųkatedrosšvento
riujedukunigai:„O,naujojiTelšiųžvaigždė!Sugalvojai
kitusmokyti,norsdarkojoskunigystėjeneapšilo.Žiūrėk,
kadpakilęssuereliaisnenutūptumsuvabalaisįmėšly
ną“.Taigalėjobūtiirpaprasčiausiasironizavimas,tad
neįsidėmėjautųkunigų...Nekartąirišuoliųjųkunigų
lūpųgirdėjau:„Tieekstremistai“...
Betakivaizdžiųsovietųvaldžiospakalikų,viešaipa

smerkusiųpamokslearspaudojekovotojus,tarpdvasinin
kųnežinaunėvieno.Todėliraštresniųsusikirtimųtarp
vadinamųjųkolaborantųirkovotojųnebuvo.Tiesa,skaudi
būdavoirtaganaatlaidiironija:„ekstremistas“.
Nekartąkolaborantamsbuvopriešiškiarjuossmer

kėirkovotojai.GaltikkartątaipastebėjovisaLietuva,
kai„LKBKronika“protestavopriešnetinkamųkunigų
skyrimąvyskupais,otelevizijaperfilmą„KasJūs,ku
nigeSvarinskai?“išreklamavotaivisaiLietuvai.Bet
tobūtinaireikėjo,norintužkirstikeliąsovietųvaldžios
proteguojamiesiemstaptivyskupais.Kitaipbūtųpra
sidėjęsnebesustabdomasprocesas:valdžiabūtųviešai
pradėjusikištisįkunigųskyrimus.Todėl„LKBKronika“
ganadažnaipasisakydavoapienederamąkunigųelgesį,
pvz.,kaijieneleisdavojaunimuipatarnautiMišiomsar
adoruoti(žr.LKBK,Nr.5,p.42,161).
Kartuvyskupams,vyskupijųvaldytojamsbeikandi

datamsįvyskupusbuvoduotasirginklas,padedantis
atsilaikytipriešsovietųvaldžiossavivalęBažnyčiosat
žvilgiu.Remdamiesituoirkitaiskritikosfaktaispogrin
dinėjespaudoje,rajonovaldžiosatstovui,RRTįgaliotiniui
arKGBdarbuotojamsjiejaugalėjoatsakyti:„Matote,
muskritikuojanetperVatikanoradiją,kaipaskiriame
netinkamąarneveiklųkunigąįdidelęparapijąarkitas
atsakingaspareigas.Dėltomusjauvadinaraudonais.
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Mesprarandameautoritetą“.Šitaipbuvopateisinama
anuometinėaštresnėhierarchųkritika.Jukbūtadaugy
bėsfaktų,kaiveiklūskunigaibūdavosiunčiamiįmažytes
kaimoparapijas,tuotarputikri„kultotarnai“dažnai
užimdavorajonųcentrusarkitasdidelesparapijas.
Beje,tokiakritikabuvolabainemaloniirsovietųval

džiai.Netmokytojamsmokyklojejiliepdavoateistinį
darbądirbtitaip,kadnepakliūtųįpogrindžiospaudą.
Mokytojai,užaštriąateistinęveikląpaminėti„Kroniko
je“,opotoVakarųšaliųradijolaidose,netbuvotardomi
saugumiečių,kuriepriekaištavodėlnetaktiškodarbo.
AntaivienalabaiaktyviaiateistinįdarbądirbusiTelšių
mokytoja,regis,išŽemaitėsvidurinėsmokyklos(pavar
dėsnebeprisimenu),pakliuvusiužsavo„veiklą“įLKBK,
paminėtaperVatikanoradiją,buvopakviestapaties
Telšiųsaugumoviršininkoirišbarta.Grįžusiįmokyklą,
jivisajėgatrenkėmokytojųkambaryjeklasėsžurnalą
įstaląirėmėšaukti:„Tokiospadėkossusilaukiau–už
ateistinįuolumąturiukentėtinuosaugumo.Jeitaip
uoliaidirbčiauBažnyčiaikaipateizmui,susilaukčiau
ištikinčiųjųdidžiausiospagarbos,kitaip,negudabar
išvaldžios...“
Tiesa,anaislaikaisbuvobandytaleistiirvadinamoji

„Antikronika“,kaltinantiLKBKužhierarchųirkunigų
kritiką.Beto, jojeirkeliuosekituoseanoniminiuose
dokumentuosebuvoteigiama,kadkritikagriaunanti
vienybę,apgailestaujamadėldvasininkijosskaldymoį
kairiuosiusirdešiniuosius(LKBK,t.5,p.490).Būdinga
tai,kad„nepatenkintieji“niekadairniekurneišdrįso
viešaipasisakyti.Matyt,teisusVitkauskasteigdamas,
kad„anoniminislaiškas,nukreiptaspriešKro ni ką,jos
steigėjus,platintojusbeikitus„ekstremistiškai“nusitei
kusiuskunigus,buvoinspiruotassaugumoorganųirjį
galėjopaskelbtiarbapatyssaugumopareigūnai,arbajų
parinktiasmenys“(VitkauskasV.,op. cit.,p.252).Net
įLKBKpriekaištą,kadtokiųlaiškųautoriai–„tarybų
valdžiospakalikai“,jienedrįsoatsiliepti.Tairodo,kokia
veiksminga,galingairreikalingaanuometbuvokritika.
Atrodo,valdžianetkreipėsiįvysk.JuozapąLabuką,kad
šisvisuotiniuaplinkraščiupasmerktų„Kronikos“leidimą.
Lojaliaisovietinėssantvarkosatžvilgiunusiteikęsvys
kupasatsisakėtaidaryti,pasimokęsiš17000peticijos
pasmerkimoklaidų(žr.LKBK,t.2,p.89).
Šiandien,beabejo,tokiakritikosformahierarchų

atžvilgiunebetiktų,nesgalimaatvirai,akisįakįpasi
kalbėtisuvyskupaisirtiesiaipaklausti,kodėlkoksnors
susikompromitavęs,neveiklusaraiškiainetaktiškas
kunigasskiriamasįaukštesnespareigasarpagerbiamas
bažnytinėspagarbostitulu.
Baigdamasnoriupabrėžtidarvienądalyką:nesmerki

metų,kuriepataikavosovietųvaldžiaiarbendradarbiavo
suja.Netjeimumspaaiškėtų,kadkasnorsbuvotikras

KGBagentas,neteiskime.JukJėzusKristussako:„Ne
teiskiteirnebūsiteteisiami“.Nėvienasnegalimemesti
akmens,nesarginorsvienasesamevisiškaibenuodė
mės?Žinome,kadkaikuriebuvopriversti,kai,suklupę
kokiojenorsnuodėmėje,buvošantažuojami.Galibūti,
kadiršiandienvienąkitąšantažuojasvetimųvalstybių
slaptosstruktūros–reikalaujairtoliaujomsdirbti,teikti
žinias.Tokiuatvejubūtinademonstratyviainutraukti
ryšiussujomisirviešaitaiprisipažintitikinčiųjųben
druomenei(taippadarėkun.RokasPuzinas,žr.LKMA
Metraštis,t.16,p.249).
GarsausmoralistoBernhardoHäringoknygoje„Būti

kunigušiandien“(Heu te Prie ster sein,HerderVerlag,
1995,S.40)radauatsitikimą:
Kartąkarometaisparapijiečiaipastebėjoduvyrus

odiniaispaltaisišeinančiusišklebonijos.Žmonėsėmė
kalbėti:koslaptosiospolicijos(gestapo)darbuotojaiieš
koklebonijoje?
Ojieieškojoaukos:„Žinome,jūsartimasvyskupuiir

daugeliuikunigų.Nuodabarturėsitebūtimūsųagen
tas,turėsitemusnuolatinformuotiapiejųnuotaikas
beikalbas.Žinoma,nuolatsulauksitemūsųmateria
liosparamos,kuriJumslabaireikalingašiaissunkiais
laikais.Mesgausiaiatsilyginsime“.Klebonasryžtingai
atsakė:„Ne!“Tadajiepakišajamponosimimoterssu
vaikunuotrauką:„Pažįstate?“Sudrebaklebonas,pama
tęssavovaiką,norstaibuvoirpriešdaugelįmetų,nors
jisšimtąkartųapgailėjo,atlikoišpažintįirmaterialiai
gausiaiatsilygino...
Klebonasprašogestapininkųleistijamkeliasdienas

pamąstyti.
Sekmadienįbažnyčiaperpildyta.Arklebonasužsimins,

kadpasjįbuvo„svečiai“?Ojismato,kadtarptikinčiųjų
yrairjie...
Irkądarotasganytojas?Vietojįprastinio„prisipažįs

tu“jispapasakojotikintiesiemskurkasdaugiau,negu
žinojoslaptojipolicija.Irprideda:„Supraskite,turiu
paliktijus,niekurnebedirbsiukunigu.Kurnorstolinuo
čiaatgailausiuikigyvenimopabaigos,kadtaipsuteršiau
kunigystę...“
Parapijiečiųreakcijabuvosukrečianti.Vyraiirmoterys

verkėiršaukėklebonui:„Pasilik!Neiškeliaukniekur!
Mesjuktaippatnusidėjėliai.Jauseniaituapgailėjai
nuodėmę...“
Tačiautoksprisipažinimas,kaipmatome,būtinastik

tada,kaišantažasnesiliaujairgresiapavojusBažnyčiai.
Jeitopavojausnėrairjeišiandiengalimagyventityliai
atitaisantsenąjąžalą,susipainiojęskunigasgalibūti
ramus.Nėrareikalotokįdalykąviešaiskelbti.
Irašsiūlauvisiemsšiatemaneberašytiirjosnenag

rinėti,nesjauperdaugprirašytaknygųbeistraipsnių.
Pagalvokime,kątaiduodaBažnyčiai. 

iŠsivAduoKime (iŠ bAimės)?
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Šiandienos intelektualųsavimonės
bruožus ryškinaplačiaiaprašomo
sovietmečiupopuliariųkavinių,sovie
tinio„bohemiško“gyvenimopopulia
rumas.Prisiminimuose,vadinamuose
„Dingusiopasaulioenciklopedija“,
išreikštatraukapaprastumui,natū
ralumui,gyvenimui,kurisšiandien
yrapraėjęsnegrįžtamai irkuriam,
nepaisantanometopigausalkoholio
beikitųpanašiųprivalumų,kažinar
galėtumeryžtis.Viduriniosioskartos
intelektualaišiandienoskartaipalie
kažinią,paženklintąanogyvenimo
nostalgijos.PraėjusdešimčiaiNe
priklausomybėsmetų,darosimiela
prisimintinetikpraeitinnuėjusių
kaviniųpavadinimusirį jaskadais
užsukdavusiųžmoniųvardus,betir
tiksliasalkoholiobeiužkandžiųkai
nas.Idealizuojamasaštuntasdešimt
metis,chrestomatiškai juodžiausios
sovietinėsstagnacijosmetas.
Anopasauliobūtaganaspalvingo.

Kaikurioskavinėstapdavovalkatų
užeigosnamais,kurlankydavosiagre
syvūs,betmieližmonės,kitoselanky
davosi„pseudodemimondas,frajeriai
ir „probledės““.Galimanumanyti,
kad juosegyvenimasvirtevirdavo,
tiksliau, lieteliedavosialumi,vynu
(rašalu),degtine.Būdavosvarstomi
tokiepraktiniaiklausimai,kaipger
tialų–sukiaušiniuarbekiaušinio.
Klupinėdavogirtoskelnerės,viena
netyraparpuolusisupadėkluirčia
patužmigusi.Kaviniųkiemuosear
tarpuvartėsebuvogalimamėgautis
puvėsių,šlapimobeikačiųtvaikuir
čiapatsutiktibelaukiančią3rublius
kainuojančiąmergą.Kąirbesakyti,šis
išskirtinisvienužodžiunenusakomo
aromatogyvenimasbuvoprieinamas
nevisiems,o išskirtiesiems,„men
žmogiais“vadinamaižmoniųgiminės

aKa de my bė

Kul tū ros aut sai de rio iš šū kiai
TOMASDAUGIRDAS

losofijoschrestomatijasbeisusilaukia
tiekdėmesio,kiekretaskurisveikalas.
PatsRousseauužmojiskeliadaugybę
prieštaringųminčiųbeinėraįdomus
tiek,kiekjoatsiradimoaplinkybės.
Veikalasatsiradoįkarštyjerašytojo
Pierre’oMarivauxsukeltųdiskusijų
dėlnepriimtinosviešuomenėjeįsigalė
jusiosmokslininkųirfilosofųviršeny
bėspriešrašytojus,keliantklausimą,
kodėlNewtonaslabiauvertintinasuž
Racine’ą.
Rousseau,kaipirnuolatdėlperne

lygmenkokūrybinioįvertinimoskun
dęsisVoltaire’as,tometokultūroje
buvoautsaideriai,siekę,dažniausiai
nesėkmingai,įtvirtintisavokūrybinę
poziciją.Rousseaunepriklausėmoks
lininkųrateliams,skurdžiaivertėsi
įvairiaissmulkiaisdarbeliaisbeiper
rašinėdavonatas.Jis,savoatsakymu
mesdamasiššūkįAkademijai,įsijungė
įbeviltiškąpriešmokslųbeifilosofi
josreikšmęnukreiptąpolemiką,savo
veikaluparadoksaliaipapildydamas
kaiptikfilosofijosistoriją.
Intelektualaiautsaideriai,koge

ro,yrabūtinakultūrosprocesodalis
betkurioje epochoje, kita vertus,
kaiptiksovietmečiuautsaideriška
inteligentųdalis,besinaudojantito
mispačiomisprivilegijomis,kaipir
likusioji,buvonesuinteresuotasavo
pozicijąišreikštikultūrosformomis.
Jų„kultūrinę“veiklągeriausiaiat

spindineantikultūrinė
aršaliaoficialiosioskul
tūrosesantikūryba,o
antikultūrinis,grėsmės
prarastiprivilegijasne
keliantisgyvenimas.
Lietuva čia nebuvo

išimtis. Septinto de
šimtmečio pabaigoje
Vokietijos„Demokrati

rūšiai.Dingusiogyvenimovaizdus
vienijamagiškas,turbūtdėl įgimto
kuklumonetariamas,tačiauaiškiai
numanomasžodis„bohema“.
Nesunkupastebėti,kadnūnaipri

simenančius intelektualusžavine
kūrybinėlaisvėarkūrybinėpilnatvė.
Aštuntasdešimtmetisžymėjosovie
tinių intelektualųauksoamžiųdėl
turėtųprivilegijų,kuriasatskleidžia
SergejusRapoportasesė „Vilniaus
snobai“,skirtojeseptintamiraštun
tamdešimtmečiuiaptarti.Jisnurodo:
„Tai,kaspasakyta,atspindigrupės
požiūrįįoficialiuosiusreikalus–mes
laikomėspasiektostatuso,karjeros,
privilegijų,bettuopačiuakcentuojame
nepriklausomybę,veikiame„nepaisy
damivaldžiosgalvos“,sukuriametam
tikrąopoziciją“.
Anogyvenimoaprašymuosenėžen

klonerasimeprisiminimųapietuo
metukavinėsevykusiasdiskusijas,
pasisakymųnuotrupų,kuriosgalėjo
vėliautaptinors irtylia,tačiauvi
siemssuprantamatiesa.Labiausiai
juosežaviautsaideriškanuostatabet
kuriosaukštosioskultūrosatžvilgiu,
atmieštakultūrinioelitizmosavivoka,
kuri iš tiesųnegrįžtamai išnykusi
beveikišvisųšiandieniniųpanašaus
pobūdžiosusibūrimovietų.
AutsaideriškosnuostatosVakaruo

seyrainicijavusiosnevienąkultūrinį
judėjimą.JeanasJacques’asRous
seau1750m.argumen
tuodamassavoneigiamą
atsakymą įDižonoaka
demijospateiktąklausi
mą„Armokslų irmenų
atgimimassukilninopa
pročius?“,parašoveikalą,
kurispripažįstamasge
riausiu,vėliauįtraukia
masįvisasstambesnesfi
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nėjeRespublikoje“kilošiandiendaug
prieštaringųvertinimųsusilaukęs
bohemiškas,gyvenimo laisvėspa
ženklintasmenininkų sąjūdis. Jo
atstovaisavopozicijąnusakėnekaip
priešpriešintąoficialiajaikultūraikaip
Ge gen kul tur,okaippasipriešinimąpa
čiusavogyvenimutam,kasnusakoma
kaip„socialistinėasmenybė“.Laiko
dvasiąišreiškiaDrezdenodailininko
A.R.Pencko1975m.dviejųdalių
kūrinys,pavadintas „Maištininko
savidiagnozė“.Antpirmopaveikslo
didžiosiomisraidėmisužrašyta„ICH
BINDRECK“ (ašesumėšlas),ant
antro: „UNDWILLDRECKBLEI
BEN“(irnoriuliktimėšlas).Anometo
vokiečiųautsaideriosavivoka,kitaip
negujolietuviokolegos,paženklinta
ironijosbeiatnešėkaikuriųkūrybos
vaisių.
Sovietiniolietuviointeligentoaut

saiderio,neketinančioatsisakytieliti
neivisuomenėsgrupeipriklausiusių
privilegijų,savimonėbuvopaženklinta
ypatingokultūrinio izoliacionizmo.
Sovietinėkūrybinėinteligentija,kaip
irvisasovietinėvisuomenė,buvoiš
augusigirdėdamapasakojimus,kad
„anapus“egzistuojakitaskūrybinis
pasaulis,kitosgyvenimoirelgesiotai
syklės,beimaitintaidėjomis,kadanas
pasaulisyranetikras,apgaulingasbei
nesaugus.Anapusybėnebuvovieta,
kuriąklajodamasgalinetyčiaužtikti,
arvieta,esantitolimamepasauliopa
krašty.Jibuvočiapat,jostiksliąribą
buvogalimarastižemėlapyje.Tikkai
kuriemsišskirtiniamsinteligentijos
atstovamsbuvosuteikiamaišskirtinė
proganetikišnuogirdųsužinotiapie
anapusybėsbruožus,tačiauirnuvykti
beilikusiemsparneštitengautąžinią.
GalimeprisimintigraudžiusEduardo
Mieželaičioeilėraščius,pastarajamiš
visųParyžiausišskirtinybiųdėmesį
nukreipusįtenykščiųvarguoliųgy
venimą.
Sunkubūtųpatikėti,kadtikviene

taiarnedaugelisinteligentųtikėjoiš
anapusybėsatneštųvaizdųtikrumu.
Sovietmečiu inteligentųsavimonė
beisaviidentifikacijanegalėjobūti

nepaženklintatylaussuvokimo,kad
anapusybėyra.Ji,netaiškiaitoneiš
reiškiant,buvoįgavusinepažinumo,
paslapties,uždraustumo,kartu ir
būtiškaitobulesniogyvavimobruožų.
Politinėsrealijosbrėžė„šiapusybės“
ir„anapusybės“ribasbeitaipribojo
kūrybinėssklaidosperspektyvą.
Sovietinėjevisuomenėjeideologiškai

negalėjobūtipripažintosjokiosradi
kaliosperskyros,galinčiossukeltine
tikviešusvisuomenės,betirkūrybos
konfliktus.Vienintelėspriešpriešos,
galinčiossudarytikūrybaivaisingą
įtampą,buvosocialistinėsšiapusy
bėsirkapitalistinėsanapusybėsbei
socialistinėsdabarties ir ikisocia
listinėspraeitiespriešprieša.Tokia
šiapusybės iranapusybėsperskyra
lėmėtai,kadsovietmečiuišprincipo
legaliainegalėjogimtijokskūrybinis
intelektualųsąjūdis,radikaliaiprie
šinantisnaująkūrybinįsocialistinį
„čia“irsenesnįsocialistinįkūrybinį
„ten“.Kiekvienaskūrybinissuprie
šinimastotalitarinėjevisuomenėje
neišvengiamaibūtųįgavęspolitinių
atspalvių.
Ideologiškaisovietmečiupriimtinos

anapusybėsiršiapusybėsperskyros
lėmėpagrindineskūrybinesgaires:
atsiribojimąnuosavo„ikisocialisti
nės“praeities,taipįtvirtinantlietu
viųkūrybinėstradicijospertrūkįbei
atmetantautentiško josperkūrimo
galimybę,kitavertus,atskirtumonuo
laisvoirnepažintoVakarųkūrybinio
arealo.Kūrybinėsizoliacijospatirtis
neišvengiamaisuformavoprovincia
lumosavimonę,kurikaipsavaime
suprantamąpriėmėLietuvosintelek
tualųraišką,nepretenduojančiąati
tiktiirpranoktinetikvakarietiškus,
betirrusiškusstandartus.
Sovietmečiuautsaideriška laiky

senabuvonepolemiškaikuriančio,o
pirmiausiaprivilegijuotaiišlaikomo
elitiniovisuomenėssluoksniobūk
lė.Jąsuformavonegalėjimaslaisvai
kūrybiškaiveiktibeiprivilegijuotos
padėtiestrauka.Lietuvoskultūros
situacijaibuvobūdingassąmoningas
atsiribojimasnuovietinėstradicijos,

platesniokultūroskontekstobeiat
sisakymaspriešpriešossovietiniams
kūrybiniamsarvisuomenėsproce
sams.Mažato,aristokratiškaikūry
binei inteligentijainekilobūtinybė
ieškotinaujųtikrovėsaptarimoarjos
vaizdavimobūdų.Intelektualųsavos
veiklosapmąstymuosešiautsaideriš
kanuostataneretaireikšdavosikaip
arogancijapozityvauskūrybiškumo
atžvilgiubeinihilizmastikrovėsat
žvilgiu.Paradoksalu,tačiautiksoviet
mečiosąlygomisgalėjosusiformuoti
konformistinis„nekuriančiokūrybinio
inteligento“tipas.
Šiandiengyvenant„anapus“soviet

mečiolaikobeimetu,kaivisierdviniai
„anapus“nesunkiaigalibūtiperžengti,
atrodo,kūrybasusirūpinusiamžmogui
turėtųbūtiitinlengvaatsisakytine
tikanalaikiogyvenimotraukos,bet
kartuirkūrybinioautsaideriškumo
nuostatų.Tačiausovietmečiusufor
muotointelektualoautsaideriotipo
šiandientoliieškotinereikia.Juozas
Erlickas,populiariausiasšiandien
Lietuvojekuriantis intelektualas,
yrairdeklaratyviausiasautsaideris
kūrėjas,geriausiaiatliepiantiskūrybi
nesvisuomenėsgodas:„Irsuplasnoju
neplačiaissparneliais,/Lyggavęspre
mijąarbaiškojos./Iratmušusparnus
sausoneglelėn–ojinesužaliuoja...“
Erlickokūrybarodo,kadšiandienatvi
raipostuluojamameautsaideriškume
daugatviresnisircinizmaskultūrinės
tradicijosbeiaplinkosatžvilgiu,kuris
sovietmečiomemuaruoserožinėmis
spalvomispieštogyvenimodetalėse
buvotiknujaučiamas.
Autsaideriškakonformistinėlaiky

senašiandienLietuvojepelnoskaity
tojųbeioficialiųkūrybosvertintojų
pripažinimą ir, galimanumanyti,
naudinga finansiškai.Naivubūtų
manyti,kad ji–daliessovietmečiu
išugdytos,šiandienprienaujųsąlygų
jauspėjusiosprisitaikytiintelektualų
kartosbruožas,kurisilgainiuiišnyks.
Tenkaviltis,kadšiandienatvirai
išreiškiama ji susilauks iratviros
priešpriešos. 
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Pastaraisiaismetaiskonservatizmasneretaivaizduoja
maskaipekonomikosdoktrina,kuriospamatinėaksioma
yralaisvarinkairsocialiniųinstitutųišlaisvinimasiš
valstybėsdominavimo.Pirmiausiatokiampožiūriuiįta
kosturėjoMargarethThatchervaldymas–pasižymėjęs
raginimugrąžintižmonėmsprivačiąiniciatyvą,laiduo
jančiąekonomikossėkmę.Betjūspuikiaižinote,kad
šiojepasauliodalyjepolitika–taianaiptolnevieneko
nomika.Todėlkylairsocialinisklausimas:kaspadaro
visuomenęvientisą,tvarkingą,įmanomąvaldytiirsykiu
laimingą?Ekonomikačia–nevienintelisatsakymas.
Britanijojemesilgaipriešinomėsmarksizmui,netmūsų
leiboristaibuvoantimarksistai.Tačiauvienasmarksiz
moaspektasnuolatgundomoderniuosiuspolitikus:tai
mokymas, jogekonominisvisuomenėspagrindasyra
tikrovė,nuokuriospriklausovisakita.Todėlpolitika
turėtųužtikrintinacijosekonominįgyvenimą,ovisa
kitasusitvarkyssavaime.Anglijoješimarksizmodok
trinapopuliaresnėtarpdešiniųjųnegutarpkairiųjų,
bettaianaiptolnereiškia,kadjiteisinga.
PoThatchervaldymometųišaugopriešiškumaslaisvai

rinkai,nesjipradėtalaikytivisuomenęgriaunančia(ar
galinčiagriauti)jėga.Manoma,jogekonominėslaisvės
pertekliusnušluojavisusžmonesskyrusiusbarjerus,
sunaikinavisuomenėsstruktūras,leidusiasžmonėms
darniaigyventi,irišjudinaįvairiusvisuomenėsprocesus
–žmonėmsnėralabailengvataisuprasti.Štaineseniai
Prahojekilosavitastarptautinissukilimaspriešbeato
dairiškuslaisvosiosekonomikostikslus.Mumsatrodo,
kadsukilimaspriešglobaliąekonomikąyratamtikras
kairiųjųspektaklis,irištiesųtaipyra–jistruputįpri
mena1968m.Paryžių.Konservatoriųpozicijaibūdingas
esminisprieštaravimas.Visiemsžinoma,kadjiegina
socialinętvarką,taippatirlaisvąrinką,priešiškąso
cialineitvarkai.Šįargumentąlabaidažnainaudojo

KonservAtiZmAs yrA visuomenės 
demiLitAriZAcijA

RogerScruton

Britanijoskairieji,būtentjisjiemsužtikrinoparamą,
kuriąTonyBlairasgavoperpaskutiniuosiusrinkimus.
Šismenamasprieštaravimas,manogalva,visainėra
prieštaravimas,irbūtųganaįdomupasiaiškinti,kodėl.
Socialinėkonservatizmodoktrinaištiesųyratokiapat
kaipirekonominė:jeigužmonėspaliekamisavonuo
žiūrai,jiepatyssuranda,kaipspręstisavoproblemas,
iršiųsprendimųnegalimaprimestiišišorės,padedant
kokiainorskarineistruktūrai.
Konservatizmas(bentjaumūsųlaikais)yravisuo

menėsdemilitarizacija.Taireiškia, jogkomandinę
struktūrąreikiapašalintinetik išekonomikos,bet
irišvisųkitųsričių.Blogiausianetai,kadišlaisvinę
rinką,mesužtikrinomesocialinįžlugimą;rinkądemi
litarizavome,ovisokito–ne.Taiypačteisingakalbant
apieAngliją, iraš jumspateiksiumokyklųpavyzdį.
NuoXIXa.vidurioDidžiojojeBritanijojemokyklinis
ugdymasbuvoprivalomasišpradžiųiki13,paskuiiki
14,odabariki16metų.Taireiškia,kadtėvaineturi
kitosišeities,tiksiųstivaikusįvalstybinesmokyklas,
kuriaskontroliuojavalstybė.Valstybėrengiamokyto
jus,suteikiajiemsatestaciją–taigimokyklayravals
tybėsinstitutassutokiapatkarinestruktūrakaipir
valstybėsekonomika.Jįvaldobiurokratai,jislaikosi
valstybėsideologijos–socialistinioegalitarizmo,kuris
galiausiaiyraamoralus– jisnesistengiamokyklose
mokytimoralumo,opaprasčiausiaisiekiavaikusjose
išlaikyti,suteiktisocialistinęiniciaciją.Todėlvaikai,
baigęmokyklas,neturijokiųidealų,nesuvokiavisuo
menėsveikimo–oužmokyklossienųauganusikaltimų,
priklausomybėsirpasilinksminimogalimybiųtinklas.
Socialiniaisžlugimaismūsųšalisdiegianelaisvąrin
ką,betvalstybiniougdymosistemą,kurimokožmones
būdųjapiktnaudžiauti.Taigimanatrodo,kadsociali
nėkonservatizmodoktrinayragrindžiamatuopačiu
principukaipirlaisvarinka:žmonesreikiaišlaisvinti
išišorėsjėgųvaldžiosirleisti,kadjieatrastųsavus
problemųsprendimus.
Žinoma,tokiarekomendacijagalisukeltichaosą,ir

todėlangliškakonservatizmotradicijapabrėžianatū
raliąkontrolę,kuriaipaklūsta išlaisvinti žmonės.

roGer scruton (g. 1944) – konservatyvus britų rašytojas ir 
filosofas. tekstas pa reng tas pa gal pa skai tą, skai ty tą 2000 m. 
rug sė jo 27 d. Lr sei me de mok ra ti nės po li ti kos ins ti tu to ini-
cia ty va.
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Mumsvisiems,išaugusiemsžmoniųbendruomenėje,
yranatūralugerbtiegzistuojančiuspapročius,perimti
egzistuojančiastradicijasirpaklustiįstatymams–ne
dirbtiniamskariniamsgyvenimosuvaržymams,bet
vidiniamsįstatymams,kuriespontaniškaisusikuria
žmonėmsbendraujant.Anglamstokspožiūris labai
patrauklus,nesmūsųteisėssistemaunikali (tiesa,
panašiąturiirskandinavai):taiišimtisišvisųmoder
niosiosteisėssistemų.Kasyramūsųpaprotinėteisė?
Josnormų(dažniausiai)nenustatoparlamentas; jas
atrandateisėjaiteismuose,jiyratęsinysprigimtinių
papročių,kuriaisžmonėskonsensopadedamireguliuoja
savoelgesį.Tai labaisvarbikonservatyvausmąsty
moidėja,irmanatrodo,kadšiaurėstautos(lietuviai,
manyčiau,šiuopožiūriupriklausošiauriečiams) iš
prigimties linkusiosgėrėtisklusnumuįstatymams,
kurisspontaniškaiatsirandažmoniųbendruomenėse.
Žinoma,žmonėspaklūstaįstatymamstiktada,kaitam
tikrumastupasitikikitais. „Pasitikėjimas“reiškia,
kaddirbdamikasdieniusdarbusnepažįstamižmonės
puoselėjavienaskitoatžvilgiutamtikruslūkesčius.Šį
pasitikėjimąlabaisunkuapibrėžti,betjisirgiyravienas
konservatyviossocialinėstvarkosramsčių.Jeipolitika
darokokiąnorsįtakąkuriantsocialinętvarką,taiši
įtakabūtųtokia–politikagalisustiprintinatūralius
pasitikėjimosantykius,betgalijuosirsugriauti;tąjūs
puikiausiaižinoteišpatirties.Svetimapolitinėsiste
magaliužnuodytinatūraliuspasitikėjimosantykius
irpadarytitaip,kadžmonėsnebegalėspasitikėtivieni
kitais.Tokiairbuvokomunistųpartijosstrategija,kai
jipaėmėvaldžią.Vertageraiapmąstytišįreiškinį:jūs
išgyvenotelaikotarpį,kaipagrindinispolitikostikslas
buvosėtitarpžmoniųnepasitikėjimą,siekiant,kadjie
nesusijungtų.Jeiašbentminimaliainepasitikiukitu
žmogumi,tainegalėsiusujuobendradarbiauti,ojuolab
dėtispriejoirpriešintisgaliossistemai,kuriąmumspri
metakomunistųpartija.Taigimūsųlaikaislabaisvarbi
konservatoriųsocialinėspolitikosypatybė–manyčiau,
jį labiausiaiturėtųremtičionykščiaikonservatyvieji
politikai,–būtųstiprintiirskatintinatūraliusžmonių
pasitikėjimosantykius.Tamreikiaišjųgyvenimopa
šalintibiurokratiją,idantjiepatyssubendraminčiais
galėtųviskąspręsti.Taiįmanomatiktada,kaižmonės
pažįstasavokaimynus,sugebabendrautisujaisnatūra
liai,negresiantpavojams.Taigikonservatoriųsocialinė
politikareikalaujagerbtikonkrečiąbendruomenęir
jojesusiformavusiusšeimossantykius.Būtentšiems
dalykamsmoderniajame,arveikiaupostmoderniajame
pasaulyjekyladidžiausiagrėsmė.
Taipašpereinuprie tikraisvarbauskonservato

riamsklausimo–globalizacijos.Prieškąžmonėspro
testavoPrahoje?Jieprotestavonepriešlaisvąrinką,
opriešrinkosglobalizaciją,priešvisakoglobalizaciją.
Moderniajamepasaulyjeesamajėgų,vaizduojančių

globalizacijąkaipsvarbiausiąmūsųlaikųįvykį:visi
turėtumejampritarti,nestaikeliasįateitį,kurioje
visibūsimeturtingesni,viskoturėsimedaugiau–lai
mės,komunikacijų,informacijosirt.t.Betdaugkasį
taižiūriskeptiškai:širdiesgilumoježmonėssupranta,
jogtikrosiosjųvisuomenėsvertybėsišesmėspriklau
sonuosugebėjimoramiai išliktisavovietoje.Okai
žmonėsišliekavienojevietoje,apsuptikaimynų,ku
riuossudėtingųpasitikėjimosantykiųdėkapripažįsta
savais,tadasusikuriabendruomenė.Jeiglobalininkų
ketinimaiišsipildytų,visamepasaulyježmonės,kapi
talas,darbojėga,medžiagos,maistasirpan.visąlaiką
judėtųvisiškailaisvai.Kitaiptariant,niekasnegalė
tųpasitikėtikitužmogumi,žmoniųsantykiaivirstų
trumpalaikiaissusitarimais,pagrįstaispaviršutiniška
pažintimi,panašiaikaipsusitikusvalandaiorouosto
viešbutyje.Jūspažįstateglobaliąjąekonomiką, jūs
matėtejosatėjimąįLietuvą,matėte,kokiusįtarimusji
keliapaprastiemsžmonėms.Globaliojiekonomika–tai
netiklaisvaskapitalojudėjimaspasaulyje,taiirlaisvas
žmoniųjudėjimas.Laisvasžmoniųjudėjimasgaliausiai
galibaigtistuo,kadvisilietuviaipabirspoAmerikąir
Kanadą,oLietuvąapgyvensKazachstanovalstiečiai.
ArtokiuatvejuišliksprasmėbūtiLietuvoskonservato
riumi?Aišku,kadne.VienintelėprasmėbūtiLietuvos
konservatoriumi–kaiegzistuojatokiaLietuva,kurioje
dominuojantisocialinėjėgayratradiciniaipasitikėjimo
irkompromisųsantykiai,siejantysLietuvosgyventojus.
Manau,konservatoriusprivalosuvokti,kadnetirlabai
palaikantlaisvąrinkąirlaisvąžmoniųjudėjimą(nes
taipamatinėsvertybės),negalimašioslaisvėsišplėsti
užribųpasitikėjimo,kuriančiovientisąbendruomenę.
Jums,kaipirBritanijai,šibendruomenėyranaciona
linėvalstybė.
Konservatizmasturibūtipritaikytaskiekvienaikon

krečiaimodernauspasauliovisuomenei.Gretapastangų
grąžintižmonėmsvaldžiąirsiekiopalaikytipasitikė
jimątarpžmoniųesamairtrečiopamatinioelemento,
kurįsunkiausiaapibūdinti:konservatizmassusijęssu
ilgalaikiubendruomenėsegzistavimu.Būtenttokia
žodžio„konservatizmas“reikšmė–siekiamakaiką
išsaugoti,išlaikyti.Tą„kaiką“nelengvaapibrėžti.Ži
nomaskonservatoriusmąstytojasEdmundasBurke’as
sakė,kadvisuomenė–tainesutartis,betpartnerys
tė,kuriojedalyvaujagyvieji,mirusiejiirnegimusieji
nariai.Kitaiptariant,negalimasukurtinuoseklios
politinėssantvarkos,paisanttikšiuometugyvenan
čiųžmoniųinteresų.Jeigutaipdaroma,visuomenėiš
esmėsparduodamadabartiniamsjosnariams,tarsi
pasakius:„Imkit,kąnorit,ireikitsau,džiaukitės“;o
ištikrųjųvisuomenėturiatsikurtisukiekvienakarta.
Reikianetikinstinktoimtibeinaudotisau,betirins
tinktosaugotiateičiai;būtentjįBurke’asvadinotikrąja
konservatizmoesme.Reikiasaugotimoralinįpaveldą,
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moralėskapitalą,perduoti jįateinančiomskartoms,
galnetsupalūkanomis.Konservatoriųpasaulėžiū
roscentreyravisuomenėsatsikūrimas.Kaiptiktodėl
mūsųlaikųkonservatoriaipabrėžiašeimos,religijos,
privačiosnuosavybėssvarbą.Taipriemonės,kuriomis
visuomenėjeįtvirtinamassocialinisirmoraliniskapi
talas,jisapsaugomasnuodabartinėskartosgodumoir
išlaikomasateitieskartoms.
MesgyvenamepasiturinčiojeVakarųvisuomenėje,

kuriojepraktiškaikiekvienas,taippatiraš,turidaug
daugiaupinigų,neguturėtųturėti.Beto,turidaug
daugiaugaliosšiuospinigusdauginti,naudotisturimais
ištekliaissavomalonumuiirdaugmažesnį interesą
saugotišiuosištekliuskitiems.Tačiaužmonėsnėradėl
tolaimingi.AplinkosaugossąjūdisVakaruoseišesmės
yrasavitaskonservatizmosąjūdis.Jisišreiškiažmonių
savijautą,kadišmūsųvisuomenėsdingokovaužateitį.
Vienasištossavijautosrodiklių–faktas,kadVakarų
visuomenėsegimstavisdaugiaunesantuokiniųvaikų,
visdaugiausantuokųbaigiasiskyrybomis,visdaugiau
porųgyvenanesusituokusios,irkadnaikinamivisiso
cialiniospaudimobūdai,vertęšeimassocialiniaisdari
niais.Pusęmūsųvyriausybėssudarohomoseksualai,
kitąpusę–žmonės,gyvenantyssumeilužėmis,oviskam
vadovaujavienaspadorusžmogusBlairas.Padorustik
šeimosgyvenimopožiūriu.Eiliniamrinkėjuitaikelia
nerimą,neskadirkaipžmogusbūtųaplaidussavogy
venime,jisdažniausiainenori,kadaplaidūsbūtųirjo
kaimynai.Daugelisžmoniųgalvoja,kadlabaismagu
turėtitrismeilužesbeinesantuokiniųvaikų,kuriųne
reikiaprižiūrėti,betjienenori,kadirkititaipelgtųsi.
Jeitaipbus,visuomenėžlugs.Okonservatoriųpartija
vengiagriežtaipasipriešintišiamžlugimui.Jienesun
kiaigalėtųlaimėtirinkimus,pasakę,kadtaijiemstikrai
svarbuirkadjieišvisųjėgųstengsisgrąžintišeimai
josbuvusįvaidmenį–pirminiovisuomenėsdarinio.Tai
vienarimčiausiųproblemų,kylančiųkonservatizmui
mūsųšalyje:jispernelygdrovusvisuomenėsatsikūrimo
chaosoakivaizdoje.
Norėčiaupakomentuotiteisėsvaidmenįkonservaty

viojevisuomenėje.Jauesusakęs,kadkonservatorių
požiūriužmonesbūtinademilitarizuoti, išlaisvintiiš
biurokratijosaparato,leistijiemspatiemsspręstipro
blemas;tačiauprivalutaippatnepamiršti,kadžmonės
išprigimtiesyrapapročių,tradicijųirįstatymųbesilai
kantyssutvėrimai.Teisėyrapamatinėkonservatyvios
socialinėstvarkosdalis.Klausimastoks:kaipvertinti
teisępostmoderniojevisuomenėje,kokiosteisėsmes
norime?Komunistųvaldymometais teisėsnebuvo.
Egzistavosavitikariniai įsakymai,kuriegalėjobūti
savavališki,keičiamiprireikusnubaustitą,kąreikėjo
nubausti;toksteisėsiškreipimasjumsgeraipažįsta
mas.Kokiąteisęturėtumesukurtivietojanos?Koks
pamatinisteisėsvaidmuošiuolaikinėjevisuomenėje?
Manomanymu,konservatoriųnuomonėšiuoklausimu

ryškiaiskiriasinuoįprastos;šiuoklausimukonserva
toriaisutariasuliberalaisirpriešinasisocialistams
beibiurokratams.Pastarųjųpožiūriu,teisėspaskirtis
–duotinurodymus,sakyti:„Reikiapadarytitaiirtai“,
irsekti,kadvisuomenėlaikytųsišiųnurodymų,vykdy
damavienokįarkitokįplaną.Liberalaiirkonservatoriai
teisėsvaidmenįsuprantavisaikitaip–spręstižmonių
konfliktus,onejiemsįsakinėti.Kaiginčijasidužmonės,
teisėjasgali įsakymuišspręsti jųkonfliktą,paliepęs:
„Abubaikit.“Konservatyviojimoralėsteisėišdėstyta
Saliamonoknygoje–pavyzdyje,kaipjisišsprendėdvi
ejųmoterų,susiginčijusiųdėlvaiko,kivirčą.Jisliepė
vaikąperkirstiperpusiratiduotipogabaląkiekvienai
moteriai;tadaišaiškėjotikrojimotina,kuriliepėne
kapotivaikoirsutikojįatiduotikitai.Šispasakojimas
puikiaiišreiškiaidealiąteisę,kuriąnorėtųįgyvendinti
konservatorius:žmonės,paliktisavonuožiūrai,patys
sugalvojaįstatymus.Tačiaujeigutarpjųvistiekky
lakonfliktų, juosturispręstinešališkasteisėjasbei
teisėssistema,kylantiišjosprendimų.Taitradicinis
angliškaspožiūrisįteisę,paaiškinantis,kodėljautris
šimtusmetųAnglijosvisuomenėgyvenataikiai,oEu
ropąbepaliovospurtopilietiniaikaraiartarptautiniai
konfliktai.Manatrodo,taipyratodėl,kadEuropoje
įstatymaivisadabūdavosugalvojami.Nevisada–nuo
Prancūzijosrevoliucijos.Napoleoniškateisė–taiįsaky
mųsistema,primestavisuomenei,siekiantįgyvendinti
biurokratiškąplaną.
DviejųteisėssistemųkonfliktąVakarųEuropoje,

bentjauBritanijoje,ypačpagilinoEuroposSąjunga.
ESremiasinapoleoniškateisėssamprata.Jąvaldo
biurokratai,neturintysvietųįstatymųleidimostruk
tūrose.Jiemssuteikiamos įstatymųleidimogalios,
nepriverčiantatsiskaitytipriešžmones,kuriemstie
įstatymaitaikomi.ESsutartisįpareigojamusįjungti
įsavoteisėssistemąvisasdirektyvas,kuriasleidžia
EuroposKomisijosbiurokratai,nepriklausomainuojų
santykiosumūsųteisėssistema.TaigiteisėBritanijoje
dabarnesprendžiakonfliktus,ojuoskuria.Taiviena
priežasčių,dėlkuriųBritanijoskonservatoriaipriešiški
ES.TaineturiniekobendrasupriešiškumuEuropaiar
Europoskultūrai:messeniaiesamejosdalis.Taiprie
šiškumasteisėssistemai,nesuderinamaisumūsiške
konservatyviąja,kaipsistema,turinčiaspręstisociali
niuskonfliktusneprimetantbiurokratinioplano.
Mesvisiesameitinideologiškisutvėrimaidėlto,kad

gyvenamedėltamtikrųidėjųaridealų,irjeijuospra
randame–tampamemažiaužmogiški.Dabargirdėti
kalbųapieideologijospabaigą–taisakonetkaikurie
sociologai,–tačiauištiesųtie,kurietaipkalba,patys
kuriaideologiją.Panašiąįpostmodernistinįpasaulė
vaizdį.Taineabejotinaideologija.Jiskatinažmones
galvotiapiesavetamtikrubūdu,irdėltoveiktitam
tikrubūdu.Manogalva,jilabaidestruktyvi.
Egzistuojateisėtasenamadiškakonservatizmoideo

roGer scruton



177NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 4

logija,atstovaujantižmonėmskaiplaisviems,betatsa
kingiemssutvėrimams,kurieturisavąteisėtoveikimo
sferą,valdžiosšaltinius irstengiasisavetobulinti,
idantgalėtųgeriausugyventisusavokaimynais.Tai
ideologinisŽmogauspaveikslas.Betjeijuotikime,jis
tampatikrove.
Taištai,aštikiukonservatoriųprojektu,apiekurį

jumspasakoju.Tikiu,kadjisatitinkažmogausprigim
tį,irmanau,jogtinkamaijįpateikus,paprastižmonės
netruksįžvelgtijameegzistuojančiųpolitikosproblemų
sprendimą.Tačiaujįlabaisunkutinkamaipateiktišiuo
laikiniamepasaulyje,nessenosiosautoritetųsistemos
byra,žmonesišjudinaglobaliojiekonomika,beto,nuolat
siaurėjažmoniųdėmesioapimtis.Kitadosžmonėsskai
tėknygas,taigidviartrisvalandassusikaupdavoties
konkrečiaisdalykais.Dabarjiežiūriteleviziją,vaizdai
keičiasikassekundę,otaireiškia,kaddėmesionebelieka.
Žmonėsnebegalisuvoktiilgesnionegudviejųsakinių
argumento.Todėllabaisunkupertelevizijąpateikti
žmonėmssudėtingąpolitinęviziją.Taišiuolaikiniogy
venimoypatybė,kuriniekurnedingsirkurireiškia,jog
šiuolaikiniamepasaulyjekonservatoriaisusiduriasu
prisistatymoproblema.Jikylavisiemspolitikams;viena
nemaloniausiųjospasekmiųyrata,kadveidaidarosi
svarbesniužidėjas,bentjaukaireikialaimėtirinkimus.
Mestuoįsitikinomepersavorinkimus–TonyBlairovei
daspatrauklus.Geraipasirengęsžmogusgalikurįlaiką
įjįžiūrėti.WilliamoHague’oveidasnėrapatrauklus,bet
jispats–daugprotingesnis.BendruomeniųRūmuose
Hague’asšvilpaudamaslaimivisusdebatus,betniekas
neturikantrybėssėdėtiirklausytistųdebatų:viskąle
miatryssekundėstelevizijosekrane.Panašiųsunkumų
išgyvenavisišiuolaikiniopasauliokonservatoriai,nes,
apskritaipaėmus,jieneišsiskiriapatraukliaišvaizda.
Jieatstovaujanormaliemsžmonėms,šienėralabaipa
trauklūs.Štaisocialistaiirliberalaiateinaišmiestų
gyventojųelito–taiseksualūsjaunižmonės,ieškantys
galimybių,kaipišnaudotipasaulį.Televizijojejievisus
paguldoantmenčių.Tairealiproblema,irmanatrodo,
jągalimaspręstitaip:tegutikriejikonservatoriaiatlieka
sunkiausiądarbą,viskąsugalvoja,tarpusavyjekeičiasi
idėjomis.Opaskuitegusavosstruktūrospaversšiasidė
jaslozungaisirvaizdiniais.Prireiksirsamdomųžmonių,
aktorių,kuriegalėtųrodytisperteleviziją.Jieneprivalo
tikėtiviskuo,kąsakys,jietikturėstaipatrodyti.Tai
visiškainaujapolitikosbūklė,irvisospolitinėspartijos
turisujasusidoroti.Pirmojitaisupratoleiboristųpar
tijairtodėllaimėjorinkimusdidžiulepersvara,kurios
visiškainenusipelnė.Leiboristailaikėsiišvaizdosjėga;
jųfilosofija–gryniausiaišvaizda,filosofijosišvaizda.Jų
politikairgituritikišvaizdą.Odabar,poketveriųme
tų,paramabaigiaišnykti,betišlaikytiišvaizdąvisdar
tebėralabaisvarbu.
Taigikokiosyrakonservatizmoperspektyvos jūsų

