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Laiškas redaktoriui
Apie mi ru sių jų mies tą

Eli gi jus Rai la

Ger bia mas Re dak to riau, 
pradėsiukieknetikėtai,galnetbanaliai.Pervisąsavogyvenimąmes

esameįveikęnemažailaiptųirdurų,nuzulinębegalęturėklųirrankenų,ir
kiekvienąkartą,peržengęslenkstį,kurnorsatsidurdavome:namie,priešo
teritorijoje,troleibuse,kavinėje,bažnyčioje,knygynearligoninėje.Tačiau
yravieneriosdurys,kuriosmankelianenusakomąbaimę.Tai–na÷jo sios 
Vilniausuniversitetobibliotekosdurys.Aškurįlaikąnegalėjausuprasti,ko
dėlmane,įjaspažvelgus,krečianenumaldomasšiurpas.Mintisatėjovisai
netikėtai:tai–mirusiųjųdurys.Spindinčiosirdidingos,šaltosirpuošnios.
Sugranitokepure.Tačiaujosniekurneveda.Josniekurirnegalivesti.Jos
neatsivėrėnetperiškilmingąatidarymą.Ištiesų–josnetnedurys.Tai
milžiniškaantkapinėplokštė,visiemslaikamsužvožtaantpirmosioslietu
viškosknygos.Netįrašaidurųdugneveikiauprimenagedulinguskaspinus
suatsisveikinimožodžiais,ožalčiaikrivulės–karstoranktūrius.Prisiminęs
grotomisužtvertąPetroSkargoskiemą,imisuvokti,jogbibliotekanejučia
tapodidžiuliuknygųsarkofagu,kuriameknygospaliovėšnarėtiirkuždėtis,
skleistiįvairiuskvapusirmylėtistarpusavyje.
Tačiaušiosmirusiųjųdurys–tikpreliudijaįketinimusVilniųpaversti

mirusiųjųmiestu.Turiugalvojeaktyviaiirkarštaididesnėskultūrininkų
daliespropaguojamąsumanymąatstatytiVilniausŽemutinėspiliesValdovų
rūmus.Baisiausiayratai,kadšioreikalosumanytojairūmųatstatymątrak
tuojakaippaminkląLietuvosvalstybingumui(Lie tu vos ai das,20010504,Nr.
102).Saldainiųdėžutėslankstinukesakoma,kad„atstatytiValdovųrūmai
būtųLietuvosvardopaminėjimoTūkstantmečiosimbolis“.AtsikūrusiLie
tuvosvalstybėjauištisądešimtmetįvisamgerajampasauliuidemonstruoja
savogyvybingumą,tadkodėljaireikiastatytipaminklą?Ogalvisąvalstybę
vertėtųpaskelbtipasaulinėsreikšmėspaminkluirsuteiktijaimuziejinio
inventoriausnumerį?Tačiautokieentuziastingiketinimaibylojaapiekai
kuriuosperpastarąjįdešimtmetįįvykusiusistorinėssavimonėspokyčius:į
istorinętikrovęvisdažniaužvelgiamapermuziejinėssavimonėsprizmę.
Muziejinėsavimonė,ištrūkusiužmuziejųsienų,pavojingatuo,jogjiyra

nekrofilinėsavimonė.Jaivertingatiktai,kasyravirtęžemėsdulkėmis.Jos
negalidomintigyvidaiktai,nesjiignoruojadabartį.Todėlvisiškaisupran
tama,kadtokiąsavimonęgeriausiaiišreiškiaVilniuje(irnetikčia)„nusėdę“
Amerikoslietuviaiirsupaminklosaugosstruktūromissusijęrūmųatstatymo
propaguotojai.Tikvisabėdata,kadjieatkakliaibandosaugotitai,kojau
seniainėra.Muziejinėsavimonėyrahermetiškairuždara,jitarsikilpa,už
nertaantpačiųsavimonėsreiškėjų.Jukrūmųatstatymoentuziastaiišesmės
norisukurtididingąpaminkląneLietuvosvalstybingumuiar,kaipteigėJAV
lietuvisKazysAlmenas,„įprasmintidvidešimtojoamžiauspabaigojeįvykusį
stebuklą“(Vo ru ta,20010120,Nr.2(476)),osaupatiemspasistatytiimpo
zantiškąpaminklą,kurisateitieskartomsturėtųbylotiapienenuilstamąjų
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triūsą,telkianttautąkilniamtikslui.Galiausiaijieirpatystoneslepia:
„Netikpiliesmumsreikia,gallabiaumumsreikiajosatstatymo,t.y.
tikslo,priekurioįgyvendinimogalėtųprisidėtivisi–irdaktaras,irtaksis
tas,irmoksleivis,vilnietisirmažeikiškis,irpensininkasišBalbieriškio“
(ibid.).Net„įmonės,įstaigosirorganizacijosraginamossteigtiValdovų
rūmųatkūrimožidinius“(Lie tu vos ry tas,20010525,Nr.121).Ašneži
nau,kiekBalbieriškyjeužsilikopensininkų,tačiaušiepatriotiniopatoso
kupinisantarvėslozungaiištiesjiemspadedasusitelkti.Antaišiąakciją
jauparėmėVilniausmiestopensininkųbendrija„Bočiai“.
PatiValdovųrūmųatstatymoidėjaišesmėsyraydinga.Paskutinė

data,kadajiedargalėjobūtiatstatyti,buvo1990m.kovo10d.OKovo
11ojijaubrėžėvisiškainaujusegzistencijosorientyrus.Tačiaumuzie
jinėsavimonėneišnyko.Ji,būdamalabaigaji,sėkmingaiadaptavosi,
iršiandienkarštaisiekiaatstatytitai,kasjauseniaiyravirtęnebūties
šešėliais.JeiguValdovųrūmai,kaipteigiama,yra„tūkstantmetismūsų
valstybingumosimbolis“,taikastuometyrapatiLietuvosvalstybė?Kas
tuometyraSignatarųnamaiPiliesgatvėje?AšsutikčiausuValdovųrūmų
kaipvalstybingumosimboliostatusu,jeigujuosebūtųbuvęspaskelbtas
Vasario16d.aktas.TačiaušierūmainetpatiemsLDKbajoramsbeveik
200metųtebuvotikvėjųperkošiamigriuvėsiai,opolitinioLietuvosgy
venimocentrubuvotapęsGardinas.Nederaprisiimtiatsakomybėsuž
seniaiužmarštinnugrimzdusiusLDKpiliečiusir,prisidengusįvairiais
istoriniaisšaltiniais,iškilmingaiaiškintiapiebūtinybęištaisytipraeities
skriaudas.Taippatnerimtakalbėtiapiekilniąmisijąpaliktiatstatytus
rūmusateitieskartomskaipmūsųprasmingobuvimoįrodymą.Būsimos
kartosturėssavųrūpesčiųirpačiosnuspręs,kokiuspaminklusstatyti.
Galneužkraukimepapildomosnaštos.
Kadangimuziejinėsavimonėorientuotaįsavepačią,jaiatgrasusatviro

pasaulioirpulsuojančiostikrovėssupratimas.Erdvėjągąsdina.Muzie
jusjaiyrapatisaugiausiairjaukiausiavieta,nesčiaviskassutvarkyta,
surūšiuota,suskirstytairsuskaičiuota.Tokiojeaplinkojeniekadanepa
siklystama.
Muziejinėsavimonėtūnostalčiuje.Todėlvisainekeista,kairūmųat

statymoentuziastai,būdamigarsūsmuziejininkai, jaužino,kuriame
atstatytųrūmųaukšte įsikursadministracija,reprezentacinėssalės,
okurbusWC.Tikkažinkodėljienenumatė,kądarytisuterminatorių
primenančiaGediminostovyla,ilgesingaipalinkusiaviršKatedrosaikš
tės.Muziejinėsavimonėsavoprigimtimipanašiį„kiaulętaupyklę“.Ji
tiksliaižino,jogValdovųrūmųatstatymodarbamsprireiks100mln.Lt.
Tačiaumanedominanefinansiniaiskaičiavimai.Manetiesiogstebina
muziejinėssavimonėstrumparegiškumasirsocialinisprisitaikėlišku
mas.Kodėl,užuotraginusituospiniguskryptingaiinvestuotiįVilniaus
senamiestįkaipįunikalųirnepakartojamąurbanistinįkompleksą, ji
aistringairūpinasiKamarauskovizionieriškomisdekoracijomis,pagalbon
pasitelkdamanet„Rūtos“saldainiųfabriką?JukVilniaussenamiestis
yračiapat,gretamūsų,jįgalimapaliesti,pauostyti,paglamonėti,jame
galimastoviniuoti,slampinėti,bėgioti,spoksoti,bučiuotis,melstis,jame
galimanetgyventiirmirti.Tadgalverčiauatstatykimetasvietas,kurios
ištiesyralaikonasrųiškandžiotosirdabarboluojakaipužsitraukusios
žaizdossenamiesčiokūne:Pranciškonųbažnyčiosvarpinė,Šv.Juozapo
bažnyčia,Augustinųbažnyčia,Šv.Steponobažnyčia,miestogynybinė
siena,JonušoRadvilosrūmai,SapiegųrūmaiAntakalnyje,Rūdninkų
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gatvėskvartalas,kvartalastarpŠvarco,GaonoirŠv.Jonogatviųirpan.
Iškiliausimuziejinėssavimonėsatstovaidažnai teigia, jogatstatyti
Valdovųrūmaipritrauksgausybęturistų.Arpritraukiaturistųminias
atstatytasArsenalas?Kodėlšitaipžongliruojamagarbinguturistovar
du?Panašiųrūmų(irdarpuikesnių)pilnavisojeEuropoje,irnedėljų
turistaivyksta(arvyks)įVilnių.Vilniusturistuspriviliosnemeniškai
nukaltaisdirbtiniaisžandikauliais,betnatūraliusavoveidogrožiu.Be
to,turistasišesmėsyražioplys,t.y.jistuometjaučiasipatogiai,kaine
varžomasgaližioplinėtimiestogatvėmis.Galverčiauuždalįtųpinigų
reikėtųišspręstisenamiesčioeismobėdas?
Muziejinėsavimonėyrataippatirarcheologinėsavimonė.Jaivargi

nantisiralinantisdarbasyrasvarbesnisužgalutinįtokiodarborezulta
tą.Jipatiesdarbogailisilabiau,negudžiaugiasisuvokusitokiodarbo
beprasmiškumą.Štaidėlkomanoma,jogrūmusreikiaatstatytidarir
todėl,kadgailailgamečioarcheologųtriūso.Tačiaubūtenttoksiryra
archeologųdarbas!Jieprivalotaisyklingaikasinėti,onesvarstytiatsta
tymoprojektus.Jukarcheologaiišesmėsyrachtoninėsbūtybės,todėl
pakilęviršperkasoslinijosjiedažniausiairegiiškreiptąpasauliovaizdą.
Yratikvienintelisbūdasišsivaduotiišmuziejinėssavimonės:visiems
laikamsužkastimirusiųjųmiestą.

2001m.gegužės30d.



292 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 6

die No raš tis

ElvyraKučinskaitė

Gegužės3d.Norspasiusk,irvėlnegaliusulaikytiakių
tiesprotingastatistika,priešaispadėta:„Vertybiųin
ternalizacija…“...Irniekokitanegaliu.Parašyti,kokia
šiandiendiena?Prostikliniokambariolangusbrukte
brukasišvarusdangus,sočiosgėlėsmetašešėlius,vyš
niabrandinažiedus,nuosprogstančiosridikėliosėklos
tyliaitraškažemė,krūvelėmisburiasišviežidobilai,
išgąsdintasdešimtiesvėjomalūnėliųtarškėjimopožeme
sustingstakurmis,liaunomjazminošakomtekasultys,
stačiuklojimostoguslystasaulė,gandruinuoįkaitusios
skardoskaistakojos,posuverstašviežiųmalkųkrūva
tyliaikvėpuojadriežasirbepaliovos,bepaliovosskam
baantšuliniopakabintasvarinisvarpelis.

Gegužės6d.ŠiandienMotinosdiena.Aišku,kadgera,
šilta,jauku.Kąnorisakyk–keližiedeliainuovaikų
„pagalkūnąardvasią“dovanojasuniekuonesulygina
mądžiaugsmą.Labiausiainenusakomasyrajausmas,
kadtiežmonėsyratavoirsykiunetavo.Artimi,kaip
tikgalibūtiartimasžmogus,betsykiu–kiti,susavo
laisveirpaslaptimi.Kūriniai,kuriuosnepaliaujamai
kuri,betdarlabiaujiekuriasavepatys.
Pilni laukaiveronikų,plukių,panamėsepritaškyta
tulpių,oantkaimynėsmočiutėsstalo–dirbtinėsgėlės,
surinktosankstyvąpavasarįnuosūnauskapo–kai
pražįstagyvos,šitosparkeliaujanamo,prisigėrusios
mirtieskvapų.Dartrysvaikaiturikassavoūkį,kas
versląiryralabaiužsiėmę.Močiutėkapstosidarže,
nepakeldamagalvos:„Širdiskaipšniūraissurišta,taip
bijaupamatyti,kadkeliuniekasneina“,–prasitarė.
Norstująpaimkištodaržosuvisommėšlinomrankom
irpastatyklangan,teguramiailaukia–tikraigikas
norsprisimins.Ankstirytąmačiaueinantvienintelę
mergaičiukę,nešinąkeliomisapvytusiomispurieno
mis–tikrotėvoneturi,netikrusmotinaviskeičia,mo
čiutėretkarčiais„įkala“naminukės.Šitaveikiausiai,
kadiraugdamakartu,pasiilgstamotinoslabiaunegu
anievisikartupaėmus.Irkassugalvojotasvisokias
dienas–vienasskausmas!

Gegužės9d.Visapavasariogarsųtirštalynėpilna
tylos.Kaikadairžmoguipavykstatątyląpagautiuž
rankovės.Kątikkeliupratarškėjovežimas,otasduslus
žvyrkeliogarsaspilnasminkštosdulkiųirmedžioty

los.Arbakaimynaskalatvoraikuolą,visąrytąkalatą
vargšąkuolą,ogarsasprasmenga–kur?Pievoj,obely,
susigeriapirkiossienojuosirjokiogrėsmingumo–kalk
tutensauvalandųvalandas,tainedraskysmanosme
genų,atvirkščiai–įtrauksįgiliosramybės„mantrą“.
Vakarotylairrytotyla,vidudieniotylairpokaičiotyla.
Tojtylojlojašunes,maurojagyvuliai,klegakaimynės,
netorasplyšta.Pasaulispilnaspasitikėjimo.Todėltoks
romusirtikras.

Gegužės12d.Sėdžiuantslenksčioirskutupernykštes
bulvespaskutiniamsbulviniamsblynams.Galvoje–jo
kiųarchetipų,mitologiniųįvaizdžių,betnesvietiškai
gera.Paprastasdalykas–sėdėjimasantslenksčio,o
gerumastikrainepaprastas.Nedaugtegaliuapietai
pasakyti,nestosėdėjimovisaesmėten,kuržodžiai
jaunebepasiekia.
Trisdienassukausimieste,niekoypatinganenuveikiau
(tarsiapskritaigalimanuveiktikąnorsypatinga),bet
tikraijaučiuosivisiškaiišsitaškiusi.Šiandienvienas
garbusžmogussuužuojautaveidelabaiįtaigiaikalbė
jo,kaipjissuprantąs,jogmanturėtųbūtinepakeliama
„gyventidvasinėjeemigracijoje“.„Tuesiveiklusžmogus,
irnegaligyventikitaip“,–sujėgaužstūmėpaskutinį
akmenį,protestuodamaspriešmanoneaiškiusmiksė
jimus.Smulkmena,betlabaisutrikdėirsuerzino.Ne
patsteiginys,oteigimobūdas,priminęsgausybękitų
irmanopačiosklaidų,užkuriassunkiaitenkamokytis
atleisti.Baisustasjausmas,kaikasnors–svetimasar
savas–įsikariaįtavovidųir„sudedataškus“,sutraiš
kydamaskaulusvisamtavogyvenimui,suprask–įmena
tavomįslę.Visiškasbejėgiškumojausmas–neikaip
gintis,neidėlko.Tiesiog„skanauk“kartėlįikidugno,
kadneliktųnėpėdsakotoįsiveržimo–artaibūtųleng
vasdaiktųperstatymas,arkaipdešimtmirčiųbaisus
apiplėšimas.Kokiusveidrodžiusmesnešiojamėskitiems
apžiūrinėti?Beveikvisadajierodomūsųpačiųatvaiz
dus.Iškurgautiprotelio,kadjievisadabūtųnukreipti
tikįmuspačius?

Gegužės15d.Tikrai–visaipasigvelbėpavasaris.
Nesuprantu,kurdeduvalandas.Laikas,atrodo,teka
lėtai,gražiai,bettaip,kadnesuranduvietosįsiterpti
sukuonorskonkretesniunegužiūrėjimasįviską,kas
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darosiaplinkui.Kurtiknukreipižvilgsnį,visurvyks ta.
Atrodo,kadnetmatyti,kaipaugadaigai.Vaivorykštės
(šiandienmačiauketurias,irvisos–nuožemėsikiže
mės!),kregždės,lietus–viskaskažkokiameaptakiame
judėjime.Kaibeatvangosįtaižiūri,vidujeišsitrinavisi
„brėžiniai“,kuriuosesinusibraižiusi,mintysnesiduo
dapagaunamos,plaukiojagalvojeatplaišomis,irtas
nesibaigiantisatsitiktinumasteikiatieklaisvės,kiek
tiksugebipriimti.
Šiandienatsikėliau5val.ryto.Tokiasvalandasgaran
tuotaipasidovanojivisamlikusiamgyvenimui.Rūkas,
tirštažemė,rasa,saulėkamuoliais,plunksnomkrinta,
įsimylėjusiųpaukščiųkliedesiai,sodrūskvapai.Tokia
dienosgimimoįtampa.Kaigrįžtu6val.,jauviskasbū
naatsitikę, tiesiogakyse.Paskuigyvenimastiktęsiasi
pervisągražią,tyliądieną.Galėčiauvisądienąirnaktį
tikžiūrėti,klausytis,purentižemę,akimisišprašytiiš
josdaigus,paskuidienųdienasstypčiotiapiejuos,it
kvailaišokdama.

Gegužės17d.NuopatrytoatlėkėAušraM.Išvirtoiš
savožaisliniodailaus„mašiniuko“spiegdama:„Irbūna
girojusžemėje!“Atsisėdusiospalangėjsvarstėme,kaip

keičiasigerosšeimosįvaizdis,matneseniaikažkokia
žurnalistė jąkamantinėjoapievirtuvės irpanašius
reikalus.Aušrapasakė,kadjis„tragiškaineteisingas“
dėlto,jogįsivyravęsmitas,kadvyrasiržmonaturintys
būtidraugai,antraipsantuokabūsiantinesėkminga.
Taiskatinarastissiekiamybei,kuriesąišesmėspa
smerktažlugti.„Okas,jeinedraugai?“–klausiu.Vyras
iržmona–vaikiškaiišplėtusiakistekštelėjo.Kažin,
daugiautaiarmažiau?Tasjosgaivališkasvaikiškumas
irkietas,įžvalgusprotastiesiog„verčiaiškoto“.Oat
sakomybėsjausmastoks,jogšiąakimirkąatrodo,kad
tamnetikusiamįvaizdžiuisugriautituojaupatįsteig
tųkokįspaudosorganą,institutą,tarybą,tarnybą...
Betkitąminutęmesjaukalbamėsapiedžiūstančius
skalbinius–kadgražu,kaijievėjyjeplevėsuoja.„Ne
sugalvojau.Reikėsirmantaipkaimedžiauti“,–sako
visiškairamiai.
 
Gegužės21d.Artėjančiosvasarospranašai–miestelio
berniūkščiaiirmergiotėsplačiomtarpudantėm,būti
naistrazdanoti,būtinaiklaikiaisusišiaušę,įleidęsavo
kreivusdantukusį ledųminkštimą.Kaiužklausiko
nors,taipišsišiepia,kadišakiųtikaštrūspjautuvėliai

Eugenija Obelis. Iš ciklo „Rytas“. 1998. Fotografija

dieNoraštis
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belieka.Šiandienprieparduotuvėsmačiauvienątokį
senoj„Latvijoj“,trisbesiraičiojančiusdviračiais,vieną
„samosvalo“kėbuleirkeliasmergiotes,šiaušiančiasper
gatvę.Nėvienokokiamnors„BMW“ar„Audi“.Turbūt
tiejaunebemokataipvalgytiledų,skaniaisumišusių
sukeliodulkėm.

Gegužės24d.Klausiausi,kaipžmonėsmeldžiasi.Be
veikvisidėkojoužsunkumus–kurgine,kamdabar
jųtrūksta?Bettikkasslypiužtodėkojimo?Neviltis?
Nuolankumas?Saviapgaulė?Pasyvumas?Paskuiilgai
apietaikalbėjomės.Daugkassakė–žinoma,išpasku
tiniųjųstengiesitikėti,kadpaniekinimai,atstūmimai,
patirtasmelasirskriaudostauturiprasmę–kitaip
arištvertum?Graudžiausiayratai,kadbeveikvisada
toseistorijosenėrakaltųjų–visiaukos.Klaiku,kokie
esamsilpniirtrumparegiai–visadatokiosesituacijose
mūsųžvilgsniotrajektorijabaigiasiten,kurprasideda
„anų“skausmas,adoruojametiksavąjįteisumą,tiksa
vointencijas,kuriosmumsatrodone abe jo ti nai geros.
Darbelisnemenkas–įkvėptioroirperliptipertvorą,
užkuriosdažniausiaipamatysineikidantųginkluo
tuspriešus,olygiaitaippatpasiklydusias,bejėgiškai
tamsonįkritusiasdūšeles.

Gegužės27d.Kątikperskaičiaukun.Čiurinskodie
noraščius„NaujajamŽidinyAiduose“.DavėDievaslie
žuvėlį,ačiūJam,pertokiusnepamirši,kadkrikščionių
gyslomiskraujasteka.Mostelėjočiatokiems„meilės
apaštalamsirjųsekėjams“,kurių,aišku,niekas„nepa
žįsta“.Taiužkiršinosenasmintis,kuriasirginorisi
išspjautipanašiubūdu:na,kodėltaipmenkaimūsų
Bažnyčiojepasitikimaavelėmis?Negipamirštama,kad
jųsmegenėlėsirgivingiuotos?Atseit,jeigunepasakei
150kartųperpamoksląarkokiąradijolaidą:„ĮMišias
sekmadieniaiseitiprivalu“,taitieirneis.Ypačvisokie
laisvamaniaiirindiferentai.Ojeipasakei?Ojeipasakei,
kaipkirviunukirtai?Girdėjau,kadDievulislauksšalia
atsistojęstol,kolžmogeliui,bemosikuojančiamlaisvės
vėliava,prilašės,kadpasirinkimastarpvėliavėlėsir
Dievulionėralabaigudrus.Omesvisnorimvėzdais

pergalvątašydamimeilės ir ištikimybėsBažnyčiai
išmokyti.Ogalpirmaparodykim,kadištikrųjų(one
dėlbandospagausinimo)juosmylim,kadpriimamjuos
suvisaisjųšeriaisirmarmalynegalvoj,kadjiemums
svarbūstokie,kokiepasmusateina.Juktikraisvarbūs,
arne?Kasišmūsųnesamematęargirdėjętokių–nuo
patSauliausPauliausikiJoniukoirPetriuko?
Betčiabūsiusulaužiusidarkokįtabu:moteriškaitė
kunigėlįpakritikavo!
 
Gegužės30d.Šiandienbuvauaplankytikaimynės
močiutės,besigydančios ligoninėjedevyniasdešimt
devyniassavoligas.Jimanpasakojoapie„didelįnesu
tarimą“palatoje.
Jąužkalbinusivienasenyvaponia,palatoskaimynė.
Išgirdusilaužytalietuviųkalbatariamą„niasuprantū“,
puolėatsivėdėjusi.Na,kaipčiatugyveni irnemoki
lietuviškai,jūs,lenkaiirrusai,tyčia…–žodžiu,visą
lietuviųirlenkųkortąištėškėnesidrovėdama.„Aštik
tyliu,nusisukauvataipį langą,galvąapsiklojauir
meldžiuosi:Dieve,kadtikneužsižiebčiau!Iškenčiau.
Tikpasakiautyliai,kadjinetnegirdėjo:‘ponia,naką
jūsčiadabarkalbat?’Paskuidaviaujaibananą.Kitą
dienąjimanatnešėdezodoranto–sako,eikįkoridorių,
pasipurkšk.Ašjainunešiaulabaigražiųservetėlių.Po
tosusidraugavom,dabarrusiškaisumanimikalba.
Sakyčiau,tarsibūtųirmokyta,labaiišsipuošusi,išsi
dažiusinetligoninėj,betdukrasako–ne,mokytataip
nesielgtų“.Konfiktogriaunamojijėgabuvoišsemta.
Irčiaatmintinšoktelėjonesenasįvykėlis,kaivienas
mokytųmokytojasLietuvosSeimomašinytetokiupat
stiliumibrūkštelėjopolicininkuiperkojas,nesjamas
meniškainepatikovisuomeninėtvarka.Epizodasišties
skandalingas,oreakcija,kaipvisada,„kreiva“:spauda,
kaipįprasta,perlenkėbentdešimtkartų,teisėtvarkos
vyraipasotinosavoambicijas(kiekkojyčių,rankyčių
irgalvyčiųbereikalo?..),kaikuriekomentuotojainai
viaitikisisusikrovępolitinįkapitalą,betklausimas–
„ponai,na,kąčiajūsdabardarot?“Irvėlnebuvo,kas
atnešabananą.

ATITAISYMAS

Š. m. „Naujojo Židinio-Aidų“ Nr. 5 klaidingai nurodytas viršelio iliustracijos autorius ir pavadi nimas. 
Turi būti: Antanas Lukšėnas. Peizažas su kadagiais. 1977–1986. 

Atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
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BIR ŽE LIO su kI LI mAs ANuO mET 
ir šiaN dieN

Tautosirvalstybėsretaikadaprisimenairminisavo
„istorinesklaidas“–kariniųpralaimėjimų,politinių
kapituliacijųarkitokiasgėdingassukaktis.Kitaipyra
patirtųskriaudų,neteisybių,išorinėsprievartosatve
jais.ŠtaimumsvisąlaikąbuvosvarbiBirželio14oji,
Geduloirviltiesdiena,tačiaubirželio15osios,dabar
prisimenamoskaipOkupacijosirgenocidodiena,nesku
bameminėtiiškilmingaisrenginiais,nesNepriklauso
mybėsprarastismums(kitasklausimas–pagrįstaiar
ne)asocijuojasisugėdingamūsųpačiųkapituliacija,
valstybėsatidavimusvetimiemsbemenkiausiopasi
priešinimo.
19410614įRytuspajudėjoešelonaisugyvuliniais

vagonais,oposavaitės,22ąjąpaskui juospasileido
Vėrmachtotankai:VokietijaužpuolėSovietiją.Kadir
kokiosepochinėsreikšmėsbuvošikaropradžia,abiem
šalimsšidataveikiaunutylėtina.Triuškinamisovietų
kariniaipralaimėjimaipirmomissavaitėmisirmėnesiais
sulaikėjaubeprasidedantįbolševizmotvanąEuropoje
keturiemsmetams,oVokietijaišiokaropradėjimas
reiškėneišvengiamąateitieskatastrofą:pernelygdideli
buvostrateginėspadėties,kariniopasirengimo,žaliavų
resursųirpan.skirtumai.
Tačiaumumsšilemtingojipradžiareiškiakąkita:

Birželio23ąją,sukilimopriešsovietiniusokupantus
dieną,mesgalimedidžiuodamiesiminėtikaippasi
priešinimo,nesitaikstymosuneteisybeirprievarta,
pareikštospolitinėsva liosatkurtisavovalstybędieną.
Tiesa,norssukilimaslaimėjo,betNepriklausomybė
nebuvoatkurta,priverstiniaistrateginiaisąjunginin
kaipasirodėbesąneišvaduotojai,onaujiokupantai,
iškartoėmęmasiškainaikintiLietuvospiliečius,pir
miausiažydus.Oirankstesnisokupantaspokeliųmetų
sugrįžokaiplaimėtojas,netikformuojantispokarinę
tvarką,betirprimetantissavaskaroįvykių,taigiir
mūsųSukilimo,interpretacijas.TačiaukasEuropoje
poPotsdamoirNiurnbergoatrodomažųmažiausiai
pasidygėtina–bendradarbiavimassunaciųVokietija–

anuometatrodėirbu vovisaikitaip:vienintelėvalstybė,
įkuriąsovietųsiaubiamosLietuvospatriotaigalėjodėti
viltis,tikėdamiesiatgautilaisvę,buvo(jauiranuomet
anaiptolnesimpatiškas,betiššaliestikrainetoksde
moniškas)TrečiasisReichas.Dabartiniaiišminčiaičia
tuojkištrigrašį:nedovanotinasnaivumasbuvotikėtisiš
kraugeriųnaciųto,kągalėjoduotitikdemokratiškieji
Vakarai.TačiauarnetiepatysVakarai,suRooseveltu
irChurchilliupriešakyje(irdaranaiptolnepraradęsavo
laisvės),ištiesėdraugystės(daugglaudesnėsirgiles
nės,neilietuviaivokiečiams1941ųjųvasarą)ranką
kitam,„raudonajamšėtonui“,–jųnaivumasdėltokios
draugystėsvaisingumobuvotikrainemažesnis,oto
naivumopasekmės(irsavobendrapiliečiams,irkitoms
tautoms)beimoralinėatsakomybėužjas–nepalyginti
didesnė.Žinoma,apieReichąkaipnatūralųLietuvos
sąjungininką1941ųjųbirželįnebuvoišmintingakal
bėtiper50okupacijosmetų,nestaibūtųneabejotinai
pakenkęLietuvoslaisvėsbylai.Tačiaudabargaljau
galimenebebijotiprabiltiirapieanometovalstybininkų
irlaisvėskovotojųnepagrįstuslūkesčiusarklaidingus
apsisprendimusirtrumparegiškusužmojus,tikintis
išTrečiojoReichopolitiniųnuolaidų?Arba,kasgalbūt
darsvarbiau,imtisatviraiirkritiškaisvarstytiBirželio
sukilimopolitinėsreikšmės(mėginoatkurti„Smetonos“
Lietuvąarkūrėnaują?)irypačSukilimoiškeltosLaiki
nosiosvyriausybės(LV)teisiniostatusoirjosįstatymų
beinutarimųteisėtumoklausimus?

Nu Ty Lė jI mAI IR Nu kAL Bė jI mAI

Būtųgerai,kad tokiesvarstymaibūtųprasidėję
priešpraėjusioskadencijosSeimui2001m.rugsėjo12
d.priimantįstatymądėlLV„Nepriklausomybėsakto
deklaravimo“pripažinimoLietuvosvalstybėsteisės
aktu,19d.–priimantrezoliuciją„Dėl1941m.birželio
sukilimoįvykiųvertinimo“irprotokolinįnutarimądėl
priimtojoįstatymopriėmimoprocedūrosnebaigtumo,o
26d.–kituprotokoliniunutarimušioįstatymopriiminė
jimoprocedūrąnutraukiant.Tačiauatviraikalbėtisapie
BirželiosukilimoirLVveiklosšviesuliusbeiskaudulius

kO vA dėL Is TO RI jOs: 
NE Nu Ty Lė TI IR NE Nu kAL Bė TI

NerijusŠepetys

Birželio sukilimui – 60 metų
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nepradėjomeirpovisųminėtųteisiniųviražų.Paaiškėjo,
kadligišiolneišnykusipamatinėbėda:Sukilimodaly
viai,vėlesnirezistentaibeijiemspritariantysLietuvos
patriotaiirtoliautelinkękalbėtiherojiškaaraukinga
kal ba, nutylėdamitai,kaskalbėtinedera,–nesvarbu,
buvęarnebuvę.Tuotarpukiti,abejojantysSukilimo
reikšmearkuriaisnorsLVveiklosaspektais,papras
tailinkęnukalbėti–taigikalbaniekusarneteisybęir
tamneatsakingainaudoja„valstybiniamnusistatymui“
svetimąkalbą.Otojikalbakilusiišsovietųtvarkos,kar
tais–irsupronacinėsaršiuolaikiniųžydųekstremistų
retorikosatspalviais.TaigiSukilimasbuvęssąmoningai
provokiškas,siekęsneatkurtiteisingumą,opirmiausia
keršto,galiausiai–buvęsbeprasmiskraujopraliejimas,
taddėsningaiirnetapęsmasiniu.TodėlLV–neginčy
tinanaciųtalkininkė,siekdamapripažinimojiemspa
taikavusi,pritarinėjusijųsprendimamsir,svarbiausia,
patipriiminėjusižydusdiskriminuojančiusnutarimus
(birželio30d.pritarusi„žydųkoncentracijosstovyk
los“steigimui,rugpjūčio1d.priėmusi„Žydųpadėties
nuostatus“).Užviskeisčiausia,kadįtokįnukalbėjimą
nesibodiįsijungtiirprofesionalūspraeitiestyrinėtojai
–istorikai,menamaiatsistojantiejiį„kritinę“opoziciją
„praeitįromantizuojantys“(dr.ValentinoBrandišausko
išpopuliarintaperskyra)gyviemsjosliudytojams.Tik
kągalianųnukalbamakritinė„istorinėtiesa“prieššių
moralinęteisękartaisnetirnutylėti?

Is TO RI NIs AT RA dI mAs: LAI kI NO sIOs  
vy RIAu sy Bės PO sė dŽIų PRO TO kO LAI

Pasirodo,šįtągali,–tikreikiapasirinktitinkamus
ginklus,nutaikytideramąprogąirturėtitvirtąužnu
garį.ŠitaipSukilimo60mečioprogadalistyrinėtojų
nusprendėparengtistaigmeną„romantikams“:gegužės
24–25d.VilniujeirKaune(VUirVDUpagrindinėse
salėse)buvosurengtadiskusija,skirtaSukilimo60me
čiui.OrganizatoriaibuvoVUIstorijosfakultetasirVDU
beiLietuvosgyventojųgenocidoirrezistencijostyrimo
centras(GC).Renginyspanašiaivykoabidienas:pora
studentųišVilniausirKaunoperskaitopranešimė
lius(temos–sukilimoistoriografija,sukilėliųtikslai,
lietuviškasisfašizmastarpukariu,antisemitizmaskaro
metųlietuviškojespaudoje),otyrinėtojaiišGCnekal
taipateikia„bombą“–kątikišspaustuvėsatkeliavusį
leidinį„Lietuvoslaikinojivyriausybė:posėdžiųproto
kolai“(įžangairsudarymas–dr.ArvydoAnušausko).
Jųistorijąsudarytojasnupasakojataip:
„PirmąkartąLV[...]įstatymainutarimaiirpotvarkiai

[...]generaliniųtarėjųreikmėmsbuvoišleistiatskiru
leidiniu1942m.[...]Betįrinkinįnebuvoįtrauktinuta
rimaiirpotvarkiai,kuriuoseaptariamibiudžetoklau
simai,kariniaiirvidausreikalai,įvairūspaskyrimai
įpareigas.Nebuvoskelbiamiirvyriausybėsposėdžių

protokolai,kuriepoAntrojopasauliniokaro laikyti
dingusiais.1974–1976m.J.Toliušiskelisdokumentų
pluoštusperdavėtuometinėsRespublikinėsbibliotekos
Rankraščiųskyriui[...].Nuo1976m.LVposėdžiųpro
tokolai(išskyrusliepos31irrugpjūčio1d.protokolus,
kuriųnerastatarpaptiktųdokumentų)buvosaugomi
rankraščiųfondetarpkitųAntrojopasauliniokarometų
dokumentų.GCspecialistamsjuospavykoaptiktitik
2001m.“(santrumposmano–N.Š.).
Jaudiskusijosmetupaaiškėjo,kaddokumentaibuvo

atsitiktinaiatrastiGCspecialiųjųtyrimųskyriausva
dovoRytoNarvydoirkadnuojųaptikimoikileidinio
atidavimoįspaustuvętepraėjęsmėnuo.Trumpaipasi
sakiusiLNBRankraščiųskyriausdarbuotojapatvirtino,
kaddokumentaibuvosaugomiprieinamame1977m.
sudarytameF141irkadniekaspertuos25metusjais
nesusidomėjo...
Žinoma, taipneįtikėtinaiskubotai išleistaknyga

parengtanepatenkinamai:išskelbiamų31protokolo
ir34jųpriedų(įstatymai,nutarimaiirpan.)įdėtostik
devyniosdokumentųfaksimilės,kitų–tikperspausdin
titekstaibeelementariausiokritinioaparato.Knygos
priedai–tiktrumposLVposėdžiųdalyviųbiogramos
irvardųrodyklė.

NAu jI Is TO RI kų kAL TI NI mAI 
dėL Žy dų ENgImO

Visataigalnebūtųtaipreikšminga,jeitarpšiųdo
kumentųnebūtųminėtųjų,susijusiųsužydųklausimu
(jiemsirskirtaspagrindinisdėmesysperknygosapta
rimą):birželio30d.rytinioposėdžioprotokolasNr.6,
kuriame4uojuklausimuMinisteriųKabinetasnutaria
pritartižydųkoncentracijosstovyklossteigimui(irfor
muojamolietuviųpolicijosbatalionofinansavimui),ir
rugpjūčio1d.datuotibeikaippriedasprieneišlikusio
liepos31d.protokoloNr.31skelbiamipriimti,Amb
razevičiausirvidausreikalųministerioJonoŠlepečio
pa si ra šy ti „Žydųpadėtiesnuostatai“(ŽPN).Pagaljuos
Lietuvosžydaiskirstomiįkomunistiniųorganizacijų
nariusirrežimoaktyvistus(traukiamibaudžiamojon
atsakomybėn)irlikusius,kuriemstaikomosizoliaci
nėspriemonės(apgyvendinimasgetuose,suribotomis
išvykimoirnuosavybėsteisėmis),–išskyrusasmenis,
apdovanotusVyčioKryžiumiirkariussavanorius.
SudarytojoirdaliesjokolegųišGCmanymu,rasti

kontraversiškųjųLVnutarimųtikrumąpatvirtinantys
dokumentųoriginalaiturėtųpadėtitaškąbegalinėse
diskusijosedėlto,arLVvykdžiusižydųatžvilgiudiskri
minacinępolitiką.Negeraielgęsiišeivijosveiksniaiir
darblogiaudarošiuolaikiniai„romantikai“meluodami,
kadLVtikstengusisžydusapsaugoti irniekoprieš
juosnesiėmusi.JuktarpLViškėlusiųsukilėliųbūtane
tikantisemitizmo,betirbolševikųrežimotapatinimo

NERIjus ŠEPETys
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sužydųtauta(Brandišauskas).Diskusijojedalyvavęs
prof.LiudasTruskanetgiretoriškaipaklausė(kreipda
masisįprof.AlfonsąEidintąirčiapatsalėjesėdintLV
pramonėsmin.AdolfuiDamušiui),esągaljaumetas
kalbėtineapiesukilėliųklaidasarapsirikimus,bet
apiejųnusikaltimus?Kitikritikainebuvotokiegriež
ti,antaiGCdirektorėJūratėKuodytėkalbėjoapieLV
turėtąprisiimtiatsakomybęužsavobendrapiliečius,
kuriuosnaujiejiokupantai įtraukę,LVnetiesiogiai
tarpininkaujant, įmasinesžydųžudynes (turimas
galvojepolicijosbatalionas,minimastopatiesproto
koloNr.64ameklausime).Galiausiaidr.Anušauskas
siūlėšiamekontekstenepervertintideklaratyviųLV
nutarimųarketinimų,kuriųLVnegalėjorealizuoti,
oatkreiptidėmesįirįdiskriminacinesapraiškasLV
nutarimuosedenacionalizacijos ir turtorestitucijos
klausimais.Irvisdėltosusidomėjimasabiemdoku
mentaisnebuvoatsitiktinis.Pirma,jųautentiškumo
klausimaskarštaisvarstomasnevienądešimtmetįir
turiryškiuspolitiniusužkulisius.Antra,netirlaikinai
sutikus,kadjisišspręstas,būtinaapmąstyti,kaipap
sibrėšimeSukilimo,LVir„žydųklausimo“santykius,
nesnekritiškaipasidavusšiuolaikiniams„prietarams“
nusikalbėjimas–garantuotas.

su kI Lė LIų PRIE ŠAs: NE Žy dAI, O sO vIE TI NIAI 
Oku PAN TAI

Pirmiausiaprimityvokaisuvokiamapradinėsituacija:
esamalietuviųsukilėlių(arLV),aktyviaiveikiančių,
priimančiųsprendimus,irveikiamųjų,Lietuvosžydų,
kuriuostielietuviaipersekiojaardiskriminuoja.Irtik
poto(nevisada)prisimenamas„istoriniskontekstas“,
veikimomotyvai,bolševikųiržydųtapatinimoprie 
žastysetc.Tokiasampratatiesiogneistorinė.Vykoka
ras, irtikriveikiantiejipirmiausiabuvobolševikai,
okupavęLietuvąirtąpatįruošęsipadarytisulikusia
Europa,beinaciai,bolševikusaplenkęirpirmiejijuos
užpuolę(žinoma,irabiejųrežimųtalkininkai).Tai,kad
tarpsovietiniorežimoLietuvojedirigentų,aktyvistųir
viešųbeislaptųtalkininkųneproporcingaidaugbūta
Lietuvosžydų(netirtų,kuriedarlaisvojeLietuvoje
neatrodėantivalstybiškainusistatę),buvotometogy
venimofaktas,kurionepaneigsjokieprof.Truskosir
p.NijolėsMaslauskienės„naujausiejiskaičiavimai“.
Nemažiausvarbuyratai,kadne tas pats yramanyti/
sakyti, jog„daugumakomunistųbuvožydai“ir„kad
daugumažydųbuvokomunistai“,–kąjaukalbėtiapie
bolševikųrežimotapatinimąsužydųtauta.
Taiypačkrentaįakiskalbantapiesukilėlius,kurie

gretabendroirpagrindiniotikslo–atgautiLietuvos
nepriklausomybę–siekėpirmiausiaatkurti savą,
„lietuviškąvaldžią“sukilimovietoje, ir tamreikė
joįveiktivietossovietiniųaktyvistųpasipriešinimą.

Kaip jaudaugybękartųaptardamassukilimąyra
pabrėžęsdoc.SigitasJegelevičius,lietuviųsukilėlio
priešasbuvonežydaspagalreligiją,kilmę,išorinius
požymiusarkažinkokiusrasiniuskriterijus,oko
munistiniorežimoaktyvistas ir tėvynės išdavikas.
Irbendratautisčiaturėjokurkasmažiaušansųnei
tautinėsmažumosatstovasnetiksusilauktiteisingo
atpildo,betirgailestingumo,–taimatytiirišpaties
dr.Brandišauskopernaipaskelbtųdokumentų.Kitas
dalykas–asmeniniokeršto,kriminalinėsveiklosap
raiškossukilimolaikotarpiuartautinionepakantumo
protrūkiaipaskirųsukilėliųveiksmuose (bet ir tai
kaskita,neiantisemitizmo,netginacionalsocializmo
paplitimastarpLietuvosgyventojųarjuolablietuvių
dalyvavimasžydųnaikinime)–tačiaujįsvarstytiga
limatiktairadikaliaipakeitusperspektyvąiratlikus
keletąesminiųperskyrų.

LAI kI NO jI vy RIAu sy Bė IR Žy dAI  
NAu jOs Oku PA cI jOs są Ly gO mIs

Viena jų–tarppolicentrinės irkartaisstichiškos
sukilėliųveiklosirLVsąmoningaipriimtųnutarimų.
Sukilėliųpadėtiesbūtapaprastesnės: jieveikėprieš
sovietinįokupantą,irtikten,kurtambuvoerdvės:kur
iškartneįžengėVėrmachtasirkurneužsilaikėstambesni
Raudonosiosarmijosdaliniai.TuotarpuLVsiekėrealiai
atkurtiNepriklausomybęjaunaujos,vokiečiųokupa
cijossąlygomis.Otaiįvedėdarvieną,esmingainaują
veiksnį–„žydųklausimą“:visoseVėrmachtoužimtose
teritorijosežydaibuvopaskelbiamiReichonuosavybe,o
tairadikaliaikeitėirgalimybęlietuviųvaldžiailaikyti
žydusintegraliavisuomenėsgrupe.
KąturėjodarytiLV,norėdamaimtirealiaikontro

liuotipadėtįšalyje–ogiatkurtivisojeLietuvojesovietų
sugriautątvarkąirstengtisperimtisavožinionkuo
daugiausričių.Veiksmingaadministracijairteisinė
iniciatyvagalėjopadėtiLViriškovotifaktinįvokiečių
pripažinimą.Tačiaušiekaiptiktovengėir,tiesiogiai
ignoruodamiLV,mėginopersavopripažįstamasKauno
karokomendantoirmiestoburmistroinstitucijaspa
verstijąsavoklusniuįrankiu.TaigipriešvertinantLV
priimtussprendimus,reikianustatyti,arjikonkrečiu
atvejuvykdėsavarankiškąpolitiką,arpasidavėkokiai
vokiečiųprovokacijai,ogalmėginoieškotikompromiso;
irsvarbiausia,ko,priimdamavienąarkitąnutarimą,
jisiekė.Pirmiausiašiame,onelietuviųantisemitinių
nuotaikų,kontekstederasvarstytižydųdiskriminaci
josklausimą.
AntaijeiLVįstatymesakoma,kadkoksnorsnaciona

lizuotasisturtas„negrąžinamasžydamsirasmenims,
aktingaiveikusiemspriešlietuviųtautosinteresus“,
taipriduriama,kad„kaslaikomasžyduirasmeniu,
aktingaiveikusiu...,nustatoMinisteriųKabinetas“.
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Svarbiausidalykaičiairyrakompetencijosspręstipa
sisavinimasbeinustatomasąlyga,–o„kaslaikomas
žydu“,Ministeriųkabinetastaipirneapibrėžė.Tačiau
turimečiaatkreiptidėmesįirįnumatomųapribojimų
neteisėtumą,irįpasireiškiantįLVpolitinįavantiūriz
mą,stojantį„varžybas“sunaciais,irpan.
Okoksgišiaprasmeyrapritarimo„koncentracijos

stovyklos“steigimuikontekstas?Čianetgikritiškiausi
istorikaisutinka,kadiniciatyvakiloišnacių(plg.pro
tokolevartojamasvokiškassąvokas),vedamųdvejopo
intereso:neleistiLVveiktisavarankiškaiirsykiupri
mestijaiantižydiškussprendimus,sukuriaisnaciai
išoriškaineturėtųniekobendra(plg.priešporadienų
surengtas„Lietūkio“garažožudynes,kuriasnaciai
stengėsipavaizduotikaip„lietuviųpartizanų“dar
bą).Tadpamatinisklausimasčiayra:arLVpasidavė
spaudimuiirprovokacijai,arne?Buv.LVpirmininko
JuozoBrazaičiotvirtinimu,SDoperatyvinėsgrupėsA 
vadoWalterioStahleckeriospaudžiamassuvarytiper
keletąvalandųKaunožydusįgetąVilijampolėje,Kauno
karokomendantaspulk.JurgisBobelisatsikalbinėjo,
irkreipėsiįLVsuatitinkamaisprojektais.JuosLV
svarsčiusi,atidėjusi,betnepriėmusi.Matpaaiškėję,
kadtuojpoįsakymoBobeliuiStahleckerispasikvietęs
Kaunožydųkomitetoatstovusirpasiūlęsvienintelę
išeitįapsisaugotinuolietuviųpogromų(„garažas!“)–
patiemssusiburtiįgetą(žydųautoriųHenryZeigerio,
PhilipoFriedmannoliudijimai).Nuoto,arpritarėLV
getosteigimuibirželio30d.,arne,priklausoirliepos
10d.Kaunokomendantoirburmistroįsakymodėlžydų
persikėlimoįVilijampolę(per56valandas)reikšmė
beivertinimas:arbaBobelisvykdėLV(neabejotinai
neteisėtąirpolitiškaineatsakingą)nutarimą,arbabuvo
bandomamanevruoti,laimėtilaikožydųpasiruošimui
neišvengiamampersikraustymui,derinantsujaispa
čiais.Betkuriuoatveju,vokiečiamsšisįsakymasdėl
„švelnumo“labainepatiko,irposunkiaisukalbamo
BobelionuvertimoKaunomiestovaldžiojeatsidūrę
voldemarininkaižydųkraustymositvarkąsmarkiai
sugriežtino.
KitokiabuvoirŽPNpriėmimosituacija.Liepos25d.

realiaipradedaveiktipriešsavaitępaskirtasvokiečių
Civilfervaltungas,galutinaiperimdamasvisussužy
daissusijusiusklausimus:apibrėžiama„žydo“sąvoka,
smulkiaireglamentuojamosžydųteisės irpareigos,
irsvarbiausia, tamjaunebereikėjo jokių lietuviškų
įstaigųdubliuojančiopritarimo.Jeitokiomissąlygomis
vyriausybėvisdėltoryžosipriimtiŽPN(beje,Brazai
tisiršiuoklausimupripažįstabuvusBobelioparengtą
projektą,kurįLVsvarsčiusi,betnepriėmusi,oštai
tarėjųįstaigapaskelbusikaipLVpriimtą),taijiarba
visiškainesiorientavo,arbadarvisturėjoiracionalių
vilčiųperimtisituacijoskontroliavimąįsavorankas.
Betkuriuoatvejupenktadienįpriėmusitokįsvarbųnu

tarimą,pirmadienįLVjaubuvoišvaikytairkitądieną
priverstapasitraukti.
Tačiauarmestikraigalimetvirtinti,kadrastiejido

kumentai–autentiški,taigiLVpriimti,onesukieno
norssavųtikslųsiekiantsuklastotaisparašais?

Žy dų ENgI mO dO ku mEN TAI: 
ORI gI NA LAI AR NA cIų/sO vIE Tų kLAs TO Tės?

Toksklausimasyrateisėtasmažiausiaidėldviejų
priežasčių:pirma,istorikas,juolabdokumentųleidėjas
turibūtimetodiškaiskeptiškasiratsargus,ypačkai
staigaatsirandakokienorsoriginalai,turintysvalsty
binėsirnettarptautinėsreikšmės.Antra,taipklausti
įgalinatieknurodytasisLVveikloskontekstas,tiek
abiejųaptariamųdokumentųskelbimotradicija.Nuo
josirpradėkime.
Norsmūsųminėtasprotokolųleidinysapiešiątradici

jąbemažneužsimena,jos,deja,būta,irjiskatinavisokį
įtarumą.TaigiŽPN,kaipLVpriimtasdokumentas,
pirmąkartąskelbtigeneraliniųtarėjųparengtame
leidinyje.Ilgąlaikąjieniekamnekliuvo,kaipirpats
keistasisleidinys(kamtarėjųįstaigaireikėjoLVak
tusskelbti,kaiptaibuvopadarytasuvokiečiųžinia,
jei jieLVšiosveikimo laikotarpiudemonstratyviai
nepripažino,odaugumąjospriimtųaktųatšaukė–šie
klausimaikritiškiesiemstyrinėtojamspaprastaivisai
nerūpi).Nebūtapirmaispokariodešimtmečiaisdidelių
batalijųirdėlLVinciatyvossteigtižydųgetąKaune.
Tačiausituacijaišesmėspasikeitėseptintamede

šimtmetyje,kaivienaspokitopradėjorodytissovieti
niai„dokumentųrinkiniai“(NaziWarCriminals,New
York,1963;He kis sed the Swas ti ka,V.,1964;„Masinės
žudynėsLietuvoje“,d.1,V.,1965;„Nacionalistųtalka
hitlerininkams“V.,1970;Documentsaccuse,V.,1970).
Pagrindiniaidokumentiniai„įkalčiai“priešLV,esąda
lyvavusią„persekiojantirmasiškainaikinantžydus“,
kaiptikirbuvofotokopijaLVAsaugomospatvirtintos
ištraukos išbirželio30d.protokoloNr.6 (minėtas
ketvirtasisklausimas)irperspaudintasiškarometų
leidinioŽPNtekstas.Podokumentinėsatakossovietai
JAVvyriausybeipasiunčiareikalavimąišduotigrupę
įtariamųjųkaronusikaltėlių.TuopačiupagrinduJAV
KongresonarėElisabethHolzman1974m.gegužės20
d.Atstovųrūmuoseiškeliakaltinimusbuv.LVnariams
Brazaičiui irŠlepečiui.Dėlgalimųjųpronaciškųir
priešžydųmažumąLietuvojenukreiptųveiksmųJAV
ImigracijosirnatūralizacijostarnybaprieTeisingumo
departamentodarprieštaipradedatyrimą,apklausinė
damaliudytojusbeiinstitucijasJAViružsieniošalyse.
NewYorkTimeskomentuojaskelbiamusįtariamųkaro
nusikaltėliųsarašus,oprof.Brazaitis,studijuodamas
sovietinespublikacijas,rengiapastabasapieLVveiklą
iržydųklausimą(ištisaipirmąsykpaskelbtostik1978
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m.„Įlaisvę“,Nr.73;medžiagapanaudotairJ.V.Bal
čiūnoapžvalgoje1974m.„Aidų“nr.9,kur,teigiant
klastojimą,vizualiailyginamosištraukosišprokoloNr.
6,skelbtosNaziWarCriminals,„Masinėsežudynėse
Lietuvoje“irDocumentsaccuse).Brazaitismiršta1974
m.lapkričio28d.,taipirnesulaukęsbylospabaigos,o
ši,priešingaijoniūriemspranašavimams(plg.laišką
AlinaiGrinienei,in:Ugninisstulpas,K.,2000,p.485),
neprieinaikiteismoir1975m.balandį,neradusjokių
įrodymų,nutraukiama.
TačiauistorinėbyladėlLVpolitikosžydųatžvilgiu

tuonesibaigė.PerpastaruosiuskeletąmetųvienŽPN
autentiškumoklausimubuvopasisakękonevisišiuo
klausimudomėjęsiLietuvosistorikai:vienipratęsdami
DocumentsAccusetradiciją(Truska,Brandišauskas
irVytautasTininis),kiti,kaipirderaistorikams,už
imdamiatsargiąpoziciją (ArūnasBubnys,Jegelevi
čius,Kuodytė).Irštaidabar,pasirodžiusGCleidiniui,
turėjębūtisudėtivisitaškai.Nežinau,kaipkitiems,
betmanjieregisikaipdidžiuliaiirsunkiainuverčiami
klaustukai.

kLAu sI mAI kRI TIŠ kAm Ty RI Nė TO juI IR  
dO ku mEN Tų skEL Bė juI

Pirma,kodėltokiepatyręistorikaiišGCnėnemirkte
lėję„užkibo“užatrastųjųoriginalų,stebuklingaiišliku
siųpervisąsovietmetį, irgalvotrūkiaisjuosišleido?
Negibuvogailasugaištikeletąmėnesiųirparengtiką
norspanašesnioįmokslinįleidinį,–jeineišistorikui
būtinopreciziškumo,taibentišpilietinėsatsakomy
bės:jukdaresamagyvųistorijosliudytojų,oatrastieji
dokumentainepaneigiamospolitinėsreikšmės;paga
liau,knygasprieSeimoveikiantisGCleidžiaužmūsų,
Lietuvospiliečių,pinigus?
Antra,iškursovietųdar1947m.suimtam,kratytam,

tremtam,kalintam,vėliauSovietųsaugumoišakių
nepaleidžiamamtarpukariospaudoskolekcininkui
JuozuiToliušiuinukritotokievertingi(taigiirpavojin
gilaikyti)dokumentai?JuosišsaugojęLVpatikėtiniai
perdavėarkasnorspardavė?Oirapskritaikamreikėjo
tokiemspatikėtiniamsjuossaugoti,jeijienetikLietu
vai,betirasmeniškaigalėjopakenkti?Arnepapras
čiaubuvojuossunaikinti?Skeptiškąklausinėjimąčia
galėtųpertrauktipastaba: jukseptintodešimtmečio
viduryjekitamkolekcininkuiLeonuiGudaičiuiper
Toliušįpatekoįrankaspanašioskilmėsdokumentai
išKazioŠkirposarchyvo,1942m.pabaigojepersiųsti
JuozuiAmbrazevičiuiįLietuvą(žr.jųpagrindusoli
džiaiparengtąrinkinį:Lietuvosaneksija:1940metų
dokumentai,V.,1990).Tiesa,šiųdokumentųpolitinė
reikšmėnepalygintimenkesnė...
Trečia,jeiToliušisirturėjoLVprotokolus,kodėlstaiga

1976m.jamprireikėjuosparduoti(pasaksudarytojo–

už28rublius(?!))Respublikineibibliotekai?Kritiškas
istorikas,matyt,sakys,–idantliktųišsaugotaateičiai,
kaipiratsitiko.
Tačiauiškurmesžinome,kadF141atrastiejipro

tokolai tokiupatpavidalubuvo įsigyti išToliušio?
Rankraščiųskyriausgautųdokumentųregistracijos
knygoje1977m.ištiesesamaįrašo,kadXII22d.išJ.
ToliušioįsigytiLaikinojoministrųkabinetoposėdžių
protokolai,nutarimai,įstatymai,įtrauktiį1977III19
sudarytą(išToliušioperkelissykįsigytųdokumentų)
F141.Tačiauneiišsamausfondoapyrašo,neiinven
torinėsknygos(sudarytostik„atradus“jį)nebūta,tik
patiesfondo„byloje“yratrumpasapyrašas,nurodantis
pagrindinessaugomųdokumentųtemasbeibendrus
duomenis.Svarbiausia,kadneišlikęLVposėdžiųproto
kolųįsigijimoaktai(priefondobylospridėtastikvienas,
1974m.gegužės4d.keliųdokumentųįsigijimo(užtuos
pačius28rb!)aktas,bettaivisaikitidokumentai,vė
liauirgiįtrauktiįF141).Niekonegalimanustatytiir
išįrašųantfondobylųaplankų,nessaugojimovienetai
baigtiaprašinėtitikdabar.
Painiavaipailiustruotipakakspaminėti,kadpalygi

nus1977m.trumpąjįapyrašąirdabartinęfondopadėtį,
sutampasaugomųdokumentųlapųskaičius(taippat
irbendrasLVposėdžiųprotokolųlapųskaičius),bet
skiriasisaugojimovienetųskaičius:1977m.jųbūta
54,dabar(atmetuspora1998m.įsigytųjų)–56,nors
nesamajokiųpėdsakų,kadnuofondosudarymosau
gojimovienetaibūtųskaidyti...
Irdar.Netiesa,kadapiefondąžinojotikRankraščių

skyriausdarbuotojos,oišistorikųniekasjuonebuvo
susidomėjęs.Įrašaianttrijųbylų(tarpjųirporospro
tokolų)aplankųliudija,kad1977m.kovo9d.(taigidar
nebaigussudarytifondo)kažkas(parašasneįskaitomas)
„neatrastuosius“dokumentusbuvoužsisakęs.Kodėlgi
apiejuosnegalėjožinotiirkaikaskitas?..