šalyje?Savaimesupratama,konservatizmasturiirto

liaugintirinkosekonomiką,tačiaujisprivaloaiškiai
sakyti,dėlkokiųpriežasčiųtaidaro.Netodėl,kadtai
tiesiausiaskeliasįglobalųpasisekimąirturtus,betkad
tai laisvėsišraiška, leidžiantiatiduotižmonėmstai,
kasjiemspriklausoišprigimties.Kaiperprivatizaciją
pramonėsįmonesnusiperkaužsieniokorporacijos,pa
prastiemsžmonėmsdarosiapmaudu,jiegalvoja:„Oką
grąžinoman–visiškainieko,išmanęsviskąpavogėir
atidavėkažkokiaiAmerikosbendrovei“.Privatizaciją
reikiaatliktiirrinkosekonomikągintitaip,kadpapras
tižmonėsjaustųsiištopatiriąnaudą,atgaunądalįto,
kasanksčiauišjųpavogta.Konservatoriaiikišioltuo
nelabairūpinosi.Todėlžmonėsjaučiasijaisnusivylę.
Antrabūtinakonservatoriųužduotis–atkurtimorali

nesirteisinesribas,kuriųdėkasėkmingaifunkcionuoja
rinkosekonomika.Rinkosekonomikanenustatoribų–
taijaumatėmeglobaliojeekonomikoje.Rinkanatūraliai
linkusilaužytiapribojimus,plėstisįvisasįmanomas
sritis,nettas,kuriosenegalibūtitikrailaisvosekono
mikos.Nevisusžmoniųsantykiusirsandoriusgalima
pritaikytirinkai,kitaipjiemsgresiapavojusbūtisu
griautiems.Tailabaisvarbu,irmesvisisuvokiame,bet
kažinkodėlapietainekalbame.Antairinkossantykiai
negali įsiskverbti įseksosferą:prostitutėsėkmingai
prekiaujaseksosantykiais,bettaipsunaikinamidaly
kai,kuriuosmesvertiname–meilė,ištikimybė,meile
pagrįstųbendruomeniųkūrimasis.
Trečiasdalykas,kurį,manomanymu,konservatizmas

privalopadaryti–taisaugotisocialiniusinstitutusir
spontaniškassocialiniogyvenimoformas,kuriančias
žmoniųtarpusaviopasitikėjimą.Jūsgeriausiaižinote,
kuriesocialiniaiinstitutaiyrajūsųgyvenimodalis.Žino
ma,jiemspriklausoBažnyčiosirklubai,betšiojesrityje
nelengvaturėtiaiškiąpolitinęprogramą.Svarbiaune
leistivalstybeipraryti,sunaikintišiuosdarinius.
Irštaipriėjomepriesvarbiausiodalyko:nepakanka

išlaisvintiekonomiką,reikiaišlaisvintiirvisuomenę.
Kitaipekonomikaišlikstikdarvienassvetimkūnis.
Tamreikiapašalintiarbademilitarizuoti institutus,
susijusiussužmoniųgiminėsatsinaujinimu.Reikia
privatizuotišeimas irmokyklas,privatizuotivisus
institutus,perkuriuosvalstybėgalikontroliuotimū
sųgyvenimą.Valstybėneišvengiamaiatimavaikusiš
tėvųiratiduodajuosbiurokratams,kuriemsšievisiš
kainerūpi.Vienintelėišeitis–grąžintivaikustėvams,
rastibūdų,kaiptėvųirvaikųsantykiusvėlpaversti
natūraliaispasitikėjimosantykiais, leidžiančiaistė
vamsperduotivaikamssavomoralines,socialinesir
dvasinesvertybes.
Irpagaliautaigalimapadarytitiktuoatveju,jeibus

skiriamapakankamaidėmesiokonkrečiaibendruome
nei,konkrečiaivietaiiržmonėms,kurieturiįjąistorines
teises.Tokiaturibūtibetkurioskonservatyviospoli
tikosšerdis,jąreikiaaiškintiirplačiajaivisuomenei,
irliberalųelitui.

KonservAtiZmAs yrA visuomenės demiLitAriZAcijA
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Dienoraštis,kaippasakojimoforma,buvobeišnykstąs
lietuvių literatūroje.Vienintelėknygaperpusšimtį
metų–JurgioSavickio„Žemėdega“(1956).Odabar
vienaspokitoišeinastambūsdienoraščiotomai:Alfon
soNykosNiliūno„Dienoraščiofragmentai1938–1970“
(Chicago,1998),„Dienoraščiofragmentai1971–1998“
(Chicago,1999),JonoMeko„Žmogusbevietos“(Vilnius,
2000).Įliteratūrosapyvartągrąžinamaspontaniškopo
kalbiosusavimilaisvė,akimirkosišgyvenimosugestija,
pasakojimobefabulosšokinėjantisjudrumas.Lietuvių
literatūrakaipirdidžiosiosVakarųliteratūrosdarosi
autoreflektyvi:autoriaikomentuojapatyssave,dėsto
savotapsmoistorijas,polemizuojasupriešininkais,
registruojasavomeniniųįspūdžiųšaltinius(knygas,
koncertus,dailėsparodas).
Kamįdomūsrašytojųdienoraštiniaiužrašai,„rašyti

tiksau“?Arviendoktorantams,kuriečiarassavodiser
tacijomsneišsemiamuscitatųšulinius,arirplatesnei
visuomenei,ieškančiaiistorijosliudijimų,dvasiniospin
duliavimo,netikėtosvaizdųatovartos?Ardienoraštiniai
tekstaiyratikrašytojokūrybospalydovai,suprantami
bendramejoskontekstekaipautokomentaras,artai
savarankiškosvertės irsavarankiškosegzistencijos
veikalai?Ardienoraščiai,atiduotispaudaipatiesau
toriaus,ištiesųyraautentiški,onenaujaiperrašyti,
stilizuoti,adresuotipublikai („jaučiuosi lygašpats
žiūrėčiausauperpetįirsekčiausavopatiesrašomus
žodžius“,–prasitarėNykaNiliūnas)?Pagaliaukaipver
tintidienoraštį,kurisneturižanrotaisykliųirpalieka
autoriųtuščiojeaikštėjebejokiųsąlyginiųdekoracijų
–esitoks,koksesi?Neįmanomareikalautiišautoriaus,
kadjisturėjobūtitoksaranoks;neįmanomapatikrinti
josubjektyvauspotyrio,atmieštokūrėjo išmonės,–
kiekčiatiesos;neįmanomaišmatuotijosavinsugertų
kultūrosvertybiųdydžio(Lietuvosbibliotekosenerasi
4/5NykosNiliūnominimoslektūros).Tiedienoraščiai
skirtingaibylosskirtingiemsskaitytojams–vienaiptai

kartai,kuri1944m.rudenįpasitraukėišLietuvosir
Vokietijosmiestųgriuvėsiuosebergždžiailaukė„grei
togrįžimo“įnamus,kitaiptaikartai,kurineišgyveno
karoirieškostikįdomių„intelektualiniųavantiūrų“
arpoetiniogrožio?

1

Empiriniaifaktai–dienoraštiniopasakojimoobjektas,
emocinėbūtinybėirtradicinėnorma.Meko„Žmogusbe
vietos“–vienodešimtmečio(1944–1954m.)„nervuoti
dienoraščiai“–yraarčiausiaišitosilgaamžėspokalbio
susaviminormos,tiknežymiaiatgręžtosįnaujųlaikų
„anšlaginę“stilistiką:užrašaigrupuojamiįstambius
„perskyrimus“,o„perskyrimus“palydiintriguojančios
paantraštėskaipsenoviškuoseromanuose.
Vienosdienoskronika,pagrįstatiesioginepatirtimi

(„ašnenoriužinot:ašnoriumatyt, jaust“),diktuoja
dienoraštiniopasakojimoeigąirvaizdųfaktūrą.Mekas
fiksuojakaropabaigosreginius:Viurcburgas–„griu
vėsiųjūra“,„neigatvių,neigyvosdvasios“;Kaselyje
priesugriautosbažnyčios„iškėlęrankas,begalvų,guli
šventieji“;Elbėjestyrosuvirtęmilžiniškitiltai;trysakli
vokiečiųkareiviaiklibikščiuojagatve.Karopabėgėlių
stovyklos–ištisasmiestokvartalas–susavosargy
biniais,biurokratija,vaidinimais,socialinenelygybe
(buvusiemsgenerolams–geriausikambariai),girtų
muštynėmis,rūsiuoseslaptapenimaisparšais,vagystė
mis(buvęVėrmachtokareiviailietuviaigrobiaišvokie
čiųautomobilius).Autoriusstebi,kasvykstaaplinkui,
girdižmoniųpašnekesius,kuriuosužrašobeveikkaip
stenogramą,škicuojavisiškaiišartikasdienybėstėk
mę,kurijamyraįdomiirgražipatisavaime,neįvilkta
įjokiusapibendrinimus.
„Gatvėj,prieAlgionamų,dugirtijugoslavainoriuž

vestimotociklą,miniastoviirkvatojas.Užveda.Griūva.
Vėlveda.Ateinabobairpadarotvarką–parsivedauž
kalnieriausvyrąnamo“(p.149).
„Naujodaiktiškumo“stilistika,atgijusipokaroVokie

tijojekartusuantrąjaekspresionizmobanga,stumteli
Meką,besidairantįavangardizmolink,įnatūralistinį

du die no rAŠ ČiAi – du Li te rA tŪ ri nio 
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VytautasKubilius

vytAutAs KubiLius (g. 1928) – literatūros tyrinėtojas, kritikas. 
dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir vdu.
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piešinį:maistodavinys,pasvertasgramais;aplūžusių
daiktųinventoriuskambaryje;smulkiaisuskaičiuotos
skolos–kiekirkam;sakytiniopasakojimoatplaiša;
rusiškaiskeiksmažodžiais išmargintųdialogųgau
desys,depersonifikuotasirbeprasmiskaipirgatvės
triukšmas.Tikšinuplikinantistilistika„nervuotuose
dienoraščiuose“neįgaunapiktaikertančių linijų ir
metafizinėsneviltiesriksmo,kaipvokiečių,grįžusiųiš
fronto,kūriniuose.Jąatmiešialyriniaisgamtovaizdžiais
iružglosto lakiomismetaforomispoetinioimpresio
nistiniopasakojimomaniera,atsivežtaišLietuvos,iš
savopirmųjųbeletristiniųvaizdelių„NaujosioseBiržų
žiniose“1943–1944m.
Lietuvis–„vistokslyrikas“,pasakMeko,–negalibū

ti„belaukųplatumos,bepievų,beupelių,besniego“.
Gimtųjųnamųilgesysdraskytedraskokaimovaiką,
prisiglaudusįšaltosevokiečiųkareivinėse.Tasneuž
gesinamas ilgesys–svarbiausiasrašymoakstinas.
„Prastimanožodžiai, iš ilgesio jie,alksnynųošimo,
laukaisklampojančiųvežėčiųritmo“(p.190),–pažymi
autorius1948m.Pokelioniųprikimštaistraukiniais
(antvagonųstogų–moteryssuvežimėliais)irnykios
lageriobuitiesaprašymųsekapoetinėsbuvusiolaiko
irbuvusiogyvenimoreminiscencijos,kurMekasnesi
drovi„savosentimentalizmo,savoromantizmo“.Au
toriusgrįžtapriepatvinusiosRovėjos,išdagėlyieško
ančiųkiaušinių,klausosi,kaipjuodalksniuosšvagžda
paukščiai,pučia išalksniožievės išsuktąšvilpynę,
sustojaprienamųspintos,kurguliŠventasisRaštas,
giesmynai,senikalendoriai–tėvorankatenįrašytos
gyvuliųpirkimodatosiršešiųvaikųgimimai.Tieat
siminimaiapievasarosvakaruspobezdais,ganyklose
šūkaujančiuspiemenis,upėsnešamustolimųkaimų
kvapusbei„mėlynas,šaltasnaktis“–gražiausilyrinio
emocingumoirvaizdinėsplastikosdienoraščiopusla
piai,parašytituopatmetu,kaibuvokuriamapoema
„Semeniškiųidilės“.
Reminescencijos,nutraukdamosdabartiesįvykiųseką

irgrąžindamospraeitin(„žemėišpaskosmaneseka“),
sukuriakontrastingaibanguojančioskaitosįtampą.Die
noraštisformuojamaskontrapunktiškoskompozicijos
principu:chronologiniaiaprašymaišliaužiapožeme,o
atsiminimai, laisvipamąstymai,estetinėsdeklaraci
jos, laiškaidraugams,eilėraščiųfragmentaiplėšiasi
aukštyn.Kartaispastarųjųtonacijanetpernelygpakili,
iškalbinga,siūbuojantiritmingaispakartojimais,tarsi
nusiklausytaišKnutoHamsunoarKazioJankausko
prozos.„Ašgirdėjaudainuojant.Vienąvakarą,vieną
šviesų,neišpasakytaižvaigždelėmmirgantį,pačiame
vidurvasary“(p.202).Poetizuotosretorikosmostaisdės
tomasganadramatiškaskuriančiosasmenybėstapsmas
pokariosumaištyje:„kodėlaštaipsuskilęsįtūkstantį
fragmentų“;kasvakarąmeldžiuosi,tačiau„viskas,kuo
pasitikėjau,griuvo“;nuorytoikivakaroskaitauGoet

hę–galkaspaaiškės;savęspakeistineįmanoma–ga
limatikgiliausavinįsibrauti;reikianusipurtytivisų
ideologijųdulkesir„įsiklausyti įverdančiągyvybę“,
kaipmokėKazysBinkis.Tokstrūkčiojantiskalbėjimas
susaviminežinomybėskryžkelėje–vienintelisbūdas
„ištrūktiššitostamsiosnakties“,sužinoti,kad„šitas
kelias–nemano“,iružčiuoptisavopatiesidealiąpro
jekciją.„Jaučiusavyjįryškėjant,savopatiesbalsą“(p.
104).Taibuvodidžiausiaskūrėjorūpestisirlemtinga
dienoraštiniųužrašųišvada,ruošiantisskolintis200
RM„Semeniškiųidilėms“leisti.
Vidiniųsvyravimųskalė,dramatizuojantidienoraštinį

pasakojimą,siaurėjairtilsta,kaikomunizmoperskelta
Europasustingstapusiausvyroje,okaropabėgėliaituri
susitaikytisuemigrantodalia(„šiandienmanyviskas
aiškėja,tyrėja,chaosassklaidosi“–p.373).1949m.
pabaigojeMekasatplaukialaivuįNiujorką.Miesto
ritmasapsvaiginakaipopiumas.Užskolintuspinigus
įsigijęsBoldexokamerą,pradedafilmuotiuostopakran
tes,miniosjudėjimą,lietuviųšventes.Dienoraštyjevis
dažniauimakalbėtiapiesavetrečiuojuasmeniu(„jis“).
Žmoniųfigūrosiraplinkosdetalėsstebimostarsipro
filmavimoaparatoobjektyvą,kurisniekoneaiškindamas
parodobedarbiųeiles,viduryperonošokančiusnegrus,
tirštainugultąpaplūdimį,šeimosrietenas,metrokelei
vįraudonušaliku,įsikniaubusįįlaikraštį.„Ašbuvau
nematomasvisostebėtojas“,kuriamrūpėjo„paimti
tiktrumpągyvenimoišpjovą“.Jotikslas–„sugrįžti
priepaprastųdaiktųiržodžių,nusileistinuopoetiškų
padangiųantkonkrečiųjusliųirelementųžemės“(p.
503).Ilgusnerišliųpokalbiųsrautus,išmargintusjau
amerikoniškaiskeiksmažodžiais,kartkartėmisnutrau
kiasuraibuliavusiskaudausvienišumonuotaika,balto
sniegoilgesys,pavasarinėsžolėsgrožiopajauta.Tačiau
tosnuotaikossmarkiauneįsisiūbuoja–josnereikalauja
egzistenciniųapsisprendimųarlikimoposūkių.Todėl
amerikoniškojidienoraščiodalis,atviranaujopasaulio
tipažams,daiktamsirkalbai,liekaganastatiškasavo
„fotografiniurealizmu“.Čiasilpniaubejaučiamasdie
noraščioautoriausužmojis:„Galitešitaiskaitytiirkaip
romaną.Jungiamojifabula?Perviską,nenutrūkstamai,
einamanoaugimo,manovidaussiužetas“(p.168).

2

IstoriniolaikofaktografijaNykosNiliūno„Dienoraščio
fragmentuose“aprėpiašešisdešimtmečius.Jiunikali:
studijosVilniausuniversitetesovietinėsirhitlerinės
okupacijosmetais,antologijos„Žemė“,žurnalo„Lite
ratūroslankai“leidyba...Josribosetelpavienoslite
ratūrinėskartosgyvenimoištisinėjuosta–nuopirmų
džiaugsmingųsusitikimų„Šatrijos“kuopoje1938m.
rudenįikivisilgėjančiosgedulingosnekrologųeisenos.
Jiskylaįdvisavarankiškasatkarpas(praeitisLietu
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voje,dabartissvetur),kurioskontrapunktiškaipinasi
įšviesiųirtamsiųtonųderinius,kaipirMekoknygoje
„Žmogusbevietos“.
„Nervuotusdienoraščius“autoriusrašė,smalsiaiat

silapojęsistoriniolaikofaktūrai.O„Dienoraščiofrag
mentų“autoriusgynėsi išpaskutiniųjųnuoistorijos
invazijųįjoasmenybėsteritoriją,nuolattramdydamas
save:„esupavojingaiiškrypęsišsavęsirperdaugdė
mesiokreipiuįdienosįvykius“(d.I,p.51).Mekasbuvo
atvirojausmožmogus,bandęssugerti„istorijostriukš
mą“įnuotaikųakimirkas,kuriosišpradžiųgundėjį
kaipaukščiausiapoetiniotikrumoinstancija(„Galva
mannesvarbu.Širdis,jausmai–taikitasreikalas“–p.
87).ONykaNiliūnasniekinovisatai,kas„autentiškai
sentimentalu“,irsavodienoraštiniamsužrašamspaliko
ganasiaurą,griežtaicenzūruojamą„privatumozoną“.
Poemos„Semeniškiųidilės“autorius,atsidūręstarp
Manhetenodangoraižių,tebesididžiavoesąsūkininko
vaikas,irartojoišmintisjambuvožemiškosišminties
pilnatvė.O„Praradimosimfonijų“kūrėjas–universi
tetinėskultūros,nuo„etnografiniobalasto“išsivadavęs
irsaveišgryninęsintelektualas,paveldėjęsišmotinos
tradicinękatalikybęirvisdėltostovįsvienaspats„prieš
Nieką“.PabėgėliųstovykloseMekaskarštaipuolėprie
garsiausiųvokiečių,anglų,prancūzųliteratūrosknygų,
ieškodamassavokūrybiniokelioirvisdėltoapsidraus
damas:„Perdaugintelektodarožmonesnelaimingus“(p.
440).ONykaNiliūnasatsidavėknygaikaipvienintelei
mylimajaiarsvaiginančiamnarkotikui.„Dienoraščio
fragmentuose“knygosskaitymastampadažnaipačiu
stipriausiuišgyvenimu.Estetinisįspūdissukrečiasąmo
nę(„lygpirmąkartąatmerkiauakisįšviesą“),paveikia
netfiziškai,užgoždamasdienosįvykius.Skaitomųknygų
aptarimaiirgausioscitatos(prancūzų,vokiečių,anglų,
lotynų,italų,ispanųkalbomis)tekaper1294puslapius
vosnekaippagrindinissiužetas,atplėšdamasdieno
raštinįpasakojimąnuoįvairiabalsioaplinkosgaudesio
irnukreipdamaskaikuriųdienųįrašusliteratūrinio
sterilumolink.
NykaNiliūnas–pirmaslietuviųrašytojas,taipvi

suotinaiapglėbtas,persmelktasirvaldomaskultūrinės
savimonės,kuritampapasauliosuvokimoprizmeirnet
gyvenimobūdu(Berlynoslėptuvėje,krintantbomboms,
skaitoMoliêre’oknygą).Skaitytųromanųpersonažaiir
įstrigęatmintineilėraščiailydijįvisurkaipartimiausi
bendrakeleiviai,kaipvirtualitikrovė,virstantičiapat
regimaispavidalais.BerlynogatvėsesutinkaTh.Fontai
ne’oromanųherojus–miniatiūriniussenukus„juodais
senamadiškaiskostiumais“,okaronašlės,„visuomet
vienos,visuomettiksusavimi“,jamprimenaCharles’o
Baudelaire’oeilėraščiope ti tes vie il les.Nakčiasumylima
merginaeinapertamsųmiestą„nelyginantOrfėjussu
EuridikeperPlutonokaralystę“.Lyjalietus,vėjas,šal
ta,irvienaatklydusiPaulioValéryeilutėstaigaviską

nušviečiairįprasmina.SnieguotiSchwarzwaldokalnai,
nupliekstisaulės,atsiverkiakaipPieterioBrueghelio
paveikslas„Žiemospeizažassumedžiotojais“.
Estetinėpajauta,įgimta,opaskuiištobulintagausios

lektūros,įsiliejaįpoetodialogąsugamta,atrinkdama
josrealijas,persijodama,jungdamaįbūsimųkūrinių
užuomazgasar impulsus.Gamtanušviesta ilgesio:
kiekvienastėviškėsmedisšniokščiasavobalsu,padan
gėmisskriejadebesųkalnai,skaidriuupeliovandeniu
mergaitėvėsinadegančiaskrūtis.Tiktenai,Nemeikš
čiuose,gyvenau„absoliučiojedarnojeirdraugystėjesu
aplinka“.Ten„manogyvybinėerdvė“,kurligišiolkla
jojusapnuoseporudenėjantįmišką,klausauvelykinio
varpųskambėjimo,skaldančiopašalą,gieduPanelės
Švenčiausiosioslitanijąkaimogegužiniųpamaldųmetu.
Nostalgiškasgrįžimasį„vasarėjančiosžolėsšiurenimą“
irtėvųnamusmėlynomislanginėmis–nuolatinėat
mintiestrasakaipirMekodienoraštyje.NykaNiliūnas
likotipiškaslietuviųegzodorašytojas,taipirnepajė
gęsgalutinaiišeitiišLietuvos(„ašištikrųjųvisąlaiką
gyvenauLietuvoje–giliai,nebepasiekiamai“).Dviejų
laikųparalelizmas,skaudžiaidilginantis,išplėtoja1978
m.balandžio20d.įrašąįpoetiškaiišjaustądraminio
vyksmofragmentą.
„Eidamassumalkųglėbiuperkiemąstaigaimukristi

įpraeitį.Nepaprastaikarštasirtvankussekmadienio
vidudienisUtenoje (kokiais1931metais).Stoviupo
šventoriauskaštonais,prietarpkitųdalykųirknygas
pardavinėjančio„karabelninko“būdelės,negalėdamas
atitrauktiakiųnuopaslaptingaiviliojančiųpavadini
mų:Vei das tam soj, Du rys su sep ty niais už rak tais, Bal
ta vei dis va das, Rai te lis be gal vos, Pa ry žiaus ka ted ra, 
Trys muš kie ti nin kai, Gi tan ža li. Norėčiaunusipirkti,
betneturiupinigų.Išpietryčių,anapusvarpinės,kyla
grėsmingidebesys, irtolimasgriaustinissusiliejasu
proatvirasbažnyčiosdurisplūstančiuvargonųūžimu.
Kažkasšaliamanęssako:„Kregždėsžemaiskraido,bus
lietaus“(d.II,p.177).
EstetinėpajautairvizinisgamtosregėjimasNykos

Niliūnodienoraštyjeturipaklustigilumineirefleksijai,
kuriviskątranscendentuojaįberibiškumonuojautą,į
amžinųklausimųbeaiškiųatsakymųplotmę.Ašesuir
galiubūtitikaš,betašnežinau,kasašesu.Ašstoviu
priešbūtį,onepriešistoriją,betlaikasyravienintelis
manoegzistencijoslaukas.AšgaliuieškotiDievotik
vienaspats,kaiptikvienaspatsgaliumylėtiirmirti.
Betkurieškoti:arbaDievonėrabūtyje,arbabūtisyra
mistinisDievokūnas.Tačiaukąreiškiamanotikėjimas
arnetikėjimaspriešNieką?Nuolatinismetafizinisal
kis(buvimasNiekoangoje)suteikiadienoraštiniams
užrašamsvidinioneišsprendžiamumo,nerimastingos
intelektualinėsįtamposiratitverianuoautoanalitinės
psichologinėsišpažinties.Autoriussugebaracionalizuoti
savomintieseigą,neleidžiajaisupleišėtiįpriešingybes,

Vy tau tas ku bi Lius
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kuriosardytųasmenybėsbranduolį,verstųbepaliovos
graužtis,niekintiirneapkęstisavęs.NykaNiliūnasrašė
prancūziškotipofilosofinįdienoraštį,kibirkščiuojantį
aštriaintelektualinepagava,poetiškosakiniopolėkiu,
elegantiškafrazuote,perimtaišklasikinėsprancūzų
literatūros(kartais jispatsprabylaprancūziškomis
frazėmis,kuriosrezonuojagausiasLamartine’o,Gau
tier,Baudelaire’o,Valéryeilėraščiųcitatas).
„Dienoraščiofragmentus“rašėnetikpoetas,troškęs

„gyventisau,savyjeirsusavimi“,betiraštriaimąstantis
kritikas,tiesęskeliusžemininkųgeneracijaiirbraižęs
estetinesribassavopatieskūrybai.Atsiveriaplatilite
ratūriniogyvenimopanorama:autoriusprisimenaVinco
MykolaičioPutinoirVincoKrėvėspaskaitas(pastarasis
pamiršta„Hamleto“autoriauspavardę);girdistudentų
bendrabutyjeVytautoMačernioirKazioBradūnodai
navimą;keliaujasuHenrikuNagiuirJuliumiKaupu
persugriautusVokietijosmiestus;dalijaliteratūrines
premijas;išjuokia„literatūrinęindustriją“,kaiverčia
mapoezijaišvisųkalbų,nėvienos
svetimosdorainemokant; laidoja
draugus(„ypačkritoįakįduobėsgi
lumas“).Skvarbiaiįsižiūriįžmogaus
veidą,įpročius,vidinęesmę(puikūs
HenrikoRadausko,Kaupoportre
tai).Vaizdingaiperpasakojagirdėtus
pasakojimus(AntanasVaičiulaitis
pasiūloSalomėjaiNėriaiknygos
pavadinimą–„Diemedžiužydėsiu“;
AleksysChurginasįskundžiaŠvieti
moministerijaiistorikąVincąTrum
pą,vaikščiojantįParyžiujeįkairiųjų
mitingus).Sugebalakoniškaisštri
chaisapibūdintižmogauscharakterį,
jokūrybosturinįirvertę,nepasiduo
damasmemuaristineibeletrizacijai
(JuozoGirniauspomirtinėepitafija).
Josintetiškoscharakteristikos„be
kilniųfasadų“,beemociniopatoso,
kartaisšaržolinijaapibrėžtos(Pul
gioAndriušio,StasioPilkossiluetai),
kartais skausmingaipolemiškos
(susitikimaiirišsiskyrimaisuMy
kolaičiuPutinu,Nagiu).
Gęstantegzodokūrybineiener

gijai, tilstantkartųpoleminiams
mūšiams, vis labiau smulkėjant
literatūriniogyvenimoįvykiams,į
NykosNiliūnodienoraštinįpasa
kojimąėmėskverbtisbodleriškas
nuobodulys,mizantropiškaapatija,
blausitųpačiųįspūdžiųvienodybė
(„Viskasįgrisoadvomitum“–d.II,p.111).Antroji
„Dienoraščiofragmentų“knyga,skirta1971–1998m.

laikotarpiui(ypačartėjantįdabartį),nepasiekiapir
mosiosknygosaukštos intelektinėstemperatūros ir
vaizdųunikalumo.
„Dienoraščiofragmentuose“NykaNiliūnas–kritikas

kalbėjoradikaliųsprendimųkalba,kurinepripažino
jokiųpateisinančiųišlygųarpagarbosliteratūriniams
rangams.Nesvyravoirnesigailėjopavargusioarišprie
vartauto,arlageriųgolgotospalaužtožmogaus,kurio
kiekvienąžingsnįiržodįLietuvojesekė22KGBagentai
beiinformatoriai.Nekaitaliojosavotribūniškųnuosp
rendžių,kaipirAdomasJakštas(„išJakštoišmokau
griežtaikritiškaivertinti“).„Racionalausidealizmo“
irankstyvosiosmodernizmostadijosauklėtinis liko
kurčiasavangardizmobangoms,pokarioabstrakcio
nizmuiirabsurdoliteratūrai,bitnikųįteisintamgatvės
žargonuiirbrutaliai„kūnokalbai“.Kūrybinėsveiklos
pagrindasjambuvo„tradicijos(klasikų)interpretacija
generacijųritmu“(d.II,p.455).Netekęsšitopagrindo,
menasvirstakiču.Todėlniekino„sudaiktėjusią“ame

rikiečiųpoeziją,kuristovinebūties,odienosklausimų
akistatoje.NepripažinoWilliamoFaulknerio,Jerome’o

pirmas vasario 16-osios minėjimas Fišbergo perkeltųjų asmenų (dp) 
stovykloje vokietijoje 1945 m. vytauto Augustino fotografija. 

Lnm ikonografijos skyrius
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SalingerioirErnestoHemingway’aus(„antiintelektu
alas“),JamesoJoyce’oirEugêne’oIonesco,daugumos
pokariniųNobeliopremijos laureatų(išskyrus italų
poetąEugenioMontale).Buvo„perfekcionistas“(kaip
irHenrikasRadauskas,kaipprancūzųparnasistai),
šukavęsliteratūrąpagalautentiškosintelektualinės
gelmėsirkristališkaiskaidriosstilistikoskriterijus,
atliepiančiusjopatieskūrybinęprigimtį.Netgarsiau
siųlietuviųpoetųrinkiniuoserasdavotikpokelisar
keliolikatikraigerųeilėraščių.Maironiolyrikoslietu
viškumasjambuvo„negilus,iškilmingas,ritualinis“.
JurgioBaltrušaičiopoezijojeregėjo„hiperstilizaciją“,o
VincoMykolaičioPutinoeilėraščiuosegirdėjo„XIXa.
kantileną“.Nėrisatrodėgimnazistiškasavointelektuir
estetiniuskoniu,AntanasŠkėma–vienokalbosmata
vimorašytojas,stokojantis„betarpiškosintelektualinės
patirties“,besigraibąsviską„išantrųartrečiųrankų“,o
AloyzoBarononovelėjenerado„nėvienosakinio,kuris
nesišauktųstilistoarkalbininkorankos“.
Tik„radikalia irabsoliučia laikysena“,pasakNy

kosNiliūno,„laimimamene,literatūroje,politikoje“.
SovietinėsLietuvoskultūrosatžvilgiujopozicijabuvo
kategoriškaineigiama.„Legalusgalvojimas“–talento
savižudybė,vedantiįmoralinįoportunizmą.TodėlLie
tuvojedominuoja„iškiliosvidutinybės“,kuriųkūryba
„paremtavaldžiaipriimtinaetikairestetika“.Poezijoje
–daugiažodėretorika,prozoje–dogmatiškajuodabal
tapoliarizacija.Rašytojaiparazitiškaitebesimaitina
prieškarioliteratūrinėskalbosresursais.Išprievartauti
klasikaižudosavoankstyvesniuskūrinius,taikydami
„prielaikodvasios“.Nuolankitarnybatotalitariniam
režimui,nedrįstant„vis kuo rizikuoti“.AnapusBerly
nosienos–kultūrosdykvietė;čianeįmanomatikra
poezija,kuriyra„išsivadavimasišesamosdaiktųir
idėjųtvarkos“.
NykosNiliūnogriežtinuosprendžiaisovietmečio

lietuviųliteratūroskolaborantiškaiprigimčiaiirpro
pagandinėmsfunkcijoms,išsakytisuaistringuįniršiu,
–pagrįsti.Jieskaudūs.Nelabaikasnorijuosišgirsti.
Mesatpratomenuokategoriškotiesossakymo.Nenori
meprisipažintisavomenkumo.Dedamėsanosiaubingo
laikotarpiodidvyriaisaraukomis.Gindamiesiskubame
atverstiantrąjąmedaliopusę:ogalderėjodienoraščio

autoriuipasiliktiLietuvoje (kaippasiliko jostudijų
kolegosBroniusKrivickas,MamertasIndriliūnas)ir
čiapačiampademonstruotidrąsą„vis kuorizikuoti“,ko
nepajėgėdaugelisjonusmerktųvyresniosiosirjaunosios
kartosrašytojų,išgąsdintųSibirolagerių.Totalitari
nėjeimperijojelietuviųmeninisžodisištiesųturėjo
išsipirktiegzistavimoteisęvaldžiospašlovinimais,
optimistiniumelu,kūrybiniųindividualybiųnivelia
cija.Betvisdėlto išlikogyvaspokietubolševikinės
cenzūrospadu,kalėsi įviršųkaipžolė išpopašalo,
laužėimperinėsideologijosledą,žadinotautinęsavi
monęirgeriausiais,sovietinėjeLietuvojeparašytais,
kūriniaisruošėžmonesdidiesiemsSąjūdžiomitingams.
KaipLietuvosvalstybėsatgimimasbuvoįmanomastik
Lietuvosteritorijoje,taipir lietuviųliteratūrostąsa
galimatikLietuvosžemėje,kurmušagyviejikalbos
šaltiniaiirsprendžiasitautoslikimas.

***

Meko irNykosNiliūnodienoraščiai– skirtingų
mentalitetų irstilistikųkūriniai– išplėtė lietuvių
dokumentinėsliteratūroshorizontusirraiškosgali
mybes.Stulbinamaerudicijairlyrinisimpulsyvumas,
„atsiminimųopiumas“irmomentinėsutiktožmogaus
nuotrauka,sapnohipnozė(Kūčiųvakarastėviškėje)ir
panoraminėaplinkosapžvalga,vidiniomonologonuotru
posirautodidaktinėrefleksija–kąašrašauirkurlink
einu.Autentiškaskalbėjimasapiesavebeegzaltacijos,
manieringokoketavimo,misionieriškopamokslavimo.
Besiformuojančiovidiniopasauliodinamika,pulsuojanti
kontrastingomisnuotaikomis,betnepatiriantisprog
dinančiųkriziųirlūžių.Valingassavęsbrandinimas
intelektualinėjeaplinkoje,godžiaisugeriantnaujas
idėjasirestetiniusįspūdžius,ambicingaiprogramuo
jantkolektyvineskultūrosatnaujinimoakcijas.Narsi
savotalentogynyba:nepasiduoti jokiammoraliniam
spaudimuiir„visuomeniniampragmatizmui“,rašymo
inercijaiirskubėjimui(NykosNiliūnometųkūrybos
norma–5eilėraščiai).Šiuosdienoraščiusgalimaskaityti
irkaipjaudinančiąistoriją–dviejųvargingųLietuvos
kaimovaikųkeliąįpasaulinėskultūrosviršūnesirsavo
kūrybosAšatradimą.
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daILė

Lietuvosbažnytinėsdailėspalikimasvisdaugiautyrinė
jamas.Tačiaupačiosnaujausios,t.y.XXa.bažnytinės
dailės,klausimaisvarstomidarretai.Publikacijųšia
tema,išskyruspavieniųpaminklųaprašymusbažnytinės
dailėspaminklųsąvadotomuose,beveiknėra.Tiesa,gar
sesniųdailininkųbiografijosetarpkitųkūriniųminimi
Bažnyčiosužsakymusukurtidarbai,norsjiepaprastai
aptariamivienstilistiniupožiūriu,nenuklystantįpla
tesnįkūrinioatsiradimobeifunkcionavimokontekstą.
Kitaiptariant,norintsusidarytipilnesnįbeiišsamesnį
XXa.bažnytinėsdailėspalikimovisumosvaizdą,trūks
tamedžiagos.Neaprašytanettarpukariobažnytinės
dailėsraida,norsatrodytų, jogšislaikotarpistikrai
nesunkiaiaprėpiamas:šaltiniaipakankamaigausūs,
dailininkųvardaižinomi,kūriniaiišlikę.
Kodėlmoderniojibažnytinėdailėnetraukėtyrinėtojų

dėmesio?
Kliūtisbuvoneideologiniopobūdžiosuvaržymai,stab

dęsenesniųlaikųbažnytinėsdailėspaminklųstudijas
(norsjie,beabejo,iršiuoatvejubūtųapsunkinęfaktog
rafinėsmedžiagoskaupimąbeišaltiniųtyrinėjimus),
betpožiūrisįXXa.pirmospusėsbažnytinędailękaipį
marginalinįreiškinį.Vertinantmeninįpaveldą,remtasi
autentiškumo,estetinėsvertės,senumo,meistriškumo
kriterijais,tadvoskeletasXXa.pradžiosbeitarpukario
bažnytinėsdailėspavyzdžiųpatekoįpaminklųsąrašus.
Tikvisaineseniai„atrasta“,jogšismargas,nevienaly
tispalikimas,kuriodidžiąjądalįsudaromenkaverčiai
amatininkųdirbiniai,geresnėsirneitingerosžinomų
menokūriniųkopijos,pramoniniubūdupagamintiįvež
tiniailiturginiaiįrenginiaibeidevocionalijos,galibūti
aktualusjauvienkaipvisuomenėsskoniostudijųarkaip

dailiųjųamatųplėtotėsLietuvojetyrinėjimošaltinis
(kaiptikšieaspektaiaptariamineseniaipasirodžiu
siuoseAleksandrosAleksandravičiūtėsbeiSkirmantės
Smilingytėsstraipsniuose).Tačiaunetikdėltoįdomi
tarpukariobažnytinėsdailėsraida.Jostyrinėjimaine
tikpadėtųpažvelgtiįtometoBažnyčiosbeivisuomenės
gyvenimąnaujurakursu,bettaippatleistųpapildyti
informacijąapiemeninėskūrybos formasbeirūšis,
suteiktųnaujųžiniųapieatskirųdailininkųkūrybinės
biografijosvingius,taisavoruožtuleistųpakoreguoti
esamądailėsistorijosvaizdą.
Bandantkiekplatesniužvilgsniuaprėptinepriklauso

mosLietuvosbažnytinędailėspanoramą,piršteperšasi
bentkeliaspektai.Aktualusbažnytinėsdailėsmeninės
kokybėsklausimas,susijęssuXIXa.pabaigoje–XXa.
pradžiojevisuosekatalikiškuosekraštuose iškilusia
kičoproblema,svarstytas,norspalygintivėlai(trečio
dešimtmečiopabaigoje),taippatirLietuvoje.Ryškūs
irbandymaisuteiktibažnytineidaileitautinįpobūdį,
savoruožtupaveikęjosstilistinęraidąbeisuteikęsa
vitųbruožųikonografijai.Pagaliaukūriniomeninei
kokybeineabejingamtyrinėtojui įdomiausiasklausi
mas–pastangosatnaujintibažnytinędailę, įkvėptos
neokatalikųsąjūdžioidėjų,imponavusiųirtarpukario
intelektualams(JuozuiKeliuočiui,AntanuiMaceinai),
irdailėskritikams(JulijaiMaceinienei,IgnuiŠlape
liui),irpatiemsdailininkams(PauliuiAugustinavičiui,
VytautuiKazimieruiJonynui,JuozuiMikėnui,Liudui
Truikiui,StasiuiUšinskui,AdolfuiValeškai).Jauvien
šietrysaspektaileidžiapakankamaiįvairiapusiškai
pažvelgtiįtarpukarioLietuvosbažnytinėsdailėspali
kimąiraptartipagrindiniusjobruožus.
Norsikitrečiodešimtmečiopabaigosvyravonuomo

nė,kadlietuviųdailininkainesidomibažnytinedaile,
tačiauBažnyčiosužsakytųdarbųsukūrėnevienasvy
resnėskartostapytojasbeiskulptorius.IrišBažnyčios,
irišdailininkųpusėsbūtaketinimųmegztitarpusavio
ryšius,svarstyta,kaipskatintilietuviškosbažnytinės
dailėsplėtotę.Pastaruojuklausimupareikštaįvairių

Lie tu vos bAž ny ti nė dAi Lė 
1918–1940 m. (1)
tarp kla si kos ide a lo ir tau tiš ku mo raiš kos

GiedrėJankevičiūtė

Gied rė jAn Ke vi ČiŪ tė (g. 1960) – hum. m. dr., dai lės is to ri kė,  
Kul tū ros ir me no ins ti tu to dai lės is to ri jos sky riaus vy res nio ji 
moks li nė ben dra dar bė, vil niaus dai lės aka de mi jos dėsty to ja. 
ty ri nė ja XiX a. pab. – XX a. dai lę. pa skel bė moks li nių straips nių, 
su ren gė pa ro dų, su da rė ka ta lo gų ir dai lės al bu mų.
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1 žr. smilingytė s., „Apie lietuvių dvasininkiją ir dailininkus XX a. 
pradžioje“, in: Menotyra, 1997, nr. 3, p. 62.

2 Gerbiamiemsdvasiškiams, mAb rs, f. 189, b. 91, l. 13.
3 ViktoroKuraičiolaiškasVytautuiLandsbergiui-Žemkalniui, 1926 

12 23, LLmA, f. 81, ap. 1, b. 221, l. 15.
4 jakštas A., „Atsikėlimo bažnyčia ir jos kritikai“, in: Rytas, 1930 

04 12.

Gied rė jAn Ke vi ČiŪ tė

nuomonių,pradedantsiūlymaisbažnytinėsdailėskū
rybąpatikėtikunigams,baigiantmėginimaisburtibaž
nytinėsdailėssrityjepasiryžusiusdirbtimenininkus,
steigtišiossritiesspecialistusrengiančiuskursusar
mokyklas.Gretaorganizaciniopobūdžioklausimų,
kurie,kaiptikėtasi,turėjopagyvintibažnytinėsdailės
raidą,svarstytasbažnytinėsdailėsstilius,pirmiausia,
beabejo,rūpinantisjotautiniupobūdžiu.
Kadangilietuviųdailėskūrimopastangasnuopatpra

džiųlydėjotautiniostiliausproblema,tadjauLietuvių
dailėsdraugijosparodųlaikotarpiuįsigalėjonuomonė,
jogtautiškumobruožųbūtinasuteiktitaippatirbaž
nytineidailei.Jąsulietuvintiviltasipritaikiusliaudies
menoformasbeiornamentus.Dėlto,kaippastebėjošį
klausimątyrinėjusiSmilingytė,viešaidžiaugtasipir
maissąmoningosstilizacijospavyzdžiais,dienraščiuose
skelbiant,kadAntanasVivulskissukūrė„žemaitišką
bažnyčiųstilių“,AdomasVaitkevičiuslietuviškųjuos
tųmotyvaispapuošėŽemaičiųvyskupijosseminarijos
bažnyčią,orašytojaMarijaPečkauskaitėsumanėmar
gučiųbeiprijuosčiųraštuspritaikytiliturginiųdrabužių
siuvinėjimui1.Panašiukeliueitairvėliau.Pavyzdžiui,
trečiamedešimtmetyjeKauneįsteigtas„Šv.Lukoce
chas“užsibrėžėtikslą„padarytibažnytinįmenąvisai
atskirairoriginaledailėsšakaįvedantįjįtautiniomeno
pradusirprisilaikantKatalikųBažnyčiosikonografijos
principų“2.Kaiptaiturėjoatrodytipraktikoje,sunku
pasakyti,nes„Šv.Lukocecho“ženklu(Marijątapančio
evangelistoarjosimbolio–sparnuotojaučioatvaizdu)
paženklintųkūriniųneturime.Matyt,pagrindinėprie
monėbūtųbuvusiliaudiesmenodirbiniųformųbeior
namentųstilizacija,plačiaitaikytairpasaulietinėje,ir

religinėjedailėje,siekiantišreikšti„tautiškumą“.Kaip
tiktokiąlietuviškobažnytinėsdailėsstiliaussampratą
pristatėPauliusGalaunė,1921m.dekoravęsKauno
Vytautobažnyčią.Puošdamišventoves, jos laikėsi
skirtingųkartų„Šv.Lukocecho“nariai,pradedantvy
resniesiemsatstovavusiuVytautuBičiūnuirbaigiant
jaunosioskartostapytojuAdolfuValeška.
Klaidžiojimus,bandantapčiuoptilietuviškostiliaus

bruožus,liudijamėginimaisukūriniotautiškumusieti
joautoriaustautybę.Šiaplinkybėypačsureikšminta,
siekiantsudarytisąlygasšaliesrinkojeįsitvirtintivie
tiniamsamatininkams.Žinovųnuomonėdarėįspūdį
užsakovams, ir,pavyzdžiui,VytautuiLandsbergiui
Žemkalniuigautipirmąjįužsakymąsuprojektuotibaž
nyčiąpadėjonetikprofesinėssavybės,betirtautinė
priklausomybė.Šiąaplinkybękaiplemtingąargumentą
galutiniampasirinkimui laiškeŽemkalniui įvardijo
vienasKybartųbažnyčiosstatyboskomitetonarių:
„Statyboskomitetas jauporamėnesių,kaipnegali
susitartiatžvilgiustiliaus.Jaumumsbuvopagami
nęsvienasVokietijosarchitektoriusprojektą,betmes
visginutarėmkreiptisprieTamstos,kaipLietuvosar
chitektorių,kadįstiliųirstatybąįneštitautiškumo“3.
Viešadiskusijadėlarchitektotautybėsbeireligijos
šaliesdienraščiųpuslapiuoseužsimezgėsvarstant
Prisikėlimobažnyčiosprojektokonkursorezultatus.
Paskelbus,kadšišventovė,sumanytakaipkataliky
bėsirlietuvybėspaminklas,busstatomapagallatvių
kilmėsarchitektoKarolioReisonoprojektą,pastarasis
užsipultasirkaipnelietuvis,irkaipnekatalikas.Nors
Reisonotautybėtebuvotikvienasiranaiptolnepats
svarbiausiaskontrargumentasabejojantiemsprojekto
tinkamumu,tuometinėsLietuvosvisuomenėspožiūriu
šiaplinkybė,matyt,buvopakankamaireikšminga.Gal
neatsitiktinaiAdomasJakštas,ginčydamasissuvienu
karščiausiųReisonoprojektooponentųBaliuSruoga,
aiškino,jognederėtųsureikšminti„tautiškaipatriotiško“
priekaišto.Plėtodamasšiąmintį,jisrašė:„Priėmusp.
Reisonoprojektą,lietuviams,girdi,būtųgėda,nestuo
„mesparodytumėmpasauliui…sa vo kū ry bi nės po ten ci
jos ne pa jė gu mą“.Betprieškągimumsbūtųgėda:prieš
Lietuvą,arpriešEuropą?Poteisybei,neipriešvieną,
neipriešantrą.Nekaltinsmūsųarchitektųatsilikimo
Lietuva,nesirjipatiper11metųsavonepriklausomo
gyvenimonekaiptolikultūrojetėranužengus.Neras
juosekaltėsneiEuropa,anaiptoldargalirpagirsmus,
kad,priimdamikitataučioprojektą,vadovavomės
dau giau gro žiu,negutau ti niu šo vi niz muirtoprojek
toautoriujeesamepagerbędaugiaujota len tą,negu
jotau ty bębeikon fe si ją“4.TemabuvoišsemtaSruogai

vladas di džio kas. Kau no Šv. Arkangelo mykolo bažnyčios apsidės 
dekoras
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5 sruoga b., „Atsikėlimo bažnyčios klausimu“, in: Rytas, 
1930 04 29.

6 bičiūnas v., „bažnytinio meno reikalu“, in: Židinys, 1926, 
nr. 5, p. 335.

patikinus,jogprojektogerumujisabejojąsvisainedėl
to,kadarchitektasnelietuvis,irkad„jeikoksturkas
arkinietismumspastatytųto ly giąbažnyčiąkaipitalai
pastatėrusamscerkves“,jis„visomisketuriomis“pultų
garbintitokįautorių5.
Panašiospolemikostarpukariometaisvykovisose

Europosšalyse.Beneplačiausiainuskambėjęsatvejis–
čekųvisuomenėsnepasitenkinimasPrahojedirbusiu
talentinguslovėnųkilmėsarchitektuJosipuPlečniku,
kuriambuvopatikėtivalstybiškaibeitautiškaireikš
mingiužsakymai.DėlHradorekonstrukcijosbeipamin
klinėsŠvč.JėzausŠirdiesbažnyčiosstatybosPrahos
Vynohradųrajonejiskritikuotastaippiktai,kadbuvo
priverstasišvyktiįLiublijaną,nebaigęsČekoslovakijos
sostinėjepradėtųdarbų.
Panašiaikaipirtie,kuriesiejoarchitektotautybęir

pastatostilių,įtautiniomenopaieškasžvelgė
irsiūliusiejilietuviškumoieškotipasitelkusro
mantikųišbandytąbūdą–nacionalinįsavitumą
atskleistivaizduojant„liaudiestipus“.Prisimin
damastokiusatvejus,VytautasBičiūnasaprašė
susitikimąsukunigu,kuris,užsakydamasbaž
nyčiaivitražą,prašėšventajamsuteiktilietuvio
išvaizdą,aiškindamas,kadtaipvitražas„prabilsį
liaudį“irpadėsžmonėmssuprasti,kadšventasis
„buvęstokspats,kaipirjie,žmogus“6.Nepaisant
diskusijų,kuriosebandytaatskleistipastarojo
požiūriopaviršutiniškumąbeinaivumą,tarpu
kariobažnytinėjedailėjenetrūko„vietiniųtipų“,
lietuviškųkraštovaizdžių,kitųpanašiųlietuviš
kumoatributų.Šiuoprincipuremdamiesikūrė,
vyresnėskartosdailininkai,orientavęsiįklasi
kinętradicijąarbaakademinėsdailėspaveldą,
jįpasitelkėmoderniosraiškossiekęjaunosios
kartoskūrėjai.ŠtaiVladasDidžiokas,sumo
kiniaisdekoravęsKaunoŠv.ArkangeloMykolo
(Įgulos)bažnyčiosapsidę,rėmėsiankstyvosios
krikščionybėsmozaikųstilistikabeiikonografija.
Tačiausiekdamastautiškumo,angelųsparnus
nudažė lietuviškostrispalvės juostomis,nors
taip(sunkupasakyti,sąmoningaiarne)vėlgi
parafrazavo italųviduramžiųbeiankstyvojo
renesansodailėjepaplitusiąišraiškospriemonę.
Tuometinės jaunosioskartosatstovasStasys
Ušinskas,gananuosekliaitaikęsmodernizmui
būdingasišraiškospriemones,lietuvinodekora
tyviaitraktuotuspersonažus,priderindamasjų
aprangojestilizuotastautiniokostiumodetales.
Pavaizdavęsbūdinguspeizažoelementus(or
namentuotikryžiai,garsiosKaunobeiVilniaus

šventovės),lokalizavoLietuvojetradiciniuskrikščioniš
kosikonografijossiužetus(pavyzdžiui,vitražas„Jėzaus
širdis“Berčiūnųbažnyčioje).
Būtavilčių,joglietuviškasstiliusbažnytinėjedailėje

susiklostysirįsitvirtinstada,kaivietiniaidailininkai
atsigręšįkrikščioniškastemas.Tačiautikrovėjetai
pasirodėnetaippaprasta.Pirmųjųbažnytiniųpaveiks
lųlituanistiniaismotyvaisautoriai(PetrasKalpokas,
JonasMackevičius)laikėsiįprastosrealistinėsvaizduo
senos,turinčiosakademizmobeisimbolizmobruožų.Šią
stilistiką,beabejo,lėmėjųindividualusbraižas,įpras
taskūrybosmetodas.Kitavertus,lygiuotasiįLietuvos
bažnyčiosepaplitusiusužsienioautoriųdarbusarbaį
garsiųpaveikslųkopijas,kuriomisprekiavobažnyti
niųreikmenųparduotuvės.Vietiniamsdailininkams
rūpėjoparodyti,kadjiepajėgūsvaržytissuatvežtinių

petras Kalpokas tapo altorinį pa veiks lą Kauno
 vytauto bažnyčioje. 

Apie 1921 m.

Lie tu vos bAž ny ti nė dAi Lė 1918–1940 m. (1)
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7 Ibid., p. 337.

Gied rė jAn Ke vi ČiŪ tė

džiajamealtoriujepastatytaKristausKaraliaussta
tula,kuriąšventovėsstatytojovyskupoKazimiero
PaltarokoužsakymusukūrėJuozasZikaras.Tačiau
puošybojevyraujašv.Kazimieroatvaizdai,nesdekoro
programąsudaręsvyskupasPaltarokas,garsėjęskaip
karštasšv.Kazimierogerbėjas,ypačrūpinosigaivinti
rusųlaikaisslopintąvienintelioLietuvosšventojokultą.
Apsidėsskliauteviršaltoriausbaldakimoskleidžiasi
didingascena,vaizduojantišv.Kazimieropasirodymą
LietuvoskariuomeneitiesPolocku.Ši1931–1933m.
JonoMackevičiaussupadėjėjaisnutapytadaugiafigū
rėsienųtapyboskompozicija,aukštinantiypatingąšv.
Kazimieroglobąlietuviamskovojantpriešpavergėjus,
dominuojašventovėserdvėje.Bažnyčiojegausuirkitų
šv.Kazimieroatvaizdų,skirtųsusikauptiasmeninėje
maldoje:tiesaltoriausbaliustradaįkomponuotamedi

nėpolichromuotaXVIIIa.statula,kairėsnavos
pradžiojepakabintasAušrosvartųMarijaibesi
meldžiančiošv.Kazimieroatvaizdas,oŠvč.Sak
ramentokoplyčiosaltoriuje–Mackevičiausdarbo
šv.Kazimieropaveikslas.Kiekvėliau,veikiausiai
karometais,katedros„kazimierinės“temoskūrinių
„galeriją“papildėdekoratyviaistilizuotasAlek
sandroMarčiulioniobareljefas„Šv.Kazimieras
tarpvargšų“,sukurtasturbūt1943m.konkurso,
skirtopaminėti340ąsiasšventojokanonizacijos
metines,proga.
Akivaizdu,kadvyskupąPaltarokąbeijamtal

kinusiusdailininkuspirmiausiadominobažny
čiąpuošiančiųkūriniųsimbolinisskambesysbei
emocinispaveikumas:nesibaiminanteklektikos,
kaimiškobarokopavyzdys–medinėšv.Kazimiero
statula–gretintassuakademiniorealizmoMac
kevičiauspaveikslais,oapsidėsskliautoscena
komponuotapasižvalgant įšventųjųapoteozes
vaizduojančiasbarokinesdrobes.Nepaisantpa
triotiniųPaltarokoketinimų,Panevėžiokatedros
dekoronuotaikojevyraujasusižavėjimasAlpių
gamta,smailaisneogotikiniųbažnyčiųbokštais
beiprimygtinaireiškiamapagarbaklasikai,ypač
Italijosrenesansošedevrams.Vyskupoprašymu
Mackevičiussumokiniaisapsidėssienojeužal
toriausnutapėPanevėžiovyskupijosdekanatų
bažnyčias,kuriųvaizdaslabiauprimenarausvame
rūkeskendinčiąTiroliopanoramąneižaliuojančių
Panevėžiolygumųpeizažą.Vienamešoniniųalto
rių,kaipminėta,įtaisytatopatiesMackevičiaus
darboRafaelio„Sikstomadonos“kopija,okatedros
paskliautisPaltarokopageidavimudekoruotas
PoviloPuzinodarboliunetėmis,vaizduojančiomis
MikelandželosibilesbeipranašusišVatikanorūmų
Sikstokoplyčios.Lubųdekorąužbaigėžydraspalvapa ne vė žio ka ted ros presbiterija

paveikslųautoriais.ŠtaiJuozasZikaras,kurdamas
benepirmąskulptūrinįšventojoatvaizdą–šv.Jurgio
statuląPaįstriobažnyčiospuošybai,–sekėžinomuDo
natellokūriniuišFlorencijosŠv.Mykolooratorijaus,na,
oVytautasBičiūnas,apžvelgdamaspirmuosiuslietuvių
dailininkųkūriniuskatalikiškomsšventovėms,akcenta
vo,kadVytautobažnyčiosdidžiojoaltoriauspaveikslas,
nutapytasPetroKalpoko,beitopatiesautoriausdarbas
„Šv.Zita“Kaunokatedrainenusileidžiagarsiųkūrinių
kopijomsirapskritaisvetimtaučiųkūriniams7.
Tautiniostiliauskūrimopastangasbeijaslydėjusius

sunkumusirkaikuriastųsunkumųpriežastisikišiol
mumsraiškiailiudijatarpukariometaisstatytairde
koruotaPanevėžiokatedra,kuriospuošybaišsiskyrė
lietuviškųmotyvųgausa.
KatedradedikuotaKristuiKaraliui, tad josdi



187NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 4

8 j. Lmn., „Katalikų veikimo centras“, in: Lietuviųenciklopedija, t. 11, 
boston, 1957, p. 157.

9 „tai buvo paprastas amatininkiškas darbas užsakymui, bet už tat su 
Aušros vartų panelės paveikslu, o to juk ir tereikėjo Katalikų veikimo 
centrui, kad pristatyti jį premijai“, – rašė drėma savo bičiuliui vaclovui 
Kosciuškai 1939 04 16 iš vilniaus („vlado drėmos laiškas vaclovui 
Kosciuškai“, in: Kultūrosbarai, 2000, nr. 11, p. 65). drėmos pastabą būtų 
galima laikyti menininko savikritikos pavyzdžiu, nes jo raižinys tikrai 
nebuvo silpniausias iš apdovanotų kūrinių. Gerokai aiškiau komisijos 

kriterijus liudija premija skulptorei natalijai Luščinaitei-žiurenkovienei 
už skulptūrinę kompoziciją „sėk, sūneli“. Šis darbas tebuvo įdomus vien 
propagandiniu požiūriu, nes meniškumu apskri tai nepasižymėjo.

10 peregrinus, „svečiuose pas lietuvius“, in: Naujojiromuva, 1938, 
nr. 6, p. 147.

11 maceinienė j., „mūsų religinis šunmenis“, in: Naujoji romuva, 
1938, nr. 37–38, p. 700–701.

12 paukštys t.  j., „ultimatumas religiniam menui“, in: Naujojiromuva, 
1938, nr. 45, p. 835.

nudažytasskliautas,kurįPuzinasišmarginorokokinių
angeliukųbeigėliųpuokščiųmotyvais,derančiaisprie
apsidėspeizažopietietiškosnuotaikos.
Pasitelkęsvietiniusdailininkus,Paltarokasparodė,

kadLietuvojematomiirvertinamididiejibažnytinio
menolobiai.Tačiauvyskupoproteguotameninėkūryba
akivaizdžiaipaliudijo,jogšipagarbakartuyrairsun
kiaiįveikiamakliūtisstilistinėmsnaujovėmsbažnyčių
puošyboje,nesnukreipiaužsakovųžvilgsnįįkūrinius,
sukurtusplėtojantakademizmoprincipus,pirmiausia
įkopijas,replikas,masinėsgamybosreprodukcijas,ku
riomisprekiavoliturginiųreikmenųparduotuvės.
Niekonuostabaus,jogkilusdiskusijaidėlbažnytinės

dailėsmeniškumo, josdalyviams–katalikųintelek
tualams,dailėsprofesionalamsbeiBažnyčiosatsto
vams–nesisekėrastibendroskalbos:pernelygskyrėsi
dailėskūriniųvertinimokriterijai.Kunigai,kalbėdami
apiebažnytinėsdailėsreikalus,pirmiausiakėlėreliginio
beipatriotinioauklėjimouždavinius,nesbuvoįsitiki
nę,jogestetinėsproblemosišsispręssavaime.Katalikų
veikimocentroposėdžiuosepirmiausiarūpintasi,kaip
pagamintibeipaskleistilietuviųdailininkų„religinioir
tautinioturinio“darbųreprodukcijas,kuriosišstumtų
išapyvartosmenkaverčius,„lietuviųdvasiaisvetimus
paveikslus“8,nesigilinant,kokieturėtųbūtireprodu
kuojamidarbai.Katalikųveikimocentraspremijas
užgeriausiusdailėskūriniusskyrėvadovaudamasis
neestetiniais,betetiniaisbeiideologiniaismotyvais,
apieką,tiesa,privačiai,užsiminėnetvienaspremijos
laureatų–VladasDrėma9.TadBažnyčiosveikėjams
tikrainebuvolengvasuvokti,kodėl intelektualaibei
kaikuriedailininkainerimaujadėlbažnytinėsdailės
meniniolygionuosmukio.TadbeatsakoišBažnyčios
pusėslikoslapyvardžiuPeregrinuspasirašytaLietu
vosbičiulio išVokietijosreplika„Naujojojeromuvo
je“dėlpavojaus,kurįtikinčiųjųskoniuibeidvasios
būviuikeliamasinėsgamybos įvežtiniųbažnytinių 
dirbiniųgausa,beibūtinybėssusirūpinti,kad„Lietuva
pasiliktųištikroLietuva,onebecharakteriosklypas,
kuriameviskaslygu,sušlamštinta,vienoda“10.Nebuvo
suprastairJulijaMaceinienė,1938m.iškėlusibažny
tiniokičopaplitimoLietuvojeproblemą11.Tiesa,įjos
publikacijąsureaguotagreitaibeineįprastaigyvai.
Tačiauatsilieptanedėlto,jogMaceinienėpalietėskau
dųbeiaktualųklausimą.Atvirkščiai,skubėtaatremti
joskritinespastabas,viešaipasiteisinti.Pavyzdžiui,

vladas drė ma. Auš ros var tų ma ri ja. rai ži nys, skir tas Šven-
čio nių lietuvių gim na zi jai atminti

jėzuitųleidžiamožurnalo„Žvaigždė“redaktoriusku
nigasJonasPaukštys, oponuodamasMaceinienei,
tvirtino,kadjoleidžiamasžurnalasreprodukuojaver
tingusmenokūrinius,ugdančiusvisuomenėsmeninį
skonį,kaipargumentąšaliaLeonardodaVincibei
BeatoAngelicosupasididžiavimuminėdamasgenerolo
Nagevičiauspastangomisišgarsintusistoriniųirbata
liniųpaveikslųtapytojuslenkąJanąStyką,Lietuvoje
dirbusiusIgnąRudolfą,JuoząIgnatavičių12.Kitaip
tariant,polemikospobūdisdarsykįpatvirtinoromanti
nėspasaulėžiūrosįtakąvertinantdailę,paliudijo,jog
romantinėprizmėdaugeliuidailėsmėgėjų,Bažnyčios
beivisuomenėsveikėjų tarpukariometaisneleido 
reikliaupažvelgtineiįamžininkųkuriamąistorinio 
žanrodailę,nei įšalyjeplintančiusbažnytinėsdai 
lėskūrinius. 

Lie tu vos bAž ny ti nė dAi Lė 1918–1940 m. (1)
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Apie am žiaus pa bai gą pa sau ly je ir Lie tu vo je

IRENAVAIŠVILAITė

paStaboS

„Europiečiaitikiviskuo,todėlištikrų
jųnetikiniekuo“,–rašosavonaujoje
knygoje„Prarastaramybė,1989–2000,
didžiojipasaulinėnetvarka“*Sergio
Romano,italųistorikas,diplomatasir
žurnalistas,Lietuvojepažįstamasiš
knygos„Laiškasbičiuliuižydui“.Ro
manopastebi,kadvienintelėiškilesnė
XXa.pabaigosidėjabuvolaisvosios
rinkosideologija.Ovienintelepasau
liogalybetapoJungtinėsAmerikos
Valstijos.
Tačiautam,kadgalėtųtaptitikrai

supergalingi,amerikiečiaipernelyg
demokratiški,turiperdaugtaisyklių,
perdaugbranginažmoniųgyvybes
irpernelygpriklausonuoviešosios
nuomonės.Amerikayragalinga–
galingesnėnegukadanorsanksčiau,
betnemoka ikigaloprimesti savo
sąlygų,neišnaudojasavopranašumo
ir todėlnepajėgia įtvirtintinaujos
tarptautinėspusiausvyros. „Tačiau
nederapamiršti,kadtarptautinėje
politikojenetvarkadaugeliuatveju
galibūti laisvėsgarantija“,–teigia
Romano.
Joparašyta„pasaulinėsnetvarkos“,

kuriyra ir„naujoji laisvė“, istorija
nepretenduoja į išsamumą.Taipa
stabosirpasvarstymai,skatinantys
kituspasvarstymus.Romanomintys
neretaiatliepiabritųistorikoiržur
nalistoTimoteyGartonoAsho,daug
rašančioapiepraėjusiodešimtmečio
VidurioEuropą,mintis.Romano ir
Ashasišdaugybėskitųautoriųišsi
skiriakritiškuVakarųEuroposvals
tybiųpozicijosvertinimu,manymu,
kadBerlynosienosgriuvimui josiš

tikrųjųbuvonepasirengusiosirnau
jostikrovėsakivaizdojenesugebėjo
atsisakytianksčiausukurtųstereo
tipųbeianksčiauužsibrėžtųtikslų.
Tokioneįžvalgumokainabuvokarai
Balkanuose,RytųirVidurioEuropos
valstybiųišgyvenamisunkumai,Eu
roposSąjungosplėtrosproblemos,o
kurdarČečėnija,ArtimiejiRytai...
Tikraisunkilaisvė.
Tarpdviejųpasauliniųgalybių–

SovietųSąjungos irJAV– ir tarp
dviejųideologijų–komunizmoirka
pitalizmo–balansuoti įpratusiems
europiečiamsgalnetlabiaunegukai
kuriomsbuvusiųkomunistiniųvals
tybiųgyventojųgrupėmsbūdinga
„senųgerų laikų“nostalgija.Kriti
kuojantysamerikietiškąpragmatizmą
kairuoliškuoseuniversitetuoseišaugę
Europosintelektualainenoripaste
bėti,kadištikrųjųEuroposvisuome
nėse,ypačEuroposšaliųpolitikoje,
vykdomojepo1989m.pasikeitimų
įvaldžiąatėjusiųkairiųjų,vyrauja
trumparegiškasirtodėldažniausiai
bevaisispragmatizmas–tai,kąRoma
novadina„tikėjimuviskuo,netikint
niekuo“.Išnykusgriežtaipolitinei„Ry
tų–Vakarų“takoskyrai,VakarųEuro
posšaliųvaldžiojeatsidūrėdaugybė
„kašmyruvilkinčių tribūnų“.Taip
italųžurnalistas IndroMontanelli
pavadinovienąvaldžiojeatsidūrusių
šalieskomunistųlyderių.
Dešimtmetispo1989m.VakarųEu

ropojebuvopolitinėskairėsvaldžios
laikas.KomunizmuižlugusRytuose,
Vakarųkairėištolaimėjo,nesišnyko
josatėjimąįvaldžiąstabdžiusigalimõs
sąjungossupasauliniukomunizmuir
visųpirmasuSSRSgrėsmė.Valdžio
jeatsidūrėkairuoliškas„komjauni
mas“–1968m.karta,paveiktanetik

marksizmo,betirmaoizmoidėjų.Tos
kartosvykdytavidausirišorėspolitika
buvokaipretaapipintaįvairiausiais
lozungaisiroportunistinė.
Tiesa,BilloClintonoadministraci

jojeirginetrūko1968m.vaikinųbei
merginų,netrūko ir oportunizmo.
Tačiau JAV visuome
nėjeirpolitikojeidealai
atliekadaugsvarbesnį
vaidmenį, todėl tavi
suomenėirpolitikayra
gyvybingesnė,veržlesnė
užeuropietiškąją, turi
didesniųatsinaujinimo
galimybių. Irvisdėlto
vienarimtesniųsavoproblemųameri
kiečiailaikovisuomenėsdaliesnenorą
arbanesugebėjimąnaudotisdemok
ratinėmislaisvėmis.
Ši problemaypačaštriai iškyla

„naujosiomsdemokratijoms“,kurių
piliečiaineturisavarankiškovisuo
meninioveikimoįgūdžių.Ganapa
plitusinuomonė,kadpilietiškumą
šiuosekraštuose,kaipirJAVbeturčių
rajonuose,žlugdoskurdasirkadtik
atsigavusekonomikai,žmonėstaps
pilietiškesni.Praktika liudija,kad
žemakultūrairskurdasyrasusiję,ir
tassaitasnėralengvainutraukiamas.
Tačiaugerovėnebūtinaiyrapilie
tiškumolaidas.Veikiauatvirkščiai.
Žvelgiantįįvairiaspasauliovalstybes,
netįpačiasJAV,galimapastebėti,kad
nepasitvirtinakairėspolitikųviltys,
dėtosįsocialinėsšalpossistemą,kuri
turėtųsudarytiskurdžiomsgyventojų
grupėmsgeresnesgyvenimosąlygas
irpaskatintųjųpilietiškumą.Patirtis
parodė,kadsocialinėšalpaskatina
šelpiamųjųvartojimo,betnevisuo
meniniusporeikius.
Vakarųpasaulyješiandienpastebi

* ro ma no s., Lapaceperduta,1989–2000,
ilgrandedisordinemondiale, mi la no: Lo ga-
ne si, 2001.
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mafin de siêcle–aklavietės,pasimeti
mo,bandymoatnaujintiiratjauninti
senasmąstymoirelgsenosschemas
būsena,kuriągalimapavadinti„lais
vėskrize“.Tai„netvarkos“,krypties
neturėjimobūsena.
DaugmažiauneguEuropaišibūse

nabūdingaJAV,kurstiprėja„nauja
sis“konservatyvusissąjūdis.„Nauja
sis“arba„solidarusis“konservatizmas
bandorasti išeitį iš laisvės,kuria
žmonėsnepajėgianaudotis,krizės,
remdamasisnetikekonomika,betir
kultūra.Todėltiekdėmesionaujieji
konservatoriai, šiaip jaunelinkę į
socialinę inžineriją,skiriašvietimo
reformai.Svarbuskonservatoriųbruo
žasyratas, jog jienetik išpažįsta
„vertybes“,betirpripažįstaesantver
tybiųhierarchiją,antaiteisėišpažinti
savoreligijąyrasvarbesnėužnaująir
nūnaimadingąteisę„nebūtiįžeistam
kitoreligijos“.
Dešinysispolitinissąjūdisišnau

jo„ateinaįmadą“irEuropoje,kuri
pastaruojumetupradedabalsuoti
„įdešinę“.Daugėjadešinėsidėjoms
pritariančiųkultūrosžmonių,ypač
jaunesnių.Taivisainaujasreiškinys.
Darpriešpenkiolikametųabsoliuti
daugumaVakarųEuropos intelek
tualųbuvokairieji,jeinekomunistai.
Dešiniosiospolitinėspažiūrosirpri
klausymaskultūrospasauliuiatrodė
nesuderinamidalykai.
Betnet jeidešiniejiEuropojeper

artimiausiusdešimtmetųsugrįš į
valdžią,jiemsnebuslengvaišsiveržti
ištrumparegiškopragmatizmorato.
Priežastis–Europospolitinėdešinė
neturisvaresniųintelektiniųpajėgų,
dešinėskultūraEuropojeyrasunyku
si.Akivaizdustoženklas–Europoje
apie„vertybiųhierarchiją“kalbama
tikKatalikųBažnyčiosaplinkoje.
KitokiapadėtisJAV,kurantroje

XXa.pusėje išlikonormaline tik
politinių,betirkultūriniųidėjųkon
kurencija.Norsdaugumojeuniversi
tetųirčiaįsitvirtinokairieji,dešinieji
sugebėjoišlaikytisavoleidinius,fun
dacijas,institutus.Trumpaitariant,
būtentJAVgyvavoliberalizmoidea

paStaboS

las–laisvanetikprekiųirpaslaugų,
betir idėjųkonkurencija,bekurios
judėjimasįpriekįneįmanomas.Todėl,
žvelgiantįJAVgyvenimą,neatrodo,
kad„amžiauspabaiga“tenjaučiama
taipstipriaikaipEuropoje.JAVga
limakalbėtiapiekonservatyviąjąir
apie„politiniokorektiškumo“–kai
riąjąkultūrą.Europojekonservaty
vioskultūrosneliko,todėlirpolitinis
korektiškumasčiaišskydęs,praradęs
savokovingumą,amorfiškas.
Okaipgimūsųkraštas?Esameir

panašūsįEuropą,irnepanašūs.Ne
panašūstuo,kaddaugelisvyresniosios
irviduriniosioskartoskultūrosveikė
jųirpolitikų,vartojanteuropietišką
terminiją,galibūtipavadintinaciona
listais.Tautinėidėjajiemsyraarba
neseniaibuvovienasvarbiausių.Bet
socialiniamegyvenime jie linksta į
kairę.PoAntrojopasauliniokarode
šinėskultūraisusiklostytiLietuvoje
nebuvosąlygų–tuoesamepanašūs
įEuropą.KaipirEuropoje,Lietuvoje
vyrauja„kairuoliškas“liberalizmas,
t.y.socialinėsvalstybės,kuriojebūtų
oficialiai įteisintasvertybinisrelia
tyvizmas,idealasarbalaisvė„tikėti
viskuo,netikintniekuo“.
KairėskultūraLietuvojeprimena

dabartinęeuropietiškąkairėskul
tūrą–ganaamorfišką,paženklintą
paslėptu,betdėltonėkieknemažiau
nuodingucinizmu.Įdomu,kasnutiko
tautineiidėjaiNepriklausomybęatga
vusiojeLietuvoje.NemažadalisLie
tuvosšviesuoliųpotrumpopatriotinio
laikotarpio„atkrito“įetniškumą.So
vietinisetnografizmas,kuriopavėsyje
tarpo legalus,ribotastautiškumas,
yraartimesnisvakarietiškam„poli
tiniamkorektiškumui“,kurispripa
žįstairginaetnografinius„mažumų“
savitumus,betyralabaipriešiškas
nacionalizmui.Būtent tokiam„po
litiškaikorektiškam“etnografizmui
atstovaujaetninėslietuviųkultūros
puoselėtojai irgynėjai.Klausantis
jųkalbų,viskylanorasprilyginti
juosŠiaurėsAmerikos indėnųkul
tūrųgynėjams,siekiantiemsatkurti
taskultūras, iršventai tikintiems,

kadjostikraigeresnėsužtą,kurioje
jiegyvena.
AmerikiečiųkultūroskritikasRo

bertasHugesasnelabaiseniainurodė
kitąesminępolitiniokorektiškumo
savybę–verksmingumąiraukospozą.
Lietuvoskultūrojetokioverksmingu
mo,atrodo,daugėja.Stiprėjairkairės
kultūraibūdingosantikrikščioniškos
nuostatos.Tiksliau,paprasčiausiai
atsigaunaneišnykęssovietinisprie
šiškumasinstitucineireligijai,kurio
pavėsyjeklestinamudinisezoteriz
mas.
Ši„kairėskultūra“yranevienalytė

iramorfiška,todėlnepaisopolitinio
Lietuvospasidalijimoribų.Josatsto
vųrastumeirVytenioAndriukaičio,
irVytautoLandsbergioelektorate,
josapraiškųnestingair„kairės“, ir
„dešinės“,ir„centro“aplinkoje.Tiesa,
politikoješikultūranėravaisinga.
Jipirmiausiaskleidžiasikontroliuo
jantkalbąirkalbėjimą.Tačiauper
„priimtino“arba„teisingo“kalbėjimo
kanoną–vienąbūdingiausiųkairiojo
liberalizmoįrankių–yrakontroliuo
jamavisakultūrossklaida.
DešiniojoliberalizmoidėjosLietuvai

niekadanebuvoitinsavos,todėlnetu
rimegyvoskultūriniopliuralizmotra
dicijos.Pastangoskontroliuotiirmo
nopolizuotimūsųkultūrosgyvenimą
pastebimoskiekvienamežingsnyje.Ar
sustiprėsLietuvojekolkastikpirmus
žingsniusžengiantidešinėskultūra,
priklausysnuoto,kaipklostysisLie
tuvosdešiniojoliberalizmoreikalai.
Matjeiirgalimaįžiūrėtišiokiųtokių
konservatyvioskultūrosapraiškų,tai
LietuvosliberalizmągaubiaNaujosios
politikosrūkas.Ištoliiriššaliesžiū
rintatrodo,kaddešiniojoliberalizmo
kultūrosLietuvojekaipirnesamaarba
josnegausūsatstovaiglaudžiasikon
servatyvioskultūrossalelėje...
Šiaprasmeirmesgyvenameam

žiauspabaigos„netvarkoje“,kuriyra
netikmoralinėaradministracinė,
betirkultūrinė.Tikkitaipnegutarp
tautinėnetvarka,apiekuriąkalba
Romano,jivarguaryratikroslaisvės
garantas. 
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apžvalga

Besivaržančioji

PAULIUS SUBAČIUS

Po so viet me čio ti ky bos pa mo kos kai 
ku rio se mo kyk lo se spon ta niš kai įves
tos dar 1989 m. ru de nį, bet tik 1990 m. 
dis cip li na įsi ga lė jo. Do ri nį ug dy mą 
(ti ky bos ir eti kos al ter na ty vą) įtei si
nan tis „Lie tu vos Res pub li kos Švie ti
mo įsta ty mas“ pri im tas 1991 06 25. 
Todėl at nau jin to ti ky bos mo ky mo 
de šimt me tis mi ni mas bū tent šiais 
moks lo me tais. Jam skir ta vi sos ša lies 
masto kon fe ren ci ja, su reng ta ko vo 3 
d. Kau ne, pra ėjo be veik ne pa ste bė ta, 
nes vi suo me nės dė me sį pri kaus tė 
kar di no lo in gre sas. Ne te ko gir dė ti, 
kad Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
do ri nio ug dy mo su kak ties pro ga bū tų 
ap do va no ju si ge riau sius mo ky to jus ar 
ki taip pa žy mė ju si pir mą re a lų po sū kį 
nuo to ta li ta ri nės prie de mok ra tinės 
mo kyk los. Ta čiau šios mū sų pa sta bos 
ir nė ra skir tos iš kil mėms ap žvelg ti. 
Ver čiau iš de šimt me čio per spek ty vos 
pa svars ty ki me, ar tei sūs tie, ku rie 
tvir ti na, jog ti ky bos au tori te tas ne su
stab do mai smun ka, nes dis cip li na ir 
jos dės ty mas pra si len kia su šian die niu 
gy ve ni mu.

Nars tant kri tiš kus po žiū rius la bai 
svar bu at skir ti: a) ti ky bos pa mo
kų ydas, re gi mas ide a laus mo ky mo 
per spek ty vo je, b) trū ku mus, ku rie 
aki vaiz dūs pa ly gi nus ti ky bos ir ki tų 
daly kų mo ky to jų pasirengimą bei 
mo kymo prie mones, c) prie ka bes, ku
rios es ka luo ja mos tu rint pik tų kės lų 
ar sto ko jant in for maci jos. Vie ša ja me 
dis kurse mi nė ti sluoks  niai su si pi na, 
ap au ga sto  ru įvaiz džių, prie ta rų ir kli

šių sluoks  niu. Pui kus pa vyz dys – šių 
me tų ko vo 22–25 d. in ter ne to Delfi 
var tuo se įsi plies ku si ano ni mi nė dis ku
si ja1. Ji ki lo dėl sve tai nė je pub li kuo to 
žur na lo Vei das straips ne lio „Ti ky ba ir 
eti ka kon ku ruo ja jau de šimt me tų“. 
Į tin kla la pį per ke tu rias die nas su
plau kė pus an tro šim to at si lie pi mų, 
liu dy da mi, kad klau si mas ne pa pras tai 
ak tu a lus. Ži no ma, toks fo ru mas – tai 
ne so cio logi nė ap klau sa. Ta čiau jis 
rep re zen tavo pa pli tu sių nuo mo nių 
įvai ro vę, ku ria pa si nau do si me, dėl 
au ten ti kos ci tuo da mi vie ną ki tą ne
su li te ra tū rin tą fra zę, bet ne mi nė da mi 
sla py var džiais pa si ra šiu sių laiš ku čių 
au to rių.