PLI kOs AkIEs kRI TI kA, AR BA ŠvEL NIO jI 
kgB RAN kE Lė

Tikkamvisastasįtarumas?Tarti,kadkažkasga
lėjo„nušvilpti“išfondopora(antaidabartrūkstamų)
posėdžiųprotokolųarpakeisti juos tinkamesniais,
spragasužpildantkokiaisnorspriedais(antai„Žydų
padėtiesnuostatais“suparūpintaisparašais),jukga
limatiknesveikai įsikibussąmoksloteorijos.Pasak
knygossudarytojo,manyti,kadvisussvarbiusdoku
mentussuklastojusiKGBir tebeklastojantidabar,
būtųtiesiogjuokinga.Esąpernelygmenkasirniekam
nebeįdomusobjektas.
Tačiautaiakivaizdinetiesa,kąliudijairminėtojo

išrašoišbirželio30d.protokoloistorija.Pirmiausia
grynaiišoriškaiskiriasifotokopijos,skelbtos„Masinėse
žudynėse“irDocumentsaccuse(parašų,adresato„po
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nuifinansųministeriui“vietadokumente),irpirmoji
atrodonežiniakodėl„sumontuota“išpopenkiųmetų
skelbtosantrosios.NurodytameCVAGeneralinėssrities
finansųvadybosfondesaugomasneišrašooriginalas,
o...darvienadokumentofotokopija.Originalas,pasak
įrašųbylospabaigoje,19821202„išvežtasįMaskvą“
(sic!),o19920217grąžintasirsaugomassaugykloje(8
b,seifeNr.27).Atsakingųarchyvodarbuotojųteigimu,
originalopamatytinepageidavoniekasišbūriobyląpo
1992m.užsisakiusiųinteresantų(oprieštaitenurody
tasvienas,byląužsisakęsiraptariamąjįišrašąkopija
vęs1965m.).Nekelsiučiaklausimo,kamprireikėtokį
„nebevertingą“dokumentąišvežti10čiaimetų,svarbu
bent,kadgrąžino...Tikartąpatį?
Kadangisuoriginalutegalėjaususipažintitrumpai

ir40Wlemputeišviečiant,tegaliupasakyti,kadjis
ganapanašusįbylojesaugomą(taippatirįDocuments
accuseskelbtąją)kopiją,tikoriginalereikalųtvarkyto
joparašaskiekišsiliejęs,okairysisviršutiniskampas,
kurnurodytasadresatas,atrodokaiprestauruotas,
kaivisasdokumentasstebėtinaigeraiišlikęs;esama
iršratinukupažymėtųbrūkšnelių,kuriųnematytinė
vienojeišžinomųfotokopijų.
Kągalimaspręsti ištokiųišoriniųįspūdžių?Man,

paprastamžmogui–nieko.Oštaipatyrusiemsprofe
sionalams,dr.Anušauskožodžiaistariant,„išakies
matyti“,kadantaiparašaipoŽPN–autentiški.Tačiau
ar ir pli kaakiminematyti,kadreikalųvedėjoJuozo
Švelnikoparašasantbirželio30d.protokoloNr.6–
arbapadėtasdrebančiaranka(anttospačiosdienos
kito,popietinioposėdžioprotokoloŠvelnikoparašasjau
lygus,–matyt,sveikatapasitaisė...),arbapieštas.Ar
kadmin.ŠlepečioparašaspoŽPNišakiesitinįtartinas,
palygintisujopatiesparašupoliepos28d.posėdžio(kur
ištiessvarstytiŽPN–tiesa,nežiniakokiupavidalu–ir
pripažinus„principepriimtinais“,galutinaiparuošti
perduotijuristųkomisijai)protokolu.Irapskritai,ant
ŽVPesamaanometoįrašų,darytųbentpenkiųrūšių
rašalu,ir,kaipregis,–bentpenkiomisrankomis.Tai
tiekapieakis.

NuO PRA EI TIEs TEIs mO IR hE RO jI zA vI mO  
PRIE AT sA kIN gO sAN Ty kIO

Opabaigai–rimčiau.LVir„žydųklausimo“santykio
svarstymastikrainėravienintelis,norintįvertintivisą
LVveikląistoriniu, juridiniuarmoraliniupožiūriu,
juolabprisimenantirminintBirželiosukilimą.Tačiau
tokssvarstymasjauturigiliąirnesibaigusiąpolitinęir,
kaipmėgstamasakyti,„ideologizuotą“tradiciją.Iršito
svarstymobeijotradicijospožiūriuaptartųjųdokumen
tųautentiškumoklausimas–pamatinis.Savorašiniu
norėjauparodyti,kadjistikraigalutinaineatsakytas.
Savolaikusovietams(kaipirkadaisenaciams)labai
rūpėjoparodyti,kadLVprisidėjopriežydųnaikinimo
irantaiikiliepos2d.tiesiogiaiatsakingaužtai,kas
darėsiKaune(plg.Niurnbergotribunoloekspertoakad.
JuozoJurginiorašinį„Švyturyje“19631019).Buv.LV
nariamsirjųšalininkamstuometubuvogyvybiškai
svarbuįrodinėti,kadLVžydųneengusiir,priešingai,
kaiptikmėginusinesėkmingaijuosužstoti.Omesdabar,
apsisprendę,kasmumsrūpi,galimekeltiklausimusir
apietai,kastada,1941m.birželį,ištiesųrūpėjosuki
lėliamsirLVnariams,GestapuiirSD,Lietuvosžydų
bendruomeneiarSukilimosujaudintamkomisaruiMolo
tovui.Dėlto,šaliakitųkliūčių,kadanorsvistiekreikės
„įveikti“irkontroversiškųjųdokumentųautentiškumo
klausimą,–otoberūpestingospačiųdokumentųistori
jostyrimoir,matyt,kriminologinėsmenamųoriginalų
ekspertizėstikrainepadarysime.
Irtikrainegalėsimeneideramaipaminėti,neiadek

vačiaiprisiminti,neiautentiškaisuvoktiirmorališkai
įvertintisavodramatiškospraeities,jeinesistengsime
įveiktisavo(netėvųirsenelių,betpirmiausiapačių
mūsų)polinkionutylėti,kasnėraherojiška,garbinga
araukinga,irypačnukalbėti,aklaikartojantkitųsavo
tikslamskadaiseišrastaskalbas,nusikaltusštampusar
aukštinantsavotėvųirseneliųžygiusarbasmerkiant
jųklaidas.Pasakvienonevykusiorecituotojo,tegul
mirusiejirūpinasisavonumirėliais,omesverčiaupa
sigydykimepatys...
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Jaukurįlaikąpraeitiesšešėlistem
doLietuvospolitiką,visilgesingiau
prisimenamisovietiniaimetai,kai
Lietuva,nors irMaskvospavergta,
esąklestėjusi.Šįilgesįpuoselėjane
tiknusivylęinteligentai.Taiplačios
apimtiesreiškinys.Socialdemokratai
yrapopuliariausiaLietuvospoliti
nėpartija,daugiausiatodėl,kadjai
vadovaujamėgiamiausiasLietuvos
politikasAlgirdasBrazauskas.Kad
Brazauskasbuvosilpnasprezidentas,
tenkinęsisreprezentacinėmispareigo
mis,mažaikamrūpi.Jispopuliarus
nedėlkonkrečiųdarbų,betkaippra
rastosovietinio El Do ra dosimbolis.
Socdemųkoalicijapopuliariirdėlto,
kadjienergingaipliekiaužsienioka
pitalistus,antaiWilliams ir Lie tu vos 
telekomą,kurieesąišnaudojaLietuvos
žmonesirribojašaliessuverenumą.Ši
politinėlinijanebūtųtokiasėkminga,
jeineatitiktųdaugelioLietuvosžmo
niųgalvojimo.
Auksoamžiausilgesysnėranaujie

na.Jįsutinkamebeveikkasdien.Dau
gelissenukųsunostalgijaprisimena
vaikystę,kaivyravorimtatvarka,o
nedabartiespalaidabala.Tačiauso
vietiniųmetųilgesysyrasavitas.Juk
SovietųLietuvabuvodiktatūra,ne
demokratija;jojenebūtaneiminties,
neisąžinės,neispaudoslaisvės;kita
maniaiirtikintiejibuvopersekiojami;
šalisneturėjosuverenumo,lemiamus
sprendimusMaskvojepriimdavoki
tataučiai;ūkisbuvoneveiksmingas,
milžiniškosgamyklosgaminoprastos
kokybėsproduktusirnegailestingai
teršėgamtą.
Tačiaudiktatūroskainaneapskai

čiuojamavienpagaljosaukąirpada
rytąžalą.Reikiaprisimintine tik
tai,ką jisunaikino,bet irtai,kam
jineleidoatsirasti.Kiekgyvenimų

se nio Šal čio il ge sys

nugyventanetaip,kaipnorėta,nes
mylimasisbuvorepresuotas?Kiek
polėkiųirambicijųpalaidota?Kiek
minčiųneišplėtota,kiekknygųnepa
rašyta,nesjosnesiderinosuoficiali
ąjaideologija?Taimilžiniškakaina.
Irnemažesnėkainatai,kadpokiek
laikotokiųminčių irsvajonių išvis
nebūta,nesjųirpasąmonėjeturbūt
atsisakyta.Kadaiserašytojamsbuvo
priekaištaujama,kadjienerašė„įstal
čių“,kadnebuvopaslėpękomunistams
nepriimtinųšedevrų.Nepriekaištai,
oužuojautabūtųbuvusitinkamesnė
reakcija,kadangiknygoslikonepara
šytosnetiekdėldrąsosstokos,kiek
dėlto,kadautoriainepajėgėrašyti
kitaip,negujiejaurašė.
DabartinėLietuvanėrarojus,bet

ji–nepriklausomašalisbeidemok
ratija.Balsavimugalimaatsikratyti
įkyrėjusiosvaldžios,galimaatviraiją
kritikuoti irsmerkti.Taigistebina,
kaddešimtmetųpolaisvėsatgavimo
žmonėsdabartįvertinanepagalatei
tiesviltis,betpagalslogiospraeities
standartus.
PraeitiesšlovinimasLietuvojeneti

kėtasdėlįvairiųpriežasčių.Lietuva
labiaunukentėjonuokomunistų,negu
kitosPabaltijošalys.Partizanųpasi
priešinimoLietuvojebūtatvirtesnio,
sovietųrepresijos–žiauresnės.Latviai
irestaibuvomasiškaitremiamitik
1949m.,opokarioLietuvojetrėmimai
buvobeveikkasmetisreiškinys.Tau
tinisatgimimasLietuvoje1988–1990
m.buvostipresnisirplatesnisnegu
kitur.Pagaliausovietinėspraeities
nostalgijosnegalimapaaiškintivien
nusivylimudabartimi.Latvijoje ir
Estijojegerogyvenimolūkesčiaiirgi
nepasiteisino,atsiradogerokaidau
giaukliūčiųirsunkumų,negubuvo
įsivaizduota.Tačiaušiosešalyseko

munistųdiktatūranėrapiešiama
tokiomisrožinėmisspalvomiskaip
Lietuvoje.
PastaruojumetuArvydasJuozaitis

ėmėsigirtisovietųvaldžią.Joteiginiai
kategoriški,betbūdingikaikuriems
gyventojųsluoksniams.Neseniaijis
garbinoAntanąSniečkų,rašydamas,
kad„nebebuvobaisi
jokianaujarusifika
cijaarsovietizacija.
Netlietuviškojimo
kykla–A.Sniečkaus
apgintasbastionas!
Lietuvybėgalutinai
tapocivilizacija“.Už
šiuostvirtinimusdar
įdomesnės juospa
laikančiosprielaidos
apielietuvybę.
Neaišku,kuriaprasmeLietuvos

mokyklos1974m.buvoapgintibas
tionai.Užuotbuvusiosatvirosmokslo
naujovėmsirminčiųįvairovei,josbuvo
dirbtinaiatskirtosnuodidelėsdalies
mokslopasaulioirnuoreikšmingos
lietuviųkultūrosdalies.Nebuvoga
limanormaliaidėstytihumanitarinių
irvisuomeniniųmokslų,supažindinti
mokiniųirstudentųsunaujausiaiski
tųpasauliošaliųpasiekimais.Viskas
buvoperkošiamaperlabaitankųide
ologinįpartijoskoštuvą.Anapusribos
likoirdidelėdalisLietuvoskultūros
lobių.Istorijabuvoradikaliaiklastoja
ma.NebuvogalimaskaitytineiZenono
Ivinskio,neiBernardoBrazdžionio,
neiAntanoMaceinos.Buvoatrenka
miMotiejausValančiaus,Maironio,
SimonoDaukanto irdaugeliokitų
autoriųdarbai,nugenintideologiškai
nepriimtinasjųmintisirjuosiškrei
piantpagalmarksizmodogmas.Bet
jeišitoksmokyklosatribojimasnuo
tarptautinių ir tautinių moks lo bei 

KęSTUTISK.GIRNIUS
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kultūrosversmiųkamnorsnerūpi,
tamnerūpiirtosversmės.
Paradoksaliai skamba irmintis,

kadpoSniečkauslietuviamsesąne
buvobaisijokianaujarusifikacijaar
sovietizacija.Jigalėjobūtinebaisi
tiems,kuriesovietiniaismetaispra
dėjolaikytisto,kąvadinčiaunaujuo
julietuviųnacionalizmuarbakaimo
patriotizmu.Toksnacionalizmasbuvo
grindžiamaspaprastudidžiavimusi
savolietuviškumubeietniniuprie
šiškumunelietuviams,ypačrusams,
lenkams,žydamsbeikitiemsnetau
tiečiams.Priešiškumasdažnainebuvo
piktybinis,veikiaujį lydėjošvelnus
tautinispasipūtimas,polinkisišaukš
tožiūrėtiįtuos,kuriųišvaizda,kalba,
papročiaiirelgesyskitokie.Šispasi
pūtimasrėmėsitradiciniuniekinamu
žvilgsniu į „ruselius“,bet išdalies
reagavoirį„didžiojobrolioruso“aro
ganciją.Pranašumąpriešrususbuvo
galimaįrodytisporte,tad„Žalgirio“ir
kitųlietuviųkomandųrungtynessu
Maskvoskomandomisgaubdavobe
veiksakralinisjausmas,jostapdavo
tautosišbandymoakimirkomis.Opo
kelių„Žalgirio“rungtyniųvykusios
demonstracijosirmuštynėsbuvonau
jojonacionalizmoviršūnė,patekoįjo
hagiografiniustekstus.
Toksdidžiavimasispaskirųlietuvių

laimėjimaismažaikuoskiriasinuo
Europosfutbolosirgaliųentuziazmo
palaikantsavokomandas.Savoruožtu
priešiškumasrusamsprimenavieno
kaimobernųpagiežągretimokaimo
vaikinams.Sirgaliųištikimybėtvir
ta, jigali tęstis ikigiliossenatvės
irsukeltistiprius jausmus.Kaimo
nacionalizmaspatrauklusirtuo,kad
jisvisiškainereiklus.Pakankatokiu
patriotupasiskelbti,puoselėtišiltus,
norsirneapibrėžtus,jausmussavie
siems iršvelniąpagiežąpriešams.
Kitųįsipareigojimųdažnainėra.
Naujasisnacionalizmasdaugpa

aiškina.Jisapsaugojožmonesnuo
rusifikacijos,nespriešiškumasrusams
buvovienasšionacionalizmopagrin
dų.Nebijotairsovietizacijos.Jukdalis
naujųjųnacionalistųjaubuvovisiškai
susovietėję,persisunkęsovietinedva

sia,norsirnusiteikępriešrusus.Kiti,
norsirnetapęsovietiniaisžmonėmis,
sovietizacijosnebijojo,nesjiebuvojai
ir jospadariniamsabejingi.Jųna
cionalizmasneturėjoneivalstybinio
elemento,neinuostatos,kadtauta
turėtų sukurti savovalstybękaip
laidąsavožmoniųlaisveiirkultūrai
klestėti.ArLietuvamažiauardaugiau
susovietinta,arMaskvašvelniauar
griežčiauvaržokultūrą,minties ir
sąžinėslaisvę–jiemsbuvoantraeilis
dalykas.Jiemssniečkinėmokykla
galėjo irbūti lietuvybėsbastionas,
nesrūpėjotiktai,kadlietuviųbūtų
dėstomojikalba.Kasdėstoma,koks
pamokųturinys,artikintysvaikai
persekiojami,arvisiverčiamistoti
įspaliukusarkomjaunimą– jiems
buvotaspats.IrSniečkusgalitapti
tautostėvu,jeinepriklausomybėnieko
nereiškia,jeikultūrosvaržymasiris
torijosklastojimas–smulkmenos,tik
svarbu,kadsvitąsudarytųlietuviai
iratsakingipostaibūtųskiriamitau
tiečiams.Pagalnaująjįnacionalizmą,
tokiomisaplinkybėmisgal„lietuvybė
galutinaitapocivilizacija“.
Šiektieksupaprastinunaująjįna

cionalizmą.Nevisisutapatinolietu
viškumąviensukilme,didžiavosivien
krepšininkais.Daugelisjųsugyveno
surusais.Kaikurieapgailestavodėl
kultūrosiškraipymo,piktinosivaldžios
pastangomsįsiskverbtiįžmogaussie
loskerteles,suprato,kadpramonės
gigantaižalojaLietuvosgamtąirken
kiajosžmoniųsveikatai.Betirjieliko
paženklintinaujojonacionalizmo,jo
skatinamopolinkiožiūrėtiįtariaiįtai,
kassvetima,ypačišVakarų.Vakarai
likotamsusisžemynas,iškurioateina
išnaudotojai,siekiantyspasiglemžti
Lietuvosžmoniųturtą, iškrypėliai,
mėginantyspakirstitradicinesverty
bes,dorovęirtikėjimą,tiesiogsvetimi
žmonės,kurienegerbiairnesupranta
Lietuvosžmoniųsavitumo.
KiekVakaraisvetimiirgrėsmingi,

tiekRytai–artimi ir raminantys.
Rusaigalyra itkitokaimobernai,
betšaliajųjaugyventa,tadlengviau
sujaisirbendrauti.Beto,pranašu
mojausmasjuospaverčiasavesniais.

Gal irdėl toMažeikiųpardavimas
amerikiečiųįmoneireiškiatautosiš
davystęirsuverenumoatsisakymą,o
akcijųatidavimasLu koil–eilinįverslo
sandorį.Galirdėltokoneveikiamas
Williams,oneLu koil,kurisnetiekia
naftos.Irtodėldarvisatsirandaso
vietinėspraeitiesapologetų,kurie
visiškainuoširdžiaitikina,kadko
munistųdaugumabuvopatriotai,kad
sovietinėsantvarkabuvobeveiknor
mali,kadbuvogalimagyventigerai.Ir
negalibūtikitaip.Nepriklausomybės
irsąžinėslaisvėsnepasigendama,jei
josnevertinamos.
Šilietuvybėsirpatriotizmosampra

tagerokaiskiriasinuoankstesnės.
Norstarpukariometaiskaikuriais
atžvilgiaislietuvybėdarbuvokuria
ma,lietuviškatapatybėdarbuvoat
skiriamanuolenkokatalikoirvyravo
perdėtaspolinkisdaugkur įžvelgti
lietuvybėsniekinimą, lietuviųpa
triotizmasnebuvolabainarciziškasir
siauras.Europaviliojo,onebaugino.
SuartėjimassuVakarųkultūrabuvo
laikomasnelietuvybėspaneigimu,o
josužbaigimu.Hermetiškasuždaru
mas iružsisklendimassavyjebuvo
svetimasnettautininkųgrietinėlei,
ką irkalbėtiapiekatalikus,kurie,
priklausydamiVisuotineiBažnyčiai,
supratobūtinybępasimokytiiškitų
tautų,pasisavintitai,kasgeriausia.
FranšoisMauriacomintysbuvolaiko
mosaktualiomisnetikParyžiuje,bet
irKaune.Tautinėsavigarbareikalavo
perdaugnuoEuroposneatsilikti,o
negardžiuotisabejingumuviskam,
kassvetima.
Naujasisnacionalizmasturisavo

šaukliųirsekėjų.Jųremiamasocde
mųkoalicijailgainiuiperimsvaldžią.
Visdėltonaujasisnacionalizmaspa
smerktasžlugti.NepaisantRytųtrau
kos,socdemaisieksEuroposSąjungos
irNATOnarystės,ojaunesnižmonės,
negyvenęsovietinėjesantvarkoje,ne
pasisavinsjodvasinionihilizmo.
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Ne lai mės įsi smel kė į gi les niuo sius klo dus, su ga di no pa grin-
dus, pa grau žė vi daus at ra mas. Ne li ko jo kio vie nin gu mo, 
jo kios bū ti ny bės. ma ne rei kė tų iš pa grin dų sa nuo ti. gy vą 
ma ne iš lai kė tik ins tink tas ir tin gi nys tė.

mi cha el krüger, Himelfarbosugrįžimas

Promanomansardoslangąmatytižydintiskaštonas
irpušis.Pušyjeyrainkilas, jamešiemetapsigyveno
varnėnai.Jau,matyt, išperėjovaikus,nessmarkiai
triūsia,visšaudoiršaudopirmyniratgal:reikiamai
tintišeimyną.
Būtųvisaiidiliškasvaizdelis,tačiauintelektualinėje,

dvasinėje,rašytinėje,virtualiojojeardarkitaisvardais
vadinamojeaplinkojetvyrokažinkokiaįtampa,lygir
kokslaukimasarlūkuriavimas,nepasitenkinimosavi
miirpasauliuatmosfera.TiesiogkaipFranzoKafkos
trumputėjenovelėje„Traukiniokeleiviai“:
„Žiūrintžemiškaisuterštaakimi,mūsųsituacija

–kaiptraukiniokeleivių,kuriuoskatastrofa ištiko
ilgametunelyje,irtokiojevietoje,kur
pradžiosšviesosjaunebematyti,ogalo
šviesatokiamenkutė,kadžvilgsnisvis
turijosieškotiirvisjąpameta,beto,
nėranettikrasdalykas,arpradžiosir
galoapskritaiesama.Oaplinksavedėl
jusliųsumaištiesardėlnepaprastojų
jautrumomesregimviensiaubusir,
žiūrintkokiakiekvienonuotaikairsu
sižeidimas,nuostabųarbavarginantį
kaleidoskopinįmirguliavimą.
Kąmandaryti?arba:Kammantaip

daryti?–niekasneklausiašioseviet
ose.“
Nepasitenkinimas,regis,galėtųbū

tipozityvusdalykas.Kogitikėtis iš
žmogaus,kuriamniekonetrūksta.Ta

čiaunepasitenkinimasnepasitenkinimuinelygu.Man
kartaisdarosibaugu,kadmūsiškisnepasitenkinimas
yrabūtentnestimulassuktigalvą„Kąmandaryti?“
arba„Kammantaipdaryti?“,otiesiogdingstiszirzti
irniautis,piktintisirmurmėti.Bejokiosabejonės,čia
esamairpolitiniųpriežasčių.Panašu,kadnettamūsų
šviesuomenėsdalis,kuriperpraeitusrinkimustikėjosi
irtikėjonuskrisiantiįšviesiąliberalizmoateitįantsi
dabružvilgančiųRolandoPaksosparnų,šiandien,nors
irnedrįsdamaatviraireikštinusivylimo,visdėltoyra
nusivylusi.Konservatoriai,kadirretkarčiaismėginan
tysparodytivienąkitągyvybėsženklą,matyt,tebėra
porinkiminėskomosbūklėje(norskartaislabainorėtųsi,
kadjineužsitęstųvisąšiąkadenciją).Apiekrikščionis
demokratus(šiaipartaip,bentkolkas–nabašninkus)
išvisgeriaupatylėti.
Tačiauvienpolitikosreikalaisoretvyrančiossąstin

gioatmosferosaiškintinesinorėtų(juolabiau,kaddar
galimabūtųirpadiskutuoti,kiekkaiptiktassąstingis

La nos taL gia,
AR BA gOR BA čIO vO svA jO Nės

AntanasGailius

tema: iNtelektualų atsakomyBė

grupė Lietuvių kultūros draugijos narių „Baltarusijos“ geležinkelio stotyje maskvoje. 
Pirmoje eilėje iš kairės: generolas kazys skučas, vincas krėvė-mickevičius, 
mykolas Biržiška, jurgis Baltrušaitis. 1935. vgA

ANTANAs gAILIus (g. 1951) – poetas, 
vertėjas, aktyviai bendradarbiauja kultū rinėje 
spaudoje, buvo almanacho „Pros kyna“ ir 
savaitraščio „Amžius“ vyriaus. redaktorius.
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turiįtakospolitikosreikalams).Norsirvisaikitame
kontekste,norėčiaugrįžtipriešiotekstopradžiojepa
teiktoscitatosiškątik„Tytoalbos“išleistoMichaelio
Krügerioromano.(Rizikuodamassusilauktipriekaišto,
kadreklamuojuknygą,kuriąpatsverčiau,visdėltotik
raisiūlaująpaskaitytitiems,kuriekartaissusimąsto
apiegyvenimąmūsųpasaulyje.)
Artiknebusbentkartąteisingaisituacijąįvertinęs

RomualdasOzolas,kaimaždaugmanokartąpavadino
„prarastąja“.Taijuktapati„šešiasdešimtaštuntųjų“
karta,apiekuriądabar,dėkuiDievui,jaupradedama
mąstyti irEuropoje, irnetLietuvoje (kad irIrenos
Vaišvilaitėsstraipsnyješ.m.„NaujojoŽidinioAidų“
Nr.4).Šiaikartaipraėjusiošimtmečiodevintodešimt
mečioperversmaimūsųirmūsųkaimynųpadangėse,
kogero,sudavėnemažiauskaudųegzistencinįsmūgį
negu„tikriesiems“komunistams.Nelengvarevizuoti
įsitikinimus,gyvenimoįpročiusirnuostatas,kaitau
antaiapiepenkiasdešimtismetų.Arneiščiarandasi
Irenosminimi„verksmingumasiraukospoza“?Tokia
situacijanėraneikažinkokianaujiena,neinegirdėtas
dalykas.RaštujiužfiksuotajaugarsiojojeSenojoĮsta
tymovietoje,kurkalbamaapie„Egiptomėsospuodus“.
Jeiguatminsime,kadIzraelisbuvomaitinamasmana
išdangaus,vadinasi,nebadavo,taiirtuos„mėsospuo
dus“turėsimesuprastinepažodžiui,okaippakenčiamai
aprūpintosnelaisvėsilgesį.Laisvėyraviliojantis,bet
netaiplengvaiištveriamasdalykas.Sunkupačiamir
brėžtisgyvenimoribas,irjųlaikytis.Visnorisi,kadribas

nubrėžtųkaskitas:faraonas,prezidentas,ministras.
Tačiaušieasmenysarbanegali,arbanenorimumstų
ribųbrėžti,palikdamimuskęstilaisvėsvargus.Štai
tadairrandasitojikeista,netnesuvokiamanostalgija,
štaitadapradedameieškotikaltų.Irjųvisadosrasime.
IzraelitaivisusšunisėmėkartiantMozės,Lietuvoje
vadinamojikairėjuoskariaantVytautoLandsbergio,
ovadinamojidešinė–antžiniasklaidos.Kadnekiltų
nesusipratimų,galiuprisipažinti,kadveikiausiaiiraš
pats(kaipirdardaugelis)būčiaupasirašęsinteligentų
laiškąPrezidentui,jeitikbūčiaubuvęspakalbintas.Ži
niasklaidospadėtismaneirginervinanemažiaunegu
laiškoautorius,irtikriausiaibūčiaupasidavęsjausmui,
kadprisidedupriegeroreikalo.Tačiau,jeirimtaipagal
vosime,turėsimepripažintiirtai,kad,be„Komjaunimo
ryto“irdidžiąjaapgavystesukurtos„Respublikos“,dar
vienaslaikraštisturėjodidžiulįšansątaptitikraigeru
irrimtu.Kalbuapie„Lietuvosaidą“.Kodėljošiandien
nebeturime,–štaiklausimas,įkurįturėsimekadanors
patyssauatsakyti.(Atviraikalbant,mankartaisregisi,
kadneciniškosžiniasklaidosagresyvumas,omespatys,
dešinėsžmonės,konservatoriai,krikščionysdemokratai
irvisosjųatmainosatmainėlės,kaipįmanydamibent
jauneveiklumustengėmės,kadpadoriosžiniasklaidos
Lietuvojeneliktų.)
Kaikalbuapienostalgiją,neturiugalvojepačiospri

mityviausiosjosatmainos,kad„anksčiauviskasbuvo
geriau“.Protusuvokiame,kadgeriaunebuvo,šviesią
valandąžinomeirtai,kadlaisvėvisdėltodidesnėgė

rybė.Tačiauiškažinkokiųnesa
nuotųirprieblandojeskendinčių
mūsųsąmonėskampeliųvisima
irišlendatai,konetpatystikrai
nenorėtumeneipareikšti,nei
pripažinti.Kartaispagalvoju,
jogMichailasGorbačiovas, lan
kydamasisLietuvoje,galirtik
rainuoširdžiainegalėjopatikėti,
kadgyvenimassudėtingesnisir
didingesnisuž joperestroiką.
Todėlirieškojopaprastoirlengvo
paaiškinimo:kažkoksprofesorius,
kažkokiekitinegeriečiaipagadino
jogeraisumanytąreikalą.Oštai
penktame„NaujajameŽidinyje
Aiduose“skaitau„Dienoraštį“–ir
netšiurpokadarosiparalelėsu
Gorbačiovu,kaipamatau,kad,
pa si ro do, ka ta li kiš ka ša lis Olan
di ja an ti ka ta li kiš ka ta po, ko ge ra, 
„meilėsapaštalųirteologų“dėka. 
Kadangišiektiekanksčiau„mei
lėsapaštalais“buvopavadintidu
„kytri lietuviškipilozopai“ (na,

AN TA NAs gAI LIus
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sakykite,kuonegorbačioviškafrazė?),galimadaryti
išvadą,jogtaijieirkalti,kadOlandijojeįteisintaeutana
zija.Paprastairskaidrulygašara,irjokiospilo zo pi jos.
Galimabūtųpaklausti,kodėlvienaskalvinizmobastionų
Europoječiavadinamaskatalikiškašalimi,galimabūtų
prisiminti,kadmeilėsapaštalupaprastaivadinamasšv.
Paulius,galimabūtųsvarstyti,kodėlkunigastvirtina
nesusišnekąssujosekėjais.Neketinuleistisįteologines
diskusijas,nestikrainesušiuoklausimupakankamai
pasikaustęs.Galiusuprasti,kadirBažnyčiojegaliir
turbūtturibūtinuomoniųirpožiūriųskirtumų(a.a.
manobičiuliskun.ZigmasGri nevičiusMICsakydavo,
kadBažnyčiosnamuoseesamadaugkambarių).Man
neskanitiktokiadiskutavimomaniera.Juktikriausiai
irtiemeilėsapaštalaikartaisvakarebūnataipnusi
plūkęirnuvargę,kadirgimelsdamiesineverkia,kad
irjųširdisbūnakietakaiptitnagas.
Atgimimopradžiojekeliskartuslygirkilobangos,kad

turimesanuotis.Būtatadairmėginimų–irlabiau,ir
mažiauvykusių.Turimeprisipažinti,kadirtai,kogera,
buvoiliuzija.Liustracijosįstatymas,aišku,šįbeitąbūtų
davęs.Teisingiau,šįtąbūtųreiškęsgalnetnepatsįsta
tymas,ojopriėmimas.JeiguParlamentasbūtųgebėjęs
tokįžingsnįžengti,galėtumemanyti,kadnelaimėsne
taipsmarkiaipagraužėmūsųvidinesatramas.Tačiau
jospagraužtos,osustotiirimtisesminiosanavimomums
niekasneidavė,neiduoda,neiduoslaiko.Vadinasi,
sanuosimėsilgiau,taidaugiaukainuosiratnešdaugiau
kančių.Beto,besanuojantvienąkampą,imsgriūtiki
tas.BetmanvisadaimponavoRainerioMariaRilke’s
eilutė:„Kaskalbaapiepergales?
Ištverti–štaiviskas“.Galtodėl
manišvisųmėginimųsanuotis,
kogera,didžiausiąįspūdįpadarė
kun.VaclovoAliulioMICstraips
nis„Rezistentai,kolaborantaiir
kasdar“ketvirtame„Naujajame
ŽidinyjeAiduose“.Nors jame
kalbamavienapiekunigus,ma
nau,kadnekažinkuoskyrėsiar
skiriasiirdaugumospasauliečių
inteligentųsituacija.
Kasturinamus,tasžino,kad

jųstatybaniekadosnesibaigia.
Būtinybėketuriasdešimtmetų
klajotipodykumą–netikbaus
mėužAuksoveršiogarbinimą.
Manregis,kadtai irgailestin
gumoženklas:tie,kurieneįkėlė
kojosįPažadėtąjąžemę,nepatyrė
irnusivylimo,kad, tonžemėn
atkakus, irgi tenkasavoveido
prakaiteduonąvalgyti, skaus
muosegimdytivaikus,vaidytis

Lietuvos Liaudies seimo įgaliotosios delegacijos sutikimas maskvoje,
Baltarusijos geležinkelio stotyje. Iš kairės: Petras cvirka, Antanas venclova, 
justas Paleckis, marija kutraitė. 1940 m. liepos 30 d. P. Troškino nuotr. 
LNm ikonografijos skyrius

sukaimynudėlniekniekiųarbabijotiplėšiko.Betjie
buvolaisvisavodykumojeirgavosavoDievo–one
faraono–Įstatymą.
Suprantuvisus,kuriejaučiasipavargęirtrokštantys

atvangos.Tačiaumanneramu,kaimeilėskelbiama
teisingumo,pareigų,atsakomybės,taisyklių,vienybės
irdisciplinospriešingybe.Pasaulispernelygdidingas,
kadjįaprėptųtaisyklės,ojopusiausvyrapernelygtra
pi,kadjaipakaktųdisciplinos.Irnemokėsiupasakyti
geriauužtąpatįKafką,beje,irgi,matyt,prisimenantį
išėjimąišEgipto(alegorija„Naktį“):
„Nugrimztiįnaktį.Taip,kaipmeskartaisnuleidžiame

galvąsusimąstydami,taipvisiškainugrimztiįnaktį.
Aplinkmiegažmonės.Mažutisvaidinimas,nekaltas
apsigaudinėjimas,kad jiemieganamuose, tvirtose
lovose,potvirtustogu,išsitiesęarsusirietęantčiuži
nių,užsitraukędrobules,poantklodėmis,ištikrųjųjie
susirinkękaipkažkadaanuometirdarvėliaunykioje
dykynėje,stovyklojepožvaigždėm,nesuskaičiuojama
gausybėžmonių,tauta,armija,pošaltudangum,ant
šaltosžemės,pargriuvętenpat,kurpirmastovėjo,
pasidėjępogalvaranką,ramiaialsuodami.Otubudi,
tu–vienasišsargų,tususirandikitą,mosuodamas
degančiupagaliuišžabųkrūvosšalimais.Kodėltubu
di?Kasnorsturibudėti,kaippasakyta.Kasnorsturi
būtipasirengęs.“
Manregis,tai iryrasvarbu,tai iryravienintelis

tikrasisoptimizmas.Ovisakita–kadirkaipgraudu
būtų,deja,tikLanostalgia(taigitikoperos,onemūsų
gyvenimorealybė)arbaGorbačiovosvajonės.

La nos taL gia, AR BA gOR BA čIO vO svA jO Nės





306 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 6

Intelektualaivisadaturėjopolitiniųpretenzijų.„Kol
valstybėsenekaraliausfilosofai,–anotgarsiojoPlatono 
pasakymo,–toljųvargamsnebusgalo.“NuoApšvietos
laikųintelektualaineįsivaizduojamibekokionorspoliti
niopareiškimo.Sunku,pavyzdžiui,tarpukarioLietuvos
politinįgyvenimąsuprastibedeklaracijos„Įorganiško
siosvalstybėskūrybą“.Šisintelektualųkūrinystapo
lietuviųpolitinėsmintiesistorijospaminklu.Sovietmetis
nutraukėšiąmintiesgilumupasižyminčiųdeklaracijų
rašymotradiciją.Įsigalėjogreitaiparašyti,politinius
oponentustraiškantysintelektualųpareiškimai.
NeseniaipasirodęsLietuvos intelektualų laiškas

prezidentui (Lie tu vos aidas,2001,Nr.111)taippat
priskirtinasprieskubotaiparašytų, jokia iškilesne
mintiminepasižyminčiųpareiškimų.Laiškoautoriai
nepateisinasavokaip intelektualųpaskirties.Jie
nesugebasužadintikritinėsminties irnesiūlo jokių
sąvokų,padedančiųpiliečiamsnaujaipažvelgtiįsave
irvisuomenę.Laiškedominuojadvitemos–pasipik
tinimasžiniasklaida irLietuvosdvasinionuopuolio
konstatavimas.Visaspareiškimotekstassuformuluotas
visainekonstruktyviaemocijųkalba.StasysŠalkauskis
tarpukariometaistaippatyraparašęslaiškąLietuvos
RespublikosprezidentuiAntanuiSmetonai,tačiaujo
kūrinyjedominuojavisaikitosemocijos, ir jolaiškas
atitinkarimčiausiosargumentųkalbosreikalavimus.
Odabartiniolaiškoautoriaistokojasvarbiausiodaly
ko–nuosekliosiraiškiosminties.
Jienoripasakytikažinkąsvarbaus,tačiauneranda

tinkamųžodžių.Abejoniųnekelia jųkonservatyvus
nusistatymas.Šiuopožiūriujiegalėjobūtitikraipra
smingoskultūrinėsiniciatyvospradininkai.Lietuvoje
jauseniaipribrendokonservatyvauskultūriniosąjūdžio
reikalas.GalingasJAVneokonservatorių judėjimas
perpaskutiniuskelisdešimtmečiussugebėjopakeisti
moralinįgalingiausiospasauliovalstybėsveidą.Jung
tinėsValstijosšiandienyrakonservatyviausiaVakarų
demokratija.Perskaitęšiosšalieskonservatoriųirne

okonservatoriųraštus,lietuviųautoriaibūtųradętai,
kopatysnesugebėjosuformuluoti.
Laiškoautoriaipasirinkonetinkamąkalbėjimotoną.

Kultūriniskonservatizmasnegalibūtigrindžiamas
vienneigiamomisemocijomis.Reikalingassimpatiškas,
draudimų,grasinimųirpasipiktinimųpolitikąper
žengiantiskonservatizmas.PokomunistinėsLietuvos
žmonesreikiaįtikinti,kadmoraliniskonservatizmas
yrasudedamojigeresniogyvenimodalis.Šiuolaikiniai
konservatoriaineturikitosišeities–tikieškotibendra
minčių.Jieprivalosugebėtipatrauktižmonesgeresnio
gyvenimovizija.
NuoApšvietoslaikųintelektualaigarsėjasavosvyravi

mais,pasimetimaisirmėtymusiišvienokraštutinumoį
kitą.Būtentjie(tiksliau–radikalusisApšvietossparnas)
perpaskutiniuskelisamžiuslabiausiaiprisidėjoprie
iššūkiųtradicineimoralei.Todėlšiandien,susidūrus
sukonservatyviaisintelektualųpareiškimais,tikrai
nelengvapatikėti,jogtainėradarvienastrumpalaikio
susižavėjimoobjektas.Laiškoautoriaikolkasneįtikino
savointencijųrimtumu.
Jieneatlikopagrindiniodarbo–neišaiškinosavo

pozicijosesmės.Laiškedominuojaneigiamosemocijos,
tačiautrūkstajųracionalauspaaiškinimo.Kolektyvi
niųlaiškųrašymopatirtisrodo,jogužbendrųžodžių
dažnaislypilabaiskirtingipaskirųžmoniųįsitikini
mai.Tai,kąnorėjopasakytiJonas,galivisiškaiskirtis
nuoto,kąnorėjopasakytiPetras.Todėltokiopobūdžio
laiškusgeriausiarašytipoilgųtarpusaviodiskusijų.
Tačiaulietuviųautoriairyžosielgtiskitaip–jienutarė
pirmiauįsiveltiįmuštynesirtikpotoaiškintis,kokia
jųprasmė.
Propaguojant„tradicinesdvasinesvertybes“,reikėtų

būtiatlaidesniemssavooponentams.Gyvenamepotra
dicinėjevisuomenėje, ir išliktigalitiktosmoralinio
gyvenimotradicijos,kuriaspalaikytižmonėmsatrodo
prasminga.Tradicijašiandienjaunėrasavaimega
rantuotasdalykas,kaipbuvoprieššimtąirdaugiau
metų.Jaiišlaikytireikiadaugybėssąmoningųžmonių
pastangų.Todėlsugebėjimasrastibendraminčiųyra
pagrindinisbetkuriomoraliniokonservatizmoateities
klausimas.
Dabartiniaikonservatoriaituriįtikintižmones,kad

dAR vIE NAs IN TE LEk Tu A Lų PA REIŠ kI mAs
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ALvydAs jOkuBAITIs (g. 1959) filosofas, humanitarinių 
mokslų daktaras (1992), vu Tarptautinių santykių ir politikos 
instituto dėstytojas.
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jųpropaguojamosidėjosneprieštaraujakraštoekono
minei,politineiirkultūrineimodernizacijai.Jieturi
priminti,kadbetiesossakymo,tarpusaviopasitikėjimo,
atsakomybėsirteisingumoneįmanomajokiamoderni
visuomenė.Kapitalizmasnėrakokianorssavaime,
bežmoniųmoraliniųįsitikinimųfunkcionuojantieko
nominėsistema.Žiniasklaidataippatnėrakažinkoks
ypatingasmoralinioblogiošaltinis.Vienižmoniųmo
raliniaiįsitikinimaipagimdobulvarinius,kiti–rimtus
periodiniusleidinius.Lietuviųleidėjaižino,kuobul
varinėspaudaskiriasinuorimtosios.Tačiaubetam
tikrovisuomenėsspaudimo,tiksliau– jospožiūrio į
savepasikeitimo,jieaiškiaineskubastatytiužtvarų
blogoskonioskverbimuisi.Visuomenėsiniciatyvačia
galisuvaidintisvarbųvaidmenį,tačiaujineturibūti
tokianekonstruktyvi,kaipnagrinėjamointelektualų
laiškoatveju.
Tarpnemažųabejoniųkeliančiųdalykųnorėčiau

paminėtilaiškoautoriųpožiūrįįpolitinęvaldžią,kon
krečiai–įprezidentoinstituciją.LietuvosRespublikos
Konstitucijaįpareigojaprezidentą„būtivisiemslygiai
teisingu“.Taireiškia,kadjisnegalilengvarankapa
sirašinėtipoįvairiaispiliečiųmoraliniopobūdžiopa
reiškimais.Šiuolaikinėsvisuomenėspiliečiai laikosi
skirtingųmoralinių,religiniųirfilosofiniųįsitikinimų,
irprezidentasnegaliįtainekreiptidėmesio.Norėda
masišsaugotinešališkuspolitiniobendradarbiavimo
principus,jisprivaloliktineutraluskaikuriųmoralinių
pareiškimųatžvilgiu.Toksjoneutralumasturigilią
moralinęprasmę.Taipjisišsaugopolitinioteisingumo
principus,kuriekiekvienamišmūsųleidžiagyventipa
galsavągerogyvenimosupratimą.Tikdėltokatalikas
nėrapriverstasgyventipagalateisto,konservatorius
pagal liberalo,okaimožmogus–pagal intelektualo
gyvenimosampratą.
Nepriimtinas,regis,laiškoautoriųpožiūrisįpilietinę

iniciatyvą.JauminėtųJAVneokonservatoriųpatirtis
rodo,kadbejokiosprezidentopagalbosgalimasukurti
galingąvisuomeninįsąjūdį,propaguojantįmoralinio
konservatizmo idėjas.Tikrospilietinės iniciatyvos
kūrėjamsnereikiapolitinėsvaldžiosparamos.Jiesu
gebaveiktisavonuožiūra.Tikraipilietineiiniciatyvai
palaikytineužtenkavienotrumpolaiškoprezidentui.
Tamreikiakruopštauskasdieniodarbo,sudarytoiš
savoidėjųpropagandos,sugebėjimoorganizuotis,rasti
finansiniųištekliųirbendraminčių,išsikovotiautoritetą
visuomenėsakyse.Atsiverskiteantaiinternetopuslapį
townhall.comirpamatysite,kaipJAVkonservatoriai
sugebakiekvienądienąsurinktivisaskonservatyvios
mintiesapraiškassavošalyje.Artokiamjuodamkas
dieniamdarbuiyrapasirengęlietuviųintelektualai?
Laiškeprezidentuigausunepamatuotųtvirtinimų.

Vienasiš jųskambataip:„Galimabūtųkonstatuoti
keistąirparadoksalųfaktą,kadper10Nepriklauso

mybėsmetųLietuvosdvasinisnuosmukisvykožymiai
sparčiauirakivaizdžiauneiper50sovietmečiometų“.
Taivienasteiginių,sukuriais labaisunkuginčytis.
DabartinėLietuvosvisuomenėnuosovietinėsskiriasi
irtuo,kadjileidžiasusidurtiskirtingiemspožiūriams
įją.Apievisuomenėsnuopuolįirdidingumąšiandien
galimakalbėtitikpoilgosdiskusijos.Tačiaulaiškopre
zidentuiautoriaibandovežimąpastatytipirmiauarklio.
Jiemoralinįnuosmukįnoripristatytikaipneginčijamą
išvadą,onekaipvienąlabaiabejotinųprielaidų.Tokios
išvadospateikimaslaiškeprezidentuiyrairtamtikras
politinionekorektiškumopavyzdys.
Nemažųproblemųlaiškoautoriaituriirdėllaisvės

sampratos.Vienasjųkreipimosiįprezidentąpasažų
skambataip:„Iriškylaklausimas:arbekovotumedėl
mūsųlaisvėstaip,kaipkovojomepriešdešimtmetį?“Į
šįklausimąnorisiatsakytiklausimu:„Kodėlžmonės
kovojadėllaisvės?“Galimapateiktidaugybępavyzdžių,
įrodančių,kaiplengvailaisvėišmainomaįkitusdaly
kus–gerovę,saugumą,statusąarpripažinimą.Tačiau

Lietuvos rašytojai, vykstantys į maskvą, į sąjunginį rašytojų 
suvažiavimą. Iš kairės: justinas marcinkevičius, 
Alfonsas Bieliauskas, jonas Lankutis, Eduardas mieželaitis. 
vilnius, 1958. E. Šiško nuotrauka. vgA
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ALvydAs jOkuBAITIs

ardėltosumažėjalaisvėsreikaloreikšmė?Laisvėsvisa
dareikiatiems,kurienoribūtilaisvi,kurienorijaustis
savoveiksmųšeimininkais.Laisvėnėrasvarbiausias
dalykasžmogausgyvenime,tačiaubejosmesgalime
prarastidaugybękitųsvarbiųdalykų.Nesinoritikėti,
kadLietuvosžmonėspodešimtiespokomunistiniogy
venimometųyrapasirengęrinktisnaująvergiją.
Laiškoautoriaipernelygdramatizuoja lietuviško

patriotizmoreikalus.Panašiaikaipirkitųištikimybės
pareiškimoformųatveju,antaisantuokosiršeimos,pa
triotizmasnėratokslengvaisunaikinamasdalykas,kaip
bandomapavaizduotilaiške.Lietuviškaspatriotizmas
šiuometuišgyvenatamtikrastransformacijas,tačiautai
nereiškia,kadmesnesuvokiametėvynėskaipmoralinės
kategorijos.Būkimerealistaiirneužmirškime,iškokio
palikimovaduojamės.Kaikuriemūsųpokomunistinio
laikotarpiopasiekimaišiandienjauyrasusilaukęnet
irtarptautiniopripažinimo.Tarpjų–irmūsųpožiūris
įspaudoslaisvę.Laiškoautoriaiužmiršta,jogtailabai
rimtaspagrindasmūsųžiniasklaidaitobulėti.
Liberalidemokratijanėrakokianorstobulapolitinė

santvarka.Pagrindinisjosprivalumasyrasusijęssutuo,
kadjibandosavelegitimuotipiliečiųįsitikinimais.Ta
čiaudėltodalykonetirlabiausiaiišsivysčiusioseVakarų
šalyseiškylanemažųproblemų.Paskutiniųdviejųamžių
patirtisrodo, jogatsirandavisnaujųmanipuliavimo
žmoniųįsitikinimaisformų.Užlaisvospiliečiųdiskusi
josnuolatospasirodojėgos,norinčiosbūtidaugiaunegu
tikvienutarpdiskutantų.Šiosjėgosnorimanipuliuoti
žmoniųpažiūromis.Turėdamoskomerciniųirpolitinių
interesų,žiniasklaidospriemonėslengvaigalipasiduoti
finansiniųirpolitiniųgrupiųįtakai.Todėlpiliečiaituri
kovotiprieššįtikraididelįpavojų.Taisudedamojijų
nesibaigiančioskovosužlaisvęirlygybędalis.
Manipuliacijažmoniųįsitikinimaisvisadasėkminga

tada,kaižmonėsmažaidalyvaujatvarkantjųpolitinius
reikalus.Dauglengviaumanipuliuotipiliečiais,kurie
supolitikasusiduriatikžiūrėdamitelevizorių,skaity
damilaikraščiusarbalankydamiesisavivaldybėje.Tai
reiškia,kadlietuviškosžiniasklaidosproblemosnėra
vientikjospačiosproblemos.Taivienavisųmūsųpo
litinėskultūrosproblemų.Turimeatminti, jogtada,
kaipiliečiaipolitiniogyvenimoklausimaisnesugeba
palaikytiracionaliosdiskusijos,užjuospradedakal
bėtikorumpuotipolitikaiirkorumpuotažiniasklaida.
Šisprincipasgaliojairmūsųpožiūriuiįžiniasklaidos
komercializaciją.Vostikpiliečiaipradedagalvoti,kad
viskasperkamairparduodama,jaukitąrytąžiniask
laidapasirodokaippatstobuliausiasšio įsitikinimo
įgyvendinimopavyzdys.
Įpolitikąšiuometuateinadaugybėjaimažaipasi

rengusiųžmonių.Netaprasme,kadjieneturėtųko
kionorsspecialausišsilavinimo.Jiemstrūkstadaug
svarbesniodalyko–rimtųpolitiniųdiskusijųpatirties.
Mūsųnaujojipolitikųkartayrapratusiprieorganizuo
tosdaugumos,susitarimųužuždarųdurų,masinės
kultūrosstandartusatitinkančiųpareiškimųirnoro
valdytiviešąjąnuomonę.Nenuostabu, jogpanašiai
elgiasiiržiniasklaida,kurisavoįtakąirekonominius
interesusginataispačiaissusitarimaisužuždarųdurų
irskandalingomis,tačiauatititinkamainukreiptomis
publikacijomis.Žiniasklaidapolitikąšiuometujauyra
pavertusimasinėskultūrosdalimi.Tačiautotikraine
būtų,jeigudidžiojimūsųvisuomenėsdalisnegyventų
šioskultūrosįtakoszonoje.
Dėlkovertakreiptis įprezidentą?Pirmiausiadėl

kaikuriųžiniasklaidosiššūkių,nukreiptųpriešmūsų,
kaippiliečių,lygybę.Lietuvoješiuometudažnaiuž
mirštama,jogpadorivisuomenėnėrapagrįstavientik
nuolatinėmisapeliacijomisįžmogausteises.Josgyve
nimuireikiairtarpusaviosupratimobeipagarbos.Lai
kantisvientikteisėmisgrįstosmoralėssampratos,mes 
lengvaigalimeatidarytidurisnesibaigiantiemstarpu
savioįžeidinėjimams.Šiuometu,pavyzdžiui,taipati
riatikintieji.Jųjausmųįžeidinėjimasjauyraįaugęs
įkaikuriųžiniasklaidospriemoniųveiklą.Tarplygių
atsirandalygesni.Jeiguįviskąžvelgtumevientikper
žmogausteisiųprizmę,šisreiškinysneturėtųkelti
didesniosusirūpinimo.Koksnorssenosukirpimolibe
ralasgalėtųsakyti,jogtiektikintysis,tiekirateistas
turiteisęšaipytisišjiemsnepriimtinųdalykų.Tačiau
įviskąpažvelgusiškitos,žmogiškosolidarumopusės,
šisreiškinysatrodokaiptamtikrasiššūkismūsųtar
pusaviosupratimui.
Nėraabejonės, jognežiniasklaidasukuriamūsų

tarpusavionepagarbąirnepakantumą.Šiodalykoiš
takųreikiaieškotišeimoje,mokykloje,universiteteir
daugybėjekitųinstitucijų.Žiniasklaidatėravienastarp
daugeliomūsųpožiūrioįvienaskitąatspindžių.Šiuo
metuLietuvojeįsigalineteisingaspožiūris,kadžmogaus
teisėsapimavisasmoralinespareigas.Žmogausteisės
yrasvarbus,tačiaunevieninteliskultūringožmogaus
savivokoselementas.Neužtenkavienteisės laisvai
pareikštisavo įsitikinimus.Darreikia ir tamtikro
tarpusaviosupratimo,mokėjimošiateisenaudotis.Be
šitomūsųvisuomenėgalipavirstinesibaigiančiųkul
tūriniųkarųarena.Norisitikėti,jogtaiyravienintelė
mumslikusibendrogyvenimoperspektyva.Bendromis
pastangomismesgalimesukurtiirkitokiąkultūrinio
gyvenimoformą.Būtenttaiirbandėpasakytiintelek
tualųlaiškoprezidentuiautoriai.Tačiaujiepasirinko
visiškainetinkamusžodžiusirargumentus.
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Priešaštuoneriusmetus„NaujajameŽidinyje-Aiduose“
rašėte, kad „Inteligentija vadinamavisuomeninė
grupuotė, [...]nepajėgiantineipasiūlytinaujųidėjų
visuomenei,nei imtisatsakomybėsužkraštoateitį,
ima panėšėti vien į isteriškai jautrų visuomenės
nuotaikųbarometrą...“Kaipapibūdintumėtedabartinę
situaciją?

Gal šiandiennebūčiautokskategoriškas.Tačiau
esminiųpokyčiųtaippatnegalėčiauįžvelgti.Inteligenti
jakaipgrupėnyksta,intelektualai–nesustiprėję.In
teligentijadidesniųambicijųjaunebeturi,intelektualai
–darneįgiję.Tadbendrakultūrininkųlaikysenatapo
santūresnė.Jųelgesyje–daugiaususitaikymosuesama
padėtimi.Nemažaatvejų,kaisėkmingaiprisitaikomane
tikprievietinės,betirprietarptautinėskonjunktūros.
Gebamavienaiparkitaipišgyventi–ardalyvaujant
atvirojekultūrinėjerinkoje,ardarstipriaukabinan
tis įnelabaidosniąvalstybėsranką.Kultūrininkų
sprendimusvislabiaulemianetiekkūrybinėsambicijos
arpilietiniaiįsipareigojimai,kiekišgyvenimologika.Gal
todėldidesnių,telkiančių,visuomenėsirkraštoateitį
valingiaubrėžiančiųkultūrosprojektųbeveiknėraarba
jieperdėmdeklaratyvūsirgerokaiišvėsę.Iškalbingas
pavyzdys–moksložmoniųnusisavintairdešimtmetį
bedidesniųrezultatųminkytamoksloreforma.

Kaipdemokratinėsvalstybėssusikūrimasirglobali-
zacijosbeimodernizacijosprocesaipaveikėkultūros
žmoniųsavimonę?Arkultūrininkaigalibūtipriskirti
visuomenėselitui?