Tei gi nys apie menks tan tį ti ky bos 
svo rį vals ty bi nė se mo kyk lo se grin džia
mas for ma lia sta tis ti ka. Nuo 1995 m. 
lan kan čiųjų ti ky bą kas met su ma žė
da vo maž daug tri mis nuo šim čiais (eti

jog į ti ky bą, ki taip negu da bar, bu vo 
plūs te plūs ta ma At gi mi mo me tais. 
Nu ro do mos dvi prie žas tys: žmo nes 
apė mu si eu fo ri ja ir lais va ma niams 
grė sęs psi cho lo gi nis dis kom for tas.

Tuo tar pu fak tai sa ko ką ki ta. Pir
mai siais ir ant rai siais me tais įve dus 
do ri nį ug dy mą, eti ką rin ko si be veik 1/3 
mo ki nių ir jų tė vų. T. y. ko ne dvi gu  bai 
dau giau, negu per ap klau sas de kla ra
vo esą ne ti kin tys. Pro por ci ja iš kal bin
gai by lo ja, jog šis pa si rin ki mas var gu 
ar va din ti nas iš skir ti niu, rei ka la vu siu 
ryž to ir prie ši ni mo si bend rai sro vei, 
kaip mė gi na su po nuo ti lais va ma ny bės 
ša li nin kai. Sa vo ruož tu, nė tarp lan
kan čiųjų ti ky bą ne galėjo bū ti gau su 
to kių, ku rie ap si spren dė tik pa bū gę 
ap lin ki nių krei vų žvilgs nių.

Gau siau siai ti ky ba lan ky ta 1993–
1995 m. At gi mi mo nuo tai kos čia nie
kuo dė tos, nes kaip tik tuo lai ku per 
Lie tu vą ri to si pir mo ji nu si vy li mo 
Ne pri klau so my be ban ga. Tirš tė jan ti 
ne to le ran ci jos ir po li ti nės po lia ri
za ci jos at mos fe ra šen ten pa ska ti no 
ti kin čiųjų ir ne ti kin čiųjų abi pu sius 
už gau lio ji mus. Ta čiau sun ku įsi vaiz
duo ti, kad so cia li nis spau di mas rink tis 
ti kybą bū tų iš au gęs tuo me tu, kai net 

kos pa mo kų nau dai), ir tik 
per nai pa dė tis sta bi li za vo si 
(žr. sche mą nr. 1). Su skai
čiais gin čy tis – be pras miš
ka, o juos in ter pre tuo ti sau 
pa lan kiu bū du – ne ap dai
ru. Ta čiau mi nė tos iš ly gos 
ne truk do abe jo ti įp ras tais 
aiš ki ni mais, ko dėl mo ki niai 
„bė ga“ iš ti ky bos, ir net pa
čia min timi, kad si tu a ci ja 
akivaizdžiai pa blo gė jo. Mat 
ne ly gu su kuo ir kaip ją 
gre tin si me. Tarp se ku lia rių 
vie šo jo gy ve ni mo ko men
tuotojų pa pli tu si nuo mo nė, 

Schemanr.12

1http://www.delfi.lt/[20010325].
2SudarytapagalŠvietimo irmokslomi

nisterijosduomenis,kurie renkamimokslo

metųpabaigoje; šiųmokslometųstatistika
preliminari; lietuvoskatechetikos centro
duomenys,grindžiamivyskupijųkatechetikos

centrųmokslometųpradžiojepateikiamais
skaičiais,„optimistiškesni“, tačiautendenci
jossutampa.
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r e l i g i j a

užuo mi na apie lais va ma nių tei sių pa
žei di mą iš syk at skam bė da vo Sei me. 
LDDP dau gu mos par la men tas svars tė 
„Re li gi nių ben druo me nių ir ben dri jų 
įsta ty mo“ straips nius bei „Švie ti mo 
įs taty mo“ patai sas, ku rio mis siek ta 
tiky bą pri ly gin ti po pa mo ki niams bū
re liams. Jos at mes tos tik vi suo me nės 
ir Baž ny čios spau di mo dė ka. Tie sa, 
bū tų nai vu ma ny ti, kad at si ra do daug 
tokių, ku rie lei do vai kus į ti ky bą pro
tes to prieš po li ti kų žings nius var dan. 
Kita ver tus, vie ša sis dė me sys do ri nio 
ugdy mo pro ble moms, ma tyt, pa a ki no 
tėvus la biau do mė tis pe da go gų veikla, 
kles tė ju sia ne są ži nin ga agi ta ci ja už 
etiką.

Kur kas svar bes nė mis ti ky bos po
pu lia ru mo vir šū nės prie žas ti mis 
ga lė tu me lai ky ti tai, jog apie 1993 
m. da vė anks ty vų jų vai sių Lie tu vos 
ka te che ti kos cen tro veik la, rū pes tis 
ti ky bos mo ky to jų ap gal vo tu sky ri mu 
bei dar bu. Ėmė gau sė ti ku ni gus bei 
vie nuo les kei čian čių pa sau lie čių, su
si kū rė jų ren gi mo ins ti tu ci jos, baig tas 
leis ti pir ma sis mo ky mo pro gra mų ir 
prie mo nių kom plek tas. Tuo tar pu 
eti kos sto vyk lo je tuo me tu vy ra vo 
su maiš tis – šias pa mo kas daž nai ve dė 
krū vio sto ko jan tys pe da go gai, bu vę 
eta ti niai pio nie rių va do vai ir ru sis
tai. Tik apie 1995 m. pra dė jo ro dy tis 
pro gra mos ir va do vė liai, vals ty bi niu 
mas tu bu vo pa si ryž ta kel ti eti kos 
mo ky to jų kva li fi ka ci ją. Mi nis te ri jos 
ir Atvi ros Lie tu vos fon do pa stan gos, 
su telk tos eti kai stip rin ti, be abe jo, 
pa vei kė do ri nio ug dy mo dis cip li nų 
ba lan są. Ta čiau prie žas čių, dėl ku rių 
per ke le rius to les nius me tus ti ky ba 
ne te ko per 15% ją lan kiu sių mo ki nių, 
de rė tų ieš ko ti ki tur.

Vie na ap lin ky bių gru pė sie ti na su 
pa čiais moks lei viais, ypač vy res niais, 
ku rie sa vo nuo žiū ra ga li rink tis tarp 
al ter na ty vių pa mo kų. Ne pri klauso
my    bės pen kme tis bu vo apy tik riai 
ta ri ba, po ku rios ma si nės kul tū ros 
pa sau lis ėmė jau be jo kių skru pu
lų pa šai  piai val kio ti fra zę „Lie tu va 

– Mari jos že mė“. Dėl se ku lia rio je 
ži niask lai do je, jau ni mo žur na luo se 
tvy ran čios pa nie kos krikš čio ny bei 
vaikš čio ti į ti ky bą vis pla tes niems pa
aug lių sluoks niams ta po „ne ly giu“. Šį 
tą reiš kė ir ta ria mo sa va ran kiš ku mo 
šuo lis – per ke le rius me tus tarp dvy

ti ky bos mo ky to jas dau ge liu po žiū rių 
ne nu si lei džia vi du ti niam mo ky to jui 
ap skri tai. Juo lab kad reikš min ga da lis 
dės tan čių ti ky bą anks čiau dir bo ki tų 
daly kų mo ky to jais, o kai ku rie, ypač 
pra di nių kla sių spe cia lis tai, ir da bar 
ve da įvai rias pa mo kas. Bū tent pas

ta rie ji su da ro dau gu mą to je di de lė je, 
ne ri mą ke lian čio je aukš to jo iš si la vi
ni mo ne tu rin čių ti ky bos pe da go gų 
gru pė je (žr. sche mą nr. 2).

Per de šimt me tį si tu a ci ja pa si kei tė 
ra di ka liai. Pa sau lie čiai, pir mą jį ru
de nį su da rę de šim ta da lį ka te che tų, 
da bar tik to kį mo ky to jų vie tų nuo šim tį 
te už lei džia ku ni gams, klie ri kams ir 
vie nuo liams kar tu su dė jus. Slo gūs 
pa sa ko ji mai Del fi sve tai nė je, kaip 
per ku ni gų (jų ir pa var dės mi nė tos) 
veda mas pa mo kas „bu vo da ro mi „tūks
tan čio“ čem pio na tai, mo ki na ma loš ti 
ma žą jį bri džą, kal ba ma apie pa sie ki
mus ge riant ir nu si ge riant…“ – jau 
pra ei tis. Reng ti ti ky bos mo ky to jus 
pra dė ta be veik nuo nu lio, to dėl pri va
lu įver tinti, kad maž daug kas tre jus 
me tus pa dvi gu bė ja di plo muo tų spe
cia lis tų skaičius. Dar op ti mis tiš kiau 
nu tei kia, jog be veik pu sė mo kan čių 
ti ky bos šiuo me tu stu di juo ja ka te
che ti ką aukš to jo je ar aukš tes nio jo je 
mo kyk lo je. Žino ma, ne vi sa da di des
nius moks lus bai gęs žmo gus – ge res nis 
pe da go gas, vis dėl to ke lia nuo sta bą, 
ko dėl iš mo kan čių ti ky bos 10% te bė ra 
ne iš klau sę net trum pų jų kur sų4.

li ka me čių ra do si ne ma žai 
mo bi lių jų te le fo nų abo nen
tų, o tarp pen kio lik me čių 
– moks lei vių par la men tų 
na rių. Pri dė ję ten den cin
gą infor ma ci ją, ku rią apie 
„be raš čių da vat kų ve da mas 
pa mo kas“  in  ten sy viai 
sklei  dė laik raš čiai bei te le
vi zi jos, tu rė si me ko ne iš sa
mų vaiz dą, ko dėl šei mos vis 
daž niau pri tar da vo vai kų 
no rui per ei ti į eti ką. Tė
vai, jau tę ne sma gu mą dėl 
svy ruo jan čios nuo mo nės, 
pla čiai nau do jo si laik raš čių pa mė tė
tu ar gu men tu, esą ti ky bos mo ky to jų 
ne kom pe ten ci ją bu vo ga li ma tei sin ti 
iš syk po so viet me čio, bet šeš tais ar 
sep tin tais dės ty mo me tais ji var giai 
pa ken čia ma.

Pas ta ro ji min tis sle pia ra cio na lų 
grū dą, ta čiau bū ti na at si žvelg ti į 
kon teks tą, ne pra ras ti nuo vo kos apie 
gana niū rią šian die nės mo kyk los re
a ly bę. Ka te che tų kva li fi ka ci ją vi suo
me nės žvaigž dės ir žmo nės iš gat vės 
ap taria vi so kio se are no se, jai tai ko mi 
ab so liu tūs kri te ri jai. Ti ky bos mo ky
mas lietu vių aky se yra ta pęs da ly ku, 
apie kurį iš ma no kiek vie nas – kaip 
apie vai kų auk lė ji mą, eko no mi ką bei 
vals ty bės val dy mą. O štai is to ri kų 
ar li tu a nistų ly gis, jo kai ta nuo mo
kyk los re for mų pra džios ret kar čiais 
svars to ma ne bent spe cia li zuo to je 
pe da go gi nė je spau do je. O juk rim tai 
žvel giant, ne vie nos spe cia ly bės pe da
go gams rei kė jo pa keis ti tiek dės ty mo 
tu ri nį, tiek gal vo ji mą. Ar iš ties „dės to 
ti ky bą da vat kos ir nu pe zę ku ni gė liai, 
ku riems tik po te rius va pė ti“? Ka dan gi 
kri ti kai nė ra pa tei kę jo kių prie šin gų 
įro dy mų, ga li ma ma ny ti, kad vi du ti nis 

Schemanr.23

3SudarytapagalŠvietimo irmokslomi
nisterijosbeilietuvoskatechetikoscentro

duomenis;kunigailaikomiturinčiaisdalykinį
išsilavinimą.

4žr.http://www.lcn.lt/bl/svietimas [2001
0325].
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Į ne pa si ten ki ni mą pra stais pe da
go gais ga li ma pa žvelg ti dar ir iš ki to 
šo no. Tiek ti kin tie ji, tiek lai cis tai, 
ap tar da mi ti ky bos mo ky to jų ydas, ke
lia jiems la bai aukš tus rei ka la vi mus, 
sam pro tau ja apie ide a lius pa vyz džius 
ir mo ki nių ved lius per ty kan čių pavo
jų pa sau lį. Daž nai nu skam ba min tis, 
kad ge riau jo kių pa mo kų, nei re li
gijos pro fa na ci ja. Ar šiaip, ar taip 
be gal vosi, tõkios reik lios nuo sta tos, 
užuot pa nei gusios ti ky bos po rei kį, 
liu di ja jos ypa tin gą svar bą, ku rią 
su vo kia net dis cip li nos prie ši nin kai. 
Juk ne te ko gir dė ti skel biant: ge riau 
jo kios ma te ma ti kos, negu su rū gu si 
pen si nin kė.

Be to, tam tik ra da lis prie kaiš tų 
dėl in for ma ci jos sto kos siun čia ma ne 
tuo ad re su. An tai eti kos ša li nin kai 
pa p ras tai tvir ti na, kad mo kyk lo je 
ap skri  tai ne tu rė tų bū ti ren gia ma 
sak ra men tams, mo ko ma si mal dų, o 
dau giau dėme sio ski ria ma re li gi jų 
is to ri jai, svars to mos jau ni mui ak tu a
lios mo ra li nės di le mos. Ra di ka les nie ji 
api ben dri na: „lauk iš mo kyk los ti ky bą, 
nes po te rius ga li ma mo ky ti prie baž
ny čios sek ma die ni nė se mo kyk lė lė se“. 
Jie tikriau siai nu steb tų pa ty rę, kaip 
mo kykli nę ti ky bą su pran ta Baž ny
čios vy res ny bė. Vys ku pai įsak miai 
ra gi na ku ni gus reng ti sak ra men tams 
„prie baž ny čios“, o ti ky bos pa mo kas 
ves ti pa gal hie rar chų ir mi nis te ri jos 
ap ro buo tą pro gra mą, ku rio je aps tu 
bib li nių, fi lo so fi nių, psi cho lo gi nių, 
is to ri nių te mų. De ja, ir mo ky to jai, ir 
dvasi nin kai ne taip re tai at si du ria 
keb lioje pa dė ty je, nes tė vai, veng da mi 
pa pil do mų rū pes čių, įsak miai rei ka
lau ja, kad vai kas bū tent mo kyk lo je 
„bū tų su tvar ky tas“, t. y. pa reng tas 
Pir ma jai Ko mu ni jai ir Su tvir ti ni mui. 
Nie kam ne lin kė tu me at si dur ti kai ly je 
mo ky to jo, ku riam ten ka rink tis – ar ba 
siau rin ti ti ky bos pa mo kas iki „su tvar
ky mo“, ar ba ri zi kuo ti, kad ap lai džios 
šei mos nu mos ran ka į pa ra pi nę kate
che zę, ir vai kas iš vis ne bus pa ve dė tas 
įbaž ny ti ni mo ke liu.

Dėl mo kyk li nio ren gi mo sak ra
men tams nu ken čia ti ky bos dės ty mas 
ki toms tra di ci nėms krikš čio niš koms 
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kon fe si joms. Ne vie nas tė vas evan
ge li kas liu te ro nas ar re for ma tas, 
gy ve nan tis ato kiau nuo kom pak tiš kų 
ben druo me nių Tau ra gė je, Kė dai niuo se 
ar Bir žuo se, tvir ti na, kad ge riau leis tų 
vai kus į ka ta li kų ti ky bą negu į eti ką. 
Ži no ma, su są ly ga, jog jie ne bus nuo
lat mo ko mi ka ta li kiš kų apei gų. Toks 
pa ste bė ji mas ne reiš kia, kad ti ky bą 
rei  kė tų pa vers ti eku me ni ne, ta čiau 
vie nas ki tas žings nis šia kryp ti mi 
tik rai ne pa kenk tų. Veik ti vie ny bės 
dvasia, be ki ta ko, ska ti na ak ty vių 
pseu do re li gi nių gru pių ap sup tis. An
tai, nors ro mu vių ne gau su, ta čiau 
Del fi dis ku si jo je ko ne ket vir ta da lį 
nuo mo nių pa reiš kė Krivių, Perkū
nų bei pa na šiais var dais pa si va di nę 
as me nys, ku rie ra gi no vie toj ti ky bos 
vi siems įves ti et no kul tū rą.

Prie bro liš kų kon fe si jų ge res nių 
san ty kių bei tei sin gu mo pri si dė tų ir 
tai, jei Ka ta li kų Baž ny čia ak ty viai 
pa rem tų min tį, kad tra di ci nėms ma
žu moms tu ri bū ti su da ry tos san ty ki nai 
ge res nės ti ky bos mo ky mo są ly gos. Pa
vyz džiui, su ma žin tas rei ka lau ja mas 
mi ni ma lus mo ki nių skai čius kla sė je 
ar dos niau iš biu dže to pa rem tas peda
go gų ir va do vė lių ren gi mas. Šian dien 
ka ta li kai po draug su val di nin kais 
lin kę skės tel ti ran ko mis: vi siems ly
gios ga li my bės, ką pa da ry si, jei pro
tes tan tai ne pa jė gūs ras ti mo ky to jų ar 
sufor muo ti rei kia mo dy džio gru pių. 
For ma liai vis kas taip, ta čiau tuo met 
ne rei kia ste bė tis, jog gau su be si pik
ti nančių ne va iš im ti nė mis ka ta li kų 
tei sė mis vals ty bi nė se mo kyk lo se. Mat 
dau gu ma žmo nių ne si do mi įsta ty mais, 
jie spren džia ar ba pa gal re a lią pa dė tį, 
ar ba pa gal ži niask lai dos sklei džia mus 
iš si gal vo ji mus.

Kad ir kaip bū tų keis ta, ne ma žai pi
lie čių net ne ži no, kad tarp ti ky bos bei 
eti kos ren ka ma si. Delfi fo ru me vie ni 
skun dė si, jog ti ky ba vi siems pri va lo ma 
pra di nė se kla sė se, ki ti – jog klasė da
li ja ma ly giai pu siau, nors nie ko pa na
šaus ga lio jan čios tai syk lės ne nu ma to. 
Aukš tyn ko jom tik rą sias ap lin ky bes 
ap ver tė ir mi nė tas įva di nis dis ku si
jos straips nis, ku ria me teig ta: per 10 
me tų „bu vo ki lę gau sy bė dis ku sijų, ar 

ti ky bos mo ky mą pa da ry ti pri va lo mą“. 
Ma žai ti kė ti na, kad šį ne kar tą vie šu
mo je  mir gė ju sį tei gi nį skel bia vi siš ki 
ne mok šos. Juk kiek vie nas, nors kiek 
do mė ję sis do ri nio ug dy mo rei ka lais, 
ži no – dis ku tuo ta kaip tik dėl prie šin go 
da ly ko, eti kos pri va lo mu mo ir ti ky bos 
pa ša li ni mo. Ne sunku įsi vaiz duo ti, 
ko kių di vi den dų duo da „gąs di ni mas“, 
esą baž ny ti nin kams vai de na si „ti ky ba 
vi siems“. Nai vūs tei suo liai iš syk šo ka 
gin ti eti kos tei sių. Žo džiu, ke lias pa
pras tas te zes apie lais vą pa si rin ki mą 
ir tra di ci nių re ligi jų pa ri te tą de rė tų 
kar to ti kiek vie na pro ga ne si bai mi
nant įgris ti.

De ja, vien links nia vi mu ne įpir ši 
nuo sta tos, kad ti ky ba ir eti ka – jo
kios prie ši nin kės. Vi sus tuos me tus 
do ri nio ug dy mo spe cia lis tai ko vo ja su 
pa žiū ra esą jos kon ku ruo ja tar pu sa
vyje. Ta čiau man ding įtai ges nė rin kos 
eko no mi kos tai syk lė, jog pa si rin ki mas 
ir var žy ma sis yra du ne at sie ja mi to pa
ties vi suo me ni nio reiš ki nio as pek tai. 
Ti ky ba jau įpra to bū ti besivaržančią
ja – ši anks ti įgy ta pa tir tis ne nu eis 
vė jais mo no li ti nei vi du ri nei mo kyk lai 
trans for muo jan tis į pro fi liuo tų grupių, 
pa si ren ka mų dis cip li nų kon glo me ra tą 
pla nuo ja mo je at ei ties gim na zi jo je. Be 
to, do ri niam ug dy mui kenks min ga ne 
vien kak to mu ša, bet ir al ter na ty vos 
ni ve lia vi mas. Mat „tai kos var dan“ 
kai ku rių mo kyk lų va do vai iš ties ro
do no rą for muo ti apy lyges ti ky bos ir 
eti kos gru pes, idant abie jų dis cip li nų 
mo ky to jams pa kak tų krū vio. Ci ni kas 
net ga lė tų tvir tin ti, kad per dve jus 
pas ta ruo sius moks lo me tus be nu sis to
vin ti pro por ci ja, kai ti ky bą lan ko 60, o 
eti ką 40 nuo šim čių mo ki nių, for ma liai 
pa ten ki na švie ti mo ad mi nist ra to rius. 
Tę siant sta  tisti nius sam pro ta vi mus, 
gal ga li ma spėti, jog da bar ti nis ti ky bos 
ir eti kos rinki mo si san ty kis ati tin ka 
re a lų san ty kį tarp, vie na ver tus, prak
ti kuo jan čių bei ka lė di nių–ve ly ki nių 
ti kin čiųjų ir, ki ta ver tus, krikš ty tų, 
bet Baž ny čiai vi siš kai sve ti mų as me nų 
bei lais va ma nių.

Ma ni pu liuo ti skai čiais bū tų ga li ma 
ir to liau, ta čiau mums at ro do ža linga 
vaiz duo tis, kad tre jus ket ve rius metus 
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Kas, kam ir apie ką: by lą ve da 
ži no vai

Da ly vau jant VU Re li gi jos stu di jų ir 
ty ri mo cen tro (RSTC) or ga ni zuo to je 
kon fe ren ci jo je „Re li gi ja ir kul tū ra“, 
vy ku sio je šių me tų ko vo 15–16 d., 
ki lo min tis pa si da ly ti pa tir tais įspū
džiais ir apie šį bei tą pa sam pro tau ti. 
Iš kar to no riu pri si pa žin ti, kad už si
krė čiau dva sia dau ge lio kon fe ren ci jos 
pra ne ši mų, ku rie su pras ti ni ne kaip 
iš sa mi te mos ar klau si mo ana li zė, o 
kaip pro vo ka ci ja ar kvie ti mas dis ku
si jai. Že miau iš dės ty to mis min ti mis 
ne sie kia ma ob jek ty viai at pa sa ko ti 
kon fe ren ci jos ei gos ir jos tu ri nio, tai 

ne dau giau kaip sub jek ty vi, frag men
tiš ka, ne vien pro tu, bet ir emo ci jo mis 
pa rem ta im pre si ja. 

Tai gi du e tas „re li gi ja ir kul tū ra“ lyg 
ir ža dė jo jei ne dia lo gą tarp re li gi jos 
ir kul tū ros, tai bent jau mė gi ni mą 
ap čiuop ti są sa jas, re li gi jos ir kul tū ros 
san ty kio kri ti nius taš kus. Ne ži nau, 
ar tik rai to bu vo siek ta, bet tai, ma
no ma ny mu, bū tų bu vu si pra smin ga 
klau si mo svars ty mo kryp tis. 

Pir ma, kas kri to į akis – vi si pra
ne šė jai at sto va vo „kul tū rai“. Ne bu vo 
nė vie no Baž ny čios at sto vo, ku ni
go ar te olo go (ne skai čiuo jant vysk. 
Jo no Bo ru tos svei ki ni mo žo džio), 
ku ris kal bė tų rem da ma sis ne as
me ni niu po žiū riu ar lai ko ma do mis, 
bet tam tik ra krikš čio niš ka po zi ci ja. 
An tra – tai ir ne nu ste bi no – pra ne ši
mai, nors ir ven gė kon fe siš ku mo, vis 

Pra ras to (ne at ras to?) 
Die vo be ieš kant

 To MAS KIAU KA

To mas Kiau Ka (g. 1968) – Hei del ber go 
un-to evang. te olo gi jos dok to ran tas.

tru kęs pro por ci jos kei ti ma sis eti kos 
nau dai ties tam tik ra ri ba su sto jo na
tū ra liai, sa vai me. Pa mė gin ki me įvar
dy ti „ak ty vias“ prie žas tis – Baž ny čios 
pa stan gas ir pa si kei tu sias vi suo me
ni nes ap lin ky bes. At ro do, kad vie non 
krū von su si dė jo tiek anks tes nių dar bų 
kie ky bi nė plėt ra, tiek koky  bi nis šuo
lis – nau jos pro gra mos, va do vė liai, 
spe cia li zuo tas žur na las5. Reikš min
ga, kad į ne ri mą kė lu sią ten den ci ją 
vy res nė se kla sė se ne si rink ti ti ky bos 
spe cia lis tai re a ga vo ašt ria tar pu sa vio 
dis ku si ja dėl dis cip li nos po  bū džio ir 
pe da go gi nių stra te gi jų6.

Vie nu po žiū riu ti ky ba nu sto jo bū ti 
besivaržančiąja – šis žo dis reiš kia ne 
tik rung ty nia vi mą, bet ir gė di ji mą si, 
ne pa si ti kė ji mą sa vi mi. Tu rė da mi 
nor ma lią da ly ki nę pro gra mą, krū
vą pa gal bi nės li te ra tū ros, kri tiš kai 
svars ty da mi pa dė tį, re čiau te už si i
man tys prieš sak ra men ti ne ka te che
ze ti ky bos mo ky to jai pa ga liau ėmė 
kra ty tis „ki to niš ku mo“ kom plek sų. 
Tie sa, ka no ni nis siun ti mas pa brė žia 
jų spe cia lų sta tu są. Ta čiau tai, jog 
vys ku pai dvejus tre jus pas ta ruo sius 
me tus ėmė labiau pri žiū rė ti, kaip 
lai ko ma si sky ri mo tvar kos, veikiau 
su ly gi no ka te che tus su ki tais pe
da go gais. Vie šo sios kri ti kos ata kos 
hie rar chus pa ma žu įti ki no, kad per 
bran giai kai nuo ja nuo  lai dos, ku rios 
anks čiau bu vo da ro mos iš ti ki miems, 
ta čiau ne be ten ki nan tiems da bar ties 
rei ka la vi mų ti ky bos mo ky to jams.

Ne pai sant įvai rių su maiš čių, per 
de šimt me tų tiek mo kyk lų ben druo
me nės, tiek neut ra lio ji  vi suo me nės 
da lis tie siog pri pra to prie ti ky bos, ji 
ta po įpras ti ne pe da go gi nio pei za žo da
li mi. Tai liu di ja ir kal bi nė „smul kme
na“ – mo kyk li nia me žar go ne plin tanti, 
neut ra liai, kaip matematikė ar litua
nistė, var to ja ma są vo ka tikybininkė. 
Lem tin gu po sū kiu lai ky ti na Kon sti
tu ci nio Teis mo 2000 06 13 nu tar tis, 
pa tvir ti nu si, kad da bar ti nė ti ky bos ir 

eti kos mo ky mo tvar ka yra kon sti tu
ci nė. Nuo 1998 m., kai bu vo pri im ta 
nau ja „Švie ti mo įsta ty mo“ re dak ci ja, 
tvy ro jo ne aiš ku mas, nes kai rie ji vie šai 
abe jo jo su do ri niu ug dymu su si ju sių 
įsta ty mo nuo sta tų tei sė tu mu. Sun ku 
bū tų įro dy ti, bet, ma tyt, ra do si tė vų, 
ku rie nuo lat gir dė da mi, kad ti ky bos 
ga li ne lik ti pa mo kų tvar ka raš ty je, 
„dėl vi so pik to“ lei do vai kus į eti ką. 
Dar skau džiau ne ži nia pa lie tė pe da
go gus, ir jos iš sklai dy mas ža da, kad 
bus dau giau no rin čiųjų stu di juo ti 
ka te che ti ką, kel ti kva li fi ka ci ją, įsi
tvir tin ti mo kyk lo je.

Tad ar sta bi li za vo si ti ky bos au to
ri te tas? Ar ga li ma ti kė tis, kad ar ti
miau siais me tais šias pa mo kas lankys 
bent ne ma žiau mo ki nių negu da bar? 

Prog no zės – ne dė kin gas da ly kas, ap
lin ky bės, su ku rio mis ten ka grum tis 
pe da go gams, ne nu mal do mai kin ta. 
Pa vyz džiui, nar ko ti kų bai mė ar ti
miau siu me tu tu rė tų pri vers ti tė vus 
at sig ręž ti į do ri nį ug dy mą. Jau šian
dien pa ste bi ma kon fron ta ci ja tarp tų, 
ku rie pa brė žia mo ra li nių im pe ra ty vų 
svar bą, ir vals ty biš kai re mia mos pro
pa gan dos, skel bian čios svar biau sio mis 
iš oriš kas bei me di ci ni nes prie mo nes. 
Pa na šiai bu vo AIDS at ve ju. Tik nuo 
ka te che tų pri klau so, ar jie ini cia ty vą 
šio je keb lio je sri ty je per leis pa sau lie ti
nės eti kos ži no vams. Tam, kad ti ky ba 
iš be si var žan čios tap tų be si ver žian čia, 
rei kia ge rų idė jų, kū ry bin gų žmo nių 
ir Ap vaiz dos Ma lo nės. Kaip ir vi so je 
Baž ny čio je.

5 1997 m. pra dė jęs ei ti Sėjėjas nuo 2000 m. 
pa kei tė pa va di ni mą į Žodžioversmes.

6 Pla čiau žr. Su ba čius P., „Bren di mo kri zė: 
Ka te che zė kryž ke lė je“, in: NaujasisŽidinys-
Aidai, 1999, Nr. 4, p. 186–193.
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nės, Ry čio Juo za pa vi čiaus ar Eg dū no 
Ra čiaus – be je, pas ta ro jo įspū džiai 
apie pa žin tį su Is la mu bu vo dau giau 
tu ris ti nio po bū džio), svy ruo jan tis 
nuo ga na siau ram spe cia lis tų ra tui 
su pran ta mų, pvz., Ma ri jos oniš čik 
ar ba Ri tos Šer py ty tės pra ne ši mų, 
iki var giai aka de mi nio po bū džio jau 
mi nė to Ra čiaus ar ba Do na to Glo de
nio pa si sa ky mų. Ki ta ver tus, ir te mų 
at ran kos kri te ri jai li ko ne aiš kūs. Ke
tu rios se si jos bu vo skir tos ke tu rioms 
te moms: „Re li gi ja ir vie ša sis dis kur
sas“, „Re li gi ja ir fi lo so fi ja“, „Re li gi ja 
ir me nas“, „Re li giš ku mo šiuo lai ki nės 
ap raiš kos“. Vie nin gos kon cep ci jos, 
ku ri bū tų ga lė ju si su sie ti šias pa kan
ka mai au to no miš kas te mas, vis dėl to 
trū ko. To dėl lie ka tik spė lio ti, ko kio 
bū ta kon fe ren ci jos tiks lo. 

Ta čiau no rė čiau per ei ti prie kon kre
čių kon fe ren ci jos te mų ir pa kal bin ti 
ten iš sa ky tas min tis ir po zi ci jas.

Re li gi nės ver ty bės ar re li gi ja 
kaip ver ty bė?

Tai gi pir ma se si ja bu vo skir ta re
li gi jai ir vie ša jam dis kur sui, o te ma 
skam bė jo: „Re li gi nių ver ty bių sklai
dos ga li my bė Lie tu vos vie ša ja me 
dis kur se“. Po šios pra ne ši mų, pa si
sa ky mų ir dis ku si jos ko mu ni ka ci
jos taip ir li ko ne aiš ku, ar kal ba ma 
apie va di na mų jų re li gi nių ver ty bių 
sklei di mo bū dus ir ga li my bes, ar 
apie tai, kas vis dėl to yra ta re li gi
nė ver ty bė. Klau san tis dis ku si jos, 
kar tais bu vo ne leng va at si kra ty ti 
įspū džio, kad re li gingu  mas jau pats 
sa vai me yra suvo kia mas kaip ver ty
bė, jį be ato dai riškai su prie ši nant su 
se ku lia ru mu. Žiū rint iš po so vie ti nės 
per spek ty vos, toks da ly kų su vo ki mas, 
kai po moks li nio at eiz mo ban kro to 
links ta ma gar bin ti bet ko kias re li giš
ku mo ap raiš kas, per ne lyg ne ste bi na 
– vei kiau pri me na rin ki mų į val džią 
lo gi ką, pa rem tą opo zi ci niu prin ci pu. 
Ta čiau bė da yra ta, kad pa si gi li nus 
ne dvip ras miš kai pa aiš kė ja, kad an tai 
ir so vie ti nis ko mu niz mas, ir na cių 
fa šiz mas, fe no me no lo giš kai žiū rint, 
bu vo ne kas ki ta kaip pseu dore li gi jos 

dėl to at sto va vo la biau ka ta li kiš kai 
re li gin gu mo sam pra tai. (Pra ne šė jų 
bū ta tik iš RSTC ir Vy tau to Di džio jo 
uni ver si te to, ku rie, kiek ga liu spręs ti, 
yra dau giau ar ma žiau ka ta li kiš kos 
orien ta ci jos.) Tai mi niu ne dėl to, kad 
pra ne ši mai bū tų bu vę ne to le ran tiš ki 
ki tų kon fe si jų at žvil giu. Tie siog pats 
mąs ty mo bū das ar ba re li gi nės pro ble
mos su vo ki mas ne re tai es ti są ly go tas 
tam tik ros tra di ci jos (an tai po žiū ris 
į se ku lia riz mą). Ki toks po žiū ris į tą 
pa tį klau si mą, ma nau, vi sa da yra 
pra s min gas. Tai vie na. Ki ta ver tus, 
ma nau, kad Lie tu vos kul tū ra be sa vo 
pro tes tan tiš ko, sta čia ti kiš ko, ju dais
ti nio bal sų, ne pai sant to, ka da ir dėl 
ko jie skam bė jo, tik rai šio to ne tek tų 
ir ne bū tų to kia, ko kia yra. Ne vien 
to dėl, kad pir mo ji lie tu viš ka kny ga, 
pir mas Bib li jos ver ti mas, pir ma lie
tu vių kal bos gra ma ti ka ir dar daug 
kas bu vo pro tes tan tiz mo – ne tiek 
pa ski rų as me nų – nuo pel nas. Ži nia, 
tai pra ei tis, dėl ku rios nie kas ir ne
si gin či ja. Bet pra ei tis vi sa dos tu ri ir 
da bar tiš ku mo as pek tą – ji pa sa ko 
nei dau giau, nei ma žiau, o tik tiek, 
kas mes esa me, ir kartais – ko dėl 
esa me to kie, ko kie esa me. Jei gu jau 
lie tu vių kul tū ra sa ve ma to tik kaip 
ka ta li kiš ką, pa gal šū kį – tik ras lie

tu vis yra ka ta li kas, – tai esa ma dar 
ir ki tų prie žas čių į Lie tu vą pa žvelg
ti ne vien tik kaip į ka ta li ky bės ir 
re li gin gu mo ser gė to ją, bet ir kaip 
į Eu ro pos kul tū ri nių bei re li gi nių 
pro ce sų ne at sie ja mą da lį, te gu ir la
bai pe ri fe ri nę, ir dau ge liu at žvil gių 
ge ro kai at si li ku sią. Pro tes tan tiz mas 
sa vo ruož tu tu ri dau giau kaip dvi ejų 
šim tų me tų po ra vi mo si su kul tū ra 
pa tir tį, ku ri bai gė si ne ofi cia lio mis 
sky ry bo mis. To dėl ši pa tir tis ga lė tų 
bū ti įdo mi, o kar tais gal ir pa mo ko ma, 
jei gu kal ba me apie kul tū rą ir re li gi ją. 
Esa ma ir ge o po li ti nio po bū džio prie
žas čių, ska ti nan čių ne veng ti tra di ci jų 
įvai ro vės. Mū sų kai my nai lat viai ir 
es tai, taip pat vi sa Skan di na vi ja, 
Di džio ji Bri ta ni ja ir ne ma ža da lis Vi
du rio Eu ro pos dau ge liu at žvil gių yra 
pa veik tos pro tes tan tiš ko mąs ty mo ir 
gy ve ni mo bū do, ir ne vien vė be riš ka 
pras me. 

Klau san tis kon fe ren ci jai skir tų 
pra ne ši mų, ki lo klau si mas, kam ir 
dėl ko jie skai to mi, nes kon fe ren ci ja 
pa ti sa vai me dar nė ra klau sy to jas. 
Šį ma no ne su pra ti mą pa gim dė la bai 
ne vie no das pra ne ši mų ly gis (ne vie nu 
at ve ju tai bu vo pa si da li ji mas as me niš
kais įspū džiais ir nuo mo nė mis ku riuo 
nors klau si mu, pvz., Da nu tės Gai lie
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su vi sa ti piš ka at ri bu ti ka – mi tu, kul
tu ir eto su (mi tas apie komu niz mą, 
ku rį sklei dė Mar xo ir Le ni no raš tai, 
tu rė ję ka no no ir šven  tu mo sta tu są, 
kul ti nės reikš mės tu rė jo so vie ti niai 
pa ra dai, SSKP su va žia vi mai, pi lig ri
mi nės ke lio nės į Le ni no mau zo lie jų; 
bū ta ir ink vi zi ci nės struk tū ros, sau
gan čios ti kė ji mą nuo ere zi jų). To dėl 
re li gin gu mas se ku lia ru mo at žvil giu 
dar nė ra jo kia ver tybė. Ki ta ver tus, 
bu vo ga li ma jus ti gar siai ne iš sa ky
tą nuo sta tą, kad ver ty be lai ky ti nas 
krikš čio niš kas dva sin gu mas, mo ra lė. 
Tai po lin kis re li gi ją su pras ti kaip 
prie mo nę ug dy ti mo ra lei, kuri yra 
di džiau sias de fi ci tas po so vie ti nė je 
Lie tu vo je. Ne pai sant nuo šir džių ir 
do rų in ten ci jų, šis ke lias į do ro vę, 
mano ma ny mu, yra pa smerk tas ne
sėk mei. Ne vien to dėl, kad, kaip ro
do Krikš čio ny bės is to ri ja, ne vi sa da 
aist rin gas re li gin gu mas bu vo aukš tos 
mo ra lės ga ran tas. Tu riu gal vo je ne tik 
Kry žiaus žy gius ar ra ga nų ir ere ti kų 
de gi ni mus, bet ir jau pa čio je Bib li jo je 
aptin ka mus ti kė ji mo pro to ti pus ir re
li gi nes pa tir tis, pvz., Ab ra o mą, kurį 
ti kė ji mas ver tė au ko ji mui pa pjau ti 
sa vo vie nin te lį sū nų (pa ban dy kit tai 
pa aiš kin ti vai kams mo kyk lo je per 
re ligi jos pa mo kas, re mian tis krikš
čio niška mo ra le), pra na šų Die vo 
iš rink tai tau tai skel bia mą teis mą, 
ku ris reiš kia ne iš ven gia mą vi sų, ne
iš ski riant nė vai kų ar mo te rų, žū tį, 
Evan ge li jos pa gal Jo ną an ti se mi ti nes 
ap raiš kas, vė liau pa ska ti nu sias at
si ras ti nuo sta tą, kad žy dai – die va
žu džiai ir pan. Ži no ma, vi sam tam 
ga li ma prieš prie šin ti Jė zaus įsa ky mą 
my lė ti prie šus ir sa vo ar ti mą kaip 
sa ve pa tį, taip lyg ir de mas kuo jant 
vi sų ką tik iš var dy tų da ly kų ne krikš
čio niš ku mą... Ta čiau šis im pe ra ty vas 
se mia si gy vy bin gu mo ne iš sa vęs, o iš 
trans cen den ti nio šal ti nio, ku ris yra 
nu lem tas ma no san ty kio su Die vu. 
To dėl krikš čio niš ka mei lė nė ra ma no 
dva si nės ga lios pro duk tas. Ji ma ny je 
yra iš Die vo. Kai tai lie ka ne su vok ta, 
kiek vie nas ape lia vi mas į mo ra lu mą 
virs ta įky riu ir atstu mian čiu pa moks
la vi mu. Mo ra lę pa gim do ti kė ji mas, 

bet ne at virkš čiai. Mo ra lė, die gia ma 
dėl sa vęs pa čios, ne ten ka ją įpras mi
nan čio pa grin do ir tam pa mo ra li za vi
mu, ku ris daž niau siai tu ri prie šin gų 
pa sek mių, ne gu bu vo siek ta. To dėl be 
pra smi nio es chato lo gi nio ho ri zon to, 
ku rį pa grin džia reli gi ja, mo ra lės skie
pi ji mas ne tu ri galios.

Ma nau, kad ši pro ble ma ti ka tu ri 
bū ti orien tuo ta į du klau si mus. Pirma, 
kas gi yra ta va di na mo ji re li ginė ver
ty bė? Kas jai su tei kia re li gi nį sta tu są? 
Šia te ma taik liai pa si sa kė Rūta Tu mė
nai tė, klaus da ma, kas yra pas mus jau 
ma din gu spė jęs tap ti dva sin gu mas. Ar 
tai ėji mas į te at rą ar ba į kon cer tą, ar 
pa sė dė ji mas prie žva ke lės? Ga li ma šį 
klau si mą iš kel ti ra di ka liau: ar esa ma 
to kių re li gi nių verty bių, ku rios šiuo
lai ki nė je vi suo me nė je ne pa kei čia mos 
ben draž mo giš ko mis ver ty bė mis? Ar 
tai nė ra tos pa čios ben draž mo giš kos 
ver ty bės? Ko kia yra re li gi nės ver ty bės 
sa vas tis, iden ti te tas, be ku rio žmo gus 
ne ga li tei sin gai eg zis tuo ti? Jei gu kal
bė si me apie eti ką, tai rei kia pa klaus ti, 
ar va di na mo ji auk si nė tai syk lė (el kis 
su ki tu taip, kaip no rė tum, kad su ta
vi mi elg tų si) nė ra tas mo ra lu mo link 
ve dan tis dėsnis, ku rio ga lio ji mui, be je, 
vi sai nerei kia Die vo? 

Ant ras klau si mas, ky lan tis iš pir
mo jo, yra apie re li gi nės ver ty bės kaip 
to kios ga lio ji mo są ly gas. Šiuo po žiū riu 
pra smin gas bu vo Pau liaus Su ba čiaus 
pra ne ši mas, at sklei dęs re li gi nės ver
ty bės eg zis ten ci nę vie tą vi suo me nė je. 
Iš tik rų jų Su ba čiaus iš kel tas klau si
mas, ar da bar ti nė mis są ly go mis dar 
įma no mas re li gi nių ver ty bių ga lio ji
mas, kai jos tam pa dis ku si jų ob jek tu 
ir fak tiš kai yra kves tio nuo ja mos, o 
nė ra be są ly giš kai iš plau kian čios iš 
pa čios re li gi jos ab so liu taus auto ri
te to, pa tai ko, ma no ma ny mu, į pro
ble mos ner vą. Jei gu ver ty bę kaip 
to kią mes iden ti fi kuo ja me kaip tam 
tik rą iš skir ti nį sta tu są tu rin tį dy dį, 
tai įro do, kad mes tu ri me ga li my bę 
rink tis. Šia pras me re li gi ja, žiū rint 
iš jos pa čios per spek ty vos, ver ty bių 
ne tu ri. Ji pre ten duo ja į vie ną, ab so
liučią ir ne da lo mą tie są, ga lio jan čią 
be sąly giš kai. Mes ga li me kal bė ti apie 

re ligi ją kaip ver ty bę, ar ba, ge riau siu 
at ve ju, apie tam tik rą ver ty bes im pli
kuojan čią tra di ci ją, ku rios šak nys yra 
re li gi nės. Bet ta da rei kia pri pa žin ti, 
kad da bar pa si rink da mi ją kaip ver
ty bę, re mia mės ne jos re li gi ne kil me, 
o ra cio na liai su vo kia ma nau da. To dėl 
pa ti są vo ka – re li gi nė ver ty bė – kve pia 
anach ro niz mu. To kiu at ve ju ma nau, 
kad mū sų są ly go mis kal bė ti tiek apie 
krikš čio niš ką mo ra lę, tiek ir apie jos 
sklei di mo bū dus yra be pras miška. 
Ne nei giu, kad Baž ny čia tu ri rū pin tis 
mo ra li niu ug dy mu, bet tai sa vai minis 
re zul ta tas, jei gu jai se ka si vyk dy ti 
tik rą ją pa skir tį – skelb ti Evan ge li
ją. Vienin te lė pra smin ga ga li my bė 
šiuo at ve ju lie ka pats krikš čio niš kas 
ti kėjimas...

Tarp At ėnų ir Je ru za lės

Ant ra se si ja bu vo skir ta re li gi jai ir 
fi lo so fi jai; be je, ji su trau kė di džiau sią 
klau sy to jų bū rį. Vi si pra ne ši mai bu vo 
įdo mūs sa vai me, kaip at ski rų temų ar 
klau si mų pri sta ty mas. Ne keti nu ver
tin ti pra ne ši mų tu ri nio ko kybės, nes 
ne tu riu tam rei kia mos kom pe ten ci jos. 
La biau no rė čiau at kreip ti dė me sį į 
ko mu ni ka ty vią da ly ko pu sę – kuo iš
sa ky tos min tys ga li bū ti reikš min gos ir 
pra smin gos mums čia ir šian dien. 

Ma ri ja oniš čik kal bė jo, kaip ga li mas 
to miz mas šian dien. Iš to kio pa va di
ni mo ti kė jau si iš girs ti apie to miz mo 
reikš mę ir ak tu a lu mą po stmo der no 
są ly go mis, ta čiau, jei gu tei sin gai vis ką 
su pra tau, pra ne šė ja kal bė jo tik apie 
to miz mo in ter pre ta ci jų va rian tus bei 
iš jų ky lan čias pro ble mas. Ne abe jo ju, 
kad to mis tui vi sa tai tu rė jo bū ti la bai 
įdo mu, bet ne ži nau, ar tarp klau sy to jų 
to kių bu vo. Da lius Jon kus su pa žin di no 
su or te gos y Gas se to gel mės ir ti kė ji
mo fi lo so fi ja – pa traukliu in te lek tu a
laus re li gin gu mo mo de liu. Gud riau sią, 
nes sau gią ir ne pa žei džia mą po zi ci ją 
už ėmė To mas So dei ka. Kal bė da mas 
te ma „Ką dar ga li re ligi jos fi lo so fi ja?“ 
ir iš ra din gai kai ta lioda mas ak cen tus 
ant pa va di ni mo žo džių, pra ne šė jas 
san tū riai ko ke ta vo su fi lo so fi jos po
trau kiu ir im po ten ci ja re li gi jos at
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žvil giu. Vis dėl to į pa si maty mą su 
re li gi ja fi lo so fi ja čia at ei ti ne iš drį so, 
nors kvie tė į jį at ei ti ki tus, tai iš da lies 
įvy ko dis ku si jo je. Tad ne pai sant vis 
įter pia mų Kier ke ga ard’o pa ra dok sa lių 
iš ta rų apie ti kė ji mą ir mąs  ty mą, šis 
pa si sa ky mas, gre ta retori nių ir ero ti
nių (pla to niš ka prasme) ving ry bių ir 
dvi pras my bių, nie ko, iš sky rus vi lio nes 
fi lo so fi jos ir religi jos pa si ma ty mui, 
taip ir ne pa tei kė. Nors pa vy ku si pro
vo ka ci ja gal ir yra kaip tik tai, ko bu vo 
ga li ma ti kė tis ir ko, re gis, la biau siai 
ir sie kė pats pra nešė jas. Be lie ka ap
gai les tau ti, kad pats So dei ka ven gė 
įsi kiš ti į vė liau vy kusią jo pra ne ši mo 
iš pro vo kuo tą dis ku si ją.

Šią se si ją bai gė re li gi jos fi lo so fi jos 
gur ma nams skir tas Ri tos Šer py ty tės 
pra ne ši mas apie re li gi ją fi lo so fi jos 
post me ta fi zi nė je per spek ty vo je. Ma no 
gal va (ku ri čia pa si ro dė esan ti ribo tos 
dar bi nės at min ties), to kio po bū džio 
pra ne ši mas, pa si žy min tis min ties 
kon cen truo tu mu ir ne trum pais sa ki
niais, la biau tin ka straips niui, ne gu 
kon fe ren ci jai. Ko mu ni ka ci ją sun ki no 
dar ir tai, kad šių in te lek tu a lybių te ko 
klau sy tis po ki tų de vy nių pra ne ši mų. 
Kiek su pra tau, kal ba ma čia bu vo apie 
da bar ti nę po stme ta fi zi nę re li gi jos fi lo
so fi jos si tu a ci ją, po Ap švie tos re li gi jos 
kri ti kos žlu gi mo, po ap mi ru sio Die vo 
mir ties skel bi mo, be ieš kant nau jų 
trans cen den ti nių fun da men tų, ban
dant at si rem ti į Mar ti no Hei deg ge rio 
fi lo so fi jos re li gi nę „po teks tę“, to liau 
plė to ja mą po stmo der no są ly go mis, 
kaip an tai ban do tai da ry ti ita lų mąs
ty to jas Gian ni Vat ti mo. Ne ste bi na, 
kad ir ši te ma ti ka dis ku si jos dė me sio 
ne su si lau kė, gal būt dėl jau mi nė tų 
tech ni nio po bū džio prie žas čių, o gal 
to dėl, kad šios te mos rea  li jos, nors 
pro fe sio na liam mąs ty to jui ir la bai ak
tu a lios ir ma si nan čios, ne pro fe sio na lui 
ga na (ne sa kau, vi siš kai) sve ti mos, 
jei gu žiū rė si me iš mū sų lie tu viš kų 
teks tų ir kon teks tų per spek ty vos. Šia 
pras me po stmo der nas su sa vo slo gu
čiais mums yra eg zo tiš ka im por ti nė 
pre kė, bet ne mū sų dva sinį ir in te lek
ti nį kli ma tą už pil dan tis oras, ku riuo 
kvė puo ja vi si. 

Po pra ne ši mų vy ku si dis ku si ja ne
bu vo la bai vy ku si ta pras me, kad ke
liant klau si mą apie tai, kaip ga lė tų 
su si kal bė ti re li gi ja su fi lo so fi ja, ne bu vo 
klau sia ma, apie ką ir kodėl jos turė tų 
kal bė tis. o bū tent nuo to pri klauso, 
ar mes ga li me bū ti ir At ėnų, ir Je ru
za lės pi lie čiai, anot vie no dis ku si jos 
da ly vio vaiz din go pa reiš ki mo, ar tik 
ar ba – ar ba. 

Jei gu su si kal bė ji mas su pran ta mas 
kaip ga li my bė ar net są ly ga re li gi ją 
skleis ti, ki taip ta riant, kal bė ti apie 
re li gi ją taip ir tam, kad ja bū tų ga li ma 
pa ti kė ti ar įti kė ti, tai toks tiks las at ro
do la bai abe jo ti nas. Ge riau siu atve ju 
fi lo so fi ja ga li at ver ti erd vę ti kė jimui 
ar ba pa ro dy ti ra di ka laus ni hi liz mo ne
ga li my bę. Bet tai tik for ma lūs da ly kai. 
Re li gi jos tu ri nys ne ga li bū ti fi lo so fi jos 
ob jek tas. Ar ga li ma lo giš kai pa grįs ti ir 
ve ri fi kuo ti, pvz., Kris taus at pir ki mo 
au ką? Ar ga li ma lo giš kai pa aiš kin ti 
Die vo mei lę ir įro dy ti jos nau dą? Net 
ir įro džius jos gė rį ar nau dą, pa čios 
mei lės tai ne su kurs, nes rem  da mie si 
lo gi ka mes ga li me su pras ti, bet ne 
my lė ti ar ti kė ti. 

Pa na šu, kad šiuo klau si mu su ka ma
si apie se ną pro ble mą tarp pri gim ti nės 
te olo gi jos, ku ri grin džia ma lo giš kais 
sam pro ta vi mais (kla si ki nis pa vyz
dys – To mo Ak vi nie čio Die vo bu vi mo 
įro dy mai), ir ap reiš ki mo te ologi jos, 
ku ri re mia si ti kė ji mu kon tin gen tiš ku 
Die vo ap si reiš ki mu is to ri jo je. Šis kon
flik tas ar ba di le ma pa si ro do vis ki tais 
pa vi da lais – ži no ji mas ir ti kė ji mas, 
pro tas ir ap reiš ki mas, ima nen ci ja ir 
trans cen den ci ja, kul tū ra ir re li gi ja ir 
t. t., ir yra ge ro kai se nes nis už pa čią 
Krikš čio ny bę. Ne dvip ras miš kai jis 
iš ky la jau Se no jo Te sta men to lai kais, 
pa gim dy tas va di na mo sios iš min ties 
kri zės, kai veiks mo ir pasek mės dės niu 
pa rem tas ti kė ji mas pra dė jo ne be ati
tik ti re a ly bės. Nau ja ja me Te sta men te 
apie tai kal ba Pau lius, ku rio skel bia
mas nu kry žiuo tasis Kris   tus grai kams 
tė ra kvai lys tė, o žy dams – pa pik
ti ni mas. Pa sau lio iš min tis, pa sak 
Pau liaus, prieš Die vą pa si ro do kaip 
kvai ly bė. Anks ty vie ji Bažny čios Tė vai 
ir apo lo ge tai vi saip sie kė pa liau bų tarp 

pro to ir ap reiški mo, įro di nė da mi, kad 
tik ro ji fi lo so fi ja ne pri eš ta rau ja, bet 
įro do ap reiš ki mo lo giš ku mą, scho
las ti ka ban dė – ne be re zul ta tų – šią 
tai ką įtvir tin ti, nors tai ir bu vo „šal
to jo ka ro“ tai ka, ku rią ne gai les tin gai 
de mas ka vo re for ma ci ja su Liu te riu 
prie ša ky je. Ap švie ta šven tė įsi vaiz
duo ja mą per ga lę prieš re ligi jos ira cio
na lu mą – da bar šios šventės pa gi rių 
me tas, va di na mas po stmo der nu. Mat 
ima aiš kė ti, kad ko vo to jas, nu ga lė jęs 
prie šą, pats ne iš ven gia mai už ima jo 
vie tą ir tam pa tuo, prieš ką jis pats 
anks čiau ko vo jo.

Ką vi sa tai by lo ja? Čia rei kė tų 
ieško ti pra smin go klau si mo, ar ba, 
re mian tis her me neu ti ne lo gi ka, po 
vi su daly ku už slėp to at sa ky mo, ku
ris pa gimdo klau si mą. Vie na ver tus, 
aiš ku, kad re li gi ja ir fi lo so fi ja – tai du 
skir tin gi bū ties mo du sai su ne su de ri
na mo mis me to do lo gi jo mis (jei gu tam 
tik rą re li gijos sis te mą pa grin džian tį 
prin ci pą ap skri tai ga li ma va din ti me
to do lo gi niu). Ki ta ver tus, prieš mus 
ne nu gin či ja mas fak tas, kad jau nuo 
He rak lei to ir Pla to no iki Wit tgens
tei no ir Hei deg ge rio po stme ta fi zi nio 
mąs ty mo pa žen klin to je fi lo so fi nė je 
erd vė je klausi mas apie Die vą – ne pai
sant skir tingos šio žo džiome ta fo ros 
in ter pre ta ci jos – vis dėl to ne nu mi rė, 
kaip anks čiau skel bė Ap švie ta, o vi sai 
ne se niai – ir prag ma tiš ko ji ana li ti nė 
fi lo so fi ja. Šio fak to ig no ruo ti ne ga li ma, 
be lie ka pa si steng ti jį su pras ti. Gal vis 
dėl to pats fi loso fa vi mas sa vo pri gim ti
mi yra ne kas ki ta kaip tam tik ra re li
gin gu mo for ma? Kaž kas ver čia žmo gų 
kel ti baig ti nio at sa ky mo ne ga lin čius 
tu rė ti klau  si mus apie eg zis ten ci jos 
pras mę ir tiks lą. Hei deg ge rio, ir ne 
vien jo, sa ky mu, bū tis ne bū ties aki
vaiz do je iš gy ve na bai mę ir rū pes tį, 
ku rie ir ver čia klaus ti iš es mės. Kal
bė da mas apie ne bū ties ir mąs ty mo 
ar ba fi lo so fi jos san ty kį, Han sas Ge
or gas Ga da me ris yra pa tei kęs įdo mią 
min tį: „Mąs ty mui, no rin čiam mąs ty ti 
mir tį ją ati tin kan čiu bū du, at ro do, 
ne lie ka nieko ki ta kaip mąs ty ti pa čią 
bai mę, ar ba, tiks liau pa sa kius, pa čią 
bai mę pri pa žin ti kaip mąs ty mą“.
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K u l t ūr a

Vie ną iš sa miau sių šios te mos ana
li zių mū sų lai kais pa tei kė fi lo so fo 
Will hel mo Weis che de lio vei ka las Der 
Gott der Phi lo sop hen: Grund le gung 
ei ner Phi lo sop his chen The o lo gie im 
Zei tal ter des Ni hi lis mus (Darm stadt, 
1971–1972). Pa sak jo iš va dos, fi lo so
fi nė te olo gi ja reiš kia si kaip klau si 
mas apie klau sia my bės IŠ KUR kil mę. 
Weis che de lis tai va di na Die vu: Gott als 
das Von wo her der Frag lich keit. Ta čiau 
ši ra di ka li klau sia my bė, jos tu ri nys 
iš si se mia su vo ki mu, kad Von wo her, 
ar ba Die vas, lie ka pa slap tis, kad lie ka 
tik pa čios klau sia my bės fak tiš ku mas 
ir kad žmo gui ne lie ka nie ko ki ta, 
kaip šią pa slap tį pri pa žin ti. Ta čiau 
šis fi lo so fų Die vas nėra krikš čio nių 
Die vas. Iš krikš čio niš kos po zi ci jos 
žiū rint, tai ap skri tai ne Die vas, vei

kiau klau si mas apie Die vą, erd vė ir 
ga li my bė Die vui...

Tur būt ir re li gi ją, ir fi lo so fi ją, ne
pai sant jos skir tin gų kal bė ji mo bū dų 
ir Die vo sam pra tų, sie ja tas pats pa
tir ties šal ti nis – bai mė ir nuo sta ba 
būties ir ne bū ties aki vaiz do je, pa
gim dan ti am ži nos ir iš lais vi nan čios 
tie sos troš ki mą. Vie na ei na į ją per 
logi ka pa rem tą pa ži ni mą, ki ta – per 
ap reiš ki mu pa rem tą ti kė ji mą. Bū da
mos ab so liu čiai prie šin gos sa vo pri
gimti mi, jos ne ga li ap si ei ti vie na be 
ki tos. Šia me ke ly je joms lem ta bū ti 
są jun gininkėmis, ne pai sant jų po
trau kio kon ku ruo ti, de monst ruo jant 
sa vo pra na šu mus. Idant ins tru men tas 
su skam bė tų, rei kia, kad juo kas nors 
gro tų, o kad su skam bė tų me lo di ja, dar 
rei kia ir kū ri nio...

Šie met su ka ko 200 me tų nuo Mo tie
jaus Va lan čiaus (1801–1875) – Že
mai čių vys ku po, te olo go, re li gi nių 
raš tų au to riaus, ra šy to jo, is to ri ko, 
švie tė jo – gi mi mo. Jis daž nai va di na
mas „ryš kiau sia žvaigž de mū sų XIX a. 
is to ri jos dan gu je“ (Vac lo vas Bir žiš ka); 
jo įta ka pra si skver bė į vi sas Lie tu vos 
gy ve ni mo sri tis. Jis va di na mas ir tau
tos blai vin to ju, ir su ma niu ko vo to ju 
prieš ru si fi ka ci ją, ir lie tu vių gro ži nės 
pro zos pra di nin ku. Vaiž gan tas „Pra
gied ru liuo se“ Va lan čių pri sta to kaip 
tau tos did vy rį. Į jį žvilgs nius krei pė 
po etai „že mi nin kai“, jo po vei kį pa
brė žė Vy tau tas Ma čer nis, Al fon sas 
Ny kaNi liū nas. Mar ce li jus Mar ti nai tis 
sti li za vo pa grin di nį Va lan čiaus gro ži
nės kū ry bos prin ci pą – di dak tiš ku mą. 
So vie ti nės prie spau dos me tais ku ni
gams jo au to ri te tas bu vo di džiau sias 

rams tis. Va lan čius daž nai va di na  mas 
Že mai čių Di džiuo ju, o XIX a. vi du rys 
api bū di na mas kaip Va lan čiaus epo
cha. Kas su da ro Že mai čių vys ku po 
di dy bę? Kas jį sie ja su da bar ti mi? Kuo 
jis ak tu a lus Baž ny čiai, vi suo me nei, 
kul tū rai? Ar su vo kia me Va  lan čiaus 
kaip „ide a laus vys ku po“ as me ny bės 
ir dar bų vi su mą? Kas lė mė jo veik los 
sėk mę ir efek ty vu mą?

Apie Mo tie jaus Va lan čiaus ir da bar
ties są sa jas ma lo niai su ti ko pa kal bė ti 
prof. VandaZaborskaitė, dr. An ta nas 
Ku la kaus kas, dr. PauliusSubačius, 
Že mai čių vys ku pys tės mu zie jaus Var
niuo se di rek to rius An ta nas Ivins kis, 
kun. Ju lius Sas naus kas OFM.

VandaZaborskaitė. Ma ne la bai nu
džiu gi no žur na lo ini cia ty va pa kal bė ti 
apie Mo tie jų Va lan čių ir da bar tį.

Kuo ak tu a lus 
Mo tie jus Va lan čius?

Va lan čiaus su kak tu vės – la bai reikš
min ga da ta ir Baž ny čiai, ir kul tū rai, 
ir vi suo me nei. Bet man at ro do, kad 
Valan čius yra vi siš kai ne ak tu a li zuo
tas. Per mi nė ji mus jis bu vo api bū di
na mas kaip švie tė jas, blai vin to jas, 
ži no ma, Baž ny čios at nau jin to jas, 
ta čiau vy ra vo is to ri nis po žiū ris. o 
klau si mas, ką Va lan čius reiš kia da
bar čiai, ga li ma sa ky ti, be veik ne pa
ju din tas. Pa pras tai iš ke lia ma jo, kaip 
blai vin to jo, veikla, bet tai, man at ro do, 
sri tis, kur Žemai čių vys ku pą ga li ma 
ma žiau siai su ak tu a lin ti, nes nei jo 
veik los me to dai, nei mo ty va ci ja da bar 
ne tu ri reikš mės. Čia yra ne ati ti ki mas 
tarp to, kas Va lan čius bu vo sa vo lai ku 
ir kas yra šian dien. Ką ga li ma pa sa
ky ti apie Va lan čių ir Baž ny čios vie šą jį 
vei ki mą? Pvz., lab da ra, ka ri ta ty vi nė 
veik la yra svar bus Baž ny čios veik los 
ke lias, bet Va lan čiui tai ne la bai bū
din ga, nes jis ne mė go uba gų, iš mal
dos. To kio vei ki mo pa tro nu Va lan čius 
ne ga lė tų bū ti.

Dar vie nas as pek tas – Va lan čius 
kaip švie tė jas daug svar bes nis ne gu 
Va lan čius – špi to lių sta ty to jas. Daug 
švie ti mo žmo nių bu vo nu si vy lę, kai 
šven čiant Lie tu vos mo kyk los 600ųjų 
me tų ju bi lie jų ne bu vo leis ta prie ka
ted ros pri tvir tin ti pa min kli nės len tos. 
Net ne ži nau, ko dėl.

PauliusSubačius. Per Va lan čiui 
pa mi nė ti skir tus ren gi nius daž nai 
buvo kal ba ma apie tai, kas ne ati tin ka 
istoriš ko jo pa veiks lo. Vys ku pas buvo 
pri  sta to mas kaip di dak tiš kus ap sa 
kymė lius kū ręs ra šy to jas, iš reiš kęs 
pri mi ty vų liau diš ku mą. Kon cer ta vo 
pseu     do tau ti niai „Lie tu vos“ sti liaus 
an sam bliai, nors Va lan čius yra ro dęs 
subti laus dė me sio au ten tiš kai et nog  ra  fi
jai, o jo ra šy mo sti lius by lo ja apie są sa jas 
su gai va liš ku že mai čių fol klo ru.

V.Z. Gal aki vaiz džiau sia są sa ja 
tarp Va lan čiaus lai ko ir da bar ties: 
tai vi suo me ni nio so cia li nio lū žio epo
chos – bau džia vos pa nai ki ni mas bei 
nau jų lai kų pra džia ir so viet me tis 
bei nau jas lai ko tar pis. Ypač įsi dė mė
ti nas jo po žiū ris į kai mie tį. Jis ug dė 
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lan čiui ne bū din ga prieš prie ša tarp 
aris tok ra tiš ku mo ir de mok ra tiš ku mo. 
Ne slėp da mas sa vo liau diš kos kil mės, 
jis bu vo sa vas žmo gus ba jo rų sa lo nuo
se, t. y. su vo kė, kad no rint ką nors 
pa da ryti, rei kia „žais ti“ pa gal sa vo 
me to tai syk les. Bet kar tu Va lan čiaus 
nuo sta ta by lo jo: da bar vi si (ir vals tie
čiai) tu ri me bū ti kaip as me nys po nai. 
Tai gi jis pri pa ži no, jog rei kia keis ti 
ste re o ti pi nius, iš bau džia vos iš plau
kian čius žmo nių san ty kius.

P.S.Kuo Va lan čius kaip vys ku pas 
ga lė tų bū ti Baž ny čiai pa vyz dys da
bar ti nių pi lie ti nių įtam pų aki vaiz do
je? Jis ne pa lai kė vie nos vi suo me nės 
gru pės, bu vo visų ti kin čių jų ka ta li kų 
ga ny to jas. Va lan čiaus pa sto ra ci niuo
se laiš kuo se „Po nai“, kaip įpras ta, 
ra šomi di dži ą ja rai de, bet laiš ke apie 
ren gia mą bau džia vos pa nai ki ni mą 
„Žmo ne liai ar to jai“ jau taip pat ra
šo ma di džią  ja rai de. Po to ir „Po nai“, 
ir „Vals tie čiai“ – jau taip pat ra šo mi 
di dži ą ja rai de.

A.I.Svar biau sia, kad Va lan čius tą 
vals tie čių oru mą de fac to ir pa kė lė.

Ju lius Sas naus kas. Džiau giuo si, kad 
da bar Va lan čius „iš to ak tu a lu mo tar si 
iš im tas“. Juk Baž ny čiai so vie ti niais 
lai kais jis bu vo vi sų pir ma ko vo to jas 
prieš ru si fi ka ci ją ar ba blai vy bės apaš
ta las. Pirmoji Va lan čių tu ri at ras ti 
pa ti Baž ny čia, juk jis bu vo vys ku pas, 
te olo gi jos moks lų dak ta ras, dės ty to
jas. Tad de rė tų kal bė ti ne tik apie jo 
iš min tį ir veik lu mą, bet apie jo ti kė ji
mą, Evan ge li jos su pra ti mą. Va lan čius 
da bar ak tu a lus kaip evan ge li zuo to jas, 
ap iman tis blai vy bę, švie ti mą, ūkį, ver
slą. Šiuo me tu tokio ga ny to jo ne tu ri me 
ir ne ži nia, ka da jis bus. Va lan čius 
la bai ge rai bu vo su si pa ži nęs su sa vo 
vys ku pi jos pa ra pi jo mis, Su tvir ti ni mo 
sak ra men tą su tei kė dau giau kaip 600 
tūkst. žmo nių. Tuo Že mai čių vys ku po 
ka pi ta lu gy ve no dar ne pri klau so ma 
Lie tu va. To dėl jo su siau ri ni mas, vie
nos ku rios jo veik los sri ties iš kė li mas 
truk do su vok ti vi są Va lan čių. 

Juo zas Amb ra ze vi čius yra ra šęs, 

ini cia ty vų, veik lų, ver slų žmo gų, ne 
lab da ros ad re sa tą, o to kį, ku ris pats 
no rėtų ir mo kė tų sa vo gy ve ni mą tvar
ky ti. Šia pras me vys ku pas ga lė tų bū ti 
ver slu mo (smul kio jo ver slo) pa vyz džiu 
ir glo bė ju, taip pat pa vyz džiu, kaip 
ug dy ti pi lie ti nę vi suo me nę. Va lan čius 
mo kė švies tis, steig ti slap tas mo kyk las 
(knyg ne šių są jū dis), ga lų ga le kur ti 
blai vy bės, ro ži nio bro li jas, tre ti nin kų 
or ga ni za ci jas, pra ti no kai mo žmo nes 
or ga ni zuo tis.

Va lan čius ak tu a lus dar ir tuo, kad 
šo ki ra vo sa vo me to dva ri nin ki ją, nes 
bu vo mu ži kų vys ku pas, orien tuo tas 
į že muo sius pla čiuo sius vi suo me nės 
sluoks nius. Ga li ma sa ky ti, jis su lau žė 
ga na tra di ci nį Baž ny čios ry šį su val
dan či ą ja vi suo me nės vir šū ne. o da bar 
Lie tu vo je aki vaiz di Baž ny čios są sa ja 
su de ši nio sio mis po li ti nė mis jė go mis. 
Pa čiai Baž ny čiai, man at ro do, bū tų 
svar bu pa ro dy ti, kad krikš čio niš ko s 
ver ty bės pui kiai de ra ir su kai rią  ja 
vi suo me nės orien ta ci ja.

AntanasIvinskis. Va lan čiaus ju bi
lie jui skir ti ren gi niai vy ko Vil niu je, 
Klai pė do je, Kre tin go je, Tel šiuo se, 
Var   niuo se, Šiau liuo se, Plun gė je (be
veik vi sur čia bu vo su reng ti mi nė ji mai, 
kon fe ren ci ja). Ryš kiau sias įspū dis 
bu vo Var niuo se, kur pa ti at mos fe ra 
– ne su me luo ta, tik ra. Pvz., čia pa si
klau sy ti moks li nių pra ne ši mų at ėjo 
apie 100 bran džių var niš kių.

Ki tur vy ra vo mi nė ji mų ste re o ti pai: 
kai Va lan čius su klup dė tau tą „Pul kim 
ant ke lių“, taip vi si ir te be niū niuo ja 
odes liau dies vys ku pui. o iš tik rų jų 
Va lan čius bu vo la bai aukš to me ni nio 
sko nio žmo gus (pvz., jo re zi den ci ją 
Var niuose puo šė Pran ciš kaus Smug
le vi čiaus pa veiks lai). Ir mi nė ji mų 
sti lis tika tiesiog ne ati ti ko tik ro jo 
Va lan čiaus, jo in te re sų, pa žiū rų. Ga
li ma aiš kiai justi, kur Va lan čius yra 
gy vas, o kur per di džių jų jo kul tū ros 
pro jek tų pri va ti zuo tas idė jas tik vaiz
duo ja mas toks. Dar ne su pran ta ma, 
kad jis bu vo ne tik mu ži kų vys ku pas, 
bet ir aris tokra  tas.

At ro do, prie Va lan čiaus mi nė ji mui 
skir tų ren gi nių pri si dė ju sios įstai gos 

ir or ga ni za ci jos vi sų pir ma sten gė si 
pa tai sy ti sa vo fi nan si nius rei ka lus 
ir gau ti kuo dau giau lė šų sa vo po
rei kiams. Su pran ta ma, ta da sun ku 
pa rem ti di des nius pro jek tus, iš sky rus 
raš tų lei di mą ir pa min klą Va lan čiui.

An ta nas Ku la kaus kas. Čia ga li ma 
kal bė ti apie is to riz mo prin ci pą: ar 
adek va čiai pa žįs ta me tik rą jį Va lan čių. 
Ma si nis men ta li te tas di dži ą sias is to
ri nes as me ny bes su pran ta pa kan ka
mai su pri mi ty vin tai. Ir šiuo po žiū riu 
ki taip ne ga li bū ti. Tai mąs ty mas pa gal 
kli pų lo gi ką.

Ga liu pa sa ky ti, kad dar maž daug 
prieš 15 me tų lan kan tis Var niuo se jau
tė si, jog čia Va lan čius gy vas. Kal bant 
apie žy mių is to ri nių vei kė jų di du mą, 
rei kia pa sa ky ti, jog jį ap skri tai le mia 
as me ny bės in teg ra lu mas ir tai, kiek 
ji ati tin ka sa vo lai ko tar pį. Tu rint 
ome nyje Va lan čių, tai jis vi sa gal va 
pra no ko gy ve na mo me to ba jorų ir 
vals tie čių men ta li te tą. Že mai čių vys
ku po bū din giau si bruo žai – iš min tis ir 
veik lu mas vi so se sri ty se. Tai su vo kė ir 
jo am ži nin kai: tiek prie ši nin kai, tiek, 
ko ge ro, pa ti liau dis. Ca ro val di nin kų 
do ku men tai prieš 1863 m. su ki li mą 
liu di ja, kad Va lan čius – di di as me
ny bė, XIX a. šia me kraš te įsi šak ni jęs 
ne kves tio nuo ja mas au to ri te tas. Ir 
ru sų val džią tai at gra sė im tis prieš Že
mai čių vys ku pą ko kių nors rep re si jų, 
nors nie kam ne bu vo pa slap tis, kad jis 
vei kė prieš ją. To kių as me ny bių bū na 
la bai re tai.

A.I. Va lan čiaus keis tą di du mą rodo 
ir to kie fak tai. Kun. An ta nas Juo za pa
vi čius prieš ka rą kle bo na vo Var niuo se 
(mi rė 1940 m.) ir su rin ko Va lan čių 
pri si me nan čių žmo nių at si mi ni mus. 
Vys ku po pa veiks las juo se nė ra vie
no das. Vy res ni pri si me na, kad jis 
ries tai nį yra da vęs, jau nes ni kal ba jau 
fan tas ti nius da ly kus – apie Va lan čiaus 
ko vą su bur ti nin kais, de mo nais. Tie
siog ma to me, kaip mi tas at plyš ta nuo 
as mens ir pa ver čia jį mi ti niu sim bo liu 
kaip Vi dur am žiais.

A.K.No rė čiau pa ste bė ti, kad Va
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kad „vys ku pas Mo tie jus jė ga ver žė si 
į dan gų su vi sais ga no mai siais…“. Jo 
tiks las, kad ir kaip tai ba na liai skam
bė tų, bu vo sie lų iš ga ny mas ir Evange
li jos skel bi mas. Da bar yra at si ra du si 
tar si Va lan čiaus su vo ki mo spra ga, 
nes kaip ko vo to jas su sta čia ti ky be jis 
ne ak tu a lus.

V.Z.Vis dėl to sa vo pub li cis ti ko je 
Va lan čius sta čia ti ky bę la bai smer kia, 
tai ypač aki vaiz du šiuo lai ki nia me 
eku  me ni nia me kon teks te.

A.K.Bet rei kia pri si min ti po li ti nes 
ap lin ky bes...

J.S. Ki ta ver tus, vys ku pas la bai 
klau sė po pie žiaus ir vyk dė Va ti ka no 
nu ro dy mus.

V.Z.Sta čia ti ky bė anuo me tu 
bu vo po li ti nis įran kis.

A.K. Ir Va lan čius čia už ėmė 
gy ny bi nę po zi ci ją. Toks griež tas 
po žiū ris bu vo ne ap skri tai į stačia
ti ky bę, o kaip į val džios įran kį, 
nors sta čia ti ky bę ir val džios ins
ti tu ci jas sun ku at skir ti. Žmo gus, 
per si krikš ti jęs sta čia ti kiu, ga lė jo 
ne tik Si bi ro iš veng ti, bet dar ir 
že mės gau ti kur nors Gu di jo je.

J.S.At ro do, ru sų val džia sky rė 
len kus ir lie tu vius ka ta li kus.

A.K. Čia Va lan čius ir gi „žai dė“. 
Nors po li ti ka ne bu vo svar biau sia 
jo veik los sri tis, di des nio po li ti ko 
kaip jis XIX a. ne ma tau, nes jis su
ge bė jo per gud rau ti vi sus, taip pat 
ir ca ro val džios pa rei gū nus.

P.S. Kai da bar kal ba ma apie 
Va lan čiaus san ty kius su val džia, 
at rodo, pa są mo nėje sly pi ne no ras 
ak tu a li zuo ti šį jo veik los as pek tą. 
Aki vaiz du: vys ku pas ben dra vo su ca
ri ne ad mi nist ra  ci ja, kiek rei kė jo, bet 
nie ka da ne per žen  gė aiš kios re li gi niu 
ir vys ku po juris dik ci jos po žiū riu ne
leis ti nų nuo lai dų ri bos, ku rią brė žia 
Baž ny čios mo ky mas ir tra di ci ja. Tad, 

vie na vertus, jis bu vo di dis di plo ma tas 
ir po li ti kas, ki ta ver tus, ne pa pras tai 
princi pin gas ga ny to jas. So vie ti nės ir 
šian die nės Lie tu vos minkš ta kū niš ku
mo kon teks te Va lan čiaus pa vyz dys, 
kaip ga li ma su de rin ti tvir tą stu bu rą 
ir įvairius tak ti nius ma nev rus, ke lia 
per ne lyg daug mo ra li nės at sa ko my
bės di le mų.

J.S. Man jis yra pa vyz dys, ku ris pa
gal Evan ge li ją vi siems ta po vis kuo.

A.K.Prie kaiš tau ja ma, kad Va lan
čius ap ro ba vo lie tu vių mal dak ny ges 
ru siš ka abė cė le. Jo nuo sta ta bu vo: jei 
bus lie tu viš kas raš tas ru siš ka abė cė le 
ir val džia ne si kiš į pa tį tu ri nį, te gu 
bū na. Bet kai pa ma tė, kad tai įran

kis sta čia ti ky bei bruk ti, ta da už ėmė 
aiš kią, tvir tą po zi ci ją. Tad Va lan čiaus 
ne bū tų ga li ma pa va din ti nei ko la bo
ran tu, nei kon for mis tu.

P.S.Vys ku pas tie siog el gė si pa gal 

ka no nus – kol kny go se ne bu vo nie ko 
prie šin go ti kė ji mui, jis dė jo imprima
tur, kai tik at si ra do ne leis ti nų pa tai
sų – at si sa kė tai da ry ti.

V.Z.Va lan čių ga li ma lai ky ti kon
for mis tu ta pras me, kad jis ži no jo, 
ko lauk ti iš ru sų val džios ir kaip jos 
tie siog ne er zin ti. Pa vyz džiui, jis su rin
ko vi sas ru siš kas rub ri ce les, už da rė į 
spin tą, bet jų de monst ra ty viai ne de
gi no. Čia kon for miz mas – tam tik ras 
po li ti nis gud ra vi mas.

A.K. Vis dėl to ca ro val džia ne ly gin
ti na, pa vyz džiui, su Sta li no val dy mu, 
kai bu vo sten gia ma si Baž ny čią iš vi so 
su nai kin ti.

V.Z. Ne abe jo ti na, Va lan čius 
la bai tvir tas Baž ny čios žmo gus, 
bet kar tu jis tu rė jo ir kul tū ri nių 
in te re sų: švie tė jų pa sau lie čių tel
ki mas, do mė ji ma sis tau to sa ka.

A.K. Čia ne rei kė tų at skir ti bu
vi mo Baž ny čios žmo gu mi ir rū pi
ni mo si kul tū ros in te re sais.

V.Z. Ži no ma, tik aš prieš Va
lan čiaus baž ny ti nės veik los ab
so liu ti zavimą.

A.K. Tai pri klau so nuo to, kaip 
su pran ta me baž ny ti nius in tere sus. 
Ar Baž ny čia už si da ro kaip so vie ti
niais lai kais ir lie ka tik ti kin čių jų 
po rei kių ten ki ni mo ins ti tuci ja, ar 
ją su vok si me daug pla čiau...

P.S. Va lan čius ne pri eši no reli
gi nės ir pa sau lie ti nės li te ra tū
ros.

V.Z. Va lan čius ne ap si ri bo jo 
Baž ny čios, ka ta li ky bės rei ka lais, 
apie jį tel kė si ir pa sau lie čiai: Si
mo nas Dau kan tas, Mi ka lo jus Ake

lai tis, Lau ry nas Ivins kis. Va lan čiaus 
veik los sėk mę lė mė ir ne pa ly gi na mai 
di des nis vys ku po au to ri te tas. Jo žodis 
bu vo daug veiks min ges nis anuo me tu 
negu da bar, an tra ver tus, pats Va   lan 
čius bu vo be jo kios mo ra li nės dėmės.

Vincas Grybas. Vysk. Motiejaus Valančiaus paminklo 
eskizas. Gipsas. 1930
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A.K.Va lan čius pa sie kė tai, ko anks
čiau ne bu vo; prieš jį dir bę Baž ny čios 
hie rar chai to skru pu lin gai ir ne sie kė. 
Šiuo lai ki nė je vi suo me nė je toks po vei
kis bū tų ne įma no mas. Bet da bar ti nės 
Baž ny čios už da vi nys – ras ti šių die nų 
vi suo me nę ati tin kan čius veik los me
to dus. Ne pa slap tis, kad Jo nas Gin ti la 
ir ki ti vys ku pi jų val dy to jai da rė kom
pro mi sų su są ži ne. Be to, sėk mę lė mė 
Va lan čiaus veik lu mas ir ge bė ji mas 
or ga ni zuo ti. o prieš pra si žen gė lius 
bu vo nau do ja mi ir įvai rūs mo ra li nio 
spau di mo bū dai.

P.S. Va lan čius ne tik at nau ji no 
dva si nin ki jos su dė tį, per tvar kė ku ri
jos apa ra tą. Kle bo nai, de ka nai bu vo 
„už pil ti“ raš tais, rei ka lau ja ma į nu
ro dy mus ne del siant re a guo ti. Ypač 
svar bios bu vo Va lan čiaus vi zi ta ci jos. 
Su ki li mo iš va ka rė se jis Ro mai pra
ne šė: vi sas pa ra pi jas per de šimt me
tų ap lan kiau ma žiau siai du kar tus. 
Kiek  vie nai vi zi ta ci jai pa ra pi ja ruo šė si 
ke lis mė ne sius, ant ko jų bū da vo pa ke
lia mi ne tik ku ni gai, bet ir vals tie čiai 
bei dva ri nin kai. Ga na pa pras tos ad
mi nist ra vi mo prie mo nės bu vo labai 
veiks min gos, nes tai ko mos sis te min gai 
ir ap gal vo tai. 

A.K. Va lan čius – ne tik pui kus va
dy bi nin kas šiuo lai ki ne pras me, bet 

taip pat mo der nė jan čios vi suo me nės 
vys ku pas, mo der ni za ci jai da vęs ne pa
pras tai stip rų po stū mį.

J.S.Be je, esu ma tęs ke lias tų gau
na mų raš tų re gist ra vi mo pa ra pi jo se 
kny gas. Įdo mu, kad XIX a. ant ro je 
pu sė je ei na laiš kas po laiš ko, pas kui 
jie stai ga dings ta. Kaip vis dėl to Va
lan čius su ge bė jo dva si nin kus pri vers ti 
dirb ti ir im tis at sa ko my bės!

Pa gal vo jau, kad Va lan čius da bar 
ga lė tų įkvėp ti ir Va ti ka no II Su si rin
ki mo nuo sta tas įgy ven din ti, nes tuo 
lai ku jis su Baž ny čia ėjo ko ja ko jon. 
Va lan čiaus – kaip as me ny bės ir kaip 
vys ku po au to ri te tas – vi sai įma no mas 
šian die ni nė je Lie tu vo je. Pa vyz džiui, 
tė vo Sta nis lo vo, mon sin jo ro Ka zi mie
ro Va si liaus ko po pu lia ru mas, nors 
kar tais ir ne svei kas, vis dėl to yra 
įro dy mas, kad žmo nių ku ni gas tu
ri au tori te tą. Žmo nės lim pa prie to 
dva si nin ko, ku rį ma to ren gi niuo se, 
ma to ben drau jan tį su žmo nė mis, ku rį 
laiko sa vu. Po Va lan čiaus Lie tu vo je 
ne bu vo ga ny to jo, vei ku sio taip pla čiai 
ir pa pras tai. Man la bai rū pi, kad Baž
ny čia at ras tų Va lan čių ne kaip siau rą 
mo ra li zuo to ją, blai vy bės apaš ta lą, 
lie tu vy bės gy nė ją, bet kaip eu ro pinio 
mas to ga ny to ją.

ParengėG.M.