Kaipesamomissąlygomiskeičiasižmoniųsavimonė,
nežinau.Rimtesnišiossritiestyrimaibūtųirįdomūs,ir
reikalingi.Asmeniškaijaučiu,kadprireikiavisdaugiau
valiospastangųnorintšiandiensusivoktitarpnaujų
gyvenimotendencijųirneprarastividinėspusiausvy
ros.Dabartispernelygnegailestingaiatakuojaikišiol
įsigytusprietarus.Kiekarogantiškasdiskusijasapie

elitąirmaseskultūrininkaiprovokavoprieškeletąmetų.
Šiuometupritilta.Turbūtpagrįstai.Manyčiau,kad
šiandiendaugesmingesnėbūtųvisuomenės,pilietinės
bendruomenėskūrimosiirkultūrinioelitovaidmens
šiamevyksmeproblematika.Regis, labiaupagrįstai
galėtumekalbėtiapieskirtingusšiuolaikiniuselitus–
politikos,verslo,kultūros–irjųtarpusaviosantykius,
jųdabartinesgaliasirnegalias.Oklausimusdėlvienos
arkitosgrupėspriklausymoneapibrėžtam„visuomenės
elitui“galderėtųpalikti„Stiliaus“žurnalui.

tema: iNtelektualų atsakomyBė

Lietuvos sąjūdžio veikėjai Arūnas Žebriūnas, vytautas Radžvilas 
vilniaus geležinkelio stotyje. 1990 m. birželio mėn.
Algimanto Žižiūno nuotrauka

dARIus kuOLys (g. 1962) – LR Prezidento patarėjas sociali nės 
politikos klausimais.

„EsAmA BENdRO PAsyvumO“

Į„NaujojoŽidinioAidų“klausimusatsakoDariusKuolys
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Arišlikosenasiskultūrininkųsusiskirstymasįkairę
irdešinę?Argalimakalbėti,kadįvykotamtikrasper-
siskirstymasįkosmopolitiškaiartautiškaiorientuotas
grupes?Kaipbūtųgalimapaaiškintinemažosdalies
kultūrininkųnenuilstamąžavėjimąsiRusija?

Griežtesnisskirstymasisįkairėsirdešinėsstovyklas
buvonatūraluspirmaisnepriklausomybėsįtvirtinimo
metais.Tuomet takoskyra tarpartimospraeities
nostalgijos ir siekioviešąjįgyvenimąnusovietinti
buvoreali.Matyt,daliaikultūrosžmoniųtoksskirsty
masisdar liekareikalingas ieškantpasaulėžiūrinio
jaukumoirsaugumoatviroje,vienosideologijosmo
nopolionebeturinčiojevisuomenėje.Tačiaušiandien
kultūrininkųdešinumas irkairumas,kaip,beje, ir
tautiškumasbeikosmopolitiškumas,atrodoesąpa
kankamaipaviršutiniškiirsąlygiškidalykai.Pastebėjau
irkeistątendenciją:dalieskultūrosžmoniųtekstai
kairėjaardešinėja,nacionalėjaarkosmopolitėjaprik
lausomainuoto,kokiospakraiposleidiniuijierašomi.
Manau,kadšiandiendaugryškesnėstakoskyrosesama
tarpprimityvaus,naivaus,siauroirplatesnio,atviresnio
kultūrosžmoniųregoslauko.Viešumojevienodainepat
raukliaireiškiasitiekvulgaruskairumas,tiekvulgarus
dešinumas,tieklėkštastautiškumas,tiekdeklaratyvus
visuotinumas.O„žavėjimasisRusija“labiauprimena
provokuojančiąpozą,negunuoširdžiąpoziciją.

Pastaruojumetupasirodėkeletaskultūrosžmonių
„laiškųvaldžiai“(dėlsvetimvardžiųrašybos,dėlmiškų
saugojimo,dėlžiniasklaidos,dėllituanistiniųinstitutų).
Argalimajuoslaikytiankstesnėslafininkųviešųkreipi-
mųsitradicijostąsa?

 
Kodėllafininkų?Taigalibūtiirsąjūdininkų,irtautiš

kaisusipratusiųsovietmečio inteligentų tradicijos
tąsa.Prisiminkimekultūrininkųparašuspoprotestais
priešVilniaussenamiesčiogriovimą,Neringosgamtos
naikinimą.1988m.keli „Sietyno“ leidėjairinkome
Lietuvosrašytojųparašus,reikalaudamiištuometinės
ČekoslovakijoskalėjimopaleistidramaturgąVaclavą
Havelą.Tąsykmumstoksveiksmasatrodėprasmingas,
rimtoasmeninioapsisprendimoreikalaujantis.Manau,
kadrimtaišiandienoslaiškusvertinairjųautoriai.

Kaipvertinateišeivijoskultūrinių-visuomeniniųsą-
jūdžių(ĮLaisvę,SantaraŠviesa,ateitininkaiirpan.)
vaidmenįdabartiesLietuvosgyvenime?

ŠiesąjūdžiaiLietuvosgyvenimąpuošia.Daliaikul
tūrininkų–tiekkrašto, tiek išeivijos–retkarčiais
jie leidžiamaloniaipasibūtikartu,aptartirūpimas
viešojogyvenimoproblemas.Lietuvonprasmingai
pamėgintaperkeltikultūriniųsambūrių,laisvuįsipa

reigojimugrįstobendrokultūrosdarbotradiciją.Jos
pėdsakaišiandienregimiirVilniaus,irKauno,irKlai
pėdosakademiniamegyvenime.Regis,Santaros-Šviesos 
klubasKaunetampasvarbiumiestobendruomenės
forumu.TaigiatsikėlęįLietuvą,šiesambūriaikito.
Jie išdaliesneteko išeivijoje turėtųpakankamai
aštriųideologiniųbriaunųirtarpusaviosusikirtimų.
Atskirosjųformosimtostaikytiganaįvairiemsvietos
kultūriniamsporeikiams.

KokiusjūsregitešiuolaikinėsLietuvoskultūrospa-
siekimusirpraradimus?Kiekpavykonepriklausomai
Lietuvaipakiltiiš„kultūrosgriuvėsių“?Kokiusregite
kliuviniustoskultūrossavisklaidai?

Turimestipriųmenožmonių.Jųkalbėjimastapola
biaugirdimaspasaulyje.Menosrityjekartaisgebame
irvykusiaiorganizuotis.Atskiraisatvejais,pavyzdžiui,
knygųleidyboje,išmoktaganasėkmingaiderintirinkos
irvalstybėsgalimybes.Tačiaunemažakultūrinio
gyvenimosričiųlikoištiktosinercijos,sąstingio.Jose
daugiaubaugiossavisaugosnegukūrybinioveržlumo.
Kultūrosgyvenimevisakivaizdesnis inelektualinis
nuovargis,vislabiaujaučiamabendresnioanalitinio
mintijimostoka,menkaiišgalimasusitelktiiratsakyti
įrimtesniusdabarties iššūkius, imtisvisuotinesnių
projektų.Tačiaulabiausiaišiandientrūkstapriklauso
mybėsmetaisprarastoirikišioleineatgautokultūros
visumos suvokimo, visumos jausmo.Visuomenės
kasdienėjesąmonėjetebevyraujasovietųideologijos
susiaurintaskultūrosvaizdinys.Jame,pasakThomaso
StearnsoElioto,kultūrapalikotiktai,kas„spalvinga,
nekalta iratskirtanuopolitikos“.Tai,kaskadaise
buvopriskirtaKultūrosministerijostvarkomaisričiai.
Nemažasvarbiųbendrogyvenimoplotmiųiškritoir
ikišiolliekanepatekusiosįkultūrosžmoniųrimtesnio
dėmesiolauką.Nemažadabartiessprendimųkasdienė
sąmonėnebesiejasukultūra:jiepriimamibebendresnės
kultūrinėsmotyvacijos.Tokiųdalykųpasekmėdvejopa:
irpernelygsumenkęskultūrininkųvaidmuošiandienos
visuomenėje, irgerokaisusilpnėjęsmūsųviešojogy
venimokultūrinismatmuo.

Kaip būtų galima apibūdinti dabar Lietuvoje
vyraujančiąkultūrospolitiką:konservavimo,turizmo,
modernizavimo,„atvirumopasauliokultūrai“politika,
tautinės,ypačetninėskultūros,puoselėjimo?

Esamaištiesįvairiųtendencijų.Tačiaugallabiausiai
tiktųkalbėtiapietaikaussugyvenimo,išlikimopoliti
ką.Jivengiakonfiktųir įtampų,todėlstengiasi iš
saugotiesamąpadėtį.Jimėginaišnegausausaruodo
atseikėtivisiemspotruputį,kadvisibūtųbentkiek
kandęirnepultųvisiškonneviltin.Regis,tokiapoli
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tikašiandienpriimtinadaugumaikultūrosžmonių.
Kartkartėmviešaipaniurzgiama,kadnėraaiškesnės
valstybinėskultūrosstrategijos,betvidujeturbūtrami
namasi:ačiūdie,kadjosnėra,nesjosįgyvendintojai
darpasikėsintųįtąsantykinęramybę,kuriąšiandien
turime.Tokiąpolitikągalimatverti,galimapateisinti,
betdideliųvilčiųjinebrandina,itinambicingųtikslų
saunekelia,didesniokūrybinioveržlumo,įdomesnio
žaismotaippatneskatina.

Kokiaturibūtivalstybėskultūrospolitikosstrategija?
Koksjostikslas:artikreguliatyvus(pinigųskirstymas),
aresamatamtikrųvalstybėsstrateginiųtikslų?Ar
irkaipvalstybėsiejasavoateitįsukultūra?Koišjos
tikisi?

Manau,kadšiandienkultūrospolitikąderėtųpaversti
integraliaviešosiospolitikosdalimi.Kultūrospolitika
galiįgytiryškesnįstrateginįbrėžinįtikkeldamaesmi
niusšiuolaikinėstautosegzistencijos,tolesniokrašto
savarankiškumo, jokūrybinėsgaliosklausimus ir
mėgindamaįjuosatsakyti.Čianeišvengiamaitampa
būtiniiraiškūsveiklosprioritetai,irstipripolitinėvalia.
Tačiautokiakultūrosstrategija–bendrovisuomenės
sutarimo,ypačelitųsutarimo,reikalas.Josšiuometu
negaliparūpintivienasarkitaspolitikas,vienaarkita
politinėjėga.

Kokiąperspektyvąturimokslas,nesusijęssumokymu
irsutaikomaisiaisdalykais,nešančiaispinigus(litua-
nistika,humanitariniaityrinėjimai)?

Šiųmokslųperspektyvadaugiausiapriklausonuo
juosplėtojančiųLietuvosmokslininkų.Manau,kad
šiandienhumanitariniamsmokslamsreikalingadidesnė
kūrybinėįtampa.Jigalėtųrastisėmuskurkasdrąsiau
refektuotidabartiesvisuomenėsraidą,sykiuirjosišta
kas,skatintijossavivoką,aktyviaudalyvautikultūros
kūrime,pilietinėsbendruomenėsplėtotėje.

Atgimimopradžioje irpirmaisnepriklausomybės
metaisdaugmenininkų irkultūrininkų įsitraukė į
švietimoatnaujinimą.Aršiuometukultūrosžmonės
pakankamaisuprantašvietimoirugdymovaidmenį
tautoskultūrinėjeveikloje?Artarpjųesamapakanka-
mosinstitucinėsirpraktinėssąveikos?

Turbūtnėraneiypačskvarbaussuvokimo,neiglau
desnėspraktinėssąveikos.Tamreikianemažųpa
stangų,reikiair laiko.Laikasmatuojamaspinigais.
Ojųšvietimoreformagaunakurkasmažiau,negu
reikėtų.Beje,pastaruojumetupasaulyjeaiškinantis
švietimovaidmenį, jopaskirtį, įvykoganaesmingų
permainų.Pereinantišpramoninėsįžiniųvisuomenę,
kintapatišvietimosamprata.Taddarosinebeįmanoma

„EsAmA BENdRO PAsyvumO“
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neirimčiaušvietimoreikalųtvarkyti,neijųkomentuoti
remiantisvienbendruišprusimuarjaunystėsmokslų
prisiminimais,kąvisdarkartaismėginadarytidalis
Lietuvospolitikųirkultūrininkų.

Kodėlkrikščioniųvaidmuokuriantpilietinęvisuomenę
yrapalygintimenkas?Kodėlintelektualųbalsomažai
tegirdėtiirsvarstantpasaulėžiūriniupožiūriusvarbius
įstatymus?

Klausčiau,kuriosgrupėsvaidmuopilietinėsvisuo
menėskūrimešiandienypačaktyvus.Manau,kad
esamabendropasyvumo.Krikščionys–ne išimtis.
Nežinia,kodėlketvertąmetųbūdamivaldžiojeLietuvos
krikščionysdemokrataineinicijavorimtesniųsocialinių

projektų,nesiėmėtelktipasaulėžiūriškaiartimųkul
tūrininkųbendriemsdarbamsirapskritaipritrūko
visuomenętelkiančiosgalios.Jųįskeltoskeliospasau
lėžiūriniopobūdžiodiskusijosdėlįstatymųnepasirodė
labaivykusios.

Ardiskusijospasaulėžiūriniaisklausimaisnebuvi-
masliudija,kadnebėraryškiospasaulėžiūrinėsįtampos,
omėginimaipakeistitikybosdėstymotvarkąyrajau
praeitiesreiškinys?Kitavertus,artasdiskusijosne-
buvimas liudijavisuomenės irkultūrosbrandą,ar
priešingai?

Regis,mūsųvisuomenėšiandienganėtinaiabejinga
pasaulėžiūrosklausimams.Pagrindiniaisocialiniai

konfiktaikylanedėlpažiūrų,idėjų,betdėl
žemiškų interesų.Tokieklausimai,kaip
tikybosmokymosi tvarka, vargiai kada
besužadinsbuvusiasaistras.Pats tokio
pobūdžiodiskusijųnebuvimasturbūtnieko
rimtesnioapiekultūrinęvisuomenėsbrandą
nesako.Yrapakankamai ryškiųženklų,
leidžiančių šiąbrandąvertinti.Apskri
taipasaulėžiūrinėsveiklosgalimybiųmūsų
viešajamegyvenimešiuometuyrakurkas
daugiau,negu jomis įstengiamapasinau
doti.

Kaipžiūrite įLDKkultūrospaveldopa-
sisavinimoreikmę–vienavertus,senosios,
lietuviškos irypačbažnytinės irkitosne
lietuviškosraštijosbeikultūrostyrinėjimai
irpublikavimas;kitavertus,valdovųrūmų
atstatymas.KaipLDKgalimaaktualizuoti?

Esu tikras, kad daugiakultūrinisDi
džiosiosKunigaikštystėspalikimasyra ir
busreikšmingasmūsųvisuomenėssavivokai,
moderniai lietuvių tapatybei.Natūralus,
neiškreiptas,nesuprimityvintasryšyssu
LDKkultūroserdvepatssavaimedaroLie
tuvosgyvenimąatviresnį,polilogiškesnį,
šiuolaikiškesnį. Manau,kad ypatingų
priemoniųKunigaikštystėspavelduiaktuali
zuotinėnereikia.Pakankasąžiningaiskaityti
įvairiakilmiusanųamžiųkultūrostekstus,
kelti juosviešumon ir adekvačiai inter
pretuoti.Labiausiainepageidautinasbūtų 
kitas judesys–pastangapritemptiLDK
palikimąpriesenų,kasdienėjelietuviųvarto
senojepriklausomybėsmetais įsigalėjusių
tautiniųprietarų.

Į „NAujOjO ŽIdINIO-AIdų“ kLAusImus ATsAkO dARIus kuOLys

Tomas vyšniauskas. XXX. vilnius, 2001. Fotografija 
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tema: iNtelektualų atsakomyBė

Pradėdamasavo„Laiškoredaktoriui“(NaujasisŽidinys-
Ai dai,2001,Nr.5)svarstymus,RūtaTumėnaitėspėja,
kadgarbusisRedaktoriusraginimąsusirūpintivisuome
nės„dvasingumu“sutiktųbedidelioentuziazmo,veikiau
kaipirdaugelisautorėspažįstamų–alergiškai.Paaiš
kinusitokiossavoprielaidospagrindą,laiškoautorė,ko
gero,būtųpateikusitaiklesnįirtikslesnį„dvasingumo“
sąvokos„preparavimą“:atrodo,kadprasmingaišįžodį
svarstytigalimatiksokratiškainustebusdėlvisuomenės
„elito“pagarbiaiirplačiaivartojamos,tačiaunežinia
kąreiškiančiossąvokos,–taip,kaipsavo„dvasingumo“
analizępradedakitojekultūrinėjeaplinkojeišaugęsir
savoprasmingųmoralėsžodžiųžodyne„dvasingumo“
nerandantisankstesnio„Laiškoredaktoriui“autorius
MykolasDrunga(NaujasisŽidinys-Aidai,1995,Nr.
4)1.Pastarąjįimtisšiožodžioanalizėspaskatinoneko
kianors„keistaarnetikslidvasingumointerpretacija“
(kaipspėjaTumėnaitė,p.217),onatūralusnetingaus
mąstymonorasišsiaiškinti,kągireiškiašiskitųkal
biniųirkultūriniųpasauliųžmonėmsnepažįstamas
(pamėginkiteišverstiįanglų,vokiečių,prancūzųarba
kadirįsenąsiaseuropinėskultūrosgraikųirlotynų
kalbas)–oštaiLietuvos„inteligentams“(kasyra„inte
ligentai“ir„inteligentija“,kitųeuropiniųkultūrųžmo
nėsdaugmažžino,norsiršisžodisnusipelnoatskiros
„alergologinės“analizės)tokssvarbus,brangusirnet
„nepraradęssakralinėsprasmės“(plg.Tumėnaitė,p.
217)„dvasingumas“.
IrDrunga,irTumėnaitėsusimąstoapiešio„misti

nio“žodžiokilmę.Kogero,„etimologija“ir„aitiologija“
šiuoatvejuištiespadėtųšiektiekišvaikyti„tingaus
mąstymo“ir inertiškosbeipainiosvartosenosrūką.
Tikneivieno,neikitolaiškoautoriusį„dvasingumo“
kilmėsistorijąnesigilina:Drungaimasi„sinchroniškos“
žodžiovartosenoskritikos,oTumėnaitė,konstatavusi,
jog„dvasingumoterminopaaiškinimopraktiškaine
rasimeneireliginėje,neifilosofinėjelektūroje“irkad

„katalikiškuosetekstuosejįgalimaaptiktitikgrynai
technineprasme,kalbantapiekokįnorsspecifinįdva
sinėssaviugdostipą,pavyzdžiui,‘pranciškoniškasdva
singumas’,‘jėzuitiškasdvasingumas’irpan.“(p.217),
teigia,jog„dvasingumoporeikis“atkeliavo„kartusu
pe rest roi ka, glasnostirpanašiaisepochiniaisterminais“
(ibid.).Vadinasi,nurodytumetuįLietuvosvisuomenę
atkeliavoano„dvasingumo“po rei kis?Ožodis?Esu
tikra,kadžodžio „dvasingumas“odisėja įLietuvos
„viešąjįdiskursą“–geraifilologiškaiiristoriškaidoku
mentuotosnovelėsvertassiužetas.Stokodamatokios
dokumentacijos(osmalsu!)irremdamasiviensavois
torinekultūrinepatirtimi,norėčiauvisdėltonurodyti
kaikuriuosabejoniųveiknekeliančius„dvasingumo“
istorijoselementus.
PirmiausiaTumėnaitėneabejotinaiteisingainurodo,

iškur„vėjasšįdvasingumąatpūtė“(plg.p.217)–išten
pat,iškurir„inteligentus“.ŠtaiRusijojekonekiekvie
nas(išskyrusnebent„sokratus“irgalbūtjauniausios
kartosžmones)suprastų(arbabentjaumanytų,kad
supranta),kąreiškiabūgštavimaidėldvasingumosty
giausvisuomenėje(neapieRusijosvisuomenętokiais
atvejaisdažniausiaikalbama;apietaikiekvėliau).Lie
tuva,galimasdaiktas,vakarietiškiausias„dvasingumo 
forpostas“(norsarealoribasreikėtųtikslinti,tikrinant
lenkų,čekųirkitųstipriąRusijosįtakąpatyrusiųšalių
intelektualų–„inteligentų“?–jautrumą).Tadjeikas
alergiškaskultūrinei„amžinos“LietuvosengėjosRusi
josįtakai–alergologinėanalizėgalibaigtisjautiesšia
vieta.Sumažiauar„išrankiau“alergiškaisiaisgalima
tęsti.
Kaipirlietuviško„dvasingumo“atveju,kalbosžodynai

menkaitepadeda.Anot1880m.pasirodžiusiopirmo
VladimiroDalio„Žodyno“(„Tolkovyjslovar’živogoveli
korusskogojazyka“)tomo,„duchovnost’“ (s.v. duch)–tai 
„sostojanieduchovnogo;duchovnajačast’“,„vedomstvo“.
Netirpasitelkusvisastamepačiamežodynostraipsne
lyjenurodytasžodžio„duchovnyj“reikšmes:bekūnis,
turįsviendvasią;viskas,kassyjasuDievu,bažnyčiaTAT jA NA ALEk NIE Nė (g. 1965) – vu kla si ki nės fi lo lo gi jos 

ka ted ros do cen tė, dak ta rė. stu di ja vo mask vos ir Pa ry žiaus 
uni ver si te tuo se.

ALER gI jA „dvA sIN gu muI“
Rū tos Tu mė nai tės „Laiš ko re dak to riui“ pro ga

TatjanaAleknienė

1 Lyg ty čia, ki ta to pa ties žur na lo nu me rio pub li ka ci ja – sok ra to po-
kal bis su ho me ro po ezi jos „eks per tu“ Pla to no dia lo ge „Ijo nas“.
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ne pra kai ta vo me, ir yra prie žas tis, dėl ku rios že mė mus nuo sa vęs nume-
tė, pla ne ta nu me tė. Ar pel ny tai? Per ne lyg“ (sk. „kaip mes mirš ta me“). 
Laiš ko au to rius ra šo ne apie Ru si ją, bet (kaip ir Tu mė nai tė) apie Lie tu vą. 
Ta čiau Ru si jos kul tū ros si tu a ci ją to kiu at ve ju pri si min ti ne ma žiau pra-
smin ga, nei laiš ko au to riaus kul tū ros „eta lo nu“, re gis, lai ko mą grai kų 
kul tū rą, „teks to kul tū ra“, be je, tik rai ne bu vu sią, kur kas la biau – vaiz do, 
įvaiz džio ir spor ti nio ago no kul tū ra (at si pra šau už ba na ly bę).

2 Ne su si lai ky siu nuo trum pos iliust ra ci nės re pli kos ki to švie žio „Laiš-
ko re dak to riui“ pro ga (tu riu ome ny je Nag lio kar de lio laiš ką šių me tų 
žur na lo Nr. 4): „kla si ki nė“ Ru si jos kul tū ra – ne abe jo ti nai žo džio, gal būt 
net gi „teks to“ ir tik rai „ver ti ka lės“, bet ne kan triai aria mų lau kų kul tū ra. 
daž nai ir, man ding, pa grįs tai ma no ma, jog anos ver ti ka lės hi per tro fi ja 
ho ri zon ta lės są skai ta ją ir pra žu dė. Ne ga liu dar sy kį ne pa ci tuo ti to pa-
ties Ro za no vo vei ka lo: „mes sa vęs ne ger bė me. ga li ma gerb ti dar bą ir 
pra kai tą, o mes ne pra kai ta vo me, ne triū sė me. Ir tai, kad ne triū  sė me ir 

irtikėjimu(plg.liet.dvasininkas–T.A.);viskas,kas
syjasužmogaussiela,visosprotinėsirdorinėsjogalios,
protasirvalia“,–mumsrūpimodvasingumočiadar
nerastumėme.Galirgalėtumekildintijįišpaskutinės
nurodytosreikšmės,tačiauneatrodo,jogXIXarXXa.
pradžiojeRusijoježodis„dvasingumas“buvovartojamas
(juolabtaipplačiaiirkone„terminiškai“)kaipmūsiš
kis„alergenas“.Tačiaupastarojoištakosneabejotinai
siekiabentjauXIXa.„viešąjįRusijosdiskursą“.Jei
rusiškodvasingumo„alfairomega“,„šaukliaiirpatriar
chai“–garsiõsiosrusųliteratūroskūrėjaiirnekalba
apie„dvasingumą“,taiskausmąardiskomfortądėl
akivaizdausmaterialinioRusijosatsilikimodažniau
siaimalšinaguosdamiesirusųliaudiesdva sio je(arba
veikiausie lo je;rusųkalboje„dvasia“ir„siela“–duch
ir du ša –giminiškesninegulietuviųkalboje,panašiai
kaiplotynųanimusir anima)glūdinčiaisturtais.Retai
kadapasakoma,kokietaiturtai–išskyrusnepaprastą
šiosdva sios „gylį“ ir(ypač)„plotį“(sunkiausu„nau-
dingomis iškasenomis“).Šiąrusųliteratūrosugdytą
nuostatą,stebėdamas1918m.neįtikėtinaigreitą„anos
Rusijos“žūtį(„Rus’slinialavdvadnia.Samoebol’šeev
tri“),„Mūsųlaikųapokalipsėje“sarkastiškaidėstoV.
V.Rozanovas:„Ištiespovokiečiaismumsbusgeriau.
Vokiečiaiįvespasmustvarką,‘kaipRygoje’.Sutvarkys
pasmuspoliciją,departamentus.Pripažinkime, jog
pasmustaivisadabuvomenkairkvaila.Ministerijas
užveis.Kyšiųneims...Omesužvaldysimejųsielątaip
ištikimaiirkarštai,kaipVigelio,Dalio[minėtožodyno
sudarytojo–T. A.],Veteneko(Vostokovo)irGilferdin
go.Juknėvienasrusassie la nepasidarėvokietis,nes
jieištiesbalvonaiirveikbesielos.Todėlirtokiegabūs
‘valdyti’.UžkariaudamaRusijąVokietijaištikrųjųir
vidujai,irdvasiškaibusRusijosužkariauta[Graecia
capta...– T. A.].Mespagaliauišjų–išjųgeriausiųjų
–padarysimekažkąpanašausįžmogų,oneįštalmeis
terį.Jukjieužšių ‘štalmeisterių’ ir ‘hofmeisterių’ ir
veidąžmogauspametė. [...]Gilumojemesbūsimejų
valdovai,ojie–mūsųauklės.Mylinčiosirpaklusnios
auklės.Jiemumstarnaus.Materialiaitarnaus.Omes
dvasiškaijuosauklėsime“(Mūsųlaikųapokalipsė,sk.
„Šiektiekirdžiaugsmo“).Būdingašiamekarčiai(auto)
ironiškameteksteirkultūriniamrusų„mentalitetui“
savybingaryški„dvasios“ir„materijos“antinomija,ir
šiosantinomijosiškėlimokontekstas,–dvasinga(dva
siosirsielosgelmėmisturtingos,kadirnecivilizuotos

irnekultivuotosliaudies)Rusijapriešlėkštaimateria
listišką(„horizontalią“)Europą.
Darvienassvarbussudedamasisrusų„dvasingumo“

(tegudartaipir„nepakrikštyto“)elementas–karštas
religingumasirdievobaimingumas.Būtentpastarasis
iškylakaipapčiuopiamiausiasklasikinėsliteratūros
ugdytotikėjimorusųtautossielos lobiaispamatas.
Stebėdamasiskeliasdienastetrukusia„anosRusijos“
griūtimi,Rozanovaskonstatuojasinchronišką„caro
valstybės“(carstvo),Bažnyčios irkariuomenėsžūtį.
„Mirštamekaipfanfaronai,kaipaktoriai.‘Bemaldos,
bekryžiaus.’Ojukkeista.Visągyvenimąžegnojomės,
dievažijomės,meldėmės.Staigamirtis,–irmesnume
tėmekryžių.‘Lygstačiatikiurusųžmogusniekadnė
nebuvęs.’Perėjimaspriesocializmo,vadinasi,prievi
siškoateizmomužikams,kareiviamsbuvotokslengvas,
tarsi‘pirtyišsimaudėbeinaujuvandeniuapsipylė’.Tai
visiškaitikslu,taitikrovė,onesiaubingaskošmaras“
(sk.„Kaipmesmirštame“).
AnamepoRozanovoapraudotos1918–1919m.Apo

kalipsės(patsautoriusniekonelaukdamasčiapatir
numirė)prasidėjusiame„subyrėjusiosRusijos“ (plg.
sk.„Subyrėjusikaralystė“)košmaredaugkaspasikei
tė,–tikneįsitikinimas,kaddva siš kai Ru si ja kur kas 
pranašesnėuž„balvoniškus“(kantriaisavožemėslopi
nėlius–taineRusijosplatybės!–ariančius)Vakarus.
Irkadangidichotomiškamemąstymokontekstedvasiai
nuosenobuvoskiriamaskompensacinisvaidmuo,kiek
didėjomaterialushorizontalioskultūrosatsilikimas,
tiek ki lodvasinispranašumas2.„Perestroikos“metais,
kaiapiesovietinėspramonėspranašumą(irnašumą)
kalbėtitapovisainebeįmanoma,ypačišaugorusiško
„dvasingumo“vertė.Šiąrusiško„dvasingumo“genea
logijąirkontekstologijąpuikiaiiliustruojamanoprieš
keletąmetųParyžiujepriepagrindinėsrusųbažnyčios
(rue Daru)stebėtascenelė.Bažnyčiosskelbimųlentoje
skelbimoapiesiūlomądarbąpaieškotiatėjusineseniai
Paryžiujeatsidūrusimaskvietėisteriškai(pasiūlymų,
regis,nebuvo)irkartugrėsmingaišaukė,dejavo,kad
„dabar,kaijie(vakariečiaiirtiepatysrusųemigrantai)
nebebijomūsųginklų,jiemūsųnėnebegerbiairnie
kamnėmotaismūsųdvasingumas.Ojukmesturimeto
dvasingumo.Ojiekąčiaturi?..“Apie„pranciškonišką“
arba„jėzuitišką“dvasingumątaponiatikrainebuvo
girdėjusi.Kaipirdidžiojirusųdauguma.Oišgirdusi
apie„jėzuitišką“dvasingumą,–dievaži,nepagalvotų
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niekogera.Matrusųkalboje„jėzuitiškas“,„jėzuitybė“
reiškia„žiauriaiklastingas“(beveiktaippat,kaipEu
roposkalbose„bizantiškas“,„bizantybė“).Minėtaponia
buvokuoktelėjusiisterikė,betjosžodžius(galnetaip
aistringai,ogaldaraistringiau)tikraipakartotųne
vienasrusųinteligentas.
Simboliškossvarbosčiaturivisivietosatributai–ir

tai,kadanuo„dvasingumu“maskvietėmosavo„Vaka
ruose“,Paryžiuje,irtai,kadpriebažnyčios–anas„tarsi
naujuvandeniunuplautas“rusųliaudiesreligingumas
savotiškaitransformavosi,„sakralinėsvertės“įgijęsso
vietinėsinteligentijosleksikone.Aiškinamajamesovie
tiniamerusųkalbos(S.I.Ožegovo)žodynesuBažnyčia
irreligijasyjančiosžodžio„duchovnyj“,„duchovnost’“
prasmėsapibūdintoskaip„pasenusios“vartosenosžo
džiai,anksčiaucituotasDaliožodžio„duchovnyj“api
brėžimas(bekūnis,viensieląirdvasiąturintisirt.t.)
virto„susijęssuprotineveikla,sudvasia1reikšme“,
–t.y.„psichiniaisgabumais(sąmone,mąstymu),tuo,
kasskatinaveikti,elgesį,veikląlemiančiupradu“(plg.
ibid.,s.v.duch).Bažnytinėsreliginėsreikšmės„pase
no“,savo„sakralinesgalias“perleidusiosinteligentijai
irapskritainaują–kitokiąvisuomenęturinčiosirku
riančiosRusijosliaudžiai.Kadrusiško„dvasingumo“
sakralumas–daugiausiareliginėsirbažnytinėskil
mės,bekitako,rodoirtai,kadatgyjant„pasenusioms
bažnytinėms“žodžių„duch“,„duchovnyj“vartosenoms,
Rusijoje,regis,vislabiaumenkstairgansparčiaisensta
anasinteligentiškas„dvasingumas“.
Tiesa,kadLietuvoskultūroje„dvasingumas“puikiai

prigijo (panašiaikaipbananai),–tairodo irminėti
„NaujojoŽidinioAidų“autoriųlaiškai.Bet,kitavertus,
tiepatystekstairodo,jogžodistrikdoirverčiaįtariai

dairytis joprasmiųirapskritaikokiosnorsprasmės
buvimo.Atrodo,jogirLietuvoje„dvasingumo“labiau
ilgisi(sit ve nia ver bo)nueinančioskultūrinėskartos
„inteligentai“.Kadgajusis„dvasingumas“labiaunegu
įmaistingąjįbananąvisdėltopanėšiįbergždžiąpik
tžolę, liudijairTumėnaitėslaiškotęsinys:pradėjusi
nelabaiaiškiosreikšmės ir„tautybės“,beto,dar ir
alergizuojančiu„dvasingumu“,jinedelsiapridurti,jog
„dvasingumožodisviešajamediskurselinksniuojamas
po draug su dvasinėmis vertybėmis“(kursyvasmano–T. 
A.),irpastarosiomsskiria„pozityvią“savonagrinėjimo
dalį.Regis,kadkalbosapie„dvasinesvertybes“išties
turiningesnėsirprasmingesnės,–jųapibrėžimąTumė
naitėrandanti„eiliniamefilosofijosvadovėlyje“.Norisi
tikprimintidvasiniųvertybiųmaterialėjimususirūpi
nusiailaiškoautorei,kadsmagiausiaidvasinėmisir
sakralinėmisvertybėmis(relikvijomis,indulgencijomis
irpan.)prekiautareligingaisiaisViduramžiais.Beje,
smagiaiprekiaujamairsavoaistrasbažnytinioreligin
gumolinkvėlkreipiančiojeRusijoje.Artaiištiesvien
blogai,jeigu„vartotojiškojevisuomenėje“dvasingumas
tampanemažiauvertinga(patsžodis„vertė“turiryš
kiasekonomineskonotacijas)ir„prestižine“preke,negu
kitosvisuomenėsvertinamos„prekės“...Okas,jeidar
šiektiek,–irtaibusvienavertingiausių,mažato,pati
vertingiausia„vertė“?Galmintisapie„dvasiniųverčių“
įsigalėjimą„rinkossąlygomis“irutopiška,betjeitomis
vertėmistikime,reikiairpasikliautijųstiprybe.Galne
tikbaisuatsidurti„prekiųrikiuotėje“,turimejukšalia
„pirkti“–„atpirkti“,irnetik„pirkėjų“...Okolkasstip
rėjantiekologinėtospačios„vartotojiškosvisuomenės“
sąmonė(„sąmoningumas“)liepiakiekįmanomavengti
„alergenų“(ir„konservantų“). 
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Žemė,girios,miškai,laukaišiandien
yratapęvienudidžiausiulietuviųinte
lektualųrūpesčiu...Bemiškožūstanti
lietuviųtapatybė,paveikiamižmogaus
sąmonėirjausmai,kartuneliekairkū
rybinioįkvėpimo.„Literatūrojeirme
ne“gegužėsmėnesįbuvoišspausdintas
„Rašytojųsusirūpinimopareiškimas“,
gimęsmįslingą„gegužėsužkukavimo
dieną“surengtamesusirinkime.Jame
atskleidžiama,kaiplietuviosielaiyra
svarbūsmiškai.NūnaiLietuvosgi
rioseviešpataujantišvediškopjūklo
diktatūra,riaumojantisunkiojitech
nika,išmiškotraukiančiosmiškavežių
vilkstinės,vykstąsmedžiogenocidas.
Baisiausia,kadirįstatymaimiškąapi
brėžiąvienkaipžemėsplotąmedienai
auginti.Rašytojainurodo,kadmiš
kasesąsdvasinisLietuvosturtas,jis 
gimdąssakraliniuspoetųžodžius,
dėljoverkdavusirašytojųpirmtakų
širdis.Miškas išugdęs irgalbūt lė
męs„mūsųtautossąmonę,kultūros
savastį“,jisperamžiųamžiuslietuvį
maitinęsirglaudęsužėjusįvairioms
negandoms.Nepaisant to,valdžia
nesirūpinantiTėvynėsateitimi,tyliai
sutinkantisumiškogenocidu,kartu
irsuto,kasšvenčiausialietuviams,
naikinimu.
Netrukuspasirodėirkitasintelek

tualųpareiškimas,atskleidžiantis,
kadintelektualųskatinamasmiškoir
gamtosgarbinimasLietuvojenėraat
sitiktinis.DėltolesnioOrvidųsodybos
likimokreiptasiįSeimopirmininkąir
ministrąpirmininką.Kreipimosiauto
riaisutinka,kadverčiaujaušisodyba,
menoirdvasiospaminklas,suirtų,o
nejąpagalsavoišmanymątvarkytų
Orvidųšeima,matirViliusOrvidas
pareiškęs,„kadsodybąsuskulptūro
misirjosodintaismedžiaisjispaliekąs
toliauformuotipačiaigamtai“.

aka de my Bė

Ta ne įvei kia ma že mės trau ka...
TOMASDAUGIRDAS

siomsgyvūnųrūšims.Gamtossiekis
užgožtižmogiškąkasdienybęreiškiasi
vegetarizmovajais,nepakantanatū
raliomsmedžiagomsbei„civilizuotų“
miestuosegyvenančiųgyvūnųnatūra
liuegoizmu.Norspasaulyjeirnetyla
ekologiniaišūkiai,tačiaujieneslopina
nuovokos,kadgamtosekologijaturi
būtipavaldižmogausekologijai,ojos
tvarkymasyraspecialiųtarnybų,one
intelektualųreikalas.Lietuvojevisus
gamtosįvaizdžiusužgožiasakralios
žmogausrankosneliečiamasgamtos
paveikslas.
Gamtosgarbinimošaknyslietuvių

pasaulėžiūrojeyrasenosirgilios.Ilgai
iratkakliaigintapagonybė,visatnau
jinamasšlovingospraeities,kurioje
gamta iržmogussudaronedalomą
vienybę,mitas.SimonasDaukantas
apdainavoLietuvosgiriaskaipse
novėslietuviųkalnėnusiržemaičius
saugojusius,maitinusius irrengu
siusnamus:„Todėlseniejikalnėnai
iržemaičiaiapsikapėjęsavogirėse
irversmėse itpilėse ilgusamžius
laimingaigyvenoliuosybesavobočių
džiaugdamosirvienąDievąpasaulės,
Perūną,garbindamys“.
Kaiptiksovietmečiuplėtotalietu

viškasavimonė,kuriojeautentiško
gyvenimošaltiniųslaptaieškotane
tikšlovingojelietuviųistorijoje,tačiau
pirmiausiatąistoriją„formavusioje“
gamtoje bei tą gamtiškumą išlai

kiusiuosekaimožmonių
tarpusavio santykiuo
se.PrieškarioLietuvo
jepradėjusi formuotis
Kaunomiestokultūra
sujosdvasiniais,kultū
riniais,finansiniaisbei
biurokratiniaiselitais
buvosvetimasovietinei
technizuotodarbininkiš

Kaiplemiamasargumentasšiuose
viešuosepareiškimuosepateikiamas
žemėsirvisoto,kasišjoskyla,šven
tumas.KultūrąLietuvosintelektualai
šiandiensuprantanekaipkylančiąiš
pastangųapribotiirįformintigamtą,o
kaipnatūraliągamtosplėtotę,žmogui
„pagelbstint“,vengiantpridėtitai,kas
būtųnegamtiška.Žemė,kaipdvasios
kultoobjektas,šiandienyratapusi
autentiškosaukštosioslietuviųkul
tūrospuoselėjimošaltiniu.Štaivisai
neseniaiArvydasJuozaitis, svars
tydamasšiuolaikinęšalkauskiškos
idėjosįgyvendinimogalimybę,pareiš
kė:„Mesgalimeliktituo,kuomums
skirta–slenksčiuirdurimis–bettik
tuoatveju,jeigumirtinaiįsikibsime
įsavožemę.Kaipamžinojitauta“.Su
šiuouždaviniujissiejairtokiodarinio
kaip„lietuviųcivilizacija“ likimąir
išlikimą.Gyvenamagamtavieninte
lėgalintipateiktinekintamągėrioir
blogiovertinimomatą.
Įgamtągalimažvelgti irbesak

raliniovirpulio.Jagalimagrožėtis.
Gamtągalimasuvoktikaipžmogaus
dalį,kuriąsavavališkaisunaikinęsjis
pasmerkssaveirkitusžmonespra
žūčiai.Ji–žmogaustėvonija,palikta
tvarkytibeinaudotisavoirkitųžmo
niųgerovei.Gamtągalimaatrastiir
kaipkultūraiabejingąagresorę,kuri
naikinatai,kassukurtabeireikalauja
nuolatiniųžmogauspastangųnusta
tantjossavivalėsribasbei
nepažeidžiantbūtiniausių
žmogiškųinteresų.

Gam tos klas tos tap ti 
savitiksle,svarbesneuž
patį žmogų,pasireiškia
reikalavimais jąbesąly
giškai globoti, sukurti
dieviškassąlygaskažin
kodėl išnykti sumaniu
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komiestosampratai.Industrializacija,
gamtosužkariavimassovietinėjeide
ologijoježymėjovienąišaukščiausių
vertybių.VladimirasMajakovskis
patosiškaidiktuojaeilutes: „Dabar
/meistraireikalingišaliai, /oneil
gaplaukiaipranašai. /Klausykitės!
/Garvežiairamybėsneduoda, /pro
plyšius traukimasšiurpus: / „Duo
kitangliesnuoDono!/Šaltkalvius,/
mechanikus–įdepus!““(„Įsakymas
Nr.2menoarmijai“).Viršgamtinių
iracionaliųvertybiųilgesįsovietinis
žmogusužpildėtikėjimumašininiu
visuomenėspažangostikslumu.
Lietuviųsavimoneisovietmečiubu

vosvetimas„sovietinėscivilizacijos“
kaippažangosšaltinispropaguojamas
industrializuotas irmechanizuotas
miestas.Stipriausiapasyviosrezisten
cijosformabuvokaimiškogyvenimo
kaipsaugančioautentiškas„natūra
laus“žmoniųbendravimovertybes
iškėlimas.Mokiniaimokyklosepagal
privalomasmokymoprogramasbuvo
supažindinamisu lietuviųrašytojų
kūriniais,kuriuoseišmoningaivaiz
duojamaspaprastožmogausryšys
sugamtabei„gamtiški“žmoniųtar
pusaviosantykiai.Išjųbuvogalima
išskaityti,kadatsitraukimasnuo„na
tūralių“vertybiųreiškiasiautentiško
santykiosužmonėmisnutraukimubei
žmogiškossavastiespraradimu.
Visavadinamoji „lietuvių civili

zacija“sovietmečiubuvopersmelkta
„autentiškos“,nuogamtosneatit
rūkusioskaimobuitiesgarbinimo.
Nenuspėjamosgamtosužgaidos, jos
akivaizdoje išliktibesistengiančio,
sunkiaidirbančio,natūralausžmo
gausįvaizdisderėjosusovietinio,nuo
jįnelygstamaipranokstančiosvisumos
priklausančioirkaipindividasbejėgio
žmogausįvaizdžiu.Kasbeko,soviet
mečiugamtakaipužsovietiniųver
tybiųšaltinislietuviųkūrėjamsbuvo
tapusivienintelevaldžiostoleruojama
laisvėspriebėga,nelabainutolstančia
irnuosovietiniorealizmoidealo.
Įmiestąapskritaibuvolinkstama

žvelgtikaip į autentiškų lietuvių

tautiniųsugamtasiejamųvertybių
naikinimovietą.Miestokaipanti
vertybėsatmetimąžymiirfilosofinė
sovietinępatirtį išgyvenusimintis.
ArvydoŠliogerioraginimasgrįžtiprie
daiktųkaiptikirįgaunagamtiškus
pavidalus:„Jukdidmiestissavogi
liausiaesmeyraparazitinisdarinys;
vyraujantisdidmiesčiožmogaustipas
yrabūtentparazitas,padugnė,prara
dusilemtingąsakralinįryšįsudievais
iržmonėmis,sužemeirdangumi“.
Aukščiausiųvertybiųvietąlietuvių
sąmonėjeužėmėgamta,oautentiška
egzistencijareiškėsikaipsiekisžūtbūt
palaikytisujaryšius.
Sovietmečiuišryškėjusiospriešprie

šoskaimiškagamta–miestomūrai,
vertybės–atitrūkimasnuogamtos
šiandienintelektualųpasisakymuo
senetiknesiekiamosįveikti,tačiau
pasitelkiamosvertinantdabartinės
Lietuvoskultūrosįvykiusbeibūklę.
IštikimybęžemeiirgamtaiLietuvos
intelektualaišiandiensuvokiairkaip
nepakantumąvakarietiškaiciviliza
cijai,kuri,kaipgalimanumanyti,
grasinažmonesirkūrėjusatitolinti
nuožemės,sunaikintinatūralistinį
kaimą,oandainykščiuskaimiečiuspa
verstibedvasiaisvartotojais.Vakarų
civilizacijaatnešianti„materialumą
bedvasingumo“bei„pilietiškumąbe
tautiškumo“.Armes,neišraunamai
įsišaknijęįšiąžemę,galimesuvokti
materialumoirdvasingumoperskyrą,
opilietiškumonesietisujįatitinkan
čiuspecifiniutautiškumu?
Vienaišžemeiištikimolietuviško

tautiškumoformų–intelektualo,kaip
„bendroreikalo“saugotojoirpuoselė
tojo,vaizdinys.Iškalbingiausiasyra
Juozaičioišvestasinteligentoirinte
lektualoskyrimas:„Lietuviųvalstybės
pradžiojestovėjointeligentai,širdimi
gyvenantysprotožmonės, „bendro
reikalo“tarnautojai.Tuotarpuda
bartiniaiintelektualai–šaltosžuvies
atmaina.Jienuaustiišprotoirsiaurų
interesų,nebe„bendroreikalo““.Gam
tiškaideologija,žmogiškoskūrybos
vyksmąatskleidžiantikaipnatūralią

plėtotę,onekaipvertybiniųužgamti
niųsprendimųpasekmę,intelektualų
bendrijątaippatmatokaip„natūraliai
kaimišką“organiškąjokiųindividua
liųsprendimųbeiatsakomybėsneto
leruojančiąvisumą.Taibylojairtarp
Lietuvosintelektualųpasireiškiantis
beveikkriminogeninantisnepakan
tumaskritineipozicijai.Kultūrinės
intelektualųpozicijosvertėyra jos
organinissuderinamumassu„grupės
interesais“.
Žemėsnenuspėjamumas ragina

žmogųnelaisvaiveikti ir imtisat
sakomybėsužsavoveiksmus,oįsi
jausti į josužgaidasbeinumanyti
josketinimus.Gamtojevertybinių
atskaitos taškų ieškanti „lietuvių
civilizacija“pasirodokaiptokia,ku
riojeviskasharmoningaiorganiška,
nėraradikaliųskirčiųtarpnatūros
irkultūros,bendrijosirindividobei
atsakomybėsužžmogiškąkūrimą.
Žemėstraukaištirpinakrikščionišką
kaltębeiatgailą.Seniaiatskleista,
kadžmogausistorijągalimasuvok
tinekaipnuolatinįgręžiojimąsi į
gamtą, okaip traukimąsinuo jos
viešpatavimo ir josprimestųverti
nimokriterijų–siekiantjąįvaldyti,
išsilaisvinantužgamtiniamžmogiš
kumui.Žemėspaveikumubesirūpi
nantysirvisąvakarietiškąkultūrą
kaipsumaterialėjusiąiratitrūkusią
nuogrynojogamtiniorūpesčiosmer
kiantysLietuvosintelektualairetai
pastebiužgamtinį tąkultūrągrin
džiantįvertybiųgyvavimą.
Ryšiaisugamtajauneišvengiamai

trūkinėja,otaikeliabaimęišeiti iš
josglobojančiosvergovėsįžmogiškos
laisvėsirnesaugumoerdvę.Išimtinis
raginimasrūpintisgamtaatskleidžia,
kad intelektualųvertybinėgamtos
išdavystėnėraužkalnų.Nedrąsiai
įsisiūbuojaprocesas, kurį galima
buvostebėtiprieškarioLietuvoje ir
kuriodvasiąturbūtgeriausiaiišreiškė
BernardoBrazdžionioposmas:„Dulkė
Dievorankoj,/žeme,tuesi,/Dulkės
mūsųdienos,/dulkėsmesvisi“(„Žemė
irdulkės“). 
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Priešpradedantkalbėti,prasminga išvysti tai,kas
apskritaivyksta.Derasusiorientuotitikrovėje.Vie
naskunigų,dėlsavobūdo turėjusiųmandaugiau
siai įtakos,manopaskutinysisvadovasseminarijoje
GeorgasMühlenbrockasSJ,savotipiškai ignacišką
dvasingumądažnaiišsakydavoposakiu:„Dievasapglė
biamustikrove“.KokiatikroveDievasapglėbiamus
šiandien–Vokietijoje,Lietuvoje?Perkokiątikrovęjis
musužkalbina?

1.Tipiškasprofesinisstudentųkapelionogestas
PrieškeletąmetųBavarijostelevizijarodėpopulia

riąlaidąpavadinimu„Kasašesu?“Spėliotojųkoman
daturėjoatspėtikandidatoprofesiją,ošisgalėjoįjų
klausimusatsakinėtitik„taip“arba„ne“.Kadįkartais
ištiesmiglotąprofesijąįvesdintų,kandidatasišpradžių
turėdavorankapadaryti judesį,kuris,vienavertus,
būtųtipiškasjoprofesijai,bet,kitavertus,jopernelyg
neišduotų,–antraippranyktųvisaįtampa.Taigi,pa
vyzdžiui,vyskupasnebūtųgalėjęsatliktipalaiminimo
ženklo,nestaireikštųlaidospabaigą.Ašvisuometsau
sakydavau:jeitektųkartaisšiojelaidojepristatytistu
dentųkapelionoprofesiją,manotipiškasgestasbūtų
aiškuskaipdiena.
Tairankosjudesys,kuriuopriesienosuniversitete

prisegamasreklaminisplakatas.Jeinorimepaskelbti
apiekokįnorsmūsųUniversitetostudentųkatalikų
bendruomenėsrenginį,kiekvienąkartąturimeiškabinti
maždaug80plakatų.Irkaiaššitaipkeliaujuperuni
versitetokoridorius,kiaurainukabinėtųsienųchaose

ieškodamaslaisvosvietelėsmūsųkatalikiškaireklamai,
mannuolatakisbadomūsųsituacija.Mes,Katalikų
Bažnyčiauniversitete,esamepasiūlosteikėjaišalia
panašių,irlaikuibėgantvislabiautokietampame.
Weneverforgetyouhaveachoice(„niekadanepamirš

tame,kadgaliterinktis“)–tarplaisvalaikioirprasmės
pasiūlų–taipmandabarskambapirmaakademinės
pastoracijosteorema.

2.Skalėsgalearbavisiškaiaukštai
Šiįžvalgagaliojaišesmėskiekvienaimoderniaivisuo

menei,kuriojeatskirožmogausgyvenimąlemialaisvė
irindividualumas,onegimtiesardominuojančiosgy
vybinėserdvės„užduotas“likimas.Tačiauištiesųšio
vakarietiško,modernaus,europietiškosubjektyvumo
kompleksovidujeesamaplatausspektrogalimybiųtokį
pasirinkimąrealizuoti.
1995m.KelnospecialiojiaukštojimokyklaVokietijos

Vyskupųkonferencijospavedimuatlikoišsamųstudentų
padėtiestyrimą.Išdaugybėsįdomiųrezultatųtenoriu
pateiktikeletą.Buvoišskirtadešimtreikšmingomis
laikomųgyvenimosričių–studijosiraukštojimokyk
la,draugaiirpažįstami,gyvenimopartneriaiiršeima,
kontaktaisutėvaisirgiminaičiais,laisvalaikisirhobis,
profesijairdarbas,menasirkultūra,sportasirpolitika,
galiausiaitikėjimasirreligija.
Aukščiausiaibuvoįvertinta(daugiaunegu80%)stu

dijųsritis,žemiausiai(mažiaunegu20%)–tikėjimo
irreligijossritis.Tikėjimuirreligijastudentaidomisi
mažiausiai.TokįrezultatąneseniaivėlpatvirtinoEu
ropojeatliktas13asisvadinamasis „Shell jaunimo
tyrimas2000“.
RytųVokietijoje,buvusiosVDRteritorijoje,jau80%

15–24metųjaunuoliųyranetikintysarba,pasakjų
pačių,bereligijos.VakarųVokietijojeper20metųto
kiųpagausėjoketuriskart–nuo3iki13%.Teologas
EberhardasTiefenseeišErfurtorašoapiesavotėvynės
RytųVokietijossituaciją:„VakarųEuropayrabažny
tinėskatastrofoszona.BuvusiVDR–areliginėterpė.

NIEkAdA NEPAmIRŠTAmE, 
kAd gALITE RINkTIs

Aka de mi nio pa sau lio evan ge li za ci jos min tys ir pa tir tys

FlorianSchuller

kun. FLORIAN schuLLER – mokslų daktaras, buvęs ilgametis 
Augsbur go un-to studentų katalikų bendruomenės vadovas. 
Nuo 2000 m. rugsėjo – Bavarijos katalikų Akademijos direk-
torius. Tekstas parengtas pagal paskaitas, skaitytas 2000 m. 
pavasarį vil niaus aukštųjų mokyklų akademinės sielovados 
seminaro metu.
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[...]Sociologinėjereligingumoskalėjetarp27Europos
šalių[...]Lenkijayrapirmojevietoje,lenkdamaAiriją,
VakarųVokietija–19toje,toliužposocialistiniųšalių,
tokiųkaipSlovakija,Vengrija,LietuvairSlovėnija,o
buvusiVDR–trečiojevietojenuogalo,posavęspalik
damaŠvedijąirČekiją“.
Taireiškia,kadrenkantisgyvenimąaiškinančius

modelius,krikščioniųtikėjimasvislabiauišsisklaido
ūkanųmigloje.Weneverforgetyouhaveachoice–šian
diengalimarinktisneBažnyčią,Dievą,religiją.Galima
beveiksakyti– nuopasirinkimoprieatsisakymo.
DabartinėLietuvossituacijavisiškaikitokia.Infor

macijamantėraprieinamaišAUFBRUCHprojekto
(kuriamvadovavodr.IrenaE.Laumenskaitė)rezultatų,
taippatiš1990m.Europosvertybiųtyrimolietuviško
skirsniobeidviejųjaunimovertybiųtyrimų,atliktų
1994ir1997m.(pristatytųAušrosMaslauskaitėsir
AndriausNavicko).Iššiųtyrimųsužinojau,kadpoko
munistinėjeLietuvojesavelaikančiųkatalikaisdalis
smarkiaiišaugo,visdaugiaujaunųžmoniųvadinasave
katalikais, irnetgitarp19%neturinčiųjųkonfesijos
pasitikėjimasBažnyčiayradidelis.
Jaunuolių,kiekvienąsekmadienįdalyvaujančiųMišio

se,dalisliekastabili–apie10%,vadinamųjų„kultūrinių
katalikų“,bentkartąpermėnesįeinančiųįbažnyčią
irlaikančiųkatalikybėstradicijąnacionaliniopaveldo
dalimi,visgausėjairyraapie16%,„proginiųkatali
kų“,sutinkamųbažnyčiosetikperdidžiąsiasšventes,
padaugėjoiki50%,tuotarpuabejojančiųjųsumažėjo
iki6,onepraktikuojančiųjų–iki20%.
TaivisaikitiskaičiaineguVokietijoje,irvisdėltoaš

tikiu,kadgalimekonstatuotibentpanašiąilgalaikę
tendenciją,kuriąturėsimeapmąstytiakademinėjepa
storacijoje.NepaisantBažnyčiosirvisuomenėssituacijų
skirtumo,manauegzistuojantpamatinębendrybętarp
LietuvosirVokietijosstudentų.Taidabariraptarsiu.

3.Kunkuliuojantisreliatyvizacijos„raganųkatilas“
AmerikiečiųreligijossociologasPeterisBergerissitu

aciją,kuriojedvasiosistorijospožiūriuyraatsidūrusi
vakarietiška,EuroposirŠiaurėsAmerikoshemisfera,
apibūdinaintriguojančia„didžiulioreliatyvizacijosra
ganųkatilo“sąvoka.ŠisąvokaišjoknygosTheHeretical
Imperative(„Erezijosimperatyvas“)manatrodolabai
svarbi,nesvienuvaizduperteikiatai,kasvykstapro
tuoseirširdyse.Posūkisnuo„likimopriepasirinkimo“,
nuojauegzistuojančiotradicinėsvisuomenės„institucijų
tinkloir,jeinorime,disponuojamotapatybiųrepertuaro“
priemoderniosgalimybėspasirinktitiekveiklos,tiek
pasaulioapmąstymobūdus,–šisposūkistaipsusilpnino
tikėjimoirnetištikimiausiųBažnyčiosnariųtikrybę,
kadtaidaranaiptolnėravisuotinaipripažįstama,ką
irkalbėtiapienetikrybėsįveiką.
Tiesąsakant,krikščionysšiandienkitaipirnegali:jie

galiišpažintisavokrikščioniškumątiknuolatatmes
damisaunepriimtinaskitasgyvenimointerpretacijos
galimybes.Tačiaukiekvienasžinojimasapiealternaty
vąišpagrindųsureliatyvinasavąapsisprendimą.Juk
ištiesašgalėjauirvisiškaikitaip...Weneverforgetyou
haveachoice.
Juolabiauaš,kaipintelektualas,būsiustumiamasį

refeksiją,omanožinojimasapiegamtamokslinio,filo
sofinio,religiniopobūdžioalternatyvasvisplėsis,juo
labiaukunkuliuosreliatyvizacijosraganųkatilas,netgi
manonepriekaištingojekatalikiškoješirdyje.
Vienasesminiųšios–ankstesniaisramesniaislai

kaisneginčijamaineliečiamomisirnediskutuojamomis
laikytųtiesų–reliatyvizacijosaspektųyrašiandienių
tikėjimopozicijųeklektiškumas:kiekvienasiškartais
visiškaiskirtingųtradicijųsusikrapštokažkąpanašaus
į,pasakšiuolaikiniotermino,„skiautinį“religingumą.
TaipšiandienVokietijojedaugiaukrikščioniųtikirein
karnacijaneguasmeninįDievą.Lietuvojetikėjimas
prisikėlimu,amžinuojugyvenimuarrojumi,regis,dar
gerokaiakivaizdžiaunulemtasnatūralauskatalikiš
kumo.Tačiau,kaippabrėžiamanominėtityrinėtojai,
specifinislietuviškomaldingumobruožasyra„sociolo
giškaifiksuojamareliginioindividualizmoforma,kaivis
labiauatsiveriamaanapusybei,tačiaujosinterpretacijos
irsantykiosujapalaikymobūdaiselektyviaiperimami
iškrikščioniškostradicijos“.
Turintgalvojejaunąjąstudentųkartą,galimalengvai

neapsirinkantkartusuamerikiečiuDonuLattinukal
bėtiapie„tikėjimoshoppingą“.Lattinassavoįžvalgą
apibendrinasakiniu„Beieškodamigeriausio(dieviško)
ryšio,žmonėskeičiaBažnyčiastaipdažnai,kaipieš
kyklesinternete“.
Tadkadirkaipskirtųsiatskirosformosirkoksbūtų

atotrūkistarpVokietijosirLietuvos,visdėltomūsų
pradinėsituacijabendra:Bažnyčiostikėjimasnetir
savo ištikimiems irnuosekliems tikintiesiemsyra
praradęsnatūralumą.Jisturinuolatneišvengiamai
konkuruotisukitomisprasmėsinterpretacijomis ir
todėlskaitytissusavonepaliaujamareliatyvizacija
jausmamsirprotui.

4.Apietrejopątikėjimoperdavimokrizę
Taigaliojajuolabiau,juorefektuotesniirtodėlpa

žeidžiamesniyrajaunižmonės.Taiypačpasakytinaapie
studentus,kuriedėlsavogyvenimosituacijosšiandien
yraapimtitrejopostikėjimoperdavimokrizės,–bent
jauVokietijoje,oLietuvojegalirkitaip.
Pirma,nebestinatūralaustikėjimoperdavimotarp

kartų.Jaunojikartasuesmingaimažesneegzistencine
įtampapuoselėjatai,kastėvųirseneliųkartomsbuvo,
dažnaiirsudedantdidelęauką(priespaudosirperse
kiojimųlaikaisnetatiduodantgyvybę),savaimingesnis
irrūpestingiaupuoselėjamasturtas.

NIEkAdA NEPAmIRŠTAmE, kAd gALITE RINkTIs
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Antra,tikėjimotradicijoskrizėįvykstadėlbiogra
finiųpermainųbeifakto,kadniekamneduotaišvengti
prievartosrinktissavoįsitikinimusirpoziciją.Ypač
žengiantįnaujągyvenimotarpsnį,antaipradedantstu
dijas,randasinaujasgyvenimoritmas,dažnaipakinta
gyvenamojivieta,pažįstamųra
tas,todėlreikianaujostinkamos
gyvenimosampratos.Ligtolinis
vaikiškasirjaunuoliškastikėji
masturiįgytinaująformą.Šiuo
gyvenimotarpsniutikėjimasdar
kartąturibūtinaujaisuvoktas,
iškilus,vienavertus,gyvenimo
draugųarplanuojamoskurti
šeimosklausimams,antraver
tus,profesijosirdarbopasaulio
iššūkiamsbei reikmeiatrasti
savovietą.Niekonestebina,kad
čiabemažnatūraliaiįvykstati
kėjimolūžiai.
Trečia,tikėjimoperdavimokri

zėyra„lūžistarpEvangelijosir
kultūrų“,kaipapibrėžėpopiežius
PauliusVIenciklikojeEvangelii
nun tian di.Vykstantmoderniajai
mokslųdiferenciacijai,jieeman
cipavosinuoteologijos ir įgijo
sekuliariuspavidalus–et si Deus 
non da re tur(„tarsiDievonebū
tų“).Taipirkiekvienaatskira
visuomenėsgyvenimosritisturi
savoįstatymus:ūkis,valdymas,
teisingumas,kultūra.Krikščionybėdaugumosžmonių
sąmonėjejųnebeapimairpatiyratapusipaskirasritimi,
tepajėgiančiaspręstivienasmeniniopobūdžioprasmės
krizes.Visdidėjančiodvasiniopasirinkimogalimybių
sąlygomisnetgipaskirossritystampavisumosparadig
momis,taigisavoruožtusiekiareligijosstatuso–antai
dėlglobalizacijosirsocialinėsetinėsimunizacijosvis
labiauautarkiškesniutampantisūkis.

ANT RAs ŽINgs NIs: PA ŠAu kI mO PA sI TIk RI NI mAs

Bedideliųdiskusijųsutariama,kadkrikščionybė
neįsivaizduojamabemisijosimpulso.Nesileisdamas
įBažnyčiosmisijiniopobūdžiotikslesnįteologinįpa
grindimąirišplėtojimą,tenorėčiautrumpainušviesti
trejetąaspektų.

1.Dvasiosžmonės
MisijųBažnyčiaturikaikąbendrasužmonėmis,pra

dėjusiaisnujaustisaveesantdvasiosžmonėmis,nesjuo
seveikiaDievoDvasia.AnkstesnysisMaincovyskupas
kardinolasHermannasVolkastaišitaipsuformulavo:

„ArginetadameslabiausiaipatiriameŠventąjąDva
sią,kaimespatysesamepasiryžędarytidalykusarba
leistijiemsvykti,neturėdamitamjokiokitopagrindo
kaiptikpatįKristų?Tai,manregis,esantipagrindinė
dvasiosforma:išpažintiKristųkaipViešpatį“.

Todėl irRytųBažnyčiamel
džiasiperSekmines:„ŠlovėTau,
Kristau,mūsųDieve;juktužve
juspaverteiišminčiais,kainu
siunteiŠventąjąDvasią irper
juosvisąžemėsrutulį įtraukei
įsavotinklą.GarbėTau,kuris
žmonėmsesimaloningas!“
Betkaipgigalėtųatrodytitoks

mūsų,krikščionių(nuoDievonusi
žiūrėtas),„žmonėmsmaloningas“
atsigręžimasįmūsųartimą–tiek
įtikintįjį,tiekįnetikintįjį?

2.Dievąpatyręžmonės
Manvisdargeriausiasapibū

dinimasyrašis:krikščionysyra
„Dievąpatyrę“–visuomenėje
saugantysDievoatmintį. Jei
nebebūtųžmonių,praktikuojan
čiųreliginėsgyvenimointerpre
tacijoskalbąirtaipjąsaugančių,
taipamatinėsreliginėspatirtys
apskritainepavyktų,opaskęstų
nepapasakotosbeformės,paskli
dosgyvenimopatirtiesnieke.
Krikščionysatsimena: esama

daugiau,neguregimepriešsavoakis.Krikščionysiš
laikobudriąsąmonę:kadišliktumežmonės,negalime
liautisklausinėję,kodėlištiesųgyvename.

3.EvangelizacijakaipvisuotinisBažnyčiosįvykis
Misijųveiklosnegalimaredukuotiįtai,kaipjisu

prastaankstesniaislaikais,kaipantai:eitiįsvetimus
kraštusirtenskelbtiGerąjąNaujieną.
Tinkamiauyraapieevangelizacijąkalbėtikaipapie

gyvąprocesąBažnyčioje,sudaugybelygmenųirkryp
čių.JauEvangeliinuntiandi,kalbėdamaapiemisijas
kaipapie„atnaujintąkerigmąnukrikščionėjusiampa
sauliui“,skiriatrisgrupesžmonių,įkuriuosšiandien
turinukryptiBažnyčiosmisijųveikla.Pirmiausiatai
žmonės,norsirpakrikštyti,betsavopatyrimu,gyveni
mosampratairpasaulioaiškinimuesantysvisiškai
anapuskrikščioniškosgyvybinėserdvės.Antra,pa
prastižmonės,norsirturintystamtikrąrudimentinį
tikėjimąirpraktikuojantys,tačiauvarguarpažįstantys
topagrindus.Trečia,intelektualai,jaučiantysporeikį
pažintiJėzųKristųkitoješviesoje,negupervaikystėje
išmoktasžinias.

Florian schuller. 2000. henriko gaičevskio nuotr.
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Jūsveikiausiaisusidursitesupirmoirtrečiotipo
žmonėmis,betvisiems trims tipams lygiaigalioja
mūsųpašaukimas,kurįturimepateisintikaipgyvoji
Bažnyčia.

TRE čIAs ŽINgs NIs: OFI cIA LIO jI mI sI jA –  
BAŽ Ny čIA uNI vER sI TE TI Nė jE kuL Tū RO jE

1944m.gegužės22d.Romoskatalikiškojošvietimo
kongregacija,taippatPopiežiškojipasauliečiųirPopie
žiškojikultūrostarybospaskelbė„Bažnyčiosprezenciją
universiteteiruniversitetųkultūroje“.Labaijąreko
menduoju,ypačatsakingiesiemsvyskupųasmenims,
nesčiaaiškiaiparodoma,kadsielovadauniversitetui
iruniversitetenėrajokiaprabanga.
KartaisBažnyčioje,regis,vešibendranuomonė,jog

akademinepastoracijateužsiimaporajėzuitų–tarsitai
koksordinohobis,–matjųbroliaitaidarėankstesniais
šimtmečiais.Arbataivaizduojamasikaippastoracijos
sritis,kuriąderaaptarnautitiktada,kaijauatliktos
kitos,svarbesnėsužduotys.Arbataiesąspapildomas
pirmenybėsteikimasirtaipjauprivilegijuotiemsstuden
tams,irtotikrainegalimaimtiskaippirminiodalyko.
Galiausiaikaikurietaippatsusirūpinęgalvojaapietai,
kadstudentaiyra„neramiossielos“irkartaisnetgigali
užduotikritiškųklausimų.Otaijukpavojinga.
Priešvisustokiusišvedžiojimuscituotastekstasiš

Vatikanotiesiaiirpaprastaikonstatuoja:„nuopatsavo
ištakųuniversitetasyravienasvarbiausiųformų,kurio
sepasireiškiaBažnyčiospastoracinėsielovada“.Šiam
teiginiuipagrįstileiskiteatsigręžtiįtrejetąKatalikų
Bažnyčiosesminiųtekstų.

1.VatikanoIISusirinkimas
DekreteapiekrikščioniškąauklėjimąGravissimum

educationispaaiškintiakademinėspastoracijospagrin
dai:„KadangivisuomenėsirpačiosBažnyčioslikimas
labaiartimaisusijęssuaukštuosiusmokslusstudi
juojančiojaunimoišsilavinimu,Bažnyčiosganytojams
nepakankauoliairūpintistikkatalikųuniversitetų
studentųdvasiosgyvenimu,todėl[...]vyskupaitesi
stengia,kadirnekatalikiškuoseuniversitetuosebūtų
katalikųstudentųnamųbeicentrų,kuriuosegeraipa
rinktiirparengtikunigai,vienuoliaibeipasauliečiai
galėtųteiktinuolatinędvasinęirintelektinępagalbą
universitetą lankančiamjaunimui“ (GE10). (Čia ir
toliau–cit.išnaujausioleidimo:Vilnius:Aidai,2001.
Vert.past.)

2. CodexIurisCannonici
1983m.Bažnytiniskodeksasšįnurodymąvyskupams

ypačsustiprinairnebepaliekapaskirųvietosordinarų
valiainuspręsti,būtiarnebūtiakademineipastoracijai.
Pasakatitinkamokanononr.813,„Diecezinisvyskupas

turiatskirairūpintisstudentųsielovada,taippatįkurti
parapijąarbentneribotamlaikuipaskirtitamtikslui
kunigą,irturipasirūpinti,kadprieuniversitetų,taip
patirnekatalikiškų,veiktųuniversitetiniaicentrai,
galintysteiktistudentams(pirmiausiadvasinę)pagal
bą“.TaigiakademinėpastoracijayravietiniųBažnyčių
„grąžinamojipaskola“universitetuiirstudijuojantie
siems,oneleistinaprabanga.

3.ApaštališkojikonstitucijaExcordeecclesiae
JonasPauliusIIšiąkonstitucijąpaskelbė1990m.

rugpjūčio15d.Pagrindiniame38ameskyriujerašoma:
„Akademinėsielovada įveiksminaBažnyčiosmisiją
universiteteirtodėlyraesminėjosveiklosirstruk
tūrossudedamojidalis“.Kitaisžodžiaistariant,tai,
kąapmąstomedabar,priklausovidiniambranduoliui
Bažnyčiosmisijosirjosprezencijosšiandienpasaulyje,
įkurįjąįstatėjosViešpats.Mesčiakalbameneapie
šalutinętemąiršalutinesfunkcijas.

kET vIR TAs ŽINgs NIs: AkA dE mI Nės PA sTO RA cI-
jOs uŽ dA vI NIAI, As mE Nys IR sTRuk Tū ROs

Dabarpabandykimetiksliauapibrėžtiesminįkrikš
čioniškąpašaukimąevangelizuoti(antrasžingsnis)kaip
Bažnyčiosprezencijosuniversitetetarnystę (trečias
žingsnis),prisimindamidvasiosistorijossituaciją,iški
lusiąpriešaismuspirmamežingsnyje,irnukreipkime
žvilgsnįįtai,kasšiandienyraįmanomairprivalu.Toliau
norėčiaunurodytitriskartpošešisimpulsus.

1.Akademinėspastoracijosuždaviniaikaipevangeli-
zacijosprocesas
PopiežiusPauliusVIenciklikojepabrėžėvisuminį

evangelizacijospobūdį,kaikalbamaapiežmogausgyve
nimą,kylantįišDievoTaiptamžmogui.Evangelizacijos
proceseŠv.Tėvasskiriašešistarpsnius,kuriuosnorė
čiautrumpaipaminėti,nesišjųrandasiirakademinės
pastoracijoskaiptikėjimoperteikimouždaviniai.
Pirmastarpsnis–gyvenimoliudijimas,arbaliudiji

masbežodžių.
Tainėravienpasirengimasišplėtotaikerigmai,o

pativeiksmingakerigma.Tadbūtųklaidingapriešin
ti„priešlaukį“ir„esmę“.Tampriskirčiaukasdienius
patarnavimusirvisatai,kągalimaaprėptiskambiu
žodžiu„artimomeilė“:katalikųstudentųtarpusavio
bendravimobūdąirtai,kaipjieangažuojasižmonių
problemoms.
Toksgyvenimoliudijimasyrageradirva,būtinaiš

skleistoskerigmossėklaisudygti.Manevisuometža
vėjoMažųjųJėzausBrolių(pagalCharles’ioFoucauld
pavyzdįnorėjusiųveikti„paskutinėjevietoje“–vien
savugyvenimu)steigėjoRenéVoillaumeprincipas.Jis
reikalauja:„Prabilktikjeibūsipaklaustas;betgyvenk

NIEkAdA NEPAmIRŠTAmE, kAd gALITE RINkTIs
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taip,kadbūtumpaklaustas“.Kaiptikšiandien,plepių
pasiūlymųgausybėje,taiyrasuverenusprincipas,mai
tinamasišgyventobuvimokrikščionimividinėsjėgos.
Taipirturibūti!
Antrastarpsnis–tikrojikerigmaperžodį,kaiJėzus

Kristusaiškiaiskelbiamaskaipviltiespagrindas.
Perskelbimąžmoguspašaukiamasapsispręsti.Tai

reiškia,kadakademinėpastoracijaturiįgalintiapsi
spręstitaip,kaipjojekalbamaapietikėjimą.Jinegali
priverstiapsispręsti.Studentų(galbūt irdėstytojų)
katalikųbendruomenėsreliginiamegyvenimereikia
jaustitiektikėjimoiššūkįiriššūkįtikėjimui,tiekšio
naujosavogyvenimoaiškinimobūdogalimybętaipsu
sietisuligtolinėmispatirtimis,kadtaptųregima(per
jįvisąeinanti)raudonagija.
Trečiastarpsnis–taiširdiespritarimasirsavogy

venimoperkeitimas.
Čiaregiuypatingąakademinėspastoracijosgarbę

irdidžiulęjosatsakomybęvisojeBažnyčioje.Atskiro
gyvenimoistorijaipritaikytą,asmenišką,individualų
būdąpritartitikėjimuituripastiprintijautriatsakingų
asmenųdvasinėparama.Prancūzųvyskupaitaiyra
puikiaisuformulavę–pro po ser la foi(pateiktitikėjimą).
Čianejustiniekoneįpareigojama,betvisdėltosaugoma
irkitolaisvė.Proposerlafoi,pateikti,pasiūlytipriimti
tikėjimą–yrakrikščioniška(jeijauištikrųjųtosiekia
ma)užtainiekonegauti.
Ketvirtastarpsnis–širdiespritarimastiesiogverčia

įsijungtiįtikinčiųjųbendruomenę,įBažnyčiąkaipšven
čiamosDievoesamybėsJėzujeKristujevietą.Akade
minėpastoracijareprezentuojaBažnyčią„vietoje“,yra
vietinėBažnyčiaprieuniversiteto.Tadjituridvejopą
funkciją.Bažnyčiainepriklausantiemsuniversiteto
nariamsjitarsioficialiaiatstovaujanetikvyskupiją,
betirVisuotinęBažnyčią.Tačiautiemskrikščionims,
kurieįjąburiasiiržinojaipriklausą,jitampadvasine
erdve,kuriojepaskirožmogaustikėjimas,norėdamas
būtikrikščioniškas,įsipinaįtikinčiųjųbendruomenę.
Niekasnegalitikėtisau,irpaskirastikėjimas,likęs
vienas,išgaruojapageidaujamume.
Penktastarpsnis–šitikėjimobendrystėsimboliš

kaišvenčiama,liturgijaatsiskleidžiakaippagrindinė
Bažnyčiosfunkcija.
Teoriškaivisiveikiausiaisutarsimeiršiuoklausimu.

Visdėltojisnėrasavaimesuprantamas.JukBažnyčios
bendruomenėaukštojojemokyklojelygiaitaippat„iš
duotų“savomisiją,jeijisavokalbairliturgijanutoltų
nuoVisuotinėsBažnyčiosirdegeneruotųikielitogrupės.
Irtaippatjineatliktųsavotarnystės,jeijoskalbair
liturgijaniekuonesiskirtųnuonormaliosparapijos
bendruomenės.Ašesutvirtaiįsitikinęs:išakademinės
bendruomenėsliturgijosirkalbėjimoturibūtijaučiama
josvieta.Irgaliausiaibeeksperimentų,bebandymųį
dabartįperkeltisenątiesąirpaveldėtąturtingąliturgiją

tokiabendruomenėbūtųnereikalinga.Žinoma,taippat
išliekaaišku,kadjituriįgalintisavonarius„sugrįžti“
įįprastąparapinębendruomenęirturijuosišleistiiš
studentiškogyvenimotampribrendusius.
Šeštastarpsnis–įtikėjusiejisavoruožtupradedaevan

gelizuoti,savojėgomisirišsavopozicijosprisidėtiprie
bendroevangelizacijosproceso.Pritaikiusakademinės
pastoracijossituacijai,taireiškia,kadkiekvienastu
rėtųperBažnyčiosišgyvenimą,–Bažnyčios,iškilusios
kaipjoklausimų,abejoniųirgalimybiųšiandientikėti
vietosBažnyčia,–pervisųkritiškųklausinėjimųpatirtį
ir,perkratęsdaugybępasirinkimogalimybių,pasiekti
kažkąpanašausį(kaipaštaimėgstuvadinti)tikėjimą
„antrąjanekaltybe“.Pogalbūtvaikiškonatūralaus
tikėjimo(arbakraštutiniuatveju–taippatnatūralaus
netikėjimo)tarpsnioturisubręstigebėjimasnetarpiškai
švęstitikėjimąirišpažintijįpagalBažnyčiosTradiciją,
kartužinanttokiokalbėjimoapieDievopaslaptįrelia
tyvumąirpriklausomybęnuolaiko.
Tadšiandienaširgaliuįsivaizduotibrandųsuaugu

sįkrikščionįtikkaipišsaugantįįtampą(tiesa,kartais
priartėjančiąprienutrūkimoribos)tarpneribotosre
feksijosirklausinėjimobeinatūralausišpažinimoir
šventimopolių.Tokskrikščionisneatsižadėsirsavo
kritiškointelektualumo,kurisjuknėra„velnioišmislas“,
oyrataippatdovanaDievo,įstačiusiošįintelektualą
įjospecifinįgyvenimokelią.

2.Akademinėspastoracijosuždaviniaipačiųuniversi-
tetųsituacijospožiūriu
Akademineipastoracijai,gretatiesioginėsfunkcijos

perteiktitikėjimą,dėlvietos,kuriojejivyksta,konkre
tumo,iškylatolesniuždaviniai,–tegulirneatliktinos
užduotiesprasme,oveikiausiaikaiptarnystėvisuome
nei,kuriaimesesameDievopašaukti.Taigižvelgdamas
įuniversitetųgyvenimąirkonkrečiąsituaciją,ašregiu
šešisuždavinius.
Pirma,aukštosiosmokyklosrengiamokslininkus

specialistus.Akademinėspastoracijosuždavinysbūtų
taippatskatintimąstymotarpdisciplininįvienijimąsi
irpaskirųmoksliniųdisciplinųintegracijąišteologiškai
skvarbaustikėjimoperspektyvos.
Antra,aukštosiosmokyklosrengiabūsimusatsa

kingusvisuomenėsveikėjus.Akademinėspastoracijos
uždavinysbūtųtaippatsiūlytikeliusasmeniškamkrikš
čioniškamryžtingumuiiratsakomybeibrandinti.
Trečia,aukštosiosmokyklosyrasvarbiausiosruoši

mosiateičiaivietos.Akademinėspastoracijosuždavinys
būtųtaippattaptipačiųstudijuojančiųjų,visuomenės
irmūsųaplinkosteisingos,artimomeilėspilnosirkū
riniškaisąmoningosateitiesramsčiu.
Ketvirta,aukštosiosemokykloseslypiskirtingųpasau

lėžiūrųirreligijųpasauliųįvairovė.Akademinėspasto
racijosuždavinysirgibūtųskatintitarpusaviopažinimą,
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supratingumąirpasirengimąbendradarbiauti,taippat
skatintikritiškaiskirtiiratrastibrandžiątapatybę.
Penkta,aukštosiosmokyklosyradideliųvalstybės

kaštųveiksnys.Akademinėspastoracijosuždavinys
būtųtaippatpateisintišiuosviešuosiuskaštustaip,
kadjineatsitvertų,opuoselėtųkultūrossklaidąįso
cialinęaplinką.
Šešta,aukštosiosmokyklos,nepaisantvisųidealų,

visuometyrairtokspasaulis,kuriambūdingosspe
cifinėshierarchijos,galiostendencijos,savanaudiški
interesaiirgrupiniųporeikiųtenkinimas.Akademinės
pastoracijosuždavinysbūtųtaippatsaugotisilpnųjų
teisesuniversitetųgaliosstruktūrojeirteiktipagalbą
tiems,kuriemsgresiapakliūtiporatais.

3.Akademinėspastoracijosasmenysirstruktūros
Šiųdvejopųuždaviniųakivaizdojeimakonkretizuotis

irasmeninėsbeistruktūrinėsakademinėspastoraci
josplotmiųprofilis.Norėčiaujįnusakytivaizdu,kurį
aptikausenojogerojoKirilo išJeruzalėsžodžiuose,
užrašytuoseIVa.:„Įsivaizduok,jogatėjolaikassodinti
medžius.Jeimestadanepradėsimekasti,neiškasime
duobėsirnetinkamaipasodinsimemedį,kadajisbe
galėsbūtitinkamaipasodintas?“
Pirmasbūtinasdalykas,kadakademinėspastoracijos

sodebūtųderamaisodinama,yragerisodininkai,taigi
geriatsakingiejiasmenys.Personalopasiūlayrakiek
vienospastoracijosašisirbranduolys.Tokioatsakingo
asmensidealasyraįvairiabriaunis.Jisturėtųsugebėti
pasitiktistudentusakisįakį.Jisturėtųturėtitokią
brandžiąvidinępoziciją,kadišprovokuotųsaukritiš
kųklausimų,betnesileistųpapiktinamas.Jisturėtų
išlaisvinti išbaimėsatmosferos irpajėgtisužadinti
įdomųpokalbį.Jisturėtųbūtireligingas,Bažnyčioje
įsišaknijęsžmogus.Jistaippatturėtųbūtiatsidėjęsšiai
tarnysteibentkeliemsmetams,neskadapskritaikas
norsgalėtųaugtididelėsstudentųfuktuacijoskvotos
sąlygomis,reikianuolatbesirūpinančioasmens.
Antrasreikiamasdalykasyrapuikaiišpurentadirva,

taigibažnytinėsbendrijosuniversitete,kuriasgalima
vadintiakademinėmisbendruomenėmis.Jos,žinoma,
niekadanepasieksklasikinėsparapinėsbendruomenės
mastoneiamžiausspektro,neitokiaibendruomenei
pamatinių–gimimo,krikštoirlaidojimo–patirčiųpo
žiūriais.Betkaiptiktokiosvislabiauindividualizuotos
studentųegzistencijossąlygomisneginčijamaireikia
vietų,erdviųirsusitikimogalimybių,kadbūtųįmano
maįaugtiįtikėjimąarjįasmeniškaipagilinti.Normali
vietinėarparapinėbendruomenėtokiosypatingostar
nystėspaprastainegalėtųatlikti.
Trečia,laistytiaugantįmedį(toliauišlaikantKirilo

vaizdinį)turėtųreliginių,intelektiniųdisputųforumai:
darbogrupės,būtinosilgalaikiamdarbuikurianors
tema,projektai irpaskirirenginiai.Manomanymu,

katalikųstudentųnetikteisė,betirpareigayraįtempti
savoprotusirnesibijotijokiųsunkumųtiektikėjimo
požiūriuištiriantgyvenamojometoirkultūrosklausi
mus,tiekgaliausiaiužklausiantpatįtikėjimąbejokių
dogminiųtabuirapribojimų,paliekanterdvėssavo
abejonei.Juktiktoksplotisvedaįatnaujintągylį.Čia
savovietąrastųteisingoBiblijossupratimo,tikėjimo
žiniųgilinimo,taippatirvisuomenės,moksloirkultū
rosetiniųproblemųklausimai.
Ketvirta,akademinėspastoracijossodasneturėtų

taptiviensodybiniusklypu,čiareikėtųužveistinevien
bulvesirpomidorus,betirgražiųgėlių.Kitaisžodžiais,
visa,kaspriklausogyvenimui,yrairakademinėspa
storacijosgyvenimodalis.Mesesamežmonėssusiela,
kūnuirširdimi,todėlakademinėjepastoracijojeturi
rastivietosvisa,kasformuojagyvenimą.Irčiabūtų
klaidingaklaustiapievadinamuosius„tikrus“arba
„esminius“uždavinius.Jeimeskviesimeleististikįtai,
kodaugiauniekasnesiūlo,taisusiaurinsimetikėjimą
ikividujybėsmomento.Tadakademineibendruomenei
priklausovisa,kuodomisistudentai:teatrasiršokiai,
laisvalaikisirkelionės,sportasiršventės.
Penkta,akademinėpastoracijaneturiapsiribotivien

studentais.Josatrankosgrupeipriklausoirprofesūra.
Tiesa,jiedėlsavoprofesinės,asmeninėsiršeimyninės
padėtiesveikiauįsitvirtinsgimtosiosebendruomenė
se.Tačiaunemažaijųtenjausis–tiekintelektualiai,
tiekbažnytiškai–benamiai.Galbūtjųtebuspora,bet
kaipkeletaskuplių,jaušiektiekpasenėjusiųmedžių
soduisuteikiasavitąpavidalą,metašešėliusirsukuria
ypatingąnuotaiką,taipirprofesoriaitieksaugoirpra
turtinaakademinębendruomenę,tiekpatysčiaranda
sauderamąirtinkamądirvą.
Šešta,akademinėspastoracijossodasneturėtųbūti

aptvertasaukštatvora,kadniekasnepažeistųjovejos.
Priešingai,jameturėtųbūtidurysįuniversitetopasaulį,
kuriovidujejispatsyra.Evangelizuotiakademiniame
pasaulyjereiškiairstengtispriartėtiprieuniversiteto
protų,užmegztisujaispokalbį,sukuriantprogaspa
sidalytimintimisarpadiskutuoti,nestaivisadapra
turtina:artaibūtųpranešimųvakarasakademinėje
bendruomenėje,arbendriteminiaidisputaiuniversitete,
arkitoskooperacijosformos.

PENk TAs ŽINgs NIs: BAŽ Ny čIOs „AP TAR NA vI-
mO vER sLO“ Cor po ra te iden ti ty

„Šiopasauliovaikaiapsukresninegušviesosvaikai“
(Jn16,8).Taitinkairdabarčiai.Išto,kąmesvadiname
pasauliu,galėtumedaugiauišmokti,negutaiištikrųjų
darome.DažnaiBažnyčiojekalbameapie„tarnystę“,
tačiaušiąsąvokąteologiškaiiškeliametaipaukštai,
kadjimumstampabeveiknepasiekiama,irmumssu
žodžiuservice,nusakančiutąpatįaptarnavimą,nėrako

NIEkAdA NEPAmIRŠTAmE, kAd gALITE RINkTIs
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irprasidėti.Tadklausimąapieakademinėspastoraci
josesmębūtųgalimaformuluotiirtaip:kokį„servisą“
messiūlome?Aptarnavimą,kuriouniversitetonariai
šiaipnegalėtųgautiišjokiokolektyvo.Aptarnavimą,
apiekurįjobesiteiraujantiemsištiesųšiandienreikia
irkurionesulaukęjieliktųskurdesni.
Todėlkaippaskutinįmintiesžingsnįnorėčiaupateikti

keletąpastabųapmąstymamsirnorėčiaujaspateikti
tarsistebėdamasBažnyčiąirakademinępastoracijąiš
šalies,šiopasauliovaikųakimis.Ošie,žinia,šiandien
viskąregiproekonominiusvartojimoakinius.Taigi
siūlaumintinįeksperimentą–pažvelgtiįevangelizaci
jąakademiniamepasaulyjekaipįaptarnavimoverslą,
kaipįįmonęarfirmą.
Beabejo,ašžinau,kadmesniekonegaminameirtik

rainenoriuperkeltiūkiostruktūrųįBažnyčią.Žinoma,
ŠventojiDvasiayrašistaskitaneigamyboskapitalas.
Suprantama,ašžinaužydųreligijosfilosofoMartinoBu
berioposakį,kad„sėkmėnėraDievovardas“.Ir,aišku,
nuovokusjaunasvadybininkasnėramanoakademinio
sielovadininkoidealas.Kitavertus,ašmanaugalįssavo
pasiūlymąpagrįstinetfundamentinėsteologijospožiū
riu.Kaipžinoma,VatikanoIISusirinkimasbažnytinėje
konstitucijojeLumengentiumBažnyčiąapibrėžėtaip:
„BažnyčiaKristujeyratarsisakramentasarbaartimos
jungtiessuDievuirvisosžmoniųgiminėsvienybės
ženklasbeiįrankis“.
Sakramentas,kaipžinomeištikybospamokų,yrado

vanojamosvidinėsmalonėsišorinisženklas.Jeiišorinis
ženklasištiesžymikažkąneregimairturitąneregima
perteiktiregimampasauliui,taijisturibentjauatitikti
toneregimopėdsakusirpajėgtitaiapibūdinti.Irkad
geriauatliktųšįuždavinį,Bažnyčiaturitampanaudoti
visasesamasįžvalgasiržmogiškasžinias.
Taigileiskimėsįkeliąišverslokonsultacijųirorga

nizavimožiniųišvestipagrindiniusklausimus,kurių
padedamipriešakis išvysimeir įsirašysimeįširdis
akademinėspastoracijostarnystę.

1. Vi zi ja
Koksturėtųbūtipirmasklausimas?Mūsųorganizaci

joskonsultantassako:dažnaiarklysšukuojamasprieš
plauką,taigineištospusės.Pirmasklausimasyrane
apieuždavinius,kuriuoskeliame,irneapietikslus,
kuriuosnorimepasiekti,arkąnorimedaryti.
Pirmasklausimasyramūsųvizija.
Galimasakyti,vizijaesantistogas,pokuriuoglaudžia

simūsųtikslai,arbabazė,pagrindžiantivisąmūsųveik
lą:taiyravidinėjėga,užvedantimūsųširdį,suteikianti
postūmįveiktiirvisus,priimančiusšiąbendrąviziją,
verčiantiveiktivieningai.Taigiklausimas:kokiayra
pamatinė,vidujausiavaromojijėga,verčiantiužsiimti
pastoracijauniversitete?
Nemanykite,kadštaiaškišenėjeturiuteisingusatsa

kymusirtesiūlauspėlioti,kadpaskuinustatyčiau–„tei
singa“ar„klaidinga“!Kalbamaneapietai.Reikiapačiam
išsiaiškinti,kodėlgaliausiaidaromatai,kasdaroma?

2.Idealas
Iššiosvizijosrandasiakademinėspastoracijosidealas.

Remdamiesijuo,galimeatsakytiįkitusduklausimus:
Kasmesesame?Komesnorime?
Pirma,kasmesesame?Kaipapibrėžiamesavekaip

akademinėspastoracijosatsakingųjųasmenųgrupę?
Kokiamūsųsaviprata?Kokiusregimepatyssave?
KokiąvietąBažnyčioje,universitete irvisuomenėje
priskiriamepatyssauirkokiąmumspriskiriakiti?Ar
priimameBažnyčios,universiteto,visuomenėsatsa
kingųjųveikėjųmumspriskiriamąpadėtį?Kaipįmus
žiūrikiti?Irarpritariamejųpožiūriui?
Antra,komesnorime?Jeimusžmonėsiššonopa

klaustų,kodėlgikartaistiekdaugjėgųirdarboskiriame
veiklaiuniversitete,–kągalėtumeatsakyti?Irjeimes
pavargę,nebejaučiameintereso,esamenusivylę,–ko
kiųdideliųplanųperspektyvaleidžiamumsnesustoti
irdirbtitoliau?

3.Principai
Išvizijosiridealo–toliausakomūsųvirtualusisver

sloorganizavimokonsultantas–išvedamiaptarnavimo
verslo„Bažnyčiauniversitete“principai.Specialistų
„kinųkalba“taiCor po ra te iden ti ty:turisutaptiišorinis
įvaizdisirvidiniaiverslovadybosirdarboprincipai.
Kalbantsakramentųteologijoskalba,išorinisženklas
irvidinėjėgaturiturėtibentryšį,tegulnetobulą,bet
nuolatgerintiną.Principusatrasime,jeipermąstysime
klausimus:Įkąturimekasdienatsižvelgti,įgyvendin
damisavoidealą?Kokiaturėtųbūtimūsųstruktūra,
kadatitiktųmūsųviziją?Kaipturimetarpusavyjeben
drautiirorganizuotibendrądarbą,kadneišduotume
savoidealo?

4. Tiks lai
Tikdabarnuskambaketvirtasirpaskutinisklausi

mas:kaipkonkretizuojamesavoidealąirprincipus?
Dabarjaugalimeformuluotiakademinėspastoracijos
tikslus.Išverslokonsultantožinome,kadtikslasyra
būsimojisiekiamabūklė,kuriągalimavienareikšmiš
kainusakytiirpatikrinti.
Jeigurimtaiprisiimamešįtiksloapibrėžimą,tada,

pavyzdžiui,atsakymas–„Mūsųtikslas–kadkuodau
giauuniversitetostudentųpatirtųapieKristųirpagal
savoapsisprendimąsusitiktųJįBažnyčioje“–nenurodo
tikslo.Taibūtųsvajonė,utopija,norasarkaskita,bet
netikslas.Jeitaiišsikeltumekaiptikslą,būtųužprog
ramuotasvisiškasnusivylimas.
Darkartą: tikslasyrarealiaipasiekiamabūklė,

konkrečiaiįvardijamairpatikrinama.
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„NaujOjOŽidiNiO-aidŲ“iEŠKOKiTEŠiuOsE„liETuVOssPaudOs“KiOsKuOsE

Vilniuje: 
Antakalnio/Žolynog.sankirtoje,Antakalniog.prieparduotuvės„IKI“,
Antakalniog.transportožiede,Didžiojojeg.prie„Helios“kinoteatro,
Gediminopr./Vienuoliog.sankirtoje,Gediminopr.prieCentrinio
pašto,Gediminopr.prieNepriklausomybėsaikštės,J.Basanavičiaus
/Algirdog.sankirtoje,J.TumoVaižgantog.prie„Lukiškių“stotelės,
Katedrosaikštėje,Laisvėspr.prieparduotuvės„Kometa“,Pylimog.
prie„Lietuvos“kinoteatro,Savivaldybėsaikštėje,T.Kosciuškosg.
prie„Menųgimnazijos“stotelės,T.Vrublevskio/Tiltog.sankirtoje,
Vilniausg.,V.Kudirkosg.prie„Čiurlionio“stotelės
akmenėje–V.Kudirkosg.
alytuje–Pulkog.8(parduotuvėje)
anykščiuose–A.Baranauskoaikštėje
Biržuose– Vytautog.
druskininkuose–M.K.Čiurlioniog.40
ignalinoje–Laisvėsaikštėje
jonavoje–J.Basanavičiaus/Žeimiųg.sankirtoje
joniškyje–Miestoaikštėje
jurbarke–Kaunog.
Kaišiadoryse–Gediminog.32
Kaune–Laisvėsal./E.Ožeškienėsg.sankirtoje
Kėdainiuose–Didžiojojeg.
Kelmėje– VytautoDidžiojog.82
Klaipėdoje–Taikospr.111(parduotuvėje)
Kretingoje–Rotušėsaikštėje
Kupiškyje–Vytautog.
lazdijuose–M.Gustaičiog.
Marijampolėje–Kęstučiog.9(parduotuvėje)

Mažeikiuose–„Putino“prekyboscentre
Molėtuose–Vilniausg.52
Pakruojyje–VytautoDidžiojog.
Palangoje–Vytautog.
Panevėžyje–Savanoriųaikštėje
Pasvalyje–VytautoDidžiojog.
Plungėje–Vytautog.11(parduotuvėje)
Prienuose– Vytautog.
Radviliškyje–DariausirGirėnog.
Raseiniuose– Vilniausg.(prieautobusųstoties)
Rokiškyje–Nepriklausomybėsaikštėje
skuode– J.Basanavičiaus/Vytautog.sankirtoje
Šakiuose–V.Kudirkosg.106(prieTaupomojobanko)
Šalčininkuose–Vilniausg.
Šiauliuose–Tilžėsg.151(parduotuvėje)
Šilalėje– J.Basanavičiausg.
Šilutėje– Lietuvininkų/Egliųg.sankirtoje
Širvintose–I.Šeiniausg.1
Švenčionyse–Vilniausg.
Tauragėje– Vytautog.60a
Telšiuose–Respublikosg.
Trakuose–Vytautog.37
ukmergėje–Kęstučioaikštėje
utenoje–  J.Basanavičiausg.59(parduotuvėje)
Varėnoje– Vytautog.8(parduotuvėje)
Vilkaviškyje– Vytautog.85
Visagine– Veteranųg.4(priebaldųparduotuvės)
Zarasuose– Šiauliųg.12

Tikslasgalėtųbūti:norimeperporąmetųnurodyta
temasuburtipenkiasdarbogrupes.Arba:kiekvieną
sekmadienįšvenčiameMišiasirdusykpermėnesįkvie
čiamėspamokslininkąiškitur.Arba:keturiskartper
metuskviečiamekokįprofesoriųvakarineipaskaitai.
Arba:renkamepinigussusitikimųkambariuiapipavi
dalinti.Arba:vasarąorganizuojamepalapiniųstovyk
lą,kelionę,savaitgalį,nessvarbuišgyventisavekaip
bendruomenę.Arba,arba,arba.
Noriupasiūlytiskirtidvistruktūras:vienavertus,

išpradžiųišsiaiškintisavoviziją,idealąbeiprincipus
irdėltoeventualiaisusitarti, ir,kitavertus,tuore
miantiskuopraktiškiauirkonkrečiausuformuluoti
savotikslustaip,kadpervieneriusmetusgalimabūtų
pasitikrinti:Kąmespasiekėme?Kaipturėtumetęsti
toliau?Kąklaidingainusprendėme?Kokiųnaujųtikslų
reikiaišsikelti?

5.McKinsey’ioakademinėspastoracijosformulė
Darvienaįžvalga,kuriąaptikauvienamelaikraštyje

interviusuHerbertuHenzleriu,gerokaiatnaujintos
McKinsey’ioTarptautinėsverslokonsultacijosEuropos
skyriausvadovu.
Henzlerisčiakalbaapietrejetąhorizontų,kuriųreikia

paisyti,kadverslasgalėtųklestėti.Tiesiogpateiksiu
citatąirpasiūlysiukūrybiškaitaipergalvotiirišversti
įpastoracinękalbąbeipažiūrėti,arčianegalėtųglū
dėtievangelizacijosakademiniamepasaulyjeimpulsų
seniemsirnaujiemstikslams.
TaigiHenzlerismanokonsultacinėsveikloskerti

NIEkAdA NEPAmIRŠTAmE, kAd gALITE RINkTIs

nįakmenįesanttrijųhorizontųstrategiją:„Pirmame
horizontedėmesiocentreyraesamaverslosituacija.
Aktualusgamybosspektras,egzistuojantysrealizacijos
keliai,dabartiniaiklientai–visatai,sukuolabiausiai
susijusiverslošakaarbafirmosvardas“.Ištiesnesunku
šįhorizontąatvertiakademineipastoracijai!
Tačiautonepakanka,manomūsųekspertasišMcKin

sey.Norintapsisaugotiateičiai,reikiaantrohorizonto,
„naujųversloperspektyvų įsisavinimopervidutinį
laiką“.Taigiklausimas:arapgalvodamiakademinę
pastoracijąpakankamaierdvėspaliekamekūrybišku
mui,arturišansąnaujosidėjos?
Galiausiaitrečiashorizontas,kaižiūrimatoliausiai

įateitį,bettaireikiadarytijaušiandien.Henzleris
apie šįhorizontą sako: „Čiakalbamadaugiaune
guvienapie idėjas.Taiveikiautyrimoprojektaiar
eksperimentiniaibandymai;reikiapagalvoti irapie
būsimassąjungas“.
Visitryshorizontaivienodaisvarbūs,kiekvienojųat

vejugalimeapmąstytiakademinėspastoracijostikslus,
turėdamigalvojemusvedančiąviziją.Tadaatlaikysime
pasaulioiššūkį;šiamepasaulyjemusDievasapglėbia
tikrove,kuriospagrindinisbruožasyražmogausgali
mybėrinktis.Toniekadanepamiršime.Tarpkitako,
manomotoWeneverforgetyouhaveachoiceyrakilęsiš
AnglijosaviakompanijosBritishCaledonian.Kastaip
reklamuoja,sykiuyrairramus,irsąmoningas.Matjis
yraįsitikinęs,jognėrakobaimintisjokiopalyginimo.Ir
kasdaugiau,jeigunemes,krikščionys,galimepuikiai
egzistuotisutokiaromiasavimone? 
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Veidrodis ir langaspoezijoje iškyla,kaiypatingos
reikšmėsįgyjaregėjimoplotmėjevykstantyspokyčiai.
Atspindžioirskaidrumosukeltiefektailemiasantykius
tarpsubjektų(galimadomėtisviensavoantrininkuveid
rodyjearba,pažvelgusprolangą,užmegztikontaktąsu
kitu),įvedaskaitytojąįerdvę,kuriosorientyrusparyš
kinaardarlabiausupainiojaskaidriuosepaviršiuose
lūžtantiar juosperskverbiantišviesa.Panaikinama
šia pus ir ana pusriba(susiliejakopijairoriginalas)arba,
atvirkščiai,jidarkategoriškiaupažymima(skiriama
pertvaratarpjaukaus,savastįsaugančionamųlaukoir
atšiaurios,betbūtinospažintisvetimosteritorijos).

vEId RO dI NIų AT sPIN dŽIų vA RIA cI jOs

Atkreiptinasdėmesysįveidrodžioirlangofigūrųbei
sujomissusietotematiniokontekstovariacijasAlfonso
NykosNiliūnoeilėraščiuose.Minėtosdvifigūroskart
kartėmisiškylaįvairiųlaikotarpiųpoetotekstuose,taigi
josneprarandaaktualumo,„nesusidėvi“semantiniu
požiūriu.Veidrodžiuiirlanguibūdinganemažabendrų
ypatybių:pamatinėstiklostruktūra–kristalas(tiesa,
technologijospožiūriuveidrodis–sudėtingesnisdari
nys),lokalizacijakultūroserdvėje,santykissužiūrovo
žvilgsniu,perspektyvos(nuotolioirgelmės)sureikšmi
nimas.Langopotencialiųtematiniųvaidmenųratas
gerokaisiauresnis,jiskultūrostyrinėtojųpirmiausia
vertinamaskaipišorėsirvidausplanųsankirtąhar
monizuojantipriemonė,padedantisusivoktiaplinko
je1(savoruožtuveidrodžiosukeltasatspindysdažnai
įvesdinaįchronotopiniopertrūkio,nevienprarasto,
betirtiesiogpasibaigusiolaikoteritoriją).Veidrodinis
atspindysatskleidžiavaizdiniųefektųgalimybesirsu
jomissusietasprasminesimplikacijas.Regėjimas,ne
retailaikomastobuliausiajusle,linkęsapsigauti,susi
dūręssufizikosdėsningumusirnumatymopastangas
pranokstančiarealybe.Atspindintispaviršiusišsklaido
šviesospluoštą,iškraipožiūrovąpasiekiančiąvaizdinę

AT sPIN dŽIų LE gEN dOs
veid ro dis ir lan gas Al fon so Ny kos-Ni liū no po ezi jo je

ManfredasŽvirgždas

informaciją.Tokįnukrypimąpoetinėjekalbojeatitinka
metaforosstilistinėfigūra.
Veidrodisgalibūti interpretuojamaskaipnamų,

interjerodetalė,atpažįstamagretakitųatmintiespri
keltojevizijojepasklidusiųobjektų,prarastopasaulio
ženklas:prisiminimųerdvėseklaidžiojantissubjektas
tarsiliečiažvilgsniubrangiaspraeitiesrelikvijas,ku
riųvizualiniskonkretumastolydžionykstasenkant
atminčiai:„Veidrodis,stalas–senidraugaisumanim
pasilieka/Lauktisugrįžtančiovėldidžiojodžiaugsmo
–tylos“(Rudenselegija,1947).
Sapnokonteksteįmanomagausybėsiurrealistinių

transformacijų,kuriųdėkaveidrodis iškeliamas iš
uždaroapmąstymųlabirinto,įkurdinamasnepažinioje
gelmėje,opasąmonėsproveržiai,psichoanalitikųnuo
mone,aiškintinikaippatirtųdvasiniųtraumųirsukrė
timųrezultatas(galimybętaikytiliteratūrostekstams
išSigmundoFreudoklasikiniųtyrinėjimųperimtus
kondensacijos ir perkėlimoterminus–pirmąjįsiejant
sumetafora,antrąjįsumetonimija–atradoJacques’as
Lacanas2).Sureikšminamassubjektątraukiančiosgelmi
nėsperspektyvosmatmuo,košmariškasvaizdųdinamiz
mas(kaiįakiratįskverbiasiracionaliaineįprasmintas
chaosas)ar,atvirkščiai,slegiantivizualinėstagnacija,
kraštutinio,nebepakeliamo intensyvumomomentu
sustingęsvaizdas:„[...]irjuodas/Raganosarkliukas/
PriešveidrodįHaimatocharos/Sapnesutavimiliūdėjo
/Kūdronįkritusiosdelčios“(Nak tis,1972).
VeidrodisNykosNiliūnopoezijojegalimetaforiškai

žymėtimotinosfigūrą:abu jie (atspindys iršeimos
santykiųdarnąužtikrinęslėmėjas)sugėrėenergijos
impulsus,atsklidusiusišnevisadapalankiosišorės,
transformuotupavidaluperduodami juossubjektui,
praturtindamijopatirtįirugdydamiatsparumą.Abu

1 „sub jek tas, esan tis cen tre, na muo se, la biau už vis ką ver ti na bū tent 
sa vo po zi ci jos at vi ru mą, ne pai sy da mas to, kad ir jis pats at vi ras pa vo-
jams, lo ka li zuo ja miems iš orė je“; žr. To po rov v. N., „k sim vo li ke ok na 
v mi fo po e ti čes koi tra di ci i“, in: Bal to-sla vians ki e is sle do va ni ja, 1983, 
mosk va: Nau ka, 1984, s. 168.

2 „ki taip ta riant, jis [La ca nas] ti ki, kad iš krai py ti sap nai pa klūs ta žen klų 
įsta ty mams. [...] jo psi cho a na li zė yra moks li nė pa są mo nės re to ri ka“; 
žr. sel den R., Wid dow son, a re a der’s gui de to con tem po ra ry li te ra ry 
the o ry, The uni ver si ty Press of ken tuc ky, 1993, 3rd ed, p. 140.

mANFREdAs ŽvIRgŽdAs (g. 1976) – literatūros teorijos  
ma gistras.

literatūros mokslas
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jie(veidrodisirmotina)yratarpininkaitarpsilpno,
nepatyrusioindividoiratšiaurauspasaulio.Veidrodis
supažindinasubjektąsujuopačiu,išfragmentųsulydo
vientisąaplinkospaveikslą(šiuosprocesusplačiauap
žvelgėaukščiauminėtasLacanas„veidrodinėssąmonės
pakopos“teorijoje3);motinabesiformuojančiojevaiko
vaizduotėjeyrakosminėstvarkos lėmėja,soliarinę
energijąspinduliuojantisdemiurgas,teikiąssubjektui
šviesąirsaugumą:„Kąlietėmotinosranka–ištrykšda
voversmė“;„Irlygnuomotinosakiųdarydavosšviesu“
(Nak tys,1940).Josnetektisturiskaudžiųegzistencinių
pasekmių,tolygisakralinioautoritetožlugimui,veidro
džiosudužimui.Pažeistoskristaliniųkūnųstruktūros
neįmanomavisiškaiatkurti,kaipnegalimaprikelti
mirusiųjų.Mo ti nos dai no je (1946)sureikšminamas
veidrodžiovaidmuo:subjektassiekia,glausdamasisprie
motinos,išliktikatastrofųplėšomamepasaulyje,kur
skęstalaivas,nulaužiamasąžuolassuklykiančiupaukš
čiuirliekavienintelisnepajudinta,atmintįsauganti
atrama–veidrodis:„Irpalikoveidrodyjemusabu“.

vEId RO dIs mI TO LO gI jO jE, PsI chO A NA LI zė jE, 
sE mIO TI kO jE

Atspindžiosantykįsupomirtiniopasaulioįvaizdžiais
pirmykščiųkultūrųtikėjimuoseįžvelgėdaugumami
tologijostyrėjų.Subjektas,pirmąsykregintissaveiš
šalies,yrasukrėstastapatumoefekto,kitavertus,jis
linkęsuoliaisaugotinuosvetimųjųkišimosiirneigiamos
įtakossavo„aš“unikalumą.Jisnoripažintisave,tačiau
vengiaatsiskleistipašaliniam,pasitikėjimonekelian
čiamžvilgsniui.Veidrodis–pasauliokultūrostradici
jaipriskiriamasįvaizdis,antikinėstradicijossietassu
mąstymu,protopastangomis(etimologiškaispeculum 
gretintinassuspeculatio).Antikoslaikaisveidrodžiai
darytiišbrangiųmedžiagų(bronzos,sidabro),nesstiklo
gamybostechnologijabuvusinetobula.Jiebuvosiejami
sulaidojimoapeigomis,dedamiįmoterųkapus4.Veid
rodis–ritualodalis,atskirtasnuoprofaniškosbuities,
prabangosatributas,išskiriantisjosavininkąišminios.
Archajinėsekultūroseveidrodisprilygintasišėjimuiį
pomirtinįpasaulį,buvoįsivaizduojamaskaipslenkstis
įanapusybę.KlasikinėsmitografijosatstovasJ.G.Fra
zerisįžvelgėNarcizomitoatgarsiųgraikųpaprotyje

nežiūrėtiįatspindįvandenyje,pranašaujantįmirtį5.
Subjektonuostataveidrodžioatžvilgiukeleriopa:ven
giamatiesioginiotranscendencijosiššūkio(kaisunku
sankcionuotipozityvųryšįtarpkasdieniškosšia pus ir 
mįslingosana pusplotmės),tačiauinstinktyviaiieško
makontaktosutuo,kasdarnepažįstama.
Modernioje,Lacanusekančiojepsichoanalizėjetvir

tinama,kadatpažindamassavokūnąkaipmotinos
kūnovientisumoatspindį,vaikasprisiimairfunkcijas,
kuriųjisdarnepajėgusatlikti.Taipperėjusveidrodinę
sąmonėstapsmopakopąpradedaformuotissavižina.
Visdėltodžiaugsmąatpažinussave–tokįpatkaipir
kitą–nustelbiapareigosišsilaikytitėvoįteisintųįsta
tymųerdvėjejausmas.Ugdomąjąveidrodžioreikšmę
NykosNiliūnoankstyvaisiaisasmenybėsbrendimo
metais išskyrėJurgisBlekaitis:atspindyskurdūs
dabartiespavidalaigaliįgytinaują,poetinėmisprie
monėmisartikuliuojamąformą6.Veidrodissemiotikų
teorijojekartaislaikomaskalbosmodeliu(kalbakaip
priešpriešakalbėjimui–transformuojamossakymo
charakteristikos(aš-čia-dabar):antrininkasatsiskiria
nuoasmens,lokalizuojasianapusjoiratpažįstamaskito
laikolygmenyje7)arnetfilosofiniopažinimosimboliu8.
Veidrodisgaliprisidėtiprieasmenybėssudvejinimo.Jei
nesisekaišstumtiįmąstymoparibįegocentrinioantri
ninko,subjektuigresiaNarcizoarbaAlisosVeidrodžių
karalystėjelikimas:tuometpasiduodamanepagrįstoms
iliuzijoms,fiktyvioserdvėsįtaigai.Sąmonėpasilieka
užsidariusiskaidriojetuštumoje,neprieinamakitiems
sub jek tams9.Siekiantišliktisocialinėskomunikacijos
kontekste,būtinaintegruotikūnoirdvasiospradus,
neužsidarytihermetiškame,dvimačiamepaviršiaus
lygmenyje.

„vEId RO dŽIO LE gEN dA“: ĮŽEN gI mAs „PIRŠ Tų 
gA LAIs“

VisojeNykosNiliūnokūrybojeyragaltikvienaseilė
raštis,kuriameatspindintisobjektaslemiapagrindinę
temą–Veidrodžiolegenda(1950):čiaišsiskiriastabi
liospozicijosatsisakiusio,mobilaus,komunikacijossu
subjektusiekiančioveidrodžiofigūra.Legendaibūtina
mitinėplotmė,kuriąčiareprezentuojakiekvienojestro
fojepasirodantysdievai(vidurinėjestrofoje jietarsi

3 La can j., „The mir ror sta ge as for ma ti ve of the func tion of the I as 
re ve a led in psy cho a na ly tic ex pe rien ce“, in: Écrits. a se lec tion, New 
york, Lon don: W. W. Nor ton & com pa ny, 1977.

4 Antikosžodynas, vil nius: Al ma lit te ra, 1998, p. 531.
5 Fre zer dž. dž. [Fra zer j. g.], Zo lo ta ja vetv’, mosk va: AsT, 1998, 

s. 207.
6 Pa sau lis, ap va ly tas nuo jus li nio su vo ki mo iš krai py mų, pa si ro do kaip 

vien ti sas sie ki nys, ku rio be ieš kant ir pa si da ro bū ti na ra šy ti ei lė raš čius. 
„Tai bu vęs nuo sta bus da ly kas, – to ji veid ro dy iš lais vin ta, tar si nu va ly ta 
tik ro vė, be veik am ži ny bė, ku rios jis ėmė siek ti ir sa vo po eti niam at spin-
džiui“; žr. Ble kai tis j., „Ny ka-Ni liū nas: Apie sa vo pa sau lį po ezi jo je“, 

in: Kūrybosstudijosirinterpretacijos:AlfonsasNyka-Niliūnas, vil nius: 
Bal tos lan kos, 2000, p. 41.

7 zo lian s. T., „svet moi, zer kal’ce, ska ži“, in: Zer ka lo. se mio ti ka 
zer kal’nos ti. Tru dy po zna ko vym sis te mam, XXII, Tar tu, 1988, s. 42.