Lė tais, bet at kak liais žings niais į 
eže rų, ly gu mų ir po etų ša lį be si brau
nant pa va sa riui, net ir stro piau siam 
skai ty to jui sun ku il gė liau su si kaup ti 
ties gi lia min tiš ką moks lin gu mą spin
du liuo jan čiais to mais. At ver tę kny gą 
ar kul tū ros bū tį bei bui tį ap žvel gian tį 
(kar tais tie siog ap ver kian tį) sa vait raš

tį, ne są mo nin gai krei pia me dro vias  
akis link tvar kin go mis ei lu tė mis iš
dė lio to ar ryž tin gai su lau žy to, ske vel
dro mis pa bi ru sio teks to – ei lė raš čio. 
Po ezi jos si tu a ci ją šian dien daug kas 
lai ko ne pa vy dė ti na – žo džių mu zi ka ir 
pra smių są skam biais be si mė gau jan čių 
keis tuo lių bū re lis lin kęs re tė ti. Ei liuo

Nuovargio ženklai
MAN FRE DAS ŽVIRGŽ DAS

ti nė ra la bai sun ku, be to, Lie tu vo je 
daug raš tin gų ar to kiais sa ve lai kan čių 
žmo nių, o ir gra fo ma nijos po tvy nis, 
iš gąs di nęs ne vie ną li te ratūros kri
ti ką, da bar im tas ver tin ti ati džiau, 
kaip jė ga, ku rią nau din ga pažin ti. 
Dau giau sia pro vin ci jos au di tori ją 
„kul tū ri nan tys“ po ezi jos pa meist  riai 
įtvir ti na leng vai ti ra žuo ja mas ir įsi me
na mas, pla čiai pa sklin dan  čias ma sių 
ver ty bes ir jų mąs tymo stan dar tus. 
Po pli te ra tū ra, le ga li zuo ta At gi mi mo 
lai kais ir at lie pu si il gai bal so ne kė lu
sios vi suo me nės po rei kius, da bar iš 
to lo aki na vir še lių bliz ge siu len ty no se. 
Lei dė jai bei rė mė jai ją pri sta to kaip 
pa pras tų žmo nių nuo tai kų ba ro met
rą (šia me kon teks te de ra pa mi nė ti ir 
sa ky ti nėsdai nuo ti nės kū ry bos „per
liu kus“, „Dvi ra čio žy nių“ kup  le tus) ar 
kaip al ter na ty vą ne su pran ta miems 
šiuo lai ki nių me ni nin kų eks pe ri men
tams (juk ki čo kū rė jai vi sa da ape liuo ja 
į tra di ci jos ir gro žio jaus mą). Lėkš tas 
vul ga ru mas ir pi gus sen ti men ta lu
mas – ge riau siai es te ti nės in tui ci jos 
sto ko jan čią są mo nę vei kian tys dir
gik liai, tad ga nė ti nai rea  li at ro do 
grės mė, kad ma din gus emanci puo tų 
eu ro pie čių gin čus apie po st mo der niz
mo erą ne tru kus ga li nu slo pin ti vi sus 
ašt rius kam pus už glos tan čio ir nuo 
gal vo ji mo prie vo lės iš va duo jan čio gra
fo ma ni jos bal za mo svai gu lys. Lie tu vių 
li te ra tū ri nei tra di ci jai, ku riai, pa sak 
To mo Venc lo vos, ir šiaip ne sve ti mas 
po lin kis į al ko ho li nęar mo ni ki nę sti
lis ti ką, to kio mis ap lin ky bė mis grės tų 
sun kios pa gi rios.

Ko kio mis min ti mis šian dien gy ve
na tie, ku rių sam pro ta vi mai ir kū
ry ba pa sie kia skai ty to ją iš spau dos 
pus la pių, už kly dus į vis re tė jan čius 
poe zi jos va ka rus ar ne ty čia įsi jun gus 
elek tro ni nės ži niask lai dos apa ra tą? 
Tai dau gu mo je in ter viu pa si tai kantis 
klau si mas: kuo gy ve na te, kaip šian
dien jau čia tės, ką ma no te veik ti atei
ty?.. Kū rė jas tur būt ne jau kiai su dre ba 
(„ne gi taip pra stai at ro dau, kad to kia 
svar bi ma no nū die nė sa vi jau ta?“), kar
tais, at virkš čiai, ap si džiau gia ga vęs 
pro gą iš lie ti nuos kau das dėl blo gai 
su tvar ky to pa sau lio (ide a lu, jei jis tu ri 
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si ąs pa ta ri mo, be to, pra by la kal ba, 
ku riai ne rei kia pa šne ko vo.

Yra ir ti kin čių, kad po ezi jos įtai gą 
ga li ma at nau jin ti vien pro zi nė mis 
prie  mo nė mis, per tam sų ir klai dų me
ta fo rų miš ką nu tie sus siu že to, nuo sek
laus pa sa ko ji mo ta ką. Štai Vy tau tas 
P. iš Šven drių pa pras tu tei is to rijai 
apie tai, kaip ne ge rai šven ta die nį kai
my nams ma tant dar buo tis pjūk le liu, 
su tei kia ko ne me ta fi zi nį pa va di ni mą 
„Tuš tu ma“. Esa ma net die no raš ti nio 

po bū džio užuo mi nų, ro dan čių, 
kad są mo nin gai at si sa ko ma dis
tan ci jos tarp fik ci jos ir tik ro vės 
(tai la biau įpras ta iš pa žin ti nei ar 
mo men ti nius įspū džius fik suo jan
čiai po ezi jai): „nuo ry to skai čiau šį 
bei tą ir net ra šiau tą bei šį“3. Pa
si rin kus ne or na men tuo tą kal bą, 
iš sklin da žan rų ri bos. Tai tech
no lo gi jų są my šio lai kais ne at ro do 
itin nau ja: ver lib ras da bar vir tęs 
be veik nor ma, ne var žo ma kū rė jo 
iš raiš kos lais vė, ne bė ra ka no ni
zuo tų ar už draus tų te mų. Vis dėl to 
lais vę žmo nių pa sau ly je ne re tai 
kei čia ni ve lia ci ja, pa si bo dė ji mas 
vi so mis ga li mo mis pra smė mis 
ir įvaiz džiais. Ta da iš ky la teks to 
„iš va ly mo“, me ta fo rų ša li ni mo 
bū ti ny bė, re gu lia riai su reikš mi na
ma (struk tū ra lis tų, pvz., Ju ri jaus 
Lot ma no, nuo mo ne) tam tik rais 
li te ra tū ros is to ri jos rai dos eta
pais. Ma tyt, po etai ėmė jaus ti, kad 
eilė  raš čio struk tū ra ne be at lai ko 
ki tų žan rų ar už teks ti nės tik ro vės 

spau di mo, to dėl ją rei kia keis ti...
Pro ziš kos bui ties įvaiz džių ver ži

ma sis į ei lė raš čio erd vę tra di ci nės 
san klo dos kū rė jų pa ro do mas kaip 
ne ga ty vios da bar ties de struk ty vus 
iš šū kis, į ku rį at sa ky mą pa teiks lai
kas, su vil ti mi pa si tin ka mas nau jas 
tūks tant me tis: „ir ga riū nams geis
mų už si vė rus at si ve ria es mės / [...] 
iki duo nos nau jos ko kį tūks tant me tį 
dar iš kę sim“4. Aiš kiai jau čia ma ver
ty bi nė prieš prie ša, ski ria mas gė ris, 

jam vie nam re zer vuo tą tri bū ną spau
do je). Už šiuos pa si sa ky mus gero kai 
ver tin ges nė ar dau giau pa sa kan ti apie 
au to riaus iš gy ve na mus pa ki li mus ir 
nuos mu kius yra pa ti kū ry ba, jo je pa
skli dę pra smės vie ne tai.

Žodžiai sau pačiam: 
atsigręžimas į buitį ir prozą

Per ver tus po ezi jos pub li ka ci jas, per 
vie ną mė ne sį pa si ro džiu sias įvai riuo
se lei di niuo se, prieš akis iš ky la 
ima go po etae tre men da, ku rią 
se nais lai kais at pa ži no Jo nas Ais
tis – bū ty bė, net su pa čia sa vi mi 
ne ran dan ti ben dros kal bos, ta
čiau dėl to, ki taip nei anks tes nių 
kar tų kū rė jai, per ne lyg ne si sie
lo jan ti: su si tai ko ma su pui kiai 
iš mok ta tie sa, kad ko mu ni ka ci ja 
su ki tais pra smių žais mo da ly
viais nee fek ty vi, vi si pa vi da lai 
re lia ty vūs: „ben  d rau ju su sa vim 
kaip su pa mė nu / ir ne ži nau ką 
iš sa vęs iš si de rėt / pa juo du siu 
se nos pu šies ka mie nu / nu skrie ja 
iš si gan dus vo ve rė“1. Po eto fi gū ra 
ir ei lė raš čio sub jek tas ku rio nors 
ki to au to riaus vaiz duo tė je su
si lie ja, skai ty to jui už krau na ma 
sun ki pa rei ga įsi klau sy ti į čia pat 
eks prom tu ku ria mas me ta fo ras ar 
įsi jaus ti į iš są mo nės srau to gel
mės be si ver žian čio žo džio, ku ris 
per ko šia mas griež tos lo gi kos ar 
lais vų aso cia ci jų tin k lais, jė gą ar 
be jė giš ku mą: „žo džiai tik žo džiai 
kal ba pa pras ta ne pa trau kian ti / kad 
net gėda klau sy tis net gė da / su to kia 
po ezi ja to kiom sky li nė jan čiom gys
lom, krū me“2. At si spy rus nuo gam tos 
ob jek tų (į krū mus ir iš si gan du sias 
vo ve res, aiš ku, žvel gia ma iš ky lau
jan čio mies tie čio aki mis), nuo jų ne
pa nei gia mo kon kre tu mo, ne ria ma 
į iki skaus mo pa žįs ta mą kū ry bi nių 
kan čių van deny ną: su ku ria mas ei
lė raš tis apie ei lė raš tį. Ta čiau po etai 
šiais lai kais nė ra her me tiš ki, kaip 

ga li pa si ro dy ti ne nu ovo kiam di le tan
tui: jie kaip tik at vi rauja, pa teik da mi 
vi suo ti niam dė me siui sa vo „dai nos 
gi mi mo“ ata skai tą – iš kur at ke liau ja 
idė jos, kaip dir ba ma su įvaiz džiais. 
Ne gė da ir pri si pa žin ti ra šant „ne pa
trau kian čia kal ba“, pa de monst ruo ti, 
kaip iš pro zaiz mų iš sun kia ma juo se 
glū dinti ener gi ja. Gam to je ap tin ka ma 
kai ta, spon ta niš kas pra das, svar bus 
be si prie ši nant tvar kin gai kla si ki nei 
poe ti kai (ne aiš ku, ko sie kia ma mez

gant ko mu ni ka ci ją su sa vo al ter ego: 
„ir ne ži nau ką iš sa vęs iš si de rėt“), 
ta čiau (bent jau An ta no A. Jo ny no 
at ve ju) at  si žvel gia ma ir į for ma li ą ją 
tra di ci ją: pa si ren ka mas iš ban dy tas 
so ne to mo de lis, li te ra tū ros is to ri jai 
reikš min ga erd vė (Vei ma ras). o štai 
ki tas au to rius (Gin ta ras Bleiz gys) 
už ima radi ka les nę po zi ci ją: krei pia si 
į ne iš vaiz dų krū mą (šian dien ka te go
riš kai ven gia ma kal bė tis su ro že ar 
lau ro me džiu), nors ir ži no ne su lauk

Iliustracija Donaldo Kajoko eilėraščių rinktinei 
„tylinčiojo aidas“. 1988. Dail. alfredas Žalys

1 Jo ny nas a. a., „Du Vei ma ro so ne tai“, in: 
ŠiaurėsAtėnai, 2001 03 10, Nr. 10, p. 2.

2 Bleiz gys G., „Gam tiš ka sis“, in: Šiaurės

Atėnai, 2001 03 03, Nr. 9, p. 2.
3 Vy tau tas P. iš Šven drių, „tuš tu ma“, in: Lite-

ratūrairmenas, 2001 03 09, Nr. 10, p. 4. 

4 Ba liu ko ny tė O., „Iš prieš auš rio kuž de sių“, 
in: ŠiaurėsAtėnai, 2001 03 03, Nr. 9, p. 7.
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tvar ka ir blo gis, pa lai du mas: „es mės“ 
ir „ga riū nai“. So cia li nio gy ve ni mo 
at gra sios re a li jos, nuo ku rių ne nu si
su ka ma au ten tiš kos tie sos var dan, 
to je pa čio je stro fo je su si sie kia su 
ar cha ji ne lie tu vių pa sau lė vaiz džio 
at ra ma – duo nos sim bo li ka. Tai gi 
onės Ba liu ko ny tės ei lė raš ty je už
ašt ri na ma po etiz mų ir pro zaiz mų 
prieš prie ša, įkvė pi mo se mia ma si iš 
įtam pos. Ka dan gi prie šin gų pra dų 
ko va be ga li nė, tai ir įkvėpi mo iš tek
liai at ro do ne iš sen ka mi.

Spau dos pus la piuo se de biu tuo
jan čių jau nų po etų kū ry bo je eti nę 
įtam pą, ap sau gan čią dva sios pa sau lį 
nuo su by rė ji mo, kei čia jau iš nars ty
tos tik ro vės vaiz das: pla čiai po ly ri
nio sub jek to aki ra tį pa by ra daik tų 
nuo laužos, lai ko ir erd vės orien ty rai 
blan kūs ir at si tik ti niai. Vie na po etė, 
lip dy da ma įvaiz džių ko lia žą, taip pat 
mi ni es mę, nors lie ka ne aiš ku, ką ji 
čia žy mi: „Ar tė ju link vi nies smai ga
lio, / Tuš čių laik raš čio pa strai pų, / 
Bal tų nak tų pa si ro dy mo / Šiau rės pa
švais tės es mė je“5. Tuš tu mos, trū ku mo 
jaus mas, ku rį iš reiš kia bal ta spal va, 
sie no je įkal ta vi nis be pa veiks lo, taip 
pat ky la iš es mės pa ty ri mo, nors po etė 
ir pri pa žįs ta ar tė jan ti link ri bos, už 
ku rios pra smi nės at ra mos ne ten ka 
au to ri te to.

Stabtelėjimas ištuštėjusioje 
vietovėje

Nuo var gio at mos fe ra dvel kia iš 
nau  jau sių Do nal do Ka jo ko ei lių. Klau
sia ma sa vęs ne tik kur ei ti, bet ir ap
skri tai, ar žy gis tu ri pras mę. Ko vos ir 
ieš ko ji mų įkarš tis at vė sęs, pa si ti kė ji
mas sa vo ga lia iš ga ra vęs, bu vęs he ro
jus apa tiš kai ap mąs to sa vo ka riau nos 
lė tą žlu gi mą: „Ar mums ver ta ke liau ti 
to liau? / pail sai? mir ti nai pail sau / 
būg nai tra ta ty liau ir ty liau / tar tum 
sau“6. Ga li ma nu ma ny ti, kad po etas 
silps tan čio ka ro va do me ta fo ra šif ruo ja 
nū die nę si tu a ci ją – in telek ti nių pa jė gų 

iš se ki mą, bū din gą pre ten den tams į au
to ri te to po zi ci ją (tarp me ni nin kų pla
čiai pa pli tęs „am ži no opo zi cio nie riaus“ 
vaid muo). Ki ta ver tus, tai ir in ty maus 
at vi ru mo aki mir ka: pa ki liais po smais 
šau ki ąs tau tą dai nius nū nai at ro dy
tų lyg koks ana ch  ro niz mas. Mo der ni 
po ezi ja ap skri tai ven gia re to ri nių 
krei pi nių, daug daž niau tie siog klau
sia ma ir sau ty liai at sa ko ma. Kū rė jas 
ne su tin ka bū ti skai ty to jo ved liu, jis 
ren ka si Ry tų iš min čiaus po zą: svar
bu įsi klau sy ti į save, nes pa si ti kė ti 
ga li ma vien sa vo jus lė mis ir po ty riais; 
kal ba tu ri bū ti tau pi, rei kia ke liais 
štri chais api brėž ti įspū dį ar nuo tai ką, 
ne pa si duo ti tuš čia žo džia vi mo pa gun
dai. Iš at ski ros fra zės ga li ma iš skir ti 
su dė tin gą fi lo so fi nę po teks tę, nors ir 
pa slėp tą po papras tų, gal net ba na lių 
įvaiz džių ap val ka lu. To kia po ezi ja 
skai to ma lengvai, ta čiau su pras ti ją 
sun ku: in terpre tuotojas daž nai ap si
gau na pa veik tas pa vir ši nės kas die nių 
žo džių įtai gos. Šio ti po ei lė raš čiuo se 
ven gia ma stip rių aist rų, šo ki ruo jan
čių po sū kių – prieš iš ta riant min tį, ji 
ge rai ap mąs to ma, to dėl at ro do, lyg 
skai ty tum įdė maus fi lo so fo, ste bin
čio ne pa liau ja mą gam tos ir žmo nių 
pa sau lio kai tą, pa sta bas. 

Dva si nio iš si sė mi mo pa jau ta, kaip 
ži nia, mąs ty to jų ap lin ko je bū na pato
gus at spa ros taš kas pra dė ti dia lo gą 
apie vis ką ar dan tį lai ką. To kie pa šne
ke siai iki ga lo ne ap rė pia ir ne iš spren
džia pro to ga li my bes pra noks tan čios 
pro ble mos, gal būt to dėl svars ty mai 
apie nu si vy li mą pri klau so am ži nų jų 
žmo ni ją ne ra mi nan čių te mų ra tui. 
At si dė ji mas pra džios ir pa bai gos, 
pra s mių ir be pras my bės re flek si joms 
kar tu tu rė tų ro dy ti ir kū rė jo pa siek tą 
idėji nio bran du mo ly gį; jam jau ne be
tin ka pa si duo ti vi di niam bal sui, be 
užuo lan kų ver ti nan čiam kū ry bi nių 
pa stan gų re zul ta tą: „kad net gė da 
klau sy tis net gė da“ (Bleiz gys). Tie
sa, ir me di ta ci nės mo kyk los at sto vai 
(tarp ku rių vie na ryš kiau sių fi gū rų 

yra Ka jo kas) pri pa žįs ta, kad po eto 
žo dis ne to bu las, pa leis tas į pa sau lį, po 
ku rio lai ko su grįž ta ne įgi jęs gi les nės 
už teks ti nės pra smės, „par tols ta“, t. y. 
iš ky la nu to lu siu, su sve ti mė ju siu pa vi
da lu: „nu ei na ei lu tė, nu kli bikš čiuo ja // 
žiū – / jau ir par tols ta“7. Ne pa si ti ki  ma 
žo džiu, ne nei gia mas jo luo šu mas – iš
raiš kos pla no ir se man ti kos ne der mė, 
bet kal ba vis tiek lie ka vie ninte lė 
kū ry bos me džia ga: po etas ne tu ri ki to 
pa si rin ki mo... Ko mu ni ka cija links ta 
į su sve ti mė ji mą, vie nak ryp tį mono
lo gą, žmo nės pa vargs ta ir sens ta, o 
me di tuo jan čio jo ra my bę, ne pai sant jo 
at si ri bo ji mo pa stan gų, at ro do, trik do 
tie pa tys klau si mai, kaip ir ke ly je pa
kly du sį žy gū ną: „būg nai tra ta ty liau 
ir ty liau“.

Dėl šiuo lai ki nio žmo gaus vie nat vės 
ir ne ko mu ni ka bi lu mo kal tas abe jin gu
mas ki to kal bai, per si so ti ni mas tuš čia 
žo džių or na men ti ka, kai ne są mo nin gai 
trokš ta ma ty los, užuot pa si mė ga vus 
ei lė raš čio to bu lu skam be siu, kai ne
be at pa žįs ta ma sa va erd vė ir su yra 
as me nį, vie tą ir lai ką api brė žian tys 
žen klai. Tai ka tast ro fiš ka pa dė tis, 
ta čiau, pvz., Kęs tu čio Na va ko ly ri nis 
sub jek tas apie ją kal ba be jo kių in to
na ci nių po ky čių, jam ne svar bu, ku ri 
šian dien die na, kur jam lem ta šį va kar 
ap si sto ti ir kaip pra bil ti ne gir dint 
sa vo pa ties bal so, ką pa sa ky ti tiems, 
ku rie ne si klau so: „mums va ta au sy
se – vi sos kal bos te pri me na ty lą / ir 
keis ta ši ty la – tar si cho ras pa mirš tų 
žo džius / ir nė ra da bar ties tik die na 
ku rios te mos su dy la / vos parė jus na mo 
taip ne drą siai ne lyg į sve čius“8. Jo su
konst ruo ta me pa sau ly je ma ža nuo ro dų 
į kon kre čius daik tus, ap mąs to mas 
žo džio ir ty los ry šys, at sie tas nuo ne
iš ven gia mo žmo gaus įsi pa rei go ji mo, 
bū ti ny bės įtei sin ti sa ve lai ko ir erd vės 
ko or di na čių plokš tu mo je (ka len do rius 
nu plė šy tas, ir nėra pra smės jo kli juo
ti iš nau jo – at sive ria lyg ir uto pi nio, 
mi ti nio, pa si baigu sio lai ko sfe ra). Čia 
vei kia pa brėž tinai aso cia li bū ty bė, 

5 ra zu mai tė J., [ei lė raš čiai], Nemunas, 2001, 
Nr. 2/3, p. 11.

6 Ka jo kas D., „Vė ly va sis“, in: Dienovidis, 

2001, Nr. 2, p. 15.
7 Ka jo kas D., „Ei lė raš čio ra šy mas“, in: 

op.cit.

8 Na va kas K., „Nu plė šy tas ka len do rius“, in: 
ŠiaurėsAtėnai, 2001 03 17, Nr. 11, p. 9.
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tvar kin gai su ri muo to mis stro fo mis 
tar si kom pen suo jan ti žmo giš kų san
ty kių ne pa tva ru mą, išo rė je tvy ran tį 
cha o są.

Durys žodžiui išeiti

Be ne dau giau sia pas ta rai siais mė
ne siais pub li kuo ja mas po etas – Ai das 
Mar čė nas. Gre ta nos tal giš ko įsi žiū
rė ji mo į pra ras tus, anks tes ne švie sa 
ne be švy tė sian čius lai kus ir lau kus 
savai me iš si ru tu lio ja sens tan čios 
dvasios, liū de sio dėl jus lių nu sil pi mo, 
per ėji mo nuo in ten sy vių aist rų prie 
pa sta baus ir šal to tik ro vės ste bė ji mo 
te ma. Au to rius ne at ro do vi sai su se nęs 
ar pri slėg tas stai ga už krau tos kla si
ko at sa ko my bės. Tie siog pa si tvir ti na 
kri ti kų prie lai dos ir nuo gąs ta vi mai: 
po etai, nuo lat eik vo da mi vaiz duo
tės ener gi ją, ima sto ko ti kū ry bi nio 
sti mu lo, pa ska tos, jiems pe ri odiš kai 
bū ti na at si nau jin ti; ant raip kryps ta
ma (men kes nes tos ener gi jos at sar gas 
su kau pu sių) link iš si ra šy mo ar ba 
pa links ta ma prie vis tra giš kes nių pa
sau lio slin ki mo my riop vaiz dų. 

At ro dy tų, Mar čė no trans for muo
tuo se gam to vaiz džiuo se ar iš kas die
niš kų si tu a ci jų iš si kris ta li za vu siuo se 
po eti niuo se vė ri niuo se dar ne iš ryš kė jo 
kraš tu ti nio eg zis ten ci nio nuo var gio 
žen klai, se nio kau kė ne už go žia at vė
su sių, ta čiau be nuos kau dos pri si me
na mų jaus mų „įžen kli ni mo“ į ke lionę 
iš ly din čiuo se ir pa si tin kan čiuo se, sa vo 
te ri to ri ją nuo sve ti mos at ri bo jan  čiuose 

per ėji mo sim bo liuo se – du ryse, var
tuo se, lan guo se: „du rys mei lei iš ei ti, 
my lė ti / yra to kios ma žos du relės / 
[...] / lan gas ma no se nat vei / ste bė tis 
vis kuo, kas dar ju da // lan gas su pe lar
go ni ja“9. Ka jo ko mi nė ta „par tols tan ti“ 
ei lu tė čia su jun gia min tis apie įvy
ku sį pra ra di mą su nu ma to ma ne itin 
džiaugs min gos at ei ties per spek ty va: 
ko nors ne ten kant su si mąs toma apie 
ne bū tin rie dan čius me tus, vienti so je 
erd vės struk tū ro je at si ve ria bau gūs 
ply šiai ar dai liai su kal tos du rys „į dan
gų bil sno ti“. Il ge sin gas įsi žiūrė ji mas 
ne nu ve da Mar čė no ly ri nio sub jek to į 
klai džias grau du lin go ro manso lan kas 
(įvaiz džių tau pu mas ir kas dieniš ka 
kal bė se na tar si pri ar ti na jį prie Ka
jo ko prak ti kuo ja mos me di ta ci jos, ku ri 
ob jek ty vuo da ma at si ri bo ja nuo grei tai 
iš blun kan čių ir at  vėstan čių aist rų ir 
as me niš ku mų). Kartu ne iš klys ta ma 
iš ly ri nėsele gi nės lie tu vių po ezi jos 
tra di ci jos vieš ke lio: pa si re miant ne
įman trio mis išraiš kos prie mo nė mis 
nau jai su dė lio ja mi taš kai sena me teks
te apie meilę ir vie natvę, eg zis ten ci ją 
ir me ta fi zi ką. Pats po etas skver bia si 
ir į pla tes nį kon teks tą, mi ni Li Po, 
Ho me rą, Ka va fį, jų įta ką ir įtai gą trak
tuo da mas iro niš kai, ig no ruo da mas 
chro no lo gi jos fak tus: „kei čias am žiai, 
epo chos ir eros, / lai kas grem  žia si ke lią 
ra tu, / nuo Pla te lio nu ta šo Ho me ras 
/ prie Vi dur že mio prūdo [...]“10. Tai 
po eto at sa ky mas ne dė me sin giems 
kriti kams, pa si ry žu siems iš skai dy ti ir 
su dė lio ti į dė žu tes be lai kes, am ži nai 

pa si kar to jan čias me ta fo ras, skir tin gų 
epo chų są šau kas.

Tad ką apie da bar ti nę pa dė tį po etų 
ka riau nos sto vyk lo je ma no tie įky ruo
liai kri ti kai? Ap si ri bo si me ci ta ta iš 
re cen zi jos apie Kor ne li jaus Pla te lio, 
anot Mar čė no, at ga li ne da ta įkvė
pusio pa tį Ho me rą, ei lė raš čių rin ki nį 
simp to miš ku pa va di ni mu „Ato slū gio 
juos ta“ (2000); ji pa kan ka mai taik liai 
nu sa ko me ni nių ieš ko ji mų sfe ro je ryš
kė jan čius mi to (o kar tu ir me ta fo ros, 
dau giap ras mės kal bos) nu ver tė ji mo 
po žy mius: „Jei mi tas iš au ga iš gi liųjų, 
ar che ti pi nių ga lių ne der mės ir įtam
pos, tai K. Pla te lis vi sa me rin ki ny je 
kal ba apie kon flik ti nių san dū rų ir 
eks ta ti nių aki sta tų, šven tų pa si jų ir 
de gi nan čių gun dy mų pa bai gą: apie 
gy vy bės vie ni šu mą gy vy bė je, mir ties – 
mir ty je, die vų – ne mir tin gu me“11. To 
ne ga li ma lai ky ti prie kaiš tu kū rė jui, 
gal net prie šin gai: juk lai ko pul są 
jau čian tys po etai ne iš ven gia mai per
spė ja apie in te lek tu a lų ben druo me nei 
bū din gą nuo var gį, su kel tą po stmo der
naus per si so ti ni mo kul tū ra, var žantį 
vaiz duo tę, už da ran tį ak li na me au to
ri te tin gų ci ta tų, kas die nei bui čiai at
sto vau jan čių „ga riū nų“ ar did mies čio 
gy ven to jui ne pra by lan čios gam tos 
ra te, „es mė je“, ne pa kan čio je po ezi jos 
ap raiš koms. Bergž džia kli juo ti nu plė
šy tą ka len do rių, tik gal prieš plė šant 
nau ją ver ta pa gal vo ti, ko kie pa ki timai 
lau kia „ato slū giui“ pa si bai gus, ko kio 
„po tvy nio“ ga li ma ti kė tis ir kaip jam 
pa si reng ti.

9 Mar čė nas a., „Du rys mei lei iš ei ti“, in: 
Metai, 2001, Nr. 3, p. 10–11.



10 Mar čė nas a., „Ho mo lu dens“, in: 7meno
dienos, 2001 03 23, Nr. 12, p. 5.

11 Kviet kaus kas M., „Mi to pa bai ga: ly gio
sios“, in: Metai, 2001, Nr. 3, p. 141.

AtitAisymAs

Š. m. „Naujojo Židinioaidų“ Nr. 1–2 Dariaus udrio teksto pavadinimą ir pirmoje pastraipoje 
(p. 61) vietoj „paprasčiausia valdžios forma“ reikėtų skaityti „prasčiausia valdžios forma“. 
atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
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VlaDIMIraS lauČIuS (g. 1972) – Vu 
politologijos mgr., lr Seimo Konser va
torių frakcijos seniūno referentas, De
mo kra tinės politikos instituto valdybos 
narys.

Pas ku ti nę ko vo mė ne sio die ną su
reng to je kon fe ren ci jo je Lie tu vos kon
ser va to riai aiš ki no si sa vo „par ti jos 
stra te gi ją ir ta pa ty bę“ bei tvir ti no 
šiais žo džiais pa va din tą 17 pus la pių 
do ku men tą. Iš sa mų ar ti miau sių me tų 
veik los pla ną kon ser va to riai grin
džia tri mis pa ma ti nė mis idė jo mis: 
„pro tin ga ir stip ri val džia, so li da ri 
ben druo me nė, va ka rie tiš ka sau gios 
ge ro vės Lie tu va“. Šių idė jų prak ti nė 
sklai da do ku men te ap ta ria ma da ly
kiš kai ir di na miš kai; dau ge ly je vie tų 
jus ti po li tiš kai tvir tė jan čios An driaus 
Ku bi liaus ran kos brai žas.

„Ta pa ty bę ir stra te gi ją“ ko men ta
vę žur na lis tai dau giau sia dė me sio 
sky rė jo je ap tar tiems san ty kiams su 
ki to mis par ti jo mis. Li ko be veik ne
pa ste bė ta, ką kon ser va to riai gal vo ja 
apie sa vo ta pa ty bę – nors apie jai tei
kia mą reikš mę by lo ja pats do ku men to 
pa va di ni mas. Juo lab kad dau gu ma 
Lie tu vos par ti jų apie sa vo ta pa ty bę 
be veik ne mąs to, ir sun ku pa sa ky ti, 
kur šiuo at ve ju žio ji di des nės pro per
šos – ta pa ty bės ar mąs ty mo plot mė je. 
To kio mis ap lin ky bė mis kon ser va to rių 
sa vi vo kos pa stan gos ver tos at ski ro 
svars ty mo.

Nors „stip rios val džios“ ir „so li da rios 
ben druo me nės“ sie kiai grin džia mi ir 
nu pa sa ko ja mi ga na kon ser va ty viai, 
teks te vis dėl to pa si tai ko ne ti kė tų 
aki brokš tų. Pa vyz džiui, ja me ran da me 
šū kį, ku ris la biau pri tik tų ti piš kiems 
tech nok ra tams ir ku riuo var gu ar ža
vė tų si tik ri kon ser va to riai. Jis skel bia: 

Quid sit ho mo?
VLADIMIRAS LAUČIUS

„Moks lo ir tech no lo gi jų Bal to ji kny ga 
tu rė tų tap ti Bib li ja [...] mū sų par ti jai“. 
Tie sa, šis prie sa kas at si ran da kal bant 
apie va di na mą ją „ži nių vi suo me nę“, o 
ne ten, kur de kla ruo ja ma par ti jos ta
pa ty bė, to dėl jo ide o lo gi nis vaid muo, 
ko ge ro, yra ša lu ti nis. Rei kia ma ny
ti, di des nės reikš mės šiuo at žvil giu 
tu ri min tys, iš dės ty tos pir ma ja me 
skir sny je – „Ta pa ty bė, pro ble mos ir 
per spek ty vos“.

Pa sak kon ser va tiz mo kla si ko Ed
mun do Bur ke’o, pra smin gas po li ti kos 
ap mąs ty mas tu ri rem tis pa ma ti ne 
prie lai da – at sa ky mu į klau si mą „kas 
yra žmo gus“, ki taip ta riant – tam tik ru 
žmo gaus pri gim ties vaiz du. Lie tu vos 
kon ser va to riai sa vo do ku men te apie 
tai ne kal ba. Užuot ban dę at saky ti, 
kas yra žmo gus, jie kruopš čiai gvil
de na klau si mą, kas yra Ge di mi nas 
Vag no rius. Ši te ma už ima net pu sę 
Tė vy nės są jun gos ta pa ty bę ap ra šan
čio skir snio. Per skai čius vi są skir snį, 
su si da ro įspū dis, kad sa vo iden ti te tą 
ši par ti ja su vo kia per ypa tin gą san ty kį 
su dviem as me ni mis – Ge di mi nu Vag
no riu mi ir Vin cu Ku dir ka.

„Ku dir kos ide o lo gi ja, ge riau siai iš
reikš ta Tau tiš ko je gies mė je, [...] jau 
ir gi Lie tu vos min ties tra di ci ja, ge riau
sia pras me kon ser va ty vio ji ver ty bė [...] 
ja re mia mės, ja rem si mės“, – ra šo ma 
„Ta pa ty bė je“. Ta čiau ne gir dė tas da ly
kas, kad ke li to li gra žu ne sub ti liau
sios po ezi jos pos mai bū tų iš kil min gai 
pa skelb ti „min ties tra di ci ja“ ir tap tų 
ide o lo gi ne at ra ma po li ti nei par ti jai. 
To kios są vo kos, kaip „ide olo gi ja“ ir 
juo la biau „min ties tra di ci ja“, šiuo 
at ve ju ap skri tai ne la bai var to ti nos1. 

Be abe jo, „Tau tiš kos gies mės“ žo džiai 
iš reiš kia pa trio tiz mą, bet ne rei kė tų 
pa mirš ti, kad pa trio tiš kas ei les ra šė 
ir Ba ra naus kas, ir Mai ro nis, ku rių 
kaip ir Ku dir kos kū ry ba ga li mė gau
tis vi si po ezi jos ger bė jai ir pat rio tai, 
ne pai sant ide o lo gi nių pa žiū rų. 

Ku dir kos pa žiū ro se ne sa ma be veik 
nie ko, kas bū tų spe ci fiš kai bū din ga 
kon ser va tiz mui ir leis tų pa grįs tai 
kal bė ti apie šios idė jų tra di ci jos lie tu
viš kas šak nis jo vei ka luo se. Re vo liu
cin gos bei ra di ka lios Ku dir kos min tys 
ga lė jo įkvėp ti li be ra lus, iš da lies – tau
ti nin kus ir net so cial de mok ra tus, bet 
jos var gu ar ga li im po nuo ti kon ser
va to riams. Jo nuo sta tos ge rai ma ty ti 
epi te tuo se, ku riais jis ap do va no jo ano 
me to „kon ser va tis tus“: „se nie jie pra
baš čiai“, ka ta li kiš ki „tam suo liai“ ir 
pan.2 Ku dir ka vi saip ban dė su nie kin ti 
kon ser va ty viuo sius lie tu vių ka ta li
kus, va din da mas jų pa žiū ras „gry na 
po pie žys te“3. Po pie žius jam bu vo tar si 
blo gio įsi kū ni ji mas. Jis įsi vaiz da vo 
ga lįs vie šai peik ti Le o no XI II en cik li
kas ir nu ro di nė ti, kas ir kaip jo se tu ri 
bū ti ra šo ma (an tai prie kaiš ta vo, kad 
jo se ne si rū pi na ma lie tu vių „tau tiš ka 
kil me“4). Ku dir ka ne jau tė jo kios pa gar
bos Baž ny čios hie rar chi jai ir aiš ki no, 
kad ku ni gas – to kia pat pro fe si ja, 
kaip ir vi sos ki tos5. Įdo mu, ar Tė vy nės 
są jun go je aiš kiai su vo kia ma, ką jos 
at sto vai, bal suo da mi kon fe ren ci jo je, 
pa skel bė sa vo ide o lo gi niu pirm ta ku 
ir įkvė pė ju? 

Pa brėž ti nas „Ta pa ty bės“ au to rių dė
me sys Ku dir kai, ma tyt, su si jęs su ban
dy mais at ras ti ypa tin gą „lie tu viš ką jį“ 
kon ser va tiz mą. Pa sak do ku men to, 
„sam pra to je „Lie tu vos kon ser va to riai“ 
at krei pia me ir at kreip si me dau giau 
dė me sio į pir mą jį žo dį [...] ta da svar bi 
bus ne tiek te ori nė ir tarp tau ti nė kon
ser va tiz mo ta pa ty bė, kiek lie tu viš ka
sis kon ser va tiz mas“. To kia „te ori nės“ 
ir „lie tu viš kos“ ta pa ty bės prieš prie ša 
by lo ja apie dvi es mi nes šio teiginio 
au to rių da ro mas klai das. Jas abi iš 

1 Dėl ide o lo gi jos api brė ži mo žr. Nis be tas r., 
Konservatizmas,Vil nius, 1993, p. 5.

2 Ku dir ka V., Raštai, Vil nius, t. 2, 1990, 
p. 608.

3 Ibid.
4 Ibid., p. 596
5 Ibid., p. 562.



205NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 4

V I S u O M E N ė

da lies le mia tai, ką Eri cas Voe ge li
nas va di no „te ori niu ne raš tin gu mu“. 
Pir mo ji klai da at si ran da dėl pa ties 
san ty kio tarp po li ti nės prak ti kos ir 
te ori jos ne su vo ki mo, daž nai le mian
čio, kad šie du dė me nys ne pa grįs tai 
su prie ši na mi – tar si jie pri klau sy tų 
skir tin goms tik ro vėms. Šią pro ble mą 
ge rai su vo kė Kar las Man nhei mas: 
„klys ta tie, ku rie per daug pa brė žia 
skir tu mą tarp po li ti kos ir fi lo so fi jos. 
[...] Toks po li ti kos, fi lo so fi jos, li te ra
tū ros ir kt. at sky ri mas eg zis tuo ja tik 
va do vė liuo se, bet ne gy ve ni me“6. 

Ki tos klai dos es mė ta, kad kon ser
va tiz mas trak tuo ja mas kaip vie na 
tau tiš ku mo (tau ti nės kul tū ros) po li
ti nių at mai nų – t. y. griež tą ja pras me 
par ti ku lia ris tiš kai. Šiuo at ve ju neat
si žvel gia ma, jog tai pir miau sia yra 
Va ka rų min ties tra di ci ja. Ap skri tai 
„Ta pa ty bė je“ de kla ruo ja mas tau ti nis 
kon ser va tiz mo iš skir ti nu mas prieš
ta rau ja par ti jos skel bia mai va ka rie
tiš kai orien ta ci jai – ką ir kal bė ti apie 
Lie tu vos is to ri nę tik ro vę. Tė vy nės 
są jun ga pri pa žįs ta, kad rei kia ska
tin ti lietuvišką pra mo nę, bet kar tu 
pa brė žia, jog la biau siai Lie tu vai rei
kia Vakarų in ves ti ci jų. Ji sa ko, kad 
rei kia kur ti stip rias, mo bi lias, oku
pan tui pa si prie šin ti ga lin čias lietu
viš kas gin kluo tą sias pa jė gas, ta čiau 
pa brė žia, kad sau gu mą pir miau sia 
už tik rins Vakarų gy ny bi nis al jan sas 
– NA To. Ji skel bė, kad Va ka rai tu rį 
at ei ti į Lie tu vą – tad ko dėl jai pačiai 
šis šū kis tar si ne be ga lio ja, kai rei kia  
remtis va ka rie tiš ka po li ti nės min ties 
tra di ci ja? Ko dėl stai ga pra de da ma 
dangs ty tis ir at si tvė ri nė ti iš gal vo tais 
„lie tu viš ku mais“?

Tė vy nės są jun gos „Stra te gi jo je“ įra
šy ti to kie žo džiai: „Kon ser va to riš ka sis 
tau ti nių et ni nių ver ty bių bran gi ni mas 
tu rės at sver ti li be ra lų kos mo po li tiz
mą“. Kon ser va to riai vi sai pa grįs tai 
būgš tau ja, kad mo der ni za ci jos pro
ce sai kenks tau ti nei kul tū rai, ar dys 
nu si sto vė ju sius so cia li nius ry šius 

ir de val vuos tra di ci nes ver ty bes. Be 
to, jie sa ko, kad pa trio tiz mas – vie na 
svar biau sių kon ser va ty vių jų do ry bių. 
Šią do ry bę mai ti nan tys šal ti niai, ku
rie ga li mi tik tam tik ro je kul tū roje, 
ben druo me nė je, tau to je, sa vo ruož tu 
ne iš ven gia mai yra ir par ti ku lia riz mo 
šal ti niai. Ta čiau Lie tu vos kon ser vato
riai kaž ko dėl kal ba tik apie „et ni nė mis 
tau ti nė mis ver ty bė mis“ grįs tą pa trio
tiz mą ir ne ma to ki to kio – pi lie ti nio/
res pub li ko niš ko pa trio tiz mo, kurio 
is to ri nės šak nys yra daug gi les nės 
ir ku rio kil mė ne su si ju si su tau tiš
ku mu. 

Ki ta ver tus, ras da mi at sva rą „li be
ra lų kos mo po li tiz mui“ tau tiš ku me ir 
pro pa guo da mi kul tū ri nį et no cen triz
mą, Lie tu vos kon ser va to riai at si du ria 
prieš prie šo je ne tik su li be ra liuo ju 
kos mo po li tiz mu, bet ir su kla si ki niu 
bei krikš čio niš kuo ju uni ver sa liz mu. Iš 
Va ka rų pa tir ties ma ty ti, jog pas ta ra
sis kon flik tas su ku ria įtam pą pa čio je 
kon ser va tiz mo min ties tra di ci jo je. Ji 
atsiranda per sky roje tarp pri gim ti nės 
ir pa pro ti nės tei sės, tarp mo ra lės, 
kaip žmo gaus pri gim ty je įra šy to Die

vo įsta ty mo, ir to kios mo ra lės, ku rios 
svar biau sias bruo žas yra jos iš moks
ta mu mas tie siog pe ri mant kon kre čios 
ben druo me nės gy ve ni mo bū dą. „Ben
druo me ni nės“ ir „pri gim ti nės“ mo ra
lės bei tei sės nor mų san kir ta aiš kiai 
ma ty ti, pa vyz džiui, JAV pas ta rų jų 
ke lių de šimt me čių kon ser va ty vios 
min ties rai do je. Leo Straus so mo kyk la 
pa brė žia pri gim ti nės tei sės vir še ny bę 
ir mo ra li nių nor mų uni ver sa lu mą, o 
Rus sel lo Kir ko ir Lie tu vo je iš ver ti mų 
ži no mo Ro ber to Nis be to kon ser va tiz
mas, nors ir pri pa žįs tan tis trans cen
den ti nę nor ma ty vi nę tvar ką, dau giau 
ak cen tuoja ben druo me nės, pa pro čių ir 
nu si sto vė ju sios ins ti tu ci nės są ran gos 
reikš mę.