8 „vaiz di nys, ku ris lai ko tra di ci nę fi lo so fi ją ne lais vė je, – tai pro tas 
kaip di džiu lis veid ro dis, pil nas įvai rių at vaiz dų – tiek tiks lių, tiek ne-
la bai – ir ga lįs bū ti ti ria mas gry nais, ne em pi ri niais me to dais. Be pro to 
kaip veid ro džio są vo kos ne ga lė tų bū ti pa siū ly ta pa ži ni mo kaip rep re-
zen ta ci jos tiks lu mo są vo ka“; žr. Ror ty R., phi lo sop hy and the Mir ror 
of na tu re, Prin ce ton uni ver si ty Press, 1980, p. 12.

9 Le feb vre h., the pro duc tion of spa ce, Blac kwell, 1999, p. 185.
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netenkatranscendentiniomatmens:„Daiktai–smalsūs
irpiktidievukai“).Kambarysatpažįstamaskaipsava
tikrovė, įkurdintapraeityje („vaikystėje“).Pamažu
pereinamaišsvetimolaukoįpripažintąjį,tačiaupa
siliekamalegendos,pasakojimoapiemitinępraeitį,
rėmuose.Galimamanyti,kadsubjektasvaikaskitaip
matėirjautėpasaulįneituospojūčiusrefektuojantis
suaugęslegendospasakotojas.Aliuzijaįprigimtinės
nuodėmės,prarastorojaustemągrąžinapriekultūrinės,
krikščioniškosvaizdinijos.Taipaveldas,primenantis
gėdingąmitinioprotėviopralaimėjimą,dėlkuriosubjek
taslabiaulinkęspasiduotidievųmanipuliacijai.Vaikas
suvokiagyvenąsapsuptyje,„niekienonesaugomas“.

Daiktuoseatpažįstamiliaudiespadavimųpersonažai
–„smalsūsirpiktidievukai“,kuriemėginaįsiskverbtiį
savoaukosegzistenciją,„gyventi[jos]esimu“,t.y.užimti
subjektoasmeninęteritoriją.Neutralusveiksmažodis
gyventičiasinonimiškasagresyvumą,grobikiškasuž
mačiasreiškiantiemsžodžiams.
Pagalbininkaikovojesudievaistėradu–„tavokū

nas“,kuris,kaiptikimasi,„pražydėspolangu“,irveid
rodis.Pirmojo(kūnopražydėjimo)laukiama,antrasis
(veidrodis),tarsikartojantNarcizomitą,įsimylimas.
Žydintiskūnasnepasiekiamassubjektui,norsgerai
matomasskaidrausmediatoriaus–lango–dėka.Jis
žymitiekbotanikos,tiekerotikosįsiveržimąįpoeziją,

gamtos iržmogausgyvenime
atpažįstamasparaleles,pažini
moirsubrendimotemą.Paža
daspražydėtinurodolaukiamą
ateitį,yraaktualifigūrakaip
irvaikonorasužaugti, įgyti
svarbiąkompetenciją.Laukia
manaujoegzistencijosetapo,
kaidinamiškas, judruskūnas
įgispranašumąpriešpastovius,
statiškusdaiktus,pamažu iš
nepažįstamų,grėsmingųdievų
virstančiuskasdienėskultūros
instrumentais.Įkambarį, in
tymiąerdvę,nedrąsiai,„pirštų
galais“įeinanesubjektas,opats
atspindys.Veidrodžiokompe
tencijapranokstadievųįžvalgą:
parodydamastai,kasnematoma
šiemsdegraduotiemslėmėjams
(„skausmoliniją“veide),jisstoja
subjektopusėn,atveriapaslap
tį.Kitavertus,skausmolinija
–tragiškasženklas,jįatskleisti
vaikuigali tiknegailestingas
stebėtojas.Suveidrodžioįžen
gimuprasidedaesminissavęs
įreikšminimolaikotarpis,truk
siantisvisągyvenimą.
Veidrodžio įžengimas„pirš

tųgalais“beveik rituališkai
pasikartoja irvėlesnėjepoeto
kūryboje,susiejavaikystėsirse
natvėskelioatkarpas.Metams
bėgantkintabruožai,judesiai,
nuotaikos,ošipraturtinantiir
varginantipatirtisakivaizdžiai
atsispindiveidrodyje,kurisjau
nameamžiujeįsimylimas,ovė
liaukelianebeviendžiaugsmin
gasmintis.Eilėraštyjeišrinkinio

mAN FRE dAs ŽvIRgŽ dAs

Arūnas Baltėnas. XXX. 2000. Fotografija
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„Žiemosteologija“veidrodyjesaveatpažįstavisaikita,
neatpažįstamaipasikeitusifigūra,tiesa,simboliškai
kartojantipirmtakėsjudesius:

Pirštųgalaisįėjusisenatvė
Vaškiniaispirštaisveidrodyjeglosto
Gilėjančiasraukšles. 
  (Vasarospabaiga,1979)

Veidrodis, įprastomissąlygomis išskleidžiantis ir
atspindintiserdvėssekvencijas,čiamodifikuojamas:
pabrėžiamaslaikoaspektas,prisiimamoslaik-rodžio
funkcijos:pranešamaapietamtikrogyvenimoeta
popabaigą,sinchroniškąsezonųkaitosribai.Kartu
subesibaigiančiavasarajuntamaartėjantisenatvė,
nuskambaeilutėiškitakalbioteksto.Praėjusiolaiko
nostalgijaįsiterpiaįsentimentalųatsisveikinimąsu
vaikiškųpasakųpersonažais–Arlekinu,Astrėja,Mė
lynbarzdžiu–irprancūziškaiištartafrazepalydimą
atsidūsėjimą,kadvasaraturibaigtis:L’étéserafini!
Laikotėkmę išreiškiantifigūra įeinaproduris ir

eilėraštyjeVelykųrytą (1982).Tai„Pražilusidiena“,
bandantipasigražintipriešveidrodį,apgauti save
iratspindį: ji„pirštais /Lyginaraukšles“.Nebelieka
žmogiškosubjekto,iršiosstokosnegalikompensuoti
atsispindintipersonifikuotalaikonuoroda.Įeinama,
sustojama,atliekamasveiksmas–mechaniškaikarto
jamaskasdienisritualas,netekęsnetikadresato,bet
irvisaverčioadresanto.Velykųrytas–naujociklori
boženklis:laikinainuvertinamaamžiausnašta,tačiau
prisikėlimasįvykstanepalankiausiomisaplinkybėmis,
kaisubjektokompetencijąįprasminavisurirniekur
veikiantis, įsavebesikreipiantis laikas–„Pražilusi
diena“.
Vėlyvuosiuoseeilėraščiuoseypačsureikšminamas

taktiliškumas(lytėjimas):anksčiau,kaisubjektasdar
gyvenovaikystėsrefeksijomis,veidrodissiekėpa ro dy ti, 
tuotarpusenatvėjesubjektasjuntaprisilietimą,nors
lytėjimuirnesiekiamaatpažintikitą,užmegztierotinį
arbentkomunikacinįryšį.„Vaškiniaispirštais“,dirbti
niupakaitalu,liečiamipaviršiausnelygumai,raukšlės,
tačiauneidentifikuojamaskūniškassubjektas.Senatvei
nesisekaįteigtisubjektuisavopalankumo,josprisiimtas
pagalbininkovaidmuoneįtikinantis.Patiįėjimopirštų
galaisizotopija(pasikartojantifigūra)aiškintinaveidro
džioautonomiškumudaiktųatžvilgiu,siekiuatsiriboti
nuojųagresyvios,iššaukiančiosraiškos.Pagalbininkas
savopasirodymunesutrikdosubjekto,apsieinabeiš
tikimybėsdeklaracijų(kuriosbūtinosdievams),nerei
kalaujaviešopripažinimo.EilėraščioVasarospabaiga 
senatvėatsėlinapirštųgalais, jinetikėtaiužklumpa

susimąsčiusįmanipuliacijosadresatą.Veidrodžiofigūra
aktyviaiįsiterpiaįsantykiųschemas,įkuriastaippat
įsitraukiasuamžiumibesikeičiantissubjektas10.
Taigiaptariantveidrodžiofigūratyviniųtransforma

cijųįvairovę,atkreiptinasdėmesysįjopadėtįkambario
erdvėje,struktūrosapibrėžtumąprisimenamųnamų
interjereirlankstumą,formossuirimąoneirinėsepa
sąmonėsprojekcijose, į lėmėjo(motinos)figūrą,kuri
subjektuivaikystėjebuvoskurdžią iršaltą tikrovę
užstojantisveidrodis,įgijęsšviesosklaidosgalią,įko
munikacinėmspastangomsatvirą,pozicijąerdvėjekei
čiantį(pokambarįvaikštantį)atspindintįkūną,kuris,
diachroniškaianalizuojantNykosNiliūnoeilėraščiuose
nuolataktualizuojamasfigūras,įsirašoįsubjektoas
meninębiografiją,atveria jamskausmingąateities
perspektyvą:sunkiaipakeliaminevieniniciacijossą
lygotiišbandymai,susijęsupraradimais,pasitraukimu
išsaugausnamų„rojaus“,betiržinojimas,kadžmogus
pasmerktassenatvei.

AT sPIN dŽIO EFEk TAI: AkIs, vAN duO, mė Nu LIs, 
kris ta Las

Tačiautaippatpravartukiekatitrūktinuoveid
rodžio,kaippriešpriešųnamai–išorė,sapnas–tikrovė,
motina–vaikas,pagalbininkas–priešininkasnario, ir
paieškotiatspindžioištakųakies(kuripoezijostekste
kartaispasirodoatskirtanuokūno,autonomiškakitų
organųatžvilgiu)mechanikoje,kaivaizdasatsimuša
rainelėje(žvelgiantysisgaliniekoneįžiūrėti,sureikš
minamasaklumas, juslinėspagavospertrūkis,kurį
galimaprilygintimirčiai).Vienaakis–vienišumo,
susvetimėjimo,nepilnavertėskomunikacijossimbolis:
„Antasloskukčiojamelsvaakis“(Berlynoimproviza-
cijos,I,1944);„priėjaubespalvėjmotinosaky/Palai
dotusnamus“(Septintojiarbaagnostiškojielegija,II,
1946–1947).Poezijojeneretaipasitaikantisfigūrųkom
ponavimoakiračio,išgaubtosirpasklidusiusvaizdus
koncentruojančiosakiesplokštumojebūdasefektingai
taikomassiekiantpabrėžtitųvaizdųnepaprastąryš
kumą,jųįtaigosintensyvumą(akyjeatsispindivizijos,
susijusiossumirties,transcendencijosįsiveržimuarba
sudrąsia,tapybiškaivaizdingaerotika:„prielango/
Nustebusiosakiespajūriosmiltyse/Gulėjomoteris“,
Cinquecento,1956).
Ieškomairveidrodinioatspindžioanalogijųgamto

je,vandenstelkiniuose.Veidrodyjeįžvelgiamagelmė
tikiliuzinė,vaizdiniųefektųpadarinys,tuotarpupo
vandenspaviršiumiištiesslypiplikaakimineaprėpia
miplotai,neištyrinėta,paslaptingateritorija.Vanduo

10 die no raš ty je Ny ka-Ni liū nas pa žy mi, kad anks ty viau si są mo nės 
pro ver žiai, už si fik sa vę at min ty je, esą tam tik ros gei di mo, no ro įveik ti 
daik tų pa si prie ši ni mą, pro gra mos: „pir miau sias aiš kiai są mo nin gas ma no 
no ras bu vo pri ei ti prie lan go ir pa žiū rė ti į veid ro dį. kar tu tai bu vo pir mas 

di men si jų, nuo to lių bei ju dė ji mo me cha ni kos re zul ta tas“; žr. Ny ka-Ni-
liū nas A., Dienoraščiofragmentai.1938–1970, chi ca go: Algimanto 
mac kaus kny gų Lei di mo Fon das, 1998, p. 359 (1959 04 12).
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tariamuskaidrumu,oištikrųjųneįžvelgiamumupri
lygstažmogausminčiai,kalbai,svajonėms(neveltui
teminėskritikosatstovoGastonoBachelard’ostudija
buvopavadinta„Vanduoirsvajonės“).Blausūspraei
tiesregėjimai,naiviosirsmalsiospiemenukoakysbei
nenuplaunamokraujoputaatsispindišuliny:irpačios
tamsiausiosgelmės,nutolusiosnuožiūrovo laike ir
erdvėje,turisavoveidrodinįpaviršių(„Iršuliniovėsaus
gelmėj/Paniręspindi/Mieguistospiemenukoakys“,
Prieš auš ris,1954;„gysločiolapais/Nušluostytasžudi
kokirvis,kraujo/Putapasruvęsšulinys“,Aukš tai ti ja, 
1977).Pasirinkęstiesioginįsąlytįsuvandeniu(mau
dydamasisarsemdamas),subjektasmėginaįsijaustiį
Narcizosituaciją,susilietisuantrininku,veiktiatspin
dėtojeerdvėje(kuriyratrapiirjamįsikišussuyra):„Jau
moterislenkėsisemti/Tyrovandensirdainos,betmolio
indutepasėmė/Savokrūtisnuostabiasirprieblanda
degantįveidą“(VergilijusgrįžtaįBrundisiumą,1954).
Vandenyjedažnaiprojektuojamasbesimaudančios
motersvaizdas,sužadinantissubjektovyrovaizduotę
(sureikšminamaserotikosmatmuo:„Mergaitė,kojas
plaudama,sumindo/Mėnulįežerodugne,smėly“,La 
Baigneuse,194611).
Poezijojeneretaieksploatuojamaišgelmiųišnyran

čiomėnulio,priartėjusiopriesubjekto,tema.Mėnulis,
kaipirsaulė,–dieviškojiakis,nulėmusipasaulėkūros
kryptį,sąlygojusicikliniolaikostruktūrųsusidarymą,
nuskaidrinusinaktiestamsą.NykosNiliūnoeilėraščiuo
sepasirododegradavusi,autoritetonetekusilunarinė
figūra:veidrodyjeįšalusipilnatis,mėnesienoslikučiai,
apraudamaslangųsugertasneatplėštasmėnuliolaiškas.
Tačiauneatrodo,kadpoetasbesąlygiškaiteiktųpirme
nybędienoslogikai,kasdienybei,kurioschaosąturėtų
imtisreguliuotipatssubjektas:kaikuriuosetekstuose
egzistencinėssvarbosįgijęvizijosirprisiminimai,susi
jęsumotina,projektuojami„mėnesienosekrane“(kaip
anksčiauakyse).Visdėltomotinospaveikslasvisam
laikui likosusietassukasdienybėsprieblandąpra
skaidrinančiasaule,kuriosantipodasmėnulislaikomas
ženklu,rodančiu,kadauksoamžius,mitinėsgerovės
laikainegrįžtamaibaigėsi,nors„gluosnistebepiešia
mėnesienosekrane/Mergaitės–Tavo–kūnosiluetą“

(Pažinimoraudosmotinai,Antroji,1957).Taigimėnulis
galiatsispindėtiįvairiausioseplokštumose(vandenyje,
lange,veidrodyje,antstalo:„Langaisugėrė[...]Irstalą
/Sudarneatplėštu/Mėnuliolaišku“,Šeherezadoska-
pas,1967),transformuodamasvertikaliąfigūratyvinio
takosklaidąįhorizontalią(vertikaliorientacijavisų
pirmasusijusisuverčiųpoliarizacija:aukštai–žemai,
šviesa–tamsaetc.),tačiaugaliirpatsvirstiatspindin
čiupaviršiumi.
Struktūrinisveidrodžioirlangopagrindas–kristalo

gardelė.Kristaliniamskūnams,nepaisantformosvien
tisumo,būdingamedžiagosvariacijų,priešingųfizinių
savybiųgausa:skaidrumasirchromatizmas,tvirtumas
irtrapumasetc.NykaNiliūnaspirmiausiasureikšmi
nasąsajassusaulėsšviesa,ledosąstingiu.Soliarinės
energijosšaltinistolydžioblėstančiaisimpulsaisne
įstengiaištirpdytipermatomossienelės,ledo–liepsnos
opozicijasuyradėlskirtingosemantinionariųkrūvio:
visatosšaltisnustelbiaskvarbumostokojančiuskarš
tusspindulius:saulė,„įšalusižaliamašigalio lede“,
klausosidraugo„HermessuAušrosVartaisakyse“,
dainuojančio„Švytėjimątavoplaukų“(Inferno,1950).
Berlynoimprovizacijose(I,1944)„praeitiesledeįšalu
siuossapnuos“stingstaankstesniųpastangųišlaikyti
susikurtąEldoradąblyškusatspindys:„legendauž
gesusiosliepsnos“.Ledofigūrasubtiliaimetaforizuojaį
saviizoliacijąlinkusiąsąmonę,žmogauspasmerktumą
vienatvei12.Pasaulisabejingasindividopastangoms,
todėlatsiribojamanuokasdieniošurmulio,pamažuį
ledąstingstantmintims,prisiminimams,svajonėms.
Susiliejažiemospeizažasiršąlantižmogausdvasia;
kristalizacijabūdinganetgiviršutinei,susakralumu
susietaisferai,įkuriąnebepakylanuilsusimintis:nu
kreipęsakisaukštyn,subjektasišvysta,kad„suaižėja
dangauskristalas“(Barbarai,1961).
Kartaisgamtovaizdisvirstanatiurmortuiryraregi

maslygprovazossieną:jiskreipiasiįšaltą,racionaliai
apibrėžtągrožįrefektuojantįtyrinėtoją.Krištoliniųin
dųsienelėssąlygojaypatingusšviesosirgarsoefektus:
spinduliaisavitubūdulūžtasusidūręsuįmantriomis
briaunomis,susilietuspaviršiams,išgaunamasskam
besys(„Dienostampagelsvaislaukųnatiurmortaissu

mAN FRE dAs ŽvIRgŽ dAs

11 mer gai tės ir dan gaus kū nų kon junk ci ja, be ero ti nio ak cen to, pri sta to 
dar ir har mo nin gos bū ties, su grį ži mo prie na tū ra lių, gy ve ni mo gro žį at-
ve rian čių po jū čių idė ją: „Pla ne tos krin ta į mels vus jos plau kus, / sie tyns 
bro le lis švie čia ant kak tos“ (ibid.). ki tos nuo mo nės lai ko si Ba che lard’as, 
pa brė žian tis, kad kon tak tas tarp kū no ir van dens pa vir šiaus iš sklai do 
at spin dį: „pir mi nis švie sos at švai te be si mau dan čios mo ters vaiz das yra 
ne tik ras. su ju din da ma van de nis, be si mau dan čio ji su drums čia sa vo at-
vaiz dą. mau dan ty sis ne ga li at si spin dė ti. [...] [upė] iš pro vo kuo ja mo ters 
nuo gy bę“; žr. Ba che lard g., „van duo ir sva jo nės“, in: idem, Svajonių
džiaugsmas, vil nius: va ga, 1993, p. 150. su stin gęs, „su le dė jęs“ at-
spin dys iš ky la Ny kos-Ni liū no Žiemosfantazijoje(1976), kur re gi mas 
„be si mau dan čios mer gai tės / kū no si lu e tas / už ša lu sio se aky se“.

12 Anot šią Improvizaciją ana li za vu sio Rim vy do Šil ba jo rio, „jau čia-

me ne tik įsi plies ku sias sva jo nes, bet ir jas gau bian tį, jų gel mėj kaž kur 
glū din tį mir ti ną lai ko ir vi sa tos šal tį“; žr. Šil ba jo ris R., „dvi vei dė šal ta 
nak tis Ber ly ne“, in: dar bai ir die nos, 22, kau nas: vdu lei dyk la, 2000, 
p. 86. Tai gi kri ti kas taip pat pa žy mi le do ir lieps nos (aist ros karš čiu 
„įsi plies ku sių“ sva jo nių) prieš prie šą. 

13 „Lau kai su vai siais kris ta lo in de – tai va sa ros gro žis, dos nu mas, 
ši lu ma, bet kar tu tai na tiur mor tai – jau mi ru sios gam tos pa veiks lai“; 
žr. Bal se vi čiū tė v., „Na mai, žu vi mo žen klu pa žy mė ti“, in: dar bai ir 
die nos, 22, p. 19. Pa žy mė ti na pei za žo ir na tiur mor to sin te zė: de ta lių 
ir vi su mos ry šiai (ob jek tų vaiz das ir jų iš si dės ty mas erd vė je) ru dens 
ele gi jo je svar būs tiek pat, kiek ir lau kų bei sau lės plau kų (spin du lių?) 
tęs ti nu mo per spek ty va. In do tū ris iš ple čia mas, kad ja me tilp tų vi sas 
ver tin ga sis mik ro uni ver su mas.
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vaisiais/Šiltokristaloinde,saulėsplaukaisprideng
tam“,Rudenselegija,1947)13.Vaizdasnebėraryškus,jis
iškraipytas,išjopašalintasemocinėsįtaigoselementas.
Kristaloskaidrumas,kūnųtotalusatvirumasžvilgsniui
euforinėsnuotaikoseilėraščiuosesureikšminamas,
visuosedaiktuoseišskiriamasskaidrumas:„Permato
mimetųvaisiaikrintažemėn/Iratsimušaįskliautą
kristalinį“;kitosestrofoseminimi„permatomovario
medžiai“, „permatomažemė“ (Transparence,1949).
Kristaloirkrištoloreikšminiusaspektussutelkusios
vazosfigūrojesusiliejagruoblėtogatvėsgrindinio,ne
pramušamosbuvusiolaikosienos,saulėtosdienostemų
variacijos.Subjektaskartaisstebiišorinę,svetimąerdvę
pasislėpęsužpatikimospertvaros:„Skaidridienasun
kauskristalovaza/Uždengiakalnus,širdįirnamus“
(Va za,1948).Veidrodžiokristaloobjektyvizuotošalčio
foneypačryškiainušvinta„VelãzquezoVeneros“(kurią
galimalaikytiintertekstinenuoroda)erotika,„karšta
naktis“;bentsapneišsivaduojamaiškaustančio,tačiau
nepaslepiančionuosvetimožvilgsnioledo,išraiškosga
limybesribojančiokristalo(Išsivadavimonaktis,1959).
Nelanksčiosgardelėssubjektasnegalipritaikytisavo
reikmėms;jisturiarbasutiktisuperšamuegzistencijos
irsaviraiškosmodeliu,arbajįardyti.

LAN gAs: vI dAus IR IŠ ORės PER sky RA

Kalbantapie langofigūrą,pirmiausia išskirtinos
garsus(dažnaiatliepiančiusverksmui,raudai)sklei
džiančios,ilgesio,praradimotemąkartojančioslangi
nės,kuriųpaskirtis–paslėptisubjektąnuopašalinių
akių,kartuapribojantjoapžvalgoslauką.Langinės,
būdamosatvirospasauliui,žinodaugiauužsavotiškai
vaizdųcenzūraipaklūstantįsubjektą,jossiejamossu
lemtingužinojimu,nekaltybėspraradimu:„vėlįsaulę,
kaipdidžiuliaimėlynižiedai,langinėsatsivėrė/Irėmė
lietisišvidauspasaulioilgesys“(Pa va sa ris 1946,1946);
„Tuščiuslizduspernaktįsutepdavolanginiųklyksmo
kraujas“(Grįžimai,1971).Langiniųbildesyataidides
peratiškasklyksmasirprasmiųprisodrinta,Vivaldiar
Bachąprimenantimuzika14.
Dėlatvirumoapžiūrai langasužtikrinatamtikrų

patogumų,tačiaugalikelti irgrėsmę:proskaidrią
pertvarąįapsaugotąvidinęerdvęveržiasiapibrėžtų

kontūrųstokojantys,beribiopotvynioįspūdįsustipri
nantysnakties,rudenschaotiškisrautai:„Alkananaktis
prolangąžiūri“(Namie,1939);„Prolangusantgrindų
geltonilapaikrinta“(Vėjarodžioelegija,1948).Langas
galinetektivaizdųpralaidumogalios,apakti.Tai(kaip
irbrutaluslangosudaužymas)siejamasumirtimi:„Aš
esu[...]Tavoapakęsvidudienįlangas,/Kurįtumanpa
likai“(Amžinasgrįžimas,1992).JisNykosNiliūno(ypač
vėlyvojoje)poezijojekartaisredukuojamasikikvadrato
–geometriškaiapibrėžtotobulostačiakampio–modelio
(kaimėginamasustabdyti,bentloginiaismatematiniais
instrumentaisįterptiplokštumojetolstančio,nykstančio
išakiračioiratmintiesvertėsobjektosiluetą:„Irlango
kvadratesustingolieknas/Šviesplaukėsmerovingų/
Princesėsprofilis“,Atsisveikinimasvasarą,1977).Vit
ražoatvejulangas,atvirkščiai,papildomaicharakte
rizuojamaschromatiniuaspektu,susiejamassumeno
kontekstu.Taikultūrossignifikantas,todėljofonenaujų
reikšmiųįgyjaiškonkrečiųgamtosvaizdųirnatūralių
spalvųsudarytafigūrinėkompozicija–medinisnamas
apnuogintaissmilkiniais„rudensvitražuos“(Vėjarodžio
elegija,1948),„dunykūsvabalai“(oištikrųjųgamtoje
prieglobstįsusiradę įsimylėjėliai) „lapųvitraže“ (Aš 
atsimenu,kaipmesabu,1949).
Spalvossureikšminimasgalivesti linkskaidrumo

panaikinimo,kaisubjektaspasiliekavienassavobūste,
nedrįsdamasirnegalėdamaspažvelgtiįneatpažįstamai
pasikeitusiąkatastrofosakivaizdojeaplinką: lango
stikląnudažoaukųkraujas(eilėraštyjeholokaustote
ma Vil nius 1943 (1966)),akiratislemtingaiištuštėja,
išvalomasnuovaizdų(pažymimi„raudomįstiklinti
langai“(RequiemU:2.Atgautaslaikas,1958)).Išmušus
langą,simboliškaitriumfuojabarbarųkuriamaistori
ja,slėpimasisužstikloirsavoindividualybėsgynimas
netenkaprasmės:„Atsimenu,kaipišmuštamlange/
Dienasukniubo,nepasiekus/Miesto“(Hu nai,1975).
Kadangiviskasatviražvilgsniuiiragresyviųlėmėjų
įtakoms,nebegaliojasakraliosiosvertės,nuvertinamos
paslaptys.Abušiamedarbeiškylantysįvaizdžiai(tiek
veidrodis, tiek langas) išsiskiriaypatingupoveikiu
juslėms(ypačregėjimui),jietarsipaskatinasubjektą
lemtingiemspoelgiamsartiesiogapmąstytitai,kasjau
įvykoirkonegalimaatšaukti.

14 die no raš ty je po etas ne sy kį su grįž da vo prie lan gi nių te mos: „Ilge-
sys? Bet kas yra il ge sys? ką reiš kė ap niu ku sią ba lan džio die ną lan gi nių 
bil dė ji mo su kel tas il ge sys?“ (1945 08 23); „mėgs ta miau si kom po zi to riai? 
vi val di, Ba chas, mo zar tas; [...] vė jas, me džiai, paukš čiai ir lan gi nės“ 
(1957 03 17); „ka dai se, kai aš jau gal vo jau iš ėjęs į pa sau lį ir su vo kęs 
vi sas jo pa slap tis, grį žus su ti ku sios ma ne lan gi nės ži no jo dau giau už 

ma ne ir lem pa švie tė ne pa ly gi na mai di des ne iš min tim“ (1959 02 25); 
„Nu bu dęs nak tį pri ėjau prie lan go, bet lan gi nių bil de sys bu vo tik ma-
no akus ti nės vaiz duo tės pa da ras“ (1959 03 11); žr. Ny ka-Ni liū nas A., 
Dienoraščiofragmentai.1938–1970, p. 143, 319, 356, 357. 

AT sPIN dŽIų LE gEN dOs
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ArJumstekoartimiaubendrauti,susidurtisudva-
sininkais,religiniaismąstytojais?Arjieyradarę,ar
darokokiųnors(teigiamųarneigiamų)paskatųJūsų
kūrybai?

Šiaprasmemanogyvenimasbuvojuokingaidvejopas.
Religiniaitekstaibeiišdaliesreliginiaimąstytojaiman
darėgiliąirveikiauteigiamąįtaką.Jaunystėjeatidžiai
studijavaunetikkrikščioniųBibliją,bet irKoraną,
Torą,prieinamasKabalosknygas,taippatdaugybę
induizmobeibudizmoraštų.Tainebuvomokslininko,
juolabteologostudijos–tiesiogsmalsausžmogausty
rinėjimaisavosmagumuiirbendrampasauliosupra
timui.Neišvengiauirdomėjimosišv.Augustinubeišv.
TomuAkviniečiu.
Omanasispatyrimassudvasininkaisvisiškaiat

virkščias.VadinamiejiBažnyčiostarnaimanvispa
sitaikydavo itin įdomūs.Vienibuvopinigų ir turto
godūsveidmainiai,ciniškaiirapgaulingaisusikūręsau
dvasingųšventuoliųįvaizdį.Kiti–tiesioggirtuokliaiir
mergišiai.Pasitaikėirporavienalytėsmeilėskankinių.
Tospažintyspalikomannelabaismagiusprisiminimus.
Tačiauneigiamiausiąįspūdįmanpadarėtamsybiškos,
kartaisveikviduramžiškoslietuviųdvasininkijos,ypač
provincijoskunigų,nuostatos.
Taigireziumuočiautaip.Religiniopasauliosuvokimo

teorijamanevisaddominoirdaugkoišmokė.Tačiau
religinėspraktikosstebėjimasužvertėvienaisnusi
vylimais,neretaierzinoarjuokino.Taigiinstitucinės
religijosatžvilgiuesudidžiaiskeptiškasirdemonst
ratyviailaisvamaniškas.Ogelminiotikėjimodalykai
smarkiaidomina–kaipirkiekvienąmenininkąbei
laisvąmąstytoją.

Kokieapskritailietuviųiružsieniorašytojai,meninin-
kaiarmokslininkaiyraJusveikę,arišjųesatemokęsis?
Kokiusdalykusišjųmanoteperėmęs?

Kaiprašytojąmaneparadoksaliaiveikėdviejųvienas
kitamlabaitolimųpasauliokraštųliteratūra.Vienu
metubuvausmarkiaiveikiamasLotynųAmerikos
literatūrospasauliniobumo.Netgibuvaupramokęs
ispaniškai,kadgalėčiauoriginalokalbapaskaitinėti
bentjausavonumylėtiniųinterviuarstraipsnių.Julio
Cor tãzarasarJorgeLuisasBorgesasmanatrodėesą
beveiktobuliitkokiepusdieviai.Paskuidarbeprotiš
kaiįsimylėjauJoseDonosoirJuanąCarlosąOnetti.Iš
jųprisimokiauįvairiausiųprozostechnikosdalykų.O
išCortãzaro–darirritmingos,džiazuojančiossakinio
struktūros.
Opaskuikaipsunkialigapersirgauairiųgenijais–

JamesuJoyce’uirSamueliuBeckettu.Pirmasisman
įrodė,kadpožiūriųįpasaulįįvairoveiliteratūrojenėra
irnegalibūtiribų.Antrasisbeveiktobulaiatskleidė
fundamentalųbūtiesnykulį.KaikurieBeckettotekstai
apiesenatvęirlėtąmerdėjimąyrabeveiknepranoksta
mi–pojotomistemomistiesiognebeįmanomarašyti.
Jaukurkasbrandesnioamžiausbūdamas,savaran

kiškaiišstudijavaulaisvosiosrinkosekonomistus–nuo
AdamoSmithoikiMuraj’ausMises’oirLudvigovon
Rothbardo.Jiegalutinai irkonceptualiaisuformavo
manovisuomeninespažiūras.Esunuoseklusindividu
alistas,laisvūnasirlaisvarinkininkas.Amerikojetokių
pažiūrųžmonesdarvadinaanarchokapitalistaisarba
minarchistais.„Minarchistas“–taitiesiogdidžiausio
įmanomovaldžiosminimizavimošalininkas.

 
KąJūsųgyvenimereiškiatikėjimas:artaiyrapasi-

tikėjimasžmogumi,arieškojimasstabilesniųatramų
šiamedužliameirpermainingamepasaulyje,arviską
dekonstruojantikritika,ardarkažkas?Kokiareligija
Jumsyraartimesnė?

Tikėjimasmantėrairtegalibūtitikkiekvienožmo
gauspasitikėjimassavimiirsavokonkrečiomisgalio

„vIskAs TuRI susIkLOsTyTI LAIsvAI 
IR sAvAImE“

Į„NaujojoŽidinioAidų“klausimusatsakoRičardasGavelis

literatūra ir reliGija

RIčARdAs gAvELIs (g. 1950) – prozininkas, dramaturgas, pub-
licistas. svarbiausios knygos: apsakymų rinkiniai „Įsibrovėliai“ 
(1982), „Nubaustieji“ (1987); romanai „vilniaus pokeris“ (1989), 
„jauno žmogaus memuarai“ (1991), „vilniaus džiazas“ (1993), 
„Paskutinioji žemės žmonių karta“ (1995).
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mis.Neturiunaiviųiliuzijųdėldieviškosardarkokios
aukštybiškosžmogausprigimties.Žmogausprigimtis
yraperdėmžmogiška.Tojeprigimtyjeesamastipriųbio
loginiųbeiseksualiniųpradų.Jojeesamanenumaldomo
piktosavanaudiškumo.Kitavertus,jojeesamakeisčiau
sioidealizmoirtyriausioaltruizmo.Netmanominėti
individualizmobeilaisvosrinkosapologetainėmirksnio
neabejoja,kadžmogusdažnairandapsichinįpelnąvisai
nematerialiuosedalykuose.Kaditinvertinasantykių
sukitaisžmonėmisdarnąartiesioggrožį.
Manvidujaiartimesnėsreligijos, teigiančios,kad

dvasianugyvenašiamepasaulyjedaugskirtingųgy
venimų.Kadatpildasužgerusirblogusdarbusateina
nekitame,ošiamepasaulyje,tauatgimuskitupavi
dalu.Taigimanartimoskarmosrato,persikūnijimo
arnirvanossąvokos.KrikščioniškavienatinioDievoir
pomirtinėsDangauskaralystėsdoktrinamanatrodo
naivokairpernelygbanali.Vieninteliožmoguiduoto
gyvenimoirviskąpasveriančio
PaskutiniojoTeismoidėjamanęs
netenkina.Mankurkasįdomiau
manyti,jogdaratgimsiušiame
pasaulyjemusearvarle,opaskui
galėsiudarkartąišbandytigyve
nimoratąviskitokiupavidalu.O
manoatgimimokokybėvisiškai
priklausysnuoto,kaipelgiausi
ankstesniuoseįsikūnijimuose.

JūsųkūrybojeDievasatrodomi-
ręsirmatytitikŠėtonoarjoparan-
kiniųnusiaubtobeprotiškopasaulio
vaizdai.ArtaipJūsieškote„slapto
prapultiesdemiurgo“?Arsąmo-
ningaivaizduojateDievoirŠėtono
įtampą,kadgėrisirblogisnesusi-
plaktųį„salsvąmiglą“irbūtųįma-
nupadėtidieviškamgėriui?

TokiaDievo irŠėtonoprieš
priešamanatrodobanaliirkiek
paikoka.Tai saviapgaulė.Ši
taipvisa,kasgražuirgera,priski
riamaDievui,ovisa,kasšlykštuirbloga–Šėtonui.
Čianėrajokioslogikos.JeiguDievasyravienatinisir

visagalis–visosblogybėsiršlykštynėsyrajoproduktas.
TaigipažvelgęsįXXa.,esipriverstasmanyti,kadtoks
Dievasyrasadistasirbeprotis.Arbapagaljūsųdoktri
ną–kadViešpatiessosteseniausiaisėdiapsimetėlis,
kadpasaulįapgaulingaivaldoŠėtonas,tikpasivadinęs
Dievu.Žodžiu,taDievoirŠėtonodichotomija–logiškai
neveikiantiteorija.
Manau,gėrisirblogis,kaipirpatysmoralėsdėsniai,

gimstažmoniųbendruomenėje,bandymųirbaisiųklaidų

keliu.Negebančiossukurtistabiliosmoralinėssistemos
bendruomenėsskausmingaisubyrairnunyksta.Toks
nunykimasdažniausiaiyratragiškas irreikalauja
gausybėsžmoniųaukų.Ydingosidėjinėsirmoralinės
sistemosXXa.pražudėapiedušimtusmilijonųžmo
nių.VisiškainesunusiteikęstųaukųprirašytiDievui
arŠėtonui.Manau,čiakaltastikpatsžmogus.Jeigu
žmonijaleidoišsikerotikomunizmuiirfašizmui–pati
kaltadėlpadarinių.Verstisavokaltesmetafizinėms
būtybėmsvisųlengviausia.Tačiautoksmąstymobūdas
visiškaineproduktyvus.Jisniekoneišmokoirneįspėja
dėlgalimųpadarinių.Jukvisokiesocialistaivėlvaldo
konepusęEuropos,ovisaireligingiirnetgipamaldūs
žmonėstikijųydingomispasakomis.

 
Išužsieniožymiausiųrašytojųkūriniųpažįstamos

psichologiniošokostilistikos, ironijos,bjaurasties,
paradoksopoetikos funkcijos.Ko tokiuvaizdavimo

būdusiekiateJūs?Artaipde-
mitologizuojant,nuvainikuojant
žmogųkartunenubraukiamosir
humanistinėskategorijosbeido-
rovėsnormos?

Patysdidžiausinusikaltimai
žmonijos istorijojebuvodaro
miprisidengushumanistinėmis
kategorijomisbeiaukščiausios
moralėsnormomis.JosifasDžiu
gašvilispirmiausiabandėtapti
šventiku,otikpaskuitapoStali
nu.Kitavertus,visiškaiamoralūs
tipainutapėvienusgražiausių
paveikslųžmonijos istorijoje ir
parašėpačiasgeriausiasoperas.
TaigisiūlyčiaunesuplaktiDievo
dovanossukiaušiniene.
Menasyramenas,ogyvenimas

yragyvenimas.Estetikayraes
tetika,odorovėyradorovė.Iro
nija,paradoksasaršokas–tai
moderniojogyvenimonedalomos
savybės,onekokiedirbtiniailite

ratūriniaidariniai.Patsgyvenimas,patspasaulispri
verčiaimtistokiųestetiniųpriemonių–onekokienors
mistiniai„užsieniorašytojai“.Didelėlietuviųliteratūros
dalisligišiolbeviltiškaiskendėjaXIXa.pasaulėjau
toje,norsjauprasidėjoXXIa.Niekogeročianematau.
Nemataujokiųgalimybiųdvidešimtpirmameamžiuje
įtvirtintihumanistineskategorijasXIXa.metodais.Tie
metodaijaumirę,jiebuvoskirtiXIXa.žmonėms.Galir
galimapasislėptimiškeiraugintivaikus,nežinančius,
kasyrainternetas,televizija,radijasartelefonas.Tik
kamtaireikalinga?

 

Ričardas gavelis. 2001. Algimanto Žižiūno nuotr.

„vIskAs TuRI susIkLOsTyTI LAIsvAI IR sAvAImE“
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ArJūsųvaizduojamojeabsurdiškoje, chaotiškoje,
fantasmagoriškojegyvenimorealybėjeyravertybių,už
kuriųnusitvėręsveikėjasgaliišgelbėtiasmenybęnuo
suirimo?

Vertybiųvisadayra,jųtiesiogneįmanomaišvengti,
kadirkaipstengtumeisi.Manoromanųmenamojetik
rovėjedidžiumapersonažųyrafilosofuotojai,jiedekla
ruojaganaiškią,norsirsavotiškąvertybiųskalę–beje,
kiekvienasviskitokią.
Tokiapažiūrųbeivertybiųįvairovėyrapatididžiausia

žmonijosvertybė–irromanuose,irrealiamegyvenime.
Vieništokiosberibėsįvairovėsgaliatsirastinatūralios
vertybės.Niekienoneprimestos,niekienodirbtinaine
sugalvotos,todėltikros.

VisdėltoJūsųveikėjųneapleidžiagyvenimoprasmės
paieškųklausimai,pvz.,apsakyme„Vilniausarhatas“.
KokiąirkurgyvenimoprasmęregiteJūs,kaideformuo-
tasgyvenimasatrodoesąs„gyvenimoprotezas“?

Kažkadajaunystėjeesugriausmingaiskelbęs,kad
žmogausgyvenimoprasmė–taptineegzistuojančia
VisatosSutvėrėjosąžine.
Ošiaipjauklausimaiapiegyvenimoprasmęyrabe

prasmiaipagalapibrėžimą.Jeigušitaibūtųįmanoma
suformuluoti–nebereikėtųneigyventi,neistengtis.Jau
būtųgatavasreceptas,teliktųjonuosekliaiirnuobodžiai
laikytis.Gyventibūtųbeprotiškaineįdomu.
Jokiosfiksuotosgyvenimoprasmėsnėnegalibūti.

Visogyvenimoturinysyrakintamosirnepagaunamos
gyvenimoprasmėsnepaliaujamapaieška.Kalbantpa
prasčiau–tiesiogžmogiškoslaimėspaieška.

KodėlkūnasirmiestasJūsųkūriniuoseyradusavi-
griovosobjektai,kuriaislabiausiaibjaurimasiirkurie
vedažmogųįprapultį?Arprosekso,smurto,naikinimo
instinktusbandomaprasibrautiprietikrosiosesaties?
Kurtadaieškotisielos,dvasios,ego?Artaiiryra,Jūsų
žodžiais,tik„grėslausgrožiofluidai“?

Sielos,dvasios,egodera ieškoti taippat irsekso,
smurto,naikinimoinstinktuose.Odargeriau–žmogaus
pasipriešinimedestruktyviemsinstinktams.Žmogus
nuokitųgyvūnųskiriasituo,kadsuvokiasavopoelgius
irgalijuosvertinti.Kadgaliplanuotisavopoelgiusir
išankstonumatytigalimusjųpadarinius.
Manyčiau,taiiryražmogausgyvenimas:nuolatinė

kovatarpnevaldomųinstinktųirracionaliossąmo
nės.Kasdienėpriešpriešatarpvaikiškonorotuojpat
sunaikinti, tiesiogištrinti išpasauliotautrukdantį
žmogųirsuvokimo,kadšitaipelgiantisvisasžmogiš
kaspasaulisbematsugriūtų.Tikrojiesatisyravisiško
dvasiniokomfortobūsena,kaibenttrumpamišnyksta
visiprieštaravimai.Taikažkaspanašausįnirvaną–tik

trunkabegaltrumpai.Tainelygžaibiškastikrosioses
mėsįžvelgimas.Opotoįžvelgimovėltęsiasikasdienio
gyvenimobalaganas.

Aratsigauna,atsinaujinašiuolaikinėlietuviųlite-
ratūra?Jeitaip,kaiptaipasireiškia?Kokiusautorius
galėtumėtepaminėti?

Nelabaijiatsigauna,kąčiairkalbėti.Vienavertus,ji
nebuvojautaipmirtinaisunykusi,kadjaižūtbūtreiktų
atsigavinėti.Bet,kitavertus,patiliteratūranūdienosgy
venimedarosivismažiausvarbi.Todėlįliteratūrąnebe
ateinanaujostalentingospajėgos.Irsovietinėscenzūros
laikais,irAtgimimolaikotarpiugalėjaitikėtis,kadtavo
knygąperskaitysšimtaitūkstančiųžmonių.Dabarbeliko
voskeliolika,geriausiuatvejukeliasdešimttūkstančių
skaitytojų.Jaunižmonės,priešimdamiesinelemtosra
šytojoprofesijos,labaismarkiaidvejoja,oneretaitaipir
nepasiryžta.Šiandiennelikoaktyvausišoriniostimulo,
atsidėtiliteratūraipriverčianebentvidiniaikompleksai.
Todėliršviežiųjėgųliteratūrojeveiknebėra.Kasdirbo
priešdešimtįmetų–tebedirbairšiandien.

KokiąJūsmatoteLietuvosvisuomenėsraidosviziją?
Kiekjaitaptiatviresne,demokratiškesnegalipadėti(ir
kaip)kultūra,taippatliteratūra?Kokiaatvirojevisuo-
menėjeturėtųbūtiBažnyčiosvietairvaidmuo?

IškartpradėsiunuoBažnyčiosvietosirvaidmens.
Normaliojelaisvojevisuomenėjevisakovietairvaid
muo–natūraliaiirlaisvaisusiklostantysdalykai.Taip
patirvisųtikėjimųbeivisųBažnyčiųvieta–juknet
Lietuvojejųyraneviena.Nevaliakamnorsprimestiar
jėgapaskirtikokiosnorsvietosarvaidmens.Taippat
irtikėjimui.Viskasturisusiklostytilaisvaiirsavaime.
Tiktuometšitaibusstabiluirtikra.
Deja,neikasdienėkultūra,neiliteratūraniekogreit

neišlaisvinairnekažikoteišmoko.Šitoješalyjesusiklos
tėtokiacivilizacija,kokiosLietuvosžmonėsnusipelnė.
Manyčiau,tainykokacivilizacija.Dorovinėstaisyklės
čiasmarkokaipažeistosir išbalansuotos.Sovietinės
fantasmagorijosdešimtmečiaitikrainepraėjobepėd
sako.KaipkadanksčiaunepraėjobepėdsakoRusijos
imperijosužkampiošimtmečiai.
Būtųlabaigražu,jeižmonėstikėtųbentjausavopačių

ateitimi.Deja,lietuviškojecivilizacijojeateitimitikima
tiktol,kolnesužinoma,kadjosniekaskitasneatnešir
nedovanos.Vostikpaaiškėja,kadateitįreikiasusikurti
savopatiespastangomis,visaslietuviųentuziazmasir
tikėjimasbematišblėsta.Tuometpradedamaburnotiir
priešvaldžią,irpriešžmones,irpriešdievus.KolLie
tuvosžmogusišsižiojęslauksdovanųišdangaus–jokie
kultūrininkainėrašytojaijoneišgelbės.Bijau,kadjo
neišgelbėsnėBažnyčia.

Į „NAu jO jO ŽI dI NIO-AI dų“ kLAu sI mus AT sA kO RI čAR dAs gA vE LIs
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RašytojasJurgisSavickis1921m.,pristatydamastuo
metiniooficiozo„Lietuva“skaitytojamsKaunoVytauto
bažnyčiosrekonstrukcijosdarbus,džiaugėsi,kadšioje
vietoje„kuriamasimodernizuotoKūrėjo“1, tačiauiš
tiesųbažnytinėsdailėsatnaujinimoproblema,aktuali
daugeliuiEuroposšalių,Lietuvojeatgarsiosulaukėtik
trečio irketvirtodešimtmečiųsandūroje.Išpradžių
jasusidomėjonedideliskatalikųintelektualųbūrelis,
ilgainiuiirkaikuriedailininkai.Tiesa,VytautasBi
čiūnasdar1926m.bandėįteigtiLietuvoskunigams,
kadjųskonispasenęs,todėlkeistinas,irautoritetingu
tonudėstė„Židinio“puslapiuose:„Mūsųlaikaisnevien
pasmus,betišvisoEuropojebažnyčiairmenasyranuo
vienaskitoatitolę.Toatsitolinimopriežasčiųyradaug.
Betvienasvarbiausiųbenebuspergriežtasišdvasiš
kiųpusėsneigimasšiųdienųmeno“2.Jisnerimavo,
kadLietuvoskunigaipermažaidėmesioskiriaorigina
liemsvietiniųdailininkųkūriniams,šventoviųįrangai
naudodamiišužsieniopargabentusmasinėsgamybos
dirbinius,kuriemsstingameniškumobeiautentiškos
religiniojausmoišraiškos.Kaippagrindinękovossu
bažnytinėsdailėsnuosmukiupriemonęBičiūnaskėlė
būtinybęjąatnaujinti.
Gausiaušiomistemomispradėtarašyti trečiode

šimtmečiopabaigoje.Augantįsusidomėjimąbažnyti
nėsdailėspadėtimipatvirtino,pavyzdžiui,1929m.
„Židinio“publikacijos.PoBičiūnostraipsnioantrame
žurnalonumeryje,plačiaipagrindusiobūtinybęsusi
rūpintibažnytinėsdailėsbūkleLietuvoje3,septintame
numeryjepaskelbtaJacques’oMaritainoveikalo„Menas
irscholastika“ištrauka.Žinoma,platesnįsusidomėji
mąkėlėlygiagretadienraščiųpuslapiuosepasirodę
memorandumai,kreipimaisi,replikosdėlapverktinos

LIE Tu vOs BAŽ Ny TI Nė dAI Lė 
1918–1940 m. (2)
Baž ny ti nės dai lės at nau ji ni mo są jū dis ir sti liaus pro ble ma

GiedrėJankevičiūtė

bažnytiniomenopalikimobūklės,dėlbūtinybėskuo
skubiausteigtibažnytinėsdailėsmuziejų.Įnaujosbaž
nytinėsdailėskūrybosproblemasvisuomenėsdėmesį
atkreipė1930m.gruodžiopabaigojekrikdemų„Ryte“ir
tautininkų„Lietuvosaide“pasirodęsLietuvosatstovo
ItalijojeVoldemaroČarneckiolaiškasBažnytiniomeno
parodoskomitetopirmininkuiMaironiui.Prisimindamas
apsilankymąRomojevykusiojePirmojetarptautinėje
bažnytinėsdailėsparodoje,Čarneckisapgailestavo
neradęsjojelietuviškųeksponatųirreiškėnerimą,jog
„kilniidėjaatgaivintiirpakeltibažnytinįmenąnėra
Lietuvojepribrendusiir įgijusikonkretiškųformų“4.
TarsiatsakantČarneckiui,1931m.birželįKaune,
Teisingumoministerijosrūmuose,atidarytaPirmoji
bažnytiniomenoparoda.Norsskirtabažnytiniomeno
paveldui,ekspozicijasuteikėimpulsąplatesnėmsbaž
nytiniomenoplėtojimoprogramoms.1933m.įkurta
BažnytiniammenuiLietuvojetirti,remti irugdyti,
draugijagretapagrindiniouždavinio–steigtibažnyti
niomenomuziejų–numatėpriemonesskatintinaujos
lietuviškosbažnytinėsdailėskūrybą5.Moderniems
lietuviųdailininkųkūriniamskrikščioniškatematika
atsiradovietos1935m.KauneatidarytameBažnytinio
menomuziejuje.Susimąstytiapiebažnytinėsdailės
istoriją,jospriklausomybęnuovyraujančiųstilistinių
tendencijųskatinolietuviųkalbapasirodžiusiosdai
lėsistorijosapybraižos.Smalsesniejišiossritiesžinių
galėjorastinuo1923m.atskiraissąsiuviniaisėjusioje
kunigoKazimieroJasėno„Visuotinėjemenoistorijoje“,
paskutiniuosetomuosepateikusioježiniųapienaujo
vesirVakarų,irLietuvosbažnyčiųarchitektūrojebei
dailėje.Nuoseklesnįbažnytinėsarchitektūrosbeidailės
istorijossupratimąlietuviųskaitytojuisuteikė1935

dailė

1 savickis j., „gražioji bažnyčia“, in: Lietuva, 1921 01 14.
2 Bičiūnas v., „Bažnytinio meno reikalu“, in: Židinys, 1926, Nr. 5, 

p. 334.
3 Bičiūnas v., „menas ir religija“, in: Židinys, 1929, Nr. 2, p. 14–??. 
4 „v. čarneckis dėl bažnytinio meno parodos“, in: rytas, 1930 

12 18.

5 draugijos veiklos planuose tarp kitų uždavinių buvo numatyta rengti 
„retrospektyvaus ir naujo“ bažnytinio meno parodas, skelbti konkursus, 
rengti paskaitas, ekskursijas, leisti „perijodinius ir neperijodinius“ lei-
dinius, steigti „bažnytinio meno studijas, kursus ir dirbtuves“, teikti „sti-
pendijas ir pašalpas bažnytiniam menui studijuoti“ (Bažnytiniammenui
Lietuvojetirti,remtiirugdytidraugijosįstatai, kaunas, [1933]).
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m.išėjusiIgnoŠlapelioapžvalga,atskleidusitaippat
irXXa.pradžiojesusiklosčiusiąsituaciją,suteikusią
impulsąbažnytinėsdailėsatnaujinimosąjūdžiui6.Vi
suomenėssusidomėjimąbažnytinėsdailėsnaujovėmis
beipalankųpožiūrįįpermainasšiojekonservatyvioje
meninėskūrybossrityjeugdėinformacijosišužsienio,
skelbtoslietuviškojeperiodikoje–daugiausia„Naujojoje
romuvoje“,taippatkituosekultūriniuoseleidiniuose,
įvairiuosedienraščiuose.Parodosepagausėjoreligi
niopobūdžiolietuviųdailininkųdarbų,visplačiausu
vietiniaismenininkaisbendradarbiavoBažnyčia.Taip
pamažuklostėsiterpėplatesniemsapmąstymamsapie
modernųlietuviškosbažnytinėsdailėsstilių.
Konkretųpavidaląšisklausimasįgijo,kaibažny

tinędailękurtipradėjojaunosioskartosdailininkai,
t.y.trečioirketvirtodešimtmečiųsandūroje.Pirmieji
stambesnijųdarbaiBažnyčiosužsakymu–taiBroniaus
PundziausskulptūrinėskompozicijosKybartųirBety
galosšventovėse,AdolfoValeškossienųtapybaSaločių

bažnyčiojebeiKaunoKaroligoninėskoplyčiojeirŠvč.
Sakramento(Studentų)bažnyčioje.Norstarpšiųkūri
niųmodernesneraiškapasižymėjovienintelisKybartų
altorius,kritikosdėmesįpatraukėnejis,olaikinosios
sostinėsšventovėseatsiradęnaujiobjektai.Modernios
bažnytinėsdailėspradininkogarbėsuteiktaValeškai,
aktyviaunegukitibendraamžiaidalyvavusiamne
tikbažnytinėsdailėskūryboje,betirjosatnaujinimo
sąjūdyje.Valeškapriklausėatkurto„Šv.Lukocecho“
vadovybei,buvopažįstamasirbendravosubažnytinio
menomuziejaussteigimubesirūpinančiais intelek
tualaisbeidvasininkais,atlikęskeletąsmulkesnių
užsakymųprovincijoje,pradėjogarsėtikaipbažnyčių
dekoruotojasirlaikinojojesostinėje.Tadbūtentjįbeijo
ko le gas7,dirbusiusKaroligoninėskoplyčioje,kaippirmo
Lietuvoje„dabartiniorimto,kuklausirmonumentalaus“
bažnytiniomenopavyzdžioautorius,sveikinoHalina
KairiūkštytėJacynienė8.Priemodernaus lietuviško
bažnytinėsdailėsstiliauspradininkųValeškąpriskyrė
irPauliusGalaunė,1932m.recenzuodamas„Ars“bei
„Nepriklausomųjų“pasirodymus.Jisdžiaugėsi:„Irkai
pirmųjųdailėsparodųmenininkaiteoretiškaisvajojo
išgyvendintiišmūsųbažnyčiųsvetimąmeną,Valeška
savodarbaisįrodėnetikgalimumątojemenosritypasi
reikšti,betjauspėjoganaplačiaijąpraktiškaiaprėpti.
Kelmėsbažnyčioj,karoligoninėskoplyčioj,Šančiųir
universitetobažnyčiose joatliktidekoravimodarbai
visiškai įrodė,kad jisčiagalisėkmingaidarbuotis,
kadmūsųdvasiškijanėrajautokiabailinaujomeno
formoms“9.Sprendžiantišišlikusiųprojektųbeifotogra
fijų,Valeškosdarbaiišesmėsnesiskyrėnuoliaudiškus
ornamentusparafrazuojančiųBičiūnoornamentinių
vitražųTelšiųkatedraiarKretingosbažnyčiai.Tačiau
šiuoatvejukritikamsrūpėjonetiekstiliausklausimai,
kiekpatsBažnyčiosbendradarbiavimosujaunosios
kartosdailininkaisfaktas,kurįskubėtapagarsintikaip
ateitiesviltisžadinantįįvykį.
Stipresnįimpulsąbažnytiniųkūrinių,kaipirvisos

lietuviškosdailės,stilistinėmspermainomssuteikėjau
nųjųdailininkųstudijosužsieniošaliųdailėsmokyklose.

Bronius Pundzius. kybartų bažnyčios altorius. Apie 1929

6 Šlapelis I., R.-K.Bažnyčiosmenoistorija, kaunas, 1935. 
7 karo ligoninės koplyčią suprojektavo architektas Algirdas Šalkauskis. 

koplyčios įranga rūpinosi tuometinis karo ligoninės kapelionas Adolfas 
sabaliauskas, dekoro darbus patikėjęs valeškai. koplyčios didžiajame 
altoriuje įkomponuotą Nukryžiuotąjį sukūrė tuometinis meno mokyk-
los skulptūros skyriaus mokinys Napoleonas Petrulis. valeška abipus 
Nukryžiuotojo nutapė koplyčios dangiškųjų globėjų Švč. m. marijos 
ir jono krikštytojo figūras, o presbiterijos šonuose – šv. jurgį ir šv. 
kazi mierą. „Šv. Luko cecho“ narys tapytojas Leonardas kazokas ant 
koplyčios sienų pavaizdavo gydytojų globėją šv. Luką bei gailestingųjų 
seserų globėją šv. vincentą Paulietį. kiek vėliau koplyčioje pastatyta 
Broniaus Pundziaus sukurta Švč. m. marijos statula (plačiau žr. Kan. 
AdolfoSabaliauskioautobiografija„Vienožmogausgyvenimas“, kauno 
arkivyskupijos kurijos archyvas, b. 623, l. 465–466). 