Pri gim ti nės tei sės užuo mi nų ran
da me jau Se na ja me Te sta men te; jos 
pa grin dus ap mąs tė Aris to te lis ir Pla
to nas, skel bė So fok lis ir Hi pok ra tas; 
jos sam pra tą An ti ko je plė to jo Ci ce ro
nas, Vi du ram žiais – To mas Ak vi nie tis, 
mū sų lai kais – Leo Straus sas. Kon ser
va ty vią pri gim ti nės tei sės esmę ge rai 
per tei kia Ci ce ro nas: „Yra tik ro ji tei sė, 
pa sė ta į vi sų žmo nių pro tus, ne si kei

6 Man nheim K., „Kon ser va tiv na ja myslj“, 
in: Diagnoznašegovremeni, Mosk va, 1994, 
s. 582.

lietuvos banko pinigų lankstinukas. Monetos autorius 
gediminas Karalius
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Ko vo 21 d. Jung ti nės Vals ti jos iš pra šė 
pen kias de šimt ru sų di plo ma tų. Vals
ty bės sek re to rius Co li nas Po we las 
įtei kė Ru si jos am ba sa do riui Ju ri jui 
Uša ko vui są ra šą ke tu rių di plo ma tų, 
ku rie tu ri pa lik ti ša lį tuč tuo jau. Dar 

ke tu rias de šimt še šiems pa siū ly ta iš
vyk ti iš Jung ti nių Vals ti jų iki lie pos 
pir mo s. Va di na mie ji di plo ma tai iš siųs
ti ne tru kus po to, kai bu vo pa gau tas 
aukš to ran go FTB pa rei gū nas Ro ber
tas Hans se nas, ku ris pen kio li ka me tų 

apie realizmą 

VIRGIS VALENTINAVIČIUS

V I S u O M E N ė

čian ti ir am ži na, tei sė, ku ri įsak miai 
kvie čia mus vyk dy ti pa rei gas, o už
draus da ma at bai do nuo nu si kal ti mų, 
ta čiau jos rei ka la vi mai ir drau di mai 
vei kia tik ge rus žmo nes, o ne jau di na 
blo gų. Ši tei sė ne ga li bū ti pa keis ta 
ki tų, nei ko kia nors jos da lis ne ga li 
bū ti at šauk ta ar vi siš kai pa nai kin ta. 
Nuo jos ne ga li mū sų iš lais vin ti nei 
se na tas, nei tau ta. Ne rei kia ieš ko ti 
jai nei ver tė jo, nei ko men ta to riaus. 
[...] Ji nė ra ki to kia Ro mo je, ki to kia 
At ėnuo se, ki to kia da bar, ki to kia vė
liau, bet kaip vie nin te lė tokia tei sė 
yra am ži na ir ne si kei čianti, ap iman ti 
vi sas tau tas ir vi sus lai kus. Pa na šiai 
kaip vie nas yra vi sų da ly kų va do vas 
ir val do vas – Die vas. Jis su gal vo jo ir 
su for ma vo šią tei sę ir su tei kė jai ga lią“ 
(Apievalstybę). 

Ši iš trau ka pa de da ge riau su pras ti 
dvi ejų kon ser va ty vios min ties tėk mių 
skir tin gu mą ir iš jo ky lan čią tau tiš ku
mu bei ku dir kiš ku mu be si rū pi nan čių 
Lie tu vos kon ser va to rių ide o lo gi nę 
pro ble mą. Tau tiš ku mo iš aukš ti ni mas 
im pli kuo ja ne lygs ta mos nor ma ty vi nės 
ga lios pri sky ri mą kon kre čios tau tos 
pa pro čiuo se įkū ny toms kul tū ri nėms 
ypa ty bėms, ap rė pian čioms po li ti ką, 
mo ra lę ir tei sę. Ta čiau toks kul tū ri nis 
par ti ku lia riz mas, ka dai se įkvėp tas 
Her de rio re ak ci jos į Ap švie tos idė jas, 
ska ti na re lia ty viz mo iš si ke ro ji mą. 
Her de riš kas re lia ty viz mas re mia si 
pa ma ti ne prie lai da, kad žmo gaus pri
gim ty je nė ra nie ko uni ver sa laus, tai gi 
ne sa ma ben dro ver ty bi nio pa grin do, 
ku ris leis tų ob jek ty viai pa smerk ti, 
pvz., ka ni ba liz mą ar ba verg val dys tę. 
Tik pri gim tinė tei sė, pri pa žįs tan ti 
žmo gaus šir dy je įra šy tus Die vo įsta ty
mus, tam tik rais at ve jais, kaip nu ti ko 
Ame ri ko je ver gys tės klau si mu, su tei
kia pa spir tį pa žeis tam tei sin gu mui 
ap gin ti ir at sta ty ti. 

Žmo gaus pri gim tis ir trans cen den
ti nės tvar kos nor mos – tai du pa sto

7 Crow ther I., „Eric Vo e ge lin“, in: Conser-
vativeThinkers,lon don and le xing ton: the 
Cla rid ge Press, 1989, p. 264.

8 Ma nent P., „Krikš čio ny bė ir de mok ra ti ja“, 
in: Tradicijoslikimas:konservatyviosminties
metmenys,Vilnius: ai dai / De mok ra ti nės po
li ti kos ins ti tu tas, 2001, p. 261.

vūs da ly kai nuo lat be si kei čian čio je 
so cia li nė je tik ro vė je. Tiems, ku rie ja 
pa si ti ki la biau negu pri gim ti mi, nie
ko ki ta ne lie ka, tik plauk ti pa sro viui 
ir šlo vin ti upės die vą. Uni ver sa laus 
mat  mens ne tu rin tį pri si ri ši mą prie 
„tau ti nių ver ty bių“ daž nai pa pil do 
ne refl ek tuo ja mas pri ta ri mas vi suo
me nė je vyks tan čių ar jau įvy ku sių 
per mai nų pa sek mėms, nu ro dant tik 
jų ne iš ven gia my bę ir ne ke liant klau
si mo apie per mai nų ne ša mą gė rį ar 
blo gį. To kia nuo sta ta, pa sak Vo e ge
li no, „re mia si so cia li nio pri si tai ky mo 
pa vyz džiais, apei nant klau si mą apie 
tų pa vyz džių ar pa ties pri si tai ky mo 
mo ra lu mą“7. Sa vo ruož tu Ci ce ro nas 
įspė ja, kuo ga li baig tis toks plau ki
mas pa sro viui: „įpro čių jė ga yra to kia 
nai ki nan ti, kad, jiems vei kiant, gęs ta 
tarsi ki birkš tė lės to, ką mums da vė 
pri gim tis, o tarps ta ir stip rė ja kaip tik 
prie šin gos ydos“ (Apieįstatymus).

Tė vy nės są jun gos „Ta pa ty bės“ doku
men te ra šo ma, kad jai rei kia tik tų 
kon ser va tiz mo idė jų, ku rios „tin ka 
Lie tu vos da bar ties tik ro vei“ ir „vi suo
me nės reik mėms“. Apie aukš tes nius 
kri te ri jus net ne už si me na ma. Be to, 
ne aiš ku, kas tu rė tų nu sta ti nė ti kon
ser va tiz mo idė jų tin ka mu mą ir vi suo
me ni nę pa klau są „da bar ties tik ro vė
je“. Iš es mės to kių pat seg re ga ci nių 
nuo sta tų lai ko ma si ir krikš čio ny bės 
at žvil giu. Uni ver sa lu sis – kat ho li kos – 

krikš čio ny bės mat muo veiks min gai 
ša li na mas iš rin kė jams skir tų idė jų 
apy var tos. Jo je lie ka tik po li tiš kai 
ko rek tiš kos, su „vi suo me nės reik mė
mis“ ir vy rau jan čio mis nuo sta to mis 
su de ri na mos va di na mo sios „krikš čio
niš kos ver ty bės“. 

Pa sak Pier re’o Ma nent, „‘ide a las’ ar 
‘ver ty bė’, skir tin gai ne gu įsta ty mas, 
ne ga li bū ti įsa ky tas, bet pa lie ka mas 
vien tik in di vi do lais vai ini cia ty vai 
ir ‘kū ry bin gu mui’“. To dėl kon ser
va to riams kar tais vi sai nau din ga ir 
ne rizi kin ga in krus tuo ti sa vo įvaiz dį 
„krikš  čio niš ko mis ver ty bė mis“, „ku
rioms, skir tin gai ne gu se na jam De
ka lo gui, ir taip pat skir tin gai ne gu 
de mok rati niam įsta ty mui, ne įma no ma 
nei pa klus ti, nei ne pa klus ti“8. Ta čiau 
adek va tus ta pa ty bės su vo ki mas, kaip 
ir nuo sek lus po li tiš kai įpa rei go jan čių 
pa žiū rų de kla ra vi mas, ne ga li tiek pri
klau sy ti nuo po li ti nės kon junk tū ros, 
kiek priklauso šian dien. Ne at sa kius į 
es mi nius klau si mus ir iš kart įsi pai nio
jus į ant ra ei lius, to les nė re flek si ja ir 
dis ku si ja sun kiai įma no ma – ją slo pi na 
pa čių kon ser va to rių su kur ta ide o lo gi
nė ka ko fo ni ja, ku rio je aiš kiau gir dė ti 
ne bent Tau tiš kos gies mės mo ty vai. 
Aiš ku mo ir pra smin gu mo dau gė tų, 
jei gu po li ti nio kon ser va tiz mo idė ji nė 
sa vi vo ka pra si dė tų ne nuo Ku dir kos, 
o nuo prin ci pi nio klau si mo – „quid 
sit ho mo?“ 
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la pi nes Af ga nis ta no kal nuo se – bin 
La de no ba zę. 1999 m. lie pą JAV nu
trau kė vi sus san ty kius su Ta li ba nu, 
o Clin to no val dy mo pa bai go je JT Sau
gu mo Ta ry bo je kar tu su Ru si ja prieš 
Af ga nis ta ną „pra stū mė“ sank ci jas, 
už drau džian čias skrai dy ti Ta li ba no 
oro ben dro vei Ary a na. Be je, Mask va 
ne kar tą sa kė, be jo kių įrody mų, gir di 
če čė nus re mia bin La de nas. 

Ži no ma Was hing ton Post ap žval gi
nin kė Ja ne Per lez, ir ne tik ji, pas ta
ruo ju me tu pa ste bi, jog Ge or ge’o Busho 
vy riau sy bės to nas Ru si jos at žvil giu 
nuo lat ašt rė ja. Vie nas švie žias pa
vyz dys: Ame ri kos gy ny bos mi nist ro 
Do nal do Rums fel do pa si sa ky mas, ku
ria me jis vėl griež tai kri ti ka vo Ru si ją 
už ra ke ti nio gin klo pla ti ni mą. Mi nist
ro pa va duo to jas Pau lis Wol fo wit zas 
pridė jo, jog „šie žmo nės už pi ni gus 
par duos bet kam bet ką“ ir ap skri tai 
„ne ga li ma ti kė tis mi li jar dų ver slo ir 
pa gal bos iš Jung ti nių Vals ti jų ir jų są
jun gi nin kių, ir ap si su kus par da vi nė ti 
už ma žes nes su mas vi so kią bjau ras tį, 
ku ri ke lia grės mę mū sų žmo nėms, 
mū sų pi lo tams ir mū sų jū rei viams“ 
(Sun day Te leg raph, 2001 03 18).

Ru sų pa rei gū nams vis daž niau ten
ka skųs tis, esą grįž ta Šal ta sis ka ras, 
ir tas skun das ai du at si kar to ja kai
rio jo je Va ka rų spau do je. Ban do ma 
įžvelg ti ko vą Ame ri kos vy riau sy bė je: 
„va na gai“ (Pen ta go nas ir vi ce pre zi
den tas Dic kas Che ney) iman tys viršų 
prieš „li be ra lus“ (pre zi den to pa ta rė ją 
sau gu mo klau si mais Con do le ez zą 
Ri ce ir vals ty bės sek re to rių Co li ną 
Powe lą). Ži no ma, šiek tiek ne apib rėž
tu mo esa ma, nes kol kas tik aiš kė ja, 
ko Ame ri ka ne ke ti na da ry ti – tęs ti 
Clin to no „ypa tin gų jų san ty kių po li ti
kos“. Dar rei kės spręs ti, ką Ame ri ka 
da rys – Bus hui dar teks, jo žo džiais, 
„sun kiai, eee, gal vo ti“ šiuo klau si mu, 
ta čiau jis bet ku riuo at ve ju ža da rea 
lis tiš ką po li ti ką. 

Bu vęs vals ty bės sek re to rės pa va duo
to jas Stro be’as Tal bot tas, pa grin di nis 
Clin to no ru siš kos „ypa tin gų jų san ty
kių“ po li ti kos ar chi tek tas, gąs di na 
kaž ko kio mis epis te mio lo gi nė mis pin
klė mis. „No rint pre ten duo ti į rea  liz mą, 

bu vo ru sų šni pu ir iš da vė daug svar bių 
pa slap čių. Tai ant ras pa gal dy dį vien
kar ti nis ru sų di plo ma tų iš siun ti mas 
iš Ame ri kos. Gar bin gas re kor das pri
klau so pre zi den tui Ro nal dui Re a ga nui, 
ku ris 1986 m. per vadi na mą ją ope ra ci ją 
Fa mish iš pra šė iš ša lies aš tuo nias de
šimt ru sų di plo ma tų. 

Dar nepa si tvir ti nus pra ne ši mams 
apie ma si nį ru sų di plo ma tų iš siun ti
mą, aukš čiau sio ly gio ru sų pa rei gūnai 
pa ža dė jo „grą žos“. Vals ty bės Dū mos 
pir mi nin kas Ge na di jus Se lez nio vas 
pa reiš kė, jog vi sa da ga li ma ras ti prie
žas čių iš siųs ti ly giai tiek pat ame ri kie
čių di plo ma tų iš Mask vos, ir ne tru kus 
tai bu vo pa da ry ta. 

Pre zi den tas Ge or ge’as Bus has spren 
di mą iš siųs ti di plo ma tusšni pus pa aiš
ki no jam bū din gu už si ker tan čio te leg
ra fo sti liu mi: „Ma ne su pa žin di no su 
fak tais, pa da riau spren di mą, ma nau, 
kad pa si el giau, eee, tei sin gai“. Žur  na
lis to pa klaus tas, ar dėl šni pų pa ra šė 
laiš ką Pu ti nui, Bus has at sakė maž
daug taip: „Ne – jis ir taip su pras“. 

Va di na mie ji di plo ma tai – dar ne 
vi sos Ru si jos pro ble mos su Ame ri ka. 
Ko vo 25 d. Jung ti nių Vals ti jų vals ty
bės sek re to riaus pa va duo to jo pa reigas 
ei nan tis Joh nas Be yr le’is, še fuo jantis 
„nau jas ne pri klau so mas valsty bes“, 
pri ėmė Če čė ni jos už sie nio reika lų 
mi nist rą Ili ja są Ach ma do vą. Dar prieš 
šį su si ti ki mą Ru si jos už sie nio rei ka
lų mi nis te ri ja pa skel bė pa reiški mą, 
ku ria me če čė nų mi nist ro pri ė mi mą 
Va šing to ne va di na „at vi rai ne drau 
giš ku veiks mu“, ke lian čiu klausi mus 
apie „tik ruo sius Ame ri kos mo ty vus“. 
Mask vos nuo mo ne, če čė nų pa rei gū no 
vi zi tas „ga li rim tai ap sun kin ti ben drą 
ko vą prieš tarp tau ti nį te ro rizmą“. 

Po Be yr le’io ir Ach ma do vo de ry bų 
pa skelb to Ru si jos už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jos pa reiš ki mo to nas bu vo 
dar ašt res nis – su si ti ki mas pa skeb tas 
„amo ra liu“, pa gar ba če čė nų mi nist
rui ro dan ti, ku rią tarp tau ti nės ko vos 
prieš te ro riz mą pu sę pa lai kan čios 
JAV. Mi nis te ri jai bu vo pa ran kūs prieš 
ke lias die nas Stav ro po lio kraš te nu
griau dė ję trys spro gi mai, per ku riuos 
žu vo dau giau ne gu dvi de šimt žmo nių, 

o su žeis ta be veik pus an tro šim to. Be 
ypa tin gų įro dy mų Ru si ja dėl spro gi
mų ap kal ti no če čė nų te ro ris tus, ką 
Va šing to ne ka te go riš kai ne igė Ach
ma do vas, o Če čė ni jo je – pre zi den tas 
As la nas Mas cha do vas. Pri min si me, 
jog Pu ti no ke lias į Kre mių pra si dė jo 
nuo dau gia bu čių Mask vo je ir ki tur 
sprog di ni mo.

Ta čiau ne vien če čė nai ke lia Ru si jai 
rū pes čių. Sa vai tę anks čiau Va šing
to ne pri im tas Af ga nis ta ną val dan čio 
mu sul mo nų fun da men ta lis tų są jū džio 
Ta li ba no va do vy bės at sto vas. Pa sak 
dien raš čio Wall Stre et Jour nal Euro
pe ko res pon den to Ge or ge’o Mel lo a no, 
Ta li ba no va do vo mu los Mo ha me do 
oma ro įga lio ti nis Rah ma tul a Haši mi 
dau giau sia kal bė jo apie Af ga nis ta no 
nuos kau dą dėl ben drų Ame ri kos ir 
Ru si jos veiks mų prieš Ka bu lą. Haši 
mi pa kar to jo, kad Ame ri ka lig šiol 
nė ra pa tei ku si rim tų įro dy mų dėl 
la biau siai iš rek la muo to tarp tau ti nio 
te ro ris to osa mos bin La de no kal tės, 
ir tvir ti no, jog mu la oma ras pa si ruo
šęs bet ka da de rė tis dėl bin La de no 
su Va šing to nu (Wall Stre et Jour nal 
Eu ro pe, 2001 03 27). 

Nuo so vie tų in va zi jos 1979 m. JAV 
rė mė Af ga nis ta ną; ru sų ka riuo me nei 
pa si trau kus ir ne si bai giant pi lie ti niam 
ka rui, ame ri kie čiai pa lai kė Tali ba ną, 
ku ris už val dė be veik vi są Afga nis ta ną, 
iš sky rus vie to ves šiau rė je, val do mas 
Ru si jos bei Ira no fi nan suo ja mo ir 
gin kluo ja mo ša cho Ach me do Ma su do 
ta dži kų pa jė gų. Ame ri kos ir Ta li ba no 
part ne rys tė su iro Clin to no lai kais. 
Jung ti nių Vals ti jų vy riau sy bei la
biau pa rū po mo te rų tei sės, kurias esą 
pa žei džian ti griež ta Ta li bano tvar
ka. Ta čiau Spec ta tor ko men tuo to jas 
Jus ti nas Ma roz zi pa ste bi, jog mo te rų 
tei ses kraš te, ku ria me dvi de šimt me tų 
ne si liau ja ka ras, la biau siai už tik rin tų 
bū tent tai ka. Jis siū lo baig ti mai vy tis 
dėl tei sių, pa rem ti Ta liba ną ir taip 
baig ti ka rą. Tik ro vė je nuei  ta ki tu ke
liu – 1998 m., per Mo ni cos Le wins ky 
skan da lo įkarš tį, Clin to nas spar nuo to
mis ra ke to mis su bom bar da vo as pi ri no 
fab ri ką Su da ne – ne va bin La de no 
che mi nio gin klo fab ri ką, ir ke lias pa

V I S u O M E N ė
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in for ma ci jos apie Če čė  niją mo no po lį. 
Sop hie Lamb ros ci ni tei gia, kad dėl 
Če čė ni jos in for ma ci jos „re gu lia vi mo“ 
ne ma žai ru sų ir už sienio žur na lis tų 
Jastr žembs kį lai ko ne in forma ci jos, 
bet dez in for ma ci jos mi nist ru. 

Žur na lis tė An ne Ap ple baum at me
ta kal bas apie nau ją Šal tą jį ka rą: tai 
pa pras čiau siai reiš kia ypa tin gų Ame
ri kos san ty kių su Ru si ją ga lą, ir tai 
la bai ge ra ži nia. De šimt me tų vyk dy ta 
leng va ti nė po li ti ka Ru si jos at žvil giu 
kaip tik bu vu si tik rų tik riau sia Šal to jo 
ka ro tą sa. Ko dėl dėl Ru si jos Ame ri ka 
Di dį jį sep ty ne tą (G7) pa ver tė di džiuo ju 
aš tuo ne tu (G8), jei Jung ti nių Vals ti jų 
pre ky ba su olan di ja yra tris kar tus 
di des nė ne gu pre ky ba su Ru si ja, ta
čiau olan di ja sep ty ne tui ne pri klau so? 
Re a listiš kes nė kal ba su Ru si ja yra 
svei kin ti na pa tai sa. Ži no ma, tai di de lė 
ir su dė tin ga ša lis, tu rin ti įdo mią is to
ri ją, ge rą li te ra tū rą, moks lo ir me no 
pa sie ki mų ir t. t., svar bi tarp tau ti nės 
ben dri jos na rė, ku rią Vaka rams bū tų 
ne blo gai tu rė ti sa vo pu sė je, „ta čiau 
vi sa tai ne reiš kia, jog pra ėjus de šimt 
me tų po So vie tų Są jun gos žlu gi mo, 
Ru si jai tu ri bū ti tai ko mos iš im tys iš 
vi sų tai syk lių“ (Wall Stre et Jour  nal 
Eu ro pe, 2001 03 27). Jos nuo mo ne, 
tęs ti to kią po li ti ką – tai pa lai ky ti Šal
to jo ka ro mi tus, ku riuos se niai lai kas 
pa lai do ti. 

Ne pa aiš ki na mu bū du įti kė ję, jog 
Ru si jo je vyks tan ti en tu zias tin ga ame
ri ka ni za ci ja, Va ka rų po li ti kai, eko no
mis tai ir ban ki nin kai it už hip no ti zuo ti 
pum pa vo į Ru si ją de šim tis mi li  jardų 
do le rių pa gal bos. Ta čiau to ji ameri ka
ni za ci ja ne ju čia iš vir to į fi nan si nį kra
chą, an trą Če čė ni jos karą ir ga lop – an
ti ame ri ka niz mo ban gą. Di džiau siems 
Ru si jos li be ra lams te ko pri pa žin ti, 
jog ru sų an ti ame ri ka niz mas nė ra tik 
so vie tų pro pa gan dos dū mai, au to ma
tiš kai iš si sklai dy sian tys vos dvelk te lė
jus spau dos, rin kos ir ki to kių lais vių 
vė je liui. Prie šin gai, per Ko so vo ka rą 
iš lin du si gi lios ne apy kan tos Va ka
rams yla te bes ty ro. Pa sak Ap ple baum, 
kaip tik per Ko so vo ka rą ru sai rim tai 
įsi są mo ni no tik rą sias So vie tų Są jun
gos žlu gi mo pa sek mes – jie ne ga lė jo 

rei kia ži no ti, kas yra re a ly bė“ (Inter
na tio nal He rald Tri bu ne, 2001 03 24). 
Ru sų kul tū ros spe cia lis tas ir Puš ki no 
ger bė jas Tal bot tas ma no, jog Ru si jos 
tik ro vė ne pa ži ni pa gal gar sų jį prin ci
pą „pro tu Ru si jos ne su pra si“. Ta čiau 
Bus has iš Tek sa so Puš ki no ne skai tė ir 
vei kiau siai ne skai tys, tad ne su ka sau 
gal vos, kas de da si pa slap tin go je ru so 
sie lo je: jį su pa žin di no su fak tais, jis 
nu spren dė ir yra tik ras, jog tei sin gai 
pa da rė. o tei sin gam spren di mui pa
da ry ti pa kan ka vie no fak to – pra ėju
sio de šimt me čio vi dury je ru sų šni pų 
Ame ri ko je bu vo su ma žė ję per pus, bet 
da bar jų skaičius vėl pa sie kė Šalto jo 
ka ro pa bai gos lygį. Pa sak Carne gio 
fon do Mask vo je ana liti ko Mi cha e lo 
McFau lio, tai vi sai kitas po žiū ris į 
Ru si ją – la biau kon fron ta cinis, la biau 
„sku du ru į vei dą“ (InternationalHe

rald Tri bu ne, 2001 03 24). Clin to no 
vy riau sy bė vi sa da sten gė si pra neš ti 
Ru si jai blo gas ži nias „kuo švel niau ir 
be krau jo pra lie ji mo“, bet to ne pa sa
ky si apie Bus ho mi nist rus. 

At si tik ti nai ar ne, bet bū tent šio
mis die no mis Ru si jo je pa skir tas nau
jas pro pa gan dos „mi nist ras“. Bu vęs 
Krem  liaus spau dos at sto vas Če čė nijos 
klau si mais Ser ge jus Jastr žembs kis 
pa skelb tas nau jo Krem liaus „in for
ma ci jos po sky rio“ (Informopodraz
de le ni je) va do vu. Lais vo sios Euro pos 
ra dijo ko res pon den tė Mask vo je Sop hie 
Lam b  ros ci ni tei gia, jog Krem lius vei
kiau siai no ri pa ge rin ti sa vo įvaiz dį ir 
iš veng ti to kių vie šų jų ry šių „ava ri jų“, 
kokia jį iš ti ko per po van de ni nio lai vo 
Kursk tra ge di ją. 

Jastr žembs kis bu vo pir mas Ru si jos 
am ba sa do rius Slo va ki jo je ir, grį žęs iš 

Bra tis la vos, 1996 m. pra
dė jo dirb ti Jel ci no spau dos 
at sto vu, pra ėjus mė ne siui 
nuo jo per rin ki mo pre zi
den tu ir li kus trims iki 
pre zi den to šir dies ope ra
ci jos. Jastr žembs kio lie
žu vis gel bė jo Jel ci ną iš 
be vil tiš kiau sių si tu a ci jų. 
Vos ne prieš pat ope ra ci ją 
Jastr žembs kis tvir ti no, 
kad Jel ci no ran kos pa
spau di mas yra tvir tas, ir 
jam jo kios ope ra ci jos ne
rei kią. Kai 1997 m. Šve
di jo je Jel ci nas pa reiš kė 
esąs Suo mi jo je ir pa ža dė jo 
treč da liu su ma žin ti Ru si
jos bran duo li nių gal vu čių 
skai čių, Jastr žembs kis iš
aiš ki no, jog pre zi den tas 
bu vo šiek tiek pa var gęs, 
o kal bos apie bran duo li
nes gal vu tes reiš kian čios, 
jog Ame ri ka ir Ru si ja turi 
la biau pa si steng ti nu si gin
kla vi mo de ry bo se. 

Jastr žembs kis ge rai pa
tar na vo ir nau ja jam šei mi
nin kui Vla di mi rui Pu ti nui. 
Žur na lis tų dar bą Če čė ni
jo je jis su tvar kė taip, kad 
Krem lius il gai niui įga vo 

agitacinis plakatas „Juodasis sąrašas“. 1971. 
Dail. B. Jefimovas
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pa ti kė ti, jog Mask vos pro tes tas nė ra 
pa kan ka mai svar bus, idant su stab
dy tų oro ant puo lį prieš Ju gos la vi ją, ir 
ga lop pa sau lis su įžū lė jo tiek, jog bu vo 
areš tuo tas Slo bo da nas Mi lo še vi čius. 
Nuo Ko so vo ka ro Ru si ją tris kar tus 
la biau grau žia so vie tų im pe ri jos nos
tal gi ja, ku ri iš kė lė Pu ti ną, at gai vi no 
pa si ry ži mą „at kur ti kon sti tu ci nę tvar
ką“ Če čė ni jo je, grą ži no Sta li no him ną 
ir... dau giau nie ko. Re gis, im pe ri jos 
il ge sys prak ti nė je plot mė je su lau kia 
ne dau giau pa guo dos ne gu pir me ny bės 
kos mo se nos tal gi ja. Pas ta ra jai ten ka 
pa si ten kin ti džiaugs mu, jog iki sky lių 
su dė vė tą sto tį Mir pa vy ko nu mes ti 
„tiks liai į ap skai čiuo tą ra jo ną“ – Ru si
jos laik raš čių ant raš tės be la šo iro ni jos 
skel bė „trium fa liš ką sto ties mi si jos 
pa bai gą“. Ma tyt, tai ir gi duok lė se nų 
lai kų nos tal gi jai – tuo met be ne la
biau siai sle gian ti ir bu ki nan ti žmo nes 
SSRS sis te mos ypa ty bė bu vo visiš ka 
vie šo hu mo ro jaus mo at ro fi ja. 

Ko vo 28 d. Ru si jos pre zi den tas Vla
di mi ras Pu ti nas pa kei tė ke lis svarbius 
mi nist rus. Sau gu mo ta ry bos sek re to
rius Ser ge jus Iva no vas ta po gyny bos 
mi nist ru, pa kei tęs Igo rį Ser ge je vą. 
Pro krem liš kos Vie ny bės par ti jos Dū
mo je va do vas Bo ri sas Gryz lo vas pa 
skir tas vi daus rei ka lų mi nist ru; jis 
pa keis Vla di mi rą Ru šai lą, ku ris iš 
Iva no vo pe rims Sau gu mo ta ry bos 
sek re to riaus pa rei gas. Ser ge je vas 
taps Pu ti no pa ta rė ju, ką ko men ta
to riai lai ko si ne cu ra. Ke lių Ru si jos 
vy riau sybių ve te ra ną, bran duo li nės 
ener gi jos mi nist rą Jev ge ni jų Ada mo
vą pa keis Alek  san dras Ru mian ce vas. 
Pa kei ti mus Pu ti nas te pa aiš ki no taip: 
„Svar biau sias ka ri nių ži ny bų pa rei gas 
užima ci vi liai. Tai da ro ma są mo nin
gai – tai žings nis Ru si jos vi suo me nės 
de mi li ta ri za ci jos link“. Pa ste bė ti na, 
jog kei čiant mi nist rus, nie kur ne buvo 
ma ty ti mi nist ro pir mi nin ko Mi chailo 
Kas ja no vo – Pu ti nas jo be rei ka lo ne
var gi no ir vis ką pa da rė pats. 

Ser ge jus Iva no vas – ne vi sai ci
vilis. Jis bu vu sio KGB ge ne ro las, ku rį 
prieš me tus, Reu ter ži nių agen tū ros 
žo džiais, Pu ti nas pa da rė ci vi liu, kai 

pa sky rė va do vau ti Sau gu mo ta ry
bai. Pa sau lio spau da pa ste bi, jog ir 
Iva no vo, ir nau jo jo po li ci jos mi nist ro 
Gryz lovo ryš kiau sia po li ti nė sa vy bė 
yra iš ti ki my bė Pu ti nui. 

Iva no vas dar pa si žy mė jo me tų pra
džio je Miun che ne, kai per sau gu mo 
kon fe ren ci ją pa sa kė NA To ir Va ka rų 
at žvil giu „va na giš ką“ kal bą. Tiesa, 
ne se niai lan ky da ma sis Va šing to ne 
ir ke lio se Eu ro pos sos ti nė se, jis įro dė 
esąs ga na lanks tus – čia jis jau bu vo 
„ba lan dis“ ir kal bė jo apie re a liz mą bei 
ben dra dar bia vi mą, ku riam ne pa kenk
sian tys jo kie šni pų skan da lai. 

Tre čio jo mi nist ro pa kei ti mas, ko ge
ro, ne ma žiau svar bus. Bu vęs bran duo
li nės ener gi jos mi nist ras Ada mo vas 
tu rė jo di de lę įta ką, jo va do vauja ma 
įstai ga, ge riau ži no ma Mi na tom pa va
di ni mu, „var tė“ di de les lė šas ir bu vo 
su si ju si su įvai riais gran dio zi niais ir 
pel nin gais (jei ne vals ty bei, tai val
di nin kams) pro jek tais. Ada mo vas 
yra vie nin te lis at leis tas mi nist ras, 
ne ga vęs ki to pos to. Šie met Dūmo je jo 
ad re su bū ta kal ti ni mų ko rup ci ja. Pas
ta ruo ju me tu Mi na tom ren gė gin čy ti ną 
san dė rį dėl lai do ti nų bran duo linių 
at lie kų im por to, san dė rio ver tė esą 
vir ši ju si še šio li ka mi li jar dų do le rių. 
Pa na ši pa dė tis ir su tarp tau ti niais 
bran duo li niais pro jek tais, ypač su si
ju siais su Ira nu. Su Ru si jos pa gal ba 
sta to ma Bu še ro bran duo li nė jė gai nė 
Ira ne ke lia di de lį ne ri mą JAV, ne sle
pian čioms sa vo ne igia mos nuo mo nės 
šiuo klau si mu. Tad blo ges nio va rian to 
už Ada mo vą Ame ri kai turbūt nė ra, ir 
to kiu at ve ju Ru mian cevo pa sky ri mas 
liu dy tų, jog Va šing to ne be įsi ga lin tis 
re a liz mas duo da vai sių. Ma tyt, ne at
si tik ti nai Mi na tom mi nist ro pa kei ti
mas su ta po su pra ne ši mais spau do je, 
jog Bus has įsa kė griež tai per žiū rė ti 
be veik mi li jar do do lerių per me tus 
pa gal bą, ku rią Ru si ja gau na sa vo 
bran duo li niam ar se na lui pri žiū rė ti 
– už tik rin ti bran duo li nių me džia gų 
sau gu mą, ne pla ti ni mą ir pan. 

Vi si trys pa keis ti mi nist rai yra 
Bo ri so Jel ci no pa li ki mas. Tie sa, vie
nas jų, Ru šai la, ta ry tum ga vo aukš tą 

Sau gu mo ta ry bos sek re to riaus pos tą, 
– per jį iš ki lo Iva no vas ir pats Pu ti
nas. Ta čiau šio pos to „ke lia mo ji ga lia“ 
ga lų ga le pri klau so nuo Krem liaus 
va lios – pir ma sis Sau gu mo ta ry bos 
sek re to rius Alek san dras Le be dis da
bar be veik  už mirš tas gu ber na to rius 
Si bi ro už kam py je. Ki ta ver tus, fak tas, 
jog Pu ti nas kei čia Jel ci no žmo nes sa
vais, ne reiš kia, jog Vla di mi ras tols ta 
nuo pirm ta ko ir ge ra da rio Bo ri so. 
Pir ma, Jel ci nas tik tai ir da rė, jog kei
tė sveti mus sa vais, tie siog jo lai kais 
sa vų jų bu vo ma žiau; an tra, lie ka tas 
pats Jelci no iš to bu lin tas sti lius – stai
ga, neti kė tai, be pa aiš ki ni mų ir be 
„ce re moni jų“. 

Be je, ko vo 22 d. Mask vo je pa skelb tas 
nuosp ren dis žmo gui, ku ris, pra si dė jus 
NA To oro ka rui prieš Ju gos la vi ją, da
ly va vo ant puo ly je prieš JAV am ba sa
dą. Skulp to rius Alek san dras Su sli ko
vas ga vo še šis su pu se me tų ka lė ji mo 
už te ro riz mą, ne tei sė tą gin k lo nau
do ji mą ir pan. Kai ne ži no mas as muo 
ne sėk min gai ban dė iš šau ti į am ba sa dą 
gra nat svai džiu, Su sli ko vas sė dė jo ant 
šau lį ve žu sio au to mo bi lio už pa ka li
nės sė dy nės. Jis tvir ti na ne pa ži no jęs 
gra nat svai di nin ko, kuris lig šiol ne
ras tas. Nu teis to jo ad vo ka tas tei gia, 
jog ant puo lis bu vęs ne te ro riz mas, bet 
pro tes tas prieš Ju gos la vi jos bom bar
da vi mą. Mask vos dai li nin kų są  jun gos 
na rys Su sli ko vas ne ga vo mak si ma lios 
įsta ty mo nu ma ty tos baus  mės, nes teis
mas ra do leng vi nančių ap lin ky bių – jis 
„la bai tei giamai cha rak te ri zuo ja mas 
dar be, anks čiau ne teis tas, ak ty viai 
pa dė jo tir ti nu si kal ti mą ir nuo šir džiai 
pri sipa ži no“. 

Nuosp ren dis Su sli ko vui, ži no ma, 
tė ra smul kme na, ta čiau ir ji ro do, jog 
nu leis ta dar vie na im pe ri jos vė lia
va – kaž koks Mask vos tei sė jas įki šo į 
ka lė ji mą žmo gų, ku ris prieš dvi de šimt 
me tų ga lė jo gau ti auk si nę did vy rio 
žvaigž dę. Slo bo areš tas Belg ra de – dar 
ryš kes nis sim bo lis, reiš kian tis svar bią 
NA To per ga lę Bal ka nuo se ir Ru si jos 
įta kos šia me re gio ne sau lė ly dį, ga li
mas daik tas – il gam. 



210 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 4

Glo ba li za ci jos te ori jų gau so je ne stin
ga tei gi nių apie va di na mą jį glo ba lųjį 
kai mą, ku riuo tu rė si ąs virs ti mū sų pa
sau lis jau per ar ti miau sius de šimt me
čius. Siau rą ja pras me tai ben dra rin ka 
su vie no do mis „žai di mo tai syk lė mis“ 
vi so je Že mė je – su vie no dė jusio mis 
kai no mis, il gai niui vie no dė sian čio
mis ga li my bė mis ir, kaip re gis, pa na
šiais po rei kiais. Pla tes ne pras me tai 
po li ti kos per ėji mas į glo ba lų jį ben
dra dar bia vi mą, glo ba lią ci vi li za ci jos 
eti ką, tai to le ran ci ja įvai rių esa mų 
ir bu vu sių ci vi li za ci jų iš mo nėms, tai 
va di na mo ji in for ma ci nė vi suo me nė. 
Pa čia pla čiau sia pras me tai prie lai dos 
glo ba liai ci vi li za ci jai, ku ri, op ti mistų 
ma ny mu, tu rė tų in teg ruo ti lig šio li nių 
ci vi li za ci jų pa sie ki mus, o pe si mis tų 
nuo mo ne, ga lin ti už si krės ti vi sų lig
šio li nių kul tū rų, tei si nių sis te mų ir 
gy ve ni mo bū dų li go mis.

Pri im ti nos al ter na ty vos glo ba lia
jam kai mui, at ro do, nė ra. Is to ri kai 
pa sa ky tų, kad glo ba li za ci ja pra si dė jo, 
pa čioms se niau sioms „upių“ ci vi li za
cijoms iš au gus iki grai kų ar ro mė nų 
„jū ros“ ci vi li za ci jų. Glo ba li za ci jos ne
šė jos mi si jos ėmė si Ro ma, glo ba li za ci ja 
pli to su krikš čio ny be ir is la mu, eu ro
pie čiai, bū da mi ne vien smalsūs, bet 
ir ag re sy vūs, eu ro piš kai glo ba liza vo 
be veik vi są pa sau lį. Se ku lia ri zaci ja, 
o ir eku me niz mas, ėmė tvir tin ti ci vi
li za ci jų sa vi i zo lia ci jos kiautus ir dar 
la biau iš plėtė ga li my bes „glo ba liems 
kai mie čiams“ rink tis prie vie no stalo. 
XX a. is to ri ją glo ba li za vo pa sauli niai 
ka rai, Jung ti nės Tau tos, uni ver sa lios 
žmo gaus tei sių de kla ra ci jos. Ga liau
siai su pra to me gy ve ną bran duo li nės 
stra te gi jos, eko no mi nės in teg ra ci jos ir 
in for ma ci nės vi suo me nės pa sau ly je. 
To kia me pa sau ly je vals ty bių sie nos 

man he te nas

EGI DI JUS VA REI KIS

jau tam  pa anach ro niz mu. Glo ba li za
ci ja – įvy kęs fak tas.

Tiek te ori jos.
Ne vie nas pa klaus, ar jau šian dien 

ga li bū ti nu ma no mas at ei ties glo ba
laus kai mo vaiz das. Ar yra vie ta, kur 
pa vyks ta su tai ky ti ci vi li za ci jas, ne
pa si duo ti fa na tiš kam sa vo tra di ci jų 
gry nu mui, – ko nie kaip ne pa vyks ta 
Šven to jo je Že mė je?

Pa si ro do, yra. Tai – Man  he te nas, 
svar biau sia Niu jor ko da lis.

Man he te nas tu ri ai bę glo ba lio jo 
kai mo bruo žų. Štai pa si dai ręs Bruk
li ne ar Bronk se, pa si ju si Ame ri ko je, 
di des nio ji Man he te no da lis ga lė tų bū ti 
at ski ra vals ty bė, o jos gy
ven to jai (bent tie lai ki nie
ji, at va žia vę į Man he te ną 
„pa si sem ti“ glo ba li za ci
jos) – ne pri klau so mos ša
lies pi lie čiai. Ge ra no riš kai 
skai čiuoda mi, to kių ra si
me net ke lio li ka mi li jo nų. 
Jie ne rinks po li ti kų į va
do vau ja mus pos tus pa gal par ti nę ar 
ide o lo gi nę pri klau so my bę, ne bal suos 
pa gal re li gi nį ar ra si nį kri te rijų, ne
klaus, iš ko kio Af ri kos, Azi jos ar Eu ro
pos re gio no ki lo kan di da to pro se ne liai. 
Tai men ka ver čiai da ly kė liai.

Man he te no nie kas ne kū rė spe cia
liai. Ta čiau var gu ar glo ba lio jo kai
mo pro to ti pas bū tų at si ra dęs be Pax 
Ame ri ca na, ne truk do mos mig ra ci jos 
į sa lą, ku rio je ne bu vo... bemaž nie
ko. Pax Ame ri ca na pa aiš ki no, kad 
naujos ir se nos na ci jos yra lygiai 
vertin gos, jos ga li ben drau ti tar pu sa
vy je. Nė ra na cio na li nio įdir bio, ku ris  
teik tų pri vi le gi jas.