8 kairiūkštytė-jacynienė h., „Naujoji koplyčia karo ligoninėj“, in: 
naujoji romuva, 1931, Nr. 14, p. 336.

9 galaunė P., „Naujomis gairėmis“, in: Lietuvos aidas, 1932 11 08.

gIEd Rė jAN kE vI čIū Tė
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DaugumavalstybėsstipendininkųParyžiujelankėNa
cionalinęmenoiramatųkonservatoriją(Con ser va toi re 
Na tio nal des Arts et Métiers),kurtiesiogiaisusidūrėsu
bažnytinėsdailėsatnaujinimosąjūdžioidėjomis.Kon
servatorijosdailėsdisciplinųdėstymo„siela“profesorius
HenriMarcelisMagnetęsėXIXa.pabaigoje–XXa.
pradžiojesavotėvoLucienoirjobendraminčiųplėtotą
veiklą:kovojopriešplintantįbažnytinįkičą,bažnytinės
dailėsnuosmukį,naujųlaikųdvasiojesiekėplėtotišlo
vingiausiųbažnytiniomenoepochų,pirmiausiaVidu
ramžių,tradicijas.Šiasidėjas,kaipliudijajopaskaitų
konspektai,stengėsiperteiktisavomokiniams,kurie,
susipažinęsumokytojomintimis,turėjoprogąįvertintiir
jųpraktinęraišką–Magnebeijokolegųdarbusnaujose
Paryžiausbažnyčiose.IrMonmartrosimbolioŠventosios
Širdies(Sacré-Coeur)bažnyčiosmozaikos,ir1926–1930
m.ŽaveliopriemiestyjeiškilusiosmoderniosŠv.Kristo
foro(Saint-Christophe-de-Javel)bažnyčiosdekorasdarė
įspūdįamžininkams,tarnavokaipvienasšiopobūdžio
dailėspavyzdžiųjauniemsdailininkams.Kalbantapie
Kaunomenomokyklosauklėtinius,stipriausiaiMagne
įtakąturbūtpatyrėsienųtapybąbeivitražąstudijavę
JuozasMikėnas,StasysUšinskas,BernardasBučas.
Tačiauprofesoriauspavyzdysimponavoirkitiems(ga
limaprisimintiVytautoKazimieroJonynoraižiniusar
LiudvikoStrolioParyžiausmetųpiešiniuskrikščioniš
kosikonografijosmotyvais).Domėtisbažnytinedaile,
kurtikrikščioniškosikonografijostemomislietuvius
skatinotaippatkonkrečiosmokomosiosužduotyspro
jektuotibažnyčiųdekoruiskirtaskompozicijas.Magne
metodikojeakcentuotasankstyvosioskrikščionybės
pavyzdys,tačiauirjispats,irjoamžininkai,parafra
zuodamividuramžiųdailę,siekėmoderniosraiškos,
priartėdamiprieartdecostilistikos.Artdeco ar ti mus 
stilizacijosprincipuskrikščioniškosikonografijossiu
žetamssėkmingaitaikėJonynas,Strolis,Ušinskas.
TarpukariometaisParyžiujestudijavusiemsvalstybinių
menomokyklųstudentamsstipriaiimponavotaippat
neoklasicizmas,plačiaipasireiškęstometoskulptūroje,
grafikoje,architektūros,taippatirbažnytinės,puošybo
je.Puikiaiišmoktasprancūzųneoklasicizmopamokas
(ypačMarcelLenoiroįtaką)liudijaMikėno1929–1930
m.piešiniaibeiakvarelės10.
Lietuvosvisuomenė,pirmiausia,žinoma,laikinosios

sostinėsgyventojai,turėjoprogųbetarpiškaisusipažin
tisuparyžietiškaisvalstybėsstipendininkųkūriniais,
pristačiusiaisnaująreliginėsdailėssampratą.1931m.

UšinskasKaunesurengėparodą,kuriojeeksponavo
savitaitraktuotųkompozicijųkrikščioniškosikonog
rafijossiužetais(vitražoprojektas„BėgimasįEgiptą“,
tapyboskompozicija„Judopabučiavimas“irkt.).Gana
plačiaiketvirtodešimtmečiolietuviųkultūrinėjespau
dojereprodukuotiJonynoraižiniai,liudijantysįvairias
plastinėsraiškosieškojimokryptis–nuoliaudiesmeno
stilizacijosbandymųikinaujojodaiktiškumošaltuku
dvelkiančiųkompozicijų,tradiciniuskrikščioniškussiu
žetuspateikusiųmodernausmiestoaplinkoje.Liaudies
grafikąparafrazuojančiusraižinius„Šv.Kazimieras“bei
„Šv.Pranciškus“JonynassukūrėparagintasGalaunės,
kuristikėjosi,kad,platinantlietuviųdailininkųkūri
nius,pavyksišstumtiišrinkosvokiškusoleodrukus11.
SekdamasMagnepamokomis,1931m.mozaiką„Kris
tausgalva“KaunoStudentųbažnyčiosfasaduisukūrė
Mikėnas.Šisplačiaipagarsintasbažnytinėsdailės
kūrinysbylojo,kad,anotGalaunės,„mūsųdvasiški
ja“ištiesų„nėrajautokiabailinaujomenoformoms“.
Tačiau,beabejo,bažnytinėsdailėsmodernizavimui
didesnęįtakąnegupavieniainaujosstilistikoskūriniai

Adolfas valeška. kauno Švč. sakramento (studentų) bažnyčios 
dekoro projektas. Apie 1930

10 Žinoma, kad 1929 m. vasarą Paryžiuje mikėnas padėjo marcel-
Lenoirui tapyti religinio turinio sienų tapybos kompoziciją (martinaitienė 
g. m., „Religinė tematika juozo mikėno kūryboje“, in: Menotyra, 1998, 
Nr. 2, p. 65). Iš tiesų tų metų mikėno piešiniai tiek motyvais (kompozici-
jos krikščioniškos ikonografijos temomis, šokančios merginos, moteris 
su ožka), tiek stilistika labai artimi marcel-Lenoiro darbams (plg. Fumet 
s., Marcel-Lenoir, l’homme et l’oeuvre, cat., [1969]; Marcel-Lenoir 

(1872–1931), cat., montauban, 1994). 
11 galaunė P., Muziejininkonovelės, kaunas, 1998, p. 118–120. 
1933 m. „maldos“ bendrovė išleido šių ir kitų dviejų jonyno raižinių 

krikščioniškais motyvais reprodukcijas. Nors didesnio pasisekimo jos 
nesulaukė, vis dėlto per penkerius metus buvo nupirkta dvidešimt 
egzempliorių („maldos“ b-vė, „gerbiamas Pone Redaktoriau“, in: 
naujoji romuva, 1938, Nr. 45, p. 836).
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darėParyžiujepasitobulinusiųvalstybėsstipendininkų
pedagoginėveikla.
Poto,kaiįdekoratyvinėstapybosbeiskulptūrosdis

ciplinųdėstymąįsijungėUšinskasbeiMikėnas,Meno
mokyklosparodosepastebimaipagausėjosienųtapybos,

vitražobeiskulptūroskompozicijųreliginėmistemomis.
Beabejo,tokiapakraipaatsiradosumokyklosvadovybės
žinia,galnetpaskatinimu.TuometisMenomokyklos
direktoriusIgnasŠlapelisapskritaibuvoįsitikinęs,jog
dailėnegalibūtisavitikslė,betprivalotarnautižmo
gausporeikiams,pirmiausiaaplinkaiapipavidalinti.
Kadtaipteigdamasmąstė irapiekraštobažnytinę
dailę,patvirtina„R.K.Bažnyčiosmenoistorijos“pus
lapiuoseiškeltaspasiūlymas:apeliuodamasįEuropos
šaliųpastangas„atgaivintibažnytinįmeną,užmezgant
nutraukytusryšiussuviduramžiųirbizantiniumenu“,
Šlapelisraginosektivokiečių,šveicarųbeiprancūzų
pavyzdžiuirkurtiLietuvojebažnytinėsdailėsdraugijas
sumokyklomisbeidirbtuvėmis12.
Naujosmokymopakraiposvaisiainetrukopasirodyti.

Jau1935m.apžvalginėjeparodojevisasbūrysMeno
mokyklosabsolventųeksponavokūriniųkrikščioniš
kaismotyvais13.Keletasšiųdarbų–taikonkrečioms
bažnyčiomsskirtiprojektai,kurievėliaubuvoįgyven
dinti14.
Sukrutonetikdailininkai.Jųpastangaspastebėjoir

įvertinoiružsakovas–Bažnyčia.Tiesa,dar1938m.Juli
jaMaceinienė,bandydamanurodytipriežastis,lėmusias
žemomeniniolygiokūriniųgausąLietuvosbažnyčiose,
retoriškaiteiravosi:„Kurirkadabuvoskelbtasbent
kokskonkursasnutapytikokiaibažnyčiaireikalingų
paveikslų?KiekBažnyčiosvadovybėpatikėjobažnyčių
restauracijątikraižinomamgabiammenininkui?Kiek
Bažnyčiosžmonėsirinstitucijosyradavusiosstipendi
jųstudijuotireliginiammenui?“15Pataikytaįskaudžią
vietą.Sunkupasakyti,arMaceinienėskritikaturėjo
kokiosįtakos,bet1938m.rudenįKatalikųveikimocen
trasLietuvoskrikšto550metiniųbeiNepriklausomybės
20mečioprogaįkūrėfondąkrikščioniškammenuiir
literatūrairemti.Tamnumatytaskirtipremijas,rengti
konkursus,materialiairemtimenininkus,propaguoti
krikščioniškopobūdžiokūrinius16.1939m.Katalikų
veikimocentras,norėdamaspaskatintidailininkus
susidomėtikrikščioniškatematika,įsteigėnuolatinę
metinę2000litųdydžiopremijąuždailėskūrinį17.
Originaliųdailėskūriniųpamažugausėjokrašto

bažnyčiose,naujusužsakymusžadėjoartėjantididelių
Kaunošventovių–ŠančiųŠvč.JėzausŠirdiesirPrisi
kėlimobažnyčios–statybųpabaiga.Aršiospermainos
paskatinostiliausnaujoves,arpadėjokeltibažnytinės
dailėsmeninįlygį?
Pavyzdžiui,racionalistinėsPrisikėlimobažnyčios

formosreikalavomoderniosdailės,onacionalinėsšven
tovėsstatusasžadėjotautiniųmotyvųgausą–sunku
įsivaizduotigeresnessąlygasmoderniųformųlietuviš
kosbažnytinėsdailėskūrybai!
1934m.birželio29d.PirmojoLietuvoseucharis

tiniokongresoatidarymoprogapadėtasPrisikėlimo
bažnyčiosakmuo,oliepos1d.iškilmingaipasirašytas
„LietuviųtautosDieviškajaiJėzausŠirdžiaipasiauko
jimoaktas“,kuriamegalutinaiįtvirtintasPrisikėlimo
bažnyčios,kaip„tautosnepriklausomybėsšventovės“,
statusas.Tadrengiantjosįrangosbeipuošybosprogra
mą,įkrikščioniškosikonografijossiužetussiektakuo

jonas juozas Burba. Šv. Antanas su kūdikiu. Lėno bažnyčios 
didžiojo altoriaus paveikslas. 1932

12 Šlapelis I., op. cit., p. 150.
13 Parodos lankytojų dėmesį patraukė savitai stilizuotos Balio 

macutkevičiaus tapybos kompozicijos „kristus jūroje“ (dabar čdm), 
„Pieta“, „Nukryžiuotasis“ (vaižganto kolekcija), iš gipso išlieta Petro 
Aleksandravičiaus skulptūrinė grupė „Prie kryžiaus“ bei cementinė 
„madona“, gipsinis Bernardo Bučo „kristus“, domicelės Tarabildienės 
skulptūrinė „madona“. grafikos skyriuje eksponuotas Antano kučo 
medžio raižinys „kristus prie stulpo“, Telesforo kulakausko ksilografija 
„Nukryžiuotasis“, jono kuzminskio linoraižinys „madona“ (žr. Lietuvių
menoapžvalginėparoda, katalogas, kaunas, 1935).

14 Petro Aleksandravičiaus skulptūrinė grupė su Nukryžiuotuoju 

ir kryžiaus papėdėje suklupusia marija magdaliete, kurios modelis 
buvo išstatytas parodoje, buvo skirta mažeikių bažnyčios didžiajam 
altoriui  (jankauskas v., Ašpatssauneįdomus, vilnius, 1996, p. 47). 
Bernardas Bučas parodoje eksponavo modelį skulptūros „jėzaus širdis“, 
kurią pritaikė dargių šeimos antkapiui Žemaičių kalvarijos kapinėse ir 
daunorių bažnyčios altoriui.

15 maceinienė j., „Ne religiniam menui, bet religiniam šunmeniui“, 
in: naujoji romuva, 1938, Nr. 45, p. 837.

16 Žr. XXamžius, 1938 10 08. 
17 Žr. Lietuvosžinios, 1940 01 27. 
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gausiauįpintiLietuvosvalstybėsbeitautosatgimimą
simbolizuojančiųmotyvų:didysisJėzausŠirdiesalto
rius,kuriameturėjobūtisudėtivisųaukotojųsąrašai,
buvopristatomas„lygarkalietuviųtautossandorossu
Dievu“;sienąužaltoriausketintapapuoštipaveikslu,
vaizduojančiuprisikėlusįKristų,stovintįfone„Lietuvos
senkapiųsupakrypusiaiskryžiais,užkuriųrausvuose
spinduliuosekylaVytis–Lietuvosatgimimas“;įprie
spaudosbeikovųlaikusmaldininkusturėjogrąžinti
skulptūrinėsKryžiauskeliostotysantbažnyčiosstogo
(josegretaKristauskančiųketintavaizduotiir„lietu
viųkentėjimaiužsavotikėjimąirvalstybėslaisvębei
nepriklausomybę“,supasididžiavimupastebint,kad
„tokiekryžiauskeliaibuspirmiejivisamekrikščioniš
kamepasaulyje“)18.
NorsPrisikėlimobažnyčiosstatybaikikaronepa

sistūmėjotiek,kadbūtųpradėtapuoštijosvidų,tačiau
būsimųjųšiosšventovėsdailėskūriniųaprašymaipa
veikėdailininkųkūrybą.Pavyzdžiui,ZenonoKolbos
mozaikosbeisienųtapybosprojektai,eksponuotipa
rodose,buvoskirtibūtenttomstemoms,kuriosatitiko
Prisikėlimobažnyčiosdekoroprogramą.Prisikėlimo
bažnyčiosstatybąpropaguojančiojebrošiūrėlėjera
šoma,kad„milžiniškamepaveiksle“užaltoriaus,ku
riamebuspavaizduotasprisikėlęs„mūsųIšganytojas
didžiausiamesavopergalėsgražume“,matysime,kaip
„keliasiKristussuatvertaširdimi,iškurios
JospinduliaikrintaantlaisvosLietuvos“19.
Šįvaizdąatitinkaapie1939–1940m.Ušinsko
sukurtasBerčiūnųbažnyčiosvitražas„Jėzaus
širdis“,kuris,beje, liudija,kadmodernioje
lietuviųbažnytinėjedailėjeprigijo„tautinio
stiliaus“kūrybosprincipai,paremtilietuviškų
atributųbeiornamentųtaikymu.
Apžvelgęketvirtodešimtmečiodailininkų

kūrybospanoramą,matysime, jogmoderni
stilistikaįsitvirtinolietuviųreliginėjedailėje.
Tačiaubažnyčiųerdvėsetokiųkūriniųbūta
nedaug.Vienapriežasčių,beabejo,buvota,
kad,ieškantdekoratoriaus,dažniaužvalgy
tasinetalento,betpažįstamovardo.Ypač
provincijojepirmenybėbuvoteikiamaišsavos
parapijoskilusiemsargyvenantiemsdailinin
kams.BernardasBučas irJuozasZikaras,
dirbęPanevėžyje,atlikoužsakymųvietinėms
šventovėms,VincasDilka,darbūdamasMeno
mokyklosmokinys,dekoravogimtųjųapy
linkiųNaujamiesčiobažnyčiossienas,VincasGrybas
kūrėaltoriusJurbarkokraštobažnyčioms.Kaikurie
tųdarbų,kaipBučo„Šv.Aloyzas“PanevėžioŠv.Petro
irPovilobažnyčiosšventoriujearZikaro„Šv.Jurgis“

Paįstriobažnyčioje,netneminimijųautoriųkūrybos
apžvalgose,nesgeriausiuatveju liudijaamatininko
sugebėjimus,onemeninįtalentąbeiambicijas.Užsa
kymųtrūkumunegalėjoskųstisirmeninįišsilavinimą
turėjękunigaibeivienuolės.Bažnytinėsdailėssrityje
ganaintensyviaidirboMenomokyklosabsolventasta
pytojaskunigasPijusBrazauskas.KaunoŠv.Antano
bažnyčiosdekorodarbaibuvopatikėtividutiniųme
niniųgabumųkuniguiJurgiuiJankevičiui.Savotiška
Kaunoarkivyskupijos„rūmų“dailininketapovienuolė
kazimierietėsesuoLeonarda–MarijonaŠmulkštytė.Ji
buvovienapirmųjųMenomokyklosskulptūrosskyriaus
absolventų,pagarsėjoantkapiniupaminklumirusiems
Marijampolėsateitininkams,onuo1933m.ikikaro
kūrėmonumentalųskulptūrinįansamblįarkivyskupo
JuozapoSkvireckopakaunėsdvareLinkuvėlėje.
Žinoma,kiekvienasšiųkūriniųįdomuskaipvietos

įžymybė,betkaipmoderniosbažnytinėsdailėspavyz
džiusjuossunkuvertintijauviendėlto,kaddaugiauar
mažiauatsižvelgdamiįužsakovųpageidavimus,autoriai
sekėXIXa.bažnytinėsdailėstradicija.Tačiaubūtent
tokiadailėbuvoįprastabeidėltomielairdaugumos
tikinčiųjų,iružsakovųakiai.
„Nuskurdintos“formos,priekuriųpamažupradėjopri

prastidailėsparodųlankytojai,katalikiškoješventovėje,
ypačLietuvoskaime,atrodėsvetimos,netatšiaurios.

Lėnobažnytkaimyjeiškilusiaipaprastų,racionalizmui
artimųformųŠv.Antanobažnyčiaivienasjosstatybos
rėmėjų,prezidentasAntanasSmetona,padovanojodi
džiojoaltoriauspaveikslą,vaizduojantįšv.Antanąsu
Kūdikiu.ŠiJonoJuozoBurbosnutapytadrobėgalibūti
interpretuojamakaipvienaretųbeiautentiškųnaujojo
daiktiškumoapraiškųtarpukarioLietuvosdailėje.Tiesa,

sofija Pacevičienė. kalėdų naktį. Reprodukcija „Židinyje“, 1937, Nr. 12

18 Tėvynėsgarbei, kaunas, 1939, p. 3.
19 ibid., p. 2–3.
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paveikslasdarokiekbaugųįspūdį:tikroviškosdetalės
paslaptingoje irealiojeerdvėje,keistospersonažųiš
raiškos,monumentaliosfigūrosnetikėtaidinamiškomis
pozomis.Likusišventovėsinterjerodalisapipavidalinta
pagalbendruomenėsskonįbeistiliaussampratą.Baldai
beikryžiauskeliostotysyrapaprastimasinėsgamybos
dirbiniai,ošventovėssienųdekoras–išdidintikaimiškų
audiniųbeijuostųraštai–būdingasvietiniųmeistrų
kūrinys,perteikiantistuometinętautiniostiliaussam
pratą.Burbospaveikslasšiojeaplinkojeištiesųatrodo
kaipkeistasįsibrovėlis.
Ornamentinėstilizacija,nepaisantbandymųkriti

kuotišįformostraktavimobūdą,buvoplačiaipapli
tusitometodailėje,irbūtentšiuopavidalumoderni
stilistikapirmiausiaplitobažnytinėjedailėje.Tokie
darbai,kaipgausiaiornamentuotaBučoskulptūrinė
kompozicija„Jėzausširdis“(1934–1935),kuriosvienas

variantasiškiloantDargiųšeimoskapoŽemaičiųKal
varijoskapinėse,okitasbuvoįkomponuotasDaunorių
bažnyčios(Ignalinosraj.)altoriuje,žiūrovamsatrodė
saviirsuprantami,nespriminėkaimiškųmedžiodir
biniųdekorą.Kitavertus,artdecoepochojejiebuvo
modernūsbeisavalaikiai.Visdėlto,vertinantnaujo
vesbažnytinėjedailėje,svarbusargumentastebebuvo
„lietuviškumas“.
Todėlsuprantama,kodėlkaiplietuviškaskūrinys

interpretuotabizantinętradicijąparafrazuojantiMi
kėnomozaikaStudentųbažnyčiai,jostautinįpobūdį
aiškinantmedžiagoskilme:matmozaikasudėta iš
įvairiaspalvioLietuvoslaukųgranitoskaldos.Vaikiškos
knygelėsiliustracijąprimenantįSofijosPacevičienės
paveikslėlį„Kalėdųnaktį“–būdingąartdecokūrinį,
kuris,beje,buvoreprodukuotas1937m.dvyliktame
„Židinio“numeryje,įvertinęskaipmodernausreliginio
menopavyzdį,kunigasKazimierasJasėnassavo„Meno
istorijoje“tvirtino:„Visimotyvaipaimtiišlietuviųliau
diesmeno:apdarai,krėslai,ąsotis,užkabos,groteliai,
pažiobėsornamentai,audiniai,mezginiaiirsiuviniai.
Netkabantilempaatmenamūsųkryžiųstruktūrą,o
šv.Panelėtipingąlietuvaitę“20.Netgisupažindindamas
LietuvospublikąsunaujuEuropojeplačiaižinomo
skulptoriausJacoboEpsteinokūriniu„EcceHomo“
(1934–1935),KarolisVairasRačkauskassiekėpateikti
jįper„lietuviškumoprizmę“:akcentavo,jogypačvertas
susidomėjimošiosskulptūrospanašumasįlietuviškus
„smūtkelius“,irragino–„stebėkiterankas,kojas,erš
kėčiųkarūną“21.
Kitavertus,norsliaudiesmenasbuvosuvokiamas

kaippagrindinistautiškumošaltinis,tačiauketvirto
dešimtmečiopabaigojebažnytinėsdailėsmodernaus
stiliausteoretikaibeijokūrėjaišįpalikimąišvydokiek
platesnėjeperspektyvoje.Kaipvienąprimityvoformų,
kaipnuoširdausreliginiojausmoraiškospavyzdįvertinti
liaudiesmenąskatinotiekmodernizmuibūdingasauten
tiškumosiekis,tiekbažnytinėsdailėsatnaujinimosąjūdį
lydėjęsdvasingumotroškimas.Būtenttokiuaspektu
liaudiesmenopalikimoreikšmę,formuojantmodernų
lietuviškąbažnytinėsdailėsstilių,kėlėIgnasŠlapelis.
„Jeikritiškasmūsųkaimoskulptūrosįvertinimasyra
labaisudėtingasirtebelaukiasąmoningųdarbininkų“,–
rašėjis,–„taireliginėjųreikšmėdaugaiškesnė,irjie
yrageramokyklareliginiammenuikurti.Mokytisiš
jųteks[...]įsižiūrintįjųkuklumą,paprastumąirnuo
širdumą,ištokylantįirįdvasinimą“,neužmiršdamas

Bernardas Bučas. jėzaus širdis. 1934–1935. statula pritaikyta 
dargių šeimos antkapiui Žemaičių kalvarijos kapinėse ir 
daunorių bažnyčios altoriuje

20 jasėnas k., Visuotinėmenoistorija, t. 3, mintauja, 1938, p. 616. 
Beje, prancūzų kalba išėjusioje benediktinų vienuolio kunigo Roulino 

studijoje apie modernią bažnytinę dailę reprodukuota vieno lietuvių 
„nacionalinio stiliaus“ kūrėjų Petro Rimšos statulėlė „Naktis“. jos paviršių 
dengiančius raštus, kurie Lietuvoje gretinti su liaudiškų medžio drožinių 
ornamentika, knygos autorius lygina su bizantiškais reljefais. Pagyręs 
Rimšos meistriškumą, jo statulėlę tėvas Roulinas įvertino kaip elegantišką 

bei šiuolaikišką Švč. m. marijos atvaizdą, galintį tapti prasmingu bei 
įtaigiu modernios šventovės dekoro akcentu (Roulin d. E., nos eglises, 
[b. v.], 1938, p. 737–735).

21 k. v-as, „Epšteino „Ecce homo““, in: Literatūrosnaujienos, 
1935 03 15.

22 Šlapelis I., op. cit., p. 149.
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pridurti,kad„taspatspasakytinairapiemūsųmedinių
raižiniųreliginęprasmę“22.Jauniausiosdailininkųkar
tospožiūrįįprimityvoreikšmęšiuolaikinėjemeninėje
kūrybojeperteikėPauliausAugustinavičiausįspūdžiai
išŠiuolaikinioreliginiomenoparodosParyžiausDeko
ratyviniomenomuziejuje.PasitelkęsXVa.miniatiūrų
pavyzdį,jistikino„Naujosiosromuvos“skaitytojus,kad
menokūrinio„naivumo“nederapainiotisu„natūraliuo
ju,kasdienišku“naivumu:„Tikrasisnaivumas,kaigiliai
kenčiantisielarandabaltumoirjuodumosusikryžiavime
dvasiosirkūnokovą,kaipštaigenijalusisRouault“23.
Chagallokūryba,pasakapžvalgininko,„yrajungtistarp
žemėsirdangaus“,nesdailininkas„keliaujamėnulio
irsaulėskeliais irklausosivaikiškųjųpaslapčių“,o
„kūrybojepabrėžiamintiesperdavimąpačiupapras
čiausiunaiviškiausiubūdu,kurisvisomsmasėmsyra
tikraiprieinamasirveikiakiekvienosielą“.Augustina
vičiusšiuoseįspūdžiuoseišsakėirsavąjįmeninįcredo, 
irpatvirtino,kadLietuvojegirdimosbažnytinėsdailės
sąjūdžiodalyviųmintysapiebūtinybęsu
grąžintibažnytineidaileiakademizmobei
romantizmolaikaisprarastądvasingumą.
Įkandindidžiųjųsąjūdžioteoretikųtaiteigė
Lietuvojegausėjantysjoentuziastai.1939
m.„Draugijos“žurnalebažnytinėsdailės
problemasgvildenęsPranasTamošaitis
vienamestraipsnių,bekitako,tvirtino,
kadpaprastosšiuolaikiniomenoformosyra
dvasingesnės,nes„perskurdžiuspavidalus
irreliginėidėjadažnaiprabylalaisviauir
giliau“,pridurdamas,jog„formagalibūti
nettyčiaskurdinamairiškraipoma,kad
gyviauapsireikštųpati idėja“24.„Papras
tosformos“amžininkųsupratimureiškė
nevienprimityvostilizacijas.Viktoras
Vizgirda,samprotaudamasapiemodernią
religinędailę,nurodė,kadMaurice’oDenis
„grįžimasprieforentiečių,paprastumasir
nuoširdusnaivumas“atnaujinoreliginįme
ną25,irpastebėjoGeorges’oDesvalliêres’o
kūrybosįtakąXXa.dailininkamsieškant
menereliginiojausmo,misticizmoišraiškos,
patvirtindamas,kadlietuviųdailininkams
simbolizmo,neoklasicizmobeiekspresioniz
mopatirtisbuvoįvairiapusiškaiaktuali.
Beje,Lietuvospublikaigalimybęsusipažinti
sumodernios,simbolizmubesiremiančios

religinėsdailėsklasikasuteikė1939m.surengtapran
cūzųmoderniojomenoparoda,kuriossalėseekspo
nuotosDenis’odrobės„Šv.Sebastijonokankinystė“ir
„VakarienėkelyjeįEmausą“.JuozasKeliuotistaproga
priminė„Naujosiosromuvos“skaitytojams,jogDenis
yrašiuolaikinioreliginiomenokūrėjas,„stovįsšalia
G.RouaultoirG.Desvalliê res’o“26.Žurnalasjaubuvo
juossupažindinęsirsupastarųjųautorių,irsuitalų
neoklasicizmoatstovoGisbertoCerachini,irsuvengrų
dailininko,vadinamosios„Romosmokyklos“atstovo
PãloC.Molnãrotapyba(šioautoriausdarbai–vengriš
kaitalųneoklasicistinėsreliginėsdailėsversija–1938
m.eksponuotiVytautoDidžiojoKultūrosmuziejuje
veikusiojevengrųdailėsparodoje,okompozicija„Ma
rijosgimimas“nupirktaČiurlioniogalerijosrinkiniui).
Sunkupasakyti,kokiąįtakądarė„Naujosiosromuvos“
propaguotiautoriailietuviųdailininkųieškojimams,
norspanašu,jogValeškosreliginioturiniokompozicijos
(pvz.,„Pieta“,reprodukuota1940m.„Židinio“trečiame

kauno Šv. mikalojaus benediktinių bažnyčios presbiterija su domicelės 
Tarabildienės altoriumi ir Liudo Truikio vitražais „Adoruojantys angelai“.
Arūno Baltėno nuotrauka

23 Augustinavičius P., „modernusis bažnytinis menas“, 
in: naujoji romuva, 1939, Nr. 5, p. 109.

24 Tamošaitis P., „Apie religinį meną“, in: draugija, 
1939, Nr. 24, p. 1275. 

25 vizgirda v., „modernizmas tapyboje“, in: Lietuvos 
aidas, 1940 02 20.

26 keliuotis j., „moderniojo prancūzų meno paroda“, 
in: naujoji romuva, 1939, Nr. 6, p. 129.
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numeryje)liudijabūtentpažintįsuDesvalliêres’otapyba.
Akivaizdu,kadjauniejiskulptoriai(AlfonsasJanulis,
AleksandrasMarčiulionis)krikščioniškosikonografijos
siužetusvaizdavoparafrazuodamineoklasicizmobei
artdecoplastinėsraiškospriemones.Deja,nėvienam
jauniausioskartosdailininkuinepavykopasireikšti
bažnytinėsdailėskūrybojeirplačiauįtvirtintimoder
niąraiškąšiojesrityje.
Benevienintelisbrandus,stilistiškaivientisasbei

įtaigusmoderniosbažnytinėsdailėspavyzdystarpu
karioLietuvojebuvoKaunobenediktiniųŠv.Mikalo
jausbažnyčia,tiksliau,naujasjosdekoras.Šigotikinė
bažnyčiapertvarkyta1937–1938m.,siekiantpritaikyti
jąamžinajaiŠvč.Sakramentoadoracijai.Barokinių
formųdidysisaltoriusperkeltasįAriogalą,ojovietoje
pastatytaspaprastasstačiakampisstalassuDomice
lėsTarabildienėssukurtuKristausveidobareljefiniu
atvaizdupriekyje.PagalLiudoTruikioprojektąpaga
mintivitražaipresbiterijoslanguosenetiksuteikėpa
pildomosprasmėsaltoriųsupančiaierdvei(vitražuose
pavaizduotiadoruojantysangelai),bet irpripildė ją
mistiškosmelsvosšviesos.Kituoselanguosebeivie
nuoliųchoroarkose įtaisytispalvotiornamentiniai
Bičiūnovitražai,parafrazuojantyskaimiškųskrynių
dekororaštus.Presbiterijąnuolikusiosbažnyčiosdalies
atskyrėlengvadekoratyviaistilizuotųformųmetalinė
pertvara,ovidiniųdurųvietojebuvoįtaisytiažūriniai
metalovartai.Modernūselementaidarniaiįsiterpėį
istorinęaplinką,padėjosupaprastintibeisureikšminti
senosiosbažnyčiosvidausįrangąbeidekorą.
Ketvirtodešimtmečiokultūrosgyvenimorealijos,

tuometinėsbažnytinėsdailėsbūklė(irtokspavyzdys,
kaiprekonstruotaKaunoŠv.Mikalojausbažnyčia,ir
parodoseeksponuotireliginioturiniojaunųjųdailininkų
darbai)liudijo,jogPranasTamošaitisturėjopagrindo
1939m.„Draugijos“puslapiuoseskelbti:„Mesatbunda
meirpradedamegalvotiapiemūsųkrikščioniškojomeno
uždaviniusirpareigas.Mespradedamegiliaugalvotiir
pradedamesuprastisavolaikomenininkus,mesneuž
sidaromenuomoderniosioskultūros,kiekjituriryšio

sukrikščioniškąja“27.Kitavertus,joentuziazmasbuvo
pernelygoptimistiškas.Apžvelgusplatesnętarpukario
Lietuvosbažnytinėsdailėspanoramą,akivaizdu,kad
bažnytinėsdailėsmodernumobeimeniškumoproblema
tebelaukėsprendimo.
Šioklausimosvarbąbeiaktualumąsupratonemaža

daliskultūrosveikėjų,betsvarbupastebėti,jogketvirto
dešimtmečiopabaigojeapiebažnytinėsdailėsmeninį
lygį,galimybeskontroliuotibažnyčiųstatybąbeimeni
nęįrangąįkandinintelektualųbeimenininkųprabilo
irBažnyčiosatstovai.„Draugijos“žurnale1939m.pa
sirodėbentkeliospublikacijosapiebūtinybępažaboti
mėgėjiškumądekoruojantbažnyčias.Ragintasteigti
vyskupijųbažnytiniomenokomisijas,krikščioniškome
nodraugijas,kauptikurijosesavotiškąprojektųfondą,
kuriuogalėtųnaudotiskunigai,sumanęstatytibažnyčią,
kleboniją,parapijossalę28.Tiesa,Tamošaitis,kolbus
imtasirimtesniųpriemonių,siūlėkunigams,saugantis
reklamosvilionių,nuolatmintysekaipmaldąkartoti
žodžius:„Viešpatie,ašmyliuTavonamųgrožį“29.Tačiau
buvoimtasiirpatikimesniųpriemonių.PrieStatybos
irsauskeliųinspekcijos,tvirtinančiosnaujųpastatų
projektus,pradėjoveiktidailėskomisija,kuriosnariai
meniniuaspektusvarstėbažnyčiųprojektus30.Bandyta
ugdytiprovincijosvisuomenėsskonį,pratinantžmones
priemodernausstiliausbažnytinėsdailės.Dėltoreligi
nėskompozicijosbuvoeksponuotosLietuvosdailininkų
sąjungosrūpesčiusurengtojekilnojamojeparodoje,kuri
1940m.pradžiojekeliavopoLietuvosmiestusirbuvo
parodytaŠiauliuose,Telšiuose,Panevėžyje.
Nevienšiepirmiejižingsniai,betirkarometųdai

lininkųkūryba(UšinskoirTruikiodarbaiŠvč.Jėzaus
ŠirdiesbažnyčiojeKaune,UšinskovitražaiBerčiūnų
bažnyčiai),norssunkiomissąlygomis,pratęsėtarpuka
riodailėskryptįbeipaliudijo,jogsąlygospermainoms
buvosubrendusios.Tačiaušiuolaikiškostiliauslietuvių
bažnytinėdailėplačiauišsiskleidė,deja,nebeLietuvoje,
ošalyse,įkuriasnubloškėkraštodailininkuspokario
emigracijosbanga.

27 Tamošaitis P., „dabartinė krikščioniškojo meno būklė“, in: draugija, 
1939, Nr. 17, p. 840. 

28 Plg. k. k-tis, „Tvarkytinas reikalas“, in: draugija, 1939, Nr. 16, 
p. 904. 

29 Tamošaitis P., op. cit., p. 838.
30 Pavyzdžiui, 1939 05 10 galaunė buvo kviestas dalyvauti komisi-

jos posėdyje, kurio dienotvarkėje buvo kučiūnų, smilgių ir Žaliosios 
bažnyčių projektų svarstymas. 1940 06 03 jis gavo kvietimą svar-
styti Pilviškių ir stemplių bažnyčių projektus (čdm archyvas, Pauliaus 
galaunės fondas).
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„kaip normaliam krašte...“

IRENAVAIŠVILAITė

pastaBos

JaugerądešimtmetįLietuvospolitikų
irpaprastųpiliečiųkalbosebeiraštuo
semirgafrazės„kaipvisamecivilizuo
tamepasaulyje“,„kaipVakaruose“,
„kaipnormaliamkrašte“...Tomisfra
zėmisnorimapraneštiapiekažką,kas
Lietuvojeyrakitaip:„necivilizuota“,
„nevakarietiška“ir–„nenormalu“.Itin
dažnaitaiplyginavidutinėsirvyres
nėskartoslietuviai,norsirjaunimui
tokioskalbosnėravisaisvetimos.
„Civilizuotumo“ar „normalumo“

kriterijaigalibūtitiektikrovėjenu
žiūrėti,tiekišsigalvoti–pavyzdžiui,
ne itinseniai sukeliųpolicija su
sirėmęsparlamentarasaiškino,kad
civilizuotamepasaulyjeeismasdėl
tarptautiniųpolitiniųrenginiųne
ribojamasiružsieniosvečiųpolicija
nelydi...Kurivalstybėyrapasiekusi
tokįcivilizuotumolygį,politikastaip
irnepasakė.Panašiųtvirtinimųpri
siklausiusnorisisudaryti„Civilizuoto
pasaulioatlasąiraprašymą“–kažką
panašausįankstyvųViduramžiųat
lasus,vaizdavusiusamazonių,ciklopų
irantipodųkraštus.
Tiesa,idealiosvalstybėsarnetidea

liospasauliodaliesvaizdinysnėrajoks
išskirtinisdalykas.Tokievaizdiniai
senikaipirpatižmonija–pakaktų
paminėtiAtlantidą,kunigoGianni
žemę,Eldoradą,Utopiją...Kartais
idealuspasaulissugalvojamas,kar
taisnukeliamasįlabaitolimąrealią
vietą–pavyzdžiui,bizantiečiaiidea
liaisutvarkytavalstybemanėesant
Kiniją.
Dažnai irvisainetolimoje,neblo

gaipažįstamojevisuomenėjeideali
zuojamatai,kostingasavoje.Italai
aukštinaDidžiosiosBritanijosteisinę
sistemą,JAVteikiamasgalimybes
praturtėti,vokiečiųorganizuotumą.

Britųarvokiečiųkultūrosegyvuoja
Viduržemiovisuomenių,kuriosežmo
nėsnesusvetimėję,artimigamtaiir
todėllabailaimingi,mitai.
Tačiau lietuviaipernelygdažnai

apibrėžiakiturmatomąidealąarpa
vyzdįkaip„normalų“,osavokraštą
kaip„nenormalų“.Tokspožiūrispa
plitęs–sujuosusiduriirtroleibuse,
irinternete,irSeimoposėdyje.
Paplitusioskalbosapievienokįar

kitokįLietuvos„nenormalumą“liudija
nepasitenkinimąsavokraštu,įsitiki
nimą,kadjisyra„prastesnisužkitus“.
Tokia„liaudiesnuomonė“leidžiapoli
tikamspriešprieša„normalivalstybė
–Lietuva“remtisdemagogiškai,kai
pritrūkstakitųargumentų.
Priešdešimtmetįtokiųargumentų

buvonegirdėti–jieatsiradojaune
priklausomojeLietuvoje.Sociologai
galėtųtiksliaupasakyti,kuriaisme
taisįvykopersilaužimasirpasikeitė
kasdieniožmoniųkalbėjimoapiesavo
gyvenamątikrovętonas.Nepasitenki
nimuipriežasčiųnestigo–pradedant
pir mo  mis de mok ra ti jos pa tir ti mis, 
taigipolitinekovairpralaimėjimais,
baigiant ekonominiųpasikeitimų
sunkumais.Tačiau,manonuomone,
požiūrisįsavokraštąkaipį„nenor
malų“atsiradonetiekdėlobjektyvių
priežasčių,kiekdėlkaikuriųmūsų
atskaitossistemosypatumų.
SovietųSąjungojelietuviaijautėsi

daugpranašesniuždaugumą,jeine
užvisas tosvalstybės tautas.Tai,
kasLietuvojeatrodėnepriimtina,
buvopriskiriamarežimui,svetimai
įtakai,žodžiu,išoriniamsdalykams.
PanašiaiįLietuvąžiūrėjoirišeivija.
Nepriklausomybė tapošaltudušu.
Nusikaltimai,korupcija,neteisybės
neišnykokartususovietiniurežimu

irsvetimaokupacija.
ŠaliaBaltarusijosarRusijos,nekal

bantapieKazachiją,Lietuvaatrodė
„vakarietiška“.Buvopaplitęsįsitiki
nimas, jogkaitikatsirasgalimybė,
perlabaitrumpąlaikąLietuvataps
„visiškaisVakarais“.Tikrassusidūri
massuVakaraispranašumojausmą
pakeitėnepilnavertiškumu.IšRytų
įVakarusperstatytameveidrodyje
pamatėmesavoraukšlesirtrūkumus,
apiekuriuosnetneįtarėme.„Greito“
pasikeitimoiliuzijairginetrukopra
nykti.Dažnasišmūsųnebežinome,
kąmanytiapiesavokraštą–išskyrus
tai,kadjis„nenormalus“.
Tamegalvojimenegalvojimesu

mišędaugybėdalykų.Labaisvarbią
vietąmūsųsavimonėje tebeužima
seni irnaujesni „lietuvybės“štam
pai ir idealai,gauti iš
tėvųirsenelių–krepši
niopatriotizmas,idėjos
apieLietuvos ir lietu
viųišskirtinumą.Esame
„paskutiniaipagonys“,
kalbantys seniausia
indoeuropiečiųkalba,
gyvenantys„tikrajame“
Europoscentre...
Lietuvosužsienioreikalųminis

terijos irkitųvalstybės institucijų
parengtuoseLietuvąpristatančiuo
seleidiniuosegausunuotraukų iš
„Skambaskambakankliai“ festiva
lio–tautiniaisdrabužiaisapsirengu
siosmoterys,merginosirmergytės,
ugniesgarbinimoapeigos,Joninės,
Užgavėnės,gintariniaipapuošalaiir
linodrobės...Tikrasbuitiesmuziejus...
Kodėlnorimekitiemssavetaipprista
tyti?Galdėlto,kadgiliaipasąmonėje
taiiryramūsųidealas?Kąbendratie
dainųšventėspaveikslėliaiturisumū
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sųgyvenimu?Irkąmūsųgyvenimas
turibendrasufolkloriniųansamblių
festivaliu?Arnetaipmūsųišskirti
niskitoniškumastampamenkaverčiu
nenormalumu?
Darvienasritis,kurtikrovėirmūsų

visuomenėsidealaikarčiaiatitrūkę–
politikairviešasisgyvenimas.Nau
jųpavyzdžiųatsirandakiekvieną 
dieną,t.y.beveikkasdienkasnors
pranešaapiekokionorspolitikoar
administratoriausprasižengimąar
viešumoniškilusiąydą.Atrodo,kad
tokiųžiniųsrautasvisaibaigiapalauž
tižmoniųpasitikėjimąjaunapolitine
Lietuvosklase.Irinteligentamsnesve
timaliaudiškopolitikavimoišmintis
visdažniaukartoja„visi jie tokie“,
sulygindamaprastąvienopolitiko
būdąsuakivaizdžiainešvariaiskito
darbais,išprincipodiskredituodama
patįpolitikoaradministratoriaus
darbą.
Šiamepaviršutiniškumeištikrųjų

slypipožiūris,kurįgalimapavadinti
paaugliškažmogaussamprata.Tei
giantis„visi jietokie“nepripažįsta,
kadjisirgi„toks“–taiyra,kadvisi
esameblogiopažeidžiami,kadapienė
vienąišmūsųnegalimarimtaipasa
kyti„jis(arbaji)totikrainepadarys“.
Visi turimeydų,visinusikalstame
–nuolat–kitiemsžmonėms.Nevisi
pažeidžiameįstatymus,betatrodo,
kadpolitikokompromitacijaikartais
pakankatikjovaikųnusižengimų.
Susidaroįspūdis,kadįvairiausipa

reigūnaineskiriasavosilpnybiųnuo
rimtųnusižengimųir,pastariesiems
iškilusįšviesą,griebiasidemagogijos.
Kadangipareigūnainėrajokiaypatin
gažmoniųrūšis,jie,matyt,tikiškeliaį
viešumąpaplitusiusvisųmūsųelgesio
štampus.Jeirimtaižiūrėtumeįkad
iršiaismetaisgirdėtuspolitikųpasi
sakymusapiesavoarkitųatsakingų
asmenųelgesį,galėtųsusidarytiįspū
dis,kadLietuvosžmonėstikrainežino,
kokiepoelgiaiyrasmerktini,okokie
–ne,nesdėltonuolatvykstaginčaiir
netrašomoskolkasdartikpolitikams
skirtoselgesiotaisyklės.
NepriklausomosLietuvosviešosios

nuomonėsistorijayranesibaigiančių
nusivylimųvisuomenėsveikėjaisis
torija.Manau,kadtienusivylimai
labaiprisidedaprieprastoslietuvių
nuomonėsapiesavokraštą.Betkiek
tųnusivylimųištikrųjųliudijatam
tikrąsupratimąapiežmogų?
Tainegailestingassupratimas,ne

pripažįstantisžmogauspažeidžiamu
mo,jopolinkioklysti.Todėlsuklydu
siejipasmusišpaskutiniųjųnepripa
žįstasavoklaidų,nesapgailestavimas
yrasuvokiamaskaippralaimėjimas.
Šitokskategoriškumasirnetikroviš
kasidealizmaslabaitrapūs,susidūrę
sutikrovejienesunkiaivirstaciniška
dviveidyste.Savosklaidosirnuodė
mėspradedamosslėptiužgarsiųir
„didelių“frazių,kuriomiskalbantieji
irklausantiejiištikrųjųnetiki.
Išmūsųžmogausvertinimoyrabe

veikišnykusi„dorybės“sąvoka.Pats
žodisdaugeliuisiejasisušventeiviš
kumu,sukažkuo,kasnegyvairneį
gyvendinama.Kas,benaujųjųamžių
politiniųteorijųžinovųirdominikonų
vienuolių,galėtųišvardytinorskelias
dorybes,oypačpuošiančiaspolitiką?
Norėdamikąnorsgerapasakytiapie
kitąžmogų,dažniausiaisakome,kad
jisprotingas,išsilavinęs,nuoširdus.
Pastaruojumetudažniauišgirstame
sakant„padorus“,betkalbantiejišią
sąvokąvartoja turėdami omenyje
tamtikrųtaisyklių,beveik–etiketo
laikymąsi,norsžodis„padorumas“ir
yrasusijęssu„dorybe“.
Bedorybėsatskaitossavasirkitų

elgesys lieka tartumbehorizonto,
mesprarandamesugebėjimąatpa
žintidorybėspriešybę,susiklosčiusį,
įsišaknijusį,nuolatžmogauselgesyje
matomąblogiopasirinkimą–ydą.
Omūsųsituacijojesvarbiausia,kad
nevertinamasgerodarymas,aktyvi,
kurianti teigiamaveikla.Netpati
sąvokaišsikreipė–„darytigera“mūsų
kalbareiškiavisųpirmarūpintisvarg
šaisirseneliais,žodžiu,sušelpti,duoti
išmaldą,kąnorspaaukoti...
Mumyseglūdilabaistiprusnoras

vertinti irteisti,tačiaunetekusat
skaitostaškųtasvertinimastampavis

pastaBos

chaotiškesnis,gyvenimassusijaukia.
GaldėltoLietuvojetaippastebima
„tvarkos“nostalgija.Tas „tvarkin
gas“,kažkuresantispasaulis,kurio
kontūrusgalima įžiūrėti žemiečių
kalboseirraštuose,yra„normalus“,
jamegaliojaaiškiostaisyklės,kurių
laikomasi,politikaiyrasąžiningi,
geriejiapdovanojami,blogiejinubau
džiami,darbštuoliaigyvenalaimingai
irpasiturinčiai,nesąžiningiejisėdiuž
grotų,spaudayralaisva,policijane
korumpuota.Visataivykstasavaime,
„normalumą“garantuojakažinkokia
išorinėjėga.
Jaukurislaikasįvairiuoselietuviš

kuoseinternetopuslapiuosevyksta
aistringiginčaiapieLietuvą,kuriuose
dalyvaujaLietuvojegyvenantieji ir
išjosišvykusieji.Emigrantaidažnai
metaargumentą,jogtikišLietuvos
išvykę,atsidūrękitamekrašte, jie
tapoirpasijuto„normalūsžmonės“.
Netsutinkant,kadsvečiamekrašte
galimarastigeresnesdarbosąlygas,
didesnįatlyginimą,palankesnįkli
matą,įvairesnęvartojimopasiūlą,vis
dėltosunkuįsivaizduoti,kaiptokie
išoriniai,teguirsvarbūsdalykai,gali
išesmėspakeistižmogaussavijautą.
Neabejoju,kadšitaiteigiantiejiištik
rųjųpanašiaiirjaučiasi,betmanau,
jogtaipatsitinkatodėl,kadsvetima
mekraštesuveikiakažkaspanašaus
į„atostogųsindromą“–atvykėliams
nereikiarūpintistokraštoateitimi,
jienedalyvaujaneitautinėje,neivie
tinėjepolitikoje.Imigrantoproblemos
tikadministracinės irekonominės:
netišpradžiųsunkiauversdamasis
galiramiaiužsiimtisavoreikalais,
stengtispritapti,t.y.atitiktitamtik
rusreikalavimus,įsikurti,supanašėti
suvietosgyventojais.Ovisaskitas,
„didžiąsias“visuomenėsproblemas
sprendžiakažkaskitas...
TamtikramekonteksteLietuvos

visuomenėyravisai„normali“visuo
menė–jigyvenalabaisudėtingąper
einamąjįlaikotarpįirdarneapsiprato
sumintimi,kadpatiturinuspręsti,
kasjiyra,irkadpatiyraatsakinga
užtai,kokiabus. 
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apžvalga

Išpažinimų pripažinimas

PAULIUS SUBAČIUS

Sei me svars tant Lie tu vos Res pub li kos 
religiniųbendruomeniųirbendrijų
įstatymą (1995 m.), be ne dau giau sia 
gin čų ki lo dėl tra di ci nių re li gi jų sam
pra tos, į šią gru pę įtrauk ti nų ben dri jų 
skai čiaus ir vals ty bės lai ky se nos jų 
at žvil giu. Par la men ta rai, siū lę vi sų 
iš pa ži ni mų ly gia vą, ne pa jė gė at rem ti 
įsta ty mo ren gė jų ar gu men to: re ligi
nes or ga ni za ci jas į tradicines ir kitas 
skirs to Kon sti tu ci jos 43 straips nis. 
Pri im tas įsta ty mas kon sta ta vo, kad 
tra di ci nė mis lai ko mos de vy nios re ligi
nės bend ri jos, be i nu ma tė ga li my bę 
ben  druo me nėms, tei sė tai vei kian
čioms ša lyje il giau negu dvi de šimt 
pen  keris me tus, kreip tis į Sei mą, 
idant jos bū tų pri pa žin tos „kaip Lie
tu vos is to ri nio, dva si nio ir so cia li nio 
pa li ki mo da lis“ (6 str.1). Par la men to 
ir dar bo gru pės ku lu a ruo se kal bė ta, 
kad pas ta ro ji nuo  sta ta la biau siai tai
ky ti na dar prieš  ka ry je su vals ty bės 
ins ti tu ci jo mis teisi nius san ty kius pa
lai kiu sioms krikš čio niš koms de no mi
na ci joms – bap tis tams, me to dis tams, 
ad ven tis tams. Tik pra ėjus tre jiems 
me tams po įsta ty mo įsi ga lio ji mo, 
1999 m. pra džio je, Lietuvosevange
likųbaptistųbendruomeniųsąjunga 
pir mo ji įtei kė pra šy mą Sei mui, ir tik 
šių me tų gegu žės 17 d. par la men ta rai 
ben dru suta ri mu pri ta rė nu ta ri mo 
„Dėl Vals ty bės pri pa ži ni mo su tei kimo 
Lie tu vos evan ge li kų bap tis tų ben d ruo
me nių są jun gai“ pro jek  tui2, im da mie si 

ofi cia lios jo svars ty mo proce dū ros.
Ar toks pat il gas ke lias lau kia ir ki tų 

pra šy mus Sei mui 1999 m. pa bai go je ir 
2000 m. įtei ku sių ben dri jų – Lie tu vos 
jungtinėsmetodistųBažnyčios bei Lie
tuvosNaujosiosapaštalųBažnyčios? 
Ko kie tei si niai vals ty bės pri pa ži ni mo 
pa da ri niai? Ko iš šio sta tu so ti ki si pa
čios re li gi nės ben dri jos? Pra dė ki me 
nuo to, kad bap tis tų ben druo me nių 
Są jun gą pri pa žin ti ne bu vo jo kių ob jek
ty vių – tei si nių – kliū čių. Pir ma bap
tis tų ben druo me nė Klai pė do je su si kū
rė 1841 m., po de šimt me čio pa sta ty ti 
mal dos na mai, ku rie At gi mi mo me tais 
grą žin ti ti kin tie siems. Nuo 1924 m. 
lie tu viš kai leis tas mė ne si nis bap tis tų 
laik raš tė lis Tiesosdraugas (su stab
dy tas 1940 m., at gai vin tas 2000 m.3). 
Dau giau sia Klai pė dos kraš te vei ku sios 
evan ge li kų bap tis tų ben druo me nės 
1932 m. bu vo įre gist ruo tos pa gal 
tuo me ti nius Lie tu vos Res pub li kos 
įsta ty mus. Na cio na li nė ben druo me nių 
Są jun ga įsi stei gė 1933 m., ji ir po ka ro 
iš lai kė baž ny ti nės veik los tęs ti nu mą. 
Tie sa, kai vy res nį jį pres bi te rį (taip 
anuo met va din tas Są jun gos ta ry bos 
pir mi nin kas) Jo ną In ke ną 1951 m. 
iš trė mė, o jo įpė di nis Pau lius Zil ber
tas 1955 m. iš vy ko į Lat vi ją, ta ry bos 
struk tū ra su ny ko, at ski ros ben druo
me nės ta po tie sio giai pri klau so mos 
nuo Mask vo je vei ku sios ben dros vi sai 
SSRS te ri to ri jai Evan ge li kų bap tis
tų ta ry bos. Ta čiau įsi dė mė ti na, kad 

vie ti nė ta ry ba at kur ta dar so viet me
čiu, 1981 m., ir jai pir mi nin kau ti vėl 
bu vo iš rink tas In ke nas, tik po tri jų 
de šimt me čių ga lė jęs grįž ti į tė vy nę. 
Tuo me ti nės va do vau jan čių struk tū rų 
at gai vi ni mo pe ri pe ti jos liu di ja, kaip 
gi liai Lie tu vos bap tis tai su vo kė sa vo 
is to ri nę ta pa ty bę. Nors vy ko kon
sul ta ci jos dėl vie ni jan čio baž ny ti nio 
or ga no tiek su Lat vi jos, tiek su Ka ra
liau čiaus sri ties ti kė ji mo bro liais, vis 
dėl to pu siau le ga  lio je kon fe ren ci jo je 
nu spręs ta su nie kuo ne si jung ti. Net 
di de lę Vil niaus ben druo me nės da lį 
suda rę gu dų ir ru sų tau ty bės ti kin tie ji 
bu vo už tra di ci jas tę sian čią at ski rą 
na cio na li nę Lietu vos są jun gą.

De šimt ben druo me nių vie ni jan ti, 
per pen kis šim tus na rių ir sep ty nis 
pa sto rius tu rin ti Bap tis tų są jun ga 
ben dra dar biau ja su ki to mis pro tes
tan tiš ko mis Baž ny čio mis, da ly vau ja 
eku me ni niuo se sam bū riuo se, Bib li jos 
drau gi jos veik lo je. Da bar ti nis ta ry bos 
pir mi nin kas, Klai pė dos ben druo me nės 
pir ma sis pa sto rius Al ber tas La tužis 
dar so viet me čiu tal ki no re da guo jant 
kun. Čes lo vo Ka va liaus koNaujo
joTestamentover ti mą. Ga lio jan tis 
įsta ty mas ne rei ka lau ja, kad Sei mas, 
svars ty da mas pri pa ži ni mo klau si mą, 
pa si tei rau tų tra di ci nių re li gi nių bend
ri jų nuo mo nės (to kia nor ma fi gū ravo 
vie na me iš pro jek tų), ta čiau ne ofi cia
liai Baž ny čių po zi ci ja – ga na svar bi. 
Ga li ma nu ma ny ti, jog dėl bap tis tų 
pri pa ži ni mo nė ra prieš ta rau ja ma. 
Per pas ta rą jį de šimt me tį vie šu mo je 
apie šią ben dri ją bu vo at si lie pia ma 
tik tei gia mai (jei ne kreip si me dė
me sio į vie ną ki tą „vi so kius ten sek
tan tus“ kone vei kian čios gel to no sios 
ži niask lai dos gri ma są). Tai gi Są jun ga 
vi siš kai ten ki na ne tik ob jek ty vią, 

1 LR Re li gi nių ben druo me nių ir ben dri jų įsta
ty mas (1995 10 04, Nr. I–1057), in: Vals tybės  
ži nios, 1995, Nr. 89–1985; 10 str. nau ja red. 
1997 07 02, Nr. vI II–394, in: Vals tybės  ži
nios, 1997, Nr. 66–1618; 14 str. 3 d. nau ja red. 
2000 05 11 vI II–1677, įsi ga lios 2001 09 01, 

in: Vals tybės  ži nios, 2000, Nr. 40–1115.
2 Nu ta ri mo pro jek tas IXp-390, 2001 02 20, 

tei kia žmo gaus tei sių ko mi te to pir mi nin-
kas g. Da lin ke vi čius, http://www3.lrs.lt/pls/  
in ter/www_sa le.klaus_sta di ja?p_svarst_kl_
stad_id=6623.