Is to ri ja sa ko, kad Man he te nas bu vo 
par duo tas ko lo ni za to riams kaip ne di
de lės ver tės že mės ga ba las. Per jį per

ėjo ne vie na tik rų ame ri kie čių kar ta, 
ta čiau jis, ta pęs vi sų, li ko vie nišas, iš 
es mės nie kie no – tiems, ku rie arba 
dar ne įlei do šak nų tik ro jo je Ame ri ko
je, ar ba ne no rė jo jų įleis ti. Jie – sa vo 
kraš tuo se ne pri pa žin ti – me ni nin kai 
ar trem ti niai in te lek tu a lai, net gi 
ne no rė ję vyk ti į Ame ri ką. Į Man he
te ną pa su ko tas, ku ris ne no rė jo bū ti 
sen ti men ta lus pra ei čiai arba tie siog 
no rė jo su ta praeitimi iš si skir ti. Glo
balaus pa sau lio pi lie tis šia me mies te 
tu ri daug ga li my bių. Man hete ne ga
li ma iš nyk ti, su si lie ti su ma se, čia 
kiek vie nas glo ba  liai to le ran tiš kas, 
sunkve ži miams lei džia ma va žiuo ti 

net Penk tą ja ave niu, to je 
pat gat vė je ga li ma laks ty
ti vie no mis trum pi kė mis, 
pirk ti pra ban gio je par
duo tu vė je ir ba la ga nė ly je 
šalia. Man he te ne kul tū rą 
ku ria tie, ku rie jau ati trū
ko nuo fol klo ro, gim tų jų 
že mių ir ki tų ne glo ba lių 

da ly kų. Brod vė ju je di džiau sią šan są 
tu ri meni nin kai, sėk min gai „nu  to lę“ 
nuo va di na mo  sios gim to sios že mės 
ir va dinamo sios na cio na li nės kul
tū ros stab džių. Pa var džių ne rei kia 
nė minė ti, vie na aiš ku – brod vė ji nė 
kul tū ra visiškai sa vi ta ir nie kaip 
ne su ta pa tin ti na su ame ri kie tiš ką ja. 
Brod vė jus ne mėgs ta to kių ame ri kie tiš
kų sim bo lių, kaip Lau ki niai Va ka rai, 
„grei tas“ mais tas ar coun try sti liaus 
mo no to ni ja. Man he te nas – kur kas 
aukš čiau.

Eu ro pos kul tū ros pa grin das – ge ras 
pa grin das. Ge ras jau tuo, kad, bū da
mas de mok ra tiš kas ir net at gai lau
da mas už pa sau lio už ka ria vi mą, jis 
sėk min gai „su gė rė“ ki tas, at sar ges nes, 
kul tū ras. Net ir pa čios at sar giau sios 

vienAs pAsAulis
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ne iš si gan do Ame ri kos, ku rios pro pa
guo ja ma de mok ra ti ja be vals ty bi nės 
re li gi jos ir įtvir tin tų gy ve ni mo bū do 
prin ci pų vei kė pa drą si na mai. JAV, 
seku lia ri zuo ta vals ty bė, ta po prie
glau da vi soms re li gi joms, o su ge bė
ju si aiš kiai at skir ti to le ran ci ją nuo 
abe jin gu mo – dar la biau pa drą si no 
glo ba lio jo kai mo kū ri mą. Tuo me tu, 
kai Šven to jo je Že mė je žmo nės at si ribo
jo vie ni nuo ki tų kul tū ros sau gik lių ir 
sim bo lių sie no mis, Man he te ne sim bo
liai bu vo ver čia mi pra di ne me džia ga 
glo ba li za ci jos sin te zei.

Di de lia me Niu jor ke ir jo šir dy je 
Man  he te ne ne bė ra do mi nuo jan čios 
gru pės, ne vyks ta jo kia dis kri mi na ci
ja, ne truk do ma gy ven ti, lei džia ma ir 
iš si skir ti, ir iš tirp ti, ne bi jo ti bū ti bet 
kurios pa sau lio da lies pa li kuo niu. 
Nuo la ti niai ir lai ki ni Man he te no gy
vento jai ben drau ja ta rsi vir tu a lio je 
erd vėje, ta vo ofi cia lus ad re sas ga li 
bū ti ki tur, ta čiau ki tur globa li zuo tas 
nebū si, toks tam pi tik Brod vė jaus ar 
Volst ry to kai my nys tė je. Žydai Cen tri
nio par ko ap lin ko je sau ges ni ir tik riau
siai lai min ges ni už žy dus Pa ža dė to jo je 
Že mė je. Ga li ma sa ky ti, kad jie čia yra 
la biau siai glo ba li zuo ta tau ta, ir ki ti tik 
seka jų pa vyz džiu. Niu jor ke lai min
gais tam  pa net tie, ku rie ne mėgs ta 
šio mies to. Čia ga li ra miai bū ti is pa nų 
kil mės ame ri kie tis ar net tik ras af ri
kie tis, ti kin tis, klai da  ti kis ir at eis tas. 
Man  he te ne nie kas ne si skun džia ka ro 
nuo jau ta. Tai glo ba lio jo kai mo idi lė, 
te ore ti kų sva jonė.

Nors Jung ti nių Tau tų įsi kū ri mas 
Man he te ne bu vo po li ti nis spren di
mas, var gu ar pa sau ly je ga li ma rasti 
tin ka mes nę vie tą šiai or ga ni za cijai. 
Ne pai sant veik los keis te ny bių, ji šau
niai de ra su Man he te no dva sia. Tau tos 
Man he te ne iš tie sų be di des nių pro
ble mų ga li pa si jus ti jung ti nė s.

Gal tai bu vu si po li ti nės ir glo ba lios 
nuo jau tos sin te zė? Man he te no gy ve ni
mas ro do, kad na cio na li nis sa vi tu mas 
glo ba lia ja me kai me vi sai ne toks, kaip 
jis re gi si sa va me kon ti nen te ar sa vo 
na cio na li nė je sos ti nė je. Na cio na li nis 
sa vi tu mas, ku rį Jung ti nės Tau tos 
pri ima kaip sa vo vė lia vą, him ną, na

cio na li nį gy vū ną ar paukš te lį, jau ne 
tas „kie ta sis“ sa vi tu mas, ku rį sim bo
li zuo ja ne pri klau so ma eko no mi ka, 
„tau ti nė“ kul tū ra ir pan. Ga li ma visai 
sėk min gai, o gal net dar sėk min giau 
gy ven ti ir be jų. Glo ba lu sis kai mas 
for muo ja ki to kį su ve re ni te tą, ku rį 
ne bus sun ku su teik ti ir bas kams, ir 
kve be kie čiams. Nau ja sis su ve re ni te
tas bus vei kiau fol klo ro ir po mė gių, bet 
ne eko no mi kos ar gin kluo tų jų pa jė gų 
su ve re ni te tas. Tuo met ne taip jau 
svar bu bus, kur brė žia ma li ni ja tarp 
skir tin go mis rai dė mis tuos pa čius 
žo džius ra šan čių žmo nių. 

Vie ti niai mies tų gy ven to jai daž nai 
ne la bai my li tarp tau tinių or ga ni za ci jų 
ofi cio zus, oriai įsi šak ni ju sius jų že mė
je. Že ne viš kiai sten gia si sa vo už da ra 
gy ve nsena at si ri bo ti nuo Jungti nių 
Tau tų vietinio pa da li nio ir gau sy bės 
ki tų or ga ni za ci jų, briu se lė nai sa ko
si ne tu rį nie ko ben dra su Briuse lio 
biu rok ra tais. Abu mi nė ti mies tai yra 
per sunk ti bai mės, jog glo ba li zaci ja 
su ar dys jų sa vi tą gy ven se ną. Pa na šiai 
mąs to ir ki tų besirandančių tarp tau
ti nių met ro po li jų biur ge riai. 

Ap ta ri nė ja mo je Niu jor ko sa lo je si tu
a ci ja ki to kia. Man he te nas lyg ir nė ra 
už da ra ben druo me nė, at virkš čiai, jo 
gy vy bin gu mas yra at vi ru mo re zul
ta tas. Jung ti nių Tau tų biu rok ra tai 
har mo nin gai įsi lie ja į glo ba lio jo kai mo 
gy ve ni mą, o vė lia vų gau sė ji mas prie 
jų būs ti nės bai mės ne ke lia. Jung ti nių 
tau tų skai čius 1950–2000 m. iš au go 
nuo še šių de šim čių iki be veik dvi ejų 
šim tų. Jei tau tų ir vals ty bių su jų 
glo ba liš kai fol klo ri niu su ve re ni te tu 
dau gės to kiu pat pa grei čiu, ki to šimt
me čio pa bai go je jų gal bus jau per du 
tūks tan čius. Man he te nui tai vi sai 
ne svar bu. Man he te nas jau su pran ta 
su ve re ni te to lai ki nu mą, ko šian  dien 
vis dar ne su pran ta bas kai ar Bal kanų 
gyven to jai. Man he te nas mo ko, kaip 
reikia gy ven ti sa vų jų sim bo lių su ve
reni te tu ir ne kon flik tuoti... o gal at
virkš čiai, glo ba li za ci ja ne be su pran ta, 
ko dėl ge riau ko vo ti, ne gu drau giškai 
ir so čiai gy ven ti?

Glo ba lis tai ma no, kad, ki taip nei 
na cio na liz mai, glo ba liz mas yra ra

cio na lus ir pa grįs tas. Ne ma ny ki me, 
kad tik na cio na liz mas už sa ve žiau
riai ko vo ja. Ko vo ja ir glo ba liz mas, 
steng da ma sis nai kin ti vi ską, kas 
vie nus nori pa dary ti pra na šes nius 
už ki tus. Glo ba li za ci ja ku ria glo ba lią 
pi lie ti nę vi suo me nę, bet su api brėž ta 
pi lie tiš ku mo tei sės ir žmo gaus tei sių 
sam pra ta. Eu ro pie čių do mi nuo ja mas 
pa sau lis vis dar siū lo glo ba li nę eti ką 
eu ro pie tiš ku pa grindu, o tas pa grin
das la bai ne tvir tas. Pa sak glo ba li nės 
eti kos, mu sul mo nė tu ri tei sę vaikš čio ti 
be čad ros, bet jos pa čios su pran ta mas 
pa do ru mas rei ka lau ja jau ki taip.

Vyks tant glo ba li za ci jai, esa ma lai
min čių ir pra lai min čių, esa ma kū rė jų 
ir vyk dy to jų, esa ma eli to, tai gi turi 
bū ti ir glo ba li zuo ta var guo me nė ir net 
glo ba li zuo tų aso cia lių ele men tų. Ta me 
pa čia me Man he te ne kles ti ne le galus 
ver slas, glo ba li nė chal tū ra ir nusi kals
ta mu mas, ky lan tis iš glo ba li zacijos 
pri gim ties. Di de lė Man he teno masė 
gy ve na, rei ka lau da ma tik duo nos ir 
žai di mų. Šį kar tą iš JAV vyriau sy bės, 
vis dar pri si i man čios at sa ko my bę už 
Man he te ną. Glo ba li nės li gos siaubia 
šią glo ba li za ci jos oazę be gai les čio, 
o te ore ti kams be lie ka skės čio ti ran
ko mis – iš kur vi sa tai, kodėl lais vė 
at ne šė ne vien iš au gusias ga li my bes, 
bet ir ne pa pras tai spar tų var to to jiš
kos, so cia liai be jė gės ir glo ba li zuo tai 
be jaus mės žmo nių ma sės dau gi ni mą si. 
Iš kul tū rų miši nio ima gim ti kon tra
kul tū ri nis monst ras.

Kas at sa kin gas už tai, kad glo ba lus 
kai mas mums iš ėjo bū tent toks? Be
veik prieš šim tą me tų Nor ma nas An
gel lis iš lei do kny gą „Di džio ji iliu zi ja“ 
apie vi sų pa sau lio kom po nen tų tar pu
sa vio pri klau so my bę. Pa  sakyta, kad 
tie, ku rie pre kiau ja, nekariau ja. Pui
kiai pa ste bė ta. Man he te ne glo ba li za
ci ja jau įvy ko ir te be si tę sia, lauk da ma 
ki tų niu jor kų ir man he te nų.

o tuo me tu Bal ka nuo se brai žo mi 
nau ji že mė la piai vi sai ne dvel kia glo
ba li za ci jos te ori jos trium fu, Eu ro pos 
in teg ra ci jos bo sai ku ria izo liuo tos 
„Eu ro postvir to vės“ pla nus, ra di ka lu
sis is la mas dez in fe kuo ja pa sau lį nuo 
klai da ti kys tės ba ci lų.

vienAs pAsAulis
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Laiš kas „Ži di niui“

Ar lie tu vių kal ba lei džia ma pe ri odi
ka įdo mi tik Lie tu vo je? Ar lie tu viams, 
esan tiems už Lie tu vos ri bų, už ten ka 
tik in ter ne te per žvelg ti „Lie tu vos 
ry to“, „Kau na die nės“ ar pan. straips
ne lių ant raš tes? o gal vis dėlto rei kia 
lietu viš kos pe ri odi kos ir bū nant to li 
nuo įvy kių Lie tu vo je? Gal rei kia ne 
įvy kių?! 

Vi si ži no, kal ba, ra šo, gal vo ja ir t. t. 
apie tai, kiek daug lie tu vių iš vyks ta 
iš Lie tu vos. Gal di džio ji da lis va žiuo ja 
„kal ti pi ni gų“ kar če mo se, už ei go se, 
nak ti ba riuo se. Bet yra ir da lis, ku ri 
va žiuo ja dar ir stu di juo ti. Stu di juo
ja vi sur: Ja po ni jo je – ma te ma ti ką, 
Kini jo je – tra di ci nę me di ci ną, Ita li jo je 
– te olo gi ją, Vo kie ti jo je – in for ma ti ką, 
Ško ti jo je – mu zi ką, Da ni jo je – biz
nį, Šve di jo je – eko lo gi ją ir pan. Ar 
ko kio je nors ki tos ša lies ko le gi jos, 
uni ver site to bib lio te ko je ga li me ras ti 
lie tu višką pe ri odi nį lei di nį? Gal nė ra 
rei ka lin ga, nes rei kia mą me džia gą 
ran da me ir kiek vie nos ša lies lei džia
mo je pe rio di ko je. Bet juk ką nors da
ro me, gyve na me ne vien dėl to, kad 
rei kia. Tad gal ir stu di juo ja ma ne tik 
tai, ko reikia vie nam ar ki tam kur sui, 
raš to dar bui. 

Ro mo je, Po pie žiš ka ja me Gri ga liaus 
uni ver si te te (ku ris, be je, ba lan dį mi
nės sa vo 450ąsias įkū ri mo me ti nes) 
tarp dau giau ne gu pus an tro tūks tan čio 
pe ri odi nių lei di nių pa va di ni mų buvo 
(gal dar ir bus) ir vie nas lie tu viš kas. 
Ge ra už lip ti Gri ga liaus uni ver  si te to 
laip te liais į an trą bib lio te kos aukš tą 
ir ras ti „Nau ją jį Ži di nįAidus“. Ne ži
nau, kaip jis čia at si ras da vo. Gal šio 
uni ver si te to prof. t. An ta nas Liui  ma 
SJ (mi ręs pra ėju sių me tų lie pos 26 d.) 
už sa ky da vo, o gal „Ži di nio“ re dak ci ja 
jį šiaip siųs da vo. Bet ko ne vi si čia 
stu di juo jan tys lie tu viai (to kių kas met 
yra dau giau ne gu 10), pa si so ti nę tam 
tik ru kie kiu te olo gijos, fi lo so fi jos, is
to ri jos, mi sio lo gi jos ar ko mu ni ka ci jų, 

pa im da vo „Ži di nį“. Ir daž nai už li pus į 
an trą aukš tą, prie pe rio  di nių lei di nių, 
šio žur na lo net ne bū da vo (va di na si, 
kaž kas pa si ė męs čia skai to, nes iš 
Gri ga liaus uni ver si teto nei kny gų, nei 
pe ri odi kos ne ga li ma iš si neš ti). Ne no
riu, kad su pras tu mė te tai kaip pa gy rą. 
Pa pras čiau siai „Ži di nys“ čia vie nin
te lis, ir ar jis pa tinka, ar ne, vis tiek 
ja me kiek vie nas iš čia stu di juo jan čių 
lie tu vių ras da vo ką paskai ty ti. 

Pas ku ti nia me pra ėju sių me tų „Ži
di ny je“ į žur na lo vi dų bu vo įdė tas ir 
at ski ras la pas – re dak to riaus laiš kas. 
Įdo mus šis žur na las: kiek vie ną kart 
spaus di na po laiš ką, skir tą re dak to
riui, o va da bar ir žur na lo re dak torius 
iš siun ti nė ja laiš ką. 

Laiš kas ap skri tai yra įdo mus da
ly kas. Jis ra šo mas ran ka, spaus di
na mas, ra šo mas in ter ne te, kar tais 
net ra šo mas į žur na lą, o kar tais pats 
žur na las (kad ir per re dak to rių) at
siun čia laiš ką. At ro dy tų, kad laiš kas 
ra šo mas, jog su lauk tum at sa ky mo, bet 
ne – spaus di na mi žur na le ne rei ka lau ja 
at sa ky mo (čia ir at si ran da skir tu mai 
tarp įvai rių laiš kų for mų, ku rie net 
pa kei čia laiš ko, jei taip pa va din tu me, 
pri gim tį). Tie sa, da bar jau laiš kus 
siun čia ir ant pro duk tų: krei pia si į ta
ve koks sau sai nių ga min to jas ir ra šo, 
kad jei jūs ry tą pra dė si te val gy da mi 
šios rū šies sau sai nius, ry tas taps pui
kus. Kiek vie ną ry tą skai tau po laiš ką 
ant vi so kiau sių sau sai nių dė žu čių: 
„Vi ta lis“, „Ener gie“ (ach, ko kie pui kūs 
pa va di ni mai!). At sa ky mas į laiš ką ant 
sau sai nių pa kuo čių tik riau siai sly pi 
dia lo ge tarp sau sai nių pa va di ni mo ir 
žmo gaus, ku ris tuos sau sai nius val go. 
(Gal ant lie tu viš kų sau sai nių pa ke lių 
ne ra šo laiš kų dėl to, kad koks čia ga li 
bū ti dia lo gas tarp „Ra lio“, „Ber že lio“ 
ir ma nęs, val gan čio sios...) Ta čiau grįž
ki me prie kiek tra di ciš kes nių laiš kų. 
Pa skai tai laiš ką žur na le ir ver ti ki tą 
la pą. Pa skaitai laiš ką, ra šy tą ran ka, 
pas kui dar kar tą pa skai tai, gal net 
dar kar tą ir grie bi pieš tu ką – at sa ky ti. 

Pa skai tai laiš ką in ter ne te, pa spau di 
at sa ky mo kla vi šą ir at sa kai tuo pa čiu 
vir tu a lu mu. o ką da ry ti su to kia ne
pa žįs ta ma laiš kų rū ši mi, kaip laiš kai, 
at siųs ti žur na lo? At sa ky ti žur na lui? 
Bet ne, juk laiš kai, siun čia mi į žur na
lą, yra savai me laiš kai, o ne at sa ky
mas į žur na lo laiš ką (kaip mi nė jau, 
laiš kas žur na le ski ria si nuo ki tų tuo, 
kad ne rei ka lau ja at sa ky mo). Ka žin ar 
klau si mo – žur na li nio laiš ko ap skri tai 
– spren di mą ga li me ras ti. 

Gal vis dėl to rei kė tų žvilg te rė ti į 
žur na lo laiš ko tu ri nį. Tai gi su pas ku
ti niu pra ėju sių me tų „Ži di nio“ nu me
riu at ėjo laiš kas, skir tas skai ty to jui. 
Jei gu kreip si me dė me sį į tai, jog jį 
ga vo Gri ga liaus uni ver si te to Ro mo je 
bib lio te ka, o skai to jį čia stu di juo jan
tys lie tu viai, tai jis ad re suo tas tiems 
lie tu viams. Laiš ko tu ri nio es mė – at
ei nan čių me tų pre nu me ra ta. Ta čiau 
jei kas iš čia esan čių lie tu vių no ri už
si pre nu me ruo ti šį žur na lą, tai pa da rys 
pats as me niš kai ir už si pre nu me ruos 
sau į na mus (t. y. į tą vie tą, kur gyve
na). Tad kaip čia yra su laiš ku, gautu 
į bib lio te ką? Nė ra Gri ga liu je lie tu vių 
pro fe so rių po jau mi nė to t. Liu i mos 
mir ties per nai ir po t. Pau liaus Rabi
kaus ko mir ties 1998 m. ko vą. Tad nė ra 
to kio lie tu vio, ku ris ga lė tų vi siškai 
iden ti fi kuo tis su šiuo uni ver si te tu, 
t. y. su šio uni ver si te to at sa kin gai siais. 
Tad kam skir tas laiš kas, at ėjęs į Gri
ga liaus uni ver si te to bib lio te ką? 

Ta čiau, ma nau, ne tik dėl to, kad 
man trūks ta ži no ji mo, kaip „Ži di nys“ 
at si ras da vo Gri ga liu je ir kas ap skri
tai yra laiš kas. Ne ga liu at sa ky ti į 
sa vo pa čios klau si mus: ar lie tu viš ka 
pe  riodi ka ga li ma už sie nio mo kyk lo se 
(ypač ten, kur tra di ciš kai stu di juo ja 
lie tu viai) ir kas yra bei kam skir tas 
žur na lo laiš kas? 

JurgitaŽemaitytė
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Juokiasi puodas

P e r s k a i č i u s  „ N a u j a j a m e 
ŽidinyjeAiduo se“ (2001, Nr. 1–2, 
p. 72) spausdintą vos trijų sakinių 
atsiliepimą apie iš pran cūzų kalbos 
verstą S. Šiš mano knygą „Karaizmas: 
doktrinos ir istorija“ (V., 2000), ima ap
maudi nuo staba. Jurgita Šiaučiūnaitė
Verbic kie nė ne at sakingai išvadina šį 
ypač mums, karaimams, nepaprastai 
svarbų ir vertingą darbą „plataus 
užmojo paaiš kinti, kas yra karaizmas, 
kompiliaciniu rezultatu“, apžvalgos 
„miksu“, kuriame „tenka irtis tarp 
paviršutiniško tyrimo, apibendrinimų 
ir paties autoriaus betarpiško susi pa
žinimo…...“

Ir visa tai – apie pasaulinio garso 
orientalistą, 60 gyvenimo metų iki 
pat mirties (1993) skyrusį karaimų 
reli gijos bei istorijos problemoms tirti, 
parašiusį daugybę straipsnių ir knygų, 
publikuotų įvairiose šalyse, specialistų 

teigiamai vertintų (Kuz mic kas B., 
Būtisirlaikas, Vilnius, 1983, p. 252–
255; Dubiñski A., Przeglądorien
talistyczny, Warszawa, 1993, Nr. 1–2, 
p. 90–92 ir kt.)!

Tad kas gi šis, anot kritikės, „kom
piliacinis rezultatas“? o ar, šiuo as
pektu žiūrint, jos pačios rašinys apie 
Izaoką Trakietį (N. Ž.A., p. 39–42) 
nėra toks pat „kompiliacinis miksas“? 
Bepigu juoktis... S. Šišmanas savo 
knygoje surinko ir apibendrino aibę 
šal ti nių, mažai kam prieinamų (visi 
jie nurodomi), taip pat ir savo pa ste
bėji mus bei nuomones, pateikdamas 
pla čią aptariamų klausimų panora mą. 
Uoliausiais jos skaitytojais kaip mat 
tapo autoriaus gentainiai – Lie tuvos 
karaimai, po 20 metų pagaliau gavę 
į rankas ilgai lauktą leidinį, tapusį 
jiems parankine knyga, vaizdžiai 
bylojančia apie tautos šaknis bei 
ving rias amžių peripetijas. Be to, 
ji suteikia galimybę giliau pažinti 

Bibliją ir savo tikėjimo tiesas, kas iš 
mūsų, sovietmečio ugdytinių, didelę 
gyvenimo dalį buvo atimta.

o ko vertas „išmintingas“ patari
mas atsivertusiems knygą: „taikykite 
vieną kertinių karaizmo principų 
– naudokitės savo kritiniu protu“? 
Nejau gerbiama patarėja nežino, kad 
„savo kritiniu protu“ kiekvienam juo 
apdovanotam privalu naudotis visada, 
ne tik Šišmaną atsivertus? Kitaip 
tas protas, kaip ir bet kuris nebevei
kiantis organas, atrofuojasi. Regis,  
p. Jurgitai neprošal priminti, ką 
patarė dar mūsų eros pirmąjį šimtmetį 
įžy musis romėnas Markas Fabijus 
Kvintilianas: „Sprendimas apie 
pagarsėjusius rašytojus turi būti kuk
lus ir apdairus, kad išvengtume klai
dos, bū dingos daugeliui tų, kurie smer
kia viską, kas viršija jų išmanymą“ 
(„oratoriaus mokymas“).

ElžbietaBezekavičienė
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KNyGOS

Borges Jorge Luis, Fikcijos, Viln
ius: Baltos lankos, 2000, 141 p.

Tai Lotynų Amerikos rašytojų ple
jadai didelę įtaką dariusio autori
aus pirmoji knyga lietuvių kalba. 
Įspūdinga pasakojamų įvykių klosty
mo logika, savitas požiūris bei aiškus 
dalykų išmanymas, ko nepasakytum 
apie teksto aiškinimus, tvirtinančius, 
kad Cha sid – XVIII a. Lenkijos žydų 
ju dėjimas, Rabanas Mauras – vokiečių 
ankstyvosios scholastikos atstovas, o 
Imitatio Christi – moralinės teologijos 
vadovėlis.

RimaMalickaitė

Dal ma ses de Can di do, Tėvas
Ig na cas, iš vo kie čių k. ver tė Da nu tė 
Bud rei kai tė, Vil nius: Ka ta li kų pa sau
lis, 2001, 280 p., 2500 egz.

Kny ga ypač ak tu a li Lie tu vos skai
ty to jui, jau ne blo gai pa žįs tan čiam jė
zui tus ir jų veik lą, bet men kiau – pa tį 
vie nuo li jos stei gė ją ir jo dva sią. Tėvas 
de Dal ma ses, vie nas ge riau sių šv. Ig
na co gy ve ni mo ži no vų, ra šo tra dici nę, 
ob jek ty vią, vi sa pu siš kai pa grįs tą ir 
ga na nau jais ty ri nė ji mais pa pil dy tą 
šven to jo biog ra fi ją, siek da mas (ne 
vien kny gos vir še lio por tre te) nu tapy ti 
tė vo Ig na co veraicon. Ge ra ir ge rai 
su re da guo ta kny ga vis ko apie Ig na
cą ne sie kian čiam ži no ti skai ty to jui. 
Ap mau di (ypač Lie tu vos skai ty to jui) 
smul kme na: p. 169 au to rius klai din gai 
nu ro dė 1555 m. Vil niu je ap si lan kiu sį 
šv. Ig na co ben dra žy gį – tai bu vo ne 
Bo ba dil la, o Sal me ro nas. 

Liu das Jo vai ša

Du ras Mar gu e ri te, Tark vi ni jos 
ar kliu kai, iš pran cū zų k. ver tė Ali
na Ki lie sai tė, Vil nius: Al ma lit te ra, 
2001, 167 p.

Sa vi to sti liaus ro ma nas apie mei lę, 

ma lo niai iš si ski rian tis iš pseu doro 
man ti nių „mo te riš kų“ is to ri jų la vi nos: 
sle giant ita liš kos va sa ros kait rai, 
pa jū ry je įsi kū ru si drau gi ja kan ki
na si ne iš si pil džius lū kes čiams – nuo 
liūde sio ir nuo bo du lio nie kur ne pa
bėg si. Va sa ro to jai ban do per ženg ti vis 
gi lė jan čią jaus mų pra ra ją pas ku bo
mis megz da mi pa žin tis ir ryž da mie si 
ero ti nėms in tri goms, nors ir su vo kia 
jų bergž du mą. Dy ki nė jant at si ran da 
pro  gų ir ne įpa rei go jan tiems pa šne
kesiams apie ku li na ri ją, mark siz mą, 
vel tui bė gan čius me tus, san tuo ki nio 
gy ve ni mo ab sur dą, an ti ki nę ar chi
tek tū rą. Ro ma ne nė ra jo kių vi di nio 
mo nolo go pėd sa kų: kal ba ma iš ties 
daug, min tys ne sle pia mos, emo ci jos 
ne už gniau žia mos; pui kiai at skleis ta, 
kaip atos to gos virs ta ri tu a lu, kaip 
au ga ir slūgs ta tar pu sa vio san ty kių 
įtam pa.

ManfredasŽvirgždas

Fe de ra vi čie nė Eu ge ni ja, Krikš
čioniškosioskultūrosistorijosbruožai,
Klai pė da: Klai pė dos uni ver si te to lei
dyk la, 2000, 425 p., 500 egz.

Kny go je esa ma ir ge rų, ir blo gų 
aspek tų. Ge ri: a) su ma ny mas to kią 
isto ri ją pa ra šy ti; b) drą sa to kio su
ma nymo im tis. Blo gi: a) teks tas; b) 
iliust  ra ci jos; c) li te ra tū ros są ra šas. 
Kad ne bū tų tuš ti žo džiai, pa skai ty
ki me, pvz., Šv. Pet ro ba zi li kos Va ti
ka ne ap ra šy mą: „se no vi nės sta tu los 
abie jo se laiptų pu sė se pa sta ty tos 1617 
me tais (popie žiaus Gri ga liaus lai kais, 
1621–1623). [...] Iš dvi ejų pa grin di nio 
ku polo pu sių – du ma ži Mi ke lan dže
lo sobo rai“. Sky riu je „Ro ko ko me no 
sti lius“ pla čiai ap ra šy ti et rus kų ka
pai, Ro mos im pe ra to rius Had ria nas, 
Vi du ram žių mu zi ka ir t. t. Kny gos 
iš lei di mą rėmė Kul tū ros mi nis te ri ja. 
Svei ki na me.

Vy tau tas Ališaus kas

Krikš to pai tis Juo zas Al gi man
tas, Pralenkęslaiką:TheodorGrot
thuss, Vilnius: Pra dai, 2001, 279 p.

Vi sai pa trauk li ir įdo mi Lie tu vos 
fi lo so fi jos ir so cio lo gi jos ins ti tu te pa
reng ta kny ga, ku rio je au to rius, leng
vu  moks li nės žur na lis ti kos sti liu mi 
ap ra šy da mas pa grin di nio he ro jaus 
gy ve ni mą ir veik lą, ne pa mir šo ap tar ti 
ir sa vo pa ties nuo pel nų. Ne pai sant 
to, kad moks lo is to ri jos pro fe so riui 
nie kur  ne pa vy ko ap tik ti vie to var džio 
„Bo   no ni ja“, kny ga pa tiks tiems, kurie  
do mi si elek tro li zės te ori ja, fos fo res
cen ci ja, ro da ni dų tok siš ku mu, že mės 
mag ne tiz mu, fo to che mi jos dės niais ir 
jon va ba lių švy tė ji mu. Tik pa va di ni
mas, re gis, bus at kly dęs iš kaž ko kio 
se no mo kyk li nio ra ši nio.

Eli gi jus Rai la

Miš ki nis Al gi man tas, Mor kū nas 
Kęs tu tis, Kau no at vi ru kai 1918–1940, 
ka ta lo gas, Vil nius: Lie tu vos nacio na li
nis mu zie jus, 2001, 192 p., iliustr.

Be ne pir mas Lie tu vo je iš sa mus, 
so li dus, dai lus fi lo kar ti jos lei di nys. 
Pa reng tas pri va čių ko lek ci nin kų, pasi
ro dė Lie tu vos na cio na li nio mu ziejaus 
bib lio te ko je. Įdo mus ne tik atvi ru kų 
rin kė jams. Ver tin gas tar pu ka rio Kau
no gy ve ni mo iko nog ra fi jos šal ti nis, be 
ki ta ko, pa tvir ti nan tis ne tik fo to gra
fi nių vaiz dų, bet ir fir mi nių blan kų, 
įmo nių bei įstai gų re kla mų, kaip vi
suo me nės pa ži ni mo šal ti nio, reikš mę.

GiedrėJankevičiūtė

Mu le vi čiū tė Jo li ta, Moderniz
molink.DailėsgyvenimasLietuvos
Res pub li ko je 1918–1940, Kau nas: 
Na cio na li nis M. K. Čiur lio nio dai lės 
mu zie jus, 2001, 224 p., 173 iliustr.

Kny go je į Lie tu vos tar pu ka rio me ni
nę kul tū rą pa žvelg ta ne vien dailė ty ri
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nin ko, bet ir is to ri ko aki mis. Ra šo ma 
apie tai, kas ati tin ka dar ga na nau ją 
są vo ką „dai lės gy ve ni mas“: dai lės 
funk cio na vi mo vi suo me nė je są ly gas, 
ap lin ky bes, kū rė jų, žiū ro vų bei kri ti
kų san ty kius, me ni nin ko sa vi mo nę, 
dai lės var to to jų po rei kius bei jų įta ką 
dai lės pro ce sams. 

Mo nog ra fi ja įdo mi ir dėl ob jek to, ir 
dėl nau jo po žiū rio į epo chą – be ne pir
mą kar tą taip ryš kiai pa ro do mas jos 
prieš ta rin gu mas. Daug po li ti nių faktų, 
nuo ro dų į kul tū ros gy ve ni mo mar gi
na li jas. Į au to ri nį teks tą pra smin gai  
įpin tos ci ta tos su tei kia pa sa ko ji mui 
dar dau giau gy vu mo bei pa de da stip
riau pa jus ti „epo chos kva pą“. Taip šiek 
tiek už mas kuo ja mas ir įspū din gos 
ap im ties moks li nis apa ra tas. Gau si 
iliust ra ci nė me džia ga dera prie teks
to ir yra pa pil do mas at skirų tei gi nių 
ko men ta ras. 

Šis dai lės is to ri jos vei ka las liu di ja 
nau ją, šiuo lai kiš ką po žiū rį į XX a. pir
mos pu sės Lie tu vos me ni nę kul tū rą. 

GiedrėJankevičiūtė

Pruns kis Juo zas, Rinktinėsmin
tys, Kau nas: Nau ja sis am žius, 2000, 
344 p., 5000 egz. 

Su da ry to jo ku ni go Juo zo Pruns kio 
žo džiais, tai „mi nia tiū ri nė gy ve ni
mo fi lo so fi jos ir po ezi jos an to lo gi ja“. 
Lie tu vių, an glų, vo kie čių, pran cū zų, 
ispa nų, ita lų ir kt. tau tų au to rių ci ta
tos ir afo riz mai, taip pat prie žo džiai 
ir pa tar lės iš šių ir ki tų tau tų tau
to sa kos įvai riau sio mis te mo mis nuo 
„Pa ry žiaus – Eu ro pos ka vi nės“ iki 
„am žiny bės kaip Die vo va lios vyk dy
mo“ ne tik min čiai pa ly gin ti ar kal bai 
pa šmaikš tin ti, bet tin ka ir pa pro tin ti 
bei rim tes niems kul tū ros, me no, li te
ra tū ros, ti kė ji mo klau si mams ap mąs
ty ti. Tik gai la, kad per leis da mi 1958 
m. JAV pa si ro džiu sią kny gą, lei dė jai 
jo kios lei dy bi nės iš min ties ne pa si sė
mė: ne pa si rū pi no nei dai les ne kny gos 
iš vaizda, nei pa var džių ro dyk le, ne su
gal vo jo nė tu ri nio su da ry ti...

Ge di mi nas Mi ke lai tis

Ran če lis Vy tau tas, Ge ne ti ka, Vil
nius: Lie tu vos moks lų aka de mi jos 
leidyk la, 2000, 659, [1] p.

Ge ne ti kos va do vė ly je aukš to sioms 
mo kyk loms ap žvel gia mos vi sos pa grin
di nės ge ne ti kos ty ri nė ji mų kryp tys. 
Net šia dis cip li na spe cia liai ne si do
min čiam skai ty to jui bus la bai įdomūs 
ke li pir mie ji sky riai, skir ti ge ne ti kos 
rai dai, ypač žmo gaus ge no mo iš šif ra
vi mui. Ne vie nam bus ne laukta su ži
no ti, kad pa pras to žir nio ge no mas apie 
pus an tro kar to di des nis už žmo gaus 
ge no mą. Tad na tū ra liai ky la klau si
mas, koks ry šys tarp ge no mo dy džio 
ir jį tu rin čios bū ty bės to bu lu mo, o iš 
čia se ka dau gy bė fi lo so fi nių ir gal būt 
net te olo gi nių iš va dų. 

Va do vė lis pa ra šy tas la bai pro fe sio
na liai, bet ge ne ti kos rai da to kia spar
ti, jog kai ku rie duo me nys jau spė jo 
pa sen ti, pvz., tei gia ma žmo gaus ge
no  mą tu rint 100 000 ge nų (p. 129), o 
nau jau si at ra di mai šį skai čių su ma
ži no be veik iki 30 000. Kny go je gau su 
moks li nių ter mi nų, to dėl ren giant 
ki tą lei di mą, bū tų pra var tu pri dė ti 
 ro dyk lę.

Nag lis Kar de lis

Romantizmas, studijų knyga, sudarė 
Gvidonas Bartkus, Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2000, 310 p.

Studentams skirtas (nors kaina 
ne visai „studentiška“) straipsnių 
rinki nys apie po romantizmo vėliava 
su vie  nytus autorius. Peno turės 
norin tieji pasiskaityti apie romanti
kus – romantiškas asmenybes Byro ną, 
Poe ir tris muškietininkus, tačiau 
ieškantys vientisos romantizmo kon
cepcijos, besidomintys romantizmu 
kaip reiškiniu dar kartą pasijus pa likti 
raustis užsienio autorių veikaluose.

RimaMalickaitė

Savukynaitė Elena, Lietuvos pan
tomima 1967–1972 metais, Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla, 2001, 
177 p., 90 egz.

Dviejų docentų recenzuota knyga, 
kurios turinys mažai ką turi bendra 
su pavadinimu. Antikinės istorijos, 
padrikų citatų, atpasakotų libretų ir 
patetiškų prisiminimų kratinys, iš 
kurio sužinome, kad Modris Teniso
nas buvo impozantiška asmenybė 
„rembrantiška berete, ilgu liemen
uotu paltu, atraitytais kareiviškais  
‘kerzavais’ batais“, kurių atvartai 
„būdavo išdekoruoti šratinuku rytie
tiškais ornamentais“ (p. 37). Leis
damas tokias mokslingas knygas, 
Klaipėdos universitetas, regis, vis 
labiau tampa panašus į paralyžiaus 
ištiktą mimą.

Vudris Badmintonas

Vaiš vi la Al fon sas, Teisinėsvalsty
bėskoncepcijaLietuvoje, Vil nius: BĮ 
UAB „Li ti mo“, 2000, 648 p.

Au to rius, tu rė da mas ome nyje per
mai nin gą is to ri nį Lie tu vos vals ty bės 
li ki mą, sie kia at lik ti iki šiol ne re gė tą 
her akliš ką žy gį. Ki ta ver tus, kny go je 
kaip tik iš es mės ne at skir tos is to ri
nė, tei si nėprak ti nė, vi suo me ni nė ir 
fi lo so fi nė tei si nės vals ty bės ap tari mo 
per spek ty vos. No rin čius su si pa žin ti su 
tei si nės vals ty bės kon cep cija Lie tu vo je 
bū ti na per spė ti: kon cep cijos čia kaip 
tik ir trūks ta.

Lie tu viš ka, au to riaus re konst ruota 
„kon cep ci ja“ pa si ro do esan ti ek lek ti nis 
įvai rių Va ka ruo se ar Ry tuo se su si for
ma vu sių tei si nės vals ty bės kon cep ci jų 
mi ši nys. Pla čiai ap ta riant stip rių ar 
sil pnų iš ori nių įta kų šal ti nius, lie tu
viš koms re a li joms ten ka mu sės da lis. 
Kny ga vei kia te ra piš kai, im les nis 
skai ty to jas ne truks ra di ka liai su
abe jo ti Lie tu vos vals ty bės tei si niais 
pa grin dais.

To mas Dau gir das

KNyGOS
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i

Ar žinote, kodėl lietuvių protėviai 
vadinosi „aisčiais“? ogi todėl, kad 
jiems vaikus atnešdavo Rusijos gan
drai (rus. аисты).

ii

Ar ži no te, ko dėl Ru si jos mo ne ta va
di na si „ka pei ka“?

ogi to dėl, kad XI am žiu je Ki je vo 
ku ni gaikš tis Ja ros la vas, at
žy gia vęs su sa vo ka riau na į 
Lie tu vą ir ne gavęs duok lės, 
plėš da vęs lie tu vių ka pus.

iii

Ar ži no te, ko dėl Mon go
li jos sos ti nė va di na si „Ulan 
Ba to ras“?

ogi to dėl, kad Lie tu vos di
dy sis ku ni gaikš tis Ste po nas 
Ba to ras, ap ža vė tas Re ne san so 
idė jų ir nu ta ręs iš si aiš kin ti 
sa vo veng riš ką kil mę, pa siun

tė ulo nų (lenk. uùany) bū rį į Ura lą, 
bet šie nu kly do dar to liau ir val do vo 
gar bei įkū rė mies tą.

iV

Ar ži no te, ko dėl Dio ni zo Poš kos 
ąžuo las va di na mas „Baub liu“?

ogi to dėl, kad Poš ka, la bai do mė ję
sis gam ta ir ar che o logi ja, už si da ręs 
ąžuo lo dre vė je, bal siai skai ty da vo 
sa vąjį „Enei dos“ ver ti mą, o muži kas 

Že mai čių ir Lie tu  vos ma nė, 
kad jis bau bi mu vilio ja ma
mu tę.

V

Ar ži no te, ko dėl Vil niaus 
ge ne ral gu ber na to rius Mi  chai 
las Mu rav jo vas bu vo va di na
mas „Ko ri ku“?

ogi to dėl, kad 1863 me tais, 
no rė da mas su ar dy ti su ki lė lių 
bi čiu lys tę, įsa kė vi suo se Lie tu
vos kai muo se iš plėš ti avi lius, 
o ko rius su vež ti į gu ber na to

UŽSKLANDA / ATSKLANDA
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PALEMoNAS DRAČIULA

riaus rū mus.

Vi

Ar ži no te, kad sy kį Ba ra naus kas 
vaikš ti nė jo po gi rią ir iš gir do: tuk
tuktuk. Tai tu ko ge nys.

Vii

Ar žinote, kad vienas žymus pran
cūzų lakūnas danguje išraižė: „Mylėti – 
reiškia žiūrėti ne vienam į kitą, o 
žiūrėti kartu viena kryptimi“.

Du žymūs lietuvių lakūnai vis dėlto 
neatsispyrė pagundai pažiūrėti vienas 
į kitą. Jų lėktuvas sudužo 1933 metų 
liepos 17ą.

Viii

Ar ži no te, kad sy kį už mi go Vin cas 
My ko lai tisPu ti nas al to rių še šė ly ir 
su sap na vo, kad sta to ka ted rą.

 o ėjo 1959ie ji.

Iš tiesų... juokinga...