3 Tie sos drau gas: Krikš čio niš kas evan ge liš kos 
min ties lei di nys; iki šiol pa si ro dė še ši 12–18 
pus la pių nu me riai, pla ti na mas ben druo me-
nė se; bap tis tai taip pat pla ti na „Mi sio nie riš ko 
lab da ros fon do Licht im Os ten“ lei džia mą 
ket vir ti nį žur na lą Gy vie ji šal ti niai.
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bet ir sub jekty vią įsta ty mo ke lia mą 
są ly gą – valsty bė ga li pri pa žin ti re li
gi nes ben dri jas, „jei gu jos pa lai ko mos 
vi suo me nės ir jų mo ky mas bei apei gos 
ne pri eš ta rau ja įsta ty mams ir do rai“. 
Tei sin gu mo mi nis te ri ja dar 1999 m. 
ge gu žę Sei mui pa tei kė bap tis tams pa

lan kią išva dą4 (ji bū ti na pa gal įsta ty me 
api brėž tą pri pa ži ni mo pro ce dū rą). 
Tad ko dėl par la men ta rai del sė net 
dve jus metus? Ne ko rek tiš ka be rim to 
pa grin do įta ri nė ti, kad anks tes nio Sei
mo va do vai bu vo prie šiš kai nu si tei kę 
bap tis tų at žvil giu. Kur kas la biau 
įti ki ma, kad sti go lo biz mo, dau gu mai 
Sei mo na rių klau si mas bu vo to li mas 
ir ne su pran ta mas, o ki tiems – tie siog 
ne reikš min gas.

Nors so vie ti nio pa vel do ir pri mi ty
vaus li be ra liz mo ly di nio dė ka Lie tu vos 
val džiai bū din gas at sai nus po žiūris į 
re li gi nę sfe rą, šiuo at ve ju valdi nin kai 
ga lė tų pa teik ti ga na lo giš kų ar gu men
tų, ko dėl vals ty bės pripa žinimas iš ties 
ne tu ri di de lės reikš mės. Biu rok ra tų 

aki mis per žvelgus Lie tu vos įsta ty
mų ir ki tų ak tų kor pu są pa aiš kė ja, 
kad pa ly gi nę vals tybės pri pa žin tos 
ir bet ku rios kitos ju ri di nio as mens 
sta tu są tu   rin čios re ligi nės ben d ruo
me nės tei  ses, ma to me tikdu skir tu
mus pir mo sios nau dai. Pir  miau sia 

tai nu ma ty mas, 
jog val s  ty bi nė se 
švie ti mo  įstai
go se „ga li bū ti 
dės  to  ma tra
di  cinių ir ki tų 
val s ty bės pripa
žintų re li gi nių 
ben druo me nių 
ir ben dri jų ti
kyba“5. Ši tei sė 
ne ak tu a l i  to
kioms bendruo
me nėms kaip 
bap tis tai, nes 
net dau gu ma 
ma žų jų tra di
ci nių kon fe si jų 

ne pa jė gia surink ti rei kia mo dydžio 
mo ki nių grupių, idant ga lė tų re a liai 
pre ten duo ti į at ski ras ti ky bos pa mo
kas ir vals ty bės iš lai ko mą mo ky to ją. 
An tra „pri vi le gi ja“ yra ta, jog „tra
di ci nių ir ki tų vals ty bės pri pa žintų 
re li gi nių ben druo me nių ir ben dri jų 
dva si nin kai [...] vals ty bi niu so cia li niu 
pen si jų drau di mu pri va lo mai drau
džia mi vals ty bės lė šo mis“6.

Tuo tar pu ki tos san ty kių su valstybe 
nor mos tai ko mos ar ba tik tra di cinėms 
kon fe si joms, ar ba vi soms gausioms 
Tei sin gu mo mi nis te ri jos įre gist ruo
toms ir ju ri di nio as mens sta tu są įgi
ju sioms re li gi nėms gru pėms. Antai  
vals ty bi nės že mės skly pai ne auk cio no 
tvar ka iš nuo mo ja mi tik  „Lie tu vos tra

di ci nių re li gi jų ben druo me nėms – mal
dos na mams sta ty ti“7, tik „tra di ci nės 
baž ny čios bei ki tos re li gi nės orga ni za
ci jos“ ga li kreip tis į ap skri čių vir ši nin
kus dėl že mės įsi gi ji mo nuo sa vy bėn8, 
tik „vals ty bės pripa žin tų tra di ci nių 
Lie tu vo je re li gi nių bend ruo me nių ir 
ben dri jų dva si nin kai“ at lei džia mi nuo 
pri va lo mo sios pra di nės ka ro tar ny bos9, 
o pa gal šių me tų rug sė jo 1 d. įsi ga lė
sian čią pa tai są tik „tra di ci nių re li gi nių 
ben druo me nių ir bend ri jų švie ti mo ir 
ug dy mo įstai gos, sutei kian čios vals ty
bi nio stan dar to ben drą jį iš si la vi ni mą, 
yra fi nan suo ja mos ir iš lai ko mos Vy
riau sy bės ar jos įga lio tos ins ti tu ci jos 
nu sta ty ta tvar ka, ski riant biu dže to 
lė šų tiek pat, kiek ir ati tin ka mo ti po 
(pa ko pos) vals ty bės ar sa vi val dy bių 
švie ti mo įstai goms“10 ir t. t. 

Sei mas, 2000 05 11 pa tai sęs mi nė to 
įsta ty mo 14 straips nį, įtvir tino do ku
men tą, ku ria me vie nais at ve jais mi ni
mos tik tra di ci nės, ki tais – tra di ci nės 
ir vals ty bės pri pa žin tos, dar ki tais 
– ju ri di nio as mens tei ses tu rin čios 
re li gi nės ben dri jos, o tai su po nuo ja 
jų skirs ty mą į tris gru pes. Aiš ki na
ma ja me raš te dėl Sei mo nu ta ri mo 
pri pa žin ti Bap tis tų są jun gą pro jek to 
vi siš kai aiš kiai ski ria mos tra di ci nės ir 
vals ty bės pri pa žin tos re li gi jos: „Lie tu
vos evan ge li kų bap tis tų ben druo me nių 
są jun ga krei pė si į Sei mą su pra šy mu 
su teik ti Vals ty bės pri pa ži ni mą. Šis 
pra šy mas bu vo pa teik tas po to, kai 
Žmo gaus tei sių ko mi te tas nepri ta rė 
pra šy mui su teik ti šiai Są jun gai tra
di ci nės re li gi nės ben dri jos sta tu są“11. 
Tai gi ne nu ma ty ti įsta tymų  leidybos 
vin giai su kū rė tri pa ko pę – tra di ci nių, 
pri pa žin tų, įre gist ruo tų – re li gi nių 
ben dri jų tei si nio sta tu so siste mą. 

Baptistų krikštas Danės upėje. 1996

4 Iš va da bu vo grin džia ma vU Baž ny čios 
is to ri jos ka bi ne to, ku ris at li ko eks per ti zę, ir 
vU re li gi jos stu di jų ir ty ri mų cen tro tei gia-
mais at si lie pi mais.

5 LR Re li gi nių ben druo me nių ir ben dri jų 
įsta ty mas, 9 str.

6 LR Vals ty bi nio so cia li nio drau di mo įsta
ty mo 4, 7, 17, 26, 34, 35, 44 straips nių pa
kei ti mo ir pa pil dy mo įsta ty mas, 2000 03 16, 
Nr. vI II–1573, in: Vals tybės  ži nios, 2000, 
Nr. 28–763.

7 Vals ty bi nės že mės skly pų ne že mės ūkio 

veik lai par da vi mo ir nuo mos tvar ka, pa tvir tin ta 
lr vy riau sy bės nu ta ri mu 1995 07 17, Nr. 987, 
ci tuo to 8.1.8 str. pa kei ti mai 1996 11 15, Nr. 1338, 
in: Vals tybės  ži nios, 1996, Nr. 113–2581.

8 Pra šy mų leis ti įsi gy ti nuo sa vy bėn ne 
že mės ūkio pa skir ties že mės skly pus Lie tu
vos Res pub li kos Kon sti tu ci jos 47 straips nio 
ant ro jo je da ly je nu ma ty to že mės skly pų įsi
gi ji mo nuo sa vy bėn sub jek tų, tvar kos, są ly gų 
ir apri bo ji mų kon sti tu ci nio įsta ty mo nu sta ty
tiems na cio na li niams ir už sie nio sub jek tams 
pa teikimo, nag ri nė ji mo ir lei di mų iš da vi mo  

tvarka, pa tvir tin ta lr vy riau sy bės nu ta ri mu 
1998 12 10, Nr. 1423, 4.2, 8.4 str., in: Vals
tybės  ži nios, 1998, Nr. 110–3042; dėl šio 
nu tari mo bap tis tai vie šai pik ti no si; žr. an dro-
novas l., „Iš re dak ci jos krep šio“, in: Tie sos 
drau gas, 2001, Nr. 2 (6), p. 12.

9 Ka ro prie vo lės įsta ty mo pa kei ti mo ir pa pil
dy mo įsta ty mas, 1999 06 22, Nr. vI II–1258, 6 
str. dėl 8 str. pa kei ti mo, in: Vals tybės  ži nios, 
1999, Nr. 59–1918.

10 LR Re li gi nių ben druo me nių ir ben dri jų 
įsta ty mas, 14 str.
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Tiks liau, kon fe si jos buvo su skirs ty
tos net pa gal ket ve rio pą gra daci ją, 
nes da lis re li gi nių gru pių apskri tai 
lie ka už vals ty bės reg la men tuo ja mos 
vie šo sios sfe ros – jos ar ba ne mė gi na 
įsi re gist ruo ti, ar ba Tei sin gu mo mi
nis te ri ja at me tė jų pra šy mus su teik ti 
ju ri di nio as mens sta tu są.

Šios mi nis te ri jos re gist ro sky riaus 
tar nau to jas Do na tas Glo de nis įsi ti
kinęs, kad aukš čiau sioms vals ty bės 
ins ti tu ci joms ar ti miau siu me tu teks 
stra te giš kai nu ma ty ti, ar ir to liau bus 
plėto ja ma be si klos tan ti tei si nė kon fe
si jų di fe ren cia ci ja į tris gru pes. Iki šiol 
ne vi sai skaid ri tra di ci nių ir vals ty bės 
pri pa žin tų re li gi nių ben dri jų skir tis 
eg zis ta vo tik po pie riu je, ta čiau Sei mui 
pri ėmus pir mą nu ta ri mą dėl pri pa
ži ni mo, val di nin kams ir teismams 
teks ap si spręs ti prak tiš kai. Ką apie 
tai gal vo ja pa tys bap tis tai? Pas to  rius 
La tu žis mums aiš ki no, jog bap tis tų 
ben druo me nės įvai rio se pa saulio ša ly
se lin ku sios są mo nin gai at si sa ky ti bet 
ko kių vals ty bės malo nių – pyra go rie
kės ar tru pi nių. Vie nas se nas bap tis tas 
yra sakęs: girtuok liai iš lai ko kar če mą, 
ti kin tie ji tu ri iš lai ky ti Baž ny čią. Ki tas 
da lykas, baptistams bū tų pri im ti na 
pa ra ma, ku ri tei kia ma ne Baž ny čioms, 
o kon kre čioms jų įgy ven di na moms 
socia li nėms, kul tū ri nėms, švie ti mo 
pro gramoms. Pa si mo kę iš Klai pė dos 
katali  kiš kos Pra no Ma šio to gim na zijos 
pa tir ties, ku rią prie šiš kai nu si tei ku
sios ži niask lai dos ir sa vi val dy bės dė ka 
su pa nuo la ti niai skan da lai, bap tis tai 
ne si ren gia steig ti kon fe si nių švie ti mo 
įstai gų. Jie lin kę ge riau nesi a fi šuo
da mi rem ti pri va čias ar vals ty bi nes 
mo kyk las, ku rios puo se lė ja krikš čio
niš ką ug dy mą.

Ne pir mą sy kį gir dint apie bap tis tų 
ke ti ni mą at si ri bo ti nuo vals ty bės pa
lai ky mo ir jų prie kaiš tus ne va pri vi le
gi jų gei džian čioms tra di ci nėms Baž ny
čioms, na tū ra liai ky la klau si mas, ko 
vis dėl to Są jun ga sie kė, kreip da ma si į 
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Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčia, pastatyta 1851 m.

Sei mą dėl pri pa ži ni mo. Štai pa sto riaus 
La tu žio ko men ta ras: „Pir miau sia no
ri me, kad įvyk tų Die vo va lia, kad jos 
dė ka su si vok tu me, kur ei na me. Su
pra to me, kad sė dė ti su dė jus ran kas 
ne ge rai, nes Lie tu vos įsta ty mai tie siog 
ver čia, stu mia aiš kin tis ben dri jos 
tei si nę si tu a ci ją. An tra, nori me, kad 
bū tų su grą žin tas tei sin gu mas, kad ga
lė tu me jaus tis pil na teisiais vals ty bės 
pi lie čiais, ly gūs šalyje, ku ri va di na ma 
de mok ra ti ne, ir už ku rią kas dien mel
džia mės. Sun kiau sias da ly kas – tai ne 
už gau lio ji mai dėl pra ei ties, tau ti nių 
da ly kų, „vo kiš kos“ bap tis tų kil mės, 
o ba dy mas pirš tais: jūs ant ra rū šiai. 
Ir juo to liau, juo la biau įvai riau sių 
ly gių kler kai jau čia ma lo nu mą kaip 
nors pa že min ti, įskau din ti – čia ne 
jū sų nosiai, čia jums drau džia ma 
zo na. Net ne įsi  vaiz duo ju, kaip jie 
taip grei tai už sikrė tė ne pa kan  tu mo 
ba ci lomis“. Pa si  tei ravus, kokiais kon
k re čiais at ve  jais nely gia tei   siš ku mas 
labiau  siai jau čia  mas, aiš kė ja, jog tai 
mū sų mi nė ti že mės nuo mos, pir  ki
mo, tur to su sig rą ži nimo rei  ka lai. Jie 
tra di ci nių Baž  ny čių at žvil giu – bent 
pa gal įsta ty mo rai dę – spren džia mi 
pa lan kiau, ir to kio palan ku mo bap
tis tų Sąjun ga ne  at sisa kytų.

Ver ta pa mi nė  ti dar vie ną su baž ny ti
nio tur to val dy mu ir ki tais įga lio ji mais 
glau džiai su si ju sią pro ble mą. Mat 

šis pri pa ži ni mas pa gal tei si nę lo gi ką 
su tei kia mas ne ti ky bai, o re li gi nei or
ga ni za ci jai, pa vyz džiui, ne ap skri tai 
vi siems bap tis tams, o Lie tu vos evan ge
li kų bap tis tų ben druo me nių są jun gai. 
Tik cen tri nio tra dici nės ar pri pa žin tos 
baž ny ti nės ins titu ci jos or ga no tei ki mu 
at ski ros ben druo me nės (pa ra pi jos, 
gru pės) ga li bū ti Tei sin gu mo mi nis
te ri jo je ati tin ka mai įregist ruo tos. 
Val di nin kams bu vo daug gal vos skaus
mo dėl žy dų ben d ruo me nės Chassidie
ChabadLubavitch re gistra  vi mo kaip 
tra di ci nės, nes įsta ty miškai tra di ci ne 
lai ko mos ju dė jų re li gi jos ir cha si dų 
gru pių tar pu sa vio san ty kis – ma žų 
ma žiau siai proble miš kas. Sen ti kiai 
šeš tus me tus tu ri dvi tar pu sa vy je 
be si var žan čias va do vy bes, ku rios by
li nė ja si dėl nuo sa vy bės ir su ski lu sių 
pa ra pi jų įtei  sinimo. Pa na šios situ a 
ci jos vos ne vos iš vengė evan ge li kai 
re for ma tai. O juk tra di ci nės re ligi  nės 
ben dri jos, paly gi nti su ne tra di ci nė mis, 
la bai homo ge niš kos.

Tuo tar pu bap tis tų, kaip ir dau ge lio 
ki tų pro tes tan tiš kų de no mi na ci jų, baž
ny ti nė or ga ni za ci ja jau iš pri gim ties 
ne vie na ly tė, aiš kiai ski ria si se nos ir 
nau jos, už sie nio mi si jų dė ka su si kū
ru sios ben druo me nės. An tai su Lie tu
vos bap tis tų ben druo me nių są jun ga 
be veik jo kių ry šių ne pa lai ko pen kios 
bap tis ti nės GerosiosNaujienos gru

11 Aiš ki na ma sis raš tas dėl nu ta ri mo IXp-
390, 2001 02 20, tei kia žmo gaus tei sių ko-
mi te to pir mi nin kas g. Da lin ke vi čius, http://
www3.lrs.lt/pls/in ter/www_sa le.klaus_sta di-
ja?p_svarst_kl_stad_id=6623.
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Vien po pie žiaus Jo no Pau liaus II 
var das by lo ja apie Šv. Tė vo dva si nę 
bi čiu lys tę su apaš ta lu Pau liu mi, ku rią 
dar la biau paryš ki no pas ta ro ji po pie
žiaus ke lio nė apaš ta lo mi si jų ta kais 
po Grai ki ją, Si ri ją ir Mal tą ge gu žės 
4–9 d., o ste bė to jams lei do nu brėž ti ne 
vie ną pa ra le lę tarp šian die nės Ro mos 
Baž ny čios va do vo ir uo lio jo Kris taus 
nau jie nos sklei dė jo. Pa na šu mas kri
to į akis nuo pat Jo no Pau liaus II 
pon ti fi ka to pra džios, juk apaš ta las 
Pau lius po pie žiui vi sa da bu vo tik ro jo 
krikš čio ny bės sklei dė jo ir puo se lė to
jo pa vyz dys. Abu jie gar sė jo ir kaip 
ne nuils tan tys ke liau nin kai, tad šia 
pras me Grai ki jos sos ti nė At ėnai yra 
sim bo liš ka vie ta. Apaš ta lo Pau liaus 
kal ba Are o pa ge in te lek tu a li niam pa
go niš ko pa sau lio eli tui, prieš du tūks
tan čius me tų at ro džiu si be pro tiš kas ir 
pa smerk tas žlug ti su ma ny mas, pa sė jo 
krikš čio ny bės grū dą he lėniš ka ja me 
pa sau ly je. Tre čio tūks tant me čio pra
džio je po pie žius Jo nas Pau lius II ly giai 
to je pa čio je vie to je ap stul bi no pa sau lį, 
at si pra šęs už ka ta li kų skriau das Grai
ki jos or to dok sų baž ny čiai ir pra dė jęs 
nau ją eta pą eku me niz mo is to ri jo je.

Jo no Pau liaus II pa si ry ži mas vykti į 
Grai ki ją at ro dė tik ras re li gi nės ri zikos 
ir evan ge li nio at kak lu mo pa vyzdys – 
at kak liai bels tis į du ris, pa žy mėtas 
žen klu „Pa ša li niams įei ti drau džia
ma“. Var gais ne ga lais gau tas Grai ki jos 
Šven to jo Si no do vei kiau ne si prie ši ni

apaš ta lo pau liaus pė do mis
Rū TA TU Mė NAI Tė

mas, ne gu su ti ki mas šiam vi zi tui ir 
ma si nių pro tes tų ti ki my bė – vi sa tai 
ver tė ma ny ti, kad Grai ki ja po pie žiaus 
marš ru te bus lyg ka žin koks „pri va
lo mas su sto ji mas“, iš ku rio no rė sis 
kuo grei čiau spruk ti pas drau giškiau 
nu si tei ku sius Si ri jos ir Mal tos krikš
čio nis. Su ti ki me, kad to kie epi te tai 
kaip „ar chie re ti kas“ ar „dvi ra gė Ro mos 
pa bai sa“, ku riuos ke lio nės iš va ka rė se 
po pie žiaus ad re su lai dė kon ser va ty
viau si Grai ki jos or to dok sų sluoks niai, 
tarp jų ir gar sio jo Ato no kal no vie nuo
liai, po li tiš kai ko rek tiš ko je nū die nos 
vi suo me nė je rėžė net ir krikš čio ny bei 
abe jin go klau sy to jo au sį. Tuo tar pu 
vi zi to baig tis pra no ko net ir drą siau
sius lū kes čius. „Prieš du mė ne sius ši 
ke lio nė bu vo ne įsi vaiz duo ja ma, prieš 
pus an tro mė ne sio at ro dė, kad ge riau 
ji ne įvyk tų, tačiau At ėnuo se bu vo pa
si ra šy ta ben d ra de kla ra ci ja“, – iš kart 
po vi zi to džiū ga vo Šv. Sos to at sto vas 
spau dai J. Na var roVal lsas, čia pat 
pa lei dęs „spar nuo tą fra zę“, jog „dar 
kar tą po pie  žius ne lei do is to ri jai įvyk ti, 
bet pa krei pė ją pats“. To kio mis aki
mir komis tik rai ne sun ku pa ti kė ti, 
kad įvy kius ju di na Ap vaiz dos ran ka. 
Pri si min ki me, kad šia ke lio ne po pie
žius už baigė Di džio jo ju bi lie jaus me
tais pra dė tą bib li nę pi lig ri mys tę po 
Se no jo ir Nau jo jo Te sta men tų vie tas, 
o tą kart Jonui Pau liui II ga lų ga le pa
vy ko ap lan ky ti Šven tą ją Že mę. Il gai 
už tru ku sias de ry bas dėl anos ke lio nės 
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pės ir dar ke tu rios Kau ne ir Vil niu je 
vei kian čios skir tin gos kil mės ben druo
me nės, ku rių pa sto riai už sie nie čiai, 
fun da men ta lis ti nių bap tis tų mi si jų 
iš JAV pa siun ti niai. Au to no miš kai 
vei kia Pa ne vė žio, Jo niš kio ir Vei sie
jų ne pri klau so mų bap tis tų gru pės. 
Glau džiau su prieš ka ri nę tra di ci ją 
tę sian čiais bap tis tais su si ju si Lais
vųjųkrikščioniųBažnyčia – vie na iš 
pen kių šios Baž ny čios ben druo me nių 
net gi pri klau so bap tis tų Są jungai. 
Ta čiau ži nant, kad lais vie ji krikš čio
nys – sun kiai api brė žia mos teo logi jos, 
ne sta bi lios ir ne aiš kios struktū ros, pa
vie nių as me nų in te re sų formuo ja mas 
re li gi nis reiš ki nys, even tu a lių tei si nių 
pro ble mų maz gas yra tie siog už prog
ra muo tas. Bus įdo mu ste bė ti, kaip 
Tei sin gu mo mi nis te ri jos val di nin kai, 
ku rie jau ant rus me tus ren gia Sei mui 
iš va dą dėl me to dis tų pri pa ži ni mo ir 
vis ne įsten gia jos pa baig ti, nar plios 
at ski rų bap tis tų gru pių pra šy mus su
teik ti joms tas ar ki tas pri pa žin toms 
Baž ny čioms nu ma ty tas tei ses.

Mė gin da mi už grieb ti klau si mus, 
ku rie ky la gal vo jant apie Lie tu vos 
evangelikųbaptistųbendruomenių
sąjungos vals ty bi nį pri pa ži ni mą, pa
si ju to me at si dū rę miš ke, kur juo to
liau, juo dau giau me džių. O juk dėl 
šios Są jun gos vie tos Lie tu vos re li gi jų 
pa no ra mo je be veik nė ra abe jo nių. 
Ta čiau jų ra sis dėl me to dis tų, ku rių 
tęs ti numas so viet me čiu, ga li ma sa
kyti, bu vo nu trū kęs ir, ži no ma, dėl 
Nau jo sios apaš ta lų Baž ny čios, ku rią 
la bai nepa  lan kiai ver ti na tra di ciniai 
pro tes tan tai ir prie šiš kai api bū di na 
ži niask lai da. Nė ne spė lio ki me, ko kį 
ažio ta žą sukel tų Je ho vos liu dy to jų 
pra šy mas Sei mui – jie tu ri for ma lią 
ga li my bę kreip tis pri pa ži ni mo, nes 
dar 1934 m. Lie tu vo je le ga liai įkū rė 
ben dri ją. Atsig rę žus į 1995uo sius, 
kai vi rė aistros dėl Religiniųbend
ruomeniųirbendrijųįstatymo, ga li ma 
tik ap gai les tau ti, kad anuo met susi
vi lio ta pi giais de mok ra ti jos žai dimais 
ir duota pra džia pai niam ne ži nia ko
kių pripa ži ni mų me cha niz mui. Kur 
kas tiks lin giau bū tų bu vę tra di ci nės 
reli gi jos kri te ri jų tai ky ti prieš ka rio 

Lie tuvos Res pub li ko je teisiš kai įre
gist ruo toms Baž ny čioms (tarp jų ir 
bap tistų Są jun gai). O ki tų ben druo
me nių sta tu sui api brėž ti pakan ka 
juri di nio as mens tei sių ir jų su tei ki mo 
są ly gų. Paga liau, vi sų kon fe si jų nor

ma li veik la ir vai sin gi san ty kiai su 
vals ty be la biau siai pri klau so nuo to, 
ar vi suo menė kra to si pa to lo giš ko, lai
cis ti nės ir ko mu nis tinės ide o lo gi jos 
ska tin to įta ru mo tikin čių žmo nių ir 
pa ties ti kė ji mo atžvil giu. 
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dar įma no ma pa aiš kin ti su dė tin go mis 
re gio no po li ti nė mis ap lin ky bė mis, ta
čiau at vi ras Grai ki jos Or to dok sų Baž
ny čios prie šiš ku mas Ro mos ka ta li kų 
va do vui bu vo tie siog ne su pran ta mas 
dau gu mai Va ka rų krikš čio nių, ypač 
šiais lai kais, pa grįs tai va di na mais 
eku me niz mo am žiu mi.

Vi zi to iš va ka rė se bu vo gir dė ti ne ma 
ža sam pro ta vi mų apie šios ne san tai
kos prie žas tis. Kla si ki nis aiš ki  ni mas 
apie 1054 m. schiz mos pa gim dy tus 
ne su ta ri mus šian dien ma žai kam at
ro do įti ki mas, tu rint ome ny je tūks tan
čio me tų se nu mo įvy kius bei is tori nį 
Ro mos ir Kon stan ti no po lio tar pu sa vio 
eks ko mu ni kos pa nai ki ni mą 1965 m. 
Nuo sai kie ji Grai ki jos in te lek tu a lai, 
pik ti nę si tau tie čių ro do mu prie  šiš
ku mu po pie žiui, būgš ta vo dėl ša lies 
įvaiz džio Eu ro po je. „Ki tų eu ro pie čių 
aki mis mes ga li me pa si ro dy ti lyg ko kie 
re li gi niai fa na ti kai ir na cio na lis tai“, – 
ap gai les ta vo ra šy to jas ir žur na lis tas 
Ni kas Di mas, sa ve lai kantis „se ku
lia riu in te lek tu a lu“, dėl įvai ria pu sės 
veik los pra min tas „Grai ki jos No a mu 
Choms ky“. Jo ko menta  ruo se at si spin
dė jo ben dras se ku lia rios vi suo me nės 
da lies po žiū ris, ku riai ne su pran ta ma, 
kaip „dėl ne reikš min gų dog mi nių 
skir tu mų ga li ma pa mirš ti Kris taus 
įsa ky mą my lė ti sa vo ar ti mą ir sa vo 
prie šą“, o or to dok sų vys ku pų daž niau
siai mi ni ma is to ri nė an ti po pie žiš ko 
nu si tei ki mo prie žas tis – Ketvir ta sis 
kry žiaus žy gis 1204 m., pasi bai gęs 
Kon stan ti no po lio nu siau bi mu, Di mo 
nuo mo ne, at ro do at gy ve nęs nar šy mas 
po tūks tan čio me tų senumo įvy kius, 
mat ta da „tu rė tu me pa skelb ti ne pa
gei dau ja mais vi sus: fran kus, ser bus, 
ve ne cie čius, ger ma nus ar ro ma nus“. 
Ra di ka lio ji ir nuo sai kio ji nuo mo nės 
sa vo tiš kai at spindi skir tin gus nū die
nos Grai ki jos vi suo me nės pri ori te tus. 
Grai ki jai vis la biau įsi trau kiant į 
Eu ro pos Są jun gos veik lą, vi suo menė 
ne iš ven gia mai se ku lia rė ja. Tik prieš 
po ra me tų Grai ki jos pi lie čiams bu vo 
pa nai kin tas pri va lo mas įra šas as mens 
do ku men te apie iš pa žįs ta mą re li gi ją. 
Or to dok sų Baž ny čia, ku riai šian dien 
pri klau so 97% ša lies gy ven to jų, iki 

šiol mė gi na su grą žin ti į kon sti tu ci ją 
aną proce dū rą ir bai mi na si Grai ki jos 
„ves ter ni za ci jos“. Štai kad ir ne se nas 
pa vyz dys, kai jau niems or to dok sų vie
nuo liams hie rar chai už drau dė pla tin ti 
kom pak ti nes plokš te les su mo der niai 
aran žuo ta baž ny tine mu zi ka, nors jos 
bu vo graibs ty te graibs to mos. 

Ki ta ver tus, Grai ki jos vals ty bės 
san  ty kiai su Va ka rais tu ri at ski rą 
ir aud rin gą is to ri ją, ypač jei gu pri si
min si me XIX a. pra džio je pra si dė ju sį 
na cio na li nio iš si va da vi mo są jū dį ir 
sie kius at kur ti sa va ran kiš ką vals ty bę, 
nuo 1453 m. bu vu sią Osmanų im pe
ri jos val džio je. Są jū dis pra si dė jo ir 
vys tė si ne be Va ka rų są jun gi nin kų pa
gal bos, ku rie spren dė Grai ki jos li ki mą 
net jai ta pus ne pri klau so ma vals ty be. 
Is to ri ja liu di ja, kad iš Va ka rų at siųs ti, 
vie tos są ly gų ir grai kų tau tos cha rak
te rio ne pa žįs tan tys val do vai ne kar tą 
iš pro vo kuo da vo nau jus ne ra mu mus. 
Šie fak tai ga lė tų  teik ti įžval gų apie 

iki šiol gy vą ne pasi ti kė ji mą Va ka rais. 
Pas ku ti nį Va karų „iš da vys tės“ pa vyz
dį – 1974 m. Turki jos in va zi ją į Kip rą 
– il go je ir pa gie žin go je nuos kau dų li
ta ni jo je pa mi nė jo Grai ki jos or to dok sų 
pri mas ar ki vys ku pas Chris to du las. 
To kio mis ap lin ky bė mis ne nuos ta bu, 

kad re li gi niai mo ty vai su si pi na su 
tau ti niais, o vy rau jan ti ti ky ba tam pa 
stip riu tau tą kon so li duo jan čiu veiks
niu. O kas tada yra ka ta li kas? Tai 
daž niau siai sve tim ša lis ki ta tau tis, 
abe jin gas Grai ki jos li ki mui, lo ja lus 
tiems pa tiems Va ka rams ir di džiau
siai jų krikš čio ny bės ga liai – Ro mai. 
(Grai ki jo je ka tali kų ti kė ji mą iš pa žįs ta 
tik 50 tūks tan čių vie tos gy ven to jų 
ir apie 150 tūks tančių imig ran tų). 
Ta čiau nū die nos Graiki jo je, ku rios 
kon sti tu ci ja iki šiol sta čia ti ky bę skel
bia „vy rau jan čia re li gi ja“, Or to dok sų 
Baž ny čia kai ku rių jos pi lie čių aki mis 
pa leng va įgau na ap gul ties kom plek są: 
„Su si da ro įs pūdis, jog esa me vie nin
te liai tie sos saugo to jai. Tai stip ri na 
ne sau gu mo jausmą ir įsi ti ki ni mą, kad 
gy ve na me prie šiš ka me, abe jin ga me 
pa sau ly je, o tai, ma no ma ny mu, yra 
vy rau jan čių anti va ka rie tiš kų nuo tai kų 
ša ly je šalti nis“, – tei gė mi nė tas ra šy
to jas ir žur na lis tas Di mas. Grai ki jos 

jun gi mą si į eu ro pi nes struk tū ras 
Or to doksų Baž  ny čia iš gy ve na kaip 
sa  votišką mono po li jos pra ra di mą, o 
di džiau sios Va ka rų krikš čio nių Baž 
nyčios at stovo vi zi tas tik pa ašt ri na 
tokius jaus mus.

O ko šiuo vi zi tu sie kė Jo nas Pau
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protestuotojai prieš popiežiaus jono pauliaus II vizitą. graikija, 
2001 m. gegužės 4 d. epa-elTa
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lius II? Ka dan gi jo ke lio nė apaš ta lo 
Pau liaus ta kais pra si dė jo per Di dį jį 
ju bi lie jų, ku rį iš gar si no įvai riau si 
at si pra šy mai už Ka ta li kų Baž ny čios 
na rių pra ei ties kal tes, ypač po pie žiaus 
at si pra šy mo laiš kas už ka ta li kų pra
si kal ti mus žy dų tau tai, pa lik tas Rau
dų sie no je Je ru za lė je, vi sai lo giš kas 
at ro dė Šv. Tė vo su si tai ki ni mo ges tas 
Grai ki jo je. Ne iš di lu sios nuos kau dos 
dėl Ket vir to jo kry žiaus žy gio tik rai 
ne at ro dys be pras miš kas nar šy mas 
po tūks tant me tę pra ei tį, jei gu tie są 
skel bia se no sios kro ni kos, smul kiai 
pa sa ko jan čios, kaip ve ne ci e čiai ne 
tik apiplė šę Kon stan ti no po lį, bet ir į 
pa triar cho sos tą pa so di nę iš tvir kė lę, 
o į Šv. So fi jos baž ny čią su gi nę ban das 
jau čių ir asi lų, tai gi nu nio ko ję sta čia
ti ky bės sim bo lį bai siau už bet ko kį 
mu sul mo nų mies tą. To dėl Are o pa ge 
po ar ki vys ku po Chris to du lo  skundo 
se kęs dra ma tiš kas Jo no Pau liaus II 
at si pra šy mas už „siau bin gą Kon
stan ti no po lio mies to, ku ris il gą lai ką 
bu vo krikš čio ny bės Ry tuo se bastio nas, 
nu siau bi mą“ bei už ki tus ka tali kų pra
si kal ti mus su si lau kė Grai kijos Baž
ny čios primo plo ji mo ir akimirks niu 
pra lau žė tūks tant me tį prie šiš ku mo 
le dą, nes to kio Ro mos at si pra šy mo 
Grai ki jos or to dok sai se niai lau kė ir 
ne si ti kė jo su lauk ti. 

Tai gi Jo nas Pau lius II su grą ži no 
il gai už dels tą sko lą Grai ki jai ne vien 
at si pra šęs už ti kė ji mo bro lių ka daise 
pa da ry tas skriau das, bet ir šia ke lio
ne pri mi nęs uni ka lią šios ša lies is to
ri jos ir kul tū ros įta ką vi sai Eu ro pos 
ci vi li za ci jai. Iš ke lio nės me tu sa ky tų 
kal bų su si da ro įspū dis, kad Grai ki
ja po pie žiui ta po sa vo tiš ka tri bū na 
pra bil ti apie pas ta ro jo me to Eu ro pos 
būk lę, nes to kios ker ti nės nū die nos 
są vo kos kaip dia lo gas, in kul tū ra ci ja 
ar glo bali za ci ja su si for ma vo bū tent 
grai kiš ko je ter pė je. „Kaip gi ga lė tu me 
ne pri si min ti, kad čia, At ėnų mies te, 
už si mez gė dia lo gas tarp krikš čio niš
kos ži nios ir he lėniš ko sios kul tū ros, 
dia lo gas, ku ris vė liau lem tin gai for
ma vo Eu ro pos ci vi  li za ci ją?“ – klau sė 

po pie žius, kreip da ma sis į Grai ki jos 
pre zi den tą C. Ste fa no pu lą. To dėl ši 
ke lio nė bu vo reikš min ga ir be si vie ni
jan čios Eu ro pos kon teks te. Po pie žiaus 
įsi ti ki ni mu, Grai ki jai, ge og ra fi jos ir 
is to ri jos ap lin ky bių dė ka at si dū ru siai 
tarp Rytų ir Va ka rų, te ko na tū ra
lus pa šau ki mas ties ti til tus ir kur ti 
dialo go kul tū rą, o tai yra „es min gas 
da ly kas“ Eu ro pos at ei čiai. Šia pras me 
ir po pie žiaus mė gi ni mas nu ties ti til tą 
į Grai ki jos or to dok sų pa sau lį įgau na 
dar di des nės reikš mės. Prie šin gai 
ne gu nuo gąs ta vo dau ge lis or to dok
sų, Ro mos po pie žius pas juos at vy ko 
ne kaip ka rin gos ir vieš pa tau jan čios 
Baž ny čios val do vas, o kaip ga ny to jas, 
su si rū pi nęs dėl krikš  čio niš kas šak nis 
pa mirš tan čios ir kas kart vis la biau 
nyks tan čios kai me nės Se na ja me Že
my ne. Eu ro pai vis la biau virs tant vie
nu di de liu „kos  mopo liu“, tik vie ningas 
krikš čio nių Evange li jos skel bi mas ga li 
at gai vin ti į užmarš tį grimz tan čius 
tik ruo sius Eu ro pos ci vi li za ci jos pa
ma tus. „Mūsų pa rei ga – kar tu siek ti 
at min ties iš gy dy mo, kad be si ran dan ti 
Eu ro pa liktų iš ti ki ma sa vo ta pa ty bei, 
ku ri neat sie ja ma nuo krikš čio niš ko 
hu ma niz mo, ben dro tiek Ry tams, tiek 
Va ka rams“, – iš kart po at si pra šy mo 
žo džių pa sa kė po pie žius, kreip da ma sis 
į ar ki vys ku pą Chris to du lą.

Nė ra abe jo nės, kad po pie žiaus vizi
tas į Grai ki ją ta po vie na reikš min
giau sių gai rių eku me niz mo is to ri joje. 
„Po pie žius sliuo gia sta čia ti ky bės sie
no mis“, „Po pie žiaus at si pra šy mas 
keičia is to ri ją“ – to kios ir pa na šios 
ant raš tės mir gė jo ofi cia lio je Grai ki jos 
spau do je, ku ri, iki vi zi to be veik nere
a ga vu si į ša ly je sklan džiu sias an ti po
pie žiš kas nuo tai kas, po at si pra šy mo 
ne gai lė jo pa gy ri mų Jo nui Pau liui II 
ir pra na ša vo nau jo ke lio į krikš čio nių 
su si vie ni ji mą pra džią. Ta čiau ne rei kia 
nai viai ma ny ti, kad po pie žiui vie nu 
mos tu pa vy ko pa trauk ti į sa vo pu sę 
vi są Grai ki jos Or to dok sų Baž ny čią. 
Taip, bro liš kas ap si ka bi ni mas ir ben
dra Vieš pa ties mal da bu vo ga lin gas 
žen klas vi sam krikš čio niš kam pa sau

r e l I g I j a

liui, ta čiau iš kart po vi zi to tarp pa čios 
Grai ki jos Baž ny čios hie rar chų pa si gir
do di džiai ne pa ten kin tų at si lie pi mų, 
jog po pie žius su nai ki nęs bet ko kio 
dia lo go tarp abie jų Baž ny čių ga li my bę. 
Va ti ka nas kol kas džiau gia si, jog pa vy
ko pra lauž ti psi cho lo gi nes už tva ras, ir 
ti ki si, kad įvy kiai Grai ki jo je ga li tap ti 
pa vyz džiu Mask vai, kur Ru si jos or to
dok sų pa triar chas Alek si jus at kak liai 
ven gia su si ti kti su po pie žiu mi. Be je, 
iš kart po po pie žiaus ap si lan ky mo 
ar ki vys ku pas Chris  to du las nu vy ko į 
Mask vą pas Alek si jų, bet šis šal to kai 
re a ga vo į tei gia mus Grai ki jos Baž
ny čios va do vo įspū džius ir pa si ge do 
kon kre tes nio „prieš ta rin gos ka ta li kų 
veik los Ru si jo je“ įver  tinimo. Ga li ma 
su pras ti Alek  si jaus neri mą, ma tant 
ap lin kui tirps tan čius le dus ir ži nant 
pa čios Rusi jos gy ven to jų nuo mo nę, 
ku riems pa triar cho prie ši ni ma sis 
Ro mos po pie  žiaus vi zi tui da ro si vis 
la biau ne su pran ta mas, o kai ku rių 
ap žval gi nin kų nuo mo ne net kenks
min gas Rusi jos už sie nio po li ti kai. 
Tad tik rie ji eku me ni niai po pie žiaus 
ke lio nės į Grai ki ją vai siai pa aiš kės po 
jo ke lio nių į Uk rai ną ir Armė ni ją, nes 
nuo šių vi zi tų pri klau sys ir to les ni Šv. 
Sos to san ty kiai su Mask va. 

Po pie žiaus ke lio nę apaš ta lo Pau
liaus pė do mis pa žen kli no ir dar vie
nas pra smin gas su ta pi mas. Šv. Tė vo 
vi zi tui ar tė jant į pa bai gą, Grai ki jos 
or to dok sų va do vas nu vy ko į Mask vą 
pas Ru si jos or to dok sų pa triar chą, 
o Kon stan ti no po lio eku me ni nis pa
triar chas Bal tra mie jus vie šė jo šiau rės 
Grai ki jo je kaip tik ta da, kai Ro mos 
vys ku pas įkė lė ko ją į Grai ki jos že mę. 
Šiek tiek pri me na ko kį nors juo kingą 
fil mą, kur vei kė jai vis vaikš to ap lin kui 
ir nie kaip ne su si tin ka. Bet ga lima į 
tai pa žvelg ti ir ki taip: kol kas skir
tin gais ta kais žen gian čius ti kė ji mo 
bro lius jau da bar jun gia ne ma to mas 
tin klas, vie ną die ną ga lin tis pa virs ti 
ma to mais vie ny bės sai tais. Ar gi ne į tą 
pa tį tin klą bu vo pa kliu vęs ir apaš ta
las Pau lius, kai sa kė si esąs „Kris taus 
Jė zaus pa gau tas“? 



351NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 6

K U l T ūr a

vil niaus „Ci vi li za ci jų dia lo go“ kon fe-
ren ci joje (2001 m. ba lan džio 23–25 
d.) Ire na Vaiš vi lai tė pa kal bi no vie ną 
kon fe ren  cijos su ma ny to jų, Ira no am ba-
sa do rių prie UNeS CO Ach me dą Dža la lį 
(achmad jalali), daug pri si dė ju sį prie 
konfe ren ci jos kon cep ci jos bei struk tū ros. 
ach me das Dža la lis – in ži nierius, bai gęs 
Ši ra zo uni ver si te to me cha ni kos fa kul te-
tą. vė liau stu di ja vo fi lo so fi ją – vaka rų 
fi lo so fi ją univer si te te ir tra di ci nę is lamo 
fi lo so fi ją dva si nė je mo kyk lo je. Oks for de 
ap si gy nė dok tora tą iš po li ti nės fi lo so fi jos, 
yra Te he ra no uni ver si te to na rys. po Ira no 
re vo liu ci jos ku rį lai ką va do va vo Irano 
vals ty bi niam ra di jui, dir bo Ira no užsienio 
rei ka lų vi ce mi nist ru kul tū ros reika lams, 
at sto va vo Ira nui jung ti nių Tautų Or ga-
niza ci jo je že ne vo je. 

ŠiVilniauskonferencijatamtikra
prasmeyraIranovadovybėskūdikis,
nesUNESCOIranosiūlymušiuos
metuspaskelbė„Civilizacijųdialogo
metais“.Galgalėtumėtekiekplačiau
papasakotiapiepatįsiūlymą?

Yra ke li šio siū ly mo as pek tai. Vie
nas – po li ti nis. Apie ci vi li za ci jų dia lo gą 
1997 m. per sa vo pre zi den ti nę kam pa
ni ją pra kal bo pre zi den tas Cha ta mis. 
1993 m. Sa mu e lis Hun ting to nas žur
na le ForeignAffairs pa skel bė straips
nį, pa va din tą „Ci vi li za ci jų kon flik tas“. 
Jis tei gė, kad ide o lo gi jų kon flik to 
lai kai bai gė si ir kad ap ka sų li ni ja nuo 
šiol yra ci vi li za ci jų ri bos. Is la mo, ki nų 
ir Va ka rų ci vi li za ci jų pa sie niai bus 
kru vi ni, – tei gė Hun ting to nas. To kia
me tarp tau ti nės po li ti kos fo ne bu vo 
pa teik tas šis siū ly mas. Ci vi li za ci jų 
dia lo gas yra al ter na ty va ci vi li za ci jų 
kon flik tui. Ta čiau Cha ta mis pra kal bo 
apie ci vi li za ci jų dia lo gą ne tik re a guo
da mas į Hun ting to no pra na šys tes ir 
ne tik dėl už sie nio po li ti kos klau si mų. 
Jis kal bė jo apie ci vi li za ci jų dia lo gą 
rin ki mų kam pa ni jos me tu, tai gi kal

bė jo apie tai, kas rū pi ne ma žai da liai 
Ira no revo liu ci jos kar tos – kul tū ri nė 
ir ci vili za ci nė mū sų ta pa ty bė šių die
nų pa sau ly je.

Taigi,kaipsuprantu,„Civilizacijų
dialogas“–idėja,rūpintididesneigru
peiIranožmonių.Kastiežmonės?

Prieš 22 me tus įvy ku si Ira no re
vo liu ci ja bu vo tik ra re vo liu ci ja ta 
pras me, kad ji la bai daug ką pa kei tė 
ir iš lais vi no vi suo me nės ener gi ją. Ši 
ener gi ja per pas ta rą jį dvi de šimt me tį 
pa si ro dė be san ti daug dau giau ne gu 
ofi cia lio ji po li ti ka. Pa kan ka pa mi nė ti 
kad ir Ira no ki ną ar žur na lis ti ką – juos 
tik rai mai ti na vi suo me nės gy vy bin gu

mas. Re vo liu ci jos me tais su si for ma vo 
jau nie ji Ira no in te lek tu a lai. Jie su vo kė 
vi suo me nės pa si kei ti mų svar bą ir bū
ti ny bę, ta čiau jiems taip pat rū pė jo jų 
kul tū ri nė ir ci vi li za ci nė ta pa ty bė. Tie 

Į ke lią su vil ti mi
IRE NA VAIŠ VI LAI Tė kal bi na ACH ME Dą DŽA LA Lį

achmedas Džalalis

jau ni in te lek tu a lai jau tė si ir jau čia si 
per sų ci vi li za ci jos pa vel dė to jais, bet 
ne no ri už si da ry ti nuo li ku sio pa sau lio. 
Ma nau, kad ga li me kal bė ti apie tik
rai spe ci fi nę ter pę, ku ri no ri iš lai ky ti 
sa vo ta pa ty bę ir su vo kia, jog bū ti na 
bū ti at vi riems pa sau liui. Iš tik rų jų 
tai ir yra Ira nas. Ira nas yra per sų 
ci vi li za ci jos lop šys, bet jis yra ir ki tų 
kul tū rų bei ci vi liza ci jų – he lėnis ti nės, 
in dų, ki nų, is la mo, krikš čio niš kos Va
ka rų – kryž ke lė. Tai gi Ira no re vo liu
ci jos švie suo me nė no ri iš lai ky ti sa vo 
ta pa ty bę – juk Ira no re vo liu ci ja bu vo 
ir pa si prie ši ni mas re ži mo pri me ta mai 
grei tai ves ter ni za ci jai – ir su vo kia, 
kad ta ta pa ty bė ga li bū ti iš sau go ta 
ne už si da rant, o at si ve riant. Už da rą 
ir už baig tą ta pa ty bę ga li tu rė ti tik 
ne gy vas daik tas...

To kia tad bū tų „Ci vi li za ci jų dia lo
go“ idė jos ap lin ka. Jei gu dar ga lė čiau 
pa sa ky ti dau giau apie pa čią idė ją, no
rė čiau pri dur ti štai ką: glo ba li za ci ja 
su ar ti na, ga li ma sa ky ti, net pri ver čia 
ben drau ti skir tin gas ci vi li za ci jas. 
Jei gu ne pri pa žin si me ir ne pa žin si me 
vie ni ki tų skir tin gu mo, mū sų ben
dra vi mas bus ap sun kin tas ir be veik 
ne iš ven gia mai kon flik ti nis. Jei gu be 
iš ly gų pa si duo si me glo ba li za ci jai, pra
ra si me ver tin gą žmo ni jos pa li ki mą. 
Iš lai ky ti tai ką, ug dy ti tai kos kul tū rą 
be kul tū ri nio ir ci vi li za ci nio dia lo go 
ne įma no ma. Toks dia lo gas nė ra nau
jo vė – kaip ir glo ba li za ci ja. Ir vie na, 
ir ki ta vy ko nuo ne at me na mų laikų. 
Bė da gal ta, kad mū sų is to ri ja pa ra šy
ta kaip kon flik tų, o ne kaip kultū rų ir 
ci vi li za ci jų su si ti ki mų ir dia lo go is to
ri ja. Ci vi li za ci ja yra at vi ra siste ma, ji 
ga li pri im ti įta kas ir atsi liep ti į po vei
kius... Skir tu mas nuo pra ei ties toks, 
kad tu ri me or ga ni zuotas glo ba li za ci jos 
struk tū ras – tokias kaip Pa sau li nė 
pre ky bos or gani za ci ja. Be to, XX a. pa
tir ty je yra bu vę ban dy mų su ta pa tin ti 
val džią ir kul tū rą, ga lios cen trai ban dė 
pri mes ti sa vo kul tū ros su pra ti mą ir  
savą kul tū rą. To dėl iš ki lo pa siū ly
mas gal vo ti apie ci vi li za ci jų dia lo go 
struktū ras.

Kaiptiktoirnorėjaupaklausti–
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kaipįsivaizduojateorganizuotącivi
lizacijųdialogą?

Ne tu riu at sa ky mo į šį klau si mą. 
Ga liu tik pa sa ky ti, ko trūks ta da bar
ti niam or ga ni zuo tam tarp tau ti niam 
ben dra vi mui. Vi sos tarp tau ti nės or
ga ni za ci jos yra vals ty bi nės, vy riau sy
bi nės. Jos at sto vau ja tau toms, kar tais 
ke lių tau tų są jun goms, bet jos ne ga li 
ir ne sie kia at sto vau ti kul tū roms, ci vi
li za ci joms. Tad tarp tau ti nė se ins ti tu
ci jo se tu rė tų at si ras ti erd vė ir me cha
niz mai ci vi li za ci jų at sto va vi mui ir jų 
kal bė ji mui si. Kaip tai pa da ry ti? Štai 
klau si mas. Apie tai tu ri me kal bė tis, 
tam ir pa siū ly ta ci vi li za ci jų dia lo go 
te ma, ku rią UNES CO pa si lai kys dar 
sep ty ne rius me tus.

No riu ti kė ti, kad ta me po kal by je 
gims nau jų da ly kų. Tai, kas vy ko Vil
niu je, bu vo tik pa ti po kal bio pra džia. 
Ma nau, kad UNES CO tu rės tęs ti to
kius mąs ty to jų, kū rė jų ir in te lek tu a lų 
su si ti ki mus, ku riuo se bū tų kal ba ma 
apie tai, kaip ga li ma at sto vau ti ci vi
li za ci joms ir kad jos bū tų at sto vau ja
mos. At sto vau ti ci vi li za ci joms – tai 
daug dau giau už mai nus ir ben dra
dar bia vi mą. At sto vau ti ci vi li za ci jai 
reiš kia at sto vau ti jos ver ty bėms, jos 
raiš kai... Jau ne kal bu apie tai, kad 
skir tin gos ci vi li za ci jos tu ri la bai skir
tin gas, sun kiai pa ly gi na mas raiš kos 
ga li my bes. An tra ver tus, man la bai 
rū pi klau sy mo si kul tū ra. Ma nau, kad 
be jos nė ra jo kio dia lo go. Klau sy ma sis 
yra me nas. Ma ža to, klau sy ma sis yra 
mei lė. Klau sy mo si ir mei lės kul tū rą 

tu rė tu me pri pa žin ti kaip bū ti ną ci vi
li za ci jų dia lo gui.

Jeiguprakalbomeapieklausymą
siirmeilę,matyt, jauartėjameprie
religijos...Kokiajosvietacivilizacijų
dialoge?

Vi sų pir ma, ma nau, kad re li gi nė 
kul tū ra yra la bai svar bi žmo gaus 
kul tū ros da lis. Man la bai svar bu tai, 
kad re li gi jo mis pa rem tos ci vi li za ci jos 
– o to kių dau gu ma – is to riš kai bu vo 
pa kan čios et ni nėms ir kal bi nėms 
gru pėms. Mes dar gy ve na me tau ti nių 
vals ty bių lai kais, o tau ti nės vals ty bės 
nuo sa vo pra džios lai kė re li gi ją ide
o lo gi ja ir su ja el gė si kaip su to kia. 
No riu pa brėž ti, kad re li gi ja yra gy vas 
ir at vi ras daik tas ir to dėl re ligi jos 
ga li kal bė tis. Bet vėl gi mes daugiau 
ži no me apie re li gi nius konf lik tus 
ne gu apie tai kų re li gi nį su gy ve ni mą 
ir ben dra dar bia vi mą. Vi si ži no  apie 
Kry žiaus žy gius, daug ma žiau kas 
ži no apie tai kų ir kū ry bin gą krikš čio
nių ir mu sul mo nų su gy ve ni mą – kad 
ir An da lū zi jo je.

Ma nau, kad svar bu kreip ti dė me sį 
į jau bu vu sią pa tir tį, svar bu dau giau 
kal bė ti apie re li gi jų pa kan tu mo ir su
gy ve ni mo ga li my bes. Re li gi jų dia lo gas 
yra la bai svar bi ci vi li za ci jų dia lo go 
da lis. Šiuo at ve ju aki vaiz du, kad tarp
vals ty bi nio ben dra vi mo struk tū ros 
tam dia lo gui vi sai ne tin ka. Ko kia vals
ty bė ga li at sto vau ti Krikš čio ny bei? Ir 
ko kia vals ty bė ga li at sto vau ti Is la mui? 
Tad aki vaiz du, jog rei kia ko kios nors 

ki tos struk tū ros kal bė tis.
O kad kal bė tis yra įma no ma ir ver

ta – pa teik siu is to ri nį pa vyz dį. Is la mo 
ir Va ka rų ci vi li za ci jos, ku rios, kaip 
mi nė jau, daž nai lai ko mos vi siš kai 
skir tin go mis ir nuo am žių prie šiš ko
mis, Vi du ram žiais ne tik ko vo jo ka ro, 
re li gi jos bei kul tū ros fron tuo se. Jos ne
bu vo taip griež tai at skir tos vie na nuo 
ki tos, kaip ne re tai ma no ma: jas sie jo 
ne tik ben dra mo no teis ti nė re li gi nė 
tra di ci ja, abi jos – grai kų ir he lėnis
ti nės kul tū ros pa vel dė to jos. Bū tent 
ben dra in te lek tu a li nė tra di ci ja su tei kė 
ben drą kal bą, ku ria vi si Vi du ram žių 
mąs ty to jai, ne pai sant jų kon fe si nių 
skir tu mų, ga lė jo ben drau ti. Šio ben dro 
pa vel do dė ka Avi ce nos (Ibn Si nos), gy
ve nu sio Ira ne, ir šv. To mo Ak vi nie čio, 
gy ve nu sio Va ka ruo se, pa sau lė žiū ra 
ir in te lek ti nės ka te go ri jos bu vo la bai 
pa na šios. Ma ža to, kad abu mąs ty to
jai pri klau sė skir tin goms re li gi joms, 
vi suo me nėms ir kul tū roms, jie svars tė 
tas pa čias pro ble mas, nau do da mi tas 
pa čias in te lek ti nes ka te go ri jas, net 
siū ly da mi vi siš kai skir tin gus spren
di mus. Šis pa vyz dys pri tai ky ti nas 
ne tik šioms di džio sioms fi gū roms, 
bet ir kiek vie nam tos epo chos ap si
švie tu siam bei kul tū rin gam žmo gui, 
pri klau san čiam moks li niam Is la mo 
ar Va ka rų vi suo me nės eli tui. Juos 
sie jo ben dra moks lo ir fi lo so fi jos kul
tū ra, ku rios šak nys – se no vės grai kų 
mąs ty to jai.

Dar no rė čiau pri dur ti apie Vil niaus 
kon fe ren ci ją. Jos idė ja gi mė ki ta me 
pa sau lio ga le – Ira ne. Man at ro do, 
kad ši idė ja pa si ro dė gy vy bin ga. Čia 
žmo nės kal bė jo apie tas pa čias pro
ble mas, ku rios rū pi ir mums – apie 
ta pa ty bę, glo ba li za ci ją, Bal ti jos re
gio no ar Vidu rio Eu ro pos sa vi tu mus, 
Eu ro pos ver ty bes, is to ri ją. Ši idė ja 
gy vy bin ga ir iš jos kas nors tik rai 
iš si ris. Aš dė kin gas vi siems, ku rie 
pri si dė jo prie kon fe ren ci jos ren gi mo, 
ir no riu pa sa kyti,  kad svar bu ne tai, 
kas kon kre čiai šio je kon fe ren ci jo je 
bu vo pa sa ky ta ar nepa sa ky ta, kas jo je 
da ly va vo ar ne da lyvavo, o la bai svar bu 
tai, kad ji įvy ko. Ke lias prieš mus il gas, 
bet tu rė ki me vil ties... 
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apie du jas ru si jos 
ir lie tu vos

VIRGIS VALENTINAVIČIUS

Šiau rės el niai ga li bū ti įno rin gi pa
ša rui, – bent taip pa ty rė Re mas Via
chi re vas, bu vęs Gazpromo va do vas, 
nu si pir kęs ke le tą jų sa vo rū mų par kui 
Pa mask vė je. Šiau rės el niai at sisa kė 
ės ti vie tos žo lę, ta čiau di džiau sios 
Ru si jos ben dro vės va do vui tai – jo kia 
pro ble ma. Via chi re vas sta čiai nu siun
tė Gazpromo lėk tu vą už po lia ri nio ra to 
par vež ti tin ka mo pa ša ro. Vi sa galis 
di rek to rius pa sa ko ji mu apie šį nu tiki
mą prieš ke le tą mė ne sių links mi no 
Gazpromo val dy to jų ta ry bos po sė džio 
da ly vius. Dien raš čio WashingtonPost 
ko res pon den tas Mask vo je Pe te ris 
Ba ke ris spė ja, jog tai ka žin ar bu vo 
pir mas kar tas, kai ener gi jos ba ro nas 
pa si nau do jo Ru si jos du jų mo no po li
jos ga li my bė mis, švel niai ta riant, ne 
pagal pa skir tį. Ne vie nas tvir ti na, jog 
Via chi re vas ir jo pa ran ki niai val dė 
Gazpromą kaip sa vą dva rą, gvelb da
mi tur tą, žlug dy da mi in ves tuo to jus ir 
lauž da mi ran kas tiems, ku rie ban dė 
juos pa ža bo ti. 

Ta čiau pa ties Via chi re vo ran ką 
ėmė ir už lau žė ki tos svo rio ka te go
ri jos ir ki to kių im ty nių – džiu džit su 
– spe cia lis tas, Ru si jos pre zi den tas 
Vla di mi ras Pu ti nas. Gegužės 31 d. 
Gazpromo va do vu ne ti kė tai ta po Ru si
jos ener ge ti kos mi nist ro pa va duo to jas 
Alek se jus Mi le ris. Prieš tai ke lis mė ne
sius vys tė si dra ma tiš kai or kest ruo ta 
uver tiū ra. 

„Jei nie ko ne ga li ma pa da ry ti su 
Gazpromu, nė ra ko im tis Ru si jos 
struk tū ros re for mų, nes Gazpromas 
yra to kia di de lė Ru si jos da lis“, – sakė 
bu vęs Ru si jos fi nan sų mi nist ras Bo ri
sas Fio do ro vas, vie nin te lis Gazpromo 
val dy to jų ta ry bos na rys, nuo lat kė lęs 
triukš mą dėl Via chi re vo ir jo ap lin kos 

ko rup ci jos. Fio do ro vo tie sa – Gazpro
mas yra tik rai di de lė Ru si jos da lis. 
Ben dro vei ten ka 8% ša lies ben dro jo 
vi daus pro duk to ir 20% biu dže to pa
ja mų. Gazpromas val do be veik ket
vir tį ži no mų pa sau lio du jų at sar gų 
ir tie kia apie pu sę Eu ro pos Są jun gos 
su var to ja mų du jų, Gazprome dir ba 
362 tūks tan čiai žmo nių.

Fio do ro vas dė jo vil tis į Pu ti ną, kuris 
ba lan dį pa rei ka la vo dau giau skaid  ru
mo Gazprome ir su da rė ypa tin gą ko
mi si ją ben dro vei per tvar ky ti. Vals ty bė 
tu ri 38% Gazpromo ak ci jų ir 5 iš 11 
vie tų val dy to jų ta ry bo je. Padedamas 
Fio do ro vo, Pu ti nas te oriš kai ga lė jo bet 
ka da atleis ti Via chi re vą, ku rio dar bo 
su tar tis bai gė si ge gu žės 31 d. Prak tiš
kai nie kas šia ga li my be ne ti kė jo, kol 
tai ga lų ga le ne bu vo pa da ry ta, o ir po 
to ne la bai ti kė jo. 

Spei čia mas Gazpromo di rek to rius 
ne sė dė jo su dė jęs ran kų. Iš vie nos pu
sės, Fio do ro vą už griu vo la vi na teismo 
ieš ki nių dėl jo ban ko UnitedFinancial
Group. To ban ko val dy bos va do vas 
Char lesas Ry a nas sa ko: „Sma gu mė  lis, 
ar ne – vi sa tai su si ve da į vienui vie ną 
da ly ką – taip at si tin ka, kai pra de di 
rei ka lau ti skaid ru mo Gazprome“. 
Fio do ro vas net tei gia, jog kaž kas ban
dęs nu nuo dy ti jo šu nis. Kita vertus, 
mėgindamas įsi tei kti Krem liui, Gaz
promas pa dė jo su do ro ti ne pri klau so mą 
te le vi zi ją NTV. 

Ne snau dė ir ki ta pu sė – Ru si jos ir 
pa sau lio spau da ge gu žę lenk ty nia vo 
skelb da ma Gazpromo „kom pro ma tą“. 
Dien raš čiai Vedomosti, MoscowTimes 
ir FrankfurterRundschau ra šė apie 
įvai rius pik tnau džia vi mus Gazpromo 
vir šū nė je. Ben dro vę Veng ri jo je ats to
va vu sios įmo nės kon tro li nis pa ke tas 

bu vo par duo tas už ke tu rias de šimt su 
pu se rub lio ar ba du su pu se do le rio. 
Lai min gi pir kė jai – Via chi re vo, jo pa
dė jė jo Via čes la vo Še re me to ir bu vusio 
Gazpromo va do vo bei Ru si jos prem  je ro 
Vik to ro Čer no myr di no vai kai. Pas 
ta ra sis, ne se niai pa skir tas Ru si jos 
am ba sa do riu mi Uk rai no je, ka te go riš
kai ne igė kal ti ni mus. Čer no myr di no 
nuo mo ne, „tik prieš Ru si ją ar Ukrai ną 
nu si sta tę žmo nės ga lė jo im tis to kių 
pro vo ka ci jų“. 

Tai bu vo pa ly gin ti nau jas skan da las, 
bet dar yra il ga uo de ga se nų. Ba lan dį 
MoscowTimes pra ne šė, jog Gazpromas 
par da vė Si bi ro du jų ben dro vės kon tro
li nį pa ke tą sa vo pre ky bos part ne rei, 
ben dro vei Itera už tris šim tus do le rių, 
prieš tai in ves ta vęs 135 mi li jo nus. 
Gazpromas ne igia su si mo kęs su Itera, 
su ku ria esą ne tu ri jokių  ry šių, ta čiau 
FinancialTimes at kaps tė do ku men tą, 
reg la men tuo jan tį Gazpromo ir Itera
san ty kius. At sa ky dama  į kri ti ką, Itera 
pa skel bė sa vo sa vi nin kų są ra šą, ta čiau 
jis ne itin pra skaid ri no by lą, ka dan gi 
dau gu ma sa vi nin kų – fon dai. Bo ri sas 
Fio do ro vas, kurį Lais vo sios Eu ro pos 
Ra di jo ži nių sky riaus ru siš kos naf tos 
ir du jų ži no vas Mi cha e lis Le ly vel das 
va di na Gazpromo val dy to jų ta ry bos 
di si den tu, tvirti na, jog iš ben dro vės 
kas met dings ta du trys mi li jar dai 
do le rių dėl ko rupci jos, ne po tiz mo ir 
„bui ti nio“ va giliavi mo.  

Tarp tau ti nė spau da ėmė si Gazpro
mo dėl to, kad Eu ro pos Są jun ga keti  na 
per dvi de šimt me tų pa dvi gu bin ti du jų 
im por tą iš Ru si jos. Da bar Gazpromas 
tie kia 26% Eu ro po je su nau do ja mų 
du jų. Di džiau sia Gazpromoak ci nin kė 
už sie nyje yra vo kie čių ben dro vė Ruhr
gas, val dan ti 5% ak ci jų. Vo  kie čiams 
vei kiau siai smal su, kas nu tin ka jų 
pi ni gams, jie ir ki ti Va ka rų eu ro pie čiai 
pri myg ti nai siū lo šiek tiek pa si tvar ky
ti, prieš įkiš da mi dau giau pini gų. 

Aist ros dėl dujų ver da ir to liau į ry
tus – len kai pyks ta, jog nie ko ne sa kęs 
Len ki jos vy riau sy bei Gazpromas sa vo 
du jo tie ky je nusi tie sė ka be lį ir pel  nė si 
iš tarp tau ti nių te le fo no po kal bių. Len
ki jos pro ku ra tū ra pa skel bė kel sian ti 
dėl to by lą. Veng rams Gazpromas 
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įva rė bai mės pa aiš kė jus, jog nu pir ko 
25% che mi jos ga myk los Borsodchem, 
pri si deng da mas Va ka ruo se re gist ruo
ta ben dro ve Panrusgaz, tarp ku rios 
sa vi nin kų – daug Gazpromo pa rei gū
nų gi mi nai čių. Gazpromas at si sa ko 
pri pa žin ti sa vo ry šius su pa slap tin ga 
ben dro ve, ta čiau ši įtai sė Gazpromo 
žmo nes Borsodchemoval dy   bo je. Va
sa rio mė ne sį Veng ri jos prem  je ras 
Vik to ras Or ba nas nu ro dė iš tir ti Bor
sodchemoafe rą. Jo nuo mo ne, ga li bū ti, 
jog bū ta pi ni gų plovi mo, tai gi ir ry šių 
su or ga ni zuo tais nu sikal tė liais. „Šis 
pa reiš ki mas dar kar tą pa ro do, kiek 
įta ri mų su pa Gazpromą tiek Ru si jo je, 
tiek Va ka ruo se“, – sako Le ly vel das. 
Gazpromo rin kos ka pi ta li za ci ja sie

kia vos 8 mi li jar dus do le rių, kas yra 
vie ni nie kai ben dro vei, ku ri kon tro
liuo ja ket vir tį pa sau lio du jų at sar gų. 
Pa ly gi ni mui, bri tųolan dų ben dro vės 
RoyalDutchShell ka pi ta li za ci ja – 
210 mi li jar dų. Gazpromas per me tus 
iš gau na per 500 mi li jar dų ku bi nių 
met rų du jų, o RoyalDutchShell – vos 
90 mi li jar dų. Gazpromo ka pi ta li za
ci ja men ka vi sų pir ma dėl ben dro
vę ly dinčio ko rup ci jos bei slap tu mo 
šlei fo ir at spin di kuk lų in ves tuo to jų 
pa sitikė ji mą. 

Kai ga lų ga le Via chi re vą pa kei tė 
Mi le ris, cho ru nu skam bė jo klau si mas: 
kas tas Mi le ris? Ru si jos du jų mil žinui 
va do vaus tris de šimt de vy ne rių me tų 

am žiaus žmo gys ta, apie ku rią nie kas 
nie ko ne gir dė jo. FinancialTimes 
ko res pon den tas Mask vo je An drew 
Jac kas ra šė, jog pa skel bus ži nią apie 
pa sky ri mą, Ru si jos te le vi zi jos sto tys 
tu rė jo var go ras ti net Mi le rio nuo trau
ką.

Ta čiau iš pre zi den to ran ko vės bur
tais iš trauk tas žmo gusnu lis pe rė mė 
Gazpromą vie nu pri sė di mu. Val dy to jų 
ta ry ba Pu ti no kvie ti mu (ne pa to gu 
at si sa ky ti) po sė džia vo Krem liu je. 
Pre zi den tas rei ka lą iš aiš ki no per še
šias mi nu tes, po to per ke tu rias de šimt 
mi nu čių tru ku sį po sė dį val dy ba be 
ginčų vien bal siai pa tvir ti no Mi le rį. 
Vien bal sis bal sa vi mas reiš kia, jog už 
jį balsa vo ir Via chi re vas. Pas ta ra jam 
Pu tinas pa siū lė Gazpromo di rek to rių 
ta ry bos va do vo vie tą teig da mas, esą 
Via chi re vo pa tir tį rei kia pa nau do ti. 
Pa sak Jac ko, tai da ro ma Pu ti no brai žu 
kei čiant svar bius va do vus – jis pa gy
rė Via chi re vą už nuo pel nus iš lai kant 
Gazpromo gy vy bin gu mą ir, pasak 
an g  lų posakio, „iš gel bė jo jo vei dą“ 
nau ju pos tu. Ki ta ver tus, Via chi re vo 
pa rei gos la biau sim bo liš kos, tad Mi
leris tu ri ga li my bę per im ti val džią. 
„Di si den tas“ Fio do ro vas džiū ga vo, jog 
Pu ti nas pa da rė meist riš ką ėji mą – „kai 
tik pa sa kė, jog Via chi re vas gaus di rek
to rių ta ry bos va do vo pos tą, tai anam 
iš ga ra vo vi sa ko vos dva sia“. 
Gazpromo va do vy bės pa kei ti mas 

su kė lė di de lį re zo nan są Va ka ruo se. 
Apie tai ra šė fak tiš kai vi si di džiau si 
Eu ro pos ir Šiau rės Ame ri kos dien
raščiai. Dau gu ma ko men tuotojų tai 
verti na kaip įro dy mą, jog pre zi den to 
Puti no ke ti ni mai re for muo ti Ru si jos 
eko no mi ką esą rim ti. Mi le rio pa sky
ri mas lai ko mas ban dy mu su stab dy ti 
grobs ty mą, pa da ry ti Gazpromą skaid
res ne ir kartu Va ka rų in ves ti ci joms 
pa trauk les ne įmo ne. 

Kar tu pa ste bi ma, jog jau nam Mi
le riui ne bus leng va, kai di džiu lia me 
Gazpromo ad mi nist ra ci jos apa ra te 
te bė ra įsi tvir ti nu si se no ji gvar di ja; 
kai ku rie ap žval gi nin kai ma no, jog ir 
eidamas sim bo liš kas pa rei gas Via chi
re vas ga lės da ry ti di de lę įta ką. Tarp 
pir mi nių Mi le rio už da vi nių ap žval gi
nin kai mi ni Gazpromo ka pi ta li zaci jos 
di di ni mą, o tam rei kia su vie no din ti 
Ru si joje cir ku liuo jan čias rub li nes 
Gazpromo ak ci jas ir už jas maž daug 
de šimt kar tų bran ges nes „va liu ti nes“ 
ak ci jas, ku rio mis pre kiau ja ma Lon do
no ak ci jų bir žo je. Taip pat ra gi na ma 
pa di din ti lei džia mą už sie nio ka pi ta
lo da lį, ku ri da bar yra 20%. Mile riui 
vei kiau siai teks pri im ti po li tiš kai itin 
skaus min gą spren di mą di din ti du jų 
kai ną Ru si jos vi daus rin ko je, ku r ji 
yra ge ro kai že mesnė už pa sau li nę 
kai ną. 

Ta čiau ko dėl vi si to kie tik ri, jog 
Mi le ris ko vos su grobs ty mu? Laisvės

v I S U O M e N ė



355NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2001 / 6



v I S U O M e N ė

liai ir ne pa ste bi mai, ne pa kliū da mas 
į ži niask lai dos aki ratį. 

Pa grin di nė Mi le rio da ly ki nė sa vy bė, 
re gis, yra iš ti ki my bė Pu ti nui – šiais  
lai kais tai di džiau sia pa spir tis da
ry ti po li ti nę kar je rą Krem liu je ar 
jo or bi to je. Sa vait raš čio Newsweek

ko res pon den tas Chris tia nas Ca ry las 
straips  ny je „Per mai nų pra na šas ar 
nau ja oli gar chų veis lė“ ci tuo ja vie ną 
bu vu sį Mi le rio ben dra dar bį Pe ter bur
ge, ku ris sa ko „ne įsi vaiz duo jąs, kad 
Mi le ris ne įvyk dy tų ko kio nors Pu ti no 
duo to už da vi nio“. 

Be lie ka at spė ti, koks bus tas už da
vi  nys. Tei sin gas spė ji mas ga li bū ti 
ypač reikš min gas Lie tu vai, ku rio je 
pra si de da pir mi po li ti niai mū šiai dėl 
Lie tu vos du jų pri va ti za vi mo ir jau yra 
siū lan čių vis ką ati duo ti Gazpromui. 
Ko kie ga li mi Ru si jos du jų mono po
lio „dva si nės“ evo liu ci jos sce na ri jai? 
Pe si mis tas sa ky tų, jog lai mi iner cija, 
Via chi re vas ir se no ji gvar di ja pri jau ki
na Mi le rį ir va gia kaip vo gę – šiau rės 
el niai še ria mi to liau. Op ti mis tas ga lė
tų ti kė tis, jog Mi le ris nu ga li ir to liau 
va gia jo žmo nės, el nius še ria Mi le ris. 
Fa ta lis tas pieš tų iš ties koš ma riš ką 
sce na ri jų – varg šai el niai! – jog Mi le ris 
įve da Gazprome ide a lią tvarką, sa vo 
val džią ne su stab do mai stip rinan tis 
Pu ti nas įvei kia li ku sius oli gar chus, 
to kius kaip Ro ma nas Ab ramo vi čius; 

radi jo ru sų tar ny bos ben dra dar bis 
Peter bur ge Vik to ras Re zun ko vas 
pri me na, jog Mi le ris bu vo Pu ti no pa
va duo to jas, kai šis dir bo Pe ter bur go 
meri jos eko no mi nių ry šių su už sie niu 
val dy bos vir ši nin ku nuo 1991 m. Bū
tent tada ki lo skan da las dėl už sie nio, 
vi sų pir ma Vo kie ti jos, hu  ma ni ta ri nės 
mais to pa gal bos, ku rios di de lė da lis 
din go – šią pa gal bą tvar kė Pu ti no 
val dy ba ir kaip tik Mi le rio va do vau
ja mas sky rius. Nors triukš mo sa vo 
lai ku bū ta daug, klau si mą kė lė ke li 
mies to ta ry bos de puta tai, o kur din
go gìras, lig šiol ne iš aiš kin ta, val dy
bos kal tė taip pat ne įro dy ta, Mi le rio 
vaid muo – ne ži no mas. „Ap skri tai šis 
žmo gus – la bai už daras, net Smol nio 
[me ri jos] ku lu a ruo se apie jį nie kas 
nie ko ne ga li pa sa ky ti – tai dar bo
ho li kas, sla pu kas, la bai pa na šus į 
Pu ti ną“, – sa kė Re zun ko vas apie Mi
le rį. Po to, kai Ana to li jus Sob čiakas 
pra lai mė jo gu ber na to riaus rin ki mus, 
pas kui Pu ti ną po mė ne sio iš me ri jos 
iš ėjo ir Mi le ris. Jis ta po jū rų uos to 
in ves ti ci jų di rek to riu mi. Anot Re zun
ko vo, jū rų uos te suka si daug pi ni gų, 
to dėl uos tas vi sa da pasi žy mė jo kaip 
ko rup ci jos ir or ga ni zuoto nu si kals ta
mu mo vie ta, ku rią ban dęs už val dy ti 
net pat s Bo ri sas Be re zov skis. Ta čiau 
Mi le ris tie sio giai su jo kiais skan dalais 
ne sie ja mas. Vė liau jis ta po ak ci nės 
ben dro vės Baltijskijtruboprovod va
do vu. Vėl gi Pe ter bur go žur na lis tai 
įta ri nė ja kaž ko kius tam sius san dė rius 
dėl šios ben dro vės sta to mų dvie jų 
uos tų eko lo gi nio įver ti ni mo, ta čiau 
kon kre čių įro dy mų dėl Mi le rio nie kas 
ne tu ri. Vie nas ne įvar dytas Smol nio 
šmaikš tuo lis tvir ti na, jog Mi le ris sau 
pi ni gų nie kad ne vogs, ne bent ki tam. 
Be je, Baltijskijtruboprovod už si i ma 
Pa bal ti jo ter mi na lus – Vent spi lio ir 
Bū tin gės – apei nan čių naf to tie kių 
ir ter mi na lų Bal ti jos jū ro je sta ty ba. 
Šiuos  pro jek tus, ku riais no ri ma ma
žin ti pri klauso my bę nuo Baltijos šalių 
ter mi na lų, ta pęs pre zi den tu pa brėž
ti nai pa rė mė pre zi dentas Pu ti nas. 
Savo pir mo jo je vy riau sy bė je Pu ti nas 
pa sky rė Mi le rį ener ge ti kos mi nist ro 
pa va duo to ju. Jis lai kė si įpras tai ty

Gazpromas, Ben dro ji Ener  geti nė Sis
te ma, Lukoilas ir ki ti vals ty biniai 
bei pri va tūs Ru si jos ūkio ban gi niai 
ap si šar vuo ja at gau tu Va ka rų in ves
tuo to jų pa si ti kė ji mu ir puo la vyk dy ti 
Pu ti no po li ti nių nu ro dy mų, ta ip pat ir 
Vi du rio Ry tų Eu ro po je, ir Lie tu vo je. 

Ko kie bus tie nu ro dy mai? Pra dė sim iš 
nau jo – tai gi pe si mis tas... Be je, ži nių 
agen tū ra AP pa ste bi, kad pe si mis tai 
su si tel kę iš im ti nai Vi du rio Ry tų Eu
ro po je. AP ra šo (ge gu žės 29 d.), jog 
sovietų ka riuo me nės se niai ne bė ra 
Len ki jo je ir Veng ri jo je, ta čiau iš Ry tų 
at ei na nau ja grės mė: il gė jan tys  Ru si
jos du jų mo no po li jos čiup tu vai.  Vi du rio 
Ry tų Eu ro po je Gazpromo ban dy mai tai 
vie nur, tai ki tur pirkti du jų pra mo nės 
ob jek tus lai ko mi Rusi jos sie kio at kur ti 
sa vo įta ką re gio ne at gi mi mu – šį kar tą 
ne tan kais ir poli ti niu per se kio ji mu, o 
už ku li sių san dė riais ir ben dro vių ga
lia. Len kų dienraštis GazetaWyborcza 
tei gia, jog Gazpromas reiš kia „Ru si jos 
res publi ką, Ru si jos ins ti tu ci jas, Ru si
jos ka riš kius ir oli gar chus“. Tuo tar pu 
op ti mistų da ugiau to liau į Va ka rus. Po 
Milerio pa sky ri mo Gazpromo ak ci jos 
Lon do no ak ci jų bir žo je pa šo ko 10%. 
Pasak Cris tia no Ca ry lo iš Newswe
ek,  keistas  tai da ly kas – glo ba li niai 
ka pi ta lis tai krykš tau ja, kai Krem lius 
iš nau jo užka riau ja di džiau sią Ru si jos 
ben dro vę. 

Naujo Gazpromo vadovo paskyrimas. Iš kairės: Dmitrijus Medvedevas, 
Michailas Kasjanovas, rusijos prezidentas vladimiras putinas, aleksejus Mileris ir 
remas viachirevas. 2001 m. gegužės 30 d. epa-elTa
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XX amžius per pas ta ruo sius ke lis 
me tus, at ro do, ne blo gai ap tar tas 
ir įver tintas. Skai ty da mas gau sias 
pas ta rai siais me tais pa si ro dan čias 
ap žval gas, pa ste bė jau, kad vie nu 
ne vie na reikš miš kiausiai ver ti na mų 
XX a. po li ti kų pa si ro dė esąs mi nė to  
am žiaus pra džios JAV pre zi den tas 
Wo od ro w Wil so nas. Api bū di na mas jis 
nuo po li ti nės min ties ga liū no, su ra du
sio rak tą į ne  vie nos Eu ro pos tau tos 
lais vę, iki ne iš ma nė lio, ku rio po li ti nės 
klai dos tu rė jo fa ta liš kų pa sek mių tiek 
at ski rų tau tų, tiek ir vi so pa sau lio rai
dai. Api bū di na mas nuo glo ba li za ci jos 
krikš ta tė vio iki jos duob ka sio.

Ži nia, va di na mo ji ke tu rio li kos punk 
tų de kla ra ci ja „lei do“ ar dy ti Vie nos 
kon gre so pa tvir tin tą pa sau lio tvar ką, 
lei do griau ti dau gia tau tes, bet ne ly
gia tau tes im pe ri jas ir jų vie toje kur ti 
et ni nes vals ty bes. Lie tu viai, len kai ir 
jų kai my nai tuo vik riai pa si nau do jo. 
Bal ta ru siai, ar mė nai ar kur dai ne
be spė jo, ar ba im pe ri jos juos grą žino 
at gal į se ną ją tvar ką. Bet argi Wilso
nas dėl to kal tas? Iš pir mo žvilgs nio 
bet kam, su si pa ži nu siam su Wil so no 
idė jo mis, ga li pa si ro dy ti, kad da bar, 
vyks tant glo ba li za ci jai, jos tu ri kaip 
nie ka d ge ras ga li my bes įsi tvir tinti 
vi sa me pa sau ly je.

Vil so niz mo te ori nės iš ta kos sly pė jo 
no re už kirs ti ke lią at ei ty je ga li miems 
ka rams. Kon cep ci ja tei gia, kad tai kai 
už tik rin ti rei kia su kur ti ne vien ša lis 
pa gal žmo nių va lią, bet ir tarp tau ti
nes de mok ra ti nes ins ti tu ci jas. Apie 
jas – Tau tų Ly gą ar Jung ti nes Tau tas 
– jau pa ra šy ta tiek daug, kad ne bė ra 
ką kar to ti. Vil so niz mas, nors at si ra
dęs gerokai anks čiau negu į po li ti nį 
lek si ko ną įė jo žo dis „glo ba li za ci ja“, 
tu rė jo no rą tap ti glo ba lia kon cep ci ja. 

vil so niz mo ke liai ir klyst ke liai

EGI DI JUS VA REI KIS

Wil so nas sie kė kur kas dau giau negu 
Len ki jos ir jos kai my nių ne pri klau so
my bė. Jis ma tė sau gu mo pa grin dus 
ta me, ką šian dien va di na me de mok
ra tiš kų vals ty bių ben dri ja, ne disk ri
mi na ci ne tarp tau ti ne pre ky ba, tai ka 
pa sau ly je, pri klau san čia nuo tai kos 
Eu ro po je, Pran cū zi jos ir Vo kie ti jos 
su si tai ky mu bei na cio na li nio ap si
spren di mo prin ci pu.

Ne at si tik ti nai šian dien Wil so nas 
taip daž nai pri si me na mas glo ba li za
vi mo kon teks te. Ma no ma, kad po So
vie tų Są jun gos griū ties su si kū rė labai 
pa na ši si tu a ci ja į tą, kurią 
tu rė jo me po Pir mo jo pa sau 
li nio ka ro. Ar gi ne taip? 
Da bar, kai Eu ro pa yra 
ne va vien ti sa ir lais va, o 
pa sau lis ir gi tu ri bū ti kaip 
tik toks, ga li me pa kar to
ti is to ri ją, ne kar to da mi 
jos klai dų. Ta čiau rei kia 
ži noti, kas pa da ry ta ne ge rai ir kas 
su trukdė glo ba li za ci jai dar pir mo je 
XX a. pusė je?

O kas gi iš tik ro pa da ry ta ne ge rai?
Is to ri kai ir po li to lo gai at sa ky mo 

dar ne su for mu la vo. Wil so no dok tri
na su kū rė ša lis, ku rios vie niems ta po 
tau ti nio iš li ki mo sim bo liais, ki tiems 
– sa ni ta ri niu kor do nu, tre tiems – sil
pnais au to ri ta ri niais re ži mė liais. Kai 
ku rios tau tos, taip pat re a li zuo da mos 
sa vo ap si spren di mo tei sę, su kū rė iki 
tol pa sau liui ne ma ty tus da ri nius kaip 
Če kos lo va ki ja ar Ju gos la vi ja. So vie tų 
Są jun ga žmo gaus tei ses for ma liai „gy
nė“ kla si niu prin ci pu, ir nie kas tam 
ne pri eš ta ra vo. 

Eu ro pa įro dė, kad vil so niz mas nė ra 
uni ver sa lus ar ba tik te ori jė lė, ne ver ta 
di des nio dė me sio: Bal ti jos vals ty bės, 
Len ki ja ir Če kos lo va ki ja bu vo lik vi

duo tos, Ju gos la vi ja su by rė jo, o li ku si 
Suo mi ja te bu vo iš im tis, pa tvir ti nan
ti tai syk lę. Tai gi kal bant griež tai, 
ga li ma teig ti, kad Wil so no dok t ri na 
pa si nau do jo tik ke le tas ša lių, ir tai 
ne la bai sėk min gai. Dėl dau ge lio iš
ori nių prie žas čių si tu a ci ja ne lei do 
te ori jai pil niau at si skleis ti: Tau tų 
Ly ga mer dė jo, di džio sios vals ty bės 
ne var žo mos dik ta vo sa vo są ly gas, apie 
ly gia tei siš ku mą ne bu vo nė kal bos. 
Glo ba li za ci ja ne įvy ko.

Ant ra jam pa sau li niam ka rui be si
bai giant Fran klinas Ro o se veltas, o 

po jo ir Har ry Tru manas 
sten gė si pa  teikti mo di fi
kuo tą vil so niz mo ver si ją. 
Nau ja sis ide a las sie tas su 
Jung ti nė mis Tau to mis, po 
to se ku sia de ko lo ni za ci ja, 
ta čiau te ko pri pa žin ti, kad 
Šal to jo ka ro me tais glo ba
li za ci ja a laWilson bu vo 

ne įma no ma. Jung ti nės Tau tos pa ro dė 
sa vo be jė giš ku mą Šal ta jam ka rui vos 
pra si dė jus, su de ko lo ni za ci ja už Eu
ro pos ri bų bu vo daug sun kiau negu 
su tau tų ne pri klau so my be Vi du rio 
Eu ro po je.

Wil so no tei gi mas, kad et ni nės ben
dri jos tu ri tei sę ap si spręs ti, ky la iš uni
ver sa laus žmo gaus tei sių su pra ti mo. 
Ta čiau vil so niz mo tai ky mas Azi jo je ir 
Af ri ko je Šal to jo karo me tais iš kar to 
bu vo pa dė tas į ša lį. Ban dant de ko lo
ni zuo ti šiuos kon ti nen tus, su pras ta, 
kad uni ver sa laus ap si spren di mo ir 
žmo gaus tei sų prin ci po tai ky mas ga li 
tap ti per dėm pa vo jin gas. Ban dy mai 
ne pai sy ti ko lo ni ji nės ad mi nist ra ci jos 
li ni jų ga lė jo at neš ti tik be rei ka lin gus 
ka rus ir cha o są, pa vo jų, kad ban tų 
kon fe de ra ci ja ar zu lu sų są jun ga ims 
pjau ti vie ni ki tus dėl upių už tvan kų 

vienas pasaulis
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ar ga nyk lų. Ge riau pa mirš ti tau tos ir 
et ni nės gru pės de fi ni ci ją ir vals ty bes 
kur ti bu vu sių ad mi nist ra ci nių vie ne tų 
pa grin du. Pa si elg ta gal ir tei sin gai, 
et ni nių ka rų epi de mi jos iš veng ta, 
o šian dien vis la biau abe jo ja ma, ar 
tuo met Va ka ruose iš moks lin to juo
da o džių eli to am bi cijos  tik rai su ta po 
su gen tai nių no rais.

Ne no rą su teik ti af ri kie čių et ni nėms 
gru pėms vil so ni škos ap si spren di mo 
tei sės lė mė ne vien su pra ti mas, jog 
afri kie čiai tam ne pa si ruo šę. Ne pas
ku ti nė je vie to je bu vo Šal to jo ka ro 
re a li jos. Abiem kon fron tuo jan čioms 
pu sėms rei kė jo ne et ni nių vals ty bių 
ir glo ba lios de mok ra ti jos, o sa vos 
ide olo gi jos gy ni mo. So vie tai su kū rė 
įvai rių azi  nių ir af ri kie tiš kų mark
siz mo at mai nų ir kū rė tik so vie tų ir 
jų sa te litų iš lai ko mus re ži mė lius. Va
ka rai su vo kė, kad rei kia ne tau tinių 
valsty  bių, o ko vo ti prieš ko mu nizmo 
eks  pan si ją. JAV no riai rė mė to kius 
tau tų „apsi spren di mo“ šu lus kaip 
Mo bu tu Zai re, Moi Ke ni jo je, Bar re 
So ma ly je, Ni mei rijus Su da ne ar Se las
ije Etio pi jo je – ša ly se, ku rių žmo gaus 
tei sių pa dė tis bu vo be ne blo giau sia pa
sau ly je. Te ko rem ti ir ne vi sai le galius 
ko vo to jus prieš So vie tų ma rio ne tes 
to kio se ša ly se kaip An go la, Etio pi ja, 
Ugan da, Li be ri ja, Sie ra Le o nė. Te ko 
rem ti ne de mok ra ti nę Pie tų Ko rė ją ir 
vi sai ko rum puo tą Pie tų Viet na mą. 
Tai gi et ni nės gru pės Af ri ko je, kaip 
ir tau tos So vie tų įta kos sfe ro je, apie 
vil so niz mus ga lė jo tik pa sva jo ti.

Šal to jo ka ro pa bai ga, ku rią daug kas 
ma nė esant pa na šią į im pe ri jų žu vi mą, 
ga lė jo pa gim dy ti vil tį, kad vil so ni ška 
po li ti ka vėl at gims. Šį kar tą ne tik 
Vi du rio Eu ro po je, dau ge liu as pek tų 
grį žu sio je prie Wil so no idė jų, bet ir 
ten, kur vil so niz mas pa ty rė ne sėk mę. 
So vie ti nių res pub li kų su ve re ni za ci ja 

to kią vil tį pa lai kė. Šian dien vis dar 
ga li ma teig ti, kad Gru zi ja ar Bal ta
ru si ja sa vo et ni nės vals ty bės sie kius 
re a li za vo, kad tie sie kiai bus už fik
suo ti il gam.

Bet ar ga li ma glo ba liai kal bė ti apie 
nau ją vil so niz mo ver si ją?

Ban dan čių įgy ven din ti ją šian dien 
ne stin ga. Pa sau ly je su skai čiuo tu me 
ke lias de šim tis kva zi vals ty bių, tei
gian čių, kad jos, kaip vals ty bės, yra 
pa čios tik riau sios ir ver tos pri pa ži ni
mo. Ka ra ba chas, Ab cha zi ja, „Her ceg“ 
Bos ni ja, „So ma li len das“, Kur dis ta nas, 
„Ta mil an das“ ir pa na šiai. In ter ne tas 
pil nas ne pri pa žin tų vals ty bių tin kla
la pių su įro dy mais, kad yra dar daug 
tik rų tau tų, taip pat tu rin čių tei sę į 
tik rą vals ty bę. Jų skai čius ga li dar 
la biau iš aug ti, o pa sau lis, ką nors pri
pa žįs tan tis ar ne pri pa žįs tan tis, tu rės 
vis dėlto  kaip nors jas le ga li zuo ti.

Ka dan gi tau ti nis iden ti te tas glo ba
li za ci jos švie so je tu rė tų virs ti kaž kuo 
pa na šiu į fol klo rą – ne skaus min gai 
pri ima mas ir ne skaus min gai at me
ta mas – jei Eu ro pa ir pa sau lis tik rai 
de mok ra tiš ki, nie kas ne tu rė tų truk
dy ti bu vu sio se ko lo ni jo se steig ti įvai
rius et ni nius da ri nius. Ki ta ver tus, 
ma to me, kaip ne leng va pri pa žin ti tą, 
ko anks čiau ne pri pa ži no im pe ri jos ar 
bent jau anks čiau su si for ma vusios 
vals ty bės, tad dėl prin ci po teks dar 
pa ko vo ti.

Vil so niz mo prin ci pų tai ky mas tu ri 
ne vien švie si ą sias pu ses. Jis lei do 
ir net pri ver tė le ga li zuo ti dau ge lį 
anks čiau ne le ga lių po li ti nių sro vių 
ir di de lį bū rį jų rep re zen tan tų. Af
ri ko je vi siš kai le ga li zuo ti man de lų 
ti po ko mu nis tai ir pa da ry ti šau niais 
vals tybi nin kais. Vals ty bi nin kais vir
to anks  čiau te ro ris tais lai ky tų ara bų 
gru puočių va do vai. Jie ga vo No be lio 
pre mi jas ir įro dė, kad Marxo bei Che 

Gu e va ros idė jos ver tos re a li za ci jos. 
Ką vil so niz mas ga li ža dė ti ar ti miau 

siais glo ba li za ci jos de šimt me čiais? XXI 
a. Eu ro po je nau jų vals ty bių ne nu ma
toma. Tran sil va ni jos ar Pie tų Ti ro lio 
iden ti te tas ne be tu ri teisės gy ven ti. 
Tei sės gy ven ti ne tu ri Če čė ni ja ir To
to ri ja, su de mok ra ti za ci jos ir SSRS 
by rė ji mo ban ga jos ne spė jo, da bar rei
kės lauk ti nau jos ban gos – ma žiau siai 
dar dvi de šim tis metų. Ga li me lauk ti 
vei kiau siai nau jų pi lie ti nių ka rų ban
gos, ka rų dėl tau tos ir idė jos, ku rių 
mes – ci vi li zuo ta s pa sau lis – ne no ri me 
pri pa žin ti.

Pa sau lis dar ne ta po tai kus, tei sin
gas ir dos nus vi siems jo gy ven to jams. 
Ja me ne stin ga re a liz mo, ku rį le mia di
džio sios ir stip rio sios vals ty bės, pa sau
lio tvar ką dik tuo jan čios bran duo li niu 
po ten cia lu ar ve to tei se. Ja me tuo pat 
me tu ne stin ga ir ins ti tu ci jų, tu rin čių 
ga ran tuo ti Wil so no idė jų trium  fą, nors 
kol kas ne ga ran tuo jančių. Ja me yra 
pa kan ka mai daug ša lių ir jų va do vų, 
ku rie užuo mi nas apie vil so niz mą tuoj 
pat pa krikš ti ja se pa ra tiz mu ar tau ti
nių ir re li gi nių tradi ci jų ar dy mu. Gen
ti nė san tvar ka ne nyks ta ir ne virs ta 
vals ty bi ne, gen tinė san tvar ka tie siog 
ins ti tu cio na li zuo jama. 

Glo ba laus at ei ties pa sau lio vaiz de
lis vil so niz mo švie so je at ro dys vei kiau 
niū rus ir be di des nių per spek ty vų. Ban
dy mai įtvir tin ti da bar ti nes vals ty bes 
virs vil so nia dos ne apy kan tos objek tais, 
ban dy mai gen tis vers ti tau to mis su si
lauks im pe ri jų ir net vi du ti nių vals ty
bė lių ne pa gar bos. Af ri ka ir Azi ja bus 
vi sai ne pa na šios į Eu ro pą ir Šiau rės 
Ame ri ką. Glo ba lus pa sau lis ne virs 
pa sau li niu kai mu, glo ba lus pa sau lis 
vers sta ty ti sie nas ne tarp ci vi li za ci jų, 
o tarp su vil so nin tų ir ne su vil so nin tų 
re gio nų. Vie nas pa sau lis, at ro do, bus 
vi sai ne vie nas.

vienas pasaulis
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KNygOS

Eco Umberto, Tobuloskalbospa
ieškosEuroposkultūroje, iš italų k. 
vertė Inga Tuliševskaitė, Vilnius: 
Baltos lankos, 2001, 343 p.

Daugiaveidis Eco parašė knygą, 
lengviau įkandamą už jo semiotinius 
veikalus ir smagiau skaitomą už eru
dicijos prikaišiotus romanus. Vokietis 
jėzuitas Atanazas Kircheris ir Lietu
vos žydas dr. Zamenhofas stūkso tarp 
kitų mažiau žinomų, bet ne mažiau 
ekscentriškų svajotojų, kurių nesėkmė 
patvirtina, kad tobulos kalbos negana, 
norint tobulai susikalbėti. Skaitytojui 
tįsta seilė pagalvojus apie galimas 
knygos iliustracijas, bet manding au
toriui ar originalo leidėjams pasirodė 
paprasčiau (pigiau?) išsi versti be jų.

VytautasAlišauskas

Frankas Jozefas, Atsiminimaiapie
Vilnių, iš prancūzų k. vertė Geno vaitė 
Dručkutė, Vilnius: Mintis, 2001, 624 p.

įdomūs ir spalvingi austrų gydytojo 
atsiminimai apie XIX a. pirmo ketvir
čio gyvenimą ir papročius Vilniuje, 
Vilniaus apylinkėse ir Lietuvoje. Iš jų 
sužinome, jog „Vilnius atrodė chaotiš
kai. Daug rūmų, aplink – menkos lūš
nos“ (p. 49). Gatvės negrįstos, šiukš
linos, lyjant – neįžengiamos. Namai 
daugiausia mediniai. Miestas – labai 
nešvarus, o kiaulės lakstė kur pakliu
vo. Tačiau „netrūko pra ban gių, tur
tingų vokiečių išlaikomų krautuvių“ 
(p. 51). Be to, čia gyveno generalgu
bernatorius, Universiteto profesoriai, 
vienuoliai, grafai, baronai, Rusijos 
armijos karininkai, studentai, žydai 
etc. Jie linksminosi, puotavo, lankė 
teatrus, rūkė pypkes, užsiiminėjo  
labdara ir iškylavo. Ta čiau skvarbi 
gydy tojo akis pastebi, jog tarp šių 
žmonių gyveno ir įvairios li gos:  hemo
ragija, krupas, vandenligė, kepenų 
džiova, pūslės akmenligė, kar cino 
ma, kata ras, nervų karštinė, len kiš kas 
kaltūnas, pašėlimo manija ir kt.

Beje, paaiškinimai knygos gale 
galėjo būti kiek tikslesni.

EligijusRaila

Jakimavičius Liudvikas,Medinė
/Wooden, Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2001, 125 p.

Trečia poeto knyga, kartu – naujos 
serijos, kurioje bus leidžiama lietuvių 
poezija su vertimais į kitas kalbas, 
pirmgimė. Iš esmės šios eilės tinkamos 
versti – jomis poetas ne tik pa sididžiuos 
prieš kitakalbius kolegas (gal net ban
dys su jais konkuruoti?), bet ir papasa
kos visiems apie žvejybą, sodininkystę, 
prekybą, raudoną vyną, sužvejoto 
karpio kepinimą, skaičiavimo centro 
operatorę bei dar kartą patvirtins sta
tistikos duomenis: po reikių pritvinku
siame pa saulyje nelieka noro gyventi, 
dėl to vienin telis šviesesnis jausmas 
ir po etiš kesni žodžiai susiję su nenu
mal domai traukiančia šulinio gelme, 
pro kurią prasišviečia amžinybė.

RimaMalickaitė

Juozaitis Arvydas, Kultūrosįkvė
piai, Vilnius: Mažasis vyturys, 2001, 
166 [2] p.

Žurnalistinių apžvalgų, parašytų 
1991–1999 m., rinkinys apie inteli
gen tų, kuriančių žmonių kultūrinę 
veiklą.

„Piktavaliams“, kūrybinę intrigą 
pamėgusiems skaitytojams čia nebus  
kas veikti: jie bus užliūliuoti abso
liučia gėrio, kuriame knygos autorius 
palaimingai panyra, persvara. Čia 
viskas graudžiai gražu ir tyra: Dos
tojevskio sieloje prasivėrusi praraja, 
kūrybiniai praradimai, nerimo vers
mės. Apžavinčiai gražūs ir sovietmečio 
inteligentai, veltui neeikvoję jėgų 
rezistenciniams polėkiams, įgyvendinę 
„bendrą visai tautai tikslą: išlikti 
išsaugant kūrybines galias“. Juo
zaitis, įkvėpęs šio saugiai išlaikyto 
inteligentiško oro, iškvepia kultūrą, 

kuri nėra tinkama įkvėpti priekva
piams išlavintoms uoslėms.

TomasDaugirdas

Kübler-Ross Elisabeth,Apiemirtį
irmirimą:pašnekesiaisumirtinais
ligoniais, iš anglų k. vertė Rasa Draz
dauskienė, Vilnius: Katalikų pasaulis, 
2001, 336 p., 2500 egz.

Pagaliau. Beveik dešimtį metų po 
Lietuvos leidyklas klaidžiojo knyga, 
apie kurios svarbą net banalu kalbėti. 
Dviejų daktarių – KüblerRoss ir 
Cicely M. Saunders – darbai XX a. 
viduryje pakeitė Vakarų Europos ir 
Šiau rės Amerikos visuo me nių požiūrį 
į mirtinai sergan čių ligonių psicholo
gi ją ir pradėjo didįjį hospicesąjūdį. 
įkalintiems klinikose ir izoliuotiems 
nuo sa   vųjų mirtiniems ligoniams šis 
sąjūdis siekia grąžinti žmo gišką oru
mą ir žmogiškus ryšius. Ši knyga – 
empiri nė nepagydomų pacientų psi
cho logijos studija, paremta išsamiais 
interviu.

DanutėGailienė

MikalojausDaukšos1599metųPosti
lėirjosšaltiniai, parengė Jonas Pa-
lionis, Vilnius: Baltos lankos, 2000, 
1331 p.

Rankoje nenulaikomas senosios raš
tijos veikalas, perleistas su paraleliu 
lenkiškos Wujeko postilės tekstu, kurį 
Daukša kadaise dailiai sulietuvino. 
Deja, senovės raštų mėgėjui išvarvės 
akys beskaitant sutrupėjusią faksi
milę be pustonių, o lenkiškas teks
tas, parengtas iš mikrofilmo, išvis 
teatspėjamas senobinės lenkų k. mo ko
vui. Gaila, kad rengėjas komenta ruo se 
paliesdamas krikščionybės reikalus 
vis šauna pro šikšnelę. Ką darysi, kad 
leidinys tik toks, bet žinant visas jo 
peripetijas, leidyklą reikia pagirti už 
drąsą perimti kitų pradėtą darbą ir 
nesibodėjimą jį baigti.

VytautasAlišauskas
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Mi ku čia nis Vla dis lo vas, Norėjau
dirbtiLietuvoje, Vil nius: Vil niaus 
dai lės aka de mi jos lei dyk la, 2001, 176 
p., iliustr.

įsi ti ki nu sio so vie ti nio kū rė jo me
mu a rai, pa teik ti kaip nor ma li LSSR 
vals ty bi nio dai lės ins ti tu to pe da go go 
at si mi ni mų kny ga. Ky la klau si mas, 
kas pa ska ti no lei dė jus ti ra žuo ti ne la
bai gy vus, ne la bai įdo mius, ne sklan
džiai iš ru sų kal bos iš vers tus at si mi
ni mus? Lei dė jams de rė jo pa si rū pin ti 
bent pa do ria įžan ga, kad sil pnes nių 
ner vų skai ty to jo ne iš tik tų šo kas. Mir
gė te mir ga ru si ciz mai, pvz., „pa li ko su 
no simi“  (rus. оставилсносам). Bū tų 
įdo mu su ži no ti, ar įsi ti ki ni mas, kad 
ge riau si lai kai jau pra ėjo, ar no ras 
grei čiau at si svei  kin ti su Mi ku čia nio 
teks tu ve džio  jo ran ką tam, kas po gru
pi ne nuotrau ka, vaiz duo jan čia 1964 m. 
archi tek tū ros spe cia ly bės ab sol ven tus, 
už ra šė: „pas ku ti nė Vals ty bi nio dai lės 
ins ti tu to lai da“...

GiedrėJankevičiūtė

Poezijospavasaris2001, sudarė 
Vladas Braziūnas, Eugenijus Ali
šanka, Vilnius: Vaga, 2001, 583 p.

Almanachas atspindi poezijos 
dabartį. Kiekybė pribloškia, kokybė 
kartais verčia krūptelėti (deja, ne 
iš susižavėjimo). Nuvilia šiųmetinis 
laureatas, pats kiek nustebęs dėl jam 
rodomo dėmesio. Nemaža verstinių 
autorių, iš kurių dauguma pasižymėjo 
tuo, kad su vie nu iš sudarytojų važi
nėjosi „Litera tūros ekspresu“. Gaila, 
kai vyresnieji tegeba šitaip rašyti: 
„Skamba visi / Metai ausy. // Gieda 
vaikai. / Baigias laikai“. Jaunesniems 
poezija – žaidimas: jie žino, kad neiš
ven  giamai su augs, ir ta žinia juos sle
gia: „mano muilas vaikiškas / rožinis / 
kad neparaustų oda“. Nesuprantama, 
kam tiek dienoraščių ištraukų, senų 
laiš kų, pri siminimų. Bendra, jau se
noka ne kin tanti poezi jos tendenci ja: 
būties nykuma, liūde sys dėl bėgančio 
laiko, trūkinėjanti komunikacija. 
Perspek tyvos – ne guo džiančios.

KlemensasPauliukėnas

Rubene Mara, Dabarties filos
ofija: išEsaties įesatį:etinėstiesos
ieškojimaišiųdienųfilosofijoje, iš lat
vių k. vertė Renata Zajančkauskaitė, 
Vil nius:  Alma littera / ALK, 2001, 
336 p.

Latvių filosofės studija supažin di
na  su šiuolaikine kontinentine filo
sofi ja. Priešingai nei nurodo pava
dinimas,  ji skirta ne visai dabarties 
filo sofijai, o tik madingoms jos mar
ginalijoms. Autorė simpatizuoja post
metafizinei filosofijai, bet atskleidžia ir 
jos silpnąsias pu ses, išryškina pa čios 
postmoderno sąvokos priešta ringumą. 
Aš, ironizuodamas net dvi knygos 
pavadinimo paantraš tes, paklausčiau: 
ar iš viso įmanoma esatis be Esaties, 
tiesa be Tiesos, o etika – be Etoso? Mat 
ethos pir minė reikšmė kreipia ne į 
nežabotą laisvę, hiposta zuo tą skirtybę 
bei kity bę, nieką ir mar ginalijas, o į 
jaukią subjekto egzistenciniogany
mosivietą.O gal margi nalijų filosofijai 
vertėtų iš viso atsisa kyti graikiškų 
sąvokų ir antraš čių?..

NaglisKardelis

Sagan Car, Demonųapsėstaspa
saulis:mokslaskaipžvakėtamsoje, 
iš anglų k. vertė Ieva Skaržinskaitė, 
Vilnius: Tyto alba, 2001, 481 [7] p.

Amerikiečių biologas, astronomas ir 
mokslo populiarintojas šią knygą 
va dina „asmeniniu pareiškimu, at
s klei džiančiu visą gyvenimą trun
kan čią meilę mokslui“. Nepaisant 
Saganui būdingo įkyraus scientizmo, 
tai ele gan tiškas, daugiaplanis, kupinas 
žais mės ir sąmojo veikalas. Kaip ate
istas, autorius nepagrįstai supriešina 
reli giją („demonų sritį“) ir mokslą 
(„žva kę tamsoje“), bet pateikia puikią 
pseudo mokslų ir visokios šarlata
nystės kritiką. Be Biblijos, jis cituoja  
ir Upaniša das, senovės kinų poeziją, 
mistiš kiausią anglų poetą Williamą 
Blake’ą ir kt., nuo ko tikrą scientistą 
im tų py kinti. Kaip žvakę tamsoje 
Saganas – pats to nepastebėdamas – 
vaizduoja ne tik mokslą, bet ir visus 
laiko patikrintus žmonijos dvasinius 

turtus. Ideologi niai  rėmai šiam gu
viam  protui perne lyg ankšti – ir tuo 
knyga žavi.

NaglisKardelis

Vydūnas, Septynišimtmečiaivokie
čiųirlietuviųsantykių,iš vokie čių k. 
vertė Vita Gaigalaitė, Rapolas Šal
tenis, Vilnius: Vaga, 2001, 639 p.

Kaip apibūdinti šį prieš karą vokiš
kai parašytą Vydūno veikalą? Meilės 
poema lietuviams, moksli niu neutra
liu, vokiečiams priimtinu žvilgsniu į 
lietuvių tautos istoriją, sentimenta lių 
vaikystės išgyvenimų dienoraščiu, 
antropologine lietuvių tautos studija? 
Nėra aiški paties Vydūno knygoje 
atstovaujama tapatybė. Kilme bei 
dvasios sankloda siedamas save su 
lietuviais, jis, kaip tyrinėtojas ar net 
šios knygos rašytojas, nega li savęs 
atsieti nuo vokiečių kultūros.

Knyga nėra vertinga kaip moks lo, 
ar filosofijos veikalas. Vienintelis man 
priimtinas būdas ją skaityti – kaip 
autobio grafinę paties Vydūno tauti nės 
tapa tybės paiešką.

NerijaPutinaitė

Vilpišauskas Ramūnas, Integraci
jaEuropoje:BaltijosšalysirEuropos
sąjunga, Vilnius: Arlila, 2001, 158 p. 

Bene pirma Lietuvoje išsami studi ja 
apie ekonominę Baltijos šalių integra
ciją į ES. Knyga išskirtinai informaty
vi, lengvai skaitoma. Autorius, parale
liai pateikdamas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ekonomikos kaitą, išryškina 
ir siekių tapti ES na rėmis pa na šumus 
ir skirtumus. Matyti, kad esminių 
skirtumų nėra, nė viena šalis nėra 
atradusi unikalaus ar vienintelio 
teisingo kelio. Kreipia mas dėmesys ir 
į Baltijos šalių tarpu savio  integraciją, 
bendrus veiksmus eko nomikoje, tačiau 
daugiau kuriant laisvą rinką, o ne 
siekiant padėti vie na kitai kely je į 
narystę.

EgidijusVareikis

KNygOS
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I

Lietuva nuo seno buvo šalčio ir 
lietaus kraštas. Paskutinį kartą 
baisiausios liūtys Lietuvą nusiaubė 
kainozojinės eros pleistoceno laiko
tarpiu (maždaug 2 mln. m. pr. Kr.). 
Po to Lietuvos teritorija patyrė 4 ar 5 
ap ledėjimus. Maždaug 1,8 mln. – 800 
tūkst. m. pr. Kr. tęsėsi Daumantų 
priešledyninė epocha, Europos mastu 
apibūdinama kaip Eburono atšalimas 
ir Valio atšilimas. Pušų sa kai, 
susimaišę su mamuto ašutais ir sniego 
kristalais, suformavo vadinamąjį 
Daumantų majonezą, kurį žinome ir 
šiandien. 800 tūkst. – 700 tūkst. m. 
pr. Kr. – Dzūkijos (Eur. – Menapo) 
ledynmetis. 700 tūkst. – 400 tūkst. 
m. pr. Kr. – Turgelių (Eur. – Krome
rio) tarpledynmetis. 600 tūkst. – 500 
tūkst. m. pr. Kr. – Dai navos (Eur. – 
Elsterio) ledynmetis. 500 tūkst. – 400 
tūkst. m. pr. Kr. – Būtėnų (Eur. – 
Holšteino) tarpledynmetis. 400 tūkst. 
– 300 tūkst. m. pr. Kr. – Žemaitijos 
ledynmetis, 300 tūkst. – 200 tūkst. m. 
pr. Kr. – Snai gupėlės tarpledynmetis, 
200 tūkst. – 100 tūkst. m. pr. Kr. – 

Medininkų ledynmetis (Eur. – Zalės 
ledynmetis). 100 tūkst. – 70 tūkst. 
m. pr. Kr. – Merkinės (Eur. – Emo) 
tarpledynmetis. 70 tūkst. – 10 tūkst. 
m. pr. Kr. – Nemuno (Eur. – Vyslos) 
ledynmetis. Tada ir pasirodė pirmieji 
žmonės  Lietuvos teritorijoje. Jie vadi
nosi  archeologai.

II

Pirmiesiems Lietuvos gyventojams 
milžinišką įtaką padarė estų kultū
ra, kuri atnešė čionai kaniba lizmo 
paprotį. Mezolito laikotar
piu šiaurinė Lietuvos dalis 
priklausė iš Estijos išplitusiai 
Kundzos kultūrai. Kirsnos 
kaukolė leidžia apibūdinti 
tuometinį Lietuvos žmonių 
antropologinį tipą: tai buvo 
siauraveidžiai ir ilgagalviai 
europidai. Neolito laikotar
piu Lietuvą paveikė Narvos 
kul tūra. Turlojiškių kaukolė 
liu dija čia buvus mezokraninio 
europido tipą.

Narvos kultūros gyvenvie
tėje dar buvo rasta medinė 

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

briedės galva, iš kurios Lietuvos ar
cheologai nustatė esto antropologinį 
tipą.

III

XIX a. viduryje grafas Eusta chi
jus Tiškevičius su keliais savo bi
čiuliais kasinėjo Šventaragio slėnį ir 
atrado daugybę ragų ir kanopų. Iš to 
jis nusprendė, kad Gediminas, prieš 
įkurdamas Vilnių, nudobė ne vieną, 
o šimtą taurų.

Jeigu būtų patyrinėjęs istorinius 
šaltinius, tai būtų sužino
jęs, jog toje vietoje galvijų 
pirklio Zalmano šeima išti
sus du šimtus metų turėjo 
skerdyklą.

Iv

Sykį vienas archeologas, 
norėdamas tapti labai iš pru
susiu ir gerbiamu žmo gumi, 
nutarė kaupti istorinius fak
tus. Todėl nuėjo į turgų ir 
nusipirko kauptuką.

Iš tiesų... juokinga...


